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یادداشت

فرجام برجام

باالخره آمریکا با ســماجت دونالد ترامپ از برجام خارج شد. البته برجام یک توافق چند جانبه 
است و سازوکارهای پيش بينی شده در آن بگونه ای نيست که با خروج یک طرف این سند مهم در 
روابط بين الملل بی اعتبار شــود و از لحظه اعالم عملی بدعهدی رئيس جمهور جنجالی آمریکا نيز 
دیگر طرف ها، هم اقدام غير مســئوالنه آمریکا را به باد انتقاد گرفته اند و هم تعهد خود را به ادامه و 
حفظ اعتبار آن بصورت علنی بيان نموده اند، اما تردیدی نيســت که عمل ترامپ، هم برای ایران و 

هم برای اروپا مشکالتی را پدید خواهد آورد.
حال هر چند در بين مردم ایران موجی از نگرانی و نا اميدی در رابطه با توافق برجام ایجاد شده، 
اما نکته ای که نباید از یاد برد این است که جمهوری اسالمی ایران زمانی حاضر به مذاکره در رابطه 
با برنامه هسته ای گردید که کشورمان مورد شدیدترین تحریمهای نفتی و بانکی قرار گرفته بود و 

کشورهای غربی به صورت یک صدا خواهان مقابله با ایران و متوقف کردن کشورمان بودند.
هــر چند ایران از این توافق به همه خواســته های خود نرســيده و یک طــرف توافق نيز از آن 
خارج شــده، اما دستگاه دیپلماســی کشورمان موفق شــد از مســير مذاکره تحولی اساسی در 
بلوک بندی های سياســی در عرصه بين المللی ایجاد کند  به این ترتيب که دیگر نه تنها از جبهه 
واحد غربی عليه ایران خبری نيســت، به هر گروه و جناح سياسی که متعلق باشيم نمی توانيم این 
قضيه را انکار کنيم که ایجاد اختالف در جبهه غربی دســتاورد اندکی نيست و موفقيت در این امر، 

در طول تاریخ جمهوری اسالمی امری بی سابقه است.
اما آیا اروپا، روسيه و چين در کنار ایران خواهند ماند؟ آیا دولت ترامپ و البی قوی صهيونيستی 
اجازه خواهند داد رقبای اروپایی کار را برای ایران آســان و مراودات تجاری و بانکی کشــورمان را 
تسهيل کنند؟ ســابقه تاریخی و رویکردهای گذشته این کشورها نســبت به ایران پاسخ دادن به 
این ســؤال را تا حدی دشــوار می کند، اما عرصه روابط بين الملل همچون صفحه شطرنج ميدان 
بازی کشــورها با مهره های مختلف است، اینجاست که تدبير، ذکاوت و داشتن استراتژی و برنامه 
مشخص حرف اول را می زند و بر هم زدن صفحه شطرنج هنر و پيروزی برای کسی به حساب نمی 

آید.
بــا این حال مهم ترین پی آمد این خروج به خود ما بر می گردد که هم باید واقع بينانه عمل کنيم 
هم باید روحيه مقاومت ملی را تقویت کنيم و بيشــتر از گذشــته مقاوم و هوشــيار باشيم و اجازه 
ندهيم که تحریــکات آگاهانه دیگران ما را نا آگاهانه در مســير طراحی های آنان قرار دهد. گرچه 
برجام به نوبه خود دارای دست آورد بوده اســت و باید آنرا حفظ کنيم ليکن آنچه فرجام ملت ما را 

تضمين می کند اتحاد ملی و وحدت مردم و مسئوالن خواهد بود. 

حمید رضا شوشتریان
مدیرمسوول
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رئيس جمهوری  ترامپ  دونالد  خروج  با 
به  اقتصادایران  آینده  برجام،  از  ایاالت متحده 
یکی از چالش های مهم تحليلگران جهانی بدل 

شده است.
مالی  »موسسه  اقتصادنيوز  گزارش  به   
ایران  اقتصاد  تصویر  گزارشی  در  بين المللی« 
در سال های پيش  رو را با لحاظ اثر تحریم های 
این  مبنای  بر  است.  کرده  پيش بينی  آمریکا 
گزارش اگرچه »توليدات نفتی« با رشد منفی 
2 درصدی در سال جاری و منفی 1/ 1 درصدی 
این  اما  شد،  خواهد  مواجه   2019 سال  در 
کاهش تا حدودی به کمک رشد مثبت »بخش 
رشد  نهایت  در  شد.  خواهد  جبران  غيرنفتی« 
اقتصادی برای سال جاری 1/ 1 درصد و برای 
سال آینده ۵/ 1 درصد پيش بينی شده است. 
درخصوص متغير های اسمی نيز پيش بينی های 
در  درصدی   16  /8 تورم  از  حکایت   IIf
آینده  سال  در  درصدی   1۵  /3 و  سال جاری 

دارد.
 »IIF اختصار  به  بين المللی؛  مالی  »موسسه 
در گزارشی روند متغير های مهم اقتصاد کالن 
اثر  بر  تمرکز  با  را  پيش  رو  سال  سه  در  ایران 
کرده  پيش بينی  آمریکا  یک جانبه  تحریم های 
نفت«  »صادرات  گزارش،  این  مبنای  بر  است. 
اولين متغير در تيررس مستقيم تحریم ها است 
نفوذ خواهد  اقتصاد  متغير های حقيقی  در  که 
گزارش  این  پيش بينی های  مبنای  بر  کرد. 
اگرچه صادرات نفت در دو سال پيش  رو کاهش 
اثر گذاری آن به حدی  اما شدت  یافت  خواهد 
صفر  مرز  به  را  اقتصادی  رشد  نرخ  که  نيست 
درصد برساند. موسسه مذکور کاهش صادرات 
متوسط  به طور  را  جاری  سال  در  ایران  نفت 
پيش بينی  روز  در  بشکه  هزار   300 حدود 
نفت،  صادرات  کاهش  وجود  با  است.  کرده 
نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود 1/ 1 
این معنی که  درصد پيش بينی شده است. به 
منفی  رشد  بر  غير نفتی  بخش  در  مثبت  رشد 
بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در 

گزارش  گواه  به  می  دارد.  نگه  مثبت  محدوده 
سال  در  غير نفتی  بخش  رشد  افزایش  مذکور، 
2019 باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی 
حدود ۵/ 1 درصدی در این سال اتفاق بيفتد. 
درخصوص متغير های اسمی نيز پيش بينی های 
IIF نشان می دهد اثر تحریم های در سال های 
آینده متوقف خواهد شد. بر مبنای گزارش این 
ارز در  نرخ  افزایش ۵0 درصدی  موسسه مالی 
باعث  آن  صعودی  روند  ادامه  و  اخير  ماه های 
افزایش نرخ تورم در سال 2018 به حدود 17 
اثرپذیری بخش  اما کاهش  درصد خواهد شد؛ 
اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال 2019 

حدود 1۵ درصد پيش بينی شود.
تغييرات صادرات نفت اولين متغيری است که 
قرار  تحت الشعاع  را  اقتصاد  حقيقی  متغير های 
تراز  در  می توان  را  آن  اثر  اولين  داد.  خواهد 
مشاهده  خدمات  و  کاالها  صادرات  و  تجاری 
سرفصل های  در  مستقيم  به طور  که  کرد 
محاسبه  داخلی  ناخالص  توليد  محاسبه 
از  راستا، در بخش دیگری  می شود. در همين 
صادرات  روند  بررسی  منظور  به  گزارش  این 
دوره  در  ایران  صادراتی  بازار های  تغيير  ایران، 
تحریم های ابتدای دهه جاری مورد بررسی قرار 
از  قبل  تا  گزارش  این  اساس  بر  است.  گرفته 
سال 2012 اروپا، چين، هند، کره، ژاپن وترکيه 
مهم ترین شرکای تجاری ایران از حيث صادرات 
بوده اند. با این حال از سال 2012 تا پایان سال 
قابل  ميزان  به  صادراتی  بازار  ترکيب   201۵

به طوری  قرار گرفت.  تغيير  در معرض  توجهی 
که با شروع تحریم های کشور های اروپایی سهم 
خدمات  و  کاالها  بازار  مقصد  از  کشور ها  این 
کاهش  صفر  به  تقریبی  به طور  ایران  صادراتی 
بازار  از  هند  و  چين  سهم  عوض  در  یافت. 
صادراتی ایران افزایش یافت و جای کشور های 

اروپایی را گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش حساب جاری 
می پذیرد  فرمان  نفتی  صادرات  از  که  ایران 
مورد پيش بينی قرار گرفته است. بر مبنای این 
تا   2008 سال  از  ایران  جاری  گزارش حساب 
اما  بوده  مثبت  همواره  گذشته  ميالدی  سال 
روند پرنوسانی را طی کرده است به طوری که در 
سال 2010 مانده مثبت حساب جاری بيشترین 
مقدار و حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلی 
تحریم های  اثر  بر   201۵ سال  در  است.  بوده 
مقدار  کمترین  به  جاری  حساب  مانده  غرب 
خود از ابتدای سال 2008 و حدود 2/ 0 درصد 
از توليد ناخالص داخلی رسيده است. پيش بينی 
می شود با کاهش درآمد های نفتی در سال های 
نيز  را  خود  صعودی  روند  بودجه  کسری  آتی 

ادامه دهد.

         اقتصاد ایران
                    پس از برجام

»صادرات نفت« اولین متغیر در تیررس 
مستقیم تحریم ها است که در متغیر های 

حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد
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با وجود بهبود نسبی در امتياز ایران در شاخص 
سهولت کسب و کار سال 2018، به دليل فعاليت 
بيشتر ســایر کشــورها رتبه جهانی ایران با افت 
4 پله ای مواجه شــد. جدیدتریــن گزارش بانک 
بين المللی بازســازی و توســعه در مورد سهولت 
کسب وکار در کشــورهای عضو بانک جهانی، از 
تنزل نســبی رتبه ایران در ایــن زمينه حکایت 
دارد. با این حال، ایران در 4 زیرشــاخص شــروع 
کســب وکار، شــرایط صدور مجوز ساخت، اخذ 
اعتبار و تجارت برون مرزی توانســته است رتبه 
جهانی خود را نســبت به ســال گذشــته بهبود 
بخشــد. بانک بين المللی بازســازی و توســعه 
)IBRD( وابســته به بانک جهانی جدیدترین 
نسخه از گزارش سهولت کسب وکار در کشورهای 

مختلف جهان را منتشر کرده است.
این نهــاد بين المللی در گــزارش خود 190 
کشور را بر اســاس امتياز آنها در شاخص سهولت 
کســب وکار در سال 2018 که بر اساس اطالعات 
جمع آوری شــده از کشــورها در ســال  جــاری 
ميالدی محاســبه شــده رتبه  بندی کرده است. 
شاخص ســهولت کســب وکار از 10 زیرشاخص 
)معيار( تشکيل شده و امتياز کشورها در هریک از 
این زیرشاخص ها بر اساس فاصله آنها از شاخص 
پيشــرو )100( محاسبه شده اســت؛ به عبارتی 
هر کشــوری که فاصله کمتری با شاخص پيشرو 

داشته باشد، امتياز بيشتری کسب می کند.
ایران که در گزارش ســال گذشــته با کسب 
۵6٫22 امتيــاز در رتبه 120 جهــان قرار گرفته 
بود، در گزارش جدید به  رغم افزایش اندک امتياز 
ایران و رســيدن آن به ۵6٫48، با 4 پله سقوط در 
رتبــه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته اســت؛ 
رتبه ای که نازل ترین رتبه ایران در سه سال اخير 
به شمار می رود. از لحاظ زیرشاخص های دهگانه 
شاخص سهولت کســب وکار نيز باید به این نکته 

اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار 
و تجارت برون مرزی توانسته اســت تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما 

وضعيت فضای کسب و کار ایران در سال 2018



در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، 
ثبت مالکيت، حمایت از ســرمایه گذاران اقليت، 
پرداخت ماليات، اجرای قراردادها و رســيدگی به 
ورشکســتگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه 

جهانی خود مواجه شده است.
در بين کشــورهای خاورميانه، ایران پایين تر 
از کشــورهایی مانند امارات، ترکيه و بحرین قرار 
گرفته اســت. البته کشورهایی مانند مصر و لبنان 
در کنار سه کشــور عراق، سوریه و یمن جایگاهی 

نازل تر از ایران داشته اند.
گفتنی است کشــورهای نيوزیلند، سنگاپور و 
دانمارک ازلحاظ سهولت کســب وکار رتبه های 
اول تا ســوم جهان را به خود اختصــاص داده اند 
و کشــورهای کره جنوبی، هنگ کنــگ، امریکا، 
انگليس، نروژ، گرجســتان و ســوئد در رتبه های 

چهارم تا دهم جای گرفته اند.

ایران در شــفافیت  بــاالی  امتیاز 
اطالعات اعتباری

رتبه ایران در شاخص ســهولت کسب و کار از 
یکصد و پنجاه و دوم در ســال 2013 ميالدی به 
124 در ســال  جاری ميالدی بهبود یافته است.

در گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 
سال 2018 ميالدی حاکی از بهبود 0.26 درصد 
امتيازی ایران بوده و ایران با کسب امتياز ۵6.48 
از کشــورهای برزیل، مصر، لبنان و … پيشــی 
گرفته است. شاخص ســهولت انجام کسب  و کار 
بانــک جهانی با ارزیابی 10 نماگــر در حوزه های 
قانونــی، اجرایــی و قضایــی به بررســی محيط 

کسب وکار در 190 کشور جهان می پردازد.
طبق این گزارش، ایران در نماگرهای شــروع 
کســب وکار رتبه 97، اخذ مجوزهای ساخت رتبه 
2۵، دسترســی به برق رتبــه 99، ثبت مالکيت 
رتبه 87، الــزام آور بودن اجــرای قراردادها رتبه 
80، پرداخت ماليات رتبــه 1۵0 و اخذ اعتبارات 
رتبه 90 را در ســطح بين المللی کسب کرده اند. 
مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده که 
امتياز شــاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد 
بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه 124 قرار 
گرفته اســت. در این راستا بانک مرکزی با اعطای 
مجوز عضویت مراکز خرده  فروشــی در ســامانه 
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان 
تنها شــرکت گزارشــگری اعتباری خصوصی در 
ایران امکان شــفافيت اقتصــادی را فراهم کرد و 
امکان کســب حداکثر امتياز برای ایران مهيا شد. 
این امر ســبب شــد که در نماگر اخذ اعتبار بانک 

جهانی، جایگاه ایران 10 رتبه ارتقا یابد.
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صادرات کاال طي ســه ماهه 1397 با احت ساب ميعانات گازي به 27883 هزار تن و 11618 ميليون دالر ر سيده ا ست که نسبت به سال قبل 
1 درصد از لحاظ وزن کاهش و 6,1۵ درصد از نظر ارزشي افزایش داشته است.

* پنــج قلم عمده صادراتي عبارتند از: ميعانات گازي به ارزش 1۵۵8 ميليون دالر ، پروپان مایع شــده به ارزش ۵34 ميليون دالر، روغن هاي 
ســـبک و فراورده ها به جز بنزین 409 ميليون دالر، پلي اتيلن گرید فيلم به ارزش 306 ميليون دالر، گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي 

شکل مایع شده به ارزش 304 ميليون دالر.
* پنج بازار نخســت صــادراتي کشــــور: چين با ارزش 224۵ ميليون دالر ، امارات متحده عربي 2123 ميليون دالر ، عراق 1769 ميليون 

دالر، افغانستان 788 ميليون دالر و جمهوري کره 748 ميليون دالر.
* سهم این بازارها از کل صادرات : 66 درصد

* متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي :417 دالر که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8,16 درصد افزایش داشته است.
* واردات ک شور طي ســه ماهه 1397 به 8371 هزار تن به ارزش 112۵3 ميليون دالر ر سيده ا ست که ن سبت به سال قبل3 درصد از نظر 

وزن و 8,2 درصد از نظر کاهش داشته است.
* پنج قلم عمده وارداتي به کشــــور عبارتند از: قطعات منفصــــله جهت توليد اتومبيل ســــواري ردیف 8703 بنزیني با حجم ســيلندر 
2000 ســــي ســــي ۵41 ميليون دالر، ذرت دامي به ارزش 436 ميليون دالر، برنج به ارزش 37۵ ميليون دالر ، لوبياي سویا به ارزش 373 

ميليون دالر و گوشي تلفن همراه به ارزش 192 ميليون دالر .
* پنج مبدا بزرگ وارداتي کشـــــور : چين با ارزش 2936 ميليون دالر ، امارات متحده عربي 1692 ميليون دالر ، جمهوري کره 712 ميليون 

دالر ، آلمان ۵73 ميليون دالر و ترکيه ۵۵1 ميليون دالر.
* سهم ۵ کشور مذکور از کل واردات : ۵7 درصد

* متوسط قيمت هر تن کاالي وارداتي : 1344 دالر ؛ تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/4درصد افزایش داشته است.

تحليل تجارت خارجی کشور در سه ماهه 1397

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران / سازمان توسعه تجارت
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هيچ تصميمی در حوزه آب بی مطالعه و
 فاقد آینده پژوهی صورت نگيرد

وزیر نيرو در همایش ملی چالش های آب در شرق کشور:

می بایســت هيــچ تصميمــی در حــوزه آب 
بی مطالعــه و فاقد آینده پژوهی صــورت نگيرد. 
ازاین پس در حــوزه وزارت نيرو عرصه فعاليت بر 
مسئوالن و مدیرانی که تصميم های بدون مطالعه 

و فاقد آینده پژوهی بگيرند تنگ تر می شود.
به گزارش اقتصادآســيا، رضــا اردکانيان وزیر 
نيرو در “همایش ملی چالش های آب در شــرق 
کشــور، نقش مردم و تدابير حاکميت” در مشهد 
ضمن بيان این مطلب، محــور مهم فعاليت های 
وزارت نيرو را ســازگاری با کم آبــی ذکر و بيان 
کرد: کم آبی ذات اقليم ایران اســت بنابراین باید 
با برنامه ریزی درســت پاسخگوی مردم در حوزه 
آب بود. می بایســت هيچ تصميمی در حوزه آب 
بی مطالعــه و فاقد آینده پژوهی صــورت نگيرد. 
ازاین پس در حــوزه وزارت نيرو عرصه فعاليت بر 
مسئوالن و مدیرانی که تصميم های بدون مطالعه 

و فاقد آینده پژوهی بگيرند تنگ تر می شود.
وی افــزود: انتقــال آب از دریــای عمــان به 
شرق کشور و شيرین ســازی آن عملياتی و این 
موضوع به طورجدی از ســوی وزارت نيرو دنبال 
می شود. درهمایشی که امروز با حضور مسئوالن 
و صاحب نظران حوزه آب در استان های خراسان 
رضوی، جنوبی و سيســتان و بلوچستان برپاشده 
آینده پژوهی این طرح موردبحث و بررســی قرار 

می گيرد.
او ادامــه داد: در وضعيت کنونــی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و استانداران حوزه شرق 
کشــور برای پاســخگویی به مردم در حوزه آب 
تحت فشار هســتند و باید این موضوع به صورت 

پایدار و اساسی پيگيری شود.
وزیر نيرو گفت: حفظ حيات در نوار شرق کشور 
یکی از ضروریات اســت. حيات یک منطقه نباید 
محدود به اندازه نزوالت جوی باشد لذا با توجه به 
وضعيت نامتوازن بارش ها باید با رعایت توســعه 

پایدار و جنبه های زیست محيطی به گونه ای عمل 
شود که جمعيت در شرق کشــور حفظ و اضافه 

شود.
به پيش نيازهــای  همچنيــن  اردکانيــان 
تصميم گيــری پایدار برای انتقــال آب از دریای 
عمان به شرق کشور اشاره و بيان کرد: پایبندی به 
اخالق در مدیریــت صحيح آب و حل چالش های 
این حوزه، توجه بــه اقتصــاد آب، تقویت مرکز 
مطالعات پایه، طرح آمایش ملی حوزه آب، توجه 
به اقتصــاد آب و تقویت حضور بانــوان در عرصه 

مدیریت آب از مهم ترین این پيش نيازها است.
وی افزود: آب یک مســئله واحد است لذا همه 
دســتگاه های مرتبط نســبت به آن مســئوليت 
مشــترک دارند و البته نقــش وزارت نيرو در این 
زمينه از همــه نهادهــا پررنگ تر اســت. مرکز 
مطالعات پایه در کل کشــور ضعيف است و بخش 
اطالعات و آمار پایه در حوزه آب در برنامه ریزی و 

سياست گذاری ضعف دارد.
وزیر نيرو بــر اهميت اقتصــاد آب و نقش آن 
در مدیریت مصرف تأکيــد و بيان کرد: اگر بحث 
اقتصاد آب جدی گرفته شود و نرخ واقعی توليد و 
تهيه آن از مردم اخذ شــود، مصرف کنندگان قدر 
و ارزش آب را بهتــر درک می کننــد و از مصرف 

بی رویه و هدر رفت آب جلوگيری خواهند کرد.
وی ادامــه داد: هم اکنــون بخش کشــاورزی 
اصلی ترین مصرف کننده آب در کشــور اســت و 
بيش از 9 ميليارد مترمکعب آب در شــرق کشور 
در همين بخش مصرف می شود. در همين راستا 
رهبر معظم انقالب اســالمی تکيه بر افزایش 10 
درصدی بهره وری آب در بخش کشاورزی را مورد 

تأکيد قرار داده اند.
ارکانيان توجه بــه مدیریت بانــوان در حوزه 
آب را نيز مورد تأکيد قــرار دارد و گفت: موضوع 
آب در عرصــه مدیریت مصــرف و تقاضا نيازمند 

نقش پذیری بانوان است که دارای توانمندی باال 
و ویژگی شــخصيتی خــاص در مدیریت مصرف 

بهينه آب بوده اند.

