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سال 94 را باید سالی پرفراز نشیب به ویژه برای اقتصاد کشور دانست ، ماراتنی نفس گیر از رایزنی سیاسی دولتمردان  
که مرحله نخست آن در فروردین با توافق نامه لوزان به پایان رسید و  در دی ماه با اجرای برجام ختم گردید.

رفع سریع مشکالت بانکی، بیمه، حمل و نقل و سرمایه گذاری خارجی در کشور و ترسیم مناسبات نوین با 
طرف های تجاری و اقتصادی از جمله اقدامات بنیادی بود که بی درنگ بایددر دستور کار قرار می گرفت و 

خوشبختانه این مهم در چارچوب مناسبی مدیریت گردید.
از سوی دیگر در حالی که تالش های دولت در کاهش قابل توجه نرخ تورم  در این سال موفقیت آمیز می نمود 
همزمان رکود نیز سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور حفظ کرده و شوک کاهش درآمدهای ارزی نیز بر دامنه آن 

افزود.
در این شرایط اقتصاددانان  مهمترین راهکار  برای رونق تولید وایجاد اشتغال پایدار را افزایش سرمایه گذاری توسعه 
صادرات و مهار نقدینگی برای خروج از رکود برشمردند، اقدامی که البته یک شبه حاصل نمی گردد و به تنظیم 
مناسبات مختلف به ویژه در حوزه حاکمیت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی بستگی دارد، نباید فراموش کرد 
دولت، در حوزه مدیران ارشد خود کوچک سازی و  کاهش تصدی ها را پذیرفته و گام های مهمی نیز در این 
راه برداشته اما کماکان سایه تصمیمات غیرکارشناسی با نگاه دولتی در بدنه عریض و طویل سازمان های وابسته به 

دولت، مسیر رشد بخش خصوصی را کند ساخته است.
بدیهی است ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عالوه بر نیاز به توجیه اقتصادی، اطمینان بخشی 
از امنیت و ثبات تصمیمات دولتی و دوری از تنش در داخل و خارج از کشور و افزایش تعامالت مثبت در 
حوزه بین الملل و باالخره امکان رقابت با رانت  ستیزی است. اما این همه، تنها یک کفه از ترازوی اقتصاد کشور 
را تشکیل می دهد. بخش خصوصی نیز در کفه دیگر برای فعالیت در اندازه های بزرگ نیازمند خانه تکانی، پذیرش 
ریسک  و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی است. بی تردید این اقدامات  تنها با همگرایی و به ویژه در قالب 
تشکل ها میسر خواهد بود.هر چند اکنون با محوریت اتاق های بازرگانی در بخش های  اصناف و تعاون نیز این 

یکپارچگی آغاز شده ، اما عمال راهکارهای عملیاتی آن در قالب های قانونی تدوین و اجرا  نگردیده است.
از سوی دیگر کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 ویا حتی 5 درصدی نیازمند جهش است و یکی از ارکان این 
جهش، مجلسی کارآمد با نمایندگانی کارشناس، فعال و شجاع است. نمایندگانی که با ابتکار عمل و نظارت عمومی 
بر تصمیمات کالن کشور، راه گشا باشند و نه راه بند.  خوشبختانه ترکیب کلی نمایندگان مجلس دهم در سراسر 
کشور نشان می دهد که این مجلس با حضور کارشناسانی بیشتر و همراهی گسترده تر از طیف اصالح طلبان و 

اعتدالیون در مسیر تعامل با دولت گام خواهد نهاد و این یعنی امید به همگرایی بیشتر در حاکمیت.
 از آنجا که مقرر شده تا تصویب برنامه ششم توسعه با مجلس دهم و با فرصتی کافی برای اجرا در سال 96 حاصل 
گردد، بنابراین انتظار است تا مجلس جدید این سند مهم برنامه پنج ساله را با مشارکت فکری بخش غیردولتی و با 
نگاه جدی بر اجرای اصل 44 با سناریوی دقیق برای رشد ، تدوین و تصویب نماید، در آن صورت می توان سال 

95 را سال وفاق برای اجرای عزمی ملی در  جهش اقتصادی به حساب آورد.

ندارد اقتصادی وجود  راهی جز جهش 

    همـان طـوری که استحضار دارید بانک 
مرکزی نسبت به موسسه های مالی و اعتباری 
که دارای مجوز قانونی از این بانک نیستند 
نظر  به  است،  داده  متعددی  های  هشدار 
جنابعالی وجود موسساتی که امور بانکی را 
انجام می دهند اما هیچ تضمین کافی برای 
پاسخ به مشکالت احتمالی کار خود برای 
سپرده گذاران ندارند چه مشکالتی را برای 

جامعه و مسئولین ایجاد می کنند؟

علیرضا فدایی
رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان 

رضوی

نتیجه  اشتغال  و  تولید  از  ها  سرمایه  فرار 
فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز 

طبعا وجود چنین موسساتی باعث عدم ثبات در اقتصاد  کالن جامعه می شود زیرا یکی از 
دالیلی که مردم در موسسات مالی سپرده گذاری می کنند و سپرده گذاری در موسسات مالی را 
به سرمایه گذاری در سایر بازارها ترجیح می دهند ، عالوه بر سود مورد انتظار، تضمین برگشت 
سرمایه و قدرت نقد شوندگی سرمایه است. اگر یک موسسه مالی سپرده قانونی و استانداردهای 
مورد نظر بانک مرکزی را نداشته باشد طبعا در صورت بروز  مشکل از طرف بانک مرکزی 

حمایت نخواهد شد.
بنابراین این گونه موسسات وظیفه تضمین برگشت سپرده های مردم را در زمان بروز مشکل 
نمی توانند به طور کامل انجام دهند. این پدیده عالوه بر ایجاد مشکالت جدی برای صاحبان 
سپرده باعث هدر رفت سرمایه های ملی و عدم سوق دادن آنها به سمت تولید و نهایتا بهره وری 

می گردد.

اصغرعدالتی اسماعیل زاده
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی

بسیاری از مشکالت اقتصادی نتیجه فعالیت موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز 

همانطور که استحضار دارید در تمام دنیا کلیه ی موسسات پولی،بانکی 
و مالی تحت نظارت ارگانی مجاز به فعالیت می باشند. که این امر جدا 
از مباحث اقتصادی ، سیاست های اقتصادی دولت ها نیز اقتضا می نماید این رویه را پی گیری 
و حتی چارچوبی را برای آن مشخص نمایند .در کشورهایی که اقتصاد آن ها از طریق اقتصاد 
کامال آزاد اداره می شود این نظارت ها در قالب بانک مرکزی ایالتی یا فدرال انجام می شود 
اگر چه حیطه نظارت و محدودیت هایی که اعمال می شوند یکسان نمی باشد . باتوجه به 
توضیحات باال ایران هم از این امر نمی تواند مستثنی باشد. همانطوری که در رسانه ها عنوان 

موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور فعالیت می کنند که به گفته یکی از مسئوالن ارشد اقتصادی، برای 
تاسیس یک مغازه ماست بندی هم دریافت مجوز ضرورت دارد اما هم اکنون در کشور موسسات مالی بدون مجوزی وجود دارند که  
بیش از 500شعبه، چند صد هزار سپرده گذار و  هزاران میلیارد تومان سپرده دارند و با نرخ باال سپرده های مردم را جذب می کند. 
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل شرایط خاص شکل گیری آن و بی توجهی مسئوالن بانک مرکزی در برخی دوره ها شرایطی 
را به وجود آورده است که این موسسات نظارت ناپذیر حجم زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته اند و این نقدینگی را اغلب در 

بخش های مضر اقتصادی و داللی به کار می گیرند. نمونه آن رو موسسه میزان و ثامن الحجج بود که از فضا پایگاه هردو در مشهد بود.
در حال حاضر دولت فشار زیادی را به بانک های کشور که در چارچوب های قانونی به فعالیت می پردازند وارد می کند تا سهم تسهیالت 
اعطایی به بخش تولید را افزایش دهند. این فشارها به دلیل کمبود منابع مالی کافی در کشور است اما در مقابل حجم وسیع دارایی های 
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با رهایی از قیود قانونی، در بازارهای داللی مشغول سودسازی هستند درصورتی که هدفمند سازی 

این میزان نقدینگی می تواند گامی مهم در مسیر حمایت از تولید کشور باشد.
با توجه به برخوردهای اخیر بانک مرکزی با برخی از این موسسات و اعالم برنامه های برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری 

غیر مجاز گفت و گوی با  برخی  از اعضای روسا و مدیران بانک در خراسان رضوی داشتیم که با هم پی می گیریم:

موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز
 نظارت ها، رقابت ها و آینده سپرده گذاران

ویژه گزارش 
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سال 94 را باید سالی پرفراز نشیب به ویژه برای اقتصاد کشور دانست ، ماراتنی نفس گیر از رایزنی سیاسی دولتمردان  
که مرحله نخست آن در فروردین با توافق نامه لوزان به پایان رسید و  در دی ماه با اجرای برجام ختم گردید.

رفع سریع مشکالت بانکی، بیمه، حمل و نقل و سرمایه گذاری خارجی در کشور و ترسیم مناسبات نوین با 
طرف های تجاری و اقتصادی از جمله اقدامات بنیادی بود که بی درنگ بایددر دستور کار قرار می گرفت و 

خوشبختانه این مهم در چارچوب مناسبی مدیریت گردید.
از سوی دیگر در حالی که تالش های دولت در کاهش قابل توجه نرخ تورم  در این سال موفقیت آمیز می نمود 
همزمان رکود نیز سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور حفظ کرده و شوک کاهش درآمدهای ارزی نیز بر دامنه آن 

افزود.
در این شرایط اقتصاددانان  مهمترین راهکار  برای رونق تولید وایجاد اشتغال پایدار را افزایش سرمایه گذاری توسعه 
صادرات و مهار نقدینگی برای خروج از رکود برشمردند، اقدامی که البته یک شبه حاصل نمی گردد و به تنظیم 
مناسبات مختلف به ویژه در حوزه حاکمیت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی بستگی دارد، نباید فراموش کرد 
دولت، در حوزه مدیران ارشد خود کوچک سازی و  کاهش تصدی ها را پذیرفته و گام های مهمی نیز در این 
راه برداشته اما کماکان سایه تصمیمات غیرکارشناسی با نگاه دولتی در بدنه عریض و طویل سازمان های وابسته به 

دولت، مسیر رشد بخش خصوصی را کند ساخته است.
بدیهی است ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عالوه بر نیاز به توجیه اقتصادی، اطمینان بخشی 
از امنیت و ثبات تصمیمات دولتی و دوری از تنش در داخل و خارج از کشور و افزایش تعامالت مثبت در 
حوزه بین الملل و باالخره امکان رقابت با رانت  ستیزی است. اما این همه، تنها یک کفه از ترازوی اقتصاد کشور 
را تشکیل می دهد. بخش خصوصی نیز در کفه دیگر برای فعالیت در اندازه های بزرگ نیازمند خانه تکانی، پذیرش 
ریسک  و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی است. بی تردید این اقدامات  تنها با همگرایی و به ویژه در قالب 
تشکل ها میسر خواهد بود.هر چند اکنون با محوریت اتاق های بازرگانی در بخش های  اصناف و تعاون نیز این 

یکپارچگی آغاز شده ، اما عمال راهکارهای عملیاتی آن در قالب های قانونی تدوین و اجرا  نگردیده است.
از سوی دیگر کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 ویا حتی 5 درصدی نیازمند جهش است و یکی از ارکان این 
جهش، مجلسی کارآمد با نمایندگانی کارشناس، فعال و شجاع است. نمایندگانی که با ابتکار عمل و نظارت عمومی 
بر تصمیمات کالن کشور، راه گشا باشند و نه راه بند.  خوشبختانه ترکیب کلی نمایندگان مجلس دهم در سراسر 
کشور نشان می دهد که این مجلس با حضور کارشناسانی بیشتر و همراهی گسترده تر از طیف اصالح طلبان و 

اعتدالیون در مسیر تعامل با دولت گام خواهد نهاد و این یعنی امید به همگرایی بیشتر در حاکمیت.
 از آنجا که مقرر شده تا تصویب برنامه ششم توسعه با مجلس دهم و با فرصتی کافی برای اجرا در سال 96 حاصل 
گردد، بنابراین انتظار است تا مجلس جدید این سند مهم برنامه پنج ساله را با مشارکت فکری بخش غیردولتی و با 
نگاه جدی بر اجرای اصل 44 با سناریوی دقیق برای رشد ، تدوین و تصویب نماید، در آن صورت می توان سال 

95 را سال وفاق برای اجرای عزمی ملی در  جهش اقتصادی به حساب آورد.

ندارد اقتصادی وجود  راهی جز جهش 

    همـان طـوری که استحضار دارید بانک 
مرکزی نسبت به موسسه های مالی و اعتباری 
که دارای مجوز قانونی از این بانک نیستند 
نظر  به  است،  داده  متعددی  های  هشدار 
جنابعالی وجود موسساتی که امور بانکی را 
انجام می دهند اما هیچ تضمین کافی برای 
پاسخ به مشکالت احتمالی کار خود برای 
سپرده گذاران ندارند چه مشکالتی را برای 

جامعه و مسئولین ایجاد می کنند؟

علیرضا فدایی
رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان 

رضوی

نتیجه  اشتغال  و  تولید  از  ها  سرمایه  فرار 
فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز 

طبعا وجود چنین موسساتی باعث عدم ثبات در اقتصاد  کالن جامعه می شود زیرا یکی از 
دالیلی که مردم در موسسات مالی سپرده گذاری می کنند و سپرده گذاری در موسسات مالی را 
به سرمایه گذاری در سایر بازارها ترجیح می دهند ، عالوه بر سود مورد انتظار، تضمین برگشت 
سرمایه و قدرت نقد شوندگی سرمایه است. اگر یک موسسه مالی سپرده قانونی و استانداردهای 
مورد نظر بانک مرکزی را نداشته باشد طبعا در صورت بروز  مشکل از طرف بانک مرکزی 

حمایت نخواهد شد.
بنابراین این گونه موسسات وظیفه تضمین برگشت سپرده های مردم را در زمان بروز مشکل 
نمی توانند به طور کامل انجام دهند. این پدیده عالوه بر ایجاد مشکالت جدی برای صاحبان 
سپرده باعث هدر رفت سرمایه های ملی و عدم سوق دادن آنها به سمت تولید و نهایتا بهره وری 

می گردد.

اصغرعدالتی اسماعیل زاده
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی

بسیاری از مشکالت اقتصادی نتیجه فعالیت موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز 

همانطور که استحضار دارید در تمام دنیا کلیه ی موسسات پولی،بانکی 
و مالی تحت نظارت ارگانی مجاز به فعالیت می باشند. که این امر جدا 
از مباحث اقتصادی ، سیاست های اقتصادی دولت ها نیز اقتضا می نماید این رویه را پی گیری 
و حتی چارچوبی را برای آن مشخص نمایند .در کشورهایی که اقتصاد آن ها از طریق اقتصاد 
کامال آزاد اداره می شود این نظارت ها در قالب بانک مرکزی ایالتی یا فدرال انجام می شود 
اگر چه حیطه نظارت و محدودیت هایی که اعمال می شوند یکسان نمی باشد . باتوجه به 
توضیحات باال ایران هم از این امر نمی تواند مستثنی باشد. همانطوری که در رسانه ها عنوان 

موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور فعالیت می کنند که به گفته یکی از مسئوالن ارشد اقتصادی، برای 
تاسیس یک مغازه ماست بندی هم دریافت مجوز ضرورت دارد اما هم اکنون در کشور موسسات مالی بدون مجوزی وجود دارند که  
بیش از 500شعبه، چند صد هزار سپرده گذار و  هزاران میلیارد تومان سپرده دارند و با نرخ باال سپرده های مردم را جذب می کند. 
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل شرایط خاص شکل گیری آن و بی توجهی مسئوالن بانک مرکزی در برخی دوره ها شرایطی 
را به وجود آورده است که این موسسات نظارت ناپذیر حجم زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته اند و این نقدینگی را اغلب در 

بخش های مضر اقتصادی و داللی به کار می گیرند. نمونه آن رو موسسه میزان و ثامن الحجج بود که از فضا پایگاه هردو در مشهد بود.
در حال حاضر دولت فشار زیادی را به بانک های کشور که در چارچوب های قانونی به فعالیت می پردازند وارد می کند تا سهم تسهیالت 
اعطایی به بخش تولید را افزایش دهند. این فشارها به دلیل کمبود منابع مالی کافی در کشور است اما در مقابل حجم وسیع دارایی های 
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با رهایی از قیود قانونی، در بازارهای داللی مشغول سودسازی هستند درصورتی که هدفمند سازی 

این میزان نقدینگی می تواند گامی مهم در مسیر حمایت از تولید کشور باشد.
با توجه به برخوردهای اخیر بانک مرکزی با برخی از این موسسات و اعالم برنامه های برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری 

غیر مجاز گفت و گوی با  برخی  از اعضای روسا و مدیران بانک در خراسان رضوی داشتیم که با هم پی می گیریم:

موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز
 نظارت ها، رقابت ها و آینده سپرده گذاران

ویژه گزارش 

سیدحیدر  رضوی
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به نکته خوبی اشاره فرمودید . اینگونه موسسات 
فعالیت خود  ادامه  برای  قانونی  از یک خال 
استفاده نموده و با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه و دادن سودهای باال به سپرده گذاران 
مخاطب های زیادی را نیز جذب نموده اند. در 
مقابل این موسسات برای پوشش هزینه ها و 
سود پرداختی به سپرده گذاران متاسفانه مبادرت 
به فعالیت های بانکی ننموده و با رونق کاذب 
قابل  اقتصادی سود  در بخش های مختلف 
آن  تداوم  که چون  کنند  می  توجهی کسب 
به سمت  را  سرمایه خود  نبوده  پذیر  امکان 
دیگری سوق و بسیاری از افراد را متضرر و یا 
حتی فعاالن واقعی آن بخش را با ورشکستگی 
مواجه می کنند که شاهد اخیر این موضوع 
بخش  در  موسسات  گونه  این  های  فعالیت 
زمین و ساختمان می باشد که جدای از لطمات 
زیست محیطی و تغییر کاربری های غیر موجه 
را که یک  اقتصادی بخش ساختمان  و غیر 
بخش اقتصادی مولد می باشد با رکود شدیدی 
مواجه نموده اند . لذا راهکار اصلی برای رفع 
این مشکل نظارت شدید و قانون مند کردن 
در  البته  که  است همانطوری  این موسسات 
حال حاضر با تاخیر شروع شده است. بنابراین 
می بایستی با یک حسابرسی دقیق بدون ایجاد 
تنش در جامعه موسسات سره و ناسره جدا 
و سعی شود منافع سپرده گذاران بطور کامل 
رعایت شود که البته کاری است مشکل و زمان 

زیادی را به خود اختصاص خواهد داد .

مدیر امور شعب بانک انصار خراسان رضوی
ادغام موسسات غیر مجاز با هم راهکاری 

برای حل معضل 
تجارب قبلی بانک مرکزی در این زمینه، ادغام 
تعدادی از موسسات مالی بحران زده با بانک ها 
بوده که تبعات آن از انحالل این گونه موسسات 
به مراتب کمتر بوده است که در حال حاضر 
هم می تواند به عنوان یک راهکار مورد استفاده 

قرار گیرد .
در  موسسات  از  تعدادی  ادغام  دیگر  راهکار 
همدیگر با یک ماهیت حقوقی جدید می باشد 
مشروط به اینکه مدیریت کار به مدیران باتجربه 
بانکی سپرده شود و آنان به مرور با حاکم نمودن 
ضوابط و مقررات بانکی مسیر فعالیت را هم 
جهت با سیاست های بانک مرکزی قرار دهند 
و به این ترتیب آشفتگی و نابسامانی پولی در 
اقتصاد از بین رفته و تبعات اقتصادی ، اجتماعی 

و فرهنگی کمتری به جامعه تحمیل می گردد .

خراسان  در  سینا  بانک  شعب  سرپرست 
رضوی

بانک های مجاز تعهدات سپرده های قانونی 
غیر مجاز ها را برعهده گیرند

قطعا وضعیت اقتصادی کنونی کشور باعث می شود که مردم راهی به جز دریافت سود از بانک ها را 
در نظر نگیرند . اما این مردم هستند که باید هوشیار باشند و به هشدارهای بانک مرکزی و مسئولین 
توجه کنند و وجوه خود را نزد بانک ها و یا موسسات دارای مجوز سپرده گذاری کنند تا این وجوه 
در بخش تولید، صنعت و صنایع کوچک و بزرگ به مصرف برسد و درآمد حاصل از این مصرف 
بین سپرده گذاران تقسیم شود و موسسات فاقد مجوز هم در نهایت برای بقاء خود راهی به جز 
تمکین از بانک مرکزی ندارند و گرنه سرنوشتشان مانند موسسه میزان خواهد بود و نمی توان گفت 

که برخورد قانونی با موسسات فاقد مجوز ایجاد بحران و یا تنش نخواهد کرد .
یقینا با آرامش و با سرعت مناسب و با کار کارشناسی و به دور از سخت گیری های خاصی 
می توان اکثر موسسات مالی و اعتباری را به تدریج جذب نمود و تحت پوشش بانک مرکزی قرار 
داد و ایجاد جو روانی برای هجوم مردم برای خارج کردن سپرده هایشان خوشایند نیست که این 
موضوع متاسفانه بعضا از سوی بانک های رقیب هم اتفاق می افتد و به ایجاد تنش های اجتماعی 
دامن می زنند . در مجموع این اشتباهی بوده که توسط سپرده گذاران اتفاق افتاده و باید با آرامش با 
تصمیمات اخذ شده توسط مسئولین کنار بیایند. در این گونه موارد بهتر است تا با بانکی مذاکره شود 
که تعهدات سپرده گذاران را با شرایط جاری نرخ سود سپرده ها به شرط حفظ سپرده ها تا پایان مدت 
قرارداد بپذیرد و به جای این تعهدات سپرده قانونی سپرده شده این موسسات هم نزد بانک مرکزی 

به بانک قبول کننده تعهد انتقال یابد.

مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان
انحالل موسسات مالی غیر مجاز اشتباه بزرگی خواهد بود 

بانک مرکزی باید با تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل جدید بانکی برای این موسسات و سپس ادغام 
آنها با یکدیگر و یا در یک بانک بزرگ )البته با دادن امتیاز قابل توجه به مجموعه های بانکی که حاضر 
به این کار باشند( اقدام نماید و اشتباه بزرگ انجام شده انحالل می باشد ، لذا بحث انحالل صرفا برای 

شرکت ها و موسساتی که دارای فعالیت های غیر مالی و بانکی می باشند مثمر ثمر خواهد بود.

  آیا نرخ دستوری سود بانک مرکزی برای همه موسسات مالی و اعتباری می تواند با ساز و 
کار بازار رقابت تطبیق داشته باشد ؟

علیرضا فدایی
سوق رقابت بانک ها و موسسات مالی به سمت خدمات ارائه شده با همسان سازی نرخ سپرده ها 

با توجه به رقابت ناسالم موسسات مالی در افزایش نرخ سود سپرده ها ، افزایش قیمت تمام شده پول 
برای این موسسات را در پی داشته است که به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیالت را باعث شده ؛ 
لذا پیشنهاد توافقی بانک های کشور از طریق شورای هماهنگی بانک ها به بانک مرکزی در رابطه با 
تعیین نرخ سود بانک ها برای کاهش قیمت تمام شده پول داده شد و با هماهنگی نرخ سپرده ها ، 

قاعدتا موسسات مالی باید با ارائه خدمات متنوع و مطلوب خود زمینه رقابت را به وجود آورند .

اصغرعدالتی       
با سیاست های بلند مدت باید به سمت و سوی رقابت در نرخ سودها رفت 

 نرخ سود بانکی مانند هر کاالیی باید مشمول قانون عرضه و تقاضا باشد که این سیاست در 
کشورهایی با اقتصاد متعادل امکان پذیر می باشد ولی در ایران در حال حاضر با شاخص هایی که 

گردید حدود 20 درصد از سپرده های مردمی 
و یا در بعضی از نقل و قول ها میزان نقدینگی 
کشور در دست موسسات اعتباری که بعضا 
هم غیر مجاز می باشند،توزیع گردیده که این 
میزان حجم پول می تواند اقتصاد را به سمت 
است  ضد  قادر  حتی  یا  و  هدایت  خاصی 
سیاست های اقتصادی دولت عمل نموده و 
آنها را خنثی نماید. بعنوان مثال چنانچه دولت 
قصد داشته باشد بخش خدمات و بازرگانی را 
محدود نموده و برعکس جریان نقدینگی را به 
سمت تولید سوق دهد اگر این موسسات به 
این سیاست اعتقاد نداشته باشند و یا منافعشان 
در این صورت تامین نگردد ، کامال عکس 
نتیجه گیری های مورد نظردولت عمل کرده 
و سیاست های پیش بینی شده به مرحله اجرا 
در نمی آید . به جرات می توان اذعان نمود 
بسیاری از مشکالتی که در زمینه اقتصادی ما با 
آن مواجه هستیم ، عدم هماهنگی سیاست های 
اقتصادی دولت ، بخش خصوصی و این قبیل 

موسسات است.

علی مهاجرانی
مدیر امور شعب بانک انصار خراسان 

رضوی

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یکی از 
عوامل تشدید تورم

بانک مرکزی بعنوان متولی بخش پولی اقتصاد 
کشور به منظور اعمال سیاست های پولی ، 
ابزارهایی همچون نرخ اندوخته قانونی و نرخ 
تنزل مجدد و....را در اختیار دارد که برای رونق 
بخشی به اقتصاد و مهار تورم از آنها استفاده 
می نماید؛ لیکن موسسات مالی غیر مجاز از 
سیاست های پولی بانک مرکزی تبعیت ننموده 
منظور  به  را  الزم  ابزار  هم  مرکزی  بانک  و 
کنترل عملیات آنها در اختیار ندارد . بنابراین 
آنها غالبا متناقض با سیاست های پولی عمل 
نموده و بدلیل کثرتشان تا حد قابل توجهی 
اهداف سیاست های بانک مرکزی را خنثی 
می نماید و گاهی با تزریق نقدینگی در قالب 
تسهیالت به بخش های غیر مولد تشدید تورم 
را رقم می زنند و گاهی با انتقال منابع مالی به 
مسیر های خاص رکود اقتصادی را باعث می 
شوند از طرف  دیگر با ورود به فعالیت های 
اقتصادی دارای ریسک زیاد برای کسب سود 

بیشتر بحران های اقتصادی و اجتماعی را دامن می زنند و در صورت وقوع بحران هم بدلیل عدم 
اجرای تعهدشان در قبال سپرده گذاران بحران ها را تشدید می نمایند.

حمید رضا شاکری
سرپرست شعب بانک سینا در خراسان رضوی

دلیل رشد بی رویه موسسات فاقد مجوز، عدم نظارت کافی و تالش 
برای تحت پوشش قرار دادن آنها

ابتدا باید علل ایجاد این موسسات مورد بررسی قرار بگیرد و نیاز جامعه 
به آنها مورد توجه واقع شود . شاید عدم نظارت کافی و عدم تالش 
برای تحت پوشش درآوردن موسسات فاقد مجوز باعث گردیده که این مشکالت احتمالی 
برای سپرده گذاران بوجود بیاید . هرچند که قطعا این موسسات هم راضی به چنین عملی 
نیستند لیکن به دلیل عدم امکان استفاده از ابزارهای الزم در مقایسه با بانک ها و اینکه حتما نیاز 
سپرده گذاران را در صورت مراجعه باید با وجه نقد پاسخگو باشند موجب گردیده تا امکان تامین 
وجوه نقد با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده شان به سهولت انجام نپذیرد که قطعا هم 
سپرده گذاران و هم جامعه و هم مسئولین را با اعتراضات سپرده گذاران مواجه می سازد و در این 
موقع می بایست راهکارهای الزم با توجه به مهلت اندیشیده شود که قطعا در زمان رکود بازار این 
راهکارها هم خیلی دیر به نتیجه می رسد و اینجاست که سپرده گذاران این موسسات با اعتماد به 

مسئولین و سعه صدر نهایتا به اصل وجوه سپرده گذاری خود خواهند رسید .

محمدجواد  رحیمیان مشهدی
مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان 

در گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم دولت و هم 
سپرده گذاران  مقصر هستند 

موسسات مالی و اعتباری به دلیل اینکه سیاست های پولی بانک مرکزی 
را اجرا نمی کنند باعث ایجاد اختالل در برنامه ریزی دولت برای مهار 
تورم و کنترل نقدینگی می شوند که این امر می تواند مشکالت عدیده ی اقتصادی برای کشور 
در پی داشته باشد . ضمنا اکثر این موسسات به نوعی به قدرت های غیر رسمی متصل می باشند 
که حتی حساب هایی که صرفا می بایست در بانک های دولتی باشد به واحدهای یاد شده منتقل 
می گردد که تمامی این موارد باعث اختالل در نظام اقتصادی کشور می شود و در نهایت زمانی 
که مشکلی برای این موسسات پیش می آید بالفاصله سازمان ها و ارگان های پشتیبانی کننده این 
واحدها دست از حمایت کشیده و خود را مبرا می دانند در حالی که اگر همان حمایت ادامه می 
داشت شاید بهتر می شد وضع سپرده گذاران را به سرانجام رساند تا در این ماجرا متضرر اصلی 
سپرده گذاران و کارمندان این واحدها نباشند )ضمنا سپرده گذاران بخاطر طمع زیاد و استفاده از 

نرخ سود باال دچار این مشکل شده اند( .
بنابراین نتیجه می گیریم که هم دولت در زمان شروع فعالیت این موسسات مقصر بوده و هم مردم 
که به این موسسات صرفا به خاطر بهره مندی از نرخ باالتر اعتماد نموده اند و به نوعی پرداخت 

این خسارت باید هم از طرف دولت و هم از طرف سپرده گذاران انجام شود .

  برخی موسسات مالی و اعتباری سال ها بدون هیچ گونه نظارتی فعالیت کرده اند و 
هرگونه برخورد قانونی با توجه به حساسیت های موجود قطعا آنها را یکباره در برابر هجوم 
سپرده گذاران قرار می دهد، راهکار برای آنها که قرار نیست به مقررات بانک مرکزی تمکین 

کنند چیست ؟ نمونه موسسه میزان از این گونه است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان رضوی
حمایت های قوی الزمه مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز  

باید حمایت های الزم و قوی از بانک مرکزی به عمل آید تا موسسات مذکور نسبت به رعایت 
استانداردهای موجود و اخذ مجوز اقدام و بتوانند فعالیت قانون مندی را داشته باشند و همزمان 
با این پیگیری ها ، هشدارهای الزم به مردم در رابطه با عواقب سپرده گذاری در این موسسات 

داده شود .

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی
نظارت شدید و قانون مند راهکار اصلی رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز
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به نکته خوبی اشاره فرمودید . اینگونه موسسات 
فعالیت خود  ادامه  برای  قانونی  از یک خال 
استفاده نموده و با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه و دادن سودهای باال به سپرده گذاران 
مخاطب های زیادی را نیز جذب نموده اند. در 
مقابل این موسسات برای پوشش هزینه ها و 
سود پرداختی به سپرده گذاران متاسفانه مبادرت 
به فعالیت های بانکی ننموده و با رونق کاذب 
قابل  اقتصادی سود  در بخش های مختلف 
آن  تداوم  که چون  کنند  می  توجهی کسب 
به سمت  را  سرمایه خود  نبوده  پذیر  امکان 
دیگری سوق و بسیاری از افراد را متضرر و یا 
حتی فعاالن واقعی آن بخش را با ورشکستگی 
مواجه می کنند که شاهد اخیر این موضوع 
بخش  در  موسسات  گونه  این  های  فعالیت 
زمین و ساختمان می باشد که جدای از لطمات 
زیست محیطی و تغییر کاربری های غیر موجه 
را که یک  اقتصادی بخش ساختمان  و غیر 
بخش اقتصادی مولد می باشد با رکود شدیدی 
مواجه نموده اند . لذا راهکار اصلی برای رفع 
این مشکل نظارت شدید و قانون مند کردن 
در  البته  که  است همانطوری  این موسسات 
حال حاضر با تاخیر شروع شده است. بنابراین 
می بایستی با یک حسابرسی دقیق بدون ایجاد 
تنش در جامعه موسسات سره و ناسره جدا 
و سعی شود منافع سپرده گذاران بطور کامل 
رعایت شود که البته کاری است مشکل و زمان 

زیادی را به خود اختصاص خواهد داد .

مدیر امور شعب بانک انصار خراسان رضوی
ادغام موسسات غیر مجاز با هم راهکاری 

برای حل معضل 
تجارب قبلی بانک مرکزی در این زمینه، ادغام 
تعدادی از موسسات مالی بحران زده با بانک ها 
بوده که تبعات آن از انحالل این گونه موسسات 
به مراتب کمتر بوده است که در حال حاضر 
هم می تواند به عنوان یک راهکار مورد استفاده 

قرار گیرد .
در  موسسات  از  تعدادی  ادغام  دیگر  راهکار 
همدیگر با یک ماهیت حقوقی جدید می باشد 
مشروط به اینکه مدیریت کار به مدیران باتجربه 
بانکی سپرده شود و آنان به مرور با حاکم نمودن 
ضوابط و مقررات بانکی مسیر فعالیت را هم 
جهت با سیاست های بانک مرکزی قرار دهند 
و به این ترتیب آشفتگی و نابسامانی پولی در 
اقتصاد از بین رفته و تبعات اقتصادی ، اجتماعی 

و فرهنگی کمتری به جامعه تحمیل می گردد .

خراسان  در  سینا  بانک  شعب  سرپرست 
رضوی

بانک های مجاز تعهدات سپرده های قانونی 
غیر مجاز ها را برعهده گیرند

قطعا وضعیت اقتصادی کنونی کشور باعث می شود که مردم راهی به جز دریافت سود از بانک ها را 
در نظر نگیرند . اما این مردم هستند که باید هوشیار باشند و به هشدارهای بانک مرکزی و مسئولین 
توجه کنند و وجوه خود را نزد بانک ها و یا موسسات دارای مجوز سپرده گذاری کنند تا این وجوه 
در بخش تولید، صنعت و صنایع کوچک و بزرگ به مصرف برسد و درآمد حاصل از این مصرف 
بین سپرده گذاران تقسیم شود و موسسات فاقد مجوز هم در نهایت برای بقاء خود راهی به جز 
تمکین از بانک مرکزی ندارند و گرنه سرنوشتشان مانند موسسه میزان خواهد بود و نمی توان گفت 

که برخورد قانونی با موسسات فاقد مجوز ایجاد بحران و یا تنش نخواهد کرد .
یقینا با آرامش و با سرعت مناسب و با کار کارشناسی و به دور از سخت گیری های خاصی 
می توان اکثر موسسات مالی و اعتباری را به تدریج جذب نمود و تحت پوشش بانک مرکزی قرار 
داد و ایجاد جو روانی برای هجوم مردم برای خارج کردن سپرده هایشان خوشایند نیست که این 
موضوع متاسفانه بعضا از سوی بانک های رقیب هم اتفاق می افتد و به ایجاد تنش های اجتماعی 
دامن می زنند . در مجموع این اشتباهی بوده که توسط سپرده گذاران اتفاق افتاده و باید با آرامش با 
تصمیمات اخذ شده توسط مسئولین کنار بیایند. در این گونه موارد بهتر است تا با بانکی مذاکره شود 
که تعهدات سپرده گذاران را با شرایط جاری نرخ سود سپرده ها به شرط حفظ سپرده ها تا پایان مدت 
قرارداد بپذیرد و به جای این تعهدات سپرده قانونی سپرده شده این موسسات هم نزد بانک مرکزی 

به بانک قبول کننده تعهد انتقال یابد.

مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان
انحالل موسسات مالی غیر مجاز اشتباه بزرگی خواهد بود 

بانک مرکزی باید با تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل جدید بانکی برای این موسسات و سپس ادغام 
آنها با یکدیگر و یا در یک بانک بزرگ )البته با دادن امتیاز قابل توجه به مجموعه های بانکی که حاضر 
به این کار باشند( اقدام نماید و اشتباه بزرگ انجام شده انحالل می باشد ، لذا بحث انحالل صرفا برای 

شرکت ها و موسساتی که دارای فعالیت های غیر مالی و بانکی می باشند مثمر ثمر خواهد بود.

  آیا نرخ دستوری سود بانک مرکزی برای همه موسسات مالی و اعتباری می تواند با ساز و 
کار بازار رقابت تطبیق داشته باشد ؟

علیرضا فدایی
سوق رقابت بانک ها و موسسات مالی به سمت خدمات ارائه شده با همسان سازی نرخ سپرده ها 

با توجه به رقابت ناسالم موسسات مالی در افزایش نرخ سود سپرده ها ، افزایش قیمت تمام شده پول 
برای این موسسات را در پی داشته است که به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیالت را باعث شده ؛ 
لذا پیشنهاد توافقی بانک های کشور از طریق شورای هماهنگی بانک ها به بانک مرکزی در رابطه با 
تعیین نرخ سود بانک ها برای کاهش قیمت تمام شده پول داده شد و با هماهنگی نرخ سپرده ها ، 

قاعدتا موسسات مالی باید با ارائه خدمات متنوع و مطلوب خود زمینه رقابت را به وجود آورند .