کسری 1.4 میلیارد مترمکعبی مخازن 
آب زیرزمینی شرق کشور

استاندار خراســان رضوی گفت: امروز مخازن 
آب زیرزمينی شــرق کشــور بالغ بر 1.4 ميليارد 
مترمکعب در ســال اســت و در مقابــل درصد 
برداشــت از حجم آب های تجدید پذیر، بيش از 

ظرفيت و به ميزان 120 درصد می باشد.

 اگر بحث اقتصاد آب جدی گرفته شــود و 
نرخ واقعی تولید و تهیــه آن از مردم اخذ 
شــود، مصرف کنندگان قدر و ارزش آب را 
بهتر درک می کننــد و از مصرف بی رویه و 

هدر رفت آب جلوگیری خواهند کرد

وزیر نیرو:

*       *      *

حسین کوه زاد
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علی رضا رشيدیان در این همایش افزود: سه استان شرقی کشور درمجموع 
با 27 درصد مساحت و 13 درصد جمعيت کشور ازنظر بارش ها طی 40 سال 
گذشته با 4 درصد کاهش بارندگی در هر دهه و 12 درصد کاهش روان آب در 

هر 10 سال مواجه بوده است.
وی عنوان کرد: در سال 9۵ ميزان مصارف آب شرب، بهداشت و صنعت در 
شرق کشــور 939 ميليون مترمکعب بوده و این ميزان مصرف در افق 1420 
دارای کســری به ميزان 8۵6 ميليون مترمکعب می باشد ضمن آنکه طی این 
مدت در نوار مرزی شــرق کشور در فاصله ســال های 8۵ تا 9۵ شاهد کاهش 
18 درصدی جمعيت روستایی و رشد 2۵ درصدی جمعيت شهری عموماً در 

حاشيه شهرهای بزرگ بوده ایم.
وی گفت: این وضعيت موجب شده درواقع تشدید خشک سالی ها منجر به 
رشد مهاجرت روستایيان به شهرهای بزرگ منطقه ازجمله مشهد شده است 
چنانکه رشد جمعيت شهری در تهران طی سال های 90 تا 9۵ هفت درصد و 

در مشهد 23 درصد بوده است.
اســتاندار خراســان رضوی بابيان اینکه به منظور مقابله با این شــرایط و 
مدیریت آن برنامه ریزی هایی صورت گرفته است، گفت: در این راستا مخازن 
ذخيره آب شرب شهری از ســال 92 تاکنون به ميزان 1293190 مترمکعب 

معادل 164 درصد رشد داشته است.
وی افزود: همچنين مخازن آب شــرب روستایی در این مدت به ميزان 71 

هزار و 90۵ مترمکعب معادل با 30 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای مدیریت و بهره وری منابع 
آب استان اظهار داشــت: برنامه های کوتاه، ميان و بلندمدت تأمين منابع آب 

خراسان رضوی در افق 1420 نيز تنظيم و تصویب شد...
استاندار خراســان رضوی تأکيد کرد: حمایت همه جانبه مدیریت استان از 
اقدامات پيشــگيرانه اضافه برداشت از مخازن زیرزمينی از طریق نصب حدود 
10 هزار کنتور هوشــمند، انســداد بيش از 7۵00 حلقه چاه های غيرمجاز، 
افزایش بهــره وری آب در صنعت، معدن، کشــاورزی، اســتفاده از ظرفيت 
سمن ها و دانشگاه ها از ســال 92 تاکنون، درمجموع باعث صرفه جویی آب به 

ميزان 600 ميليون مترمکعب شد.
رشــيدیان اجرای پروژه هایی که ســال ها به دليل مشــکالت و معضالت 
اجتماعی متوقف مانده بود، افتتاح ســدهای بار، قره تيکان، چهچهه و ارداک 
و نيز اتمام خط انتقال آبرســانی به مشــهد از ســد ارداک را از دیگر اقدامات 

شاخص حوزه آب طی دولت تدبير و اميد در استان دانست.

وی بابيان خالصه اقدامات بخش آب و فاضالب شــهری و روستایی گفت: 
جلب مشــارکت بخش خصوصی برای تصفيه خانه فاضالب گلبهار، سبزوار، 
کاشــمر و تصفيه خانه لوکال شــهر مشــهد با اعتباری بيش از 300 ميليارد 
تومان، اصالح و توسعه شــبکه آبرسانی شــهری به ميزان 1026 کيلومتر و 
شبکه آبرسانی روســتایی به ميزان 2670 کيلومتر و همچنين توسعه شبکه 
فاضالب شــهری به ميــزان 1106 کيلومتر و 64 کيلومتر شــبکه فاضالب 

روستایی ازجمله آن ها است.
اســتاندار خراســان رضوی اتمام تصفيه خانه های فاضــالب خين عرب و 
التيمور و افزایش ظرفيت تصفيه خانه های فاضالب شــهر مشهد از 100 هزار 
مترمکعب به 263 هزار مترمکعب در روز که درواقع نيازمند به بيش از دو برابر 
این ظرفيت هستيم و اقدامات توسعه ای در دست اقدام پيگيری است و افتتاح 

شبکه جمع آوری فاضالب حاشيه شهر مشهد را از دیگر اقدامات برشمرد.
رشــيدیان بابيان این که در خراسان رضوی در ابتدای شروع فعاليت دولت 
تدبير و اميد به 980 روستا آبرسانی با تانکر صورت می گرفته؛ افزود: با تکميل 
و بهره برداری از ۵1 مجتمع آبرســانی روســتایی این تعداد به ۵20 روستا با 

جمعيت تحت پوشش 248720 نفر کاهش یافت.
وی همچنين به جلوگيری از هدر رفت شبکه آب مشهد به ميزان 38 درصد 
بهتر از متوسط کشــوری و کنترل مصرف آب با اســتفاده از هوشمند سازی 

شبکه و مدیریت فشار به منظور جلوگيری از جيره بندی؛ اشاره کرد.
اســتاندار خراســان رضوی گفت: در بخــش تصفيه خانه هــای فاضالب 
شهرک های صنعتی استان نيز احداث تصفيه خانه شهرک صنعتی چرمشهر 
مشهد و تصفيه خانه سپتاژ ازجمله آنهاست به نحوی که مجموع دبی فاضالب 
تصفيه شــده در شــهرک های صنعتی اســتان در حال حاضر بالغ بر 13 هزار 
و 900 مترمکعب در شــبانه روز می باشــد که پوشــش 7۵ درصدی صنایع 

استقراریافته در داخل شهرک های صنعتی استان را دارد.
رشــيدیان همچنين به ظرفيت 8000 مترمکعــب در روز، تصفيه خانه در 

 امروز مخازن آب زیرزمینی شرق کشور بالغ بر 1.4 میلیارد مترمکعب 
در سال است و در مقابل درصد برداشــت از حجم آب های تجدید 

پذیر، بیش از ظرفیت و به میزان 120 درصد می باشد

استاندار خراسان رضوی:

*     *     *
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حال ســاخت در شهرک های صنعتی اشــاره کرد و افزود: به 
ميــزان 2۵00 مترمکعــب در روز نيز ظرفيــت تصفيه خانه 

شهرک های صنعتی است.

جبران 110 میلیارد مترمکعب کســری مخزن 
آبخوان های کشور پیگیری می شود

مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب ایــران گفت: در 
اجرای طرح احيا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمينی کشور، 
جبران 110 ميليارد مترمکعب کســری مخزن آبخوان های 

کشور پيگيری می شود.
محمد حاج رسولی ها در همایش ملی ‘چالش های آب در 
شرق کشــور و نقش مردم و تدابير حاکميت’ در مشهد افزود: 
از بين 172 ســدی که در کشور رصد شده است، سد دوستی 
در خراسان رضوی  و سد ‘چاه نيمه’ در سيستان و بلوچستان 

بحرانی ترین سدهای کشور بوده اند.
وی اظهار داشت: سد دوســتی، بين ایران و ترکمنستان، 
تأمين کننده بخشی از آب شرب شهر مشهد است که ظرفيت 
ذخيره آب در این سد طی سال زراعی جاری کاهش چشمگير 

داشته است.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: 
عدم توجه به جایگاه آب در برنامه توســعه ششــم کشــور 

تعجب برانگيز و نگران کننده است.
حاج رسولی ها با اشــاره به فعاليت کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی در کشــور افزود: تعيين چگونگــی توزیع آب بين 
مصارف مختلــف و برنامه ریزی و هماهنگی الزم برای انطباق 
الگوی کشت مناســب هر منطقه با شــرایط کم آبی ازجمله 

وظایف این کارگروه است.

میــزان بارندگی در هر دهــه 4 درصد کاهش 
داشته است

مدیرعامــل  شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی نيز 
درگفت: در هر دهه ميزان بارندگی 4 درصد کاهش داشــته 

است.
محمد عالیی در نيز در این اظهار کرد: مساحت سه استان 
خراســان رضوی، خراسان جنوبی و سيســتان و بلوچستان 
4۵2 هزار کيلومتر است که سهم 27 درصد مساحت کشور را 

از آن خودکرده است.
وی با اشــاره به اینکــه جمعيت این 3 اســتان حدود 10 
ميليــون نفر بــوده که 12 درصــد جمعيت کشــور را از آن 
خودکرده است، خاطرنشان کرد: در هر دهه ميزان بارندگی 4 

درصد و روان آب ها 13 درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به وضعيت روستاهای محور شرقی کشور تأکيد کرد: تاکنون 
آبرسانی سيار به 2168 روستا صورت گرفته است، همچنين 
24 درصد روســتاهای تخليه شده کشور بين سال های 90 تا 
9۵ در محور شرقی رخ داده که شــامل 374 روستا از 1۵43 
روستا می شــود. عالوه بر این تخليه یک ســوم از روستاهای 
استان سيستان و بلوچســتان با 2800 روستا و تخليه نيمی 
از روستاهای استان های خراســان رضوی و جنوبی با ۵880 

روستا صورت گرفته است.
عالیی در خصــوص طرح انتقــال آب شــرب، صنعت و 
خدمات از دریای عمان تصریح کرد: این طرح شامل جانمایی 

مدیرکل گمرک مرزی دوغارون گفت: 4۵1 هزار تن انواع کاال به ارزش 727 ميليون دالر ظرف 
دو ماه نخســت امســال از این گمرک به افغانستان صادر شد که ارزش آن نســبت به مدت مشابه 

پارسال 260 درصد بيشتر شده است.
محمد کوه گرد ميزان افزایش وزنی صادرات را نيز 77 درصد اعالم و بيان کرد: در این مدت انواع 

مصالح ساختمانی، ميوه و تره بار و فرآورده های نفتی به افغانستان صادر شده اند.
وی در خصوص ترانزیت کاال از گمرک دوغارون به افغانستان نيز به ایرنا گفت: در این مدت 1۵9 
هزار تن انواع کاال به ارزش ۵10 ميليون دالر به کشــور همسایه ترانزیت شد. در این چارچوب 24 

هزار و 400 دستگاه کاميون از گمرک مرزی دوغارون به سمت کشور افغانستان خارج شده اند.
مدیرکل گمرک دوغارون همچنين از کاهش واردات کاال از افغانستان خبر و ادامه داد: در پایان 
اردیبهشــت امسال واردات کاال به گمرک دوغارون به لحاظ وزنی 4۵ درصد و به لحاظ دالری شش 

درصد کمتر از مدت مشابه پارسال شد.
گمــرک دوغارون با افزون بر یک قرن ســابقه فعاليت روزانه محل ورود و خروج 700 دســتگاه 
تریلی ترانزیت است. گمرک مرزی دوغارون یک سوم نيازهای بازارهای افغانستان را تامين می کند 

و نيز ۵0 درصد صادرات خراسان رضوی از این مرز صورت می گيرد.

افزایش صادرات کاال
 از دوغارون به افغانستان

از بین 172 سدی که در کشور رصد شده است، سد دوستی در خراسان رضوی  
و سد ‘چاه نیمه’ در سیستان و بلوچستان بحرانی ترین سدهای کشور بوده اند

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

*       *      *

تأسيســات آبگيری از دریــای عمان و شيرین  ســازی آب دریا و تملک زمينی برای ســاخت 
تأسيســات الزم، انتخاب مســير گزینه برتر خط انتقال با ظرفيت 2۵0 ميليون مترمکعب در 
ســال با قطر 2220 ميلی متر، برگزاری فراخوان برای انتخاب سرمایه گذاران و مجریان طرح و 
تشکيل مجمع موسسين شرکت تابش و آغاز مطالعات طرح و گرفتن ردیف اعتباری ملی برای 

انجام مطالعات جامع و کامل طرح می شود.
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بيزنس اینسایدر در یک  گزارش  )بر اساس millennials (بررسی جهانی 2017 انجمن جهانی اقتصاد ، 
به 10 مشکل بزرگ جهان اشاره کرده است که در زیر به آن خواهيم پرداخت.

تقریباً نيمی )48,8 درصد( شرکت کنندگان در نظرسنجی تغييرات آب و هوایی را به عنوان نگرانی 
اصلی خود انتخاب کرده اند و 78,1 درصد گفته اند که مایل به تغيير شيوه زندگی خود برای محافظت از 

محيط زیست هستند.
بيش از 91 درصد از پاسخ دهندگان  با بيانيه »علم ثابت کرده است که انسان مسئول تغييرات اقليمی 

است.« »موافق« و »کامال موافق« بودند.
نتایج حاصل از نظرسنجی ساالنه WEF منتشرشده است که به بيش از 31،000 نفر 18 تا 3۵ ساله در 

186 کشور داده شده است:

1. تغییرات آب و هوایی و نابودی طبیعت )48.8 درصد(

2. جنگ های بزرگ )38/9 درصد(

3. نابرابری )درآمد، تبعیض( )30.8 درصد(

4. فقر )29.2 درصد(

5. درگیری های مذهبی )23/9 درصد(

6. پاسخگویی و فساد اداری دولت ها )22.7 درصد(

7. امنیت غذایی و آب )18/2 درصد(

8. عدم آموزش )15/9 درصد(

9. امنیت / ایمنی )14.1 درصد(

10. عدم فرصت اقتصادی و اشتغال )12.1 درصد(

10 مشکل بزرگ جهان
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جغرافیای تاتارستان: این جمهــوری در بخش اروپایی فدراسيون روسيه 
در ميانه دو رودخانه ولگا و کاما واقع شده اســت و تقریباً در 800 کيلومتری 
شرق مسکو قرار دارد. جمهوری تاتارســتان 67847 کيلومترمربع مساحت 
دارد و تقریباً برابر با مســاحت دو کشور بلژیک و هلند می باشد. این جمهوری 
با هشت منطقه دیگر روسيه شــامل جمهوری های باشقيرستان، اودمورت، 
ماری ال و چوواش و استان های کيروف، اورنبورگ، اوليانوفسک و سامارا هم 

مرز می باشد.
 جمعیت: بر اســاس آخرین آمار منتشره در سال 201۵ جمعيت تاتارستان 
3،8۵۵،037 نفر می باشــد. به لحاظ ترکيب قومــی، این جمهوری مرکب از 
11۵ قوم مختلف می باشــند که تاتارهــا ۵2,9 درصد، روس ها 39,۵ درصد، 
چوواش ها 3,4 درصد و مابقــی اقليت های قومی اوکراینی، اودمورتی، ماری، 

باشقيری، یهود و ... می باشند.
 قازان مرکز جمهوری تاتارســتان: قازان مرکز جمهوری تاتارستان در 
کرانه چپ رود ولگا و در کنار رودخانه زیبای کازانکا واقع شــده اســت. قازان 
42۵,3 کيلومترمربع مســاحت دارد و با یک ميليــون 216 هزار و 96۵ نفر 
طبق آخرین آمار سال 2016 پرجمعيت ترین شهر این جمهوری است. تنوع 
مليت های مختلف ســاکن در این شهر تا آنجا اســت که بيش از 100 مليت 
مختلــف در آن زندگی می کنند. همچنين این شــهر موطِن 22 جامعه ملی 

فرهنگی است.
قازان شهری اســت که بزرگ ترین بنگاه ها و مؤسسات کارفرمایی را در خود 
جای داده که ازجمله این شــرکت های بزرگ می توان به کازان ارگســينتز، 
اتحادیه توليد موتورکازان، هيلکوپترســازی قازان، اتحادیه هواپيماســازی 
قازان )بنام گوربونف(، کمپرســور ماش قازان، کارخانه توليد لوازم پزشــکی 

وکراسنی وستوک نام برد.
 فرهنگ و مذهب و زبان رســمی: مردم در تاتارســتان عمدتاً مسلمان و 
یا مسيحی ارتدوکس هستند. اسالم )ســنی حنفی و هزار و پانصد نفر شيعه 
مقيم تاتارســتان اکثراً آذری هســتند( به عنوان مذهب رسمی از سال 922 
ميالدی در منطقه بلقار ولگا که اینک شــامل تاتارها و باشــقيرها اســت، به 
رسميت شناخته شد. در این جمهوری نزدیک به 12۵0 مسجد، 200 کليسا 
و ۵0 مرکز عبادتی مربوط به دیگر ادیان وجود دارد. برخی از مشاهير روسيه 
نيز در این جمهوری و شــهر قازان زندگی کرده اند که به عنوان مثال می توان 
به فئودور شــالياپين خواننده و ترانه سرا، لئو تولســتوی )نویسنده(، سرگی 

آکساکوف )نویســنده(، ماکسيم گورکی )نویســنده(، باراتينسکی )شاعر(، 
درژاوین )شاعر( اشاره نمود. عبداهلل توکای )شــاعر(، موسی جليلی )شاعر( 
از برجسته ترین مشــاهير فرهنگی تاتار می باشــند. به موجب قانون اساسی 
تاتارستان دو زبان تاتاری و روسی به عنوان زبان های رسمی در این جمهوری 

به رسميت شناخته شده است
 وضعیت اقتصادی تاتارستان: تاتارستان یکی از بزرگ ترین مراکز صنعتی 
در روســيه اســت. به طور ميانگين، حجم توليد ناخالص این جمهوری بيش 
از ســه برابر رشد داشــته و به رقم 620 ميليارد روبل رسيده. حجم مبادالت 
تجاری خارجی جمهوری تاتارســتان بين ماه های ژانویه تا سپتامبر 201۵ 

برابر با 10 ميليارد و ۵71 ميليون دالر بوده است.
تاتارســتان ازنظر پایين بودن ریســک ســرمایه در ميان 10 منطقه نخست 
روسيه قرار دارد. ســوئيس، قبرس، اتریش، ایتاليا، چين و آمریکا عمده ترین 

سرمایه گذاران خارجی در تاتارستان هستند.
مجموع سرمایه گذاری خارجی در سال 201۵ در تاتارستان حدود 1 ميليارد 

و 317 ميليون دالر بوده است.
صنایع مهم تاتارستان: هواپيماسازی، هليکوپترســازی، خودروسازی، 
چوب، صنایع سبک، ماشين ســازی و فوالد، صنایع پزشــکی و داروسازی، 
صنعت نفت و گاز، صنایع شــيميایی، صنایع غذایی، توليد ابزار، الکترونيک، 
اپتيک و کشتی ســازی. از مجموع حجم توليد ناخالص این جمهوری، صنایع 
ماشين سازی 49,7 درصد، تجارت 10,6 درصد، ساختمان سازی 9,9 درصد، 
کشــاورزی 7,9 درصد، حمل ونقل و ارتباطات 7 درصد و سایر بخش ها 14,9 

درصد را به خود اختصاص داده است.
تولیدات تاتارســتان: توليد هواپيما زیر نظر مستقيم دولت فدرال روسيه 
اســت و مابقی محصــوالت را می توان نفــت، مازوت، گازوئيــل، کائوچوی 
مصنوعی، اســتيرن، پلی اتيلن، الکل اتيل، محصوالت شــيميایی، الستيک 
اتومبيل، هليکوپتر، انواع کمپرســور، یخچال، ســاعت، تجهيزات پزشکی و 
چشم پزشکی، دستگاه های گرمایشی، کاميون و لوازم یدکی مربوطه، چوب، 
پوست، خز، دارو و عسل نام برد که بسياری از این اقالم به خارج از روسيه صادر 
می شوند. حجم صادرات تاتارستان پس از مناطق مسکو و توِمن، مقام سوم را 
در بين کليه مناطق روسيه دارد. در حال حاضر این جمهوری با بيش از 100 
کشــور جهان رابطه تجاری و اقتصادی دارد و عمده ترین شرکای تجاری آن 

عبارتند از: اوکراین، هلند، مجارستان و ترکيه.