اصغرعدالتی       
با سیاست های بلند مدت باید به سمت و سوی رقابت در نرخ سودها رفت 

 نرخ سود بانکی مانند هر کاالیی باید مشمول قانون عرضه و تقاضا باشد که این سیاست در 
کشورهایی با اقتصاد متعادل امکان پذیر می باشد ولی در ایران در حال حاضر با شاخص هایی که 

گردید حدود 20 درصد از سپرده های مردمی 
و یا در بعضی از نقل و قول ها میزان نقدینگی 
کشور در دست موسسات اعتباری که بعضا 
هم غیر مجاز می باشند،توزیع گردیده که این 
میزان حجم پول می تواند اقتصاد را به سمت 
است  ضد  قادر  حتی  یا  و  هدایت  خاصی 
سیاست های اقتصادی دولت عمل نموده و 
آنها را خنثی نماید. بعنوان مثال چنانچه دولت 
قصد داشته باشد بخش خدمات و بازرگانی را 
محدود نموده و برعکس جریان نقدینگی را به 
سمت تولید سوق دهد اگر این موسسات به 
این سیاست اعتقاد نداشته باشند و یا منافعشان 
در این صورت تامین نگردد ، کامال عکس 
نتیجه گیری های مورد نظردولت عمل کرده 
و سیاست های پیش بینی شده به مرحله اجرا 
در نمی آید . به جرات می توان اذعان نمود 
بسیاری از مشکالتی که در زمینه اقتصادی ما با 
آن مواجه هستیم ، عدم هماهنگی سیاست های 
اقتصادی دولت ، بخش خصوصی و این قبیل 

موسسات است.

علی مهاجرانی
مدیر امور شعب بانک انصار خراسان 

رضوی

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یکی از 
عوامل تشدید تورم

بانک مرکزی بعنوان متولی بخش پولی اقتصاد 
کشور به منظور اعمال سیاست های پولی ، 
ابزارهایی همچون نرخ اندوخته قانونی و نرخ 
تنزل مجدد و....را در اختیار دارد که برای رونق 
بخشی به اقتصاد و مهار تورم از آنها استفاده 
می نماید؛ لیکن موسسات مالی غیر مجاز از 
سیاست های پولی بانک مرکزی تبعیت ننموده 
منظور  به  را  الزم  ابزار  هم  مرکزی  بانک  و 
کنترل عملیات آنها در اختیار ندارد . بنابراین 
آنها غالبا متناقض با سیاست های پولی عمل 
نموده و بدلیل کثرتشان تا حد قابل توجهی 
اهداف سیاست های بانک مرکزی را خنثی 
می نماید و گاهی با تزریق نقدینگی در قالب 
تسهیالت به بخش های غیر مولد تشدید تورم 
را رقم می زنند و گاهی با انتقال منابع مالی به 
مسیر های خاص رکود اقتصادی را باعث می 
شوند از طرف  دیگر با ورود به فعالیت های 
اقتصادی دارای ریسک زیاد برای کسب سود 

بیشتر بحران های اقتصادی و اجتماعی را دامن می زنند و در صورت وقوع بحران هم بدلیل عدم 
اجرای تعهدشان در قبال سپرده گذاران بحران ها را تشدید می نمایند.

حمید رضا شاکری
سرپرست شعب بانک سینا در خراسان رضوی

دلیل رشد بی رویه موسسات فاقد مجوز، عدم نظارت کافی و تالش 
برای تحت پوشش قرار دادن آنها

ابتدا باید علل ایجاد این موسسات مورد بررسی قرار بگیرد و نیاز جامعه 
به آنها مورد توجه واقع شود . شاید عدم نظارت کافی و عدم تالش 
برای تحت پوشش درآوردن موسسات فاقد مجوز باعث گردیده که این مشکالت احتمالی 
برای سپرده گذاران بوجود بیاید . هرچند که قطعا این موسسات هم راضی به چنین عملی 
نیستند لیکن به دلیل عدم امکان استفاده از ابزارهای الزم در مقایسه با بانک ها و اینکه حتما نیاز 
سپرده گذاران را در صورت مراجعه باید با وجه نقد پاسخگو باشند موجب گردیده تا امکان تامین 
وجوه نقد با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده شان به سهولت انجام نپذیرد که قطعا هم 
سپرده گذاران و هم جامعه و هم مسئولین را با اعتراضات سپرده گذاران مواجه می سازد و در این 
موقع می بایست راهکارهای الزم با توجه به مهلت اندیشیده شود که قطعا در زمان رکود بازار این 
راهکارها هم خیلی دیر به نتیجه می رسد و اینجاست که سپرده گذاران این موسسات با اعتماد به 

مسئولین و سعه صدر نهایتا به اصل وجوه سپرده گذاری خود خواهند رسید .

محمدجواد  رحیمیان مشهدی
مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان 

در گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم دولت و هم 
سپرده گذاران  مقصر هستند 

موسسات مالی و اعتباری به دلیل اینکه سیاست های پولی بانک مرکزی 
را اجرا نمی کنند باعث ایجاد اختالل در برنامه ریزی دولت برای مهار 
تورم و کنترل نقدینگی می شوند که این امر می تواند مشکالت عدیده ی اقتصادی برای کشور 
در پی داشته باشد . ضمنا اکثر این موسسات به نوعی به قدرت های غیر رسمی متصل می باشند 
که حتی حساب هایی که صرفا می بایست در بانک های دولتی باشد به واحدهای یاد شده منتقل 
می گردد که تمامی این موارد باعث اختالل در نظام اقتصادی کشور می شود و در نهایت زمانی 
که مشکلی برای این موسسات پیش می آید بالفاصله سازمان ها و ارگان های پشتیبانی کننده این 
واحدها دست از حمایت کشیده و خود را مبرا می دانند در حالی که اگر همان حمایت ادامه می 
داشت شاید بهتر می شد وضع سپرده گذاران را به سرانجام رساند تا در این ماجرا متضرر اصلی 
سپرده گذاران و کارمندان این واحدها نباشند )ضمنا سپرده گذاران بخاطر طمع زیاد و استفاده از 

نرخ سود باال دچار این مشکل شده اند( .
بنابراین نتیجه می گیریم که هم دولت در زمان شروع فعالیت این موسسات مقصر بوده و هم مردم 
که به این موسسات صرفا به خاطر بهره مندی از نرخ باالتر اعتماد نموده اند و به نوعی پرداخت 

این خسارت باید هم از طرف دولت و هم از طرف سپرده گذاران انجام شود .

  برخی موسسات مالی و اعتباری سال ها بدون هیچ گونه نظارتی فعالیت کرده اند و 
هرگونه برخورد قانونی با توجه به حساسیت های موجود قطعا آنها را یکباره در برابر هجوم 
سپرده گذاران قرار می دهد، راهکار برای آنها که قرار نیست به مقررات بانک مرکزی تمکین 

کنند چیست ؟ نمونه موسسه میزان از این گونه است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان رضوی
حمایت های قوی الزمه مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز  

باید حمایت های الزم و قوی از بانک مرکزی به عمل آید تا موسسات مذکور نسبت به رعایت 
استانداردهای موجود و اخذ مجوز اقدام و بتوانند فعالیت قانون مندی را داشته باشند و همزمان 
با این پیگیری ها ، هشدارهای الزم به مردم در رابطه با عواقب سپرده گذاری در این موسسات 

داده شود .

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی
نظارت شدید و قانون مند راهکار اصلی رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز
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تاثیرات زیادی را بر نرخ سود بانکی خواهند 
با یک  ولی   . باشد  نمی  پذیر  امکان  داشت 
سیاست بلند مدت می توان به نرخ سودی 
که با قانون رقابت تطبیق داشته باشد همراه با 

نظارت دست پیدا نمود .

علی مهاجرانی
در صورت عدم کنترل نرخ سود سپرده های 
موسسات غیر مجاز ، بانک ها سپرده های 

خود را از دست خواهند داد 
و  متعارف  شرایط  با  اقتصاد  در  زیرا   ، خیر 
رقابتی نرخ هر کاال و یا هر خدمت را عرضه و 
تقاضا تعیین می کند و اقتصاد ما در حال حاضر 
با کمبود سرمایه و سرمایه گذاری مواجه است 
بنابراین تقاضای پول و سرمایه بر عرضه آن 
غلبه دارد لذا باید برای تعدیل نرخ راهی به 
منظور گسترش عرضه پول و سرمایه با اعمال 
مدیریت بر توزیع درست آن پیدا کرد تا ثبات و 
تعادل ایجاد شود ولی موسسات مالی غیر مجاز 
به هیچ عنوان هم جهت با سیاست های بانک 
به سود کوتاه مدت  ننموده و  مرکزی عمل 
خود می اندیشند بنابراین عرضه پولشان در 
قالب تسهیالت به بخش های غیر مولد اقتصاد 
)واسطه ها و دالالن( غالبا به افزایش نرخ تورم 
می انجامد و بانک ها در صورت تبعیت از 
و  پولی  منابع  مرکزی  بانک  های  سیاست 
سپرده های خود را از دست می دهند بنابراین 

نرخ دستوری سپرده ها اعمال نمی گردد.

حمیدرضا شاکری 
پرداخت سودهای باال و غیرمتعارف ، آینده 
موسسات خواهد  این  برای  ای  پرمخاطره 

داشت 
نرخ سود بانکی با نرخ تورم و تحوالت آن 
رابطه مستقیم دارد در حال حاضر این موضوع 
تقریبا تناسب دارد . نرخ سود باال و غیر متعارف 
با فعالیت های پر ریسک و غیر مولد همخوانی 
آینده  در  تواند  می  آنها  مالی  تامین  که  دارد 
مخاطراتی را برای موسسات و یا بانک هایی 
که نرخ سود اعالم شده از سوی بانک مرکزی 
را رعایت نمی کنند به همراه داشته باشد . 
امروزه رقابت ناسالمی بین بانک ها رواج یافته 
که متاسفانه بدلیل بدهی تعدادی از بانک ها به 
بانک مرکزی پرداخت سود نامتعارف مشاهده 
می گردد و این موضوع باعث می شود که 
قیمت تمام شده پول برای این گونه بانک ها 
افزایش پیدا کند و قادر به پرداخت تسهیالت 
نباشند لیکن اگر رعایت شود و بانک ها و 
موسسات دارای مجوز شرایط اعالم شده را 
رعایت کنند قطعا با توجه به کارشناسی انجام 

شده تطبیق خواهد داشت.

محمدجواد رحیمیان 
دولت در سیاست های پولی و بانکی باید صرفا نقش حمایتی داشته باشد 

به طور کلی تعیین نرخ دستوری کارگشای مشکالت فعلی سیستم بانکی و موسسات مالی و 
اعتباری نمی باشد . 

نرخ بهره بانکی بهتر است توسط بازار تعیین شود و دولت صرفا برای نقش حمایتی خود از 
سیاست های پولی و مالی استفاده نماید حتی روش پرداخت مابه التفاوت نرخ سود نیز باعث 
ایجاد رانت و استفاده یک سری افراد سودجو می شود و دولت باید طوری عمل نماید که نتیجه 

عملکرد باعث بهبود کسب و کار برای آحاد مردم شود .

  نظر شما پیرامون سرمایه گذاری موسسات مالی در امور غیر از اساسنامه خود چیست ؟
رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان رضوی: اصوال قانون ، بانک ها و موسسات مالی را از 
پرداختن به سرمایه گذاری در امور غیر از اساسنامه ای بر حذر داشته و ممنوع کرده ؛ بنابراین الزم 

است که بانک ها و موسسات مالی صرفا به امور محوله که وظیفه ذاتی آنها است بپردازند .
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی: هرگونه فعالیتی خارج از 
موضوعات اساسنامه غیر قانونی بوده و در این کار فرقی بین موسسات مالی با دیگر موسسات 
و شرکت ها نمی باشد .قطعا موسساتی که فعالیت های آنها در چارچوب اهداف و موضوعات 
مندرج در اساسنامه بوده است دچار مشکل نگردیده و یا با مشکالت بسیار کمتری مواجه خواهند 

شد که قابل کنترل است . 
مدیر امور شعب بانک انصار خراسان رضوی: بدون تردید اجرای یک قانون هر چند که آن 
قانون خیلی خوب هم نباشد از بی قانونی بهتر است و باید مراجع ذی ربط با متخلفین برخورد 
قانونی نمایند تا ثبات و تعادل به بازار و اقتصاد برگردد در غیر اینصورت روند گذشته تداوم 

خواهد داشت .
سرپرست شعب بانک سینا در خراسان رضوی: این نوع سرمایه گذاری باعث ایجاد تورم 
می گردد و نرخ تورم را که دغدغه اصلی دولت فعلی کاهش آن می باشد را افزایش می دهد و 
در واقع یکی از علل اصلی ممانعت با فعالیت این موسسات هم همین موضوع بوده تا از افزایش 
نرخ تورم و ورود سفته بازان جلوگیری شود تا آسیب های اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند 
از طرفی هم فعالیت اقتصادی خارج از موضوع اساسنامه برای مدیران آن موسسه هم مسئولیت 

حقوقی ایجاد می نماید که باید به آن توجه شود .
مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان: اکثر موسسات مالی که تاکنون به فعالیت خود 
ادامه داده اند به خاطر فعالیت های خارج از اساسنامه شان بوده ، چون اقتصاد کشور تورمی بوده 
این فعالیت ها سود خوبی داشته اند آن هم بیشتر به خاطر حجم نقدینگی باالیی که در اختیار این 

موسسات بوده نه به خاطر توان علمی و تجربه عملیاتی برای کسب سود.

    امنیت اطالعات سپرده گذاران و عدم انتشار آن چه میزان برای سیستم بانکی اهمیت دارد ؟ 

علیرضا فدایی 
اهمیت حیاتی امنیت اطالعات سپرده گذاران برای موسسات مالی و بانکی 

امنیت اطالعات سپرده گذاران و عدم انتشار آن برای سیستم بانکی اهمیت حیاتی دارد و در واقع 
بانک ها وکیل مردم هستند و در امر وکالت باید که جوانب رازداری و امانت داری را رعایت کنند؛ 
مگر در مواردی از قبیل دادن اطالعات مالی افراد مجرم به سیستم قضایی کشور که آن نیز به نوعی 

حفظ امنیت منابع مالی سایر سپرده گذاران است . 

عدالتی 
حفظ امنیت اطالعات سپرده گذاران خواسته به حق سپرده گذاران 

امنیت اطالعات سپرده گذاران یکی از خواسته های به حق سپرده گذاران است که منطبق با 
فعالیت های حرفه ای بانکداری در ایران و سایر کشورهاست که خوشبختانه این موضوع در 
مصاحبه های اخیر مقامات اقتصادی و مالیاتی به آن تاکید شده است . البته در موارد خاص 
همانطور که این موضوع قبال هم انجام می شده است اطالعات افراد متخلف، اختالس کننده ،پول 
شو و... با دستور مقامات محترم قضایی و به صورت کامال محرمانه در اختیار ارکان خاصی قرار 

می گرفته که این گونه احکام قضایی نیز به سختی و به ندرت صادر شده است .

ادامه در صفحه9

در حالی که چشم انداز رفع تحریم های اقتصادی تفکر، بینش و آینده نگری فعاالن اقتصادی را به سمت 
آینده ای بهتر و درخشان تر سوق داده است بسیاری از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اصالحاتی هستند 
که آنها را برای حضور در صحنه جهانی و مشارکت با بازیگران بین المللی آماده می سازد. برنامه های مدیریتی، 
چگونگی تامین منابع، تامین مواد اولیه، فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش و نوع خدمات ارائه شده در 
بنگاه های خدماتی تحت تاثیر شرایط خاص کشور و انزوای بین المللی قرار داشت. نمی توان انکار کرد که 
همین برنامه های خاص و منحصر به داخل کشور در بسیاری موارد موفق عمل کرد و با دستاوردهای بزرگ 
خود اقتصاد را با وجود تمام مشکالت به پیش برد. هر چند از سوی دیگر تبعات ناشی از ناکارآمدی برخی 
برنامه ها، ایجاد انحصار و رانت، و فقدان نظارت موثر راه را برای ناکامی های اقتصادی و برخی نمونه های 
فساد باز کرد. آنچه اکنون برجای مانده است نظامی اقتصادی است که شاید نسخه بومی آن مفید باشد اما با 

استانداردهای عرصه بین الملل فاصله زیادی دارد.
الزم است تا بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند و از این 
پس برای رفع مشکالت خود از راه حل های بین المللی بهره گیرند. مسائلی همچون معیارهای بین المللی 
حسابداری و حسابرسی، فناوری، مدیریت، بازاریابی، حاکمیت شرکتی، تنظیم ترازنامه ها، شفافیت و افشا 
تنها چند نمونه از حوزه های فراوانی هستند که به اصالح نیاز دارند. این اصالحات صرفاً مورد نیاز دولت و 
بخش دولتی نیستند بلکه بخش خصوصی نیز باید این مسیر را بپیماید تا بتواند در عرصه جهانی حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
از آنجا که نظام مالی و بانکی شاهرگ جریان منابع و مصارف است هرگونه اصالح کوچک در آن می تواند 
تاثیری شگرف بر بهبود عملکرد سایر نظام ها داشته باشد و برعکس خمودگی و ناکارآمدی آن همچون 
مانعی بزرگ بر سر راه توسعه قرار گیرد. خوشبختانه این نظام لزوم اصالحات را در خویش درک کرده 
و با اجرای مطالعات دقیق در مورد وضعیت کنونی و چشم انداز آینده خود درصدد آن است تا نواقص را 
اصالح و مشکالت را رفع کند. تدوین برنامه های اصالح خدمات مالی و سند چشم انداز خدمات مالی از 
جمله اقداماتی هستند که به عنوان بخشی از اهتمام نظام مالی برای پیوستن به بازار بین الملل انجام می گیرند. در 
این راستا، تجربه کشورهای دیگر در حل مشکالت مشابه )مانند وام های معوق(، ارزیابی دقیق و شفاف از 
وضعیت کنونی بانک ها، موسسات مالی و بازار بورس )طبق استانداردهای نوین( و الزامات دستیابی به اهداف 

آینده )از جمله تاسیس برخی نهادهای جدید( اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

ایران و راه پیش رو
ایران از تجربه سایر کشورها بی نیاز نیست. هر چند نمی توان نسخه درمانی یک کشور را برای کشوری دیگر 
تجویز کرد، اما تجربیات دیگران می توانند باعث شوند برنامه ریزان اصالحات راه های مختلف را بررسی و 
با دید بازتری تصمیم گیری کنند. در این فرآیند ایران می تواند برنامه هایی از قبیل تشکیل سازمان مدیریت 
بدهی ها و دادگاه ویژه امور مالی و بانکی را مد نظر قرار دهد و اظهارنظرهایی مانند گفت وگوی ماه گذشته 
دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در مورد اصالح نظام بانکی خود حاکی از آن است که دولتمردان 
به نقش حیاتی این نظام اذعان دارند و هر کدام با ارائه پیشنهاداتی تالش می کنند این نظام اصالح شود چرا 
که بهبود عملکرد سازمان تحت نظارت خود را در گرو بهبود شرایط مالی و بانکی می بینند. می توان امیدوار 
بود که این پیشنهادات به اجماعی کلی و تدوین برنامه ای جامع منجر شود که همه دولتمردان خود را در آن 

شریک و نسبت به اجرای آن متعهد بدانند.
وام های معوق یکی از بزرگ ترین مشکالت بخش بانکی هستند که منابع بانکی را مسدود و راکد کرده اند. 
همان طور که در کشورهای دیگر می بینیم تشکیل سازمان مدیریت بدهی یکی از راه حل های تجربه شده 
است. اما نقش این سازمان را باید در درازمدت نگریست و همواره آن را به عنوان راه حلی برای پاک سازی 
و انتقال بدهی های ترازنامه قلمداد کرد. مسیری که نه تنها بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتبارات را تسهیل 

می کند بلکه ریسک های مختلف را نیز از بانک ها دور می سازد.
سازمان بورس و اوراق بهادار

وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر بازارهای بورس، همکاری با بانک مرکزی برای تدوین قوانین، صدور 
مجوز انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق قرضه شرکتی و پذیره نویسی در بورس را بر عهده دارد.

بازار پول و ارز
نوسان نرخ ارز عاملی است که می تواند به ضرر مستقیم سرمایه گذار و سرمایه پذیر منجر شود. بی ثباتی 

جواد طهماسبی
پژوهشگر اقتصادی

بانـک ها در پسـاتحریم 

نرخ ارز آینده فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری 
را مبهم می سازد و به جای آن فعالیت های داللی و 
واسطه گری قدرت می گیرند. تعیین میزان نرخ ارز 
و ثبات آن در ایران پس از تحریم اهمیت زیادی 
دارد. به نظر می رسد یکی از راه حل ها آن باشد که 
پس از رفع تحریم ها دولت مدتی صبر کند تا بازار 
بتواند به نرخ مقبول و مناسبی برای ارز برسد و پس 
از آن سیاست دولت بر حفظ آن نرخ و ثبات آن 
متمرکز شود. اگر بازار نرخ 36 هزار تا 37 هزار ریال 
کنونی را مناسب دانست می توان آن را مالک قرار 
داد و تثبیت کرد و سپس به باال بردن درآمد مردم 
اندیشید. درست است که کاهش نرخ ارز برای مردم 
احساس خوبی ایجاد می کند اما در نهایت به نفع آنها 
نیست. فرض کنیم نسبت برابری نرخ پول با دالر 
چهار به یک باشد. اگر سرمایه گذاری 100 دالر به 
کشور بیاورد و پس از تبدیل 400 واحد خود را با 
نرخ 20 درصد در اوراق قرضه سرمایه گذاری کند 
پس از یک سال 480 واحد دارد. حال اگر در این 
فاصله به خاطر بهبود شرایط نرخ ارز به نسبت سه 
به یک برسد و سرمایه گذار خارجی پول خود را به 
دالر تبدیل کند 160 دالر خواهد برد. یعنی 60 دالر 
سود برای هر 100 دالر سرمایه گذاری. سودی که 
برای سرمایه گذار باورنکردنی و برای سرمایه پذیر به 
معنای خروج ارز است. برای اجتناب از این دام الزم 
است نرخ ارز ثابت بماند و در عوض درآمد مردم 
افزایش یابد. آنگاه می توان در برنامه ای میان مدت و 
با چشم انداز ایجاد ثبات اقتصادی حذف چهار صفر 
از واحد پولی را بررسی کرد تا فشار روانی زیاد بودن 
نرخ ارز خنثی شود )مثالً با دالر 37 هزار ریال کنونی 
و حذف چهار صفر نرخ 7 /3 به دست می آید که 

مشابه کشورهایی مانند امارات یا مالزی است(.

ریسک سیاسی
عامل دیگری که موفقیت برنامه ها را تضمین می کند 
و اعتبار را به چهره هر کشوری باز می گرداند ثبات 
سیاسی است. اگر ریسک سیاسی کشوری در جهان 
باال باشد سرمایه گذاری در آن متوقف می شود یا 
هزینه بسیار باالیی خواهد داشت. سرمایه گذار یا خود 
را کنار می کشد یا در مقابل وثیقه ها و سود باالیی 
مطالبه خواهد کرد. ریسک سیاسی یکی از مولفه هایی 
است که ریسک اعتباری کشور را باال می برد و هزینه 
وام و بدهی کشور را به شدت افزایش می دهد ضمن 
آنکه آینده هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری با ابهام 

روبه رو خواهد شد.

پساتحریم در  ایران  اقتصاد 



7

13
94

اه 
د م

سفن
- ا

54
ه2

مار
ش

تاثیرات زیادی را بر نرخ سود بانکی خواهند 
با یک  ولی   . باشد  نمی  پذیر  امکان  داشت 
سیاست بلند مدت می توان به نرخ سودی 
که با قانون رقابت تطبیق داشته باشد همراه با 

نظارت دست پیدا نمود .

علی مهاجرانی
در صورت عدم کنترل نرخ سود سپرده های 
موسسات غیر مجاز ، بانک ها سپرده های 

خود را از دست خواهند داد 
و  متعارف  شرایط  با  اقتصاد  در  زیرا   ، خیر 
رقابتی نرخ هر کاال و یا هر خدمت را عرضه و 
تقاضا تعیین می کند و اقتصاد ما در حال حاضر 
با کمبود سرمایه و سرمایه گذاری مواجه است 
بنابراین تقاضای پول و سرمایه بر عرضه آن 
غلبه دارد لذا باید برای تعدیل نرخ راهی به 
منظور گسترش عرضه پول و سرمایه با اعمال 
مدیریت بر توزیع درست آن پیدا کرد تا ثبات و 
تعادل ایجاد شود ولی موسسات مالی غیر مجاز 
به هیچ عنوان هم جهت با سیاست های بانک 
به سود کوتاه مدت  ننموده و  مرکزی عمل 
خود می اندیشند بنابراین عرضه پولشان در 
قالب تسهیالت به بخش های غیر مولد اقتصاد 
)واسطه ها و دالالن( غالبا به افزایش نرخ تورم 
می انجامد و بانک ها در صورت تبعیت از 
و  پولی  منابع  مرکزی  بانک  های  سیاست 
سپرده های خود را از دست می دهند بنابراین 

نرخ دستوری سپرده ها اعمال نمی گردد.

حمیدرضا شاکری 
پرداخت سودهای باال و غیرمتعارف ، آینده 
موسسات خواهد  این  برای  ای  پرمخاطره 

داشت 
نرخ سود بانکی با نرخ تورم و تحوالت آن 
رابطه مستقیم دارد در حال حاضر این موضوع 
تقریبا تناسب دارد . نرخ سود باال و غیر متعارف 
با فعالیت های پر ریسک و غیر مولد همخوانی 
آینده  در  تواند  می  آنها  مالی  تامین  که  دارد 
مخاطراتی را برای موسسات و یا بانک هایی 
که نرخ سود اعالم شده از سوی بانک مرکزی 
را رعایت نمی کنند به همراه داشته باشد . 
امروزه رقابت ناسالمی بین بانک ها رواج یافته 
که متاسفانه بدلیل بدهی تعدادی از بانک ها به 
بانک مرکزی پرداخت سود نامتعارف مشاهده 
می گردد و این موضوع باعث می شود که 
قیمت تمام شده پول برای این گونه بانک ها 
افزایش پیدا کند و قادر به پرداخت تسهیالت 
نباشند لیکن اگر رعایت شود و بانک ها و 
موسسات دارای مجوز شرایط اعالم شده را 
رعایت کنند قطعا با توجه به کارشناسی انجام 

شده تطبیق خواهد داشت.

محمدجواد رحیمیان 
دولت در سیاست های پولی و بانکی باید صرفا نقش حمایتی داشته باشد 

به طور کلی تعیین نرخ دستوری کارگشای مشکالت فعلی سیستم بانکی و موسسات مالی و 
اعتباری نمی باشد . 

نرخ بهره بانکی بهتر است توسط بازار تعیین شود و دولت صرفا برای نقش حمایتی خود از 
سیاست های پولی و مالی استفاده نماید حتی روش پرداخت مابه التفاوت نرخ سود نیز باعث 
ایجاد رانت و استفاده یک سری افراد سودجو می شود و دولت باید طوری عمل نماید که نتیجه 

عملکرد باعث بهبود کسب و کار برای آحاد مردم شود .

  نظر شما پیرامون سرمایه گذاری موسسات مالی در امور غیر از اساسنامه خود چیست ؟
رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان رضوی: اصوال قانون ، بانک ها و موسسات مالی را از 
پرداختن به سرمایه گذاری در امور غیر از اساسنامه ای بر حذر داشته و ممنوع کرده ؛ بنابراین الزم 

است که بانک ها و موسسات مالی صرفا به امور محوله که وظیفه ذاتی آنها است بپردازند .
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی: هرگونه فعالیتی خارج از 
موضوعات اساسنامه غیر قانونی بوده و در این کار فرقی بین موسسات مالی با دیگر موسسات 
و شرکت ها نمی باشد .قطعا موسساتی که فعالیت های آنها در چارچوب اهداف و موضوعات 
مندرج در اساسنامه بوده است دچار مشکل نگردیده و یا با مشکالت بسیار کمتری مواجه خواهند 

شد که قابل کنترل است . 
مدیر امور شعب بانک انصار خراسان رضوی: بدون تردید اجرای یک قانون هر چند که آن 
قانون خیلی خوب هم نباشد از بی قانونی بهتر است و باید مراجع ذی ربط با متخلفین برخورد 
قانونی نمایند تا ثبات و تعادل به بازار و اقتصاد برگردد در غیر اینصورت روند گذشته تداوم 

خواهد داشت .
سرپرست شعب بانک سینا در خراسان رضوی: این نوع سرمایه گذاری باعث ایجاد تورم 
می گردد و نرخ تورم را که دغدغه اصلی دولت فعلی کاهش آن می باشد را افزایش می دهد و 
در واقع یکی از علل اصلی ممانعت با فعالیت این موسسات هم همین موضوع بوده تا از افزایش 
نرخ تورم و ورود سفته بازان جلوگیری شود تا آسیب های اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند 
از طرفی هم فعالیت اقتصادی خارج از موضوع اساسنامه برای مدیران آن موسسه هم مسئولیت 

حقوقی ایجاد می نماید که باید به آن توجه شود .
مدیر امور شعب بانک سرمایه منطقه خراسان: اکثر موسسات مالی که تاکنون به فعالیت خود 
ادامه داده اند به خاطر فعالیت های خارج از اساسنامه شان بوده ، چون اقتصاد کشور تورمی بوده 
این فعالیت ها سود خوبی داشته اند آن هم بیشتر به خاطر حجم نقدینگی باالیی که در اختیار این 

موسسات بوده نه به خاطر توان علمی و تجربه عملیاتی برای کسب سود.

    امنیت اطالعات سپرده گذاران و عدم انتشار آن چه میزان برای سیستم بانکی اهمیت دارد ؟ 

علیرضا فدایی 
اهمیت حیاتی امنیت اطالعات سپرده گذاران برای موسسات مالی و بانکی 

امنیت اطالعات سپرده گذاران و عدم انتشار آن برای سیستم بانکی اهمیت حیاتی دارد و در واقع 
بانک ها وکیل مردم هستند و در امر وکالت باید که جوانب رازداری و امانت داری را رعایت کنند؛ 
مگر در مواردی از قبیل دادن اطالعات مالی افراد مجرم به سیستم قضایی کشور که آن نیز به نوعی 

حفظ امنیت منابع مالی سایر سپرده گذاران است . 

عدالتی 
حفظ امنیت اطالعات سپرده گذاران خواسته به حق سپرده گذاران 

امنیت اطالعات سپرده گذاران یکی از خواسته های به حق سپرده گذاران است که منطبق با 
فعالیت های حرفه ای بانکداری در ایران و سایر کشورهاست که خوشبختانه این موضوع در 
مصاحبه های اخیر مقامات اقتصادی و مالیاتی به آن تاکید شده است . البته در موارد خاص 
همانطور که این موضوع قبال هم انجام می شده است اطالعات افراد متخلف، اختالس کننده ،پول 
شو و... با دستور مقامات محترم قضایی و به صورت کامال محرمانه در اختیار ارکان خاصی قرار 

می گرفته که این گونه احکام قضایی نیز به سختی و به ندرت صادر شده است .

ادامه در صفحه9

در حالی که چشم انداز رفع تحریم های اقتصادی تفکر، بینش و آینده نگری فعاالن اقتصادی را به سمت 
آینده ای بهتر و درخشان تر سوق داده است بسیاری از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اصالحاتی هستند 
که آنها را برای حضور در صحنه جهانی و مشارکت با بازیگران بین المللی آماده می سازد. برنامه های مدیریتی، 
چگونگی تامین منابع، تامین مواد اولیه، فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش و نوع خدمات ارائه شده در 
بنگاه های خدماتی تحت تاثیر شرایط خاص کشور و انزوای بین المللی قرار داشت. نمی توان انکار کرد که 
همین برنامه های خاص و منحصر به داخل کشور در بسیاری موارد موفق عمل کرد و با دستاوردهای بزرگ 
خود اقتصاد را با وجود تمام مشکالت به پیش برد. هر چند از سوی دیگر تبعات ناشی از ناکارآمدی برخی 
برنامه ها، ایجاد انحصار و رانت، و فقدان نظارت موثر راه را برای ناکامی های اقتصادی و برخی نمونه های 
فساد باز کرد. آنچه اکنون برجای مانده است نظامی اقتصادی است که شاید نسخه بومی آن مفید باشد اما با 

استانداردهای عرصه بین الملل فاصله زیادی دارد.
الزم است تا بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند و از این 
پس برای رفع مشکالت خود از راه حل های بین المللی بهره گیرند. مسائلی همچون معیارهای بین المللی 
حسابداری و حسابرسی، فناوری، مدیریت، بازاریابی، حاکمیت شرکتی، تنظیم ترازنامه ها، شفافیت و افشا 
تنها چند نمونه از حوزه های فراوانی هستند که به اصالح نیاز دارند. این اصالحات صرفاً مورد نیاز دولت و 
بخش دولتی نیستند بلکه بخش خصوصی نیز باید این مسیر را بپیماید تا بتواند در عرصه جهانی حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
از آنجا که نظام مالی و بانکی شاهرگ جریان منابع و مصارف است هرگونه اصالح کوچک در آن می تواند 
تاثیری شگرف بر بهبود عملکرد سایر نظام ها داشته باشد و برعکس خمودگی و ناکارآمدی آن همچون 
مانعی بزرگ بر سر راه توسعه قرار گیرد. خوشبختانه این نظام لزوم اصالحات را در خویش درک کرده 
و با اجرای مطالعات دقیق در مورد وضعیت کنونی و چشم انداز آینده خود درصدد آن است تا نواقص را 
اصالح و مشکالت را رفع کند. تدوین برنامه های اصالح خدمات مالی و سند چشم انداز خدمات مالی از 
جمله اقداماتی هستند که به عنوان بخشی از اهتمام نظام مالی برای پیوستن به بازار بین الملل انجام می گیرند. در 
این راستا، تجربه کشورهای دیگر در حل مشکالت مشابه )مانند وام های معوق(، ارزیابی دقیق و شفاف از 
وضعیت کنونی بانک ها، موسسات مالی و بازار بورس )طبق استانداردهای نوین( و الزامات دستیابی به اهداف 

آینده )از جمله تاسیس برخی نهادهای جدید( اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

ایران و راه پیش رو
ایران از تجربه سایر کشورها بی نیاز نیست. هر چند نمی توان نسخه درمانی یک کشور را برای کشوری دیگر 
تجویز کرد، اما تجربیات دیگران می توانند باعث شوند برنامه ریزان اصالحات راه های مختلف را بررسی و 
با دید بازتری تصمیم گیری کنند. در این فرآیند ایران می تواند برنامه هایی از قبیل تشکیل سازمان مدیریت 
بدهی ها و دادگاه ویژه امور مالی و بانکی را مد نظر قرار دهد و اظهارنظرهایی مانند گفت وگوی ماه گذشته 
دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در مورد اصالح نظام بانکی خود حاکی از آن است که دولتمردان 
به نقش حیاتی این نظام اذعان دارند و هر کدام با ارائه پیشنهاداتی تالش می کنند این نظام اصالح شود چرا 
که بهبود عملکرد سازمان تحت نظارت خود را در گرو بهبود شرایط مالی و بانکی می بینند. می توان امیدوار 
بود که این پیشنهادات به اجماعی کلی و تدوین برنامه ای جامع منجر شود که همه دولتمردان خود را در آن 

شریک و نسبت به اجرای آن متعهد بدانند.
وام های معوق یکی از بزرگ ترین مشکالت بخش بانکی هستند که منابع بانکی را مسدود و راکد کرده اند. 
همان طور که در کشورهای دیگر می بینیم تشکیل سازمان مدیریت بدهی یکی از راه حل های تجربه شده 
است. اما نقش این سازمان را باید در درازمدت نگریست و همواره آن را به عنوان راه حلی برای پاک سازی 
و انتقال بدهی های ترازنامه قلمداد کرد. مسیری که نه تنها بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتبارات را تسهیل 

می کند بلکه ریسک های مختلف را نیز از بانک ها دور می سازد.
سازمان بورس و اوراق بهادار

وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر بازارهای بورس، همکاری با بانک مرکزی برای تدوین قوانین، صدور 
مجوز انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق قرضه شرکتی و پذیره نویسی در بورس را بر عهده دارد.

بازار پول و ارز
نوسان نرخ ارز عاملی است که می تواند به ضرر مستقیم سرمایه گذار و سرمایه پذیر منجر شود. بی ثباتی 

جواد طهماسبی
پژوهشگر اقتصادی

بانـک ها در پسـاتحریم 

نرخ ارز آینده فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری 
را مبهم می سازد و به جای آن فعالیت های داللی و 
واسطه گری قدرت می گیرند. تعیین میزان نرخ ارز 
و ثبات آن در ایران پس از تحریم اهمیت زیادی 
دارد. به نظر می رسد یکی از راه حل ها آن باشد که 
پس از رفع تحریم ها دولت مدتی صبر کند تا بازار 
بتواند به نرخ مقبول و مناسبی برای ارز برسد و پس 
از آن سیاست دولت بر حفظ آن نرخ و ثبات آن 
متمرکز شود. اگر بازار نرخ 36 هزار تا 37 هزار ریال 
کنونی را مناسب دانست می توان آن را مالک قرار 
داد و تثبیت کرد و سپس به باال بردن درآمد مردم 
اندیشید. درست است که کاهش نرخ ارز برای مردم 
احساس خوبی ایجاد می کند اما در نهایت به نفع آنها 
نیست. فرض کنیم نسبت برابری نرخ پول با دالر 
چهار به یک باشد. اگر سرمایه گذاری 100 دالر به 
کشور بیاورد و پس از تبدیل 400 واحد خود را با 
نرخ 20 درصد در اوراق قرضه سرمایه گذاری کند 
پس از یک سال 480 واحد دارد. حال اگر در این 
فاصله به خاطر بهبود شرایط نرخ ارز به نسبت سه 
به یک برسد و سرمایه گذار خارجی پول خود را به 
دالر تبدیل کند 160 دالر خواهد برد. یعنی 60 دالر 
سود برای هر 100 دالر سرمایه گذاری. سودی که 
برای سرمایه گذار باورنکردنی و برای سرمایه پذیر به 
معنای خروج ارز است. برای اجتناب از این دام الزم 
است نرخ ارز ثابت بماند و در عوض درآمد مردم 
افزایش یابد. آنگاه می توان در برنامه ای میان مدت و 
با چشم انداز ایجاد ثبات اقتصادی حذف چهار صفر 
از واحد پولی را بررسی کرد تا فشار روانی زیاد بودن 
نرخ ارز خنثی شود )مثالً با دالر 37 هزار ریال کنونی 
و حذف چهار صفر نرخ 7 /3 به دست می آید که 

مشابه کشورهایی مانند امارات یا مالزی است(.