جمهوری تاتارستان در یک نگاه

جمهوری تاتارستان یکی از 21 جمهوری فدراسیون روسیه و یکی از مناطق مهم این کشور ازنقطه نظر اقتصادی، 
فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری و اجتماعی است که متأســفانه برای ایرانیان بسیار شناخته شده است.

حسین کوه زاد
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ساختار سیاســی: جمهوری تاتارســتان ازلحاظ حقوق بين الملل، کشور 
مســتقلی نبوده و عضوی از فدراســيون روســيه محســوب می شود. طبق 
قانون اساســی روســيه، این فدراســيون ترکيبی از جمهوری ها، قلمروها، 
مناطق، شــهرهای فدرال، یک منطقه خودمختار و نواحی خودمختار است. 
درعين حال جمهوری تاتارستان، دارای رئيس جمهور، کابينه دولت، پارلمان 

و ... می باشد.
رئيس جمهور تاتارســتان، باالترین مقام در این جمهوری محسوب می شود. 
رئيس جمهــور تضمين کننــده حقوق، آزادی هــا، نظم و قانــون در قلمرو 
تاتارستان است. رئيس جمهور، نماینده جمهوری در روابط اقتصادی خارجی 
و بين المللی و در ارتباط با دولت مرکزی روســيه می باشــد. رئيس جمهور از 
طرف جمهوری، معاهدات و موافقت نامه هــا را امضاء می نماید و نصب و عزل 
نمایندگان تاتارســتان در فدراسيون روسيه، سایر کشــورها و سازمان های 

بين المللی را به عهده دارد.
رئيس جمهور، رئيس نظام اجرایی بوده و ساختار نظام اجرایی و نحوه ترکيب 
کابينه را تعيين کرده و نخســت وزیر و معاونين نخست وزیر را برای انتخاب به 
شــورای جمهوری معرفی و وزرا و ســایر اعضای کابينه را منصوب می نماید. 
اختيار عزل کليه اعضای کابينه و همچنين نخست وزیر به عهده رئيس جمهور 
است. مســئوليت هماهنگی بين فعاليت های دستگاه های اجرایی جمهوری 
تاتارســتان با یکدیگر و همچنين انطبــاق این فعاليت ها با قوانين روســيه 
فدراتيو، بر عهده رئيس جمهور اســت. یکی دیگر از اختيارات رئيس جمهور، 

انتصاب نيمی از اعضای کميته انتخابات ریاست جمهوری است.
دوره ریاســت جمهوری در تاتارستان ۵ سال می باشــد و رئيس جمهور اول 
تاتارستان، مينتيمر شایميف، به مجرد فروپاشی شوروی و از ابتدای تأسيس 
این جمهوری در ســال 1991، ریاست جمهوری را تا تاریخ 2۵ مارس 2010 
بر عهده داشت. وی اکنون به عنوان مشاور دولتی جمهوری تاتارستان و رئيس 

بنياد احيای دو منطقه باستانی بولقار و سویاژسک فعاليت دارد.
رئيس جمهــور فعلی جمهوری تاتارســتان جناب آقای رســتم مينيخانوف 

می باشد.
هيات وزرا، رکن اجرایی و اداری جمهوری تاتارستان محسوب می شود. هيات 

وزیران در برابر رئيس جمهور پاســخگو است. وزرا، روسای کميته های دولتی 
و روسای سایر ســازمان های دولتی مستقيماً توســط رئيس جمهور انتخاب 
می شوند. رئيس جمهور حق عزل نخســت وزیر و کابينه دولت را دارد. تعداد 
وزارتخانه ها و کميته های دولتی با پيشــنهاد رئيس جمهور و توسط پارلمان 
تعيين و تصویب می شود. نخست وزیر فعلی تاتارستان جناب ایلدار خاليکوف 

می باشد
موانع فراروی توسعه مبادالت تجاری ایران و تاتارستان:

- تعرفه گمرکی باال برای محصوالت کشــاورزی ایرانی و درنتيجه دشوارتری 
رقابت با محصوالت کشورهای مشترک المنافع

- مشــکالت مربوط بــه انتقال زمينــی کاالها بــه لحاظ بعد مســافت که 
نزدیک ترین آن از بندر آستاراخان 1۵00 کيلومتر فاصله دارد

- عدم رعایت استاندارد اروپایی دربســته بندی کاال از سوی صادرکنندگان 
ایرانی

- فقدان مرکز تجاری ثابت ایران در منطقه
- عدم انجام تبليغات مستمر در خصوص محصوالت ایرانی

زمینه های همکاری هــای فیمابین )در حال اجرا یا دارای زمینه های 
مساعد همکاری(:

صنعتی:
- پتروشــيمی: توســعه همکاری هــا در حوزه نفــت و گاز و پتروشــيمی و 

توربين های گاز
- توســعه همکاری ها در بخش صنایع هوایی و هواپيما و هلی کوپترسازی و 

امکان تبادل دانش فنی در این خصوص
- برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی صادراتــی و اعطای تســهيالت متقابل 

نمایشگاهی
- برگــزاری همایش های تجاری به منظور شــناخت پتانســيل های تجاری 

طرفين
گردشگری و فرهنگی:

- برگزاری هفته های فرهنگی و نمایشــگاه محصوالت فرهنگی، نمایش فيلم 
و ...

- تقویت کرسی های ایران شناسی
- برگزاری المپيادهای زبان فارســی برای دانشــجویان زبان فارسی و اعزام 

رتبه های برتر به ایران
- مبادله استاد و دانشجو و برقراری تورهای علمی

- امکان گسترش گردشگری فيمابين با توجه به اشتراکات فراوان و برگزاری 
تورهای متقابل و بررسی امکان پرواز مستقيم

- بانکی: تقویت همکاری های بانکی و بررسی امکان تأسيس یک شعبه بانک 
ایرانی

- با توجه به برگزاري رقابت های جام جهانی ســال 2018 ميالدی در روسيه 
و ميزباني شــهر کازان به عنوان یکي از شــهرهایي که اســتادیوم برگزاری 
این رقابت ها در آن واقع اســت، این شــهر بازاری مناســب برای گروه های 
تجاری ایران و سایر کشــورها به شــمار می رود و می تواند بازار جذابی برای 

توليدکنندگان صنایع غذایی جمهوری اسالمی ایران باشد.
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هرچند شاخص های کالن اقتصاد روسيه تا سال 2012 روند تقریباً منظم و 
درعين حال رو به رشدی را تجربه می کردند، اما این روند از این سال به واسطه 
تأثيرات بحران اقتصادی بين المللی با چالش همراه شــد. از ســال 2014 و 
در ســال 201۵ نيز به تبع تنش با غــرب و اعمال تحریم عليه روســيه، این 
شاخص ها هر چه بيشتر با نوسان مواجه شدند که دراین بين، کاهش بهاء نفت 

نيز مزید بر علت شد. مقامات مســکو با تأکيد بر تحکيم اقتصاد ملی و تقویت 
زیرساخت های کشور با اتکا به داشته های بومی، تالش دارند تا تأثيرات منفی 
عوامل سياســی ازجمله تحریم های غرب را کاهش داده و ثبات و رشــد را به 
این اقتصاد بازگردانند. مهم ترین شــاخص های اقتصاد روسيه طی جدول و 

نمودارهای زیر قابل بررسی است؛

اقتصاد روسيه
و روابط دوجانبه با ایران و جهان

دورهضریب تغییرقبلیمبنافعلی
سه ماهه۵,4 : 4,1-1,31-09 - 0,۵7201۵-نرخ رشد توليد ناخالص داخلی

ماهيانه4,8: 06۵,214,1 - ۵,12017نرخ بيکاری
ماهيانه3,6: 064,12333 - 4,42017نرخ تورم
روزانه۵: 069,2۵17 - 92017نرخ بهره

ماهيانه18۵ : 203۵6-0۵8001 - 8۵192017موازنه تجاری
ساليانه7,4: 121۵,992,1 - 172016بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی

بازارها
روزانه0,98: 07۵8,9882,4۵ - ۵9,042017پول

روزانه18,۵3: 0719۵2228۵ - 19۵12017 امتيازبازار سهام
روزانه6,26: 077,7816,33 - 7,792017 درصداوراق قرضه دولتی ده ساله

تولید ناخالص داخلی
سه ماهه۵,4 : 4,1 -1,31 -09 - 0,۵7201۵ - درصدنرخ رشد توليد ناخالص داخلی

سه ماهه11,2 : 12,1 -030,3 - 0,۵2017 درصدنرخ رشد توليد ناخالص داخلی ساالنه
ساليانهUSD2016 - 1213662231 : 196 - 1283ميلياردتوليد ناخالص داخلی

سه ماههRUB2017 - 031666819۵۵۵ : 6۵67 - 19۵۵۵ ميلياردتوليد ناخالص داخلی به قيمت های ثابت
سه ماههRUB2017 - 0342234746 : 1710 - 2996 ميلياردتشکيل سرمایه ثابت ناخالص

ساليانهUSD2016 - 121114۵11616 : ۵۵06 11099توليد ناخالص داخلی سرانه

شاخص های اقتصادی روسیه
زهرا پزشکی
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PPP 24026توليد ناخالص داخلی سرانه USD2016 - 12241242۵144 : 11918ساليانه
6۵166840  توليد ناخالص ملی  -  RUB

ميليون
201۵ - 12۵9321789 :2 2 ۵ 1 9 7 8

6۵166840
ساليانه

کار
ماهيانه4,8: 06۵,214,1 - ۵,12017 درصدنرخ بيکاری
ماهيانه60,4: 0۵71,774,1 - 71,92017 ميليونافراد شاغل
ماهيانه3,6: 063,910,4 - 3,8۵2017 ميليونافراد بيکار

ماهيانه64,2: 0۵6۵,166,6 - 6۵,22017 درصدنرخ اشتغال
ماهيانه64,2: 0۵68,870,3 - 68,82017 درصدنرخ مشارکت نيروی کار

ساليانه4,1 : 7,۵ -120,7 - 2,2201۵ - درصدبهره وری
ساليانه120: 12146149 - 1462016 ميليونجمعيت

پول
روزانه۵ : 069,2۵17 - 92017 درصدنرخ بهره

ماهيانه4,2 : 0۵10,۵14۵,3 - 8,172017 درصدنرخ بهره بين بانکی
ماهيانهUSD2017 - 0640۵721۵96۵66 : 4۵32 - 412239 ميليونذخایر ارزی

ساليانه3,79 : 126,04102 - 9,19201۵ درصدنرخ بهره سپرده
تجارت

ماهيانهUSD2017 - 0۵8001- 203۵6 : 18۵ - 8۵19 ميليونموازنه تجاری
ماهيانهUSD2017 - 0۵2609۵۵0248 :4100 - 28173 ميليونصادرات
ماهيانهUSD2017 - 0۵1809432481 :2691 - 196۵4 ميليونواردات

سه ماههUSD2017 - 037140- 3284۵ : 47723 -22109 ميليونگردش سرمایه
سه ماهه343 : 03161۵1680 - 16802017 تنذخایر طال

ماهيانهBBL/D/1K2017 - 031071310832 : ۵707  106۵4توليد نفت خام
سه ماههUSD2016 - 124212- 40140 :  3922 - 21202 ميليونسرمایه گذاری مستقيم خارجی

ساليانه۵,43: 126,217,21 - ۵,43201۵شاخص تروریسم
ساليانهUSD2016 - 12۵۵۵486۵8 :1478 - 6432 ميليونفروش اسلحه

فضای کسب وکار
ماهيانه20 : 7 -1 -06 - 12017 -اطمينان کسب و کار
ماهيانه47,6: 06۵2,4۵4,7 - ۵0,32017شاخص PMI توليد

ماهيانه41,3: 06۵6,3۵8,4 - ۵۵,۵2017 نقاط شاخصشاخص PMI خدمات
ماهيانه16,9 : 17,7 -06۵,6 - 3,۵2017 درصدتوليد صنعتی

ماهيانه26,1 : 24,4 -061,2 - 1,72017 درصدتوليدات صنعتی )ماهانه(
ماهيانه28,1 : 27,1 -06۵,7 - 2,92017 درصدتوليد صنعتی
سه ماهه1103: 0332143634 - 30802017ورشکستگی

ساليانه4,13: 124,444,۵1 - 4,۵12017 امتيازشاخص رقابتی
ساليانه43: 124۵67 - 432017رتبه رقابتی

ساليانه21: 122929 - 292016 امتيازشاخص فساد مالی
ساليانه47: 121191۵4 - 1312016رتبه فساد مالی

ساليانه36: 1236124 - 402016آسانی کسب و کار
مسکن سازی

ساليانه7,6 : ۵6,9 -0,3 -12 - 0,42016 - درصدشاخص مسکن
ماهيانه19,3 : 30,3 -0,4-0۵ - 3,82017 درصدميزان ساخت و ساز
ساليانه۵8,2 : 1282,787,1 - 87,1201۵ درصدنرخ مالکيت مسکن

دورهضریب تغییرقبلیمبنافعلی



شماره 560 /خرداد و تیرماه 1397 16

20112012201320142015کشور

1805745939618091532775185524453851869532176016304074400مجموع صادرات جهان
189838840020487822002209007280234234301122818۵۵922چين1
14816822021۵449320141۵77۵872۵216197428641۵03870438آمریکا2
1482202274141618420014۵86469781۵11136۵101331193671آلمان3
8231837۵9798۵67۵8871۵09724468384۵62062۵024823ژاپن4
۵81۵41871۵۵6۵7۵682۵67987698۵666۵616۵۵730۵۵۵49فرانسه۵
۵۵۵208898۵478۵4448۵۵9618۵۵9۵73091134۵26900733کره جنوبی6
4۵۵۵73380492907472۵3۵186743۵24064899498۵۵7620هنگ کنگ7
۵30۵7۵7۵9۵۵4677907۵712468۵۵۵7447۵7344719۵76۵3هلند8
۵1728869348122۵7۵4۵480418۵3۵1107648146۵921609بریتانيا9
۵232۵6296۵01۵288۵1۵1809۵103۵283683624۵87۵1239ایتاليا10
۵16992618۵24766421۵2726۵9194921448803439076۵2روسيه1۵

20112012201320142015کشور

1822945565918227130331185845488811874007118016496088670مجموع واردات جهان
220۵۵۵62972274461871226۵9112682346040۵402306822161آمریکا1
17433949001818199200194999231۵19۵80213011681670816چين2
1260297۵371173287600119448262۵1223836۵9310۵6340۵29آلمان3
7008۵16466632686406712۵3۵۵36۵98720766۵149۵60۵فرانسه4
7176062336891370116۵7222۵28694823238629228889بریتانيا۵
8۵۵38047488۵84333۵8331660618222۵1112626082778ژاپن6
۵108۵4738۵۵3486469621416868600613066۵47۵684۵6هنگ کنگ7
۵2440۵224۵19۵7۵۵97۵1۵۵72970۵2۵۵63837436۵47721کره جنوبی8
492837632۵01134302۵06162309۵08438214419077203هلند9
4۵0۵79۵09462366181461764140463029337418801083کانادا10
30609149031619291831494۵09۵28260236718278196۵روسيه2۵

International Trade Center :منبع

جایگاه روسیه در صادرات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )2011-2015(

جایگاه روسیه در واردات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )2011-2015(
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International Trade Center :منبع

تهران و مســکو باوجود تعامالت زیاد سياســی، مبادالت تجاری ناچيزی 
دارند، به طوری که تبادالت تجــاری دوجانبه درصد اندکی از تجارت خارجی 
آن ها را شــامل می شــود. اقالم عمده صادراتی ایران به روسيه را ميوه جات، 
خشکبار، ســبزیجات، پســته و انگور خشک شامل می شــود و عمده ترین 
محصوالت وارداتی از روســيه نيز غالت، چوب، کاغذ، ماشــين آالت و فلزات 
هســتند. حجم مبادالت تجاری ایران و روسيه در ســال 2016 در مقایسه با 
ســال پيش از آن، به لطف رفع موانع تجاری، اعمــال تحریم های غرب عليه 

روسيه و مشــکالت تجاری با ترکيه، 70 درصد افزایش یافته ارزش مبادالت 
دوجانبه ایران و روسيه در ســال 2016 به 2,2 ميليارد دالر رسيد که بيشتر 
آن شامل صادرات ماشــين آالت، تجهيزات، بخش حمل ونقل، مواد غذایی و 
فلزات روســيه به ایران بوده اســت. صادرات مواد غذایی ایران به روسيه تنها 
0,3 ميليارد دالر )300 ميليــون دالر( از این تراز تجاری را به خود اختصاص 

داده است

تجارت دوجانبه ایران و روسیه

کاال
کل واردات روسیهکل صادرات ایرانصادرات ایران به روسیه

201320142015201320142015201320142015
432،921355،129261،38667،884،44167،431،38438،316،530314،945،095286،648،777182،781،965کل کاالها

11۵،309117،414106،931220،۵86238،917174،8832،881،7872،9۵9،0781،891،68۵سبزیجات و ریشه های خوراکی1

160،134103،26482،8841،222،2771،4۵9،9641،10۵،4۵96،401،898۵،479،۵773،944،184ميوه های خوراکی، آجيل،  خشکبار،  صيفی جات2

48،81۵42،21113،44۵۵99،33966۵،۵0۵۵۵7،0891،۵19،4481،433،7868۵8،۵96نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سيمان3

14،96819،04412،۵۵23،079،8463،278،8۵۵2،914،46011،466،62111،030،0327،629،191پالستيک و مواد پالستيکی4

23،17823،8۵79،۵8676،67778،92744،4931،600،4921،60۵،0481،08۵،0۵1سبزیجات، ميوه، آجيل و مواد آماده کردن خوراک۵

2،۵8۵1،4۵06،314182،83719۵،80384،261۵6،964،844۵2،10۵،38734،147،899انوع ماشين آالت، راکتورهای هسته ای، دیگ و غيره6

13،۵7413،21۵۵،8۵998،0۵۵8۵،24148،08214،۵۵2،4۵012،804،3908،691،484محصوالت دارویی7

21،26111،8۵14،0643،061،4۵۵2،368،2962،079،2403،329،0683،099،2242،64۵،671مواد شيميایی آلی8

۵483813،8782،7۵3،7322،16۵،۵۵71،138،4961،7۵4،2691،910،2761،111،337کانی ها، تفاله، خاکستر9

2،7622،2192،881128،876137،922110،4041،261،7741،300،1001،222،621قهوه، چای، ماته، ادویه و ترشيجات10

3،3202،80۵1،97681،60772،32332،30940،193،69731،426،4741۵،377،788وسایل نقليه غير از راه آهن، تراموا11

832341،46211،48612،۵809،2۵81،817،9421،76۵،1281،102،941فراورده های خوراکی متفرقه12

7،1۵42،9211،23283،99484،606۵7،7181،2۵4،4221،1۵4،631719،731شيشه و ظروف شيشه ای13

3،1832،0091،070۵8،296۵4،37834،9948،18۵،1916،904،8234،077،681قطعات آهن یا فوالد14

1،40494094۵13،1۵010،3487،0871،092،722922،643673،306سایر منسوجات، کاالهای پارچه ای، پوشاک مستعمل1۵

کاال
کل صادرات روسیهکل واردات ایرانصادرات روسیه به ایران

201320142015201320142015201320142015
1.168.6161.325.5141.017.21463.677.79172.723.27843.860.844527.265.919497.833.529343.907.652کل کاالها

304،400۵32,817437,0624,994,0۵24,999,2382,۵88,6784,7۵2,1377,086,716۵,6۵2,۵۵1غالت1

363،860396,۵24207,3432,42۵,0073,138,14۵2,631,11920,069,84420,۵۵۵,6۵۵1۵,220,408آهن و فوالد2

166،91130,010120,294۵76,80۵671,04۵۵67,4767,330,1927,763,7496,313,۵19چوب، فرآورده¬های چوبی و زغال چوب3

2۵،39۵1۵,24069,0۵89,029,41011,890,9377,109,6648,867,9239,2۵6,9328,677,4۵6انواع ماشين آالت، رآکتورهای هستهای، دیگ و غيره4

38،24642,09032,2711,937,8601,207,494739,2292,18۵,1932,266,29۵1,873,970روغن و چربی های حيوانی و گياهی و غيره۵

30،81726,14929,1781,390,7۵۵1,474,۵79972,7772,0۵۵,0682,260,1921,831,303کاغذ، مقوا، خمير کاغذ و کارتن6

78،088۵2,62۵22,232۵,420,0207,107,9213,944,2684,977,3074,929,0463,4۵8,77۵وسایل برقی و الکترونيکی7

۵،۵9216,۵4420,989369,067347,۵43320,4378,03۵,0۵۵۵,130,8213,843,344مواد شيميایی غيرآلی، ترکيبات فلزی گرانبها، ایزوتوپ ها8

7،99۵8,0۵417,۵60108,219116,49137,393469,192432,۵32۵3۵,360کتاب، روزنامه، تصاویر و غيره چاپی9

۵9،38927,9719,903۵16,2687۵7,74۵3۵7,1۵7372,036,096346,119,387216,101,147سوخت های معدنی، روغن، مواد تقطير شده و غيره10

9،64410,0927,۵16102,82687,۵0179,9471,12۵,2331,194,7101,1۵0,260خمير چوب، مواد اليافی سلولزی و مواد بازیافتی آن ها11

14،23914,7726,288317,۵6937,0931۵8,7۵02,300,836824,1۵61,247,08۵کشتی، قایق و سایر وسایل شناور12

9،9724,887۵,2791,2۵2,۵28949,914387,۵0373۵,1۵9816,302778,809تنباکو و بدل ساخته تنباکو13

8،9896,34۵4,9۵72,20۵,9۵72,776,7181,803,4612,۵70,4232,680,9242,308,999پالستيک و مصنوعات پالستيکی14

309764,7084,484,9926,188,3763,198,۵104,821,۵۵33,246,۵۵72,7وسایل نقليه به غير از راه آهن، تراموا1۵

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول صادراتی ایران به روسیه 2015-2013 )هزار دالر(

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول وارداتی ایران از روسیه 2015-2013 )هزار دالر(
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ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
160cm 7,009,166واگن های باري سبک و سنگين را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ارتفاع بيش از
260cm 2,۵08,920واگن های باري سبک و سنگين را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ا ارتفاع بيش ا ز
1,691,876سایر امالح دي اتانول امين غير مذکور درجاي دیگر3
460cm 1,110,386واگن های باري سبک و سنگين را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ا ارتفاع بيش ا ز
1,0۵0,374بوژي و بوژي راهنماي لکوموتيوهاي راه آهن یا تراموا یا نواقل روي خط راه آهن غيرازردیف۵
691,470دي اتانول آمين6
۵00,487عدس )Lentil( خشک، غالف کنده، حتي پوست کنده یا شده7
149,383قالب ها و سایر وسایل کوپلينگ، ضربه گيرهای لکوموتيوهاي راه آهن و اجزا ء و قطعات آن ها8
1۵0,623قالب ها و سایر وسایل کوپلينگ، ضربه گيرهای لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آن ها9
143,9۵7دي اتانول آمين10
71,474ترمزهاي با هوای فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو راه آهن یا تراموا یا نوا قل روي خط را ه آهن11

15.078.116 دالر  مجموع کل

آمار واردات از فدراسیون روسیه گمرک سرخس در سال 1395

ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
1,691,876سایر امالح دي اتانول امين غير مذکور در جاي دیگر1
691,470دي اتانول آمين2
143,9۵7دي اتانول آمين3

2.527.303 دالر  مجموع کل

آمار واردات از کشور فدراسیون روسیه به گمرک منطقه ویژه اقتصادي سرخس در سال 1395

ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
یا نان شيرینی پزي، بيسکویت سازی و ماشين آالت توليدماکاروني، اسپاگتي یا محصوالت 1 نانوایي  ماشين آالت 

همانند
۵03,411

72,071ماشين های آهنگري یا منگنه کاري قالبي )ازجمله پرس ها( و چکش ها2
34,964دانه آفتابگردا ن، حتي خردشده3
32,102اسکلت و قطعات اسکلت که درجاي دیگرذکرنشده، ا زچدن، آهن یا ازفوالد4
27,483کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک یا مصنوعي آماده مصرف۵
14,490سایرمصنوعات دیگر ازآهن یا فوالد غيرمذکوردرجاي دیگر6
12,0۵0رختدان، چمدان، کيف )بزک، اسناد، مدرسه( و محفظه هاي همانند، باسطح خارجي ازچرم طبيعي یا ورني شده7
8۵8مجسمه هاي کوچک و سایر اشياء تزئيني ازموا د پالستيکي8
134تابلوهاي را هنما، تابلوهاي اماکن وعالئم دیگر، ازفلزمعمولي9
72پرژکتورها، بزرگ کننده ها وکوچک کننده ها10
۵1گل، برگ وميوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ یا ميوه مصنوعي از سایر مواد11
۵0-سایر گيرنده هاي تلویزیوني رنگي غير مذکور12
47مبل هاي فلزي ا زا نواعي که در دفاترکار مورد استفاده قرارمي گيرند13
34سایرکابل هاي الياف نوري بجزردیف 148۵447010

697.817 دالر  مجموع کل

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسیه گمرک مشهد در سال 1395
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ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
18۵,9۵3رب گوجه فرنگی1
128,984رب گوجه فرنگی2
123,840رب گوجه فرنگی3
90,433رب گوجه فرنگی4
82,080رب گوجه فرنگی۵
76,806ماشين های نوردگرم و ماشين های نوردگرم و سرد توام شده براي فلزات6
72,416اشياء براي بهدا شت یا داروخانه از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غيرمذکور درجاي دیگر7
63,497کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک یا مصنوعي آماده مصرف8
۵9,۵۵8رب گوجه فرنگی9
۵4,720رب گوجه فرنگی10
۵3,27۵رب گوجه فرنگی11
32,628رب گوجه فرنگی12
32,000تيزا بي بي دا نه )ا نگورخشک کرده(13
26,640رب گوجه فرنگی14
26,۵۵3مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمير ميوه یا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي دیگرغير هموژنيزه1۵
2۵,784مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمير ميوه یا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي دیگرغير هموژنيزه16
2۵,604آب سيب با مقياس بریکس بيش ا ز 1720
سبزیجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند )آب گرفته شده، 18

21,000براق شده یا متبلور(.

17,790ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه، ا زچيني.19
18,480مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمير ميوه یا با افزودن قند غيرمذکوردرجاي دیگرغيرهموژنيزه20
10,200سایر لوبيا )گونه phaseolus، گونه vigna( بغير از لوبيا بصورت دانه21
9,384رب گوجه فرنگی22
ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضریب انبساط خطي نه بيش از 0,00000۵ هرکلوین ودریک محدوده 23

9,000حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد

8,4۵7سنگ برا ي کف و دیوا ر24
7,236چاي سبز )تخمير نشده( عرضه شده به نحوي دیگر2۵
6,000چاي سياه )تخميرشده( وجزئا تخميرشده به نحوي دیگر بجز ردیف هاي 2609024010
سبزیجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند )آب گرفته شده، 27

۵,140براق شده یا متبلور(.

3,188کف پوش هاي منگوله باف، ازموادنسجي سنتتيک یامصنوعي که درجاي دیگرگفته نشده.28
2,67۵آجرمجوف، آجرسقف پوش و ا شياء همانندازسرا ميک.29
2,079پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري هموژنيزه )آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي(30
1,987سایر پسته هاي غير مذکور درجاي دیگر تازه یا خشک کرده31
32)Rosos( 93گل هاي سرخ
90سایر غير از اقالم مشمول ردیف هاي 20081100 لغایت 3320089200
گل وغنچه گل، براي دسته گل یا براي زینت، خشک کرده، سفيد کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه 34

دیگر
7۵

27دا نه دا نه ها )granules(, ترا شه ها و پودرسنگ ها )به استثناي مرمر(3۵
21سایر فرش ها وکف پوش ها از مواد نسجي حتي اماده مصرف به جز جاجيم36

1.283.693 دالر  مجموع کل
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کشاورزی ارگانیک حامی سالمت

علی شــریعتی مقدم در ابتــدا پيرامون تعریف محصــول ارگانيک گفت: 
کشــاورزی ارگانيک به بيان ساده نگرشــی علمی و نوین به راه و روشی است 
که اجداد ما به آن عمل می کردند. در این روش، کاربرد مواد شــيميائی به طور 
کامل حذف و در عوض توليد محصول مبتنی بر نگهداری و اســتفاده از منابع 
موجود در مزرعه و بدون آلوده ســازی آب، خاک و هوا می باشــد. دستيابی به 
این هدف به یک نگــرش چندجانبه و به کارگيری توأم چندین روش مختلف 

توليد نياز دارد.
وی افزود: بر اســاس آخرین تعریف فدراســيون جهانی ارگانيک در سال 
2008 ،کشــاورزی ارگانيک سيستم توليدی اســت که از سالمت انسان ها، 
چرخه های طبيعی و منابع آب وخاک حمایــت می کند و بر چرخه ها و تنوع 

زیستی تکيه دارد.
رئيس هيات مدیره انجمن ارگانيک ایران شــعبه اســتان خراسان رضوی 

اصول بين المللی کشاورزی ارگانيک را چنين برشمرد:
- اصل سالمت

- اصل اکولوژي و حفظ چرخه های طبيعی
- اصل انصاف و عدالت

- اصل کنترل و مراقبت
وی خاطرنشــان ســاخت: اصول و اهداف بين المللی کشاورزی ارگانيک بر 
اســاس ضوابط فدراسيون جهانی ارگانيک)IFOAM( از تمام جهات سودمند 
بوده و موجب توسعه، پيشرفت و هدایت صحيح کليه برنامه ها و استانداردها و 
هماهنگي بيشتر جهانی در راستای بهبود سالمت و کشاورزی پایدار شده است.

الزام تولید کننده محصوالت ارگانیک به اخذ مجوزهای الزم

خانم رضازاده تهرانی نيز در ادامه برخی از الزامات قانونی محصوالت دارای 
گواهی معتبر ارگانيک برای ســبزیجات، ميوه ها و حبوبات ارگانيک را چنين 

برشمرد:
- وجود خـــاک ایمن و غير آلوده به مواد شــيميایی و فلزات ســنگين و 

پساب های آلوده حداقل از 3 سال قبل از برداشت محصول.
 - عــدم کاربرد مــواد افزودني )مثل شــيرین کننده ها و رنگ دهنده های 

مصنوعي(
 - عدم پرتودهی برای تغييرات ژنتيکــی محصول )ممنوعيت محصوالت 

تراریخته(.
 - عدم اســتفاده از هرگونه ترکيب شــيميایي نظير کودهاي شــيميایي، 

آفت کش ها، حشره کش ها و علف کش ها. )از 3 سال قبل از برداشت محصول
وی افــزود: محصوالت ارگانيک بایــد تمام مراحل توليد، بســته بندی و 
فرآوري را زیر نظر موسســه گواهــي دهنده ذیصالح طــي نمایند و گواهي 
ارگانيک )organic certification( را دریافت کرده، دارای برچســب راهنما و 

تأیيد مربوطه بر روی بسته بندی های جزء باشند.
دبير انجمن تأکيد کرد: این شــرکت ها تحت نظارت فدراسيون بين المللی 
محصوالت ارگانيک )IFOAM(, براي تمام توليدات، فرآیندها و برچســب ها 
راهنماي بين المللی تهيه و از تقلب های مربوطه جلوگيري می کنند. به منظور 
اخذ گواهی ارگانيک برای محصوالت کشاورزی و غذایی در عرصه های زراعی 
و طبيعی عقد قرارداد نظارت و بازرســی با شــرکت های یادشــده و رعایت 

مقررات سختگيرانه مربوطه الزامی است.

کشت ارگانيک
آینده ی بدون سم در کشاورزی

بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا در فروشگاه ها و سوپرمارکت های خود معموالً با دو دسته از محصوالت که دارای 
برچسب متمایزکننده ارگانیک و غیر ارگانیک هستند روبرو می باشند. اهمیت استفاده از محصوالت کاماًل طبیعی و ارگانیک 

در برخی از کشورها به اندازه ای است که فروشگاه های اختصاصی برای فروش این دسته از محصوالت وجود دارد و چندی 
است که در کشور و شهرما نیز این گونه تبلیغات و فروشگاه ها نیز دیده می شوند. برای آشنایی بیشتر با این مقوله و همچنین 
انجمن ارگانیک ایران شعبه استان خراسان رضوی گفتگویی داشتیم با آقایان شریعتی مقدم، رئیس، مهرداد میرحسینی، 

نایب رئیس و خانم مریم رضازاده تهرانی، دبیر انجمن که باهم مرور می کنیم.

حسین کوه زاد
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در محصوالت سالم اســتفاده از مواد شيميایی شامل کودها، ســموم، مواد نگهدارنده و غيره مجاز بوده 
ليکن باقيمانده آن ها در محصول کنترل شــده و نباید از حد اســتانداردهای مجاز مربوطه باالتر باشــد. 
در محصوالت طبيعی نيز مشــابه محصوالت ســالم بوده و صرفــاً کاربرد مواد نگه دارنــده و یا رنگ ها و 

طعم دهنده های شيميایی غيرمجاز است.

برنامه های انجمن ارگانیک در سال 96

شــریعتی مقدم ازجمله اهداف کليدی انجمن ارگانيک به ارتقای ســالمت جامعه و محيط زیســت، 
کشــاورزی پایدار، بهبود صادرات و افزایش درآمد توليدکنندگان اشــاره نمود و افزود: انجمن ارگانيک 
ایران در ســال 138۵ با همکاری وزارتخانه ها و دســتگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی کشور تأسيس و 
متعاقب آن شــعبه خراسان رضوی در سال 1393 توســط اتاق بازرگانی استان تأسيس گردید. درحال 

حاضر تعداد اعضای رسمی حقيقی و حقوقی انجمن شعبه استان در حدود 100 نفر می باشد.
وی برنامه های انجمن در سال 96 را چنين بيان کرد: بهبود آگاهی عمومی و ترویج مصرف محصوالت 
ارگانيک، شناســایی مناطق و محصوالت دارای پتانســيل توليد محصوالت ارگانيک در ســطح استان، 
شناسایی توليدکنندگان و دســت اندرکاران محصوالت ارگانيک استان، ایجاد بانک اطالعات و خبرنامه 
برای درج و به روزرســانی اطالعات، فــرآوری و بازاریابی محصوالت ارگانيک، نظــارت بيش ازپيش بر 

مکان های عرضه محصوالت ارگانيک و جلوگيری از تقلبات و تخلفات،آموزش و ترویج توليد محصوالت 
کشاورزی ارگانيک،بررسی و امکان ســنجی توليد، محصوالت گلخانه ای ارگانيک در استان با محوریت 
ســالمت محصول و بهبود کارایی آب،  تشــویق و حمایت ســرمایه گذاری در بخــش توليد محصوالت 
ارگانيک، مکاتبه با دانشــگاه ها و مراکــز تحقيقاتی برای هدایت طرح های تحقيقاتــی و پایان نامه ها در 
راســتای بهبود توليد محصوالت ارگانيک، برگزاری کارگاه های آموزشــی، برگزاری همایش ســاالنه 
محصوالت ارگانيک، توســعه فروشــگاه های ارگانيک از هفــت واحد به 10 واحد و همــکاری در کليه 

طرح های ملی و استانی مرتبط.

اقدامات انجمن در خراسان رضوی

خانم رضازاده تهرانی نيز در ادامه اهم فعاليت های انجمن ارگانيک ایران شــعبه خراســان رضوی در 
راســتای توســعه آگاهی های عمومی و تخصصی و توليد و مصرف محصــوالت ارگانيک و جلوگيری از 

تقلبات را چنين برشمرد:
- برگزاری چندین همایش و کارگاه آموزشــی در راســتای ارتقاء آگاهی های عمومی و افزایش سطح 
علمی توليدکنندگان و متخصصان ازجمله ســمينارهای توليد و تجارت محصوالت کشاورزی ارگانيک، 
کارگاه های آموزشی کنترل آفات و بيماری های محصوالت کشاورزی به وسيله روش های غير شيميایی 

سرانه مصرف سم در کشور ما 400 گرم

مهندس مهرداد ميرحســينی در ادامه بابيان 
این که انگيزه بخش عمده کشاورزان توليدکننده 
محصوالت ارگانيک، بهبــود درآمد، حفظ منابع 
خود برای توليد پایدار محصول و سالمت محصول 
توليدی برای مصرف کنندگان می باشــد، افزود: 
امروزه مصرف بی رویه ســموم شيميایی در توليد 
محصوالت کشاورزی در تمامی کشورهای جهان 
یک چالــش عمده برای ســالمت جامعه و حفظ 
محيط زیست می باشــد و در حال حاضر در کشور 
ما سرانه مصرف ســم در محصوالت کشاورزی به 

ازای هر نفر در حدود 400 گرم است.
 وی خاطرنشــان ســاخت: بــر اســاس آمارها 
به طورمعمول در بخش کشــاورزی از بيش از 300 
نوع ترکيب شــيميایی خطرناک نظير آفت کش ها، 
علف کش ها و کودهای شــيميایی به منظور کنترل 
آفات، بيماری ها و علف های هرز و همچنين افزایش 
محصول اســتفاده می گردد که باقيمانده این مواد 
خاک و آب هــای زیرزمينی و هــوا را آلوده کرده و 
بخشــی از آن در محصوالت کشــاورزی و در طی 
مصرف به بدن انســان منتقل خواهد شد. آب های 
آلوده شده با این نوع مواد نيز به مصرف انسان رسيده 
و خسارت مربوطه را تشــدید می کند. به طورکلی 
زیان هــای مصرف ســموم و کودهای شــيميایی 
عبارتند از ایجاد بيماری های مختلف در انســان ها 
ازجملــه ســرطان های مختلف، افزایــش هزینه 
توليد محصوالت کشاورزی، ایجاد مقاومت آفات و 
بيماری ها به سموم شيميایی در درازمدت، آلودگی 

شدید محيط زیست و پيامدهای سنگين آن.

مصرف مواد شیمیایی
در محصوالت ارگانیک ممنوع

شــریعتی مقدم نيــز پيرامــون فواید مصرف 
محصــوالت ارگانيک گفت: محصــوالت غذایی 
ارگانيک ارزش غذایی باالتری دارند به طور مثال 
ميزان ویتامين C، کلسيم، منيزیوم، آهن و فسفر 
در مواد غذایی ارگانيک بيشــتر اســت. در مواد 
غذایی ارگانيک آنتی اکســيدان PHENOLIC به 
ميزان پنجاه درصد بيشتر است زیرا آفت کش های 
مصنوعــی توليد آنتی اکســيدان ها را در گياهان 
کاهش داده اما کودهــای حيوانی و آلی بکار رفته 
در کشــاورزی ارگانيک توليد آن هــا را افزایش 
می دهنــد. همچنين محصــوالت ارگانيک فاقد 
بقایای سموم و کودهای شيميایی و افزودنی های 
غذایی بوده و طبعا سالم تر و خوش طعم تر هستند.