ریسک سیاسی
عامل دیگری که موفقیت برنامه ها را تضمین می کند 
و اعتبار را به چهره هر کشوری باز می گرداند ثبات 
سیاسی است. اگر ریسک سیاسی کشوری در جهان 
باال باشد سرمایه گذاری در آن متوقف می شود یا 
هزینه بسیار باالیی خواهد داشت. سرمایه گذار یا خود 
را کنار می کشد یا در مقابل وثیقه ها و سود باالیی 
مطالبه خواهد کرد. ریسک سیاسی یکی از مولفه هایی 
است که ریسک اعتباری کشور را باال می برد و هزینه 
وام و بدهی کشور را به شدت افزایش می دهد ضمن 
آنکه آینده هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری با ابهام 

روبه رو خواهد شد.

پساتحریم در  ایران  اقتصاد 
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6- یکی دیگر از فرصت های ایجاد شده در فضای به وجود آمده، 
قابل پیش بینی بودن توسعه محصوالت و کاالهای تولید داخل و 
از سوی دیگر توسعه صادرات چه از محل سرمایه گذاری های 
جدید یا بازار های جدید به وی ژه اروپایی هاست. به هر حال 
اجرای برجام در کوتاه مدت اثر کاهش هزینه های مبادله با خارج از 
کشور و به تبع، کاهش هزینه های تمام شده برای محصوالت را به 
دنبال خواهد داشت. همچنین این موضوع زمینه تسهیل صادرات 
را فراهم کرده و با صادرات بیشتر کاال از کشور رونق در بازارها 

فراهم می شود.
7- یکی از مشکالتی که همواره در سال های تحریم فعاالن 
اقتصادی، تجار، بازرگانان و صنعتگران با آن درگیر بوده اند، باال 
بودن هزینه های بانکی در مراودات بین المللی بوده است. حال در 
شرایط جدید به وجود آمده شاهد »کاهش هزینه های بانکی در 
معامالت و تجارت بین المللی« خواهیم بود که قطعا در قیمت تمام 

شده کاالهای تولید داخل تاثیر مثبت خواهد داشت.
8- »توسعه حمل و نقل دریایی با کشت های ایرانی« و با پرچم 
ایران از دیگر فرصت های به وجود آمده در فضای پسابرجام است 
که در توسعه تجارت دریایی ما با دیگر کشورها نقش بسزایی 

خواهد داشت.
9- یکی دیگر از موارد مورد نظر »کاهش ریسک از دست دادن 
سرمایه« است که در معامالت خارجی به دلیل استفاده از نظام بانکی 
بین المللی و پوشش های تضمینی آن خواهد بود. از این رو فرصت 

جدیدی پیش روی فعاالن اقتصادی قرار خواهد داد.
10- یکی از موارد مهمی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد 
دارد »به کارگیری اقتصاد دانش بنیان« است که این امر از طریق 
فضای جدیدی در اثر تعامالت با مراکز فناوری و علمی، تحقیق و 

توسعه کشورهای اروپایی و امریکایی فراهم خواهد شد.
11- روند افزایشی آمار خروج تحصیلکرده های دانشگاهی یکی 
از دیگر مسائلی است که کشور در این سال ها با آن مواجه بود. بر 
این اساس امید می رود با فضای جدید مقدمات بازگشت سرمایه 
نیروهای فکری و کارآفرین کشور را که با کوله باری از تجربه در 

خارج از کشور زندگی می کردند، فراهم شود.
12- فضای جهانی با عدم نگرانی از تجارت با ایران و پذیرش 
ایرانی به شرط قیمت و کیفیت رقابتی، یکی دیگر  کاالهای 
از فرصت های پیش رو است که می تواند موجی از امید بین 
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند تا با خیال آسوده تری در بازارهای 

جهانی برای عرضه کاالهای خود ورود پیدا کنند.
13- همچنین تالش بر این است که در فضای پسابرجام تجارت 
خارجی و داخلی کشور به سمت و سوی شفافیت بیشتر و اصالت 

در اسناد معامله سوق داده شود.
14- از همه مهم تر، اختصاص منابع آزاد شده ارزی یا تسهیالت 
ارزی خارجی می تواند قدرت دولت را در اختصاص بیشتر بودجه 
به طرح های عمرانی افزایش دهد. این امر به نوبه خود موجبات 

تحریک بازار تقاضا برای کاال و کار را فراهم خواهد کرد.
بر این اساس و به گزارش تعادل،  به نظر می رسد یکی از 
فرصت های مهم در دوران پسابرجام »بازگشایی دریچه های 
جدید تجارت« است. در این مسیر طبیعتا ما می توانیم در همه 
صنایع، شانس داشته باشیم اما صنایعی که بتوانند با شرکای 
خارجی محصوالتی تولید کنند یا از مشارکت با برندهای بزرگ 
دنیا برخوردار شوند، می توانند از این فرصت برای توسعه بازارها 

استفاده کنند.

 »برجام« به عنوان نتیجه و نماد یک »دیپلماسی برد- برد« در تاریخ مذاکرات بین المللی ایران و قدرت های 
جهان در سال 1394 ثبت و سرانجام پس از حداقل یک دهه، حقوق مسلم ایران در بازار بین الملل 
به رسمیت شناخته شد؛ حقوقی که با اعمال تحریم ها و ایجاد شرایط تحمیلی نابرابر ضایع شد و 
هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در این سال ها بسیاری از تجار و صنعتگران ناچار 
بودند برای تامین مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خود چند برابر قیمت واقعی، هزینه 
پرداخت کنند؛ این درحالی است که اگر این هزینه های اضافی برای بهسازی و نوسازی تجهیزات 
فرسوده بخش صنعت یا اتمام پروژه های ناتمام عمرانی و ایجاد اشتغال صرف می شد قطعا در وضعیتی 
بهتر از زمان حاضر قرار داشتیم. به هر حال لغو تحریم ها در کوتاه مدت حتی در مدت دو سه ماه، اثر 
خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به گمان کارشناسان با تسهیل تجارت بین ایران و کشورهای 
مختلف شاهد بروز ظرفیت های دوران پسابرجام در بازارهای کشور خواهیم بود. از همین منظر »مجتبی 
خسروتاج« قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از این وزارتخانه که یکی از ارکان 
اساسی اقتصاد در ایران محسوب می شود با ارائه گزارشی اختصاصی از 14 فرصت احیای اقتصاد در 

دوران پساتحریم رونمایی کرد.

برای رسیدن به اهداف برنامــه چشم انداز به خصوص برنامـــه پنج ساله ششم باید ساالنه ۸ درصد 
رشد تولید ناخالص ملی را داشته باشیم و برای غلبه بر انبوه مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور حداقل ۱5۰ میلیـــــارد دالر سرمایه گذاری ساالنه الزم داریم. این مهم انجام نمی شود؛ مگر 

اینکه از فرصت های پسابرجام استفاده بهینه شود

این گزارش در ادامه به تشریح 14 فرصت احیا شده در اقتصاد ایران از زبان خسروتاج، قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت می پردازد.

1- از محل آزادی منابع ارزی در خارج از کشور منابع جدیدی برای تکمیل سرمایه گذاری های انجام 
شده قبلی در کشور فراهم خواهد شد که این اقدام، ظرفیت های تولیدی جدیدی را فراهم می آورد. بر 
این اساس و بنا به گفته سیف، رییس بانک مرکزی رقم پول های بلوکه شده ایران که پس از اجرای برجام 
آزاد می شوند 30 میلیارد دالر خواهد بود که آزاد شدن این منابع فرصت جدیدی برای فعالیت های 

عمرانی و سرمایه گذاری در اختیار ایران قرار خواهد داد.
2- در فضای پساتحریم، ایجاد تحرک جدید در بخش گردشگری را می توان انتظار داشت؛ یعنی با 
توسعه بخش گردشگری قطعا جذب توریست افزایش خواهد یافت که به دنبال آن شاهد افزایش تقاضا 
برای محصوالت تولید داخل خواهیم بود. از سوی دیگر بخش خدمات حمل و نقلی، هتل، رستوران 
و بخش های مرتبط دیگر فعال خواهد شد. از این رو توسعه این بخش می تواند ارزآوری زیادی برای 

کشور به همراه داشته و همچنین سبب ایجاد اشتغال شود.
3- یکی دیگر از فرصت های به وجود آمده در فضای پساتحریم »فعال شدن ترانزیت هوایی« است 
که امید است با یک برنامه راهبردی، این مهم محقق شود؛ چراکه با این اتفاق، ایران به یکی از مراکز مهم 
جابه جایی مسافر در منطقه تبدیل خواهد شد و از سوی دیگر خدمات لجستیکی مرتبط با آن توسعه 

خواهد یافت.
4- از طرفی اجرای برجام سبب اطمینان بخشی و اعتمادسازی در فضای جدید خواهد شد که می 
تواند موجبات جلب و انتقال سرمایه های داخلی و خارجی را در تولید و صادرات میسر کند؛ چراکه در 

طول سال های تحریم، سرمایه گذاران خارجی 
به دلیل محدودیت های ایجاده شده و «ترویج 
فضای ایران هراسی« از سوی امریکا و کشورهای 
غربی تمایلی برای ورود به ایران و مشارکت در 
سرمایه گذاری در ایران نداشتند. اما حال با وجود 
چنین فضایی، سرمایه گذار خارجی برای ورود به 
کشورمان ترغیب خواهد شد و با ورود سرمایه 
های جدید تا حدی مشکل کمبود نقدینگی 

واحدهای تولیدی کاهش می یابد.
البته این درحالی است که برای رسیدن به اهداف 
برنامــه چشم انداز به خصوص برنامـــه پنج ساله 
ششم باید ساالنه 8 درصد رشد تولید ناخالص 
ملی را داشته باشیم و برای غلبه بر انبوه مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حداقل 
150 میلیـــــارد دالر سرمایه گذاری ساالنه 
الزم داریم. این مهم انجام نمی شود؛ مگر اینکه از 

فرصت های پسابرجام استفاده بهینه شود.
5- تفاوت نرخ های سود بانکی در داخل و 
خارج ایران می تواند زمینه ساز جاری شدن منابع 
از خارج به داخل ایران شود و از این رو با توجه به 
اینکه نرخ سود بانکی در بانک های جهانی زیر 10 
درصد اما در ایران باالی 20 درصد است پس به 
دلیل باال بودن جذابیت نرخ سود بانکی در ایران، 
سرمایه به سمت داخل سوق داده خواهد شد. 
از سوی دیگر با »راه اندازی بازار مشتقه ارزی« 
پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی انجام می 
شود که در نهایت نوسانات نرخ ارز سبب لطمه 

زدن به سرمایه گذاری خارجی نخواهد شد.

علی مهاجرانیفرصت های جدید اقتصاد ایران در پسا تحریم
سیستم بانکی باید حافظ امنیت اطالعات سپرده گذاران باشد 

بسیار زیاد ؛ زیرا اطالعات سپرده گذاران جزء اسرار شخصی آنان بوده و افشای 
اسرار ، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخالقی خالف محسوب می گردد لذا 
سیستم بانکی حتی بهتر از گذشته می بایست در این راستا کوشا باشد و در 
حفظ اطالعات سپرده گذاران به وظیفه قانونی و اخالقی خود عمل نموده از 

انتشار آن به هر طریق ممکن جلوگیری به عمل آورد .

حمیدرضا شاکری 
حفظ اطالعات سپرده گذاران با اعتبار بانک و موسسات مالی ارتباط دارد 
قطعا سپرده گذاران به هیچ وجه حاضر به افشاء اطالعاتشان از ناحیه بانک ها 
نیستند و طبق مقررات بانک مرکزی هم جز در مواردی که قانون نسبت به آن 
تصریح نموده بانک ها مجاز به افشاء اطالعات نیستند و پرداختن به این مقوله 
مستلزم توجه تمامی مسئولین کشوری صرف نظر از موقعیت فعلی به جایگاه 
امنیت اطالعات سپرده گذاران نزد سیستم بانکی می باشد و در سطح کالن و 
از بعد منابع سپرده گذاران باید به آن توجه شود . امنیت اطالعات یک مبحث 
بین المللی است که باید به دنبال روشی برای مدیریت آن بود. امروزه در برخی 
شرکت ها )به جز بانک ها( به دنبال احداث شورای جدید حفاظت از اطالعات 
کاربران هستند بانک ها که جای خود دارند و این موضوع مستقیما با اعتبار آنها 

در ارتباط می باشد . 

محمدجواد رحیمیان 
اهمیت ویژه حفظ اطالعات سپرده گذازان برای بانک ها 

حفظ امنیت اطالعات سپرده گذاران برای سیستم بانکی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است ولی ارائه اطالعات به سازمان هایی که باید از وضعیت مالی 
مردم آگاه باشند الزم است و تاکنون به علت این عدم هماهنگی باعث شده که 
مودیان مالیاتی با استفاده از این موضوع موفق به فرار مالیاتی شوند )ضمنا در 
اکثر کشورها این اطالعات در اختیار سازمان های وصول کننده مالیات گذاشته 

می شود(.
دولت می تواند ضمن استفاده از اطالعات سیستم بانکی با بکارگیری ابزارهای 
تشویقی برای وصول مالیات اقدام نماید تا ضمن دریافت مالیات بیشتر مراتب 
رضایت مندی مودیان را نیز فراهم آورد بطور مثال به شرکت هایی که مالیات 
بیشتری پرداخت می نمایند تسهیالت ویژه ای داده شود ، برای شرکت های 
واردکننده بر اساس مالیات پرداختی سقف واردات تعیین شود و برای واحدهای 
تولیدی که مالیات بیشتری پرداخت می نمایند در رسانه ها تبلیغ شود که این 
تبلیغ باعث نشان دادن توان مالی خوب شرکت های تولیدی می شود و این 
امتیاز سبب می شود شرکای تجاری نیز اعتماد بیشتری به این شرکت ها داشته 
باشند و اعتبار قابل توجهی برای این شرکت ها در نظر بگیرند و هزاران راه 
تشویق دیگر برای اینکه مردم متوجه شوند که پرداخت مالیات باعث رونق 

اقتصاد کشور خواهد شد . 

ادامه از صفحه6
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6- یکی دیگر از فرصت های ایجاد شده در فضای به وجود آمده، 
قابل پیش بینی بودن توسعه محصوالت و کاالهای تولید داخل و 
از سوی دیگر توسعه صادرات چه از محل سرمایه گذاری های 
جدید یا بازار های جدید به وی ژه اروپایی هاست. به هر حال 
اجرای برجام در کوتاه مدت اثر کاهش هزینه های مبادله با خارج از 
کشور و به تبع، کاهش هزینه های تمام شده برای محصوالت را به 
دنبال خواهد داشت. همچنین این موضوع زمینه تسهیل صادرات 
را فراهم کرده و با صادرات بیشتر کاال از کشور رونق در بازارها 

فراهم می شود.
7- یکی از مشکالتی که همواره در سال های تحریم فعاالن 
اقتصادی، تجار، بازرگانان و صنعتگران با آن درگیر بوده اند، باال 
بودن هزینه های بانکی در مراودات بین المللی بوده است. حال در 
شرایط جدید به وجود آمده شاهد »کاهش هزینه های بانکی در 
معامالت و تجارت بین المللی« خواهیم بود که قطعا در قیمت تمام 

شده کاالهای تولید داخل تاثیر مثبت خواهد داشت.
8- »توسعه حمل و نقل دریایی با کشت های ایرانی« و با پرچم 
ایران از دیگر فرصت های به وجود آمده در فضای پسابرجام است 
که در توسعه تجارت دریایی ما با دیگر کشورها نقش بسزایی 

خواهد داشت.
9- یکی دیگر از موارد مورد نظر »کاهش ریسک از دست دادن 
سرمایه« است که در معامالت خارجی به دلیل استفاده از نظام بانکی 
بین المللی و پوشش های تضمینی آن خواهد بود. از این رو فرصت 

جدیدی پیش روی فعاالن اقتصادی قرار خواهد داد.
10- یکی از موارد مهمی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد 
دارد »به کارگیری اقتصاد دانش بنیان« است که این امر از طریق 
فضای جدیدی در اثر تعامالت با مراکز فناوری و علمی، تحقیق و 

توسعه کشورهای اروپایی و امریکایی فراهم خواهد شد.
11- روند افزایشی آمار خروج تحصیلکرده های دانشگاهی یکی 
از دیگر مسائلی است که کشور در این سال ها با آن مواجه بود. بر 
این اساس امید می رود با فضای جدید مقدمات بازگشت سرمایه 
نیروهای فکری و کارآفرین کشور را که با کوله باری از تجربه در 

خارج از کشور زندگی می کردند، فراهم شود.
12- فضای جهانی با عدم نگرانی از تجارت با ایران و پذیرش 
ایرانی به شرط قیمت و کیفیت رقابتی، یکی دیگر  کاالهای 
از فرصت های پیش رو است که می تواند موجی از امید بین 
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند تا با خیال آسوده تری در بازارهای 

جهانی برای عرضه کاالهای خود ورود پیدا کنند.
13- همچنین تالش بر این است که در فضای پسابرجام تجارت 
خارجی و داخلی کشور به سمت و سوی شفافیت بیشتر و اصالت 

در اسناد معامله سوق داده شود.
14- از همه مهم تر، اختصاص منابع آزاد شده ارزی یا تسهیالت 
ارزی خارجی می تواند قدرت دولت را در اختصاص بیشتر بودجه 
به طرح های عمرانی افزایش دهد. این امر به نوبه خود موجبات 

تحریک بازار تقاضا برای کاال و کار را فراهم خواهد کرد.
بر این اساس و به گزارش تعادل،  به نظر می رسد یکی از 
فرصت های مهم در دوران پسابرجام »بازگشایی دریچه های 
جدید تجارت« است. در این مسیر طبیعتا ما می توانیم در همه 
صنایع، شانس داشته باشیم اما صنایعی که بتوانند با شرکای 
خارجی محصوالتی تولید کنند یا از مشارکت با برندهای بزرگ 
دنیا برخوردار شوند، می توانند از این فرصت برای توسعه بازارها 

استفاده کنند.

 »برجام« به عنوان نتیجه و نماد یک »دیپلماسی برد- برد« در تاریخ مذاکرات بین المللی ایران و قدرت های 
جهان در سال 1394 ثبت و سرانجام پس از حداقل یک دهه، حقوق مسلم ایران در بازار بین الملل 
به رسمیت شناخته شد؛ حقوقی که با اعمال تحریم ها و ایجاد شرایط تحمیلی نابرابر ضایع شد و 
هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در این سال ها بسیاری از تجار و صنعتگران ناچار 
بودند برای تامین مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خود چند برابر قیمت واقعی، هزینه 
پرداخت کنند؛ این درحالی است که اگر این هزینه های اضافی برای بهسازی و نوسازی تجهیزات 
فرسوده بخش صنعت یا اتمام پروژه های ناتمام عمرانی و ایجاد اشتغال صرف می شد قطعا در وضعیتی 
بهتر از زمان حاضر قرار داشتیم. به هر حال لغو تحریم ها در کوتاه مدت حتی در مدت دو سه ماه، اثر 
خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به گمان کارشناسان با تسهیل تجارت بین ایران و کشورهای 
مختلف شاهد بروز ظرفیت های دوران پسابرجام در بازارهای کشور خواهیم بود. از همین منظر »مجتبی 
خسروتاج« قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از این وزارتخانه که یکی از ارکان 
اساسی اقتصاد در ایران محسوب می شود با ارائه گزارشی اختصاصی از 14 فرصت احیای اقتصاد در 

دوران پساتحریم رونمایی کرد.

برای رسیدن به اهداف برنامــه چشم انداز به خصوص برنامـــه پنج ساله ششم باید ساالنه ۸ درصد 
رشد تولید ناخالص ملی را داشته باشیم و برای غلبه بر انبوه مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور حداقل ۱5۰ میلیـــــارد دالر سرمایه گذاری ساالنه الزم داریم. این مهم انجام نمی شود؛ مگر 

اینکه از فرصت های پسابرجام استفاده بهینه شود

این گزارش در ادامه به تشریح 14 فرصت احیا شده در اقتصاد ایران از زبان خسروتاج، قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت می پردازد.

1- از محل آزادی منابع ارزی در خارج از کشور منابع جدیدی برای تکمیل سرمایه گذاری های انجام 
شده قبلی در کشور فراهم خواهد شد که این اقدام، ظرفیت های تولیدی جدیدی را فراهم می آورد. بر 
این اساس و بنا به گفته سیف، رییس بانک مرکزی رقم پول های بلوکه شده ایران که پس از اجرای برجام 
آزاد می شوند 30 میلیارد دالر خواهد بود که آزاد شدن این منابع فرصت جدیدی برای فعالیت های 

عمرانی و سرمایه گذاری در اختیار ایران قرار خواهد داد.
2- در فضای پساتحریم، ایجاد تحرک جدید در بخش گردشگری را می توان انتظار داشت؛ یعنی با 
توسعه بخش گردشگری قطعا جذب توریست افزایش خواهد یافت که به دنبال آن شاهد افزایش تقاضا 
برای محصوالت تولید داخل خواهیم بود. از سوی دیگر بخش خدمات حمل و نقلی، هتل، رستوران 
و بخش های مرتبط دیگر فعال خواهد شد. از این رو توسعه این بخش می تواند ارزآوری زیادی برای 

کشور به همراه داشته و همچنین سبب ایجاد اشتغال شود.
3- یکی دیگر از فرصت های به وجود آمده در فضای پساتحریم »فعال شدن ترانزیت هوایی« است 
که امید است با یک برنامه راهبردی، این مهم محقق شود؛ چراکه با این اتفاق، ایران به یکی از مراکز مهم 
جابه جایی مسافر در منطقه تبدیل خواهد شد و از سوی دیگر خدمات لجستیکی مرتبط با آن توسعه 

خواهد یافت.
4- از طرفی اجرای برجام سبب اطمینان بخشی و اعتمادسازی در فضای جدید خواهد شد که می 
تواند موجبات جلب و انتقال سرمایه های داخلی و خارجی را در تولید و صادرات میسر کند؛ چراکه در 

طول سال های تحریم، سرمایه گذاران خارجی 
به دلیل محدودیت های ایجاده شده و «ترویج 
فضای ایران هراسی« از سوی امریکا و کشورهای 
غربی تمایلی برای ورود به ایران و مشارکت در 
سرمایه گذاری در ایران نداشتند. اما حال با وجود 
چنین فضایی، سرمایه گذار خارجی برای ورود به 
کشورمان ترغیب خواهد شد و با ورود سرمایه 
های جدید تا حدی مشکل کمبود نقدینگی 

واحدهای تولیدی کاهش می یابد.
البته این درحالی است که برای رسیدن به اهداف 
برنامــه چشم انداز به خصوص برنامـــه پنج ساله 
ششم باید ساالنه 8 درصد رشد تولید ناخالص 
ملی را داشته باشیم و برای غلبه بر انبوه مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حداقل 
150 میلیـــــارد دالر سرمایه گذاری ساالنه 
الزم داریم. این مهم انجام نمی شود؛ مگر اینکه از 

فرصت های پسابرجام استفاده بهینه شود.
5- تفاوت نرخ های سود بانکی در داخل و 
خارج ایران می تواند زمینه ساز جاری شدن منابع 
از خارج به داخل ایران شود و از این رو با توجه به 
اینکه نرخ سود بانکی در بانک های جهانی زیر 10 
درصد اما در ایران باالی 20 درصد است پس به 
دلیل باال بودن جذابیت نرخ سود بانکی در ایران، 
سرمایه به سمت داخل سوق داده خواهد شد. 
از سوی دیگر با »راه اندازی بازار مشتقه ارزی« 
پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی انجام می 
شود که در نهایت نوسانات نرخ ارز سبب لطمه 

زدن به سرمایه گذاری خارجی نخواهد شد.

علی مهاجرانیفرصت های جدید اقتصاد ایران در پسا تحریم
سیستم بانکی باید حافظ امنیت اطالعات سپرده گذاران باشد 

بسیار زیاد ؛ زیرا اطالعات سپرده گذاران جزء اسرار شخصی آنان بوده و افشای 
اسرار ، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخالقی خالف محسوب می گردد لذا 
سیستم بانکی حتی بهتر از گذشته می بایست در این راستا کوشا باشد و در 
حفظ اطالعات سپرده گذاران به وظیفه قانونی و اخالقی خود عمل نموده از 

انتشار آن به هر طریق ممکن جلوگیری به عمل آورد .

حمیدرضا شاکری 
حفظ اطالعات سپرده گذاران با اعتبار بانک و موسسات مالی ارتباط دارد 
قطعا سپرده گذاران به هیچ وجه حاضر به افشاء اطالعاتشان از ناحیه بانک ها 
نیستند و طبق مقررات بانک مرکزی هم جز در مواردی که قانون نسبت به آن 
تصریح نموده بانک ها مجاز به افشاء اطالعات نیستند و پرداختن به این مقوله 
مستلزم توجه تمامی مسئولین کشوری صرف نظر از موقعیت فعلی به جایگاه 
امنیت اطالعات سپرده گذاران نزد سیستم بانکی می باشد و در سطح کالن و 
از بعد منابع سپرده گذاران باید به آن توجه شود . امنیت اطالعات یک مبحث 
بین المللی است که باید به دنبال روشی برای مدیریت آن بود. امروزه در برخی 
شرکت ها )به جز بانک ها( به دنبال احداث شورای جدید حفاظت از اطالعات 
کاربران هستند بانک ها که جای خود دارند و این موضوع مستقیما با اعتبار آنها 

در ارتباط می باشد . 

محمدجواد رحیمیان 
اهمیت ویژه حفظ اطالعات سپرده گذازان برای بانک ها 

حفظ امنیت اطالعات سپرده گذاران برای سیستم بانکی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است ولی ارائه اطالعات به سازمان هایی که باید از وضعیت مالی 
مردم آگاه باشند الزم است و تاکنون به علت این عدم هماهنگی باعث شده که 
مودیان مالیاتی با استفاده از این موضوع موفق به فرار مالیاتی شوند )ضمنا در 
اکثر کشورها این اطالعات در اختیار سازمان های وصول کننده مالیات گذاشته 

می شود(.
دولت می تواند ضمن استفاده از اطالعات سیستم بانکی با بکارگیری ابزارهای 
تشویقی برای وصول مالیات اقدام نماید تا ضمن دریافت مالیات بیشتر مراتب 
رضایت مندی مودیان را نیز فراهم آورد بطور مثال به شرکت هایی که مالیات 
بیشتری پرداخت می نمایند تسهیالت ویژه ای داده شود ، برای شرکت های 
واردکننده بر اساس مالیات پرداختی سقف واردات تعیین شود و برای واحدهای 
تولیدی که مالیات بیشتری پرداخت می نمایند در رسانه ها تبلیغ شود که این 
تبلیغ باعث نشان دادن توان مالی خوب شرکت های تولیدی می شود و این 
امتیاز سبب می شود شرکای تجاری نیز اعتماد بیشتری به این شرکت ها داشته 
باشند و اعتبار قابل توجهی برای این شرکت ها در نظر بگیرند و هزاران راه 
تشویق دیگر برای اینکه مردم متوجه شوند که پرداخت مالیات باعث رونق 

اقتصاد کشور خواهد شد . 

ادامه از صفحه6
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اقتصاد ایران با ورود به دوران پساتحریم شرایط متفاوت تري به خود گرفته است. در دوران 
جدیدي که در پیش رو است دو ریسک »نرخ ارز« و »تصمیمات دولتي« همچنان پیش پاي فعاالن 
بخش خصوصي قرار دارد. از دیدگاه من مهم ترین و اثرگذارترین ریسک تجاري در حال حاضر 
مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ریسک تصمیم گیري هاي دولتي است. هر تصمیمي 
که به تغییر وضع موجود منجر شود و مغایر با قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار باشد، ریسک 
تجاري موجود در اقتصاد را با افزایش روبه رو خواهد کرد. بنابراین در این شرایط دولت باید به 
فعاالن اقتصادي و بازرگاني پیش آگاهي دهد تا آنها از تصمیمات دولت و نوسان موجود در اقتصاد 
دچار آسیب نشوند. براین اساس اگر دولت بخواهد تصمیمي بگیرد که روند موجود اقتصاد و 
تجارت را تغییر بدهد، باید با تشکل هاي صنفي کشور که در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد 

هماهنگي هاي الزم را انجام دهد.
با این حال باید به این نکته توجه شود که پیش بیني پذیري و یکسان سازي نرخ ارز در کاهش ریسک 
اهمیت بسیاري دارد، چراکه عمده فعاالن اقتصادي اعم از صادرکننده، واردکننده و سرمایه گذار از 
تغییرات ناگهاني نرخ ارز آسیب مي پذیرند. این مساله به ویژه براي سرمایه گذاران خارجي صدق 
مي کند. از سوي دیگر نوسانات نرخ ارز هزینه پوشش بیمه یي صادرات و واردات را نیز افزایش 
مي دهد؛ شرکت هاي پوشش دهنده ریسک صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات 
در شرایطي که اقتصاد قابل پیش بیني نباشد و شاخص ها شفافیت الزم را نداشته باشند، نرخ هاي 

باالتري براي پوشش ریسک مطالبه خواهند کرد.
اما یکي از اقدامات مناسبي که دولت یازدهم در راستاي بهبود وضعیت ریسک هاي تجاري انجام 
داده است، تثبیت تقریبي نرخ ارز و یکسان سازي نرخ هاي موجود در بازارهاست. در حال حاضر 
چند نرخي بودن ارز که شامل ارز مبادله یي و ارز آزاد است موجب ایجاد عدم ثبات و اطمینان 
در فضاي تجاري شده است. بنابراین پیشنهاد مي شود بساط چندنرخي بودن ارز جمع شود و 
براي مدت طوالني تغییرات قابل توجهي در نرخ ارز ایجاد نشود تا شاهد آثار منفي جدي بر 

فعالیت هاي اقتصادي نباشیم.
از سوي دیگر هنوز هم براین باورم که صادرکننده ایراني باید از نرخ درآمدهاي آینده اش آگاهي 
داشته باشد و همچنین واردکننده ما باید بداند که قیمت تمام شده وارداتش در داخل را چگونه 
و با چه نرخي محاسبه کند. همچنین سرمایه گذاران اقتصادي خارجي در حوزه هاي مختلف نیز 
مي خواهند میزان سود و ارزش اصل سرمایه خود را هنگام خروج از کشور پیش بیني کنند و لذا 

مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاري باید قابل محاسبه و پیش بیني باشد.
اما در زمینه اینکه چه راهکارهاي براي کاهش ریسک هاي تجاري پیشنهاد شد باید گفت که ثبات 
سیاست گذاري و جلوگیري از تصمیمات ضدونقیض و بدون هماهنگي با بخش خصوصي، از 
مهم ترین اقداماتي است که دولت باید در راستاي کاهش ریسک هاي تجاري کشور اعمال کند. 
در دولت گذشته تصمیمات یک شبه و ناگهاني در حوزه هاي مختلف به وفور وجود داشت و 
این موضوع باعث افزایش ریسک شد و لذا از ناحیه همین تصمیمات غیرکارشناسي، آسیب هاي 

جدي به بسیاري از فعاالن اقتصادي وارد شد.
بنابراین الزم است دولت با تشکل هاي صنفي که در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد وارد 
مذاکره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار، قوانین مخل در این حوزه 
را حذف کند؛ این مسائل قابلیت طرح در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را 
خواهند داشت. بخش خصوصي قدرت تصمیم گیري موثري در اختیار ندارد و تنها مي تواند 

دولت  خود،  پیشنهادهاي  ارائه  و  رایزني  با 
کند.  نقش هاي صحیح  ایفاي  به  متقاعد  را 
رایزني با قوه قضاییه در جهت ارتقاي امنیت 
سرمایه در کشور و حفاظت از حقوق و منافع 
که  است  دیگري  وظایف  از  گذار  سرمایه 
دولت و بخش خصوصي به صورت توامان 
مي توانند به آن بپردازند. حمایت قوه قضاییه 
در راستاي کاهش اختالفات و دعاوي مربوط 
به فعاالن اقتصادي عامل مهم دیگري در کاهش 
ریسک هاي تجاري خواهد بود. اختالفات و 
دعاوي حوزه اقتصاد و به ویژه تجارت، قابلیت 
انتقال از مراجع قضایي به هیات هاي داوري 
را دارند که در این صورت هزینه و زمان بري 
این شکایات کمتر شده و ناکارآمدي سیستم 

اقتصادي نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت.
تصمیم سازي هایي که نیاز به کارشناسي و 
هماهنگي بیشتر دولت در حوزه کسب وکار 
کوچک را دارند باید مورد توجه قرار بگیرند 
مثاٌل در زمینه یارانه هاي دولتي یا نرخ تسهیالت 
بانکي، دولت باید به گونه یي تصمیم گیري کند 
که پیش آگاهي در فعاالن شکل بگیرد و اقتصاد 
پیش بیني پذیر شود. در حال حاضر همچنان 
جو انتظار بر اقتصاد ملي حاکم است و فعاالن 
از  بیني  پیش  قدرت  خواهند  مي  اقتصادي 
وضعیت اقتصاد پسابرجام پیدا کنند؛ الزم است 
به طور کامل پیش بیني شود که ریسک کاهش 
یا افزایش نرخ ارز متوجه چه گروهي از فعاالن 
خواهد شد یا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه یي 

قرار خواهد گرفت.
را  تجاري  هاي  ریسک  ها  اطالعي  بي  این 
افزایش مي دهد؛ فساد اداري موجود نیز به 
افزایش ریسک و نااطمیناني از فضاي اقتصاد 
نکته  این  به  توجه  بنابراین  است.  زده  دامن 
ضروري است که دولت و بخش خصوصي به 
طور هماهنگ باید براي کاهش فساد و افزایش 
شفافیت سیستم اقتصادي تالش کنند. چراکه 
دولت جدا از بخش خصوصي نمي تواند به 

این اهداف دسترسي پیدا کند.

برخی از چالش های اقتصادی در پساتحریم

امکان دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصدی 
در سال 95

سال آینده با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و ارتباط با دنیا امکان آن وجود دارد که به رشد 

اقتصادی 6 درصدی دست یابیم.
مسعود نیلی در همایش »پساتحریم، فرصت های 
فراروی بخش خصوصی« ضمن بیان مطلب 
انداز  امروز راجع به چشم  افزود: آنچه  فوق 
اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها می توان 
گفت ، این است که ارتباط با دنیا ایجاد می شود 

و امکاناتی در این زمینه فراهم خواهد شد.
وی افزود: برآورد شده که در سال 95 روزانه 
یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور افزوده 
شود که با این روند 30 تا 35 درصد ارزش 
افزوده بخش نفت افزایش خواهد یافت و به 
دنبال آن تولید ناخالص داخلی 2.5 تا 3 درصد 

افزایش پیدا می کند.
به گفته نیلی ، سال آینده پیش بینی می شود 
که حجم تجارت خارجی حدود 10 درصد 
افزایش پیدا کند و هزینه های تامین منابع نظام 

بانکی کاهش یابد.
وی پیرامون کاهش بی سابقه قیمت نفت گفت: 
این اتفاق نشان می دهد که در سال آینده اتفاق 
عمده ای در بودجه دولت رخ نمی دهد ،زیرا 
افزایش حجم صادرات را ،کاهش قیمت نفت 

خنثی می کند.
این  در  اکنون  افزود:  جمهور  رئیس  مشاور 
و  شود  می  برداشته  تنگناها  مقداری  شرایط 
بخش خصوصی در اقتصاد فعال خواهد شد 
و به این ترتیب دولت می تواند منابع خود را 

تجهیز کند.

باید به سمت خردگرایی حرکت کنیم
نیلی تصریح کرد: چنانچه در فضای عمومی 
وفاقی ایجاد شود که به مطالبات دامن زده نشود 
و به سمت خردگرایی حرکت کنیم، آنگاه دولت 

به سمت اقدام های منطقی عمل خواهد کرد.
وی گفت : اتفاق نظری راجع به بدهی های 

سال 95، فرصت ها و چالش ها ی اقتصادی

دولت حاصل شده و یک ماده در برنامه ششم آمده و در بودجه 95 نیز گنجانده شده ، بر اساس آن 
دولت می تواند حدود 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به اوراق تبدیل کند.

نیلی اضافه کرد : سال آینده به لحاظ مالی برای دولت همچنان دشوار است و برای فضای عمومی 
کشور سال خوبی خواهد بود؛ این فرصتی برای عملکرد محدود دولت است و بخش خصوصی با 

تعامل با دنیا با وسعت بیشتری بتواند فعالیت کند.
وی افزود: تحریم ها علیه ایران موثر بود ،اما موفق نبود؛ کشورهای اعمال کننده تحریم به هدفشان 

دست پیدا نکردند ، اما زحماتی برای ایران ایجاد کرد.
مشاور رئیس جمهور ضمن طرح این سوال که اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها چه خواهد شد، 
گفت : آنچه مسلم است اینکه اقتصاد ایران چهار الیه فشار را تحمل می کند که با رفع تحریم ها 
یکی از آنها برداشته می شود. الیه اول مشکالت اقتصادی ایران است که قبل از تحریم ها نیز وجود 
داشت؛ در سال های قبل از تحریم هم ما با مشکالتی اساسی مواجه بودیم و بخش خصوصی قوی 

نداشتیم و نتوانستیم بودجه متوازنی را به طور مستمر در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: مساله دوم، سیاستگذاری هایی است که در دوره ای خاص به ظرفیت ها و زیرساخت های 
کشور آسیب های جدی وارد ساخت و از طرفی اعمال تحریم ها و کاهش قیمت نفت ، از دیگر 

عواملی بود که به اقتصاد ایران فشار وارد کرد .