وی تفاوت محصول ارگانيک با محصول ســالم 
یا طبيعــی را چنين بيان کــرد: در فرآیند توليد 
محصــول ارگانيــک از مزرعه تــا مصرف کننده 
استفاده از هيچ مقدار مواد شيميایی شامل کودها، 
سموم شيميایی، مواد نگهدارنده، طعم دهنده ها و 
رنگ های شــيميایی مجاز نمی باشد درحالی که 
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با همکاری ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی، کارگاه های آموزشی 
آشنایی با کشاورزی ارگانيک، ســمينار »جنبه های قانونی واردات انواع مواد 
غذایی به اتحادیه اروپا، آمریکا، اســتراليا با حضــور متخصصان یوروفاین از 

کشور آلمان«.
- حضــور و ایجاد غرفه در چندین نمایشــگاه مرتبط ازجمله نمایشــگاه 

بين المللی آی فود مشهد
- شرکت و حضور در اکثر جلســات کميته های استانی اجرایی و پژوهشی 

مرتبط
- شــرکت و همکاری در برگزاری همایش های علمی مرتبط با ســالمت 

محصوالت غذایی.
www.organick�ایجاد سایت اینترنتی انجمن ارگانيک استان به آدرس - 

horasan.com
دبير انجمن اقدامات صورت گرفته برای کنتــرل و جلوگيری از تقلبات را 

نيز چنين بيان کرد:
- نظارت مســتمر بر عرضه محصــوالت تحت عنوان ارگانيک در ســطح 

استان.
- عقــد تفاهم نامه و صدور مجوز برای فروشــگاه های محصوالت ارگانيک 
بــه تعداد 7 فروشــگاه و نظارت مســتمر بر محصوالت مــورد عرضه در این 

فروشگاه ها.
- برگزاری اولين نشست فروشندگان محصوالت ارگانيک استان.

- برگزاری دوره آموزشی و افزایش آگاهی فروشندگان عالقه مند به عرضه 
محصوالت ارگانيک.

وی چگونگی ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی مرتبط را نيز چنين برشمرد:
- دعوت و اســتفاده از تــوان تخصصی و نقطه نظرات ریاســت و محققان 
مرکز تحقيقات کشاورزی و دانشکده کشــاورزی در کليه جلسات عمومی و 

تخصصی و همایش ها و کارگروه های تخصصی انجمن.

- عقد تفاهم نامــه همکاری با مرکز تحقيقات کشــاورزی و منابع طبيعی 
خراسان رضوی.

- دعــوت از محققين کشــوری و بين المللی محصــوالت ارگانيک برای 
سخنرانی در سمينارهای آموزشی انجمن.

25 هزار هکتار عرصه های طبیعی دارای گواهی ارگانیک

ميرحسينی بابيان اینکه سطح محصوالت دارای گواهی ارگانيک در استان 
با احتساب عرصه های طبيعی و وحشی دارای گواهی ارگانيک، در حدود 2۵ 
هزار هکتار می باشد، افزود: خراسان رضوی ظرفيت دریافت گواهی ارگانيک 
برای هزارها هکتار را دارا می باشــد که محصوالت عمــده مربوطه عبارتند از 

پسته، زعفران و انار.
وی افزود: بزرگ ترین عرصه ارگانيک کشــور که بزرگ ترین عرصه پسته 
ارگانيک جهان نيز می باشــد، عرصه جنگل طبيعی پســته در شهرســتان 
ســرخس به مســاحت 1۵000 هکتار اســت که با هدایت و مشاوره انجمن 
ارگانيک اســتان و تحت کنترل و بازرسی شرکت سوئيسی و با رعایت تمامی 
مقررات سختگيرانه ویژه عرصه های طبيعی توسط بهره برداران محلی دارای 

گواهی بين المللی ارگانيک شده است.

و  با همکاری وزارتخانه ها  ایران در سال 1385  ارگانیک  انجمن   
دستگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی کشور تأسیس و متعاقب آن 
شعبه خراسان رضوی در سال 1393 توسط اتاق بازرگانی استان 
و  حقیقی  رسمی  اعضای  تعداد  حاضر  درحال  گردید.  تأسیس 

حقوقی انجمن شعبه استان در حدود 100 نفر می باشد
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بر اســاس آمارهای موجود، در ایران تقریبا به 
ازاء هر 8 خانوار )26 نفــر( یک مغازه وجود دارد. 
بگذریم از اینکه گاه به اشــتباه گفته می شود به 
ازاء هر 8 نفــر ایرانی یک مغازه وجــود دارد )در 
اینصورت با لحاظ نرخهای مشــارکت و بيکاری و 
با توجه به اینکه بطور متوسط در هر واحد تجاری 
2/۵ نفــر مشغول به کارند می بایست کل شاغلين 

ایران در مغازه ها باشند!(.
بر اساس اطالعات مرکز آمار، خواربار فروشان، 
مشاوران امالک و آرایشگاه های بانوان بيشترین 

واحدهای تجاری کشور هستند.
به هر حال، واقعيت انکارناپذیر این اســت که 
عرضه مغازه در ایران، بسيار باال و غير بهينه است. 
بااینجال همچنان شاهد حجم عظيم عرضه پروژه 
های تجاری هســتيم. گویا هنوز سرمایه گذاران 
واحدهــای تجاری پی به عمق ماجــرا نبرده اند. 
بدون تردید بســياری از افرادی که هم اکنون به 
ســاخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می 
کنند در آینده از ســرمایه گذاریشــان پشيمان 

خواهند شد.
ضمن اینکه عالوه بر حجــم نامتعارف عرضه 
واحدهای تجاری، ســمت تقاضــای واحدهای 
تجاری نيز با تحوالتی دســت به گریبان است. با 
گســترش کســب و کارهای اینترنتی، به تدریج 
برخی از فعاليتهای تجاری نيازمند مغازه نخواهند 
بود و تقاضا برای مغازه برای برخی اصناف کاهش 
می یابد )آژانس های تاکسی تلفنی، نمونه عينی 

این موضوع هستند(.
جای بسی تاسف اســت که بسياری از گزارش 
های ارزیابی اقتصادی-مالی مجتمع های تجاری 
در ایران توســط افراد غيرمتخصص یا غير متعهد 
تدوین شــده اســت. نکته غم انگيز مشترک در 
ایــن گزارش ها این اســت که تخميــن عرضه و 
تقاضای واحدهای تجــاری با کم اهميتی حادی 
مواجه اســت. در چنين شــرایطی صاحبان این 
مجتمع های تجاری، نباید در انتظار دســتيابی 
به سودهایی باشــند که در گزارش های ارزیابی 
اقتصادی-مالی پيش بينی شــده انــد. به عنوان 
مثال، نرخ بازدهی داخلی پروژه ای که در هنگام 
ارائه گزارش در شــروع پروژه ۵0 درصد تخمين 
زده شد بود درعمل )هنگام پایان پروژه( کمتر از 

20 درصد می شود!
البته نباید همه تقصيرات را هم به گردن مشاوران و کارشناسانی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی،مالی 
طرح ها را تهيه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسياری از مجتمع های تجاری، 
شرکتها و نهادهای خصولتی و شبه دولتی اســت. یکی از مهمترین مالکهای موفقيت مدیران نيز حجم 

پروژه های شروع شده به عالوه پيشرفت فيزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
بسياری از مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ســاخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای 
بازار معرفی نمایند، خوششــان نمی آید. از نظر ایشــان، وظيفه کارشناسان و مشاوران طرحها این است 
که با عدد سازی و شکنجه اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجيه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنِگ 

احداث، زده شود. گاه از این گونه مدیران با عنوان افراد اجرایی و جهادی نام برده می شود!
بسياری از کارشناسان و مشاوران نيز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند 
و به عبارت صریحتر، اقدام به فروِش خود می نمایند. یکی از روشــهای رایج ایشان در گزارشهای ارزیابی 

اقتصادی مالی، بازی با نرخ رشد هزینه ها و درآمدهای پروژه است.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی مالی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعيين 
نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها )مثال 1۵ درصد( در جریان نقدی 
پروژه، اشــتباه قطعی است. چه بســا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قيمت 
فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید 

که البته مورد عالقه بسياری از مدیران نخواهد بود.
تاکيــد می گردد که مهمترین گام در اجرای یک پروژه ســاختمانی، اطمينان از صحت گزارشــهای 

ارزیابی اقتصادی-مالی است.
اجرای پروژه بــدون یک گزارش ارزیابی اقتصادی-مالی قابل اتکا، همانند حرکت در شــبی تاریک با 

خودرو بدون چراغ در جاده ای پر پيچ و خم است.
سودآوری واقعی بسياری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.

در سرمایه گذاری امالک تجاری، واقع بين باشيم.

در امالک تجاری سرمایه گذاری نکنيد!

بهروز ملکی
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خراســان این خطه زرخيز و پهناور. دروازه شــرقی ســرزمين افسانه ها. 
سرزمينی که قرن ها جوالنگاه سم ستوران جهانگشایان گردنکشان زور ورزان 
و زراندوزان بود. از آن روز تقدس یافت که خاکش افتخار شــرف امنت گرفتن 
پيکر مطهر سالله ای از دودمان نبی مکرم اسالم )ص( را یافت. آنگاه که بدین 
شرف نائل آمد. گردنکشــان چکمه بر گردن و پای پياده رو به سویش نهادند 
و به ســرزمين آرزوی مشــتاقان اهل ایمان اهل صفا و اخــالص نام گرفت تا 
هم اکنون که هرســاله بيش از ده ميليون زائر مشتاق و حاجتمند و آرزومند 
خاکش را سرمه چشمان خویش می سازند و با آبش وضوی اخالص می گيرند 
و ميوه هایش را ميوه های بهشــت دانســته و هوایش را شفابخش و مرگ در 

جاده هایش را شهادت درراه رسيدن به معشوق می شمرند.
این سرزمين عشق و محبت. سرزمين علم و عمل تشيع. این ميعادگاه زائر 
و جهانگرد. این ســرزمين عبادت و تجارت. مرکز فيروزه. زعفران. زرشــک و 
قالی. سرزمين اختالط و امتزاج مصلحانه فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ و 
هزاره. سرزمين کویر و بيابان و جنگل. کوهه ای بلند و دشت های هموار. هنوز 

در بسيار از ابعاد طبيعی و انسانی و اقتصادی ناشناخته مانده است.
سرزمينی که می تواند مقصد گردشگری زیارت مردم حدود 99 کشورهای 
مسلمان دنيا باشــد. زمانی پتانسيل توریستی مشــهود می گردد که بدانيم 
12 کشور آسيایی -17 کشــور آفریقایی – 21 کشور عرب -1 کشور اروپایی 
)آلبانی( و یک کشور آمریکایی )ســورینام( می توانند به شرکای اقتصادی – 

گردشگری آن محسوب گردند.
دوستی داشــتم ترک تبار و متخصص در حوزه سرمایه گذاری گردشگری 
به نام دکتــر آمت محمت اوغلو یا به زبان خودمــان احمد محمد زاده. زمانی 
که در گپ و گفتی دوستانه جنبه های مغفول گردشگری استانمان را برایش 
برمی شمردم. دست حســرت بر زانو می زد و می گفت چنانچه مدیریت حوزه 
توریست اســتانتان را به ما بدهيد ســاالنه برابر 1/20 ارزآوری صادرات نفت 
کشــورتان را برایتان درآمد ارزی ایجاد می کنيم. شایان ذکر است زمانی که 
دوست فرانسوی مشترکمان به این گفتگوی دوستانه وارد شد. پس از اندکی 
تأمل اشاره ای داشت به درآمد ســاالنه دهکده نوفل لوشاتو )اقامتگاه حضرت 
امام راحل( از جنبه گردشگری که تقریب برابری می کرد با درآمد ساالنه یک 

هتل 4 ستاره در مشهد!!!!
 تا اینجا ننوشــتم که ذکر مصيبت کرده باشم. هدفم این است که بيان کنم 
برخالف تصور بسياری از عزیزان که گردشگری را وظيفه یک سازمان خاص 
می بينند. گردشــگری یک پروسه و فرآیند اســت و نه یک پروژه. این پروسه 
عملکرد سرکنسول محترمی که در نمایندگی های ميهنمان در سایر کشورها 

نســبت به صدور روادید گردشگر اقدام می نماید را شــامل می شود تا رفتار 
کروی پرواز. از رفتار عزیزان امنيت پرواز ســپاه را شــامل می شود تا عملکرد 
پليس محترم گذرنامــه. از ارزیاب گمرک تا پليس فرودگاه و بانک و صرافی و 
رومينگ تلفن همراه و سرعت اینترنت و راننده تاکسی وقس علی هذا... و تازه 
گردشــگر به ورودی هتل و اقامتگاه خود وارد می شود که این داستانی دیگر و 

خاص خود را دارد که در مخلص کالم بدان خواهم پرداخت.
گردشگر از من که سنگ توسعه گردشگری این سامان را بر سينه می زنم و 
شــمایی که دل درگرو توسعه این صنعت در این خطه از مرزوبوم رادارید یک 
سری توقعات دارد و یکسری انتظارات. توقعات خواسته ها و نيازهای حداقلی 
اســت که گردشگر دارد و از آســایش فيزیکی تا زیرساخت های تجهيزاتی را 
شامل می شــود و انتظارات اهداف نهایی و غایی گردشــگر است و بيشتر به 

مسائلی چون آسایش روحی و روانی فرد می پردازد.
از ســال 1314 که باهدف توســعه گردشــگری در ميهنمان اداره جلب 
ســياحان تأســيس شــد تاکنون تالش های زیادی در خصوص برنامه ریزی 
توسعه صنعت توریســت و گردشگری در کشــور صورت پذیرفته است ولی 
علی رغم تمامی دشــواری هایی کــه در طی این راه پرفرازونشــيب متحمل 
گشته ایم متأسفانه خروجی متناسب با برنامه ریزی هایمان را شاهد نيستيم. 
این امر می تواند زایيده دو عامل باشد. یا اصوآل ما با مبانی و مفهوم برنامه ریزی 
گردشگری آشنایی کافی نداریم و بر تمامی جنبه های آن وقوف کامل نداریم 
که تصور نمی رود این گزینه صحيح باشــد و یا آمار و اطالعاتی که بر اســاس 
آن برنامه ریزی هایمان صــورت می پذیرد از صحت و ســالمت کافی و وافی 
برخوردار نيست که احتمال صحت این گزینه به نظر بنده حقير ناکرده سفر و 

این معلم مدیریت بسيار بيشتر می باشد.
بدیهی اســت تا زمانی که سيســتم دولتی تفاوت دو مفهوم تصدی گری 
و تولی گــری را در فضای گردشــگری نه تنها درک که کامــاًل لمس نکرده 
باشــد پاشــنه این درب بر همين منوال می چرخد و تا زمانی که فرمایشات 
مقام رهبــری نظام مبنی بر برون ســپاری کار به بخــش خصوصی و اجرای 
سياست های اصل 44 قانون اساســی کاماًل اجرایی نشود نتيجه همين است 
که امروزه شــاهدیم. هرگاه باصداقت و صحت توانســتيم به این سؤال پاسخ 
دهيم که مالکيت و مدیریت چند درصد از هتل ها و مراکز اقامتی شهر مشهد 
استان خراســان رضوی در اختيار دولت و یا مراکز به اصطالح خصولتی است. 
می توانيم به برنامه ریزی صحيح در زمينه گردشگری استان و شهرمان اقدام 

کنيم.
 به راســتی دليل عدم ميل و رغبت جدی دانشــگاه فردوسی مشهد )نه به 

راه نامه ای برای
توسعه گردشگری مشهد

دکتر علی مختاری؛ عضو هیات علمی، رایزن همکاری های علمی و آموزشی
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دليل نامش که هم به مشــهد حضرت الرضا )ع( 
وابسته اســت و هم به حکيم ابوالقاسم فردوسی 
و هر دوعاملی می باشــند در راســتای توســعه 
گردشــگری مشــهد. بلکه به عنوان بزرگ ترین 
قطب آموزش عالی کشــور در منطقه شرق ایران 
اســالمی( به جذب و آموزش دانشجو در مقاطع 
مختلف تحصيلی و در حوزه توریست و گردشگری 
و هتلداری چيســت؟ و چه نيکــو فعالين بخش 
خصوصی آموزش عالی به این نياز جامعه پاســخ 
داده اند و با جذب دانشــجو در مؤسسات آموزش 
عالی غيردولتی – غيرانتفاعی به این مهم اهتمام 
گمارده اند. چــه آنکه به زعم بنــده حقير وظيفه 
تربيت نيروی انســانی متخصص و باالنس کردن 
عرضــه و تقاضای بــازار کار این حــوزه با بخش 
دولتی و وظيفه به کارگيری و اشتغال آن با بخش 
خصوصی اســت که متأســفانه در این خصوص. 

وظایف کاماًل معکوس شده اند!!!
و نتيجه این معکوس شــدن وظایف این است 
که بسياری از ظرفيت های گردشگری این سامان 
مغفول مانده اســت. ســر زدن به یک کيلومتری 
شمال شرقی مشــهد در محور شــاندیز و مقابل 
ده نو و بازدید از ســنگ نگاره شتر سنگ که تاریخ 
مصور زندگی شبانی و متکی بر دامداری در دوران 
نوســنگی را در این منطقه از سرزمينمان بخشی 
از تاریخ ایــن منطقه را بر هر بيننده ای مشــهود 
می ســازد. به راســتی چند در صد از گردشگرانی 
که جهت زیارت بــارگاه ملکوتی حضرت علی ابن 
موسی الرضا ثامن الحجج )ع( از چهارراه شهدا گذر 
می کنند می دانند که اولين خلبان ایرانی –کلنل 
محمدتقی خان پســيان_ در جوار نادرشاه افشار 
و در محوطه بــاغ نادری آرميده اســت. چند در 
صد از گردشــگرانی که به مشــهد سفر می کنند 
از برج رادکان اثر خواجه نصيرالدین طوســی پدر 
مهندسی ایران بازدید می کنند. از چهارطاقی بازه 
هور که یادگاری از نياکانمان در عهد ساســانيان 
و از شــگفتی های معماری ایشان است بگذریم تا 
دیگر جاذبه های گردشــگری استان و شهرمان!!! 

بماند!!!
بنا بر مطالعات انجام شــده توســط محققين و 
متخصصين یک گردشــگر در طول ســفر به طور 
متوســط برای ميهنمان معادل حــدود 1200 
دالر ارزآوری دارد و ایــن ميــزان برابری می کند 
بــا ارزآوری حاصل از صادرات حدود 40 بشــکه 
نفت خام؛ و این در حالی اســت کــه همين یک 
گردشگر به طور متوسط برای منطقه حدود 6 نفر 

اشتغال زایی را به ارمغان می آورد.
هم اکنون حدود 760 هتل در سراســر کشور 
وجود دارند کــه در این ميان حــدود 200 هتل 
ازنظر تعداد و حــدود ۵۵ در صد تعداد تخت های 
هتلی در مشهد می باشد )حدود ۵۵ در صد تعداد 
تخت های هتل های سراســر کشــور در مشهد و 
حدود 4۵ در صد الباقی تخت های هتلی در سایر 
شــهرهای ایران مانند تهران و شيراز و اصفهان و 

کيش و...( و در این ميان حدود 80 هتل 4 و ۵ ستاره در کشور وجود دارند که حدود 4۵ هتل 4 و ۵ ستاره 
در مشــهد می باشند و این یعنی ما در شهری زندگی می کنيم که ۵۵ در صد هتل های 4 و ۵ ستاره در آن 

استقرار دارند.
حال جای تفکر و تأمل اســت که هم اکنون 8۵ هتل در مشــهد به دليل عدم توجيه اقتصادی در ادامه 
کار آمادگی کامل برای فروش دارند و جای تأمل بيشــتر اینکه در این ميان 60 هتل قبل از بهره برداری و 

افتتاح آماده واگذاری و فروش هستند
در نوروز 1396 متأســفانه نرخ اشــغال تخت های هتل های مشــهد بين ۵0 تا 60 درصد بود. نگاهی 
کارشناســانه به ميزان ماندگاری یک گردشــگر در مشهد ما را به نرخ متوســط 1,2 تا 2 شب ماندگاری 
می رســاند؛ که اگر چنانچه این نرخ ماندگاری به 3 شــب افزایش پيدا کند 7۵ درصد و چنانکه به 4 شب 

تبدیل شود 100 در صد اشغال تخت را در هتل های مشهد شاهد خواهيم بود.
.

نگاهی به آمار مراکز اقامتی و هتل های در دست احداث ما را به این مهم رهنمون می سازد که هم اکنون 
باوجود مشکالت بسيار مشهود در این صنعت و علی رغم توصيه مکرر کارشناسان و متخصصين امر مبنی 
بر ســرمایه گذاری بخردانه و هوشمندانه. متأسفانه شــور احداث هتل مدهوشمان ساخته و حدود 290 

پروژه هتل و مرکز اقامتی در مشهد در دست احداث داریم!!!
 زیاده جسارت است

 به قول حضرت موالنا:
 صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم / یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
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در ســال 1344 خورشيدی ایران باوجود فقدان تشــکيالت بهره وری در 
کشور به عضویت سازمان بهره وری آسيا )APO( درآمد. در سال 1367 مجلس 
شــورای اسالمی تمدید عضویت ایران در ســازمان بهره وری آسيایی را مورد 
تصویب قرارداد و وزارت صنایع ســنگين وقت، مسئوليت دبيرخانه ای آن را بر 
عهده گرفت تا تشــکيالت بهره وری به طور مستقل در سال 1371 راه اندازی 
شود. این سوابق نشان می دهند که مفهوم بهره وری برای اقتصاد ایران چندان 
هم غریب نيســت. به طوری که در برنامه های توسعه ای مختلف بعد از انقالب 
هدف گذاری هایی در حوزه بهره وری صورت گرفته است که با عملکرد واقعی 
ایران در حوزه بهره وری فاصله زیادی دارند. نگاهی به آمارهای منتشرشده در 
مورد ســهم بهره وری عوامل توليد در رشد توليد ناخالص داخلی نشان دهنده 
آن هستند که ایران هنوز به اهميت بهره وری در فرآیند رشد و توسعه پی نبرده 
اســت، حال آنکه آمارهای منتشرشده از کشــورهای درحال توسعه ای چون 
کره و مالزی نشــان می دهد این کشورها بخش قابل مالحظه ای از رشد توليد 
ناخالص داخلی خود را مرهون رشــد بهره وری عوامل توليد هستند. نگاهی به 
آمارهای منتشر شده از شــاخص های بهره وری در طول برنامه های توسعه ای 
بعد از انقالب گویای این مطلب اســت که پيش بينی های در نظر گرفته شده 
برای ســهم بهره وری در رشد توليد ناخالص داخلی در عمل محقق نشده اند و 

فاصله بسياری با اهداف این برنامه ها دارند.
اگر یک دوره بلندمدت ۵۵ ســاله را در نظر بگيریم، متوسط رشد اقتصادی 
کشور رقمی برابر با 6 /4 درصد است. محاسبات نشان می دهد این رشد عمدتاً 
از محل رشد موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است. حال آنکه آمار سازمان 
بهره وری آســيایی گویای آن اســت که اقتصاد چين طی سال های 1970 تا 
2014 به طور متوسط نرخ رشدی برابر با 6 /8 درصد داشته که 36 درصد آن از 
محل رشد بهره وری به دست آمده است. در مورد اقتصاد هند نيز متوسط رشد 
اقتصادی طی همان دوره برابر با 3 /۵ درصد بوده که 3۵ درصد آن از محل رشد 

بهره وری حاصل شــده است. به گزارش تجارت فردا و بر اساس برآورد سازمان 
بهره وری آسيایی در مورد ایران، در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی 
برابر با 6 /3 درصد بوده که ســهم بهره وری در آن صفر بوده است. درواقع رشد 
اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رشــد عوامل توليد به ویژه موجودی 
ســرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره وری نقشــی در رشد اقتصادی نداشته 

است، گویی مفهوم درست بهره وری در ایران درک نشده است.

اهمیت بهره وری در توسعه اقتصادی

امــروزه رقابت در عرصه توليد و تجارت جهان به واســطه کمرنگ شــدن 
مرزهــای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشــش در جهــت بهبود و ارتقای 
بهره وری پایه اصلی این رقابت را تشکيل می دهد. به بيان دیگر بهبود بهره وری 
مســتلزم به فعل درآوردن توان بالقوه اســت، ازاین رو این حرکت به یک ابزار 
محرک نياز دارد و مناســب ترین محرک، رقابت درصحنــه بازارهای داخلی 
و خارجی اســت. ارتقای بهره وری سبب پيشــرفت و توسعه یافتگی می شود 
و اکثر کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه به منظور اشاعه نگرش به 
مقوله بهره وری و تعميم به کارگيری اصول و روش های آن، ســرمایه گذاری 
زیادی انجام داده اند. بررســی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخير رشد 
اقتصادی قابل توجهی داشته اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد 

را از طریق افزایش بهره وری به دست آورده اند.
در جهان امروز بهره وری تقریباً مترادف با پيشــرفت اســت. اســتاندارد 
زندگــی در یک جامعه به درجه ای از تأمين حداقل نيازهای جامعه بســتگی 
دارد. به عبارت دیگر مقدار و کيفيت غذا، پوشــاک، مسکن، آموزش و امنيت 
اجتماعی، استاندارد زندگی را تعيين می کنند. برای ارتقای استاندارد زندگی 
باید غذا، پوشــاک و مسکن بيشتری توليد شــود. افزایش مقدار توليد کاالها 

چالش بهره وری
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و خدمــات می تواند از طریــق افزایش نهاده های 
نيروی کار و ســرمایه صورت پذیرد یــا از منابع 
موجود به صورت کاراتری اســتفاده شود. با توجه 
به محدود بودن منابع کشــورها، بهره وری بيشتر 
یک ضرورت برای ارتقای اســتاندارد زندگی یک 
ملت محسوب می شــود. بهره وری بيشتر موجب 
رشــد اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. با بهبود 
بهره وری شــاغالن به دستمزد بيشــتر و شرایط 
کاری مناســب تر خواهند رســيد و فرصت های 
شغلی بيشــتری نيز توليد خواهد شد. بهره وری 
باالتر از یک ســو موجب کاهش قيمت ها شده و از 
سوی دیگر سود ســهامداران را افزایش می دهد. 
با توجه به ترکيب ســنی جمعيت ایران که عمدتاً 
جمعيــت مصرف کننده هســتند، وجــود نرخ 
بيکاری نســبتاً باال، عدم استفاده از ظرفيت کامل 
واحدهای توليدی و نبود ســاختارهای مناســب 
در اکثــر بخش هــای اقتصادی، توجــه به بهبود 
بهــره وری و ارتقای آن در همه ســطوح به عنوان 
زمينه ساز توســعه و پيشرفت اقتصادی، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.

مقایسه ایران با کشورهای موفق
APO سازمان بهره وری آسیایی

نگاهی به کارنامه رشــد اقتصادی و بهره وری 
در برخی از کشــورهای آســيای جنوب شــرقی 
عضو این سازمان نشــان می دهد که این کشورها 
توانسته اند به رشــد اقتصادی قابل توجهی دست 
پيدا کنند و ســهم چشــمگيری از این رشد نه از 
طریق سرمایه گذاری جدید، بلکه از طریق بهبود 
ســاختارهای مدیریتی، نيروی انسانی، تجهيزات 
و ماشين آالت، حاصل شــده است. به عنوان نمونه 
کشــورهای کره جنوبی، هند، سنگاپور، مالزی و 
چين در ميان کشورهای آســيایی عضو سازمان 
بهره وری آســيایی جزو کشــورهایی هســتند 
کــه توانســته اند در دوره بلندمــدت 44  ســاله 
به موفقيت های چشــمگيری در ارتباط با رشــد 
بهره وری دســت پيدا کنند. نگاهی به روند رشد 
بهره وری در این کشــورها نشان می دهد که آن ها 
توانســته اند با افزایش بهره وری کل در بازه زمانی 
ســال های 1970 تا 2014 قدم هــای محکمی 
درحرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی بردارند 
و سهم بهره وری از رشد اقتصادی خود را در طول 

ساليان افزایش دهند.
کشــور هند یکی از شــاخص ترین اقتصادها 
در ميان این کشورهاســت که توانســته ســهم 
بهره وری کل خــود را از 0/۵ درصد در بازه زمانی 
ســال های 1970 تــا 198۵، بــه 2/4 درصد در 
فاصله سال های 198۵ تا 2000 و 6 /2 درصد در 
فاصله زمانی 2000 تا 2014 برساند که موفقيت 
بسيار چشــمگيری محسوب می شود. کشورهای 
ســنگاپور و مالزی نيز که در دهــه 1970 و نيمه 
اول دهه 1980، بهره وری منفی را تجربه کردند، 

سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی

ایرانچینمالزیسنگاپورهندکره جنوبیدوره زمانی

198۵ - 19700/20/۵-0/6-0/۵1/9-2/6
2000 - 198۵1/82/41/30/341/4
2014 - 20001/۵2/61/21/23/۵1

منبع: گزارش سال 2016 سازمان بهره وری آسيایی

رشد بهره وری برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی

بازه زمانینام برنامه
رشد بهره وری

کل
)درصد(

رشد بهره وری
سرمایه
)درصد(

رشد بهره وری
نیروی کار
)درصد(

13724/4۵4/2-1368برنامه اول توسعه
0/4-0/10/2-1378-1374برنامه دوم توسعه
13861/41/22/1-1379برنامه سوم توسعه

0/22/9-13881/1-1384برنامه چهارم توسعه

با ســرمایه گذاری و برنامه ریزی توانسته اند بهره وری خود را در ســال های بعد به ميزان قابل مالحظه ای 
افزایش دهند. کشــور چين نيز با باالترین رشــد بهره وری در ميان کشــورهای عضو سازمان بهره وری 

آسيایی پيشتاز عرصه بهره وری و بافاصله زیادی از دیگر کشورها قرار دارد.
کشورهای چين با رشد توليد ناخالص متوسط ساالنه 6 /8 درصد، سنگاپور و کره 6/9 درصد پرچم دار 
باالترین رشــد اقتصادی در ميان این کشــورها هســتند؛ که در ميان آن ها کشــور چين باالترین رشد 
بهره وری را به خود اختصاص داده اســت )36 درصد از رشد توليد ناخالص ملی این کشور مربوط به رشد 
بهره وری اســت(. نرخ بهره وری کشــور چين در بازه زمانی 1970 تا 2014، به طور متوسط ساالنه 3/1 

درصد رشد داشته است.
ایران اما در ميان اعضای این ســازمان جزو کشــورهایی اســت که درزمينة رشد بهره وری در بلندمدت 
توفيق زیادی را کسب نکرده است. بااین وجود توانسته است از رشد بهره وری منفی 2/6 درصدی سال های 
1970 تا 198۵، بهبودیافته و رشد بهره وری خود را در دو بازه زمانی بعد به 1/4 درصد و یک درصد برساند. 
ایران در ميان کشــورهایی مانند فيليپين، نپال و فيجی در این بازه زمانی رشــد بهره وری منفی را تجربه 
کرده اند که می تواند معلول اســتفاده ناکارا از منابع درنتيجه دخالت بيش ازاندازه دولت در اقتصاد باشــد؛ 
که این وضع پایدار نيست و در بلندمدت تغييریافته است. حرکت کردن هر چه بيشتر اقتصادها به سمت 
اقتصاد بازار سبب افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشورها می شود. نمونه بارز این امر مغولستان 
اســت که در ســال 1992 با اتخاذ سياست های اقتصادی بازار محور توانست رشد بهره وری منفی را در بازه 

زمانی 2000 تا 2014 به طور قابل توجهی جبران کند و به رشد بهره وری 4/2  درصدی دست پيدا کند.
داده های منتشر شده در گزارش ساالنه ســازمان بهره وری آسيایی همچنين گویای این مطلب است 
که در دوره بلندمدت 1970 تا 2014، بيشتر رشــد اقتصادی این کشورها از طریق سرمایه بوده است و 
کشور ایران که 86 درصد از رشــد اقتصادی آن مربوط به سرمایه است پيشتاز این گروه از کشورهاست. 
باوجودایــن داده های مربوط به زیرگروه های این دوره گویای این نکته هســتند که گرچه در بازه زمانی 
1970 تا 198۵ انباشــت سرمایه در حدود دوســوم تا سه چهارم رشــد اقتصادی این کشورها را شامل 
می شده است، در ســال های بعد و با افزایش سهم بهره وری، کاهش یافته اســت. درواقع، گرچه انباشت 
سرمایه در ســال های اوليه حرکت به سمت توســعه یافتگی، ضروری اســت، ولی این مؤلفه لزوماً رشد 

اقتصادی را تضمين نمی کند. کشور ایران یکی از مثال های مشخص این واقعيت است.
نگاهی به تجربه موفق کشــورهای هند و چين نشــان می دهد این کشــورها در فرآیند توسعه توجه 
ویژه ای به فناوری اطالعات و تأثير بســزای آن در رشــد اقتصادی داشــته اند. با توجه به نقش بســيار 
زیاد بخش خدمــات در اقتصاد، نتایج ســرمایه گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطــات می تواند برای 
رشــد اقتصادی بســيار بزرگ باشــد، به طوری که قابليت های فناوری اطالعات و ارتباطات یک کشور 

ترسيم کننده رشد بلندمدت کشور است.
منبع: تجارت فردا
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به دليل پيشــينه تاریخی زمانی که صحبت از 
ســرمایه گذاری خارجی به ميان می آید اذهان به 
سمت ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز سوق 
می یابد. بدون شک به دليل وفور و ارزانی این منابع 
در ایران، ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز هم 
بازده سرمایه گذاری مطمئنی دارد و هم بازگشت 
ســرمایه با ریســک کمتر را تضمين می کند. از 
هميــن رو و نيز به دليل ســاختار اداری نســبتاً 
منســجم حوزه نفت و گاز در ایران طی چند دهه 
اخير، بيشترین ميزان سرمایه گذاری خارجی در 
این بخش محقق شــده است. این وضعيت اگرچه 
مزایا و دســتاوردهای مثبتی را به همراه داشته و 
موجب ورود تکنولوژی به بخش نفت و گاز شــده 
است ولی آثار ســوء آن همچون بيماری هلندی 
در کشور را تشــدید کرده است. بخش کشاورزی 
ایران به عنوان بخش پایه باســابقه چند هزارساله 
و با ساختاری نسبتاً ســنتی و در اقليمی خشک 
و با همــه نامالیمات درون و برون بخشــی به هر 
شــکل ممکن به حيات خود ادامــه داده و امنيت 
غذایی کشور را تا ميزان حداقل 80 درصد تأمين 
و تضمين کرده اســت. ضرورت افزایش بهره وری 
توليدات کشــاورزی به منظور تأمين نياز غذایی 
جمعيت رو به رشــد کشــور با توجه به تغييرات 
اقليمی و تشــدید کميابی منابع آبــی، احتمال 
افزایش جهانی قيمت مواد غذایی و تأکيد منطقی 
بر خوداتکایــی در توليدات کشــاورزی نيازمند 
سرمایه گذاری بهينه و افزایش موجودی سرمایه 

در بخش کشاورزی کشور است.
در سال های اخير کشورهای نوظهور در عرصه 
اقتصاد جهانی اهتمام جدی به توسعه کشاورزی 
خود داشته اند و در این مســير از سرمایه گذاری 

تجربه سایر کشورها
در جذب سرمایه

ناصر شاهنوشی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

خارجی به نحو مطلوبی بهره برده اند. برای مثال هند که در طول چند ســال گذشــته بيشترین نرخ رشد 
اقتصادی را داشــته است از ســرمایه گذاری مستقيم خارجی در بخش کشــاورزی بهره برده است. این 
کشور امکان جذب صد درصد ســرمایه گذاری مستقيم خارجی در بخش کشــاورزی را فراهم ساخته؛ 
درحالی که این امکان را برای ســایر بخش های اقتصادی این کشور به وجود نياورده است. سرمایه گذاری 
مستقيم خارجی در بخش کشاورزی هند ســرمایه گذاری در ماشين آالت کشاورزی، نهاده های توليدی 
و فرآوری محصوالت کشــاورزی و حتی فعاليت های مکمل بخش کشــاورزی را شامل می شود. چين با 
ایجاد جاذبه ها و مشــوق های مناسب توانسته است در سال 2012 بيش از 2 ميليارد دالر سرمایه گذاری 
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خارجی را از طریق شــرکت های چندمليتی در بخش کشــاورزی این کشور 
جذب کند. ترکيه مثال موفق دیگری طی ســال های گذشته در زمينه جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در بخش کشــاورزی بوده اســت. این سه کشور به 
نحو چشــمگيری ظرفيت توليد در بخش کشــاورزی خود را افزایش داده اند 
و گام های ارزشــمندی را هم در تأمين نيازهای داخلی برداشــته و هم سهم 
قابل مالحظه ای از بــازار جهانی محصوالت کشــاورزی را به خود اختصاص 
داده اند. قطعاً ایران می تواند از تجارب این کشورها برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی در بخش کشاورزی استفاده کند. در چند دهه اخير سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی ایران از روند رو به رشد مناسبی برخوردار نبود؛ به گونه ای که 
در برخی سال ها استهالک سرمایه بيش از سرمایه گذاری در این بخش بوده و 
درنتيجه موجودی سرمایه در بخش کشاورزی را با رشد منفی مواجه ساخته 
است. برای تحقق اهداف موردنظر در بخش کشاورزی که در ابتدا به آن اشاره 
شد، الجرم رشد چشمگير ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی را باید شرط 

الزم برای دستيابی به این اهداف دانست.
در شــرایطی که کميابی منابع آبی در کشور در حال تشدید است و بخش 
کشاورزی بيشترین آســيب را از این محدودیت متحمل می شود، نمی توان 
ازیک طرف ســهم بخش کشــاورزی را از ميزان مصرف منابع آبی کاهش داد 
و از طــرف دیگر افزایش بهــره وری در توليد محصوالت کشــاورزی را بدون 
ســرمایه گذاری بهينه و بهنگام در این بخش انتظار داشــت. بدون شک یکی 
از مؤثرتریــن راه های افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی ازجمله بخش 
کشــاورزی ایجاد و تقویت زنجيره ارزش در این بخش اســت. زنجيره ارزش 
پيوند ســازمان یافته و هدفمند بين مراحل ابتدایی توليــد تا آخرین مرحله 

مصرف کاالها و محصوالت اســت. برای خلق ارزش افزوده بيشــتر و افزایش 
بهــره وری باید به حلقه های این زنجيره و نقش ارتباطی آن با ســایر حلقه ها 
توجه کرد. ازآنجاکه پيشــرفت های فناورانه )تکنولوژی( در ارتقای بهره وری 
در تعدادی از حلقه های زنجيره ارزش نقش مؤثری دارد نياز به سرمایه گذاری 
ازجمله ســرمایه گذاری خارجی در این حلقه ها اجتناب ناپذیر است. از توليد 
بذرهای مقاوم به خشــکی و شــوری تا مراحل مختلف کاشــت و داشت که 
نيازمند اســتفاده از روش هــا و تکنولوژی های آب اندوز اســت و تا فرآوری 
محصوالت کشــاورزی و بازاریابی و بازرســانی آن، ســرمایه گذاری خارجی 
می تواند مساعدت جدی کند. قطعاً ســرمایه گذاری خارجی امکان استفاده 
از تکنولوژی های مناســب را در هر یک از مراحل توليد و فرآوری محصوالت 
کشــاورزی فراهم خواهد ســاخت و به بيان دیگر زنجيــره ارزش محصوالت 
کشــاورزی را تقویت می کند. ازآنجاکه فرآیند توليد محصوالت کشــاورزی 
بخش های مختلف جامعه را به اشکال متفاوت متأثر خواهد ساخت، می توان 
انتظار داشــت که افزایش سرمایه گذاری به ویژه ســرمایه گذاری خارجی در 
بخش کشــاورزی موجب تشدید بيماری هلندی در اقتصاد ایران نخواهد شد 
و حتی در درمان این بيماری نقش مؤثری را ایفا می کند. باید توجه داشــت 
که افزایش ســرمایه گذاری خارجی در بخش کشــاورزی نيازمند استفاده از 
شــيوه های مناســب و متنوع تأمين مالی در این بخش است. ازاین رو وظيفه 
دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای مدنی مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد 
بســترهای منطقی برای امکان به کارگيری سهل و آســان شيوه های تأمين 

مالی در بخش کشاورزی است.

بدون شک یکی از مؤثرترین راه های افزایش بهره وری در بخش های 
اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ایجاد و تقویت زنجیره ارزش در 
این بخش است. زنجیره ارزش پیوند سازمان یافته و هدفمند بین 
مراحل ابتدایی تولید تا آخرین مرحله مصرف کاالها و محصوالت 
به  باید  بهره وری  افزایش  و  بیشتر  ارزش افزوده  برای خلق  است. 