کمیت و کیفیت خدمات در کشور بسیار کم است
به گفته نیلیامروز بزرگترین مساله اقتصاد کشور موضوع تامین مالی و تنگنای نظام بانکی است و 
سیاست زدگی در اقتصاد ایران به طور عمده در نظام بانکی آشکار شده و امروز تنگناهای مالی 

داریم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افزود: بودجه ما امروز به قیمت های ثابت، معادل بودجه 1378 

است؛ این در شرایطی است که 15 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
وی نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی را کمتر از 15 درصد ذکر کرد و گفت: کمتر 
کشوری وجود دارد که کمیت و کیفیت خدمات اینقدر کم باشد. وی افزود: شکل موجود یعنی 
بدهکاری دولت به بانک ها و پیمانکاران و نامشخص بودن حجم بدهی و زمان پرداخت این 
بدهی ها، خود تورم زاست زیرا به میزان بدهی، قدرت اعطای تسهیالت بانک ها کاهش می یابد و 

بانک ها به سمت منابع بانک مرکزی حرکت کرده و تورم ایجاد می شود.
نیلی ادامه داد: اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، می تواند نرخ ها را افزایش دهد که برای 
رفع این مشکل از ورود این اوراق به بازار جلوگیری می شود؛ بنابراین عالوه بر اینکه فشاری بر 
نرخ ها وارد نمی شود، پایه پولی و نقدینگی نیز رشد نخواهد کرد. به خصوص که بانک مرکزی با 

انتشار آن به ابزاری دست می یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.

محور مزیت ما صدور خدمات فنی و مهندسی است
مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی که  ترکیب شرکای تجاری ایران پس از برجام چه 
تغییری خواهد کرد و وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به چه صورت خواهد بود، گفت: 
برای کشورهایی که به ایران آمد و شد دارند، برنامه هایی تهیه شده، به نحوی که مشخصا می دانیم 

از کشورها چه می خواهیم و در چه بخشی می توان به نتیجه عینی و ملموس دست یافت.
نیلی با تاکید براینکه یک محور مزیت ما در شرایطی که کشور تحت فشار قرار دارد صدور 

نــمـا دور 
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اقتصاد ایران با ورود به دوران پساتحریم شرایط متفاوت تري به خود گرفته است. در دوران 
جدیدي که در پیش رو است دو ریسک »نرخ ارز« و »تصمیمات دولتي« همچنان پیش پاي فعاالن 
بخش خصوصي قرار دارد. از دیدگاه من مهم ترین و اثرگذارترین ریسک تجاري در حال حاضر 
مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ریسک تصمیم گیري هاي دولتي است. هر تصمیمي 
که به تغییر وضع موجود منجر شود و مغایر با قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار باشد، ریسک 
تجاري موجود در اقتصاد را با افزایش روبه رو خواهد کرد. بنابراین در این شرایط دولت باید به 
فعاالن اقتصادي و بازرگاني پیش آگاهي دهد تا آنها از تصمیمات دولت و نوسان موجود در اقتصاد 
دچار آسیب نشوند. براین اساس اگر دولت بخواهد تصمیمي بگیرد که روند موجود اقتصاد و 
تجارت را تغییر بدهد، باید با تشکل هاي صنفي کشور که در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد 

هماهنگي هاي الزم را انجام دهد.
با این حال باید به این نکته توجه شود که پیش بیني پذیري و یکسان سازي نرخ ارز در کاهش ریسک 
اهمیت بسیاري دارد، چراکه عمده فعاالن اقتصادي اعم از صادرکننده، واردکننده و سرمایه گذار از 
تغییرات ناگهاني نرخ ارز آسیب مي پذیرند. این مساله به ویژه براي سرمایه گذاران خارجي صدق 
مي کند. از سوي دیگر نوسانات نرخ ارز هزینه پوشش بیمه یي صادرات و واردات را نیز افزایش 
مي دهد؛ شرکت هاي پوشش دهنده ریسک صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات 
در شرایطي که اقتصاد قابل پیش بیني نباشد و شاخص ها شفافیت الزم را نداشته باشند، نرخ هاي 

باالتري براي پوشش ریسک مطالبه خواهند کرد.
اما یکي از اقدامات مناسبي که دولت یازدهم در راستاي بهبود وضعیت ریسک هاي تجاري انجام 
داده است، تثبیت تقریبي نرخ ارز و یکسان سازي نرخ هاي موجود در بازارهاست. در حال حاضر 
چند نرخي بودن ارز که شامل ارز مبادله یي و ارز آزاد است موجب ایجاد عدم ثبات و اطمینان 
در فضاي تجاري شده است. بنابراین پیشنهاد مي شود بساط چندنرخي بودن ارز جمع شود و 
براي مدت طوالني تغییرات قابل توجهي در نرخ ارز ایجاد نشود تا شاهد آثار منفي جدي بر 

فعالیت هاي اقتصادي نباشیم.
از سوي دیگر هنوز هم براین باورم که صادرکننده ایراني باید از نرخ درآمدهاي آینده اش آگاهي 
داشته باشد و همچنین واردکننده ما باید بداند که قیمت تمام شده وارداتش در داخل را چگونه 
و با چه نرخي محاسبه کند. همچنین سرمایه گذاران اقتصادي خارجي در حوزه هاي مختلف نیز 
مي خواهند میزان سود و ارزش اصل سرمایه خود را هنگام خروج از کشور پیش بیني کنند و لذا 

مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاري باید قابل محاسبه و پیش بیني باشد.
اما در زمینه اینکه چه راهکارهاي براي کاهش ریسک هاي تجاري پیشنهاد شد باید گفت که ثبات 
سیاست گذاري و جلوگیري از تصمیمات ضدونقیض و بدون هماهنگي با بخش خصوصي، از 
مهم ترین اقداماتي است که دولت باید در راستاي کاهش ریسک هاي تجاري کشور اعمال کند. 
در دولت گذشته تصمیمات یک شبه و ناگهاني در حوزه هاي مختلف به وفور وجود داشت و 
این موضوع باعث افزایش ریسک شد و لذا از ناحیه همین تصمیمات غیرکارشناسي، آسیب هاي 

جدي به بسیاري از فعاالن اقتصادي وارد شد.
بنابراین الزم است دولت با تشکل هاي صنفي که در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد وارد 
مذاکره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار، قوانین مخل در این حوزه 
را حذف کند؛ این مسائل قابلیت طرح در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را 
خواهند داشت. بخش خصوصي قدرت تصمیم گیري موثري در اختیار ندارد و تنها مي تواند 

دولت  خود،  پیشنهادهاي  ارائه  و  رایزني  با 
کند.  نقش هاي صحیح  ایفاي  به  متقاعد  را 
رایزني با قوه قضاییه در جهت ارتقاي امنیت 
سرمایه در کشور و حفاظت از حقوق و منافع 
که  است  دیگري  وظایف  از  گذار  سرمایه 
دولت و بخش خصوصي به صورت توامان 
مي توانند به آن بپردازند. حمایت قوه قضاییه 
در راستاي کاهش اختالفات و دعاوي مربوط 
به فعاالن اقتصادي عامل مهم دیگري در کاهش 
ریسک هاي تجاري خواهد بود. اختالفات و 
دعاوي حوزه اقتصاد و به ویژه تجارت، قابلیت 
انتقال از مراجع قضایي به هیات هاي داوري 
را دارند که در این صورت هزینه و زمان بري 
این شکایات کمتر شده و ناکارآمدي سیستم 

اقتصادي نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت.
تصمیم سازي هایي که نیاز به کارشناسي و 
هماهنگي بیشتر دولت در حوزه کسب وکار 
کوچک را دارند باید مورد توجه قرار بگیرند 
مثاٌل در زمینه یارانه هاي دولتي یا نرخ تسهیالت 
بانکي، دولت باید به گونه یي تصمیم گیري کند 
که پیش آگاهي در فعاالن شکل بگیرد و اقتصاد 
پیش بیني پذیر شود. در حال حاضر همچنان 
جو انتظار بر اقتصاد ملي حاکم است و فعاالن 
از  بیني  پیش  قدرت  خواهند  مي  اقتصادي 
وضعیت اقتصاد پسابرجام پیدا کنند؛ الزم است 
به طور کامل پیش بیني شود که ریسک کاهش 
یا افزایش نرخ ارز متوجه چه گروهي از فعاالن 
خواهد شد یا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه یي 

قرار خواهد گرفت.
را  تجاري  هاي  ریسک  ها  اطالعي  بي  این 
افزایش مي دهد؛ فساد اداري موجود نیز به 
افزایش ریسک و نااطمیناني از فضاي اقتصاد 
نکته  این  به  توجه  بنابراین  است.  زده  دامن 
ضروري است که دولت و بخش خصوصي به 
طور هماهنگ باید براي کاهش فساد و افزایش 
شفافیت سیستم اقتصادي تالش کنند. چراکه 
دولت جدا از بخش خصوصي نمي تواند به 

این اهداف دسترسي پیدا کند.

برخی از چالش های اقتصادی در پساتحریم

امکان دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصدی 
در سال 95

سال آینده با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و ارتباط با دنیا امکان آن وجود دارد که به رشد 

اقتصادی 6 درصدی دست یابیم.
مسعود نیلی در همایش »پساتحریم، فرصت های 
فراروی بخش خصوصی« ضمن بیان مطلب 
انداز  امروز راجع به چشم  افزود: آنچه  فوق 
اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها می توان 
گفت ، این است که ارتباط با دنیا ایجاد می شود 

و امکاناتی در این زمینه فراهم خواهد شد.
وی افزود: برآورد شده که در سال 95 روزانه 
یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور افزوده 
شود که با این روند 30 تا 35 درصد ارزش 
افزوده بخش نفت افزایش خواهد یافت و به 
دنبال آن تولید ناخالص داخلی 2.5 تا 3 درصد 

افزایش پیدا می کند.
به گفته نیلی ، سال آینده پیش بینی می شود 
که حجم تجارت خارجی حدود 10 درصد 
افزایش پیدا کند و هزینه های تامین منابع نظام 

بانکی کاهش یابد.
وی پیرامون کاهش بی سابقه قیمت نفت گفت: 
این اتفاق نشان می دهد که در سال آینده اتفاق 
عمده ای در بودجه دولت رخ نمی دهد ،زیرا 
افزایش حجم صادرات را ،کاهش قیمت نفت 

خنثی می کند.
این  در  اکنون  افزود:  جمهور  رئیس  مشاور 
و  شود  می  برداشته  تنگناها  مقداری  شرایط 
بخش خصوصی در اقتصاد فعال خواهد شد 
و به این ترتیب دولت می تواند منابع خود را 

تجهیز کند.

باید به سمت خردگرایی حرکت کنیم
نیلی تصریح کرد: چنانچه در فضای عمومی 
وفاقی ایجاد شود که به مطالبات دامن زده نشود 
و به سمت خردگرایی حرکت کنیم، آنگاه دولت 

به سمت اقدام های منطقی عمل خواهد کرد.
وی گفت : اتفاق نظری راجع به بدهی های 

سال 95، فرصت ها و چالش ها ی اقتصادی

دولت حاصل شده و یک ماده در برنامه ششم آمده و در بودجه 95 نیز گنجانده شده ، بر اساس آن 
دولت می تواند حدود 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به اوراق تبدیل کند.

نیلی اضافه کرد : سال آینده به لحاظ مالی برای دولت همچنان دشوار است و برای فضای عمومی 
کشور سال خوبی خواهد بود؛ این فرصتی برای عملکرد محدود دولت است و بخش خصوصی با 

تعامل با دنیا با وسعت بیشتری بتواند فعالیت کند.
وی افزود: تحریم ها علیه ایران موثر بود ،اما موفق نبود؛ کشورهای اعمال کننده تحریم به هدفشان 

دست پیدا نکردند ، اما زحماتی برای ایران ایجاد کرد.
مشاور رئیس جمهور ضمن طرح این سوال که اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها چه خواهد شد، 
گفت : آنچه مسلم است اینکه اقتصاد ایران چهار الیه فشار را تحمل می کند که با رفع تحریم ها 
یکی از آنها برداشته می شود. الیه اول مشکالت اقتصادی ایران است که قبل از تحریم ها نیز وجود 
داشت؛ در سال های قبل از تحریم هم ما با مشکالتی اساسی مواجه بودیم و بخش خصوصی قوی 

نداشتیم و نتوانستیم بودجه متوازنی را به طور مستمر در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: مساله دوم، سیاستگذاری هایی است که در دوره ای خاص به ظرفیت ها و زیرساخت های 
کشور آسیب های جدی وارد ساخت و از طرفی اعمال تحریم ها و کاهش قیمت نفت ، از دیگر 

عواملی بود که به اقتصاد ایران فشار وارد کرد .

کمیت و کیفیت خدمات در کشور بسیار کم است
به گفته نیلیامروز بزرگترین مساله اقتصاد کشور موضوع تامین مالی و تنگنای نظام بانکی است و 
سیاست زدگی در اقتصاد ایران به طور عمده در نظام بانکی آشکار شده و امروز تنگناهای مالی 

داریم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افزود: بودجه ما امروز به قیمت های ثابت، معادل بودجه 1378 

است؛ این در شرایطی است که 15 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
وی نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی را کمتر از 15 درصد ذکر کرد و گفت: کمتر 
کشوری وجود دارد که کمیت و کیفیت خدمات اینقدر کم باشد. وی افزود: شکل موجود یعنی 
بدهکاری دولت به بانک ها و پیمانکاران و نامشخص بودن حجم بدهی و زمان پرداخت این 
بدهی ها، خود تورم زاست زیرا به میزان بدهی، قدرت اعطای تسهیالت بانک ها کاهش می یابد و 

بانک ها به سمت منابع بانک مرکزی حرکت کرده و تورم ایجاد می شود.
نیلی ادامه داد: اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، می تواند نرخ ها را افزایش دهد که برای 
رفع این مشکل از ورود این اوراق به بازار جلوگیری می شود؛ بنابراین عالوه بر اینکه فشاری بر 
نرخ ها وارد نمی شود، پایه پولی و نقدینگی نیز رشد نخواهد کرد. به خصوص که بانک مرکزی با 

انتشار آن به ابزاری دست می یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.

محور مزیت ما صدور خدمات فنی و مهندسی است
مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی که  ترکیب شرکای تجاری ایران پس از برجام چه 
تغییری خواهد کرد و وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به چه صورت خواهد بود، گفت: 
برای کشورهایی که به ایران آمد و شد دارند، برنامه هایی تهیه شده، به نحوی که مشخصا می دانیم 

از کشورها چه می خواهیم و در چه بخشی می توان به نتیجه عینی و ملموس دست یافت.
نیلی با تاکید براینکه یک محور مزیت ما در شرایطی که کشور تحت فشار قرار دارد صدور 

نــمـا دور 

حسین کوه زاد
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بحث  اینکه  به  توجه  با  یافت.  آن دست  به 
احتمال افزایش قیمت نفت مطرح است، در 
این همایش ریسک های توازنی نفت را مورد 
بررسی قرار داده ایم. بودجه سال آینده وابستگی 
با  زیرا  بیشتر می شود  نفتی  درآمدهای  به  ما 

افزایش تولید در این بودجه مواجه هستیم.
حسنی درباره بازار ارز گفت: وقتی بازار ارز 
نداریم و بازار عرضه و تقاضا  موجود نیست 
به طبع قابل تحلیل  هم نخواهد بود  اما قابل 

پیش بینی  می تواند باشد. 
وی تصریح کرد: ابزارهای اقتصادی کشور در 
حال تغییر است زیرا سرمایه گذاران خارجی و 
تکنولوژی و بسیاری موارد دیگر در حال  ورود 

به کشور هستند.
وی به زیرساخت ها و انرژی اشاره کرد و گفت: 
باید در این مسیر با دقت بیشتری حرکت کرد 
زیرا در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی 
بود با کمبود انرژی مواجه بودیم و اکنون که 
قصد رشد در زمینه های اقتصادی را داریم نیز با 

کمبود انرژی و آب مواجه خواهیم شد. 
وی اضافه کرد: مهمتر از مسائل یادشده نگرش 
مدیران کشور است و اگر بخواهیم با نگرش 
گذشته به همراه ابزارهای جدید پیش برویم 
با مشکل مواجه خواهیم شد. بیکاری در سال 
آینده به دودلیل افزایش می یابد که یکی اینکه 
ایزوله بودن در مورد دانش های روز و دومین 
دلیل کاهش تورم می باشد که اولویت دولت 
است، از این رو پیش بینی می شود نرخ بیکاری 

افزایش پیدا کند. 
وی همچنین در خصوص نرخ رشد اقتصادی 
افزود: رشد اقتصادی در یک کشور نشان دهنده 

سالمت اقتصادی آن نیست.
در چند سال گذشته به غیر از سال 2009 اقتصاد 
اما قدرت خرید  با رشد مواجه بوده  آمریکا 
مردم این کشور کاهش پیدا کرده است. حسنی 
همچنان به برخی مسائل اقتصاد جهانی نیز 
پرداخت و گفت: : در سال 95 مسائلی از قبیل 
نرخ بهره آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور، انتخابات دبیرکل سازمان ملل، بحران 
سوریه و یمن و همچنین تحریم روسیه بر ترکیه 
وجود دارد که می تواند در اقتصاد ایران موثر 
باشد و در این همایش به آنها پرداخته می شود. 
سال 2016 سال شکوفایی اقتصاد و تکنولوژی 
مطالب  پیش رو  همایش  در  نیز  ما  و  است 
موردنظر را مدنظر قرار می دهیم و همچنین کند 

شدن رشد اقتصاد چین را بررسی می کنیم.

سال 95 سال ایستایی اقتصادی
مرتضی ایمانی راد تحلیل گر اقتصاد بین الملل 
نیز پیرامون پیش بینی اقتصاد ایران در سال 95 
اظهارداشت: ارز کماکان در اقتصاد ایران کم 
خواهد بود و فشار روی ارز زیاد؛ کماکان شاهد 

کاهش تقاضا و رکود تقاضا خواهیم بود و تولید برخالف انچه که مسئوالن در داووس اعالم کردند 
و این روزها گاهی شنیده می شود که حتی نرخ رشد اقتصادی را تا 8 درصد هم برای سال آینده 
اعالم می کنند، به زحمت به 3.5 تا حداکثر 4 درصد می رسد که البته 2.5 درصد این میزان ناشی از 

نفت خواهد بود و بخش های غیر نفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند.
وی افزود: با این وجود در اقتصاد همیشه فرصت ها وجود داشته واین فرصت ها زیاد است. به 
خصوص فرصت های پرسود در شرایط رکودی که شرکت ها به دنبال سود بیشتر هستند. به همین 
دلیل می توان گفت درسال آینده هم می توان انتظار فرصت های جدید داشت و یا انها را خلق 

کرد.
ایمانی راد در عین حال با تاکید براینکه سال 95 نقطه عطفی در اقتصاد ایران نخواهد بود، عنوان 
کرد: به این دلیل که متغیرهایی که اقتصاد ایران را به نرخ رشد 7 یا 8 درصد می رساند، هنوز وجود 
ندارد. ضمن اینکه براوردهای بین المللی نیز نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی سال اینده بین 4 

تا 5 درصد خواهد بود.
تحلیل گر مسایل اقتصاد بین المللی خاطرنشان کرد: سال اینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم 
اگرچه تولید نفت افزایش می یابد و انتظار براین است که 2.5 درصد از رشد اقتصادی کشور را 

بخش نفت تامین کند، اما در سایر بخش ها تحولی رخ نخواهد داد.
او ادامه داد: نرخ ارز در سال 95 نوسان چندانی نخواهد داشت و البته نظر بانک مرکزی هم این است 

که کماکان این نرخ 3600 تومان باشد.
رییس موسسه مطالعاتی بامداد با بیان اینکه یکی از خطاهای دولت ها در سال های گذشته پایین 
نگه داشتن نرخ ارز بوده،یاداورشد: در حالی که دولت در سال اینده درامد ارزی دارد ولی می تواند 
بازار ارز را مدیریت کند. اما یک احتمال هم وجود دارد که ارز در 6 ماه دوم سال به راحتی به باالی 
4 هزار تومان هم برسد زیرا دالر به عنوان یک کاالی کمیاب و قوی در 5 سال اینده در اقتصاد 

ایران نقش بازی خواهد کرد.

شرایط شوک
ایمانی را با اشاره به اینکه 65 درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات ان است، 
تصریح کرد: اگرچه این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد، اما باید توجه داشت 
که شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار 

دارد و عدم تعادل هایی دیده می شود که طی 70-80 سال اخیر بی سابقه بوده است.
او با بیان این که احتمال این که در سال آینده رکود جهانی 20 درصد افزایش یابد،عنوان کرد: در 
همین حال انتظار براین است که قیمت طال صعودی باشد چون نوسال در بازار 2016 زیاد خواهد 
بود. زیرا طال و دالر با هم حرکت می کنند.در بازار جهانی رابطه دالر و طال معکوس است، اما در 

ایران این رابطه مستقیم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز باال می رود نگرانی ها افزایش می یابد، گفت: 
علت این است که حجم بزرگی از نقدینگی هم اکنون به صورت سپرده در بانکهاست و با نوسان 
نرخ ارز این نگرانی وجود دارد که سونامی نقدینگی به سوی بازار ارز روانه شده و از بانک ها 

بیرون بیاید.
او افزود: به لحاظ تاریخی همیشه یک فاصله ای بین سپرده دیداری و غیر دیداری در کشورما وجود 

خدمات فنی و مهندسی است، درباره آثار رکود 
بر فعالیت واحدهای تولیدی در سال 94 گفت: 
امسال صادرات غیرنفتی ما فقط 4 درصد رشد 
داشت و همه بخش های تقاضای کل اقتصاد در 
سال 94 منفی بود و کشور شرایط بسیار سختی 
را داشت. زیرا عالوه بر کاهش 20 درصدی 
درآمد ملی در سال های 91 و 92 که منجر به 
افت درآمد خانوارها شد، درآمد دولت به دلیل 

کاهش قیمت نفت با افت مواجه شد.

تشکل ها کم کاری کرده اند
یک استاد دانشگاه نیز در این همایش با انتقاد از 
کم کاری تشکل های بخش خصوصی گفت: 
در اواخر دهه 80 خصوصی سازی به صورت 
گسترده انجام و به بخش غیردولتی واگذار شد، 
در حالی که بخش غیردولتی به معنای بخش 
گرفتاری  موضوع  این  و  نیست  خصوصی 

بزرگی را ایجاد کرده است.
قانون  از  انتقاد  با  نژاد  غنی  موسی 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 که در سال 
قانون به هیچ وجه  این  افزود:  ابالغ شد   87
قانون خوبی نبود و تشکل ها هم نسبت به آن 

اعتراضی نکردند.
وی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار که در سال 90 تصویب شد و قانون مفید 
و خوبی است که اختیارات زیادی را به تشکل 
های بخش خصوصی داده است افزود: تشکل 
ها می توانند مطالبات خود را پیگیری و در 
افکار عمومی مطرح کنند تا فشاری برای دولت 

باشد که خواسته های آنها را انجام دهد.

در پساتحریم، کارآفرینان و مهندسان باید 
صادرات گرا باشند

همچنین در این همایش، استاد دانشگاه صنعتی 
شریف با تاکید بر اینکه مهندسان و متفکران 
داخلی در شرایط پساتحریم باید به کارآفرینی و 
صادرات گرایی بیشتر برای تصاحب بازارهای 
تازه بپردازند گفت: طی 15 سال گذشته ذهنیت 
سازمان های نظام مهندسی روی داخل متمرکز 

بوده در حالی که ما باید صادرات گرا باشیم.
علینقی مشایخی با بیان اینکه بخش خصوصی 
باید نگرش خود را دگرگون کند و دولت نیز 
تغییر رویه دهد تا بتوان صادرات محور شد 
باید  متفکران  و  کارآفرینان  مهندسان،  گفت: 
کارآفرین و توسعه گرا باشند نه اینکه منتظر 
بمانند طرحی از سوی دولت معرفی شود. چرا 
که بخش خصوصی توانمند می تواند اقتصاد 
کشور را به حرکت دربیاورد و اقتصاد مقاومتی 

فقط با وفاق ملی محقق می شود.

اولویت سیاست های پولی، مهار تورم است
در ادامه این نشست قائم مقام بانک مرکزی 

گفت: سیاست های پولی کشور به رشد اقتصادی بی توجه نیست اما اولویت آن مهار تورم است 
و هرچند رشد اقتصادی در 6 ماه آغاز سال 94 منفی بود اما پیش بینی می شود این وضع در سه 

ماهه پایانی سال بهبود یابد.
اکبر کمیجانی با ابراز امیدواری نسبت به تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 افزود: گام های 
مناسبی درباره تنظیم نرخ سود بانکی برداشته شده است. چنانکه بازار بین بانکی در ماه های پایانی 
سال 93 فعال شد و نرخ سود بانکی از 30 درصد آن زمان، به 27 درصد در مهرماه امسال و 19 تا 

20 درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی در کنار سایر بازارها دارای مشکل ساختاری است اضافه کرد در 

کنار حمایت از رشد اقتصادی باید تمرکز بر مهار تورم را ادامه دهیم.
به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 91، 6.8- درصد و در سال 92، 1.9- درصد بود. رشد اقتصادی 
در سال 93 معادل سه درصد بود و در فصل چهارم سال 93 شتاب رشد اقتصادی از 3.7 درصد 

به 0/6 درصد کاهش یافت.
وی گفت: رشد نقدینگی در سال 1392 با وجود بار تامین مالی مسکن مهر 30 درصد بود که این 
رقم در سال بعد با توجه به سالم سازی فضای سیاست های پولی به 22.3 درصد کاهش یافت 
و اکنون نزدیک به 25 درصد است. رشد نقدینگی منتهی به هفدهم دی ماه امسال معادل 27.2 و 
رشد نقدینگی آذرماه 24.6 بود؛ بنابراین سیاست های پولی، یکسویه فقط برای مهار تورم نبوده و 

به رکورد نیز توجه داشته است.

رونق اقتصادی با اجرای بودجه 95 حتمی است
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در 
تهیه بودجه 95 کل کشور، گفت:  همسو بودن این بودجه با شرایط اقتصادی کشور تحرک اقتصاد 

و رونق آن را منجر خواهد شد.
هادی قوامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تقدیم الیحه بودجه 95 کل کشور 
از سوی دولت به مجلس،گفت: این الیحه با شرایط کشور از جمله رکود و تورم همخوانی داشته 
از این رو توفیق در اجرای آن بیش از پیش خواهد بود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه بودجه سال آتی کشور با توجه به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم تدوین 
شده و تصویب آن نیز با توجه به این شرایط خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اجرای پسابرجام 
امیدواریم که بودجه سال 95 کل کشور بتواند به شرایط رونق اقتصادی کمک کرده و رونقی 
اقتصادی را فراهم کند. دولت در تدوین بودجه 95 کل کشور هوشیاری بسیاری در خصوص پیش 

بینی قیمت نفت داشته است.
 این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه دولت در تدوین بودجه 95 کل کشور هوشیاری 
بسیاری در خصوص پیش بینی قیمت نفت داشته است، افزود: با این هوشیاری در صورتی که 

قیمت نفت باز هم کاهش یابد می توان به آینده اقتصاد با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی امیدوار بود. 
وی تاکید کرد: دولت در سال آتی با درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 95 می تواند بسیاری از 
پروژه ها را به نتیجه رسانده و بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. قوامی با بیان اینکه تحولی 
اساسی اقتصاد کشور را در سال آتی محصور خواهد کرد،تاکید کرد: نسبت به سال 94 به طور حتم 
تحولی رخ خواهد داد که در نتیجه آن رونقی در تمامی معامالت و فعالیت های اقتصادی ایجاد 

خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه افزایش قیمت 
نفت می تواند به بودجه کشور کمک شایانی کند، افزود: دولت دل به درآمدهای نفتی در بودجه 95 
نبسته از این رو در صورت افزایش این قیمت می توان تحرکی چشمگیر را در بخش اقتصاد دید. 

مهم ترین بحث در سال آینده  تغییر نگرش های مدیریتی اقتصادی و سیاسی 
امیررضا حسنی دبیر اجرایی این همایش با اشاره به اجرای برجام و لغو تحریم ها، افزود: سال 95 از 
ابعاد گوناگون، سالی ویژه برای اقتصاد ایران است؛ بنابراین تأمین مالی بنگاه ها، بودجه دولت، رکود 
تولید و سکون بازارها، انباشت بدهی دولت به صندوق ها و پیمانکاران، تأمین انرژی مورد نیاز برای 
توسعه و رشد پیش بینی شده، مهیا کردن زیرساخت ها، بیکاری، اقتصاد متکی به نفت و چالش 
قیمت نفت، نرخ بهره و چند ارزی بودن را از جمله مهمترین چالش هایی است که اقتصاد ایران در 

سال آینده با آن روبروست.
وی در ادامه به تحلیل خویش از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و گفت: مهم ترین 
بحث در سال آینده نگرش های مدیریتی اقتصادی و سیاسی است که باید تغییر کند و این تغییر 
ادامه در صفحه21نگرش در سال 2016 یک اتفاق مهم در نظر گرفته شده است و تنها با همکاری و مشارکت می توان 
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بحث  اینکه  به  توجه  با  یافت.  آن دست  به 
احتمال افزایش قیمت نفت مطرح است، در 
این همایش ریسک های توازنی نفت را مورد 
بررسی قرار داده ایم. بودجه سال آینده وابستگی 
با  زیرا  بیشتر می شود  نفتی  درآمدهای  به  ما 

افزایش تولید در این بودجه مواجه هستیم.
حسنی درباره بازار ارز گفت: وقتی بازار ارز 
نداریم و بازار عرضه و تقاضا  موجود نیست 
به طبع قابل تحلیل  هم نخواهد بود  اما قابل 

پیش بینی  می تواند باشد. 
وی تصریح کرد: ابزارهای اقتصادی کشور در 
حال تغییر است زیرا سرمایه گذاران خارجی و 
تکنولوژی و بسیاری موارد دیگر در حال  ورود 

به کشور هستند.
وی به زیرساخت ها و انرژی اشاره کرد و گفت: 
باید در این مسیر با دقت بیشتری حرکت کرد 
زیرا در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی 
بود با کمبود انرژی مواجه بودیم و اکنون که 
قصد رشد در زمینه های اقتصادی را داریم نیز با 

کمبود انرژی و آب مواجه خواهیم شد. 
وی اضافه کرد: مهمتر از مسائل یادشده نگرش 
مدیران کشور است و اگر بخواهیم با نگرش 
گذشته به همراه ابزارهای جدید پیش برویم 
با مشکل مواجه خواهیم شد. بیکاری در سال 
آینده به دودلیل افزایش می یابد که یکی اینکه 
ایزوله بودن در مورد دانش های روز و دومین 
دلیل کاهش تورم می باشد که اولویت دولت 
است، از این رو پیش بینی می شود نرخ بیکاری 

افزایش پیدا کند. 
وی همچنین در خصوص نرخ رشد اقتصادی 
افزود: رشد اقتصادی در یک کشور نشان دهنده 

سالمت اقتصادی آن نیست.
در چند سال گذشته به غیر از سال 2009 اقتصاد 
اما قدرت خرید  با رشد مواجه بوده  آمریکا 
مردم این کشور کاهش پیدا کرده است. حسنی 
همچنان به برخی مسائل اقتصاد جهانی نیز 
پرداخت و گفت: : در سال 95 مسائلی از قبیل 
نرخ بهره آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور، انتخابات دبیرکل سازمان ملل، بحران 
سوریه و یمن و همچنین تحریم روسیه بر ترکیه 
وجود دارد که می تواند در اقتصاد ایران موثر 
باشد و در این همایش به آنها پرداخته می شود. 
سال 2016 سال شکوفایی اقتصاد و تکنولوژی 
مطالب  پیش رو  همایش  در  نیز  ما  و  است 
موردنظر را مدنظر قرار می دهیم و همچنین کند 

شدن رشد اقتصاد چین را بررسی می کنیم.

سال 95 سال ایستایی اقتصادی
مرتضی ایمانی راد تحلیل گر اقتصاد بین الملل 
نیز پیرامون پیش بینی اقتصاد ایران در سال 95 
اظهارداشت: ارز کماکان در اقتصاد ایران کم 
خواهد بود و فشار روی ارز زیاد؛ کماکان شاهد 

کاهش تقاضا و رکود تقاضا خواهیم بود و تولید برخالف انچه که مسئوالن در داووس اعالم کردند 
و این روزها گاهی شنیده می شود که حتی نرخ رشد اقتصادی را تا 8 درصد هم برای سال آینده 
اعالم می کنند، به زحمت به 3.5 تا حداکثر 4 درصد می رسد که البته 2.5 درصد این میزان ناشی از 

نفت خواهد بود و بخش های غیر نفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند.
وی افزود: با این وجود در اقتصاد همیشه فرصت ها وجود داشته واین فرصت ها زیاد است. به 
خصوص فرصت های پرسود در شرایط رکودی که شرکت ها به دنبال سود بیشتر هستند. به همین 
دلیل می توان گفت درسال آینده هم می توان انتظار فرصت های جدید داشت و یا انها را خلق 

کرد.
ایمانی راد در عین حال با تاکید براینکه سال 95 نقطه عطفی در اقتصاد ایران نخواهد بود، عنوان 
کرد: به این دلیل که متغیرهایی که اقتصاد ایران را به نرخ رشد 7 یا 8 درصد می رساند، هنوز وجود 
ندارد. ضمن اینکه براوردهای بین المللی نیز نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی سال اینده بین 4 

تا 5 درصد خواهد بود.
تحلیل گر مسایل اقتصاد بین المللی خاطرنشان کرد: سال اینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم 
اگرچه تولید نفت افزایش می یابد و انتظار براین است که 2.5 درصد از رشد اقتصادی کشور را 

بخش نفت تامین کند، اما در سایر بخش ها تحولی رخ نخواهد داد.
او ادامه داد: نرخ ارز در سال 95 نوسان چندانی نخواهد داشت و البته نظر بانک مرکزی هم این است 

که کماکان این نرخ 3600 تومان باشد.
رییس موسسه مطالعاتی بامداد با بیان اینکه یکی از خطاهای دولت ها در سال های گذشته پایین 
نگه داشتن نرخ ارز بوده،یاداورشد: در حالی که دولت در سال اینده درامد ارزی دارد ولی می تواند 
بازار ارز را مدیریت کند. اما یک احتمال هم وجود دارد که ارز در 6 ماه دوم سال به راحتی به باالی 
4 هزار تومان هم برسد زیرا دالر به عنوان یک کاالی کمیاب و قوی در 5 سال اینده در اقتصاد 

ایران نقش بازی خواهد کرد.

شرایط شوک
ایمانی را با اشاره به اینکه 65 درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات ان است، 
تصریح کرد: اگرچه این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد، اما باید توجه داشت 
که شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار 

دارد و عدم تعادل هایی دیده می شود که طی 70-80 سال اخیر بی سابقه بوده است.
او با بیان این که احتمال این که در سال آینده رکود جهانی 20 درصد افزایش یابد،عنوان کرد: در 
همین حال انتظار براین است که قیمت طال صعودی باشد چون نوسال در بازار 2016 زیاد خواهد 
بود. زیرا طال و دالر با هم حرکت می کنند.در بازار جهانی رابطه دالر و طال معکوس است، اما در 

ایران این رابطه مستقیم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز باال می رود نگرانی ها افزایش می یابد، گفت: 
علت این است که حجم بزرگی از نقدینگی هم اکنون به صورت سپرده در بانکهاست و با نوسان 
نرخ ارز این نگرانی وجود دارد که سونامی نقدینگی به سوی بازار ارز روانه شده و از بانک ها 

بیرون بیاید.
او افزود: به لحاظ تاریخی همیشه یک فاصله ای بین سپرده دیداری و غیر دیداری در کشورما وجود 

خدمات فنی و مهندسی است، درباره آثار رکود 
بر فعالیت واحدهای تولیدی در سال 94 گفت: 
امسال صادرات غیرنفتی ما فقط 4 درصد رشد 
داشت و همه بخش های تقاضای کل اقتصاد در 
سال 94 منفی بود و کشور شرایط بسیار سختی 
را داشت. زیرا عالوه بر کاهش 20 درصدی 
درآمد ملی در سال های 91 و 92 که منجر به 
افت درآمد خانوارها شد، درآمد دولت به دلیل 

کاهش قیمت نفت با افت مواجه شد.

تشکل ها کم کاری کرده اند
یک استاد دانشگاه نیز در این همایش با انتقاد از 
کم کاری تشکل های بخش خصوصی گفت: 
در اواخر دهه 80 خصوصی سازی به صورت 
گسترده انجام و به بخش غیردولتی واگذار شد، 
در حالی که بخش غیردولتی به معنای بخش 
گرفتاری  موضوع  این  و  نیست  خصوصی 

بزرگی را ایجاد کرده است.
قانون  از  انتقاد  با  نژاد  غنی  موسی 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 که در سال 
قانون به هیچ وجه  این  افزود:  ابالغ شد   87
قانون خوبی نبود و تشکل ها هم نسبت به آن 

اعتراضی نکردند.
وی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار که در سال 90 تصویب شد و قانون مفید 
و خوبی است که اختیارات زیادی را به تشکل 
های بخش خصوصی داده است افزود: تشکل 
ها می توانند مطالبات خود را پیگیری و در 
افکار عمومی مطرح کنند تا فشاری برای دولت 

باشد که خواسته های آنها را انجام دهد.