حلقه های این زنجیره و نقش ارتباطی آن با سایر حلقه ها توجه کرد

اقدامات اجرایی مربوط به تهيه این نقشــه از سال گذشته آغاز و اولين 
جلسه نيز در سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور 

برگزار شده است.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری خراسان 
رضویضمن بيان مطلب فوق افزود: نقشــه راه تامين مالی خارجی استان 

در دست تدوین است . 
 عنوان کرد : طبق برنامه هدف گذاری شــده در کشــور سال 97 باید 
در مجمــوع به ميزان 1۵ ميليارد دالر از منابع مورد نياز ســرمایه گذاری 
از طریق ســرمایه های خارجی تهيه گردد که خراســان رضوی به عنوان 

استانی پيشرو از سال گذشته به این موضوع ورود داشته است. 
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری خراسان 
رضوی گفت: به منظور تحقق رشــد اقتصادی 8 درصدی در افق 1400 و 
در راستای تدوین اهداف برنامه ششم توســعه ساالنه 130 هزار ميليارد 
ریال ســرمایه گذاری نياز اســت که باید 2۵ درصد از این مبلغ از منابع 

خارجی تأمين گردد.
مير شــاهی عنوان کرد: طبق برنامه منابع فاینانس و ســرمایه گذاری 
مستقيم خارجی تشکيل دهنده این ميزان از سرمایه مورد نياز خواهد بود 
که در تبصره 4 قانون بودجه ســال جاری نيز راهکارهای قانونی آن دیده 

شده است.
وی افــزود: در خصوص جذب ســرمایه خارجی خراســان رضوی در 
سال گذشته با ۵80 ميليون دالر سرمایه مصوب عملکرد مطلوبی داشت 

وامسال هم تالش می شود ، این روند ادامه یابد.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری خراسان 
رضوی ادامه داد: با توجه به شــرایط بين المللی حاکم، تمرکز اســتان بر 
روی ایجاد مشــوق هایی در راستای جذب ســرمایه های خرد خارجی از 
کشورهای همجوار است که از ابتدای امسال به منظور رفع موانع سرمایه 
گــذاری اقدامات خوبی صورت گرفته و اطالع رســانی الزم در این رابطه 

انجام خواهد شد.
ميرشــاهی تأکيد کرد: انتظار اســت دســتگاه های اجرایی نسبت به 
شناســایی طرح های دارای اولویــت خود اقــدام و فرایندهای اجرایی و 
ملزومات طرح را برای ارائه بســته کامل سرمایه گذاری به سرمایه گذاران 

خارجی یا استفاده از منابع فاینانس آماده کنند.

تدوین نقشه راه تامين مالی خارجی استان

مدیر کل دفرت جذب و حامیت از رسمایه گذاری
 استانداری خراسان رضوی خرب داد؛
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در سه ماهه نخست سال جاری حدود 600 هزار تن کاال با 10 هزار دستگاه 
واگن از طریق مرز ریلی سرخس با کشــورهای آسيای ميانه مبادله شده که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵9 درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصادآســيا، ضيایی مهر مدیرکل راه آهن خراسان ضمن بيان 
مطلب فوق، خاطر نشــان ســاخت: با توجه به مزایای ویژه حمل و نقل ریلی 
نســبت به حمل و نقل جاده ای از قبيل ضریب ایمنی باالتر و ميزان آلودگی 
کمتر، رشد این صنعت ســبب کاهش تردد کاميون از سطح جاده می گردد 
بطوری که حمل و نقل ریلی مرز ســرخس در مقطع زمانی اشاره شده سبب 
کاهش 27 هزار دســتگاه کاميون از جاده ها شــده که باعــث صرفه جویی 
در مصرف ســوخت، کاهش تصادفات جاده ای، آلودگی محيط زیســت و ... 
می گردد که رشــد صنعت حمل و نقل ریلی گامی بزرگ در جهت حرکت به 

سمت اقتصاد مقاومتی می باشد.
وی افزود: کاالهای مبادله شــده در 3 بخش کاالهای صادراتی، وارداتی و 
ترانزیتی بوده که 18 درصد حجم کاالهای مبادله شــده به ميزان 109 هزار 
تن کاالهای صادراتی غير نفتی شامل سيمان، مواد صنعتی، مواد پالستيکی، 
مصالح ســاختمانی و رنگ و مواد غذایی، انواع خاک صنعتی و معدنی و سایر 
کاالهــا بوده که با حدود 2 هزار دســتگاه واگن از طریق مرز ریلی ســرخس 
به کشورهای آســيانه ميانه به ویژه ترکمنستان، تاجيکســتان، ازبکستان و 

قزاقستان حمل گردیده است.
مدیرکل راه آهن خراســان اظهار داشت: 12 درصد حجم کاالهای مبادله 
شــده به ميزان 71 هزارتن کاالهای وارداتی شامل پنبه، خوراک دام، غالت و 
مواد صنعتی بوده که با هزار و 200 دستگاه واگن که از کشورهای قزاقستان، 
ازبکستان و ترکمنستان وارد کشور گردیده، عمدتا در استان خراسان رضوی 

تخليه شده است.
مهندس ضيایی مهر تاکيد کرد: 70 درصد حجم کاالهای مبادله شــده به 
ميزان 421 هزار تن کاالهای ترانزیتی شــامل پنبه، گوگرد، کود شــيميایی 
بوده که با 7 هزار دســتگاه واگن از کشــورهای ترکمنســتان، ازبکســتان و 

تاجيکســتان بارگيری و به مبادی مــرزی ریلی به ویــژه بندرعباس حمل 
گردیده است.

وی گفت: بــا توجه به سياســت راه آهن جمهوری اســالمی ایران مبنی 
بر گســترش روابط با همســایگان، همواره بدنبال برقرای تعامل دوجانبه با 
کشــورهای حوزه   CIS  بوده ایم، بطوری که در ســال گذشــته و همچنين 
در ســه ماهه نخست سال جاری، جلسات فصلی در ســطح مقامات عالی راه 
آهن و جلســات هفتگی مرزی در سطح ایستگاه بين المللی سرخس با کشور 

ترکمنستان، برگزار نموده ایم.

رشد ۵9 درصدی مبادالت کاال با کشورهای آسيای ميانه از طریق مرز ریلی سرخس

مدیرکل راه آهن خراسان بیان کرد؛

وارداتی  صادراتی،  کاالهای  بخش   3 در  شده  مبادله  کاالهای 
به  شده  مبادله  کاالهای  حجم  درصد   18 که  بوده  ترانزیتی  و 
میزان 109 هزار تن کاالهای صادراتی غیر نفتی شامل سیمان، 
و  رنگ  و  ساختمانی  مصالح  پالستیکی،  مواد  صنعتی،  مواد 
انواع خاک صنعتی و معدنی و سایر کاالها بوده  مواد غذایی، 
که با حدود 2 هزار دستگاه واگن از طریق مرز ریلی سرخس 
تاجیکستان،  به ویژه ترکمنستان،  میانه  به کشورهای آسیانه 

ازبکستان و قزاقستان حمل گردیده است
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مدیرميــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری خراسان رضوی از ســرمایه گذاری 
44/۵ ميليون دالری افغانســتانی ها دراستان تا 

پایان سال 96 خبرداد.
به گزارش اقتصادآسيا، »ابوالفضل مکرمی فر« 
درجلســه با هيات مدیره انجمن سرمایه گذاران 
افغانســتان در ایران و جمعی از ســرمایه گذاران 
افغانســتانی با بيان این مطلب افــزود: در ميراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری خراسان 
رضوی هيــچ محدودیتی برای ســرمایه گذاری 

خارجی از جمله افغانستانی ها وجود ندارد.
وی با اشــاره به آمار ســرمایه گذاری ســال 
گذشته در اســتان اظهار کرد: ســرمایه گذاران 
خارجی دارای مجــوز که با نرخ مبادله ای ارز وارد 
کشورکرده اند تا پایان سال 96  در قالب  2۵ طرح 
گردشگری حجم ســرمایه ای معادل  74 ميليون 

دالر  سرمایه گذاری کرده اند.
وی با بيان این که سرمایه گذاران کشور دوست 
و برادر افغانســتان بيشترین ســرمایه گذاری را 
در اســتان داشــته اند، تصریح کرد: از 2۵ طرح 
گردشگری اســتان ، 18 طرح مربوط به سرمایه 

گذاران افغانستانی بوده است.
مکرمــی فرادامه داد: از ایــن 74 ميليون دالر 
سرمایه گذاری خارجی درخراسان رضوی 44/۵ 

ميليون دالرمربوط به افغانستانی ها بوده است.
مدیرکل ميــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان از سرمایه گذاری افغانستانی ها 
در منطقه گلشــهر مشــهد،قدردانی کرد و گفت: 
این اداره کل آمادگــی دارد در چارچوب قوانين 
حداکثــر همکاری را  با ســرمایه گذاران کشــور 

دوست و برادر افغانستان داشته باشد.
وی درباره درخواســت برخی تسهيالت برای 
سرمایه گذاران افغانســتانی در ایران اظهارکرد: 
امتيازاتی برای ســرمایه گذاردر قانون پيش بينی 
شده این است که سرمایه گذاران افغانستانی می 

توانند از آن بهره مند شوند.

5 پیشــنهاد برای ســرمایه گذاران 
افغانستانی

مکرمــی فر ۵ پيشــنهاد را نيز در این جلســه 
با ســرمایه گذاران مطرح کرد و گفــت: با توجه 
به پيشــينه تاریخی، روابط فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی منطقه هرات با خراســان رضوی به ویژه مشــهد مقدس ایجاد اتوبان مشــهد هرات می تواند 
تبادالت بين این دوشهر را توسعه و گسترش دهد.

وی ادامه داد : با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای احداث و راه اندازی مرکز ملی گوهرسنگ ها 
در مشهد و ظرفيت های اقتصادی که در این زمينه وجود دارد و افغانستان نيز در این زمينه استعدادهای 

خوبی دارد، سرمایه گذاران افغانستانی می توانند در این زمينه ورود پيدا کنند.
مدیرکل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به اشتراکات فرهنگی- تاریخی 
ایران و افغانســتان اشاره کرد و  گفت: این آمادگی را داریم در صورت تمایل افغانستانی ها به ویژه بخشی 
از افغانســتان که در حوزه تمدنی خراسان بوده، آثاراین کشور در موزه خراسان بزرگ به نمایش گذاشته 

شود.
مکرمی فر با اشــاره به برخی فرصت های اقتصادی شــهر مشهد برای افغانســتانی ها  پيشنهاد کرد: 
رســتوران افغانستانی های مقيم مشــهد یکی از فرصت های مهم اقتصادی اســت که با سرمایه گذاری 

افغانستانی ها می تواند انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به در پيش رو بودن نمایشگاه بين المللی جهانگردی مشهد، به افغانستانی ها نيز 

پيشنهاد و درخواست می کنيم در این نمایشگاه شرکت کنند.

پیشنهاد حذف ویزای گردشگران سالمت
هم چنين در این دکتر عبداللهی وزیر اســبق مسکن و شهرســازی جمهوری اسالمی افغانستان و از 
سرمایه گذاران حاضر در این نشست خواستار تسهيالتی برای سرمایه گذاران افغانستانی برای اقامت در 
ایران شد وگفت: مشــهد ظرفيت های ویژه ای در زمينه گردشگری سالمت دارد و برای تسهيل استفاده 

افغانستانی ها ازاین ظرفيت ها پيشنهاد داریم که هزینه ویزای گردشگران سالمت رایگان شود.
وی هم چنين با بيان این که افغانســتانی ها عالقه مند به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خراسان 

رضوی هستند،خواستار رفع مشکالت سرمایه گذاران حوزه هتلداری شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خبرداد:

 سرمایه گذاری ۴۴ ميليون دالری افغانستانی ها در استان 

 از 25 طرح گردشگری استان ، 18 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی بوده 
است
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ریسک هایی که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شوند را می توان به سه 
دسته کلی تقسيم کرد که جزئيات آن ها نيز در ادامه ذکر می شود.

ریسک های سياسی، ریسک های تجاری و ریسک های قانونی

ریسک های سیاسی:
- ریسک بازگشت تحریم ها

- ریسک تغيير ذهنيت به شرکت های خارجی خاص با تغيير دولت ها
- ریسک محدودیت های یک جانبه آمریکا )صدور ویزا، محروم شدن از خدمات 

اعتباری بانک های آمریکایی و ...(
- شمول شرکای ایرانی در تحریم های جدید یا به روز کردن تحریم های قبلی

- اقدامات احتمالی خودسرانه از سوی رژیم های صهيونيستی و سعودی

ریسک های تجاری
- در اولویت بودن تأمين مالی از طرف بانک ها )درحالی که بانک های ایرانی 

خود در حال صرف منابع موجود در بنگاه-های زیرمجموعه خود هستند.(
- ناشفاف بودن بازار سرمایه و صورت های مالی

- مشکالت زیرساخت و کمبود توان دولت برای رفع آن
- نبود تضمين های مناسب برای اصل و سود سرمایه

- کاهش بودجه عمرانی دولت برای پيمانکاران
- نوسان نرخ ارز

- مشکالت بوروکراتيک، اقتصادی و زیرساختی برای صادرات
- عضو نبودن ایران در پيمان های جهانی تجارت مانند WTO و نبود پيمان های 

قوی تجاری دوجانبه در راستای صادرات به برخی بازارهای هدف
- ذهنيت منفی تاریخی و سنتی نسبت به خارجی ها و بی اعتمادی در همکاری 

با آنان
- شناسایی و تبليغ کم یا اشتباه درزمينه ی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 

در ایران
- در دسترس نبودن مؤسسات جهانی مانند MIGA که سرمایه های بين المللی 

را بيمه می کنند

ریسک های قانونی واداری
- رتبه 144 ایران در شاخص احساس فساد در ميان 177 کشور جهان

- برخی روابط غيررسمی در درون نظام بوروکراتيک ایران که شرکت های 
خارجی را با قوانين کشور خود دچار چالش می کند )مانند قانون منع ارتشا در 

اروپا(
- تفاوت ميان بيمه گذار ایرانی و خارجی در قوانين بيمه ایران و مشکل ورود 

بيمه های خارجی
- مشکالت در تهيه ی ویزای ایران، خرید امالک، زمين کشاورزی و عدم 

رسميت تابعيت مضاعف

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

برگرفته از سایت اینترنشنال
شرکـت  گروه  مدیـرعامـل 
اشاره  با  شاندیز  پدیده  های 
دو  ورود  طوالنی  فرآیند  به 
ساختمان  و  ابنيه  شرکت 
به  شاندیز  پدیده  توسعه  و 
کشـور  بورس  و  پولی  بازار 
های  شرکت  سهام  گفت: 
پدیده شاندیز بنا بر مطالعات 
دارای  شده  انجام  اقتصادی 

ضرورت پذیرش سهام پدیده در بورس 
و گالیه از کندی فرایند اداری

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز:

مزیت و بازدهی اقتصادی باالیی ميباشد اما این سهام در حال 
ارائه  بازار محدود دیداری شرکت در پدیده شاندیز  حاضر در 
می شود و عرضه آن در سامانه سناپ خاص گروه شرکت های 

پدیده شاندیز شرایط ابتياع و خرید عمومی کمتری دارد.
به  توجه  با  انتظاری  دکترابوالفضل  اکو،  توس  گزارش  به 
قيمت  تقویت  و  نقدشوندگی  از  پشتيبانی  برای  که  شرایطی 
معامالتی سهام پدیده باحمایت دستگاه های حاکميت و تالش 
مجموعه حاصل شده است، افزود: حجم سهام دو شرکت ابنيه 
و ساختمان و توسعه و همچنين حجم عرضه ای که از سوی 
و  بزرگ  بازار  یک  به  نيازمند  گيرد،  می  صورت  سهامداران 
یقيناً  مهم  این  که  است  متنوعی  سرمایه گذاران  و  خریداران 

با ورود سهام این دو شرکت به بازار بورس ممکن می گردد.
مدیرعامل گروه شرکتهای پذیری شاندیز گفت: عليرغم اینکه 
شاندیز  پدیده  گردشگری  صنعت  المللی  بين  توسعه  شرکت 
گتوشا  عنوان  با  شرکت  آن  نماد  و  ثبت  بورس  سازمان  در 
اختصاص پيدا کرده است و با وصف اینکه شورای عالی بورس 
مصوب کرده است که شرکت ابنيه و ساختمان پدیده شاندیز 
به فرابورس وارد شود، اما روند و فرآیند این پذیرش و عرضه 
سهام پدیده در بازار فرابورس نيازمند اراده قوی تر و تشکيل 
عرضه  و  پذیرش  در  تسریع  برای  مشخصی  کارشناسی  گروه 

رسمی سهام پدیده در فرابورس می باشد.
وی با اشاره با رایزنی ها، مذاکرات و تفاهماتی که با اشخاص 
حقيقی و حقوقی تامين کننده مالی و سهام گردانی انجام شده 
است، ابراز اميدواری کرد در آینده نزدیک صندوق های سرمایه 
بازار سهام  وارد  و حقوقی  اشخاص حقيقی  و سرمایه  گذاری 

گردانی پدیده شاندیز گردد.
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چطور می شود تصور 
کـرد زمانـی در هلنـد یک 

گل اللـه هم قيمـت یک ملـک خریدوفروش 
می شـده اسـت؟ ایـن پدیـده اوليـن حبـاب 
اقتصـادی تاریـخ بوده اسـت. جنـون گل الله 
)Tulip mania( بـه دوره ای در عصر طالیی 
هلندی )بين سـال های 1634 تا سال 1637 
ميـالدی( گفته می شـود که قيمت پيـاز تازه 
معرفی شـده گل اللـه بـه سـطح فوق العـاده 
باالیی ترقی و سـپس به طور ناگهانی سـقوط 

کرد.
این واقعـه اولين حادثه حبـاب اقتصادی و 
یکی از سـه حبـاب اقتصادی بـزرگ در تاریخ 

معاصر اروپا به شمار می آید.

پیشینه
هلنـد در اوایل قرن هفدهـم پس از جنگی 
هشتادسـاله مابين 7 ایالت شمالی پيروز شده 
بود و اسـتقالل خـود را در این زمان به دسـت 
آورده بود. کشـاورزان، صنعتگـران و کارگران 
بـا درآمد خود به زحمت قـادر به زندگی بودند 
و گوشـت به ندرت در غذاهـای روزانه مصرف 
می شـد. به همين سبب کسـانی که در بحران 
وارد شدند جهت خرید و برای سرمایه گذاری 
بجای پول نقد از اموال و مسـتغالت و وسـایل 

خانه یا حيوانات دامی استفاده کردند.
در دهـٔه 1610 ميـالدی، ایجـاد و ثبـت 
انواع جدید به نام اشـخاص در بين باغداران و 
عالقه مندان بـاال گرفت. قيمت هر پياز در این 

دوران بسيار باالبود. انواع تک رنگ 
الله نسـبتاً ارزان بود ولی انواع نادرتر 
بـرای مثـال Semper Augustus کـه 
نـوع دورنگ اللـه به رنگ های بنفش و سـفيد 
است، به قيمت در حدود 1000 فلورین رسيد 
و این در حالی بود که در این زمان یک خانوادٔه 
کارگری در حدود 2۵0 فلورین درآمد ساليانه 
داشـت. به مرورزمان با افزایـش عالقه و تقاضا 

قيمت ها نيز رو به افزایش نهاد.

ورود دالالن
در سـال 1634 ميـالدی توجـه دالالن به 
بـازار خریدوفـروش گل الله جلب شـد. ورود 
این دسـته به منظور کاشت و یا به منظور لذت 
بـردن از زیبایی الله نبود بلکـه تنها هدف باال 
بردن قيمت و سود در معامله بود. در این زمان 
محبوبيـت الله از شـهر ليدن به آمسـتردام و 
شـهر هارلم و دیگر شهرها گسترش پيداکرده 
بود. همين امر سبب باال رفتن انفجاری تقاضا 

در بين ثروتمندان شده بود.

رسیدن به بحران
پيشـرفت یـک حبـاب اقتصادی را به سـه 
مرحله می توان تقسـيم کرد. مرحله نخسـت 
عدم توازن بين عرضه و تقاضا، مرحله دوموارد 
شـدن واسـطه ها، مرحله سـوم درگير شـدن 

مردم عادی با بحران اقتصادی است.

افراط
با پخش شدن شــایعات مبنی بر اینکه در 
کوتاه ترین مدت بــا خریدوفروش پياز الله به 
ثروت عظيم رســيد، صنعتگران و کشاورزان 
نيز وارد بازار الله شــدند. بــا ورود این گروه 

تغييرات عمــده ای در بازار بــه وجود آمد. از 
آنجائــی که اجنــاس موجود کفاف بــازار را 
نمی دادند، قراردادهای آتــی یا توافقنامه ای 
مبتنی بر خریــد یا فروش دارائــی در زمان 
معين در آینده و باقيمت مشخص رونق پيدا 

کرد.
در چنين قراردادهایی، در ازای فروش پياز 
الله در ماه آوریل ممکــن بود مالکيت زمين، 
دام، یا لــوازم منزل بجای پول نقد موردتوافق 
قرار گيــرد. بــا افزایش خریــداران افزایش 
قيمت حتی شامل انواع ارزان قيمت نيز شد و 
خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند.