در پساتحریم، کارآفرینان و مهندسان باید 
صادرات گرا باشند

همچنین در این همایش، استاد دانشگاه صنعتی 
شریف با تاکید بر اینکه مهندسان و متفکران 
داخلی در شرایط پساتحریم باید به کارآفرینی و 
صادرات گرایی بیشتر برای تصاحب بازارهای 
تازه بپردازند گفت: طی 15 سال گذشته ذهنیت 
سازمان های نظام مهندسی روی داخل متمرکز 

بوده در حالی که ما باید صادرات گرا باشیم.
علینقی مشایخی با بیان اینکه بخش خصوصی 
باید نگرش خود را دگرگون کند و دولت نیز 
تغییر رویه دهد تا بتوان صادرات محور شد 
باید  متفکران  و  کارآفرینان  مهندسان،  گفت: 
کارآفرین و توسعه گرا باشند نه اینکه منتظر 
بمانند طرحی از سوی دولت معرفی شود. چرا 
که بخش خصوصی توانمند می تواند اقتصاد 
کشور را به حرکت دربیاورد و اقتصاد مقاومتی 

فقط با وفاق ملی محقق می شود.

اولویت سیاست های پولی، مهار تورم است
در ادامه این نشست قائم مقام بانک مرکزی 

گفت: سیاست های پولی کشور به رشد اقتصادی بی توجه نیست اما اولویت آن مهار تورم است 
و هرچند رشد اقتصادی در 6 ماه آغاز سال 94 منفی بود اما پیش بینی می شود این وضع در سه 

ماهه پایانی سال بهبود یابد.
اکبر کمیجانی با ابراز امیدواری نسبت به تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 افزود: گام های 
مناسبی درباره تنظیم نرخ سود بانکی برداشته شده است. چنانکه بازار بین بانکی در ماه های پایانی 
سال 93 فعال شد و نرخ سود بانکی از 30 درصد آن زمان، به 27 درصد در مهرماه امسال و 19 تا 

20 درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی در کنار سایر بازارها دارای مشکل ساختاری است اضافه کرد در 

کنار حمایت از رشد اقتصادی باید تمرکز بر مهار تورم را ادامه دهیم.
به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 91، 6.8- درصد و در سال 92، 1.9- درصد بود. رشد اقتصادی 
در سال 93 معادل سه درصد بود و در فصل چهارم سال 93 شتاب رشد اقتصادی از 3.7 درصد 

به 0/6 درصد کاهش یافت.
وی گفت: رشد نقدینگی در سال 1392 با وجود بار تامین مالی مسکن مهر 30 درصد بود که این 
رقم در سال بعد با توجه به سالم سازی فضای سیاست های پولی به 22.3 درصد کاهش یافت 
و اکنون نزدیک به 25 درصد است. رشد نقدینگی منتهی به هفدهم دی ماه امسال معادل 27.2 و 
رشد نقدینگی آذرماه 24.6 بود؛ بنابراین سیاست های پولی، یکسویه فقط برای مهار تورم نبوده و 

به رکورد نیز توجه داشته است.

رونق اقتصادی با اجرای بودجه 95 حتمی است
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در 
تهیه بودجه 95 کل کشور، گفت:  همسو بودن این بودجه با شرایط اقتصادی کشور تحرک اقتصاد 

و رونق آن را منجر خواهد شد.
هادی قوامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تقدیم الیحه بودجه 95 کل کشور 
از سوی دولت به مجلس،گفت: این الیحه با شرایط کشور از جمله رکود و تورم همخوانی داشته 
از این رو توفیق در اجرای آن بیش از پیش خواهد بود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه بودجه سال آتی کشور با توجه به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم تدوین 
شده و تصویب آن نیز با توجه به این شرایط خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اجرای پسابرجام 
امیدواریم که بودجه سال 95 کل کشور بتواند به شرایط رونق اقتصادی کمک کرده و رونقی 
اقتصادی را فراهم کند. دولت در تدوین بودجه 95 کل کشور هوشیاری بسیاری در خصوص پیش 

بینی قیمت نفت داشته است.
 این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه دولت در تدوین بودجه 95 کل کشور هوشیاری 
بسیاری در خصوص پیش بینی قیمت نفت داشته است، افزود: با این هوشیاری در صورتی که 

قیمت نفت باز هم کاهش یابد می توان به آینده اقتصاد با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی امیدوار بود. 
وی تاکید کرد: دولت در سال آتی با درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 95 می تواند بسیاری از 
پروژه ها را به نتیجه رسانده و بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. قوامی با بیان اینکه تحولی 
اساسی اقتصاد کشور را در سال آتی محصور خواهد کرد،تاکید کرد: نسبت به سال 94 به طور حتم 
تحولی رخ خواهد داد که در نتیجه آن رونقی در تمامی معامالت و فعالیت های اقتصادی ایجاد 

خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه افزایش قیمت 
نفت می تواند به بودجه کشور کمک شایانی کند، افزود: دولت دل به درآمدهای نفتی در بودجه 95 
نبسته از این رو در صورت افزایش این قیمت می توان تحرکی چشمگیر را در بخش اقتصاد دید. 

مهم ترین بحث در سال آینده  تغییر نگرش های مدیریتی اقتصادی و سیاسی 
امیررضا حسنی دبیر اجرایی این همایش با اشاره به اجرای برجام و لغو تحریم ها، افزود: سال 95 از 
ابعاد گوناگون، سالی ویژه برای اقتصاد ایران است؛ بنابراین تأمین مالی بنگاه ها، بودجه دولت، رکود 
تولید و سکون بازارها، انباشت بدهی دولت به صندوق ها و پیمانکاران، تأمین انرژی مورد نیاز برای 
توسعه و رشد پیش بینی شده، مهیا کردن زیرساخت ها، بیکاری، اقتصاد متکی به نفت و چالش 
قیمت نفت، نرخ بهره و چند ارزی بودن را از جمله مهمترین چالش هایی است که اقتصاد ایران در 

سال آینده با آن روبروست.
وی در ادامه به تحلیل خویش از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و گفت: مهم ترین 
بحث در سال آینده نگرش های مدیریتی اقتصادی و سیاسی است که باید تغییر کند و این تغییر 
ادامه در صفحه21نگرش در سال 2016 یک اتفاق مهم در نظر گرفته شده است و تنها با همکاری و مشارکت می توان 
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با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و بهبود 
منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز 
تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود 
خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع 
غنی موجود در بخش هیدروکربن ها، وضعیت 
جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع 
هسته ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید 
درصد   5 حدود  به  کشور  داخلی  ناخالص 
است. با وجود این، به دلیل چالش های موجود 
قیمت  نزولی  سیر  و  کسب و کار  فضای  در 
نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح 

پتانسیل هایش خواهد بود.

تورم و نرخ ارز
در گزارش واحد اطالعات اکونومیست آمده 
است که سال های 2005 تا 2013 یعنی دوران 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سال های 
لجام گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن 
در سال 2013 ارزش ریال ایران تا 50 درصد 
افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا 
جایی که در اواسط سال 2013 این نرخ به 45 
درصد رسید. در دوره ریاست جمهوری حسن 
روحانی اما رعایت مالحظات مالی در داخل و 
کاهش قیمت جهانی کاالها موجب شد که در 
سال 2015 نرخ رشد قیمت های مصرف کننده 
انتظار  برسد.  ساله  پنج  سطح  پایین ترین  به 
می رود نرخ تورم ایران در سال 2016 بیش از 
این کاهش یابد و به 5/ 12 درصد برسد. این 
روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش بینی 
می شود در نیمه دوم دوره سال های 2016 تا 
2020 این نرخ به 12درصد برسد. کاهش نرخ 
تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز 
ایجاد می شود حمایت خواهد شد. فاصله بین 
نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد 
یافت چون افزایش ورود سرمایه های خارجی 
داد.  افزایش خواهد  را  ایران  ریال  به  اعتماد 
انتظار می رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت 
نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع 
دسترسی  شدند،  بلوکه  خارج  در  که  ارزی 

خواهد یافت.

بخش انرژی
ایران که با تولید روزانه 6/ 3 میلیون و صادرات 3/ 2 میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم ها دومین 
تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم ها در ژانویه 2016 جایگاه خود را به عراق واگذار کرده 
بود و تولید نفت آن به 9/ 2 و صادرات آن به 1/ 1 میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر 
دارد طی برنامه ای پنج ساله و با اصالحات بنیادین در صنعت، نفت و گاز و جذب میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری خارجی تولید خود را به 6 میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز 
طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصالحات و سرمایه گذاری برای کشور تلقی می شود. 
هدف گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین 

شده است. 
واحد اطالعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی 
6/ 3 تا 7/ 3 میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع گرا خوانده ولی رسیدن 
به 7/ 5 میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقالب اسالمی به دست نیامده 
است، چندان امکان پذیر ارزیابی نمی کند، مگر در آینده ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و 
اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش 
از تحریم ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری 
در کوتاه مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم ها تا 111 دالر باال رفته 
بود اینک به سختی برای گذر از مرز 30 دالر تالش می کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم تری 
را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران 157 میلیارد بشکه ذخیره نفت )رتبه چهارم در 
جهان( و یک هزار و 201 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در 
داخل کشور مصرف می شود )ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است( و بخش اندکی 
به ارمنستان و ترکیه صادر می شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع تری 
بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه 90 قراردادهای 

بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد.

بخش خودرو 
خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت و گاز دومین بخش اقتصادی 
ایران است. بر اساس گزارش »سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری«، ایران در سال 2014 حدود 
یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی ها می تواند 
امیدوار باشد که تا سال 2020 به 5/ 1 میلیون خودرو در سال )تولید سال 2011( برسد. در این 
میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن 
ساالنه 200 هزار خودرو با همکاری ایران خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش 
خودرو چندان نمی تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس 
مدل های خارجی ساخت حدود نیم قرن پیش بوده و فرآیند به روزرسانی و اصالحات ساختاری 

و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طوالنی و صرف هزینه های گزاف است. 

کاالهای مصرفی 
جمعیت ایران تا سال 2020 به 4/ 83 میلیون نفر می رسد )رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال 
آفریقا( و هم اکنون میانه سنی آن 27 سال است و 43 درصد جمعیت زیر 25 سال سن دارند. این 
ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کاالهای مصرفی خارجی کرده است. بازار 

خالصه پیش بینی متغیرهای اقتصادی )برآوردهای واحد اطالعات نشریه اکونومیست(

2020 2019 2018 2017 2016 2015

5/5 5/1 5/2 5/4 4/5 0/9
رشدواقعی تولید ناخالص 

داخلی)درصد(

3801 3620 3529 3426 3349 2862
 تولید نفت خام

 ) هزار بشکه در روز(

78720 75304 73540 63749 48672 41615 صادرات نفتی )میلیون دالر(

11/5 11/5 12 12/9 12/5 13/7 تورم قیمت مصرف کننده )درصد(

دورنمای پنج سال آینده اقتصاد ایران 
 از نگاه اکونومیست

شادی آذری، حمید نوغانی
واحد اطالعات نشریه اکونومیست در گزارشی 
مفصل که به ایران پساتحریم اختصاص داده، 
با مروری بر آنچه بر اقتصاد کشورمان گذشته 
است، وضعیت 8 بخش اقتصادی را تا سال 
و  داده  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد   2020
فرصت ها و چالش های پیش رو را به تفکیک 
به  اشاره  با  گزارش  این  در  است.  برشمرده 
گروه هایی که از تحریم ها نفع می بردند، آمده 
است که حسن روحانی برای جبران زمان های 
ازدست رفته دوران تحریم ها بالفاصله پس از 
امضای برجام وارد عمل شد و قراردادهای مهم 
تجاری را در سطح بین المللی امضا کرد. این 
گزارش ایران را جذاب ترین اقتصاد نوظهور 
جهان خوانده و با برشمردن فرصت هایی که 
رفع تحریم ها ایجاد کرده است، وابستگی توسعه 
اقتصادی ایران به بازارهای جهانی نفت، اتخاذ 
تصمیمات اتفاقی و خارج از یک استراتژی 
منسجم، فرآیند زمان بر به روز رسانی ساختاری 
حمایت گرایانه،  سیاست های  فناوری ها،  و 
نبودن  مهمان  دوست  بانکی،  معوقه  وام های 
سرمایه گذار  ورود  برای  کسب و کار  فضای 
جمله  از  را  تجارت  مالی  تامین  و  خارجی 
آن  با  ایران  اقتصاد  که  برشمرده  چالش هایی 
مواجه است. اکونومیست در این گزارش رشد 

اقتصادی ایران را برای سال جاری میالدی 5/ 4 درصد پیش بینی کرده و نوشته است که این رقم 
در ایران 2020 به 5/ 5 درصد خواهد رسید؛ اما تحقق برخی اهداف بلندپروازانه در آینده دورتر 

را به دیده تردید نگریسته است.

اکونومیست در این گزارش رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میالدی 5/ 4 درصد پیش بینی 
کرده و نوشته است که این رقم در ایران 2۰2۰ به 5/ 5 درصد خواهد رسید؛ اما تحقق برخی 

اهداف بلندپروازانه در آینده دورتر را به دیده تردید نگریسته است

نقطه عطف اقتصادی
با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم ها که طی آن اقتصاد ایران 
تا 4 درصد کوچک شد، اما واحد اطالعات اکونومیست پیش بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال 
2016 تا 2020 شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم های آمریکا و اروپا کمک 
خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه بندی سریع ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری ترین عامل 
رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به خاطر تحریم ها به نصف 
کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال 2016 روزانه حدود 700 هزار بشکه افزایش یابد. 
البته طی دوره سال های 2017 تا 2020 افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه 
این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت های 
دارای فناوری های پیشرفته را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت 
توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد 
کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش بینی می شود سرمایه گذاری در اکتشاف 
ذخایر گاز طبیعی ایران به ویژه افزایش قابل توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران 
به شبکه بین المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه گذاری در 
ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. 

رشد اقتصادی

برآورد2020 برآورد2019 برآورد2018 برآورد2017 برآورد 2016 برآورد 2015 درصد

5/5 5/1 5/2 5/4 4/5 0/9
 تولید ناخالص

داخلی
1/2 1/5 1 2 1 0/5 بخش کشاورزی

4/6 4/4 5/4 5/9 4/8 2 بخش صنایع

6/5 6 5/6 5/4 1/9 -1/5 بخش خدمات
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با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و بهبود 
منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز 
تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود 
خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع 
غنی موجود در بخش هیدروکربن ها، وضعیت 
جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع 
هسته ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید 
درصد   5 حدود  به  کشور  داخلی  ناخالص 
است. با وجود این، به دلیل چالش های موجود 
قیمت  نزولی  سیر  و  کسب و کار  فضای  در 
نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح 

پتانسیل هایش خواهد بود.

تورم و نرخ ارز
در گزارش واحد اطالعات اکونومیست آمده 
است که سال های 2005 تا 2013 یعنی دوران 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سال های 
لجام گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن 
در سال 2013 ارزش ریال ایران تا 50 درصد 
افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا 
جایی که در اواسط سال 2013 این نرخ به 45 
درصد رسید. در دوره ریاست جمهوری حسن 
روحانی اما رعایت مالحظات مالی در داخل و 
کاهش قیمت جهانی کاالها موجب شد که در 
سال 2015 نرخ رشد قیمت های مصرف کننده 
انتظار  برسد.  ساله  پنج  سطح  پایین ترین  به 
می رود نرخ تورم ایران در سال 2016 بیش از 
این کاهش یابد و به 5/ 12 درصد برسد. این 
روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش بینی 
می شود در نیمه دوم دوره سال های 2016 تا 
2020 این نرخ به 12درصد برسد. کاهش نرخ 
تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز 
ایجاد می شود حمایت خواهد شد. فاصله بین 
نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد 
یافت چون افزایش ورود سرمایه های خارجی 
داد.  افزایش خواهد  را  ایران  ریال  به  اعتماد 
انتظار می رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت 
نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع 
دسترسی  شدند،  بلوکه  خارج  در  که  ارزی 

خواهد یافت.

بخش انرژی
ایران که با تولید روزانه 6/ 3 میلیون و صادرات 3/ 2 میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم ها دومین 
تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم ها در ژانویه 2016 جایگاه خود را به عراق واگذار کرده 
بود و تولید نفت آن به 9/ 2 و صادرات آن به 1/ 1 میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر 
دارد طی برنامه ای پنج ساله و با اصالحات بنیادین در صنعت، نفت و گاز و جذب میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری خارجی تولید خود را به 6 میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز 
طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصالحات و سرمایه گذاری برای کشور تلقی می شود. 
هدف گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین 

شده است. 
واحد اطالعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی 
6/ 3 تا 7/ 3 میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع گرا خوانده ولی رسیدن 
به 7/ 5 میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقالب اسالمی به دست نیامده 
است، چندان امکان پذیر ارزیابی نمی کند، مگر در آینده ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و 
اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش 
از تحریم ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری 
در کوتاه مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم ها تا 111 دالر باال رفته 
بود اینک به سختی برای گذر از مرز 30 دالر تالش می کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم تری 
را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران 157 میلیارد بشکه ذخیره نفت )رتبه چهارم در 
جهان( و یک هزار و 201 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در 
داخل کشور مصرف می شود )ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است( و بخش اندکی 
به ارمنستان و ترکیه صادر می شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع تری 
بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه 90 قراردادهای 

بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد.

بخش خودرو 
خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت و گاز دومین بخش اقتصادی 
ایران است. بر اساس گزارش »سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری«، ایران در سال 2014 حدود 
یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی ها می تواند 
امیدوار باشد که تا سال 2020 به 5/ 1 میلیون خودرو در سال )تولید سال 2011( برسد. در این 
میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن 
ساالنه 200 هزار خودرو با همکاری ایران خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش 
خودرو چندان نمی تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس 
مدل های خارجی ساخت حدود نیم قرن پیش بوده و فرآیند به روزرسانی و اصالحات ساختاری 

و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طوالنی و صرف هزینه های گزاف است. 

کاالهای مصرفی 
جمعیت ایران تا سال 2020 به 4/ 83 میلیون نفر می رسد )رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال 
آفریقا( و هم اکنون میانه سنی آن 27 سال است و 43 درصد جمعیت زیر 25 سال سن دارند. این 
ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کاالهای مصرفی خارجی کرده است. بازار 

خالصه پیش بینی متغیرهای اقتصادی )برآوردهای واحد اطالعات نشریه اکونومیست(

2020 2019 2018 2017 2016 2015

5/5 5/1 5/2 5/4 4/5 0/9
رشدواقعی تولید ناخالص 

داخلی)درصد(

3801 3620 3529 3426 3349 2862
 تولید نفت خام

 ) هزار بشکه در روز(

78720 75304 73540 63749 48672 41615 صادرات نفتی )میلیون دالر(

11/5 11/5 12 12/9 12/5 13/7 تورم قیمت مصرف کننده )درصد(

دورنمای پنج سال آینده اقتصاد ایران 
 از نگاه اکونومیست

شادی آذری، حمید نوغانی
واحد اطالعات نشریه اکونومیست در گزارشی 
مفصل که به ایران پساتحریم اختصاص داده، 
با مروری بر آنچه بر اقتصاد کشورمان گذشته 
است، وضعیت 8 بخش اقتصادی را تا سال 
و  داده  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد   2020
فرصت ها و چالش های پیش رو را به تفکیک 
به  اشاره  با  گزارش  این  در  است.  برشمرده 
گروه هایی که از تحریم ها نفع می بردند، آمده 
است که حسن روحانی برای جبران زمان های 
ازدست رفته دوران تحریم ها بالفاصله پس از 
امضای برجام وارد عمل شد و قراردادهای مهم 
تجاری را در سطح بین المللی امضا کرد. این 
گزارش ایران را جذاب ترین اقتصاد نوظهور 
جهان خوانده و با برشمردن فرصت هایی که 
رفع تحریم ها ایجاد کرده است، وابستگی توسعه 
اقتصادی ایران به بازارهای جهانی نفت، اتخاذ 
تصمیمات اتفاقی و خارج از یک استراتژی 
منسجم، فرآیند زمان بر به روز رسانی ساختاری 
حمایت گرایانه،  سیاست های  فناوری ها،  و 
نبودن  مهمان  دوست  بانکی،  معوقه  وام های 
سرمایه گذار  ورود  برای  کسب و کار  فضای 
جمله  از  را  تجارت  مالی  تامین  و  خارجی 
آن  با  ایران  اقتصاد  که  برشمرده  چالش هایی 
مواجه است. اکونومیست در این گزارش رشد 

اقتصادی ایران را برای سال جاری میالدی 5/ 4 درصد پیش بینی کرده و نوشته است که این رقم 
در ایران 2020 به 5/ 5 درصد خواهد رسید؛ اما تحقق برخی اهداف بلندپروازانه در آینده دورتر 

را به دیده تردید نگریسته است.

اکونومیست در این گزارش رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میالدی 5/ 4 درصد پیش بینی 
کرده و نوشته است که این رقم در ایران 2۰2۰ به 5/ 5 درصد خواهد رسید؛ اما تحقق برخی 

اهداف بلندپروازانه در آینده دورتر را به دیده تردید نگریسته است

نقطه عطف اقتصادی
با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم ها که طی آن اقتصاد ایران 
تا 4 درصد کوچک شد، اما واحد اطالعات اکونومیست پیش بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال 
2016 تا 2020 شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم های آمریکا و اروپا کمک 
خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه بندی سریع ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری ترین عامل 
رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به خاطر تحریم ها به نصف 
کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال 2016 روزانه حدود 700 هزار بشکه افزایش یابد. 
البته طی دوره سال های 2017 تا 2020 افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه 
این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت های 
دارای فناوری های پیشرفته را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت 
توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد 
کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش بینی می شود سرمایه گذاری در اکتشاف 
ذخایر گاز طبیعی ایران به ویژه افزایش قابل توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران 
به شبکه بین المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه گذاری در 
ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. 

رشد اقتصادی

برآورد2020 برآورد2019 برآورد2018 برآورد2017 برآورد 2016 برآورد 2015 درصد

5/5 5/1 5/2 5/4 4/5 0/9
 تولید ناخالص

داخلی
1/2 1/5 1 2 1 0/5 بخش کشاورزی

4/6 4/4 5/4 5/9 4/8 2 بخش صنایع

6/5 6 5/6 5/4 1/9 -1/5 بخش خدمات



16

13
94

اه 
د م

سفن
- ا

54
ه2

مار
ش

دورنمای مسـکن در سال 95
کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه 
پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی 
بخش های اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن 
همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا 
کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش 

مسکن رخ خواهد داد؟
بخش مسکن ایران همواره با دوره های رونق و 
رکود مواجه بوده اما به نظر می رسد دوره  رکودی 
حاکم بر بخش مسکن در طی سال های 1392 تا 

1394 از عمق بیشتری برخوردار است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده 
بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است 
که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی 
دوره رونق سال های 1390 تا 1392، از اواسط سال 
1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح 
فعالیت ها مواجه شده است. ولی به نظر می رسد 
این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در 
بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ 
به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش 
مسکن )سرمایه گذاری در ساختمان های شروع 
شده توسط بخش خصوصی( در طی سال های 
1392 و 1393 با کاهش کم سابقه ای مواجه شده 
است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های 
ساختمانی عالوه بر دو سال مذکور در سال 1394 

نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
هم چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در 
سال 1392 منفی شد و پیش بینی می شود با توجه 
به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در 
سال های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده 
در سال های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با 
توجه به کاهش سطح فعالیت ها در بخش مسکن، 
سهم تسهیالت پرداخت شده به بخش مسکن از 
کل تسهیالت بانکی سیر نزولی داشته و این سهم 
در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد 

کاهش یافته است.
از سوی دیگر بررسی معامالت صورت گرفته از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معامالت 
خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته 

است.
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی 
شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش 
در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از 

این رکود دوساله خارج می شود؟

در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون 
اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با 
این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 باال خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه 

و سطحی است.

بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال های ۱39۰ تا ۱392، از اواسط سال ۱392 تا ۱394 با ثبات در 
قیمت و رکود در سطح فعالیت ها مواجه شده است

در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت و حتی ممکن است تورم معکوس نیز 
داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است

مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به باال بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند 
و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش 

می یابد

وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به 
نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: 
البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسووالن عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی 

صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: 
حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه 
چند برابر تقاضای موثر است، به عالوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کالن هستند رو به افزایش است 
و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است 

در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معامالت در شرایطی صورت گرفته که بررسی 

میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد.
مرکز آمار نیز اعالم کرده که متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع 
زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معامالت ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت 
هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد 

افزایش یافته است.
سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، 
اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به باال بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار 
اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است 

قیمت ها افزایش می یابد.
به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از 

قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، 
خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند 

اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معامالت 
اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد 

افزایش یافته است.
 

کاالهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا 
در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت مصرفی 
ایران در روستا ها و شهرهای کوچک زندگی می کنند. هرچند پیش بینی شده که مقدار مخارج 
خرده فروشی تا سال 2020 به 167 میلیارد دالر می رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از 
کاالها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر 
کاالهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه ها در برابر افزایش واردات با هدف 
حمایت از تولید کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف کنندگان داخلی به نسخه های 
داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده اند و این امر تبلیغات و تالش زیادی را برای 

شرکت های خارجی می طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند. 

زیرساخت ها 
ایران پس از انقالب اسالمی سرمایه گذاری های عظیمی در زیرساخت ها به خصوص جاده ها، 
مسکن، فرودگاه ها و برق رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه ها 
از رشد جمعیت عقب مانده است. با این حال، هنوز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها در ابعاد 
عظیمی به خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع 
هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت های حمل و نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به 
اروپا، قرارداد خرید 118 هواپیمای ایرباس با مبلغ 25 میلیارد دالر امضا شد. دولت در نظر دارد 
25 میلیارد دالر دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه گذاری کند. صنعت بنیادین برق در 
مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعالم کرده است که این صنعت 
ساالنه به سرمایه گذاری 7 تا 8 میلیارد دالری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو 
نیروگاه هسته ای اعالم آمادگی کرده است. عالوه بر اینها، خشکسالی های هفت سال گذشته آب 
را معضلی ملی کرده است، 20 استان از 32 استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. 
مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه گذاری خارجی ساالنه 200 

میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فالت قاره ایران انتقال دهد. 

بخش مالی 
با تصویب قانونی در سال 2002 تاسیس بانک های خصوصی آغاز شد و اینک 19 بانک خصوصی 
در سراسر کشور شعب تاسیس کرده اند. وام های غیرعملیاتی )معوقه( از معضالت نظام بانکی 
کشور است. به تخمین بانک مرکزی 16 درصد وام های بانکی به حالت معوقه درآمده اند. بر اساس 
تحقیقی در سال 2015 حدود 40 میلیارد دالر )تقریبا نصف( از وام ها بدهی دولت و شرکت های 
دولتی به نظام بانکی بوده است. به عالوه، 30میلیارد دالر بدهی بخش خصوصی و شبه خصوصی 
و 5/ 17میلیارد دالر بدهی طرح مسکن مهر، میراث محمود احمدی نژاد، تخمین زده شده است. 

با رفع تحریم ها و حذف موانع بانک های ایرانی 
به شبکه سوئیفت متصل می شوند و این خود 
نقطه آغازی محسوب می شود برای ورود دیگر 
بانک های جهانی به ایران، بانک تجاری چین 
)بزرگ ترین بانک جهان از نظر دارایی( برای 
تاسیس شعبی در ایران دست به اقدام زده است. 
تامین مالی تجارت احتماال مهم ترین دغدغه 
خارجی ها برای تصمیم گیری در مورد ورود به 
بازار مالی ایران بوده است. مجموعه مقررات 
برای بانکداری بسیار دست و پاگیر توصیف شده 
است. بازار سهام هرچند روی سرمایه گذاران 
خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت ها 
در بورس و ریسک تحریم  شرکت ها توسط 
آمریکا مانع از هدایت سرمایه های خارجی به 

بازار سهام می شود. 

مالیات 
و  ثابت  و  درصد  شرکت ها 25  مالیات  نرخ 
برای تمامی شرکت های داخلی یا خارجی یا 
نیمه داخلی و نیمه خارجی یکسان است. برای 
بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. 
نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب 
افزاینده دارد و حداکثر 35 درصد تعیین شده 
است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس 2015 
از 7درصد به 9 درصد افزایش یافت. به طور 
کلی شرکت های خارجی که تحت قراردادهایی 
قراردادهای  مانند  می کنند،  همکاری  ایران  با 
ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی و آموزش در 
صنایع مختلف نرخ مالیات ساالنه 12 درصد بر 

سود خود می پردازند.

رتبه بندی فضای اقتصاد ایران

رتبه منطقه ای ) بین 17 کشور( رتبه جهانی ) بین 82کشور( ارزش عددی شاخص )از 1 تا10(

2016-20 2011-15 2016-20 2011-15 2016-20 2011-15

14 15 78 80 4/81 3/86 موقعیت کلی

6 13 59 73 6/6 5/2 فضای کالن اقتصادی

2 11 14 57 6/7 4/4 فرصت های بازاری

15 17 79 82 2/8 1/8
سیاست گذاری 

در جهت 
خصوصی سازی و 

افزایش رقابت

14 17 77 81 4/2 2/8
نظارت بر تجارت و 
مبادالت با کشورهای 

دیگر

7 8 61 53 6/1 6/1 زیرساخت ها

مسـکـن
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دورنمای مسـکن در سال 95
کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه 
پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی 
بخش های اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن 
همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا 
کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش 

مسکن رخ خواهد داد؟
بخش مسکن ایران همواره با دوره های رونق و 
رکود مواجه بوده اما به نظر می رسد دوره  رکودی 
حاکم بر بخش مسکن در طی سال های 1392 تا 

1394 از عمق بیشتری برخوردار است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده 
بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است 
که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی 
دوره رونق سال های 1390 تا 1392، از اواسط سال 
1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح 
فعالیت ها مواجه شده است. ولی به نظر می رسد 
این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در 
بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ 
به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش 
مسکن )سرمایه گذاری در ساختمان های شروع 
شده توسط بخش خصوصی( در طی سال های 
1392 و 1393 با کاهش کم سابقه ای مواجه شده 
است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های 
ساختمانی عالوه بر دو سال مذکور در سال 1394 

نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
هم چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در 
سال 1392 منفی شد و پیش بینی می شود با توجه 
به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در 
سال های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده 
در سال های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با 
توجه به کاهش سطح فعالیت ها در بخش مسکن، 
سهم تسهیالت پرداخت شده به بخش مسکن از 
کل تسهیالت بانکی سیر نزولی داشته و این سهم 
در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد 

کاهش یافته است.
از سوی دیگر بررسی معامالت صورت گرفته از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معامالت 
خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته 

است.
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی 
شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش 
در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از 

این رکود دوساله خارج می شود؟

در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون 
اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با 
این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 باال خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه 

و سطحی است.

بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال های ۱39۰ تا ۱392، از اواسط سال ۱392 تا ۱394 با ثبات در 
قیمت و رکود در سطح فعالیت ها مواجه شده است

در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت و حتی ممکن است تورم معکوس نیز 
داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است

مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به باال بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند 
و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش 

می یابد

وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به 
نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: 
البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسووالن عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی 

صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: 
حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه 
چند برابر تقاضای موثر است، به عالوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کالن هستند رو به افزایش است 
و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است 

در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معامالت در شرایطی صورت گرفته که بررسی 

میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد.
مرکز آمار نیز اعالم کرده که متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع 
زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معامالت ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت 
هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد 

افزایش یافته است.
سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، 
اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به باال بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار 
اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است 

قیمت ها افزایش می یابد.
به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از 

قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، 
خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند 

اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معامالت 
اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد 

افزایش یافته است.
 

کاالهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا 
در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت مصرفی 
ایران در روستا ها و شهرهای کوچک زندگی می کنند. هرچند پیش بینی شده که مقدار مخارج 
خرده فروشی تا سال 2020 به 167 میلیارد دالر می رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از 
کاالها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر 
کاالهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه ها در برابر افزایش واردات با هدف 
حمایت از تولید کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف کنندگان داخلی به نسخه های 
داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده اند و این امر تبلیغات و تالش زیادی را برای 

شرکت های خارجی می طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند. 

زیرساخت ها 
ایران پس از انقالب اسالمی سرمایه گذاری های عظیمی در زیرساخت ها به خصوص جاده ها، 
مسکن، فرودگاه ها و برق رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه ها 
از رشد جمعیت عقب مانده است. با این حال، هنوز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها در ابعاد 
عظیمی به خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع 
هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت های حمل و نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به 
اروپا، قرارداد خرید 118 هواپیمای ایرباس با مبلغ 25 میلیارد دالر امضا شد. دولت در نظر دارد 
25 میلیارد دالر دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه گذاری کند. صنعت بنیادین برق در 
مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعالم کرده است که این صنعت 
ساالنه به سرمایه گذاری 7 تا 8 میلیارد دالری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو 
نیروگاه هسته ای اعالم آمادگی کرده است. عالوه بر اینها، خشکسالی های هفت سال گذشته آب 
را معضلی ملی کرده است، 20 استان از 32 استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. 
مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه گذاری خارجی ساالنه 200 

میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فالت قاره ایران انتقال دهد. 

بخش مالی 
با تصویب قانونی در سال 2002 تاسیس بانک های خصوصی آغاز شد و اینک 19 بانک خصوصی 
در سراسر کشور شعب تاسیس کرده اند. وام های غیرعملیاتی )معوقه( از معضالت نظام بانکی 
کشور است. به تخمین بانک مرکزی 16 درصد وام های بانکی به حالت معوقه درآمده اند. بر اساس 
تحقیقی در سال 2015 حدود 40 میلیارد دالر )تقریبا نصف( از وام ها بدهی دولت و شرکت های 
دولتی به نظام بانکی بوده است. به عالوه، 30میلیارد دالر بدهی بخش خصوصی و شبه خصوصی 
و 5/ 17میلیارد دالر بدهی طرح مسکن مهر، میراث محمود احمدی نژاد، تخمین زده شده است. 

با رفع تحریم ها و حذف موانع بانک های ایرانی 
به شبکه سوئیفت متصل می شوند و این خود 
نقطه آغازی محسوب می شود برای ورود دیگر 
بانک های جهانی به ایران، بانک تجاری چین 
)بزرگ ترین بانک جهان از نظر دارایی( برای 
تاسیس شعبی در ایران دست به اقدام زده است. 
تامین مالی تجارت احتماال مهم ترین دغدغه 
خارجی ها برای تصمیم گیری در مورد ورود به 
بازار مالی ایران بوده است. مجموعه مقررات 
برای بانکداری بسیار دست و پاگیر توصیف شده 
است. بازار سهام هرچند روی سرمایه گذاران 
خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت ها 
در بورس و ریسک تحریم  شرکت ها توسط 
آمریکا مانع از هدایت سرمایه های خارجی به 

بازار سهام می شود. 

مالیات 
و  ثابت  و  درصد  شرکت ها 25  مالیات  نرخ 
برای تمامی شرکت های داخلی یا خارجی یا 
نیمه داخلی و نیمه خارجی یکسان است. برای 
بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. 
نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب 
افزاینده دارد و حداکثر 35 درصد تعیین شده 
است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس 2015 
از 7درصد به 9 درصد افزایش یافت. به طور 
کلی شرکت های خارجی که تحت قراردادهایی 
قراردادهای  مانند  می کنند،  همکاری  ایران  با 
ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی و آموزش در 
صنایع مختلف نرخ مالیات ساالنه 12 درصد بر 

سود خود می پردازند.

رتبه بندی فضای اقتصاد ایران

رتبه منطقه ای ) بین 17 کشور( رتبه جهانی ) بین 82کشور( ارزش عددی شاخص )از 1 تا10(

2016-20 2011-15 2016-20 2011-15 2016-20 2011-15

14 15 78 80 4/81 3/86 موقعیت کلی

6 13 59 73 6/6 5/2 فضای کالن اقتصادی

2 11 14 57 6/7 4/4 فرصت های بازاری

15 17 79 82 2/8 1/8
سیاست گذاری 

در جهت 
خصوصی سازی و 

افزایش رقابت

14 17 77 81 4/2 2/8
نظارت بر تجارت و 
مبادالت با کشورهای 

دیگر

7 8 61 53 6/1 6/1 زیرساخت ها

مسـکـن
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بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در حوزه مسکن، یکی از مسائلی است که بسیاری از کشورهای 
دنیا آن را تجربه کرده اند و این تجربه در کشورهای مختلف آثار و تبعات متفاوتی را در اقتصاد 
کالن به همراه داشته است ؛  ضمن اینکه هر کدام از این کشورها قوانین و اصول خاص خود را 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی اجرایی کرده اند. در این میان استرالیا یکی از کشورهایی است 
که در زمینه حضور سرمایه گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان،  قانون مشخص و تدوین 

شده یی دارد.