سقوط قیمت
در ســوم فوریه 1637 ميــالدی ناگهان 
سقوط قيمت اتفاق افتاد. البته بجای سقوط 
قيمت بهتر است گفته شــود هيچ خریداری 
بيش از این قادر به خرید نبود. پس از ســقوط 
قيمت ها در طی چند هفته قيمت گياهی که 
با ۵000 گيلدر معامله می شــد به یک صدم 
قيمت رســيد. تعداد کســانی که قــادر به 
پرداخت مبالــغ قراردادها را نبودند در حدود 
3000 نفر تخمين زده می شود. بدین ترتيب 
دوران جنون گل الله در هلند به پایان رسيد.

جنون گل الله
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به نــدرت پيش می آید که یک اســتارتاپ ارزش چند ميليارد دالری 
پيدا کند و نکته جالب درباره استارتاپ های ارزشمند این است که هسته 

اصلی آنها فارغ التحصيالن دانشگاه های معتبر هستند.
موفقيت ایــن دانشــگاه ها در تربيــت کارآفرینان بــرای راه اندازی 
اســتارتاپ های موفق به هيچ عنوان شانسی نيســت چرا که نمونه های 
متعددی از اســتارتاپ های موفق که زیر نظر این دانشگاهها راه اندازی 

شده اند، وجود دارد.
به گزارش یو.هرالد و به نقل از ایســنا، در صدر فهرست این دانشگاهها 
نام دانشگاه اســتنفورد دیده می شود که با داشــتن ۵1 فارغ التحصيل 
کارآفریــن در رتبه اول قــرار دارد. هرکدام از این افراد اســتارتاپ های 

فوق العاده موفقی را راه اندازی کرده اند.
نزدیکی دانشــگاه استنفورد به منطقه »ســيليکون ولی« که بسياری 
از شــرکت های مطرح فناوری اطالعات در آن قــرار دارند، در موفقيت 

چشمگير آن بی تاثير نبوده است.
دانشگاه هاروارد با 37 کارآفرین در رتبه دوم قرار دارد و دانشگاه های 
کاليفرنيا، ایندین، ام.آی.تی، پنســيلوانيا و آکسفورد در رتبه های سوم تا 

هفتم هستند.
براساس آمارهای منتشر شده مجموعا 211 استارتاپ ميليارد دالری 

در جهان وجود دارد که اصطالحا به آنها »تک شاخ ها« می گویند.
ســه اســتارتاپ  برتر در حال حاضر به ترتيب اوبر )سرویس تاکسی 
اینترنتی( با ارزش 62,۵ ميليارد دالر، ایر بی.ان.بی )کرایه هتل آنالین( 
با ارزش 30 ميليارد دالر و اسنپ )توليد کننده اسنپ چت( با ارزش 19,3 

ميليارد دالر هستند.
نکته قابل توجه در رابطه با این غول های ميليارد دالری این اســت که 
حدود 60 درصد این استارتاپ ها برای اولين بار راه اندازی شده اند و هيچ 

نمونه قبلی از آنها وجود نداشته است.

استارتاپ های دانشگاهی چند ميليارد دالری
متام دانشگاه های برتر دنیا استارتاپ هایی بسیار موفق با ارزش های میلیارد دالری دارند
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  مجموع درآمد 10 شرکت برتر جهان در سال 2015 از مجموع درآمد 162 دولت بیشتر بوده است.

  در سال 2015 از 100 نهاد برتر اقتصادی جهان 66 نهاد شرکت و مابقی دولت بوده اند.

  در سال 2015 از 200 نهاد برتر اقتصادی جهان 152 نهاد شرکت بوده اند.

  درآمد شرکت وال مارت در سال 2015 از درآمد 176 دولت جهان بیشتر بوده است.

وال مارت یک شرکت خرده فروشی با فروشگاه هایی در سراسر جهان است.

  درآمد شرکت هایی نظیر وال مارت و شل در سال 2015 از کشورهایی نظیر هلند، هند، کره، سوئد و بلژیک بیشتر بوده است.

منبع درآمد دولت ها: آمارهای صندوق بین المللی پول،

 )Fortune Global 500( ،منبع درآمد شرکت ها: 500 شرکت برتر فورچون

شرکت ها در برابر دولت ها:
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واردات الکترونیکی
در حال حاضر واردکنندگان می توانند از محل دفتر کار خود کاالی خود را 
به گمرک اظهار نمایند. هم اکنون لينک ورود به ســامانه الکترونيکی گمرک 
در ســایت گمرک ایران قرار دارد و با ورود به این سامانه امکان اظهار از هر جا 
و به تمامی گمرکات از طریق اینترنت فراهم شــده اســت. تا سه سال پيش، 
برای اظهارنامه های وارداتی می بایســت چندین مراحل گمرکی را پشت سر 
گذاشت، اظهارکننده ناچار بود، فرم های کاغذی متعددی را پر کند و پر کردن 
این فرم ها بدون حضور او و یا نماینده اش در گمرک امکان پذیر نبود، این روند 
ازدحام بســياری از مراجعان و رانندگان را به دنبال داشــت، حضور طوالنی 
مدت آن ها را کالفه می کرد و هرکدام می خواســتند ســریع تر کارشان انجام 
شــود. دریافت خدمات واردات الکترونيکی از طریق ســایت گمرک ایران به 
آدرس www.irica.ir و لينک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

صادرات الکترونیکی
با راه اندازی ســامانه جامع الکترونيکی گمرک هــر صادرکننده می تواند 
در هر زمان از شــبانه روز و از دفتر کارش فرم اظهارنامــه صادراتی را پر کند. 
صادرکننده نيازی بــه حضور در محل گمرک ندارد و تشــریفات گمرکی از 
طریق سيســتم الکترونيکی این سازمان انجام می شــود. با راه اندازی سامانه 
جامع امور گمرکی همه امورات مربوط به صــادرات، به صورت مکانيزه انجام 
شــده و اطالعات از مبدا به گمرک مرزی به صورت سيســتمی ارسال شــده 

و اعــالم خروج آن نيــز به صورت سيســتمی در اختيار مبــدا قرارمی گيرد. 
دریافت خدمات صادرات الکترونيکی از طریق ســایت گمرک ایران به آدرس 

www.irica.ir و لينک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

ترانزیت الکترونیکی
در ســامانه جامع امور گمرکی اظهار در رویــه ترانزیت از طریق اینترنت و 
در هرلحظه ای امکان پذیر شــده است. سامانه جامع گمرکی به طور هوشمند 
کنترل های الزم را در اظهارنامه و تعيين مسير آن ها عهده دار است. مسيرهای 
محموله ای که قرار اســت به قصد ترانزیت به کشور وارد و سپس خارج شود، 
کاماًل مشــخص و زمان الزم برای آن پيش بينی شده است. این سامانه که در 
دل ســامانه جامع گمرکی جای گرفته، ترانزیت را رصــد کرده و مانيتوریگ 
محموله هــای ورودی و خروجی را انجام می دهــد. دریافت خدمات ترانزیت 
الکترونيکی از طریق ســایت گمرک ایران بــه آدرس www.irica.ir و لينک 

پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

کارشناسی مجازی
در ســامانه جامع گمرکی بــا راه اندازی کارشناســی متمرکز در گمرک، 
بعدازاینکه خدمت گيرندگان اظهارنامه خود را ارائه کردند، کار کارشناســی 
بدون ارتباط مستقيم ميان کارشــناس و ارباب رجوع و به صورت الکترونيکی 

در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

فهرست خدمات اینترنتی گمرک ایران
گمرک جمهوری اسالمی ایران به سرویس گیرندگان خود، چه خدماتی را الکترونیکی 
ارائه می دهد؟ سؤالی که پس از الکترونیکی شــدن امور گمرکی، هر فعال اقتصادی، 
تاجر و یا بازرگانی را وسوســه می کند تا از این خدمات مطلع شــود. اکنون خدمت 
گیرندگان می توانند به صــورت اینترنتی این خدمات را از گمــرک دریافت نمایند:
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پنجره واحد مجازی
ســامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونيکی ميان 22 ســازمان هم جوار را 
فراهم کرده و آن ها می توانند به آســانی و در هرلحظه از طریق بستر یکپارچه 
تبادل اطالعات، مجوزهــای الزم را به صورت الکترونيک بــا گمرک مبادله 
کنند. صدور مجوزهای ترخيص کاال که پيش ازاین کاغذی و بســيار زمان بر 
بود هم اکنون در این ســامانه و از پنجره واحد تجــارت فرامرزی و به صورت 
الکترونيکی انجام می شــود. در حال حاضر هر سازمانی مجوزهای ترخيص را 
در این سامانه قرار داده و دسترسی سریع به آن ها امکان پذیر شده است. بانک 
مرکزی، سازمان امور مالياتی، سازمان ملی اســتاندارد، اتاق بازرگانی ایران، 
سازمان غذا و دارو، ســازمان توسعه تجارت، محيط زیســت، سازمان حفظ 
نباتات و سازمان دامپزشکی ازجمله ســازمان هایی هستند که از این طریق 

تبادل اطالعات می کنند.

سامانه آنالین ارزش کاال
تجــار می توانند به صورت آنالین از ارزش کاالها با خبر شــوند و بدانند که 
ارزش گمرکی برای کاالهای مختلف چقدر اســت. راه اندازی ســامانه جامع 
الکترونيکــی، ارائه لحظــه ای ارزش کاال را نيز امکان پذیر کــرده و پروژه ای 
بــا عنوان »تعييــن ارزش کاال« )TSC( کــه در آن ارزش کاالها با اســتفاده 
از ســامانه جامع الکترونيکی به صورت آنالین امکان پذیر اســت، این پروژه 
نه تنها در بازرگانــان که می تواند منبعی برای اطالع از ارزش گذاری کاال برای 
مصرف کنندگان نيز باشــد. این حرکت در جهت یکسان سازی ارزش کاالی 

وارداتی و رعایت عدالت مالياتی در دریافت حقوق ورودی است.
ســامانه آنالین ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس 

همگان است.

پروانه الکترونیکی
بر اســاس روندی که در گمرک پيش از الکترونيکی شدن اعمال می شد، 
واردکننده پيش از آنکــه محموله خود را از گمرک خارج کند می بایســت، 
برگ ســبز گمرکی تهيه می کرد. برگ ســبزی که تهيه آن نيــاز به حضور 
فيزیکــی و صرف زمان زیادی بود. با اجرای ســامانه جامــع گمرکی، پروانه 
)برگ سبز( به شــکل الکترونيکی صادر می شود. ضمن اینکه امکان استعالم 
الکترونيکــی پروانه ها در هر زمان و مکانی بــرای عموم مردم از طریق پنجره 
واحد تجاری فراهم شــده و به طور ميانگين فقط نيروی انتظامی برای تعيين 
تکليف محموله هــا روزانه 10000 مــورد اســتعالم الکترونيکی از گمرک 
می گيرد. پروانه هــای الکترونيکی در آدرس اینترنتــی epl.irica.ir/ecl در 

دسترس است.

کیف پول الکترونیکی
 ســامانه جامع گمرکی با کيف پــول الکترونيکی متصل بــه کارت های 
هوشمند شرایطی را برای کابرانش فراهم کرده که سامانه به صورت هوشمند 
از کيف پــول الکترونيک آن ها برداشــت می کند. مراجعيــن باید مبالغی را 
بابت حقوق و عوارض گمرکی، توزیــن و ... . پرداخت کنند و این کار از طریق 
کيف پول الکترونيکی و به صورت هوشــمند انجام می شود. این نوع پرداخت 
عالوه بر ایجاد کنترل های دقيق و جلوگيری از تخلف ســرعت کار را باالبرده 
و نياز به کنترل های متعدد و حســابداری های پيچيده را مرتفع کرده است. 
لينک دریافت خدمات پول الکترونيکی در ســایت گمــرک ایران به آدرس 

www.irica.ir در دسترس است.

سامانه پیشخوان الکترونیک
با الکترونيکی شدن گمرک فرآیند رسيدگی به شکایات و اعتراضات تجار 
و بازرگانان به دیگر فرآیندهای الکترونيکی و هوشــمند این سازمان افزوده 
شد. با راه اندازی این ســامانه که در راستای کنترل و رصد تمامی فرایندهای 

گمرکی و ایجاد هر چه بيشــتر شــفافيت در آن ها انجام می شــود، ســامانه 
پيشــخوان خدمات الکترونيک گمرک طراحی و راه اندازی شــده و صاحبان 
کاال در هرلحظه و در هر مرحله از کار چنانچه اعتراض و یا شــکایتی دارند از 
طریق آدرس اینترنتی club.irica.co آن را ثبت کنند تا رســيدگی های الزم 
در کوتاه ترین فرصت انجام شــود. شــکایت هایی که از زمان اعالم آن ها 24 
ساعت گذشته و به نتيجه نرسيده باشد در کارتابل بازرس ویژه قرار می گيرد 

و توسط ستاد پيگيری می شود.

آمار برخط تجارت خارجی
گمــرک جمهوری اســالمی ایران با اعتقــاد به قانون دسترســی آزاد به 
اطالعــات، امکان دسترســی عمومی به آمــار و اطالعات در حــوزه تجارت 
خارجــی را به صورت روزانــه در پنجره واحد تجارت فرامــرزی فراهم کرده 
است. دسترسی آزاد به آمار روزانه تجارت خارجی کشور از دستاوردهای مهم 
گمرک الکترونيک در دولت یازدهم است. آمار روزانه تجارت خارجی کشور را 

می توانيد در آدرس http://merchant.irica.ir/daily ببينيد.

استعالم الکترونیکی گوشی های تلفن همراه
استعالم شماره سریال گوشی های تلفن همراه جهت تشخيص گوشی های 
قاچاق از غيــر قاچاق به صورت الکترونيکی فراهم شــده و از طریق ســامانه 
پيامکی 30008887 یا لينک مخصوص اســتعالم شماره سریال گوشی های 
 www.irica.ir تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی

قرار داده شده، امکان پذیر است.

مکاتبات الکترونیکی
در اقدامــی جدید ارائــه خدمات گمرک بــه خدمات گيرنــدگان کاماًل 
الکترونيکی انجام می شــود. گمرک جمهوری اســالمی ایران در راســتای 
خدمات الکترونيکی خود امکان ثبت و پی گيری مکاتبات را از طریق پورتال 
این ســازمان برای رفاه خدمات گيرندگان فراهم کرده است. بر همين اساس 
کليه افراد حقيقی و حقوقی برای انجام تمامی مکاتبات با کليه دفاتر ستادی 
و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشــور می توانند با اتصال به پورتال گمرک 
جمهوری اســالمی ایران به آدرس www.irica.ir مکاتبــات خود را ثبت و 
شــماره پيگيری دریافت کنند. این پورتال به خدمــات گيرندگان این امکان 
را داده اســت که بر اساس شــماره ای که دریافت کرده اند، در جریان مراحل 

گردش مکاتبات و اقدامات انجام شده در خصوص مکاتبه خود، قرار گيرند.



شماره 560 /خرداد و تیرماه 1397 38

مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف

1
وزرات راه و شهرسازی
)سازمان حمل ونقل و 

پایانه های کشور(

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

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

1- ماده )2(و)3( آئین نامه حمل بار و مسافر ومدت لغو 
وپروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده ای

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

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

سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1367

2
شهرداری

)معاونت حمل و نقل 
ترافیک شهرداری(

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

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

در محدوده شهر و حومه

ــاده )6(  ــی م ــه اجرای ــاده )2(آئین نام ــره «2» م تبص
ــی احــداث پایانه هــای  ــون اصــالح الیحــه قانون قان
مســافربری وممنوعیت تــردد اتومبیل های مســافربری 

بــرون شــهری در داخــل شــهر تهــران
مصوب 1372

سازمان بنادر و 3
کشتیرانی

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

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

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

ومؤسسات کارگزاری ترابری مصوب شورای عالی 
ترابری کشورمصوب 1365

سازمان هواپیمایی 4
کشوری

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

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

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

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

1- ماده )15( قانون هواپیمایی کشوری 1328
2 -ماده یک قانون ماده واحده اصالح مواد )2( و )7( 
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

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

1380

جهت ثبت شرکت احتياجی به اخذ مجوز نيست مگر ثبت موضوعات فعاليت ذیل که قبل از تأسيس نيازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصالح است.

ثبت شرکت های نيازمند به اخذ مجوز

)قسمت اول(
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مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف

راه آهن جمهوری 5
اسالمی ایران

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

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

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

سازمان فنی و حرفه ای6

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

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

نمایند از قبیل راهنمایی و رانندگی ، آموزشگاه های دولتی(

1- مواد )8(و)5( مصوبه جلسه 483 مورخ
80/5/23 شورای عالی انقالب فرهنگی

2- تبصره یک ماده )111( قانون کار جمهوری
اسـالمی ایـران مصـوب 69/8/29 مجمـع تشـخیص 

نظام مصلحـت 
3- مـاده )2( نحـوه تشـکیل واداره آموزشـگاه هـای 
فنـی و حرفه ای ومؤسسـات کارآمـوزی آزاد مصوب  

1367/7/6 هیـأت وزیـران

وزارت علوم تحقیقات 7
و فناوری

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

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

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

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

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

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

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

پروژه های پژوهشی

1- بندهای « 7» و « 8» و «11» و « 15» جزء « ب » 
ماده )2( و مواد )5(، )6( و )7( قانون اهداف و وظایف 

وتشکیالت وزارت علوم مصوب1383
2- تصویبنامه شماره 375 مور 75/3/22 شورای عالی 

انقالب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد.
3- ماده )2( و )8( آئین نامه تأسیس مؤسسات و 

شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
مصوب هیئت وزیران سال 1382

3- ماده )1( مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقالب 
فرهنگی سال1380

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

3- ماده )17( قانون برنامه پنجم توسعه

وزارت آموزش و 8
پرورش

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

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

ازکودکستان تا کنکور

1- مواد )3( و )8( مصوبه جلسه 483 مورخ 80/5/23 
شورای عالی انقالب فرهنگی

2- مواد )2(و )3( قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی 
مصوب12/7/37 مجمع تشخیص مصلحت نظام

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

مورخ 64/7/23 شورای عالی انقالب فرهنگی

9
وزارت جهاد 

کشاورزی
)سازمان حفظ نباتات(

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

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

مواد )11( و)14( قانون حفظ نباتات مصوب سال 1345 
و تبصره ماده )20( آئین نامه اجرای آن

10

وزارت جهاد 
کشاورزی

)سازمان تعاون 
روستایی(

ثبت تأسیس و تغییرات کلیه شرکت های تعاونی روستایی

1- قانون استفساریه مواده )51( قانون بخش تعاون 
اقتصاد مصوب 1370

2- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی 
از شمول قانون بخش اقتصاد مصوب 1370 و تفسیر 

شورای نگهبان
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11

وزارت جهاد 
کشاورزی 

)اتحادیه تعاون 
روستایی فرش 

دستباف(

ماده واحده مصوب 1373/11/23 مجلس شورای هدایت ونظارت بر تعاونی و اتحادیه های فرش دستباف روستایی
اسالمی

12

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

)اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان 

مربوطه(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و تشکل های مذهبی )طبق تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و سازمان
تبلیغات اسالمی و بخشنامه صادره به شماره 90/121639مورخ
90/7/3 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، ارائه

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

فرهنگی آن اقلیت

1- بند «15» الی  «22»ماده )2( قانون اهداف و
وظایف وزارت فرهنگ وارشاد مصوب 1366

2- ماده )3( وتبصره یک ذیل ماده )22( ضوابط 
ومقررات وآئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات 

انجمن های فرهنگی مصوب
1375 شورای عالی انقالب فرهنگی

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

دایر شده مصوب 1372ومواده )6( آئین نامه
اجرایی آن

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

نامه شماره 172412/ت41255
مورخ 89/8/3  وقانون استفساریه ازمؤسسات

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

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

ماده )1( آئین نامه اجرایی آن 1387وماده )2( 
دستورالعمل مربوطه

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

1-ماده )2( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

2-ماده )7( قانون توسعه صنعت ایرانگردی و 
جهانگردی مصوب 70 با اصالحات

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

جهانگردی و زیارتی مصوب 1380
4-قانون تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و 
الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براساس 

مصوب سال 1370 شورای عالی اداری
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