در شرایط کنونی بازار مسکن ایران نمی توان شاهد حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی بود؛ 
زیرا هم نظام بانکی و قوانین حاکم از ورود سرمایه گذار حمایت نمی کند و هم بازار در رکود عمیقی 

فرورفته است

پروژه های  در  خارجی  سرمایه گذار  مشارکت  به  مربوط  قانون  نخستین  تصویب  و  تدوین 
ساخت و ساز در استرالیا به سال 1976 باز می گردد. براساس این قانون یک فرد خارجی می تواند 
با میزان مشخصی از سرمایه در کشور استرالیا اقدام به انجام فعالیت های مربوط به بخش مسکن و 
مستغالت کند و مالک آپارتمان یا واحدی مسکونی در این کشور شود؛ ضمن اینکه امکان مشارکت 
برای ساخت و ساز با ساکنان استرالیا نیز به این سرمایه گذار خارجی داده می شود. در کشور امریکا 
نیز مشارکت سرمایه گذاران خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به خوبی قابل مشاهده بوده و  

حضور چینی های ثروتمند در بازار مسکن ایاالت متحده امریکا محسوس است.
اما بحث سرمایه گذاری خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به دو شکل صورت می گیرد؛ در نوع 
اول شرکت ها یا افراد با خرید زمین و ساخت آن،  واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش 
می رسانند؛ همان گونه که شرکت پ ژو در ایران فعالیت می کند و در نوع دوم سرمایه گذاری خارجی، 
افراد زمینی را خریداری کرده و با انجام ساخت و ساز در آن، مالکیت واحد مسکونی را در اختیار 
گرفته و در آن ساکن می شوند. به عبارت دیگر در نوع اول، سرمایه گذار خارجی به صورت پیمانکار 
فعالیت می کند )زمین برای یک ساکن امریکایی و سازنده شرکت فرانسوی است( اما در نوع دوم 
سازنده همان مالک است که به نظر می رسد بحث مشارکت سرمایه گذار خارجی در پروژه های 

ساختمانی به صورت پیمانکار بیش از نوع دوم است.
ناگفته نماند که حضور سرمایه گذاران خارجی تبعاتی منفی نیز به همراه دارد و موجب می شود که 
قیمت مسکن افزایش یابد. به عنوان نمونه سه سال پیش در کانادا 25هزار نفر از طبقه متوسط این 
کشور بیانیه یی را علیه فروش زمین به خارجی ها منتشر کردند و خواستار لغو این قانون فروش 
شدند زیرا به گفته آنها  همچنین مراجعه به آمارها با ورود خارجی ها به بازار مسکن کانادا، قیمت 
مسکن در این کشور افزایش یافته بود.  حضور سرمایه گذار خارجی یا اجازه خرید ملک به 
خارجی ها تبعات منفی دیگری نیز دارد که یکی از این اثرات از میان رفتن ملیت و ملی گرایی در 
کشورهاست، به عنوان نمونه چندی پیش یکی از اقتصاددانان اروپایی هشدار داده بود که اگر روند 
فروش امالک و مستغالت شهر لندن به قطری ها با همین سرعت ادامه یابد شهر لندن هویت خود 
را از دست داده و شهری با هویت قطری می شود. همین موضوع را می توان در کشوری مانند ترکیه 
نیز مشاهده کرد؛ وقتی تبلیغات فروش زمین و واحد مسکونی در شهرهای  آنتالیا، آنالیا و... مطرح 

می شود،  می تواند ملیت این کشورها را هدف 
قرار دهد.

البته با وجود نگرانی هایی که ازسوی برخی 
اثرات  درباره  اقتصادی-اجتماعی  کارشناسان 
حضور  همچنین  ملک،  بی رویه  فروش 
مسکن   بخش  در  خارجی  سرمایه گذاران 
مانند  کشورهایی  همچنان  می شود  احساس 
استرالیا، ترکیه، امریکا و... از حضور سرمایه گذار 
خارجی استقبال می کنند. در همین راستا حجم 
سرمایه گذاری خارجی در امریکا نشان می دهد 
که در مارس 2014، 92.2تریلیون دالر از ارزش 
کل امالک فروخته شده در فاصله مارس 2013 
تا مارس 2014، به سرمایه گذاران خارجی تعلق 
دارد، این رقم نسبت به میزان سرمایه گذاری 
خارجی در بخش مسکن و ساختمان امریکا 
در سال 2013، حدود 35درصد افزایش یافته 
است. ناگفته نماند که جذب سرمایه گذاری 
وجود  نیازمند  مسکن  بخش  در  خارجی 
فاکتورهای ویژه یی ازجمله رونق بازار مسکن 
کشور هدف و حمایت از سرمایه گذار است، به 
عنوان نمونه در فاصله سال های 2002 تا 2007 
که بازار مسکن امریکا رونق را تجربه می کرد و 
سرمایه گذاری در این بازار سودآوری مناسبی به 
همراه داشت، حضور سرمایه گذاران خارجی در 
این بخش به شدت افزایش یافت، اما در شرایط 
کنونی بازار مسکن ایران نمی توان شاهد حضور 
پررنگ سرمایه گذاران خارجی بود؛ زیرا هم 
نظام بانکی و قوانین حاکم از ورود سرمایه گذار 
حمایت نمی کند و هم بازار در رکود عمیقی 
فرورفته است. بنابراین نمی توان انتظار داشت 
که شرکت های فرانسوی که به صورت سازمان 
یافته در دوبی، ساخت برج های بلندمرتبه را 
برعهده دارند در ایران و در الهیه تهران چنین 
پروژه یی را اجرایی کنند؛ زیرا هم اکنون تقاضای 
الزم برای خرید چنین واحدهایی نیز وجود 
ندارد اما می توان از تکنولوژی های مدرن سایر 
کشورها برای صنعتی سازی ساختمان بهره برد.

 وضعیت و پیامدهای جذب سرمایه خارجی 
بخش مسکن در پساتحریم

محمدرضا فرهادی پور
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
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دکتر بهرام امیراحمدیان
عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس(

با نگاهی به حجم تجارت دو کشور می توان دریافت که تجارت خارجی دو کشور در سطح قابل قبولی 
نیست. مقامات هر دو کشور بر این باورند که با وجود محدودیت ها، ظرفیت هایی خالی برای توسعه 

همکاری ها وجود دارد.
حجم تجارت خارجی بین ایران و روسیه در پیرامون 1-3 میلیارد دالر در سال در نوسان بوده است. 
مقدار صادرات ایران به روسیه در سال هاي مختلف هیچگاه به یک میلیارد دالر نرسیده است. با در نظر 
گرفتن اینکه مقدار صادرات ایران به افغانستان حدود 3-4 میلیارد دالر و عراق بیش از 6 میلیارد دالر بوده، 
روسیه به عنوان بزرگترین همسایه ایران سهم کمتری در مقایسه با دیگر همسایگان ایران دارد. بنابراین 
معین است که بازار روسیه براي کاالهاي ایران محدود بوده و مازاد بر مصرف کشور در بازارهاي دیگري 
که طي سالیان دراز از ثبات نسبي برخوردار بوده صادر مي شده است. روسیه و ایران هر دو کشورهای 
صادر کننده نفت و انرژی هستند. به همین سبب اقتصاد آنان نسبت به هم تکمیل کننده )اکمالی( نیست. 

سهم نفت در اقتصاد هر دو کشور کشور بیش از 50 درصد است.
با نگاهی به حجم تجارت دو کشور می توان دریافت که تجارت خارجی دو کشور در سطح قابل قبولی 
نیست. مقامات هر دو کشور بر این باورند که با وجود محدودیت ها، ظرفیت هایی خالی برای توسعه 
همکاری ها وجود دارد. صادرات ایران به روسیه در سال 1393 برابر 286 میلیون دالر بوده که %0/78 
از کل صادرات ایران را تشکیل مي دهد. سهم ایران از کل واردات روسیه 0/09% )نه صدم درصد( بوده 
است. روسیه در سال 2014 حدود 308 میلیارد دالر کاال وارد کرده است که 13% آن را محصوالت 
کشاورزي تشکیل مي دهد. در سال 1383 )ده سال قبل( صادرات ایران به روسیه 177 میلیون دالر بود 
که سهمي برابر0/2% )دو دهم درصد( از کل صادرات ایران به روسیه را تشکیل مي داد. در سال 1393 
کل مقدار صادرات ایران نسبت به سال 1383 تقریبا به نصف کاهش یافته است در حالي که طي این ده 

سال صادرات ایران به روسیه حدود 60% افزایش داشته است.
 

اکنون روسیه نیازمند واردات بیشتري کاال به ویژه خوراکي از ایران است. ایران چگونه مي تواند 
سهم کمتر از یک درصدي خود در بازار روسیه را افزایش دهد؟

براي تامین نیازهاي روسیه فرض هاي زیر پیش روست:
الف - این کاالها بر اساس فرض باال باید از بازارهاي دیگري که ایران در بین شرکاي تجاري خود در 
جهان دارد به سمت روسیه تغییر جهت صادراتي بدهند و این به معناي آن است که بازارهاي قبلي کنار 
گذاشته شده و به بازارهاي جدیدي که روسیه بروي ایران گشوده است میل کند. بازرگاناني که تمایل 
به تغییر شرکاي خود داشته باشند و بخواهند روسیه را به عنوان جایگزین بپذیرند، باید شناسایي و براي 
صادرات آماده شوند. اتاق مشترک ایران و روسیه یک بازار انحصاري براي تجارت با روسیه دارد. تغییر 

این ساختار نیز ضروري به نظر مي رسد.
ب- روش دیگر افزایش صادرات، ایجاد ظرفیت هاي جدید در بخش تولید است که عالوه بر تامین 
نیازهاي داخلي مازادي براي صادرت به روسیه داشته باشد. روند افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاري 

و برنامه ریزي است که به زمان نیاز دارد که در 
بخش زراعت کوتاه مدت و در بخش باغداري و 

دامپروري زمان بر خواهد بود.
ج - در بخش تولیدات صنعتي و معدني نیز تامین 
نیازهایي که ایران توانایي تامین آن را دارد نیازمند 
بررسي، شناسایي، برنامه ریزي و سرمایه گذاري 

است.
    

همکاري هاي فیمابین
منافع روسیه در تقویت هرچه بیشتر روند منع 
اشاعه تسلیحات هسته ای، بهبود ثبات منطقه ای و 
همچنین ارتقاء و توسعه همکاری های چندجانبه با 
ایران قرار دارد. در این میان منافع مختلفی همچون 
بخش های  یا  و  انرژی  با حوزه  مرتبط  منافع 
صنعتی نظامی، سیاست روسیه در قبال ایران را 
تحت تأثیر خود قرار می دهند. تجربیات گذشته 
نشان می دهند در حالی که منافعی از این دست 
می توانند بر موضع مسکو در قبال ایران تأثیرگذار 
باشند اما با این حال چندان تعیین کننده نیستند. 
عالوه بر این، روسیه ناچار است تا منافع سایر 

بازیگران منطقه ای را نیز در نظر داشته باشد.
توسعه روابط تجاري بین ایران و روسیه نیازمند 
شرایط  این  است.  مناسب  شرایطي  ایجاد 

عبارتند از: 
بانک و بیمه

داراي  روسیه  اي  بیمه  و  بانکي  ساختارهاي 
ویژگي هاي مخصوص است که براي فعالیت 
صادرکننده ایراني مناسب نبوده است و به همین 
سبب سطح مناسبات تجاري توسعه مورد انتظار 
را نداشته و موجي بوجود مدن انحصار در این 
بازر شده است. زبان روسیه نیز مزید بر علت 
با محدودیت  را  فعاالن جدید  بوده که ورود 

روابط اقتصادی ایران و روسیه؛ چشم انداز آینده، 
فرصت ها و موانع

ایران اقتصاد 
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آسیایی، آفریقایي و خاورمیانه و خاور نزدیک است.
حضور در بازار روسیه و صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به این کشور جزو 

برنامه های جدیدی است که البته روسیه نیز خواهان این روابط است.
گسترش روابط تجاري بین ایران و روسیه در شرایط کنوني از هر دو سو مورد تاکید قرار 

گرفته است.
روسیه عالقه مند است که جمهوري اسالمي ایران با پیوستن به اتحادیه اقتصادي اوراسایي 
ضمن کمک به روسیه در گسترش این اتحادیه اقتصادي براي تفوق بر شرایط اقتصادي 
بحراني روسیه، از ترجیحات تجاري این اتحادي برخوردار شود. مذاکراتي در این زمینه 

انجام و مقدمات همکاري ایران با این اتحادیه در حال پیگیري است.
براي توسعه روابط تجاري انجام اقدامات زیر و پیگیري آن تا حصول نتیجه ضروري مي 

نماید. این موارد براي ایران و روسیه بطور مشخص عبارتند از:
 

الف- ایران
بازنگري در ترکیب اعضا و ساختار کمیسیون مشترک همکاري هاي اقتصادي ایران- روسیه 

براي تطبیق با شرایط موجود.
ایجاد تحول در اتاق مشترک بازرگاني ایران- روسیه و پایان دادن به انحصار تجاري با 
پذیرش اعضاي جدید در ساختاري بهینه در پاسخگویي به گسترش فعالیت هاي تجاري 

فیمابین.
تشکیل کنسرسیوم صادراتي براي استانداردسازي کاالهاي صادراتي و ایجاد تشکل صادراتي 
و ساماندهي به صادرات و جلوگیري از صادرات کاالهاي غیر استاندارد و خارج از این 

چارچوب.
 

 ب - روسیه:
حذف یا کاهش قابل توجه تعرفه براي کاالهاي صادراتي ایران به روسیه براي کاهش هزینه 
هاي صادراتي و باالبردن قدرت رقابتي کاالهاي صادراتي ایراني و ایجاد جذابیت بازار براي 

فعاالن اقتصادي ایراني
ایجاد تسهیالت گمرکي براي امکان تردد روان و آسان کامیون هاي ایراني براي حمل بار به 

مقاصد شهرهاي روسیه با گذر از مرز زمیني جمهوري آذربایجان- داغستان.
تسهیل در صدور ویزا براي بازرگانان و رانندگان کامیون ها و نهادینه کردن این نوع اقدامات 

در پاسخگویي به افزایش روابط بازرگاني.
 ایران و روسیه تواما کوشش پیگیر براي حل مناسبات مبادالت پولي و برقراري روندهاي 

مناسب بانکي با ایجاد بانک هاي مشترک را دارند. 

ادامه مذاکرات همکاري ایران با اتحادیه اقتصادي اوراسیایي
- تاسیس سایت هاي اطالع رساني بازار به دو زبان فارسي و روسي و ایجاد تشکیالت الزم 

براي بروز رساني اطالعات بازرگاني       
- کوشش در جهت شناخت بازار روسیه براي فعاالن اقتصادي ایران و شناساندن بازار ایران 

براي فعاالن اقتصادي روسیه  
- برگزاري نمایشگاه هاي تجاري ایران در روسیه و روسیه در ایران

- برگزاري همایش هاي علمي براي آسیب شناسي روابط تجاري و یافتن راه هاي برون 
رفت از موانع، محدودیت ها و دشواري هاي موجود

- کوشش در جهت فعال سازي کریدور ترانزیت شمال- جنوب با آماده سازي بنادر روسیه 
برای همکاري و هماهنگي با کشتي راني جمهوري اسالمي ایران در دریاي خزر

- تسهیل و پیگیري تکمیل راه آهن قزوین- رشت- انزلي- آستارا براي آماده سازي مبادالت 
ریلي ایران- جمهوري آذربایجان- روسیه در چارچوب کریدور ترانزیتي شمال- جنوب

- برگزاري نشست هایي براي برقراري خطوط پروازي بین ایران با برخي از جمهوري هاي 
روسیه از جمله منطقه ولگا)تاتارستان(، قفقاز شمالي)داغستان(، منطقه سیبري)نووسیبیرسک( 
و اورال )چلیابینسک( و برنامه ریزي برای مبادالت اقتصادي این مناطق با استان هاي ایران 

از جمله خراسان شمالي، آذربایجان شرقي، اصفهان، خوزستان و فارس.
- فعال سازي دفتر واردات و صادرات در مرز داغستان براي راهنمایي کامیون هاي ایراني 

و روسي حامل بار.
 

مواجه مي کند.
اینکه روسیه معادل کل  با توجه به  همچنین 
صادرات غیرنفتی ایران، واردات مواد غذایی از 
سراسر دنیا دارد بنابراین می توان به عنوان بازاری 
بزرگ و جذاب، در این کشور فرصتی مهیا کرد 
تا بتوان صادرات ایران را نیز به جهشی مناسب 

رساند.
روسیه حجم باالیی از محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی را وارد مي کند و یکي از بزرگترین 
وارد کننده این نوع کاال در جهان است. مبادالت 
تجاري ایران و روسیه، به دلیل وجود تعرفه های 
باالی واردات و صادرات در این کشور، نبود خط 
پروازی و حمل و نقل دریایی مناسب بین ایران و 
روسیه و متفاوت بودن استانداردها برای صادرات 
محصوالتی مانند انواع دام، ماهی، میوه و سبزی ها 
رفت وآمدها برای ایجاد تفاهم نامه مشترک و 
امضای پروتکل هنوز به سطح مطلوبی دست 

نرسیده است.
 

شناخت بازار
بازرایابي  به  نیاز  بازرگاني  براي توسعه روابط 
و شناخت بازار دارد. برگزاري نمایشگاه هاي 
در  و روسیه  در روسیه  ایران  تجاري صنعتي 
ایران و معرفي ظرفیت ها و توان هاي تولیدي 
هر دو طرف به یکدیگر باید با جدیت دنبال 
شود. ایجاد پایگاه هاي اطالع رساني به زبان هاي 
روسي و فارسي براي معرفي بازارها و تولیدات 
و استانداردسازي کاال بسیاري ضروري است. در 
زمینه هاي مبادالت پولي و معامالت با روبل و 

ریال نیز اقدامتي در حال انجام است.
 

با  ایران  جانب  همه  روابط  گسترش  موانع 
روسیه

 نبود ارتباط ریلی
عرض راه آهن کشورهای CIS با استانداردهای 
بین المللی هماهنگ نیست. این را آهن دارای 
ریل هایی با عرض 1524 میلی متر بود که ابتدا 
در بریتانیا و سپس در ایاالت متحده بکار گرفته 
شده بود. که بعد ها به »گیج روسی« معروف 
شد. بعد ها عرض آن به 1520 میلی متر تغییر داده 
و راه آهن روسی نامیده شد. اکنون این عرض 
المنافع،  مشترک  مستقل  کشورهای  در  ریلی 
جمهوری های بالتیک و گرجستان و هم چنین 
مغولستان و فنالند مورد استفاده قرار می گیرد. راه 
آهن ایران در نقطه اتصال به این راه آهن در منطقه 
سرخس ناگزیر به تغییر بوژی قطارهای وارداتی 
بود که برای تغییر بوژی زمان زیادی صرف می 
شد. ولی با احداث خطوط هم عرض در منطقه 
آزاد سرخس و ورود قطارهای وارداتی تا داخل 
تا  مشکالت  از  سرخس  آزاد  منطقه  محوطه 

حدودی کاسته شده است.
راه آهن )با عرض 1524 میلی متری( بخش 

جنوبی روسیه در امتداد سواحل غربی دریای خزر تا شهر بندری دربند تا مرز جمهوری آذربایجان 
ادامه دارد که از این طریق با اتصال به راه آهن جمهوری آذربایجان تا شهر مرزی آستارا امتداد دارد. 
زیرساخت های الزم برای اتصال راه آهن ایران به این شبکه در آستارا فراهم شده است که پس از تکمیل 
راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا  ارتباط ریلی ایران با روسیه فراهم خواهد شد. اکنون روسیه با 128 
هزار کیلومتر طول راه آهن توانایی اتصال به راه آهن ایران از طریق قزاقستان را نیز داراست. با افتتاح خط 
آهن شرق دریای خزر راه آهن ایران از طریق گرگان به راه آهن ترکمنستان و سپس قزاقستان می تواند با 

بهره گیری از راه آهن ماورای خزر قزاقستان ایران می تواند به شبکه راه آهن روسیه بپیوندد.
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی راه آهن ایران در جلفا با راه آهن قفقاز و از آن طریق با راه آهن 
سراسری اتحاد شوروی ارتباط داشت. پس از آغاز درگیری های ارمنستان با جمهوری آذربایجان بر 
سر مساله قره باغ از آغاز سال 1988 این راه آهن مسدود شده و از کارایی خارج شد که تا کنون نیز 

ادامه دارد.
بر اساس اطالع، جمهوري آذربایجان پایانه راه آهن خود را که حدود 6 کیلومتر از نقطه مرزي با ایران 
فاصله دارد، به هزینه ادامه خواهد داد. هم چنین از نقطه مرزي 2/5 کیلومتر ریل گذاري در خاک ایران 
از نقطه مرزي تا بارانداز باغچه سراي در محدوده شهر آستارا از سوي جمهوري آذربایجان با هزینه ایران 
انجام خواهد گرفت که در آنجا ترمینال بار ایجاد و بارها با راه آهن تا اتصال به خطوط راه آهن روسیه 

و اروپا انجام خواهد گرفت.

 محدودیت حمل و نقل در دریای خزر
بخش مهمی از مبادالت تجاری ایران با روسیه از طریق بنادر دریای خزر صورت می گیرد. کشتی های 
باری دو طرف برای حمل محموله های خشک ساماندهی شده اند ولی برای حمل موادغذایی فاسد 
شدنی کشتی های سردخانه دار و یخچالدار موجود نیست. بنابراین امکان صادرات موادغذایی فاسد 
شدنی از ایران به روسیه از طریق دریای خزر ممکن نیست. بنابراین از طریق راه های دریایی آب های 
آزاد این محموله ها می تواند حمل شود. طبیعي است که هزینه حمل در مسیري طوالني امکان رقابت 
کمتري دارد. زیرا بهره گیري از راه هاي دریایي از طریق خلیح فارس- دریاي عمان- دریا عرب- تنگه 
باب المندب- دریاي سیاه- کانال سوئز- دریاي مدیترانه - تنگه داردانل- دریاي مرمره- تنگه بسفر- 
دریاي سیاه و رسیدن به بنادر روسیه در دریاي سیاه و حمل مواد عذایي از ایران تا روسیه هزینه تمام 

شده را باال مي برد. 
فدراسیون روسیه به شدت خواهان توسعه مناسبات تجاری – اقتصادی با ایران است. برای روسیه تاثیر 
اقتصادی حاصل از صادرات کاالهای صنعتی روسیه به ایران و ارایه خدمات به شکل زیر تبیین می شود: 
تاثیرگذاری بر قیمت  های جهانی انرژی. روسیه، ایران و ونزوئال دارای 32،4% ذخایر نفت جهان و 
38،6% ذخایر گاز جهان هستند )طبق آمار بریتیش پترولیوم در ژوئن سال 2013 میالدی(. اتحادیه 
اقتصادی سه دولت می تواند قیمت نفت را که از نظر استراتژیک برای روسیه خیلی مهم است، هم تراز 

با کشورهای عضو اوپک کند.
 

رشد تولید ناخالص داخلی و مدرن سازی شاخه صنعت کشور
رشد صادرات غیرنفتی مطابق با برنامه  های دولت فدراسیون روسیه

ورود شرکت  های روسی به حوزه خلیج فارس با امکان تحقق پروژه  های زیرساختی مشترک در 
جنوب ایران. بنادر خلیج فارس یکی از بهترین نقاط برای صادرات کاالهای غیرنفتی روسیه به کشورهای 

داشته که این فاصله درسال های 93 و 94 سبب شد تا 
سرمایه گذاری در بانک ها پرسود شود.

ایمانی راد خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی چند بانک 
در معرض ورشکستگی قرار بگیرند این سونامی رخ 
خواهد داد و هیچ دولتی هم نمی تواند جلوی این 
سیل را بگیرد.زیرا حجم پول به شکل شبه پول انقدر 
خطرناک است که به اعتقاد من حتی از بدهی های 

امروز دولت هم می تواند خطرناک تر باشد.
کفایت  عدم  دچار  ها  بانک  که  براین  تاکید  با  او 
سرمایه هستند، تصریح کرد: در بدبینانه ترین شرایط 
هم می توان انتظار داشت سیستم بانکی دچار مشکل 
شده افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد و حرکت بخش 
بورس با شتابی که دارد افزایش یابد همه این عوامل 

می تواند سبب سونامی شود.
این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه در هیچ کجای 
دنیا به حساب جاری سود تعلق نمی گیرد، اما درایران 
با خوشحالی این اتفاق می افتد، گفت: این سیستم 
شکننده و بحران زاست ولی خوشبختانه بانک مرکزی 
یکی از بهترین سیاست های سال های اخیر خود را 

هم اکنون در پیش گرفته است.

پیش بینی برای مسکن
وی با بیان اینکه دو اتفاق ممکن است بخش مسکن 
را سال آینده از رکود خارج کند، عنوان کرد: البته 99 
درصد اتفاق نمی افتد، اما این دو اتفاق اول افزایش 
قیمت نفت به 100 دالر در هر بشکه که باعث بیماری 
هلندی شده و دولت ارزهای حامل از فروش نفت را 
به بازار تزریق می کند و جهش نقدینگی مثل سال 86 
به سمت بازار مسکن می رود. در حالت دوم ممکن 
است سیگنال هایی که سپرده های دیداری به بخش 
مسکن می دهد به اندازه کافی حجمی ایجاد کند که 
سپرده گذاری در مسکن را پرسودتر از بانک ها تبدیل 
کند که در این حالت می توان گفت مسکن در سال 

آینده به تحرک درمی اید.
او در عین حال گفت: البته در سال آینده تمام صنایعی 
که به بخش مسکن وابسته هستند، در بورس رشد 
چندانی نخواهند کرد مگر آنکه متعیرهایی که از آنها 

نام برده شد متحرک شوند.
ایمانی راد با بیان این که خطر بزرگ این است که 
نقدینگی از باهیجانی که بوجود آمده خود را تبدیل به 
سرمایه ثابت کند، یادآورشد: اگر اقتصاد ایران خود را 
با اقتصاد جهانی ادغام نکند شرایط به مراتب سخت 

تر خواهد شد.

ادامه از صفحه13

سال 95، فرصت ها و ...
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آسیایی، آفریقایي و خاورمیانه و خاور نزدیک است.
حضور در بازار روسیه و صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به این کشور جزو 

برنامه های جدیدی است که البته روسیه نیز خواهان این روابط است.
گسترش روابط تجاري بین ایران و روسیه در شرایط کنوني از هر دو سو مورد تاکید قرار 

گرفته است.
روسیه عالقه مند است که جمهوري اسالمي ایران با پیوستن به اتحادیه اقتصادي اوراسایي 
ضمن کمک به روسیه در گسترش این اتحادیه اقتصادي براي تفوق بر شرایط اقتصادي 
بحراني روسیه، از ترجیحات تجاري این اتحادي برخوردار شود. مذاکراتي در این زمینه 

انجام و مقدمات همکاري ایران با این اتحادیه در حال پیگیري است.
براي توسعه روابط تجاري انجام اقدامات زیر و پیگیري آن تا حصول نتیجه ضروري مي 

نماید. این موارد براي ایران و روسیه بطور مشخص عبارتند از:
 

الف- ایران
بازنگري در ترکیب اعضا و ساختار کمیسیون مشترک همکاري هاي اقتصادي ایران- روسیه 

براي تطبیق با شرایط موجود.
ایجاد تحول در اتاق مشترک بازرگاني ایران- روسیه و پایان دادن به انحصار تجاري با 
پذیرش اعضاي جدید در ساختاري بهینه در پاسخگویي به گسترش فعالیت هاي تجاري 

فیمابین.
تشکیل کنسرسیوم صادراتي براي استانداردسازي کاالهاي صادراتي و ایجاد تشکل صادراتي 
و ساماندهي به صادرات و جلوگیري از صادرات کاالهاي غیر استاندارد و خارج از این 

چارچوب.
 

 ب - روسیه:
حذف یا کاهش قابل توجه تعرفه براي کاالهاي صادراتي ایران به روسیه براي کاهش هزینه 
هاي صادراتي و باالبردن قدرت رقابتي کاالهاي صادراتي ایراني و ایجاد جذابیت بازار براي 

فعاالن اقتصادي ایراني
ایجاد تسهیالت گمرکي براي امکان تردد روان و آسان کامیون هاي ایراني براي حمل بار به 

مقاصد شهرهاي روسیه با گذر از مرز زمیني جمهوري آذربایجان- داغستان.
تسهیل در صدور ویزا براي بازرگانان و رانندگان کامیون ها و نهادینه کردن این نوع اقدامات 

در پاسخگویي به افزایش روابط بازرگاني.
 ایران و روسیه تواما کوشش پیگیر براي حل مناسبات مبادالت پولي و برقراري روندهاي 

مناسب بانکي با ایجاد بانک هاي مشترک را دارند. 

ادامه مذاکرات همکاري ایران با اتحادیه اقتصادي اوراسیایي
- تاسیس سایت هاي اطالع رساني بازار به دو زبان فارسي و روسي و ایجاد تشکیالت الزم 

براي بروز رساني اطالعات بازرگاني       
- کوشش در جهت شناخت بازار روسیه براي فعاالن اقتصادي ایران و شناساندن بازار ایران 

براي فعاالن اقتصادي روسیه  
- برگزاري نمایشگاه هاي تجاري ایران در روسیه و روسیه در ایران

- برگزاري همایش هاي علمي براي آسیب شناسي روابط تجاري و یافتن راه هاي برون 
رفت از موانع، محدودیت ها و دشواري هاي موجود

- کوشش در جهت فعال سازي کریدور ترانزیت شمال- جنوب با آماده سازي بنادر روسیه 
برای همکاري و هماهنگي با کشتي راني جمهوري اسالمي ایران در دریاي خزر

- تسهیل و پیگیري تکمیل راه آهن قزوین- رشت- انزلي- آستارا براي آماده سازي مبادالت 
ریلي ایران- جمهوري آذربایجان- روسیه در چارچوب کریدور ترانزیتي شمال- جنوب

- برگزاري نشست هایي براي برقراري خطوط پروازي بین ایران با برخي از جمهوري هاي 
روسیه از جمله منطقه ولگا)تاتارستان(، قفقاز شمالي)داغستان(، منطقه سیبري)نووسیبیرسک( 
و اورال )چلیابینسک( و برنامه ریزي برای مبادالت اقتصادي این مناطق با استان هاي ایران 

از جمله خراسان شمالي، آذربایجان شرقي، اصفهان، خوزستان و فارس.
- فعال سازي دفتر واردات و صادرات در مرز داغستان براي راهنمایي کامیون هاي ایراني 

و روسي حامل بار.
 

مواجه مي کند.
اینکه روسیه معادل کل  با توجه به  همچنین 
صادرات غیرنفتی ایران، واردات مواد غذایی از 
سراسر دنیا دارد بنابراین می توان به عنوان بازاری 
بزرگ و جذاب، در این کشور فرصتی مهیا کرد 
تا بتوان صادرات ایران را نیز به جهشی مناسب 

رساند.
روسیه حجم باالیی از محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی را وارد مي کند و یکي از بزرگترین 
وارد کننده این نوع کاال در جهان است. مبادالت 
تجاري ایران و روسیه، به دلیل وجود تعرفه های 
باالی واردات و صادرات در این کشور، نبود خط 
پروازی و حمل و نقل دریایی مناسب بین ایران و 
روسیه و متفاوت بودن استانداردها برای صادرات 
محصوالتی مانند انواع دام، ماهی، میوه و سبزی ها 
رفت وآمدها برای ایجاد تفاهم نامه مشترک و 
امضای پروتکل هنوز به سطح مطلوبی دست 

نرسیده است.
 

شناخت بازار
بازرایابي  به  نیاز  بازرگاني  براي توسعه روابط 
و شناخت بازار دارد. برگزاري نمایشگاه هاي 
در  و روسیه  در روسیه  ایران  تجاري صنعتي 
ایران و معرفي ظرفیت ها و توان هاي تولیدي 
هر دو طرف به یکدیگر باید با جدیت دنبال 
شود. ایجاد پایگاه هاي اطالع رساني به زبان هاي 
روسي و فارسي براي معرفي بازارها و تولیدات 
و استانداردسازي کاال بسیاري ضروري است. در 
زمینه هاي مبادالت پولي و معامالت با روبل و 

ریال نیز اقدامتي در حال انجام است.
 

با  ایران  جانب  همه  روابط  گسترش  موانع 
روسیه

 نبود ارتباط ریلی
عرض راه آهن کشورهای CIS با استانداردهای 
بین المللی هماهنگ نیست. این را آهن دارای 
ریل هایی با عرض 1524 میلی متر بود که ابتدا 
در بریتانیا و سپس در ایاالت متحده بکار گرفته 
شده بود. که بعد ها به »گیج روسی« معروف 
شد. بعد ها عرض آن به 1520 میلی متر تغییر داده 
و راه آهن روسی نامیده شد. اکنون این عرض 
المنافع،  مشترک  مستقل  کشورهای  در  ریلی 
جمهوری های بالتیک و گرجستان و هم چنین 
مغولستان و فنالند مورد استفاده قرار می گیرد. راه 
آهن ایران در نقطه اتصال به این راه آهن در منطقه 
سرخس ناگزیر به تغییر بوژی قطارهای وارداتی 
بود که برای تغییر بوژی زمان زیادی صرف می 
شد. ولی با احداث خطوط هم عرض در منطقه 
آزاد سرخس و ورود قطارهای وارداتی تا داخل 
تا  مشکالت  از  سرخس  آزاد  منطقه  محوطه 

حدودی کاسته شده است.
راه آهن )با عرض 1524 میلی متری( بخش 

جنوبی روسیه در امتداد سواحل غربی دریای خزر تا شهر بندری دربند تا مرز جمهوری آذربایجان 
ادامه دارد که از این طریق با اتصال به راه آهن جمهوری آذربایجان تا شهر مرزی آستارا امتداد دارد. 
زیرساخت های الزم برای اتصال راه آهن ایران به این شبکه در آستارا فراهم شده است که پس از تکمیل 
راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا  ارتباط ریلی ایران با روسیه فراهم خواهد شد. اکنون روسیه با 128 
هزار کیلومتر طول راه آهن توانایی اتصال به راه آهن ایران از طریق قزاقستان را نیز داراست. با افتتاح خط 
آهن شرق دریای خزر راه آهن ایران از طریق گرگان به راه آهن ترکمنستان و سپس قزاقستان می تواند با 

بهره گیری از راه آهن ماورای خزر قزاقستان ایران می تواند به شبکه راه آهن روسیه بپیوندد.
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی راه آهن ایران در جلفا با راه آهن قفقاز و از آن طریق با راه آهن 
سراسری اتحاد شوروی ارتباط داشت. پس از آغاز درگیری های ارمنستان با جمهوری آذربایجان بر 
سر مساله قره باغ از آغاز سال 1988 این راه آهن مسدود شده و از کارایی خارج شد که تا کنون نیز 

ادامه دارد.
بر اساس اطالع، جمهوري آذربایجان پایانه راه آهن خود را که حدود 6 کیلومتر از نقطه مرزي با ایران 
فاصله دارد، به هزینه ادامه خواهد داد. هم چنین از نقطه مرزي 2/5 کیلومتر ریل گذاري در خاک ایران 
از نقطه مرزي تا بارانداز باغچه سراي در محدوده شهر آستارا از سوي جمهوري آذربایجان با هزینه ایران 
انجام خواهد گرفت که در آنجا ترمینال بار ایجاد و بارها با راه آهن تا اتصال به خطوط راه آهن روسیه 

و اروپا انجام خواهد گرفت.

 محدودیت حمل و نقل در دریای خزر
بخش مهمی از مبادالت تجاری ایران با روسیه از طریق بنادر دریای خزر صورت می گیرد. کشتی های 
باری دو طرف برای حمل محموله های خشک ساماندهی شده اند ولی برای حمل موادغذایی فاسد 
شدنی کشتی های سردخانه دار و یخچالدار موجود نیست. بنابراین امکان صادرات موادغذایی فاسد 
شدنی از ایران به روسیه از طریق دریای خزر ممکن نیست. بنابراین از طریق راه های دریایی آب های 
آزاد این محموله ها می تواند حمل شود. طبیعي است که هزینه حمل در مسیري طوالني امکان رقابت 
کمتري دارد. زیرا بهره گیري از راه هاي دریایي از طریق خلیح فارس- دریاي عمان- دریا عرب- تنگه 
باب المندب- دریاي سیاه- کانال سوئز- دریاي مدیترانه - تنگه داردانل- دریاي مرمره- تنگه بسفر- 
دریاي سیاه و رسیدن به بنادر روسیه در دریاي سیاه و حمل مواد عذایي از ایران تا روسیه هزینه تمام 

شده را باال مي برد. 
فدراسیون روسیه به شدت خواهان توسعه مناسبات تجاری – اقتصادی با ایران است. برای روسیه تاثیر 
اقتصادی حاصل از صادرات کاالهای صنعتی روسیه به ایران و ارایه خدمات به شکل زیر تبیین می شود: 
تاثیرگذاری بر قیمت  های جهانی انرژی. روسیه، ایران و ونزوئال دارای 32،4% ذخایر نفت جهان و 
38،6% ذخایر گاز جهان هستند )طبق آمار بریتیش پترولیوم در ژوئن سال 2013 میالدی(. اتحادیه 
اقتصادی سه دولت می تواند قیمت نفت را که از نظر استراتژیک برای روسیه خیلی مهم است، هم تراز 

با کشورهای عضو اوپک کند.
 

رشد تولید ناخالص داخلی و مدرن سازی شاخه صنعت کشور
رشد صادرات غیرنفتی مطابق با برنامه  های دولت فدراسیون روسیه

ورود شرکت  های روسی به حوزه خلیج فارس با امکان تحقق پروژه  های زیرساختی مشترک در 
جنوب ایران. بنادر خلیج فارس یکی از بهترین نقاط برای صادرات کاالهای غیرنفتی روسیه به کشورهای 

داشته که این فاصله درسال های 93 و 94 سبب شد تا 
سرمایه گذاری در بانک ها پرسود شود.

ایمانی راد خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی چند بانک 
در معرض ورشکستگی قرار بگیرند این سونامی رخ 
خواهد داد و هیچ دولتی هم نمی تواند جلوی این 
سیل را بگیرد.زیرا حجم پول به شکل شبه پول انقدر 
خطرناک است که به اعتقاد من حتی از بدهی های 

امروز دولت هم می تواند خطرناک تر باشد.
کفایت  عدم  دچار  ها  بانک  که  براین  تاکید  با  او 
سرمایه هستند، تصریح کرد: در بدبینانه ترین شرایط 
هم می توان انتظار داشت سیستم بانکی دچار مشکل 
شده افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد و حرکت بخش 
بورس با شتابی که دارد افزایش یابد همه این عوامل 

می تواند سبب سونامی شود.
این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه در هیچ کجای 
دنیا به حساب جاری سود تعلق نمی گیرد، اما درایران 
با خوشحالی این اتفاق می افتد، گفت: این سیستم 
شکننده و بحران زاست ولی خوشبختانه بانک مرکزی 
یکی از بهترین سیاست های سال های اخیر خود را 

هم اکنون در پیش گرفته است.

پیش بینی برای مسکن
وی با بیان اینکه دو اتفاق ممکن است بخش مسکن 
را سال آینده از رکود خارج کند، عنوان کرد: البته 99 
درصد اتفاق نمی افتد، اما این دو اتفاق اول افزایش 
قیمت نفت به 100 دالر در هر بشکه که باعث بیماری 
هلندی شده و دولت ارزهای حامل از فروش نفت را 
به بازار تزریق می کند و جهش نقدینگی مثل سال 86 
به سمت بازار مسکن می رود. در حالت دوم ممکن 
است سیگنال هایی که سپرده های دیداری به بخش 
مسکن می دهد به اندازه کافی حجمی ایجاد کند که 
سپرده گذاری در مسکن را پرسودتر از بانک ها تبدیل 
کند که در این حالت می توان گفت مسکن در سال 

آینده به تحرک درمی اید.
او در عین حال گفت: البته در سال آینده تمام صنایعی 
که به بخش مسکن وابسته هستند، در بورس رشد 
چندانی نخواهند کرد مگر آنکه متعیرهایی که از آنها 

نام برده شد متحرک شوند.
ایمانی راد با بیان این که خطر بزرگ این است که 
نقدینگی از باهیجانی که بوجود آمده خود را تبدیل به 
سرمایه ثابت کند، یادآورشد: اگر اقتصاد ایران خود را 
با اقتصاد جهانی ادغام نکند شرایط به مراتب سخت 

تر خواهد شد.

ادامه از صفحه13

سال 95، فرصت ها و ...
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نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

برای تجارت با روسیه مشکل حمل و نقل داریم

 نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه با بیان اینکه ایران می تواند با افزایش 
حجم مبادالت تجاری جای خالی صادرات 
ترک را در بازار روسیه پر کند، عنوان کرد: 
باید با توجه به توانایی هایی که برای حضور 
در بازار روسیه داریم، از این فرصت استفاده 
سهولت  روسیه  به  را  صادرات مان  تا  کنیم 

بخشیم.
وجود  به  تنش های  به  اشاره  با  قیافه  قدیر 
آمده در روابط سیاسی روسیه و ترکیه اظهار 
کرد: اما مهم این است که ایران تا چه اندازه 
می تواند در این زمینه جایگزین ترکیه شود. 
گرچه گسترش همکاری ایران و روسیه اتفاق 
مبارکی است اما اینکه در چه زمینه هایی این 
مشخص  شود،  محقق  می تواند  همکاری 
روس ها  روزها  این  که  حالی  در  نیست. 
تامین کننده  ایران  هستند  آن  دنبال  به  بسیار 
کاالهای موردنیازشان باشد، تجارت ایران و 
روسیه با مشکالتی روبه رو است. در وهله 
یا  آنها  نیاز  تمامی  تامین  توانایی  باید  اول 
حداقل بخشی از آن را داشته باشیم. با توجه 
به زیرساخت هایی که در تولید محصوالت 
کشاورزی برخوردار هستیم، بعید می دانم تمام 
نیازهای آنها را بتوانیم تامین کنیم گرچه امکان 
این وجود دارد که بتوانیم بخشی از این نیاز را 
فقط برآروده کنیم. پس از آن کیفیت کاالها و 
ارتقای کیفیت بسته بندی محصوالت مان حائز 
برای  الزم  ظرفیت  ایران  در  است.  اهمیت 
صادرات به روسیه وجود دارد اما خالهایی 
همچنان راه را به روی صادرکنندگان بسته 
ظرفیت  این  وجود  با  که  حالی  در  است. 
صادراتی درون کشور اگر بتوانیم محصولی 
بازار  باال به روسیه صادر کنیم،  را به میزان 

داخلی مان آسیب نمی بیند. 
ایران و  بازرگانی مشترک  اتاق  نایب رئیس 
روسیه حفظ تبادالت ایران را در بازار روسیه 
در بلندمدت دارای اهمیت دانست و گفت: 
ممکن است با بروز هر مشکلی در صادرات 

با مشکل روبه رو شویم و در این مدت برخی از اتفاقاتی که در بازار داخل رخ می دهد مانند 
دخالت ستاد تنظیم بازار مانع صادرات مان شود. در حالی که باید اجازه داد اگر نیازی به کاالیی 
داریم آن را وارد کنیم و در عوض به هر قیمتی که شده بازار صادراتی مان را از دست ندهیم. 

تولیدکنندگانی که محصوالت شان صادراتی است در حال حاضر باید با 3۰ درصد بهره بانکی 
تسهیالت بانکی دریافت کنند و این به معنای آن است که سودآوری تولیدکننده پایین آمده و دیگر 
انگیزه ای برای رقابت در میان تولیدکنندگان نمانده است و همین امر باعث شده از کشورهای 

رقیب در بازارهای صادراتی عقب بمانیم

یکی از تنگناهای تولیدکنندگان وصادرکنندگان ما این است که کاالی تولید شده در کارخانه فقط 
قابل رقابت است و از زمانی که حمل آن آغاز می شود، دیگر اقتصادی نیست و هر چقدر جنس به 

بندر نزدیک می شود، مزیت اقتصادی خود را از دست می دهد

قیافه افزود: در اغلب کشورهای خارجی بازار رقابتی وجود دارد و صادرکننده و واردکننده 
به هر سختی که شده قیمت تمام شده تولید خود را پایین می آورند تا بتواند همیشه در بازار 
حضور داشته باشند. نباید اینطور تصور شود که حال که روابط تجاری روسیه و ترکیه بهم 
ریخته شده می توان بازار صادراتی روسیه را از آن خود کنیم بلکه باید با توجه به توانایی هایی 
که برای حضور در بازار روسیه داریم، این را یک فرصتی تلقی کنیم تا صادرات مان را به روسیه 
سهولت بخشیم. اما در این زمینه یکسری تنگناهایی وجود دارد که در قیمت تمام شده تولید 
ما تاثیرگذار است. اولین تنگنا تامین مالی صادرات و تامین مالی تولید است. تولیدکنندگانی که 
محصوالت شان صادراتی است در حال حاضر باید با 30 درصد بهره بانکی تسهیالت بانکی 
دریافت کنند و این به معنای آن است که سودآوری تولیدکننده پایین آمده و دیگر انگیزه ای 
برای رقابت در میان تولیدکنندگان نمانده است و همین امر باعث شده از کشورهای رقیب در 

بازارهای صادراتی عقب بمانیم. 
در به گزارش اقتصادنیوز نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد.
پس از تامین مالی، زیرساخت های حمل و نقلی ما حائز اهمیت است. زیرساخت هایمان در 
زمینه صادرات میوه و مواد غذایی چقدر کافی است و به لحاظ حمل و نقل چه میزان توسعه 
پیدا کرده ایم یا اینکه چقدر می توان تجارت با روسیه را از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی، 
دریایی و کشتی های دارای کانتینرها و یخچال دار انجام داد. یکی از تنگناهای تولیدکنندگان 
وصادرکنندگان ما این است که کاالی تولید شده در کارخانه فقط قابل رقابت است و از زمانی 
که حمل آن آغاز می شود، دیگر اقتصادی نیست و هر چقدر جنس به بندر نزدیک می شود، 
مزیت اقتصادی خود را از دست می دهد. از سویی روش های تولید محصوالت کشاورزی 
ما اغلب سنتی است و در زمینه تامین آب و کود مشکل داریم. یا در برخی از قوانین بخش 
کشاورزی مانند میزان نیترات آب در محصوالت مانع تولید است و ممکن است این موضوع 

صادرات ما را تهدید کند. 
او افزود: فقط در کوتاه مدت خروج ترکیه به نفع ایران است و باید هر چقدر می توانیم از 
بازار روسیه سهم بگیریم و سهم مان را با پشتوانه تولید حفظ کنیم. اگر بتوانیم حجم مبادالت 
تجاری مان را با روسیه افزایش دهیم، می توانیم ظرفیت های اقتصادی مان که اطالعی هم از آنها 

نداریم در این مدت بیشتر شناخت پیدا کنیم.

دفتر: مشهد - خیابان هاشمی نژاد 2۸ - چهاراه اول سمت چپ - پالک ۱۰/4۸۸
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نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

برای تجارت با روسیه مشکل حمل و نقل داریم

 نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه با بیان اینکه ایران می تواند با افزایش 
حجم مبادالت تجاری جای خالی صادرات 
ترک را در بازار روسیه پر کند، عنوان کرد: 
باید با توجه به توانایی هایی که برای حضور 
در بازار روسیه داریم، از این فرصت استفاده 
سهولت  روسیه  به  را  صادرات مان  تا  کنیم 

بخشیم.
وجود  به  تنش های  به  اشاره  با  قیافه  قدیر 
آمده در روابط سیاسی روسیه و ترکیه اظهار 
کرد: اما مهم این است که ایران تا چه اندازه 
می تواند در این زمینه جایگزین ترکیه شود. 
گرچه گسترش همکاری ایران و روسیه اتفاق 
مبارکی است اما اینکه در چه زمینه هایی این 
مشخص  شود،  محقق  می تواند  همکاری 
روس ها  روزها  این  که  حالی  در  نیست. 
تامین کننده  ایران  هستند  آن  دنبال  به  بسیار 
کاالهای موردنیازشان باشد، تجارت ایران و 
روسیه با مشکالتی روبه رو است. در وهله 
یا  آنها  نیاز  تمامی  تامین  توانایی  باید  اول 
حداقل بخشی از آن را داشته باشیم. با توجه 
به زیرساخت هایی که در تولید محصوالت 
کشاورزی برخوردار هستیم، بعید می دانم تمام 
نیازهای آنها را بتوانیم تامین کنیم گرچه امکان 
این وجود دارد که بتوانیم بخشی از این نیاز را 
فقط برآروده کنیم. پس از آن کیفیت کاالها و 
ارتقای کیفیت بسته بندی محصوالت مان حائز 
برای  الزم  ظرفیت  ایران  در  است.  اهمیت 
صادرات به روسیه وجود دارد اما خالهایی 
همچنان راه را به روی صادرکنندگان بسته 
ظرفیت  این  وجود  با  که  حالی  در  است. 
صادراتی درون کشور اگر بتوانیم محصولی 
بازار  باال به روسیه صادر کنیم،  را به میزان 

داخلی مان آسیب نمی بیند. 
ایران و  بازرگانی مشترک  اتاق  نایب رئیس 
روسیه حفظ تبادالت ایران را در بازار روسیه 
در بلندمدت دارای اهمیت دانست و گفت: 
ممکن است با بروز هر مشکلی در صادرات 

با مشکل روبه رو شویم و در این مدت برخی از اتفاقاتی که در بازار داخل رخ می دهد مانند 
دخالت ستاد تنظیم بازار مانع صادرات مان شود. در حالی که باید اجازه داد اگر نیازی به کاالیی 
داریم آن را وارد کنیم و در عوض به هر قیمتی که شده بازار صادراتی مان را از دست ندهیم. 

تولیدکنندگانی که محصوالت شان صادراتی است در حال حاضر باید با 3۰ درصد بهره بانکی 
تسهیالت بانکی دریافت کنند و این به معنای آن است که سودآوری تولیدکننده پایین آمده و دیگر 
انگیزه ای برای رقابت در میان تولیدکنندگان نمانده است و همین امر باعث شده از کشورهای 

رقیب در بازارهای صادراتی عقب بمانیم

یکی از تنگناهای تولیدکنندگان وصادرکنندگان ما این است که کاالی تولید شده در کارخانه فقط 
قابل رقابت است و از زمانی که حمل آن آغاز می شود، دیگر اقتصادی نیست و هر چقدر جنس به 

بندر نزدیک می شود، مزیت اقتصادی خود را از دست می دهد

قیافه افزود: در اغلب کشورهای خارجی بازار رقابتی وجود دارد و صادرکننده و واردکننده 
به هر سختی که شده قیمت تمام شده تولید خود را پایین می آورند تا بتواند همیشه در بازار 
حضور داشته باشند. نباید اینطور تصور شود که حال که روابط تجاری روسیه و ترکیه بهم 
ریخته شده می توان بازار صادراتی روسیه را از آن خود کنیم بلکه باید با توجه به توانایی هایی 
که برای حضور در بازار روسیه داریم، این را یک فرصتی تلقی کنیم تا صادرات مان را به روسیه 
سهولت بخشیم. اما در این زمینه یکسری تنگناهایی وجود دارد که در قیمت تمام شده تولید 
ما تاثیرگذار است. اولین تنگنا تامین مالی صادرات و تامین مالی تولید است. تولیدکنندگانی که 
محصوالت شان صادراتی است در حال حاضر باید با 30 درصد بهره بانکی تسهیالت بانکی 
دریافت کنند و این به معنای آن است که سودآوری تولیدکننده پایین آمده و دیگر انگیزه ای 
برای رقابت در میان تولیدکنندگان نمانده است و همین امر باعث شده از کشورهای رقیب در 

بازارهای صادراتی عقب بمانیم. 
در به گزارش اقتصادنیوز نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد.
پس از تامین مالی، زیرساخت های حمل و نقلی ما حائز اهمیت است. زیرساخت هایمان در 
زمینه صادرات میوه و مواد غذایی چقدر کافی است و به لحاظ حمل و نقل چه میزان توسعه 
پیدا کرده ایم یا اینکه چقدر می توان تجارت با روسیه را از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی، 
دریایی و کشتی های دارای کانتینرها و یخچال دار انجام داد. یکی از تنگناهای تولیدکنندگان 
وصادرکنندگان ما این است که کاالی تولید شده در کارخانه فقط قابل رقابت است و از زمانی 
که حمل آن آغاز می شود، دیگر اقتصادی نیست و هر چقدر جنس به بندر نزدیک می شود، 
مزیت اقتصادی خود را از دست می دهد. از سویی روش های تولید محصوالت کشاورزی 
ما اغلب سنتی است و در زمینه تامین آب و کود مشکل داریم. یا در برخی از قوانین بخش 
کشاورزی مانند میزان نیترات آب در محصوالت مانع تولید است و ممکن است این موضوع 

صادرات ما را تهدید کند. 
او افزود: فقط در کوتاه مدت خروج ترکیه به نفع ایران است و باید هر چقدر می توانیم از 
بازار روسیه سهم بگیریم و سهم مان را با پشتوانه تولید حفظ کنیم. اگر بتوانیم حجم مبادالت 
تجاری مان را با روسیه افزایش دهیم، می توانیم ظرفیت های اقتصادی مان که اطالعی هم از آنها 

نداریم در این مدت بیشتر شناخت پیدا کنیم.

دفتر: مشهد - خیابان هاشمی نژاد 2۸ - چهاراه اول سمت چپ - پالک ۱۰/4۸۸
شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق

تلفن: 3229۰۰44 / 322۸۰۰44-۰5۱        فکس:۰5۱-322۱۸۸22
www.atlaskavirshargh.com
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معادالت اقتصادي و سرمایه گذاري کم کم در 
حال تغییر است، اگر در گذشته صرف سودآور 
بودن، سرمایه گذاران متقاعد به ورود به یک 
معیارهاي  امروزه  شدند،  مي  کار  و  کسب 
انتخاب در نظر مي گیرند.  براي  بیشتري را 
ثبات سیاسي، نظم اقتصادي و بسیاري از موارد 
نام  به  شاخصي  هستند.  نمونه  این  از  دیگر 
»تریلما« اکنون توجه سرمایه گذاراني که قصد 
ورود به کشوري دیگر براي سرمایه گذاري را 
دارند، به خود جلب کرده است. شاخصي که 
توسط شوراي جهاني انرژي بررسي مي شود 
و ایران در آن رتبه 91 از میان 130 کشور را به 
دست آورده است. این در حالي است که قطر 
در منطقه خاورمیانه با کسب رتبه 28 بهترین 
موقعیت را از این جهت دارد. عربستان در رتبه 
51 و امارات نیز در رتبه 38 قرار گرفته اند. 
در کشورهاي منطقه عراق و پاکستان و سوریه 
با حضور در رتبه هاي 93 و 108 و 123 در 

جایگاه پایین تر از ایران قرار گرفته اند. 
شوراي جهاني انرژي، پایداري انرژي را بر پایه 
سه موضوع قابل اهمیت امنیت انرژي، برابري 
انرژي و پایداري زیست محیطي انرژي تعریف 
مي کند، در نهایت ارمغان این سه دستاورد از 
است.  شده  نامگذاري  »تریلما«  شورا  سوي 
»تریلما« اتصال دهنده ارتباط پیچیده بین افراد 
کنندگان  تنظیم  و  دولت  و حقوقي،  حقیقي 
منابع  اجتماعي،  و  اقتصادي  عوامل  بازار، 
ملي، نگراني هاي زیست محیطي و رفتار هاي 
فردي است. این شاخص همچنین چارچوب 
به  که  هایي  سیاست  ارائه  براي  مشخصي 
طور همزمان براي رسیدگي به امنیت انرژي، 
دسترسي جهاني به خدمات انرژي مقرون به 
صرفه، تولیدات با حساسیت زیست محیطي و 

استفاده از انرژي مناسب که یکي از چالش جدي دولت ها در روبه رو شدن با صنعت است، را با 
ایجاد کردن تغییرات انرژي و ایجاد سیستم هاي انرژي پایدار فراهم مي آورد.

 شاخص انرژي تریلما
 به عنوان بخشي از فرآیند تریلماي جهاني انرژي، شوراي جهاني انرژي در حال گسترش شاخص 
جهاني تریلما است، به گزارش »تعادل« و به نقل از شوراي جهاني انرژي، این شاخص اطالعات 
دسته بندي شده کشورها در زمینه عملکرد انرژي و ویژگي هاي مبتني بر انرژي را جمع آوري و 
ارائه مي دهد، این شاخص زمینه یي را فراهم مي کند که در یک رتبه بندي کشورها به طور نسبي 
بایکدیگر قابل مقایسه باشند، از این رو با توجه به این شاخص مي توان در مورد پایداري، مقرون 
به صرفه بودن و سیستم هاي حساس انرژي زیست محیطي، همچنین نشان دادن چالش هاي 
رایج در بخش انرژي هر کشور اطالعاتي کسب کرد. تریلماي جهاني انرژي هم اکنون براي بیش 
از 130 کشور از جمله ایران این شاخص را ارائه مي دهد. طبق پنجمین گزارش ساالنه تریلماي 
جهاني انرژي، در سال 2015 شاخص تریلما در راستاي اهداف سه گانه خود پیشرفت هاي قابل 
توجهي را تجربه کرده است، اگرچه نتایج به دست آمده حاکي از تالش کشورها براي گسترش 
شاخص تریلماست اما درحال حاظر تنها دو کشور سوییس و سوئد از بین 130 کشور عضو 

توانسته اند به نمره A در هر سه بخش تریلما دست یابند.
خاورمیانه به عنوان منطقه یي که میزان قابل توجهي از منابع انرژي را در خود جاي داده است نیز 
آمار قابل توجهي ندارد. در میان این کشورها قطر با رتبه 28 در صدر قرار داشته و با کسب نمره 
A.B.D، بهترین عملکرد را در راستاي تحقق اهداف سه گانه تریلما در بین کشورهاي در حال 
توسعه دارد. بر اساس این گزارش، درحالي که سهولت دسترسي به انرژي، سهم تجدیدپذیرها از 
تولید برق و افزایش شاخص بهره وري انرژي همگي چشم انداز مثبتي را براي افزایش شاخص 
تریلما دارند، اما در حال حاضر کشور هاي عضو به خصوص کشورهاي در حال توسعه از جمله 

ایران پیشرفت چنداني در این شاخص نداشته اند و روند رشد به کندي در حال انجام است.

جایگاه ایران در شاخص تریلما
طبق گزارش شوراي جهاني انرژي، رتبه بندي و شاخص کلي تریلماي ایران در طول چند سال 
اخیر عمدتا بدون تغییر باقي مانده و یک روند ثابت را طي مي کند، طبق آخرین گزارش این شورا 
که رتبه بندي کشورها را از A تا D انجام داده است، ایران اکنون با کسب امتیاز 58 در امنیت 
انرژي رتبه B در تساوي انرژي با امتیاز 28 رتبه B و با امتیاز 124 در پایداري زیست محیطي 
رتبه D را کسب کرده است. این نمرات ایران را در مقام 91 از میان 131 کشور مورد بررسي 

قرار داده است. 

جایگاه ایران در رتبه بندي تریلما 
شاخصي مهم اما ناشناخته 
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معادالت اقتصادي و سرمایه گذاري کم کم در 
حال تغییر است، اگر در گذشته صرف سودآور 
بودن، سرمایه گذاران متقاعد به ورود به یک 
معیارهاي  امروزه  شدند،  مي  کار  و  کسب 
انتخاب در نظر مي گیرند.  براي  بیشتري را 
ثبات سیاسي، نظم اقتصادي و بسیاري از موارد 
نام  به  شاخصي  هستند.  نمونه  این  از  دیگر 
»تریلما« اکنون توجه سرمایه گذاراني که قصد 
ورود به کشوري دیگر براي سرمایه گذاري را 
دارند، به خود جلب کرده است. شاخصي که 
توسط شوراي جهاني انرژي بررسي مي شود 
و ایران در آن رتبه 91 از میان 130 کشور را به 
دست آورده است. این در حالي است که قطر 
در منطقه خاورمیانه با کسب رتبه 28 بهترین 
موقعیت را از این جهت دارد. عربستان در رتبه 
51 و امارات نیز در رتبه 38 قرار گرفته اند. 
در کشورهاي منطقه عراق و پاکستان و سوریه 
با حضور در رتبه هاي 93 و 108 و 123 در 

جایگاه پایین تر از ایران قرار گرفته اند. 
شوراي جهاني انرژي، پایداري انرژي را بر پایه 
سه موضوع قابل اهمیت امنیت انرژي، برابري 
انرژي و پایداري زیست محیطي انرژي تعریف 
مي کند، در نهایت ارمغان این سه دستاورد از 
است.  شده  نامگذاري  »تریلما«  شورا  سوي 
»تریلما« اتصال دهنده ارتباط پیچیده بین افراد 
کنندگان  تنظیم  و  دولت  و حقوقي،  حقیقي 
منابع  اجتماعي،  و  اقتصادي  عوامل  بازار، 
ملي، نگراني هاي زیست محیطي و رفتار هاي 
فردي است. این شاخص همچنین چارچوب 
به  که  هایي  سیاست  ارائه  براي  مشخصي 
طور همزمان براي رسیدگي به امنیت انرژي، 
دسترسي جهاني به خدمات انرژي مقرون به 
صرفه، تولیدات با حساسیت زیست محیطي و 

استفاده از انرژي مناسب که یکي از چالش جدي دولت ها در روبه رو شدن با صنعت است، را با 
ایجاد کردن تغییرات انرژي و ایجاد سیستم هاي انرژي پایدار فراهم مي آورد.

 شاخص انرژي تریلما
 به عنوان بخشي از فرآیند تریلماي جهاني انرژي، شوراي جهاني انرژي در حال گسترش شاخص 
جهاني تریلما است، به گزارش »تعادل« و به نقل از شوراي جهاني انرژي، این شاخص اطالعات 
دسته بندي شده کشورها در زمینه عملکرد انرژي و ویژگي هاي مبتني بر انرژي را جمع آوري و 
ارائه مي دهد، این شاخص زمینه یي را فراهم مي کند که در یک رتبه بندي کشورها به طور نسبي 
بایکدیگر قابل مقایسه باشند، از این رو با توجه به این شاخص مي توان در مورد پایداري، مقرون 
به صرفه بودن و سیستم هاي حساس انرژي زیست محیطي، همچنین نشان دادن چالش هاي 
رایج در بخش انرژي هر کشور اطالعاتي کسب کرد. تریلماي جهاني انرژي هم اکنون براي بیش 
از 130 کشور از جمله ایران این شاخص را ارائه مي دهد. طبق پنجمین گزارش ساالنه تریلماي 
جهاني انرژي، در سال 2015 شاخص تریلما در راستاي اهداف سه گانه خود پیشرفت هاي قابل 
توجهي را تجربه کرده است، اگرچه نتایج به دست آمده حاکي از تالش کشورها براي گسترش 
شاخص تریلماست اما درحال حاظر تنها دو کشور سوییس و سوئد از بین 130 کشور عضو 

توانسته اند به نمره A در هر سه بخش تریلما دست یابند.
خاورمیانه به عنوان منطقه یي که میزان قابل توجهي از منابع انرژي را در خود جاي داده است نیز 
آمار قابل توجهي ندارد. در میان این کشورها قطر با رتبه 28 در صدر قرار داشته و با کسب نمره 
A.B.D، بهترین عملکرد را در راستاي تحقق اهداف سه گانه تریلما در بین کشورهاي در حال 
توسعه دارد. بر اساس این گزارش، درحالي که سهولت دسترسي به انرژي، سهم تجدیدپذیرها از 
تولید برق و افزایش شاخص بهره وري انرژي همگي چشم انداز مثبتي را براي افزایش شاخص 
تریلما دارند، اما در حال حاضر کشور هاي عضو به خصوص کشورهاي در حال توسعه از جمله 

ایران پیشرفت چنداني در این شاخص نداشته اند و روند رشد به کندي در حال انجام است.

جایگاه ایران در شاخص تریلما
طبق گزارش شوراي جهاني انرژي، رتبه بندي و شاخص کلي تریلماي ایران در طول چند سال 
اخیر عمدتا بدون تغییر باقي مانده و یک روند ثابت را طي مي کند، طبق آخرین گزارش این شورا 
که رتبه بندي کشورها را از A تا D انجام داده است، ایران اکنون با کسب امتیاز 58 در امنیت 
انرژي رتبه B در تساوي انرژي با امتیاز 28 رتبه B و با امتیاز 124 در پایداري زیست محیطي 
رتبه D را کسب کرده است. این نمرات ایران را در مقام 91 از میان 131 کشور مورد بررسي 

قرار داده است. 

جایگاه ایران در رتبه بندي تریلما 
شاخصي مهم اما ناشناخته 
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مهندس جواد  وحدتی فرد تشریح کرد:

اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان 
 20 از  بیش  رضوي 
برنامـه  بـــراي ایام 
از  پذیرایي  و  نوروز 
زائران رضوي تدارک 

دیده است.
روابـط  گــزارش  به 
عمومي اداره کل حمل 
و نقــل و پایانه هــاي 

خراسان رضوي، جواد وحدتي فرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: طرح 
نوروزي این اداره کل از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه 1395 

ادامه دارد.
وي در ادامه ارتقاي ایمني سفر، ارتقاي ایمني ناوگان، بهبود خدمات 
فني،  اطالع رساني و آموزش،  مدیریت سرعت، اطالع رساني به موقع 
حوادث جاده اي و تهیه آمارهاي تردد و ارسال به مراجع ذیربط از جمله 
این برنامه های این اداره کل ذکر نمود و گفت: که با اهداف افزایش 
ایمني سفر، رفع مشکالت احتمالي در مدت طرح نوروزي، برنامه ریزي 
دقیق تر و خدمات رساني بهتر به مسافران نوروزي، اعمال قانون و 
کنترل تخلفات، کنترل وضع تردد در جاده ها و اطالع رساني به مسافران 

نوروزي براي برنامه ریزي بهتر سفر اجرا مي شود.
دبیر کمیته حمل و نقل، آمار و برنامه ریزي ستاد هماهنگي خدمات سفر 
استان اظهار داشت: در حوزه ارتقاي ایمني سفر، انجام روزانه گشت های 
مشترک حمل و نقل و پایانه ها  و پلیس راه استان به منظور نظارت بر 
ترافیک محورهای شریانی استان، بررسي و تحلیل تصادفات نوروزي 
و ارایه گزارش های الزم، هماهنگي و اعمال محدودیت هاي ترافیکي 

درصورت لزوم در ایام طرح اجرا مي شود.
وي افزود: در حوزه ارتقاي ایمني ناوگان، کنترل ناوگان حمل و نقل 
عمومی مسافری در محل پاسگاه ها با کمک بخش خصوصی، کنترل 
عملکرد مدیران فني شرکت هاي حمل و نقل مسافر در محل پایانه هاي 

برنامه های ویژه ی  
            اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

خراسان رضوی برای نوروز95

مسافري با استفاده از توان بخش خصوصي با هدف برخورد با تخلفات و نیز نظارت 
مضاعف بر فعالیت مراکز معاینه فني خودروهاي سنگین و فعال بودن این مراکز در 

دستور کار قرار دارد.
مهندس وحدتي فرد ادامه داد: براي بهبود خدمات فني با صدور مجوز امداد خودرو 
براي فعالیت و راه اندازي اکیپ هاي تعمیرات سیار و گشت در راه ها موافقت شده 
است و برعملکرد آنان در طول راه ها و مکان یابي استقرار اکیپ ها و کانکس هاي 

امداد رساني فني خودرو و راه اندازي اکیپ هاي سیار امدادي نیز نظارت مي شود.
به گفته وي، در حوزه اطالع رساني و آموزش نیز، اطالع رساني الزم به رانندگان و 
آموزش عمومي ایمني حمل و نقل با حضور کارشناساني از این اداره کل و سازمان هاي 
امدادي در ایام نوروز از طریق برنامه رادیویي صدای راهبران و نیز توزیع بروشور 
اطالع رسانی حاوی پیام های ایمنی بین مسافران نوروزی در سطح محورهای استان 

خراسان رضوي انجام مي شود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با بیان اینکه در حوزه مدیریت 
سرعت نیز تعمیر و نگهداري دوربین هاي سرعت سنج دستي پلیس راه تا قبل از شروع 
سفرهای نوروزی در دست اقدام است، خاطرنشان ساخت: براي اطالع رساني به موقع 
در هنگام حوادث جاده اي هم کنترل و مراقبت لحظه به لحظه از طریق دوربین های 

نظارت تصویری جاده ای انجام مي شود.
وي گفت: یکي دیگر از برنامه هاي نوروزي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان 
رضوي، رصد تخلفات سرعت و ارسال به ناجا وانعکاس آن به دستگاه هاي کنترلي و 

نظارتي است که همچون گذشته انجام مي شود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با بیان این که همچنین از طریق 
برقراري شیفت کاري 12 ساعته بر وضعیت تردد در راه هاي استان نظارت مي شود، 
افزود: ارائه وضع جوي و ترافیکي راه ها و آمار تردد محورهاي استان در برنامه هاي 
رادیویي و تلویزیوني از دیگر برنامه هاي نوروزي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 

خراسان رضوي است.
اشاره  مواصالتي  هاي  راه  حوزه  در  نگهداري  پیمانکاران  آمادگي  بر  تاکید  با  وي 

پایانه هاي  نقل و  مدیرکل حمل و 
خراسان رضوي:

در حوزه ارتقاي ایمني سفر، انجام 
حمل  مشترک  های  گشت  روزانه 
راه  پلیس  و  ها   پایانه  و  نقل  و 
استان به منظور نظارت بر ترافیک 
محورهای شریانی استان، بررسي 
و تحلیل تصادفات نوروزي و ارایه 
و  هماهنگي  الزم،  های  گزارش 
ترافیکي  هاي  محدودیت  اعمال 
اجرا  ایام طرح  در  لزوم  درصورت 

مي شود

با صدور  فني  بهبود خدمات  براي 
فعالیت  براي  خودرو  امداد  مجوز 
تعمیرات  هاي  اکیپ  اندازي  راه  و 
موافقت  ها  راه  در  گشت  و  سیار 
شده است و برعملکرد آنان در طول 
راه ها و مکان یابي استقرار اکیپ ها 
فني  رساني  امداد  هاي  کانکس  و 
خودرو و راه اندازي اکیپ هاي سیار 

امدادي نیز نظارت مي شود

نیز  سرعت  مدیریت  حوزه  در 
هاي  دوربین  نگهداري  و  تعمیر 
تا  راه  پلیس  دستي  سرعت سنج 
قبل از شروع سفرهای نوروزی در 

دست اقدام است

در  موقع  به  رساني  اطالع  براي 
هنگام حوادث جاده اي هم کنترل 
و مراقبت لحظه به لحظه از طریق 
تصویری  نظارت  های  دوربین 

جاده ای انجام مي شود

نوروزي  برنامه هاي  از  دیگر  یکي 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 
تخلفات  رصد  رضوي،  خراسان 
سرعت و ارسال به ناجا وانعکاس 
و  کنترلي  هاي  دستگاه  به  آن 
نظارتي است که همچون گذشته 

انجام مي شود

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

50درصدکاهش فوتی ناشی از سوانح رانندگی مهم ترین 
برنامه کمیته ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی استان 

درنوروز 95 می باشد.
مهندس مقدوری معاون  هماهنگي امور عمراني استانداري 
خراسان رضوي نیز در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان 
با دستور کار بررسی برنامه های عملیاتی نوروز 95 گفت: 
هدف گذاری جهت کاهش 50 درصدی تلفات ناشی از 
تصادفات در ایام نوروز به نسبت مدت مشابه سال قبل در 
اولویت اقدامات این کمیسیون مي باشد که  موکدا اجرای 
برنامه های مد نظر دستگاه های اجرایی ذیربط با درنظر 
گرفتن هدف تعیین شده و تالش مضاعف برای تحقق آن 

صورت پذیرد.
همچنین وي تاکید نمود: اطالع رسانی مناسب به مسافرین 
نوروزی ، هم افزایی و همکاری بیشتر نهادهای مسوول و  
نیز لحاظ کردن اقدامات خاص و ویژه در طرح نوروزی 
دستگاه ها و افزایش میزان خدمات نسبت به نوروز گذشته  
مي بایست در راس امور دستگاه هاي خدمات رسان در 

طرح نوروزي 95 قرار گیرد.
مهندس مقدوري نظارت بر چگونگی انجام اقدامات نوروزی 
دستگاه ها توسط نهاد مردمی جمعیت طرفداران ایمنی راه ها را 
ضروري برشمرد و ابراز امیدواري کرد: اقدامات صورت گرفته 

بعد از طرح نوروزي به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف گذاري کاهش 50 درصدي 

تلفات ناشي از سوانح رانندگي در 

نوروز 95

معاون  هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي :
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مهندس جواد  وحدتی فرد تشریح کرد:

اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان 
 20 از  بیش  رضوي 
برنامـه  بـــراي ایام 
از  پذیرایي  و  نوروز 
زائران رضوي تدارک 

دیده است.
روابـط  گــزارش  به 
عمومي اداره کل حمل 
و نقــل و پایانه هــاي 

خراسان رضوي، جواد وحدتي فرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: طرح 
نوروزي این اداره کل از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه 1395 

ادامه دارد.
وي در ادامه ارتقاي ایمني سفر، ارتقاي ایمني ناوگان، بهبود خدمات 
فني،  اطالع رساني و آموزش،  مدیریت سرعت، اطالع رساني به موقع 
حوادث جاده اي و تهیه آمارهاي تردد و ارسال به مراجع ذیربط از جمله 
این برنامه های این اداره کل ذکر نمود و گفت: که با اهداف افزایش 
ایمني سفر، رفع مشکالت احتمالي در مدت طرح نوروزي، برنامه ریزي 
دقیق تر و خدمات رساني بهتر به مسافران نوروزي، اعمال قانون و 
کنترل تخلفات، کنترل وضع تردد در جاده ها و اطالع رساني به مسافران 

نوروزي براي برنامه ریزي بهتر سفر اجرا مي شود.
دبیر کمیته حمل و نقل، آمار و برنامه ریزي ستاد هماهنگي خدمات سفر 
استان اظهار داشت: در حوزه ارتقاي ایمني سفر، انجام روزانه گشت های 
مشترک حمل و نقل و پایانه ها  و پلیس راه استان به منظور نظارت بر 
ترافیک محورهای شریانی استان، بررسي و تحلیل تصادفات نوروزي 
و ارایه گزارش های الزم، هماهنگي و اعمال محدودیت هاي ترافیکي 

درصورت لزوم در ایام طرح اجرا مي شود.
وي افزود: در حوزه ارتقاي ایمني ناوگان، کنترل ناوگان حمل و نقل 
عمومی مسافری در محل پاسگاه ها با کمک بخش خصوصی، کنترل 
عملکرد مدیران فني شرکت هاي حمل و نقل مسافر در محل پایانه هاي 

برنامه های ویژه ی  
            اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

خراسان رضوی برای نوروز95

مسافري با استفاده از توان بخش خصوصي با هدف برخورد با تخلفات و نیز نظارت 
مضاعف بر فعالیت مراکز معاینه فني خودروهاي سنگین و فعال بودن این مراکز در 

دستور کار قرار دارد.
مهندس وحدتي فرد ادامه داد: براي بهبود خدمات فني با صدور مجوز امداد خودرو 
براي فعالیت و راه اندازي اکیپ هاي تعمیرات سیار و گشت در راه ها موافقت شده 
است و برعملکرد آنان در طول راه ها و مکان یابي استقرار اکیپ ها و کانکس هاي 

امداد رساني فني خودرو و راه اندازي اکیپ هاي سیار امدادي نیز نظارت مي شود.
به گفته وي، در حوزه اطالع رساني و آموزش نیز، اطالع رساني الزم به رانندگان و 
آموزش عمومي ایمني حمل و نقل با حضور کارشناساني از این اداره کل و سازمان هاي 
امدادي در ایام نوروز از طریق برنامه رادیویي صدای راهبران و نیز توزیع بروشور 
اطالع رسانی حاوی پیام های ایمنی بین مسافران نوروزی در سطح محورهای استان 

خراسان رضوي انجام مي شود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با بیان اینکه در حوزه مدیریت 
سرعت نیز تعمیر و نگهداري دوربین هاي سرعت سنج دستي پلیس راه تا قبل از شروع 
سفرهای نوروزی در دست اقدام است، خاطرنشان ساخت: براي اطالع رساني به موقع 
در هنگام حوادث جاده اي هم کنترل و مراقبت لحظه به لحظه از طریق دوربین های 

نظارت تصویری جاده ای انجام مي شود.
وي گفت: یکي دیگر از برنامه هاي نوروزي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان 
رضوي، رصد تخلفات سرعت و ارسال به ناجا وانعکاس آن به دستگاه هاي کنترلي و 

نظارتي است که همچون گذشته انجام مي شود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با بیان این که همچنین از طریق 
برقراري شیفت کاري 12 ساعته بر وضعیت تردد در راه هاي استان نظارت مي شود، 
افزود: ارائه وضع جوي و ترافیکي راه ها و آمار تردد محورهاي استان در برنامه هاي 
رادیویي و تلویزیوني از دیگر برنامه هاي نوروزي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 

خراسان رضوي است.
اشاره  مواصالتي  هاي  راه  حوزه  در  نگهداري  پیمانکاران  آمادگي  بر  تاکید  با  وي 

پایانه هاي  نقل و  مدیرکل حمل و 
خراسان رضوي:

در حوزه ارتقاي ایمني سفر، انجام 
حمل  مشترک  های  گشت  روزانه 
راه  پلیس  و  ها   پایانه  و  نقل  و 
استان به منظور نظارت بر ترافیک 
محورهای شریانی استان، بررسي 
و تحلیل تصادفات نوروزي و ارایه 
و  هماهنگي  الزم،  های  گزارش 
ترافیکي  هاي  محدودیت  اعمال 
اجرا  ایام طرح  در  لزوم  درصورت 

مي شود

با صدور  فني  بهبود خدمات  براي 
فعالیت  براي  خودرو  امداد  مجوز 
تعمیرات  هاي  اکیپ  اندازي  راه  و 
موافقت  ها  راه  در  گشت  و  سیار 
شده است و برعملکرد آنان در طول 
راه ها و مکان یابي استقرار اکیپ ها 
فني  رساني  امداد  هاي  کانکس  و 
خودرو و راه اندازي اکیپ هاي سیار 

امدادي نیز نظارت مي شود

نیز  سرعت  مدیریت  حوزه  در 
هاي  دوربین  نگهداري  و  تعمیر 
تا  راه  پلیس  دستي  سرعت سنج 
قبل از شروع سفرهای نوروزی در 

دست اقدام است

در  موقع  به  رساني  اطالع  براي 
هنگام حوادث جاده اي هم کنترل 
و مراقبت لحظه به لحظه از طریق 
تصویری  نظارت  های  دوربین 

جاده ای انجام مي شود

نوروزي  برنامه هاي  از  دیگر  یکي 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 
تخلفات  رصد  رضوي،  خراسان 
سرعت و ارسال به ناجا وانعکاس 
و  کنترلي  هاي  دستگاه  به  آن 
نظارتي است که همچون گذشته 

انجام مي شود

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

50درصدکاهش فوتی ناشی از سوانح رانندگی مهم ترین 
برنامه کمیته ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی استان 

درنوروز 95 می باشد.
مهندس مقدوری معاون  هماهنگي امور عمراني استانداري 
خراسان رضوي نیز در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان 
با دستور کار بررسی برنامه های عملیاتی نوروز 95 گفت: 
هدف گذاری جهت کاهش 50 درصدی تلفات ناشی از 
تصادفات در ایام نوروز به نسبت مدت مشابه سال قبل در 
اولویت اقدامات این کمیسیون مي باشد که  موکدا اجرای 
برنامه های مد نظر دستگاه های اجرایی ذیربط با درنظر 
گرفتن هدف تعیین شده و تالش مضاعف برای تحقق آن 

صورت پذیرد.
همچنین وي تاکید نمود: اطالع رسانی مناسب به مسافرین 
نوروزی ، هم افزایی و همکاری بیشتر نهادهای مسوول و  
نیز لحاظ کردن اقدامات خاص و ویژه در طرح نوروزی 
دستگاه ها و افزایش میزان خدمات نسبت به نوروز گذشته  
مي بایست در راس امور دستگاه هاي خدمات رسان در 

طرح نوروزي 95 قرار گیرد.
مهندس مقدوري نظارت بر چگونگی انجام اقدامات نوروزی 
دستگاه ها توسط نهاد مردمی جمعیت طرفداران ایمنی راه ها را 
ضروري برشمرد و ابراز امیدواري کرد: اقدامات صورت گرفته 

بعد از طرح نوروزي به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف گذاري کاهش 50 درصدي 

تلفات ناشي از سوانح رانندگي در 

نوروز 95

معاون  هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي :
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قبیل  از  موثري  های  اقدام  که  نمود 
به   ... بودن عالئم و  خط کشي ها،تمیز 
طور خاص توجه شده است که بتوانیم 
ایمني راه هاي استان را  اقدام ها  با این 

افزایش  دهیم.
وي ابراز امیدواري کرد که همه رانندگان 
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و 
رانندگي سفر خوبي را در ایام نوروز 95 

داشته باشند.

ي  کمیته  عضو  های  دستگاه  آمادگی 
ستاد  ریزي  وبرنامه  آمار  ونقل،   حمل 

خدمات سفر استان برای نوروز 95 
تشریح  به  ادامه  در  فرد  وحدتي  جواد 
عضو  هاي  دستگاه  سایر  های  اقدام 
کمیته ي حمل ونقل،  آمار وبرنامه ریزي 
و  پرداخت  استان  سفر  خدمات  ستاد 
خاطر نشان کرد: در ایام نوروز دو اکیپ 
اجرایي تعمیر تجهیزات ترافیکي در سطح 
شهرمشهد، 25  اکیپ گشت و بازرسی با 
به کارگیری 200 بازرس، ناظر و متصدی 
و ایجاد 5  خط موقت در نقاط تفریحی، 
فعال  تاکسیراني  در  واقامتی  سیاحتی 

خواهند بود.
ونقل،  آمار  حمل  ي  کمیته  رییس 
استان  وبرنامه ریزي ستاد خدمات سفر 
فرودگاه  در  افزود:  رضوي  خراسان 
شهید هاشمي نژاد مشهد نیر دو دستگاه 
آقایان،  X.RAY به تفکیک خانم ها و 
نصب و به بهره برداري رسید که  تجهیز 
 LED تابلوهاي  به  گذرنامه  سالن 
 3 احداث  و  مسافران  راهنمایي  برای 
از  هم  عمومي  سالن  در  نمازخانه  باب 
خدمات  ي  حوزه  های  اقدام  ي  جمله 

فرودگاهي در ایام نوروز  مي باشد.
گشت   35 برقراري  به  ادامه  در  وي 
راهداري به صورت  روزانه، راه اندازي 
10  ایستگاه ثابت خدمات رساني)ایستگاه 
صلواتي(، استقرار 242 دستگاه  ماشین 
باب   32 سازي  آماده  و  نوروزي  آالت 
و  موقت  اسکان  براي  راهدارخانه 
اضطراري مسافران در حوزه ي راهداري 

اشاره نمود.
وحدتي فرد تحویل 350  اتوبوس درون 
نو  تحویل سال  ویژه  فوق العاده،  شهري 
مطهر  به حرم  منتهي  تقویت خطوط  و 
و تامین 960 هزار  لیتر سوخت جایگاه 
اقدامات  دیگر  از  را  مسافربری  پایانه 
نوروزي اتوبوسرانی دانست و همچنین 
آهن  راه  نوروزی  های  اقدام  از  بخشی 
استان را افزایش 7 سکوي مسافر گیري 
در ایستگاه  راه آهن مشهد، بهره برداري 

از پنج نماز خانه در حوزه ریلي استان و 
افزایش 14 خط اعزام و پذیرش قطارهاي 

مسافري چنین برشمرد.

بهره برداری از اولین تابلو ترافیک نما 
جاده اي در خراسان رضوی

مهندس وحدتي فرد  در ادامه ضمن اعالم 
اینکه اولین تابلو ترافیک نما جاده اي در 
خراسان رضوی با اعتبار یک میلیارد ریال 
توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
خراسان رضوی در ابتدای آزاد راه شهید 
شده  نصب  )مشهد-باغچه(  شوشتری 
است، افزود: رانندگان می توانند از طریق 
این تابلو، ترافیک محورهای مشهد- باغچه، 
باغچه نیشابور و نیز باغچه-تربت حیدریه 

را به صورت آنالین مشاهده کنند. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی گفت: در این تابلو روان بودن مسیر 
با رنگ سبز، ترافیک نیمه سنگین با رنگ 
زرد و ترافیک سنگین با رنگ قرمز برای 

رانندگان و مسافران مشخص شده است.
به  نما  ترافیک  تابلوی  داد:  توضیح  وی 
صورت برخط)آنالین( به تردد شمارهای 
متصل  مذکور  مسیرهای  در  نصب شده 
است و به صورت هوشمند رنگ ها را 

تغییر می دهد.
از  دیگر  یکی  افزود:  فرد  وحدتي 
قابلیت های تابلوی ترافیک نما، نمایش 
سواری  خودروهای  تردد  زمان  متوسط 
از -مشهد به مقصدهای نیشابور و تربت 
حیدریه به صورت دقیقه ای است تا افرادی 
که از مشهد به سمت این مقاصد حرکت 
می کنند، در جریان ترافیک مسیر و زمان 

تقریبی رسیدن به مقصد قرار گیرند.

حمل ونقل جاده اي در مشهد 2017 
مهندس وحدتی فرد در ادامه ضمن بیان 

اینکه شهر مشهد مقدس در سال 2017 از 
سوی سازمان آیسسکو به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم انتخاب شده است، 
افزود: ستاد فعالیت هاي  عمرانی مشهد 
با  استانی  و  ملی  بخش  دو  در   2017
ذیربط  ادارات و سازمان هاي  همکاري 
برای آماده سازی این کالن شهر مذهبي 
به  در حوزه هاي کاري مختلف شروع 

فعالیت نموده است. 
یکي  ساخت:  خاطرنشان  انتها  در  وی 
از زیر مجموعه هاي این ستاد کارگروه 
حمل ونقل مشهد 2017 مي باشد که از 
مهم ترین اهداف کارگروه مذکور، ارتقاء 
سطح ایمني حمل و نقل در کالن شهر 
مشهد مقدس و استان از طریق هوشمند 
سازي جاده اي مي باشد. در این راستا 
و به منظور ارتقاء سیستم هاي حمل و 
نقل هوشمند جاده اي )ITS( و توسعه 
آن در محورهاي استان، اقدام های موثری 

صورت گرفته است.
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قبیل  از  موثري  های  اقدام  که  نمود 
به   ... بودن عالئم و  خط کشي ها،تمیز 
طور خاص توجه شده است که بتوانیم 
ایمني راه هاي استان را  اقدام ها  با این 

افزایش  دهیم.
وي ابراز امیدواري کرد که همه رانندگان 
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و 
رانندگي سفر خوبي را در ایام نوروز 95 

داشته باشند.

ي  کمیته  عضو  های  دستگاه  آمادگی 
ستاد  ریزي  وبرنامه  آمار  ونقل،   حمل 

خدمات سفر استان برای نوروز 95 
تشریح  به  ادامه  در  فرد  وحدتي  جواد 
عضو  هاي  دستگاه  سایر  های  اقدام 
کمیته ي حمل ونقل،  آمار وبرنامه ریزي 
و  پرداخت  استان  سفر  خدمات  ستاد 
خاطر نشان کرد: در ایام نوروز دو اکیپ 
اجرایي تعمیر تجهیزات ترافیکي در سطح 
شهرمشهد، 25  اکیپ گشت و بازرسی با 
به کارگیری 200 بازرس، ناظر و متصدی 
و ایجاد 5  خط موقت در نقاط تفریحی، 
فعال  تاکسیراني  در  واقامتی  سیاحتی 

خواهند بود.
ونقل،  آمار  حمل  ي  کمیته  رییس 
استان  وبرنامه ریزي ستاد خدمات سفر 
فرودگاه  در  افزود:  رضوي  خراسان 
شهید هاشمي نژاد مشهد نیر دو دستگاه 
آقایان،  X.RAY به تفکیک خانم ها و 
نصب و به بهره برداري رسید که  تجهیز 
 LED تابلوهاي  به  گذرنامه  سالن 
 3 احداث  و  مسافران  راهنمایي  برای 
از  هم  عمومي  سالن  در  نمازخانه  باب 
خدمات  ي  حوزه  های  اقدام  ي  جمله 

فرودگاهي در ایام نوروز  مي باشد.
گشت   35 برقراري  به  ادامه  در  وي 
راهداري به صورت  روزانه، راه اندازي 
10  ایستگاه ثابت خدمات رساني)ایستگاه 
صلواتي(، استقرار 242 دستگاه  ماشین 
باب   32 سازي  آماده  و  نوروزي  آالت 
و  موقت  اسکان  براي  راهدارخانه 
اضطراري مسافران در حوزه ي راهداري 

اشاره نمود.
وحدتي فرد تحویل 350  اتوبوس درون 
نو  تحویل سال  ویژه  فوق العاده،  شهري 
مطهر  به حرم  منتهي  تقویت خطوط  و 
و تامین 960 هزار  لیتر سوخت جایگاه 
اقدامات  دیگر  از  را  مسافربری  پایانه 
نوروزي اتوبوسرانی دانست و همچنین 
آهن  راه  نوروزی  های  اقدام  از  بخشی 
استان را افزایش 7 سکوي مسافر گیري 
در ایستگاه  راه آهن مشهد، بهره برداري 

از پنج نماز خانه در حوزه ریلي استان و 
افزایش 14 خط اعزام و پذیرش قطارهاي 

مسافري چنین برشمرد.

بهره برداری از اولین تابلو ترافیک نما 
جاده اي در خراسان رضوی

مهندس وحدتي فرد  در ادامه ضمن اعالم 
اینکه اولین تابلو ترافیک نما جاده اي در 
خراسان رضوی با اعتبار یک میلیارد ریال 
توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
خراسان رضوی در ابتدای آزاد راه شهید 
شده  نصب  )مشهد-باغچه(  شوشتری 
است، افزود: رانندگان می توانند از طریق 
این تابلو، ترافیک محورهای مشهد- باغچه، 
باغچه نیشابور و نیز باغچه-تربت حیدریه 

را به صورت آنالین مشاهده کنند. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی گفت: در این تابلو روان بودن مسیر 
با رنگ سبز، ترافیک نیمه سنگین با رنگ 
زرد و ترافیک سنگین با رنگ قرمز برای 

رانندگان و مسافران مشخص شده است.
به  نما  ترافیک  تابلوی  داد:  توضیح  وی 
صورت برخط)آنالین( به تردد شمارهای 
متصل  مذکور  مسیرهای  در  نصب شده 
است و به صورت هوشمند رنگ ها را 

تغییر می دهد.
از  دیگر  یکی  افزود:  فرد  وحدتي 
قابلیت های تابلوی ترافیک نما، نمایش 
سواری  خودروهای  تردد  زمان  متوسط 
از -مشهد به مقصدهای نیشابور و تربت 
حیدریه به صورت دقیقه ای است تا افرادی 
که از مشهد به سمت این مقاصد حرکت 
می کنند، در جریان ترافیک مسیر و زمان 

تقریبی رسیدن به مقصد قرار گیرند.

حمل ونقل جاده اي در مشهد 2017 
مهندس وحدتی فرد در ادامه ضمن بیان 

اینکه شهر مشهد مقدس در سال 2017 از 
سوی سازمان آیسسکو به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم انتخاب شده است، 
افزود: ستاد فعالیت هاي  عمرانی مشهد 
با  استانی  و  ملی  بخش  دو  در   2017
ذیربط  ادارات و سازمان هاي  همکاري 
برای آماده سازی این کالن شهر مذهبي 
به  در حوزه هاي کاري مختلف شروع 

فعالیت نموده است. 
یکي  ساخت:  خاطرنشان  انتها  در  وی 
از زیر مجموعه هاي این ستاد کارگروه 
حمل ونقل مشهد 2017 مي باشد که از 
مهم ترین اهداف کارگروه مذکور، ارتقاء 
سطح ایمني حمل و نقل در کالن شهر 
مشهد مقدس و استان از طریق هوشمند 
سازي جاده اي مي باشد. در این راستا 
و به منظور ارتقاء سیستم هاي حمل و 
نقل هوشمند جاده اي )ITS( و توسعه 
آن در محورهاي استان، اقدام های موثری 

صورت گرفته است.
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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره 
گروه شرکت های فجر:

گروه شرکت های فجر یکی از ساختارهای 
ایران  عزیزمان  کشور  در  فعال  اقتصادی 
شکوهمند  انقالب  از  پس  که  باشد  می 
شرایط  علیرغم  ایران  اسالمی  جمهوری 
دشوار و اعمال محدودیت ها و تحریم های 
و  افتخار  های  قله  متخاصم،  کشورهای 
پیشرفت را طی نمود و توانست به اهداف 
بلند و رفیع خود با ریسک پذیری و سرمایه 
گذاری مناسب در بخش صادرات غیر نفتی 

دست یابد

گروه شرکت های فجر یکی از موفق ترین  
تولیدکنندگان سنگ آهن جمهوری اسالمی 
ایران محسوب می گردد که با لطف و عنایت 
خداوند متعال و با تدبیر به موقع مدیران 
موفق شرکت های گروه ، با مشکل جدی 
برخورد نکرده ایم هرچند که تحریم های 
کشورهای متخاصم فشارهای مضاعفی را 
درچرخه تولید و خدمات کشور وارد کرده 

است

موسسه خیریه آوای فجر در قبال مسئولیت 
کارآفرینان  بویژه  و  ما  همه  که  اجتماعی 
دارند با هدف انجام کار خیر و عام المنفعه 
و با اتکا به خداوند متعال با نیت کمک به 
خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در 
شاخه های درمانی، ارازق عمومی، جهیزیه، 
پرداخت هزینه های درمان بیماران صعب 
العالج و خاص آغاز به  فعالیتs می نماید. 
با  طاهر  فرزندان  خانه  افتتاح  با  سپس 
نوباوگان  خانه  در  کودک  ها  ده  ظرفیت 
و  شرایط  تامین  به  خاص  توجه  لزوم  و 
جنبه های رشد جسمی و اجتماعی آنان به 
خصوص جنبه های و معنوی این گروه از 
فرزندان در محیطی شبیه به خانواده فعالیت 

خود را شروع نمود

از سیستم های مدرن و تکنولوژی روز دنیا به عنوان گروهی از بزرگترین شرکت های 
فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای کاال در ایران به فعالیت خود ادامه دادم.

مدیر عالی گروه شرکت های فجر در ادامه فعالیت های گروه را بسیار گسترده و متنوع 
ذکر نمود و گفت: تنوع پروژه های تولیدی و خدماتی گروه از جمله پروژه های معادن، 
حمل و نقل، ماشین آالت، موسسه خیریه، باشگاه فرهنگی ورزشی و همچنین اعتماد 
صاحبان و مجریان پروژه ها به گروه شرکت های فجر و توقع آنان به همکاری بیشتر، 
انگیزه و علت اصلي ورود این شرکت به عرصه های مختلف و توسعه فعالیت ها 
گردید، به طوری که در سال 1394  با ورود به عرصه گاز رسانی به مناطق کشور، 
با تاسیس شرکت گاز شاخک و عقد چندقرارداد با شرکت ملی گاز استان خراسان 

رضوی فعالیت های خود را  گسترش داد.
طاهرعلی حسن زاده ورود به عرصه درمان را با هدف تولید، صادرات و واردات  
تجهیزات پزشکی با راه اندازی کارخانه سیمین گستر فجر نگین از دیگر فعالیت های 
جدید این گروه ذکر نمود و گفت: این شرکت با استراتژی تعامل مشترک با قوی ترین 
شرکت های اروپایی در خصوص سرمایه گذاری و تولید محصوالت مشترک و تحت 

لیسانس، با هدف تولید محصوالت با کیفیت، تاسیس گردید.
وی افزود: شرکت همای فجر طوس  هم با گسترده شدن فعالیت در زمینه های تولید، 
خرید و فروش ماشین آالت سنگین و معدنی، همچنین فعالیت هایی از قبیل اکتشاف، 

استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن ، مس، منگنز وغیره فعال گردید.
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر انگیزه ی خود را از به وجود آمدن  هلدینگ 
فجر و اهداف آن چنین بیان نمود: گروه شرکت های فجر با اتکاء بر اراده و تجربه 
همکاران خود همواره نقش مثبتی را در یاری رساندن به پروژه ها در شرایط مختلف 
کشور ایفا نموده و خوشبختانه سوابق ارزنده ای را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده 
است. اولین انگیزه برای ایجاد یک هلدینگ، یافتن وسیله ای برای کنترل و هدایت 
شرکت ها است. ادغام شرکت ها به واسطه هماهنگی و یکپارچگی در بخش ها و 
فعالیت ها، همچنین به منظور افزایش تمرکز و بازده عملیاتی صورت گرفته است، 
ادغام تولیدات یک بنگاه با خدمات توزیع و یا فرآیند تکمیل تولیدات در بنگاهی دیگر، 
صرفه جویی در هزینه ها از طریق حذف تسهیالت یا کارکنان مازاد، توان ورود سریع 
محصوالت یا خدمات در بازارهای داخلی و خارجی، بهره گیری از صرفه جویی ناشی 
از مقیاس به منظور افزایش توان رقابت و ارتقاء کارآیی، امکان دسترسی به منابع مالی 
جدید با هزینه کمتر،  کاهش خطر )ریسک ( تجاری از طریق تنوع بخشیدن به نوع 

فعالیت ها از جمله مهم ترین اهداف گروه می باشد.
وی در ادامه پخش ریسک در سطح سازمان برای کاهش هزینه های سربار و جبران 
ضرر شرکت های مستقل، دسترسی به سرمایه گذاری با نرخ های ارزان تر، اثربخشی 
بیشتر شرکت های تابعه، کاهش تصدی گری دولت ها، سادگی در گرفتن قدرت از 
شرکت ها و واحدها، سادگی در تفویض اختیارات، امکان برقراری نظام هم افزایی 
بین شرکت های زیر مجموعه را از دیگر مزایای تشکیل هلدینگ و تجمیع مدیریتی 

طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر:

مردم  با شکوه  ابتدا حضور  نام خدا،  به 
و  خبرگان  مجلس  انتخابات  در  عزیز 
مجلس شورای اسالمی را به همه مردم 
شک  بدون  گویم:  می  تبریک  ایران 
انتخاب و ورود نمایندگان کاربلد، متدین 
و مطلع از نیازهای اقتصادی کشور که با 
دولت تدبیر و امید هماهنگ باشند برای 
کارآفرینان و بخش خصوصی از اهمیت 
را  خدا  است.  برخوردار  باالیی  بسیار 
شاکریم که همیشه در سخت ترین شرایط 
و بحران های سیاسی و اقتصادی دست از 
تولید نکشیدیم و همواره در مسیر بهبود 
عزیز  مردم  اقتصادی  زندگی  وضعیت 
که  امیدواریم  نمودیم.  تالش  کشورمان 
نمایندگان منتخب مردم با پشتکار بتوانند 
همراه و همگام با دولت تدبیر و امید در 
عزیزمان  کشور  جانبه ی  همه  رشد  راه 
گام های اساسی و بزرگی را بردارند. ما 
تالش خواهیم کرد تا با توکل به خداوند 
به  مهربان  خداوند  که  را  آنچه  متعال 
عنوان امانت در اختیارمان قرار داده است 
برای خدمت به بندگانش به کار گیریم. 
در کشور اسالمی با حاکمیت ولی فقیه 
فرصت های رشد و تعالی و خودسازی 
و  است  مهیا  مختلف  ابعاد  در  انسان 
هرکس با هر داشته ای باید از این فرصت 
استثنایی برای کسب توشه آخرت نهایت 

بهره را ببرد.
موسسه خیریه آوای فجر در قبال مسئولیت 
اجتماعی که همه ما و به ویژه کارآفرینان 

دارند با هدف انجام کار خیر و عام المنفعه و با اتکا به خداوند متعال، با نیت کمک به 
خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در شاخه های درمانی، ارازق عمومی، جهیزیه، 
پرداخت هزینه های درمان بیماران صعب العالج و خاص فعالیت می نماید. سپس با 
افتتاح خانه فرزندان طاهر با ظرفیت پانزده کودک در خانه نوباوگان و لزوم توجه خاص 
به تامین شرایط و جنبه های رشد جسمی و اجتماعی آنان به خصوص جنبه های و 
معنوی این گروه از فرزندان در محیطی شبیه به خانواده فعالیت خود را شروع نمود. 
که با تمرکز به حمایت و توانمندسازی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به فعالیت 
های خود به طور گسترده تا کنون ادامه داده است. همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی 
همای فجر با هدف خدمت رسانی به ورزش ، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در 
رشته های مختلف ورزشی با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و 
سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی از دیگر فعالیت های گروه شرکت 

های فجر می باشد.
اما در خصوص فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی این مجموعه باید عرض کنم: با 
هدف کمک رسانی به حمل و نقل کشور فعالیت های خود را  از سال 1357 تا سال 
1368 در سمت رییس هیات مدیره کامیون داران شهرستان تربت حیدریه آغاز نمودم 
و سپس با تاسیس شرکت های حمل و نقل  فجر تربت حیدریه، همای فجر سنگان و 
امیرسنگان  با بهره  مندی از ناوگان جدید، نیروهای متخصص و کار آزموده و بهره گیری 

                      هلدینگ  فجر، با تنوع فعالیت ها و ایجاد 2000 هزار فرصت شغلی 
                      عالوه بر توسعه منطقه، فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی

اشاره
گروه شرکت های فجر با هدف کمک به پیشرفت پروژه های صنعتی از طریق مشاوره و تأمین تجهیزات مختلف مورد 
نیاز آنان تأسیس گردید. از آنجا که این گروه در حرفه خود موفق عمل کرده و عالوه برآن در اجرای مسئولیت اجتماعی 
خود نیز پیشتاز بوده است  برای آشنایی بیشتر با مدیرعالی گروه، حاج طاهرعلی حسن زاده گفت و گویی را در آستانه 

ورود به سال نو انجام دادیم که در پی می آید:

گروه شركت هاى فجر 
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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره 
گروه شرکت های فجر:

گروه شرکت های فجر یکی از ساختارهای 
ایران  عزیزمان  کشور  در  فعال  اقتصادی 
شکوهمند  انقالب  از  پس  که  باشد  می 
شرایط  علیرغم  ایران  اسالمی  جمهوری 
دشوار و اعمال محدودیت ها و تحریم های 
و  افتخار  های  قله  متخاصم،  کشورهای 
پیشرفت را طی نمود و توانست به اهداف 
بلند و رفیع خود با ریسک پذیری و سرمایه 
گذاری مناسب در بخش صادرات غیر نفتی 

دست یابد

گروه شرکت های فجر یکی از موفق ترین  
تولیدکنندگان سنگ آهن جمهوری اسالمی 
ایران محسوب می گردد که با لطف و عنایت 
خداوند متعال و با تدبیر به موقع مدیران 
موفق شرکت های گروه ، با مشکل جدی 
برخورد نکرده ایم هرچند که تحریم های 
کشورهای متخاصم فشارهای مضاعفی را 
درچرخه تولید و خدمات کشور وارد کرده 

است

موسسه خیریه آوای فجر در قبال مسئولیت 
کارآفرینان  بویژه  و  ما  همه  که  اجتماعی 
دارند با هدف انجام کار خیر و عام المنفعه 
و با اتکا به خداوند متعال با نیت کمک به 
خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در 
شاخه های درمانی، ارازق عمومی، جهیزیه، 
پرداخت هزینه های درمان بیماران صعب 
العالج و خاص آغاز به  فعالیتs می نماید. 
با  طاهر  فرزندان  خانه  افتتاح  با  سپس 
نوباوگان  خانه  در  کودک  ها  ده  ظرفیت 
و  شرایط  تامین  به  خاص  توجه  لزوم  و 
جنبه های رشد جسمی و اجتماعی آنان به 
خصوص جنبه های و معنوی این گروه از 
فرزندان در محیطی شبیه به خانواده فعالیت 

خود را شروع نمود

از سیستم های مدرن و تکنولوژی روز دنیا به عنوان گروهی از بزرگترین شرکت های 
فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای کاال در ایران به فعالیت خود ادامه دادم.

مدیر عالی گروه شرکت های فجر در ادامه فعالیت های گروه را بسیار گسترده و متنوع 
ذکر نمود و گفت: تنوع پروژه های تولیدی و خدماتی گروه از جمله پروژه های معادن، 
حمل و نقل، ماشین آالت، موسسه خیریه، باشگاه فرهنگی ورزشی و همچنین اعتماد 
صاحبان و مجریان پروژه ها به گروه شرکت های فجر و توقع آنان به همکاری بیشتر، 
انگیزه و علت اصلي ورود این شرکت به عرصه های مختلف و توسعه فعالیت ها 
گردید، به طوری که در سال 1394  با ورود به عرصه گاز رسانی به مناطق کشور، 
با تاسیس شرکت گاز شاخک و عقد چندقرارداد با شرکت ملی گاز استان خراسان 

رضوی فعالیت های خود را  گسترش داد.
طاهرعلی حسن زاده ورود به عرصه درمان را با هدف تولید، صادرات و واردات  
تجهیزات پزشکی با راه اندازی کارخانه سیمین گستر فجر نگین از دیگر فعالیت های 
جدید این گروه ذکر نمود و گفت: این شرکت با استراتژی تعامل مشترک با قوی ترین 
شرکت های اروپایی در خصوص سرمایه گذاری و تولید محصوالت مشترک و تحت 

لیسانس، با هدف تولید محصوالت با کیفیت، تاسیس گردید.
وی افزود: شرکت همای فجر طوس  هم با گسترده شدن فعالیت در زمینه های تولید، 
خرید و فروش ماشین آالت سنگین و معدنی، همچنین فعالیت هایی از قبیل اکتشاف، 

استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن ، مس، منگنز وغیره فعال گردید.
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر انگیزه ی خود را از به وجود آمدن  هلدینگ 
فجر و اهداف آن چنین بیان نمود: گروه شرکت های فجر با اتکاء بر اراده و تجربه 
همکاران خود همواره نقش مثبتی را در یاری رساندن به پروژه ها در شرایط مختلف 
کشور ایفا نموده و خوشبختانه سوابق ارزنده ای را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده 
است. اولین انگیزه برای ایجاد یک هلدینگ، یافتن وسیله ای برای کنترل و هدایت 
شرکت ها است. ادغام شرکت ها به واسطه هماهنگی و یکپارچگی در بخش ها و 
فعالیت ها، همچنین به منظور افزایش تمرکز و بازده عملیاتی صورت گرفته است، 
ادغام تولیدات یک بنگاه با خدمات توزیع و یا فرآیند تکمیل تولیدات در بنگاهی دیگر، 
صرفه جویی در هزینه ها از طریق حذف تسهیالت یا کارکنان مازاد، توان ورود سریع 
محصوالت یا خدمات در بازارهای داخلی و خارجی، بهره گیری از صرفه جویی ناشی 
از مقیاس به منظور افزایش توان رقابت و ارتقاء کارآیی، امکان دسترسی به منابع مالی 
جدید با هزینه کمتر،  کاهش خطر )ریسک ( تجاری از طریق تنوع بخشیدن به نوع 

فعالیت ها از جمله مهم ترین اهداف گروه می باشد.
وی در ادامه پخش ریسک در سطح سازمان برای کاهش هزینه های سربار و جبران 
ضرر شرکت های مستقل، دسترسی به سرمایه گذاری با نرخ های ارزان تر، اثربخشی 
بیشتر شرکت های تابعه، کاهش تصدی گری دولت ها، سادگی در گرفتن قدرت از 
شرکت ها و واحدها، سادگی در تفویض اختیارات، امکان برقراری نظام هم افزایی 
بین شرکت های زیر مجموعه را از دیگر مزایای تشکیل هلدینگ و تجمیع مدیریتی 

طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر:

مردم  با شکوه  ابتدا حضور  نام خدا،  به 
و  خبرگان  مجلس  انتخابات  در  عزیز 
مجلس شورای اسالمی را به همه مردم 
شک  بدون  گویم:  می  تبریک  ایران 
انتخاب و ورود نمایندگان کاربلد، متدین 
و مطلع از نیازهای اقتصادی کشور که با 
دولت تدبیر و امید هماهنگ باشند برای 
کارآفرینان و بخش خصوصی از اهمیت 
را  خدا  است.  برخوردار  باالیی  بسیار 
شاکریم که همیشه در سخت ترین شرایط 
و بحران های سیاسی و اقتصادی دست از 
تولید نکشیدیم و همواره در مسیر بهبود 
عزیز  مردم  اقتصادی  زندگی  وضعیت 
که  امیدواریم  نمودیم.  تالش  کشورمان 
نمایندگان منتخب مردم با پشتکار بتوانند 
همراه و همگام با دولت تدبیر و امید در 
عزیزمان  کشور  جانبه ی  همه  رشد  راه 
گام های اساسی و بزرگی را بردارند. ما 
تالش خواهیم کرد تا با توکل به خداوند 
به  مهربان  خداوند  که  را  آنچه  متعال 
عنوان امانت در اختیارمان قرار داده است 
برای خدمت به بندگانش به کار گیریم. 
در کشور اسالمی با حاکمیت ولی فقیه 
فرصت های رشد و تعالی و خودسازی 
و  است  مهیا  مختلف  ابعاد  در  انسان 
هرکس با هر داشته ای باید از این فرصت 
استثنایی برای کسب توشه آخرت نهایت 

بهره را ببرد.
موسسه خیریه آوای فجر در قبال مسئولیت 
اجتماعی که همه ما و به ویژه کارآفرینان 

دارند با هدف انجام کار خیر و عام المنفعه و با اتکا به خداوند متعال، با نیت کمک به 
خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در شاخه های درمانی، ارازق عمومی، جهیزیه، 
پرداخت هزینه های درمان بیماران صعب العالج و خاص فعالیت می نماید. سپس با 
افتتاح خانه فرزندان طاهر با ظرفیت پانزده کودک در خانه نوباوگان و لزوم توجه خاص 
به تامین شرایط و جنبه های رشد جسمی و اجتماعی آنان به خصوص جنبه های و 
معنوی این گروه از فرزندان در محیطی شبیه به خانواده فعالیت خود را شروع نمود. 
که با تمرکز به حمایت و توانمندسازی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به فعالیت 
های خود به طور گسترده تا کنون ادامه داده است. همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی 
همای فجر با هدف خدمت رسانی به ورزش ، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در 
رشته های مختلف ورزشی با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و 
سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی از دیگر فعالیت های گروه شرکت 

های فجر می باشد.
اما در خصوص فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی این مجموعه باید عرض کنم: با 
هدف کمک رسانی به حمل و نقل کشور فعالیت های خود را  از سال 1357 تا سال 
1368 در سمت رییس هیات مدیره کامیون داران شهرستان تربت حیدریه آغاز نمودم 
و سپس با تاسیس شرکت های حمل و نقل  فجر تربت حیدریه، همای فجر سنگان و 
امیرسنگان  با بهره  مندی از ناوگان جدید، نیروهای متخصص و کار آزموده و بهره گیری 

                      هلدینگ  فجر، با تنوع فعالیت ها و ایجاد 2000 هزار فرصت شغلی 
                      عالوه بر توسعه منطقه، فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی

اشاره
گروه شرکت های فجر با هدف کمک به پیشرفت پروژه های صنعتی از طریق مشاوره و تأمین تجهیزات مختلف مورد 
نیاز آنان تأسیس گردید. از آنجا که این گروه در حرفه خود موفق عمل کرده و عالوه برآن در اجرای مسئولیت اجتماعی 
خود نیز پیشتاز بوده است  برای آشنایی بیشتر با مدیرعالی گروه، حاج طاهرعلی حسن زاده گفت و گویی را در آستانه 

ورود به سال نو انجام دادیم که در پی می آید:

گروه شركت هاى فجر 
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گروه  برشمرد.
طاهرعلی حسن زاده اشتغال را یکی دیگر 
از اهداف مهم گروه اعالم نمود گفت: در 
حال حاضر با ایجاد بالغ بر2000 فرصت 
شغلی  زمینه  و2500  مستقیم  شغلی 
مومن  و  پاک  برای جوانان  مستقیم  غیر 
توانسته، کشور را به سوی استقالل مالی و 

خودکفایی یاری نماید.
های  شرکت  گروه  مدیره  هیات  رییس 
فجر در خصوص تاثیر صنعت حمل و 
آثار  امور زیربنایی کشور گفت:  نقل در 
اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه 
با همه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
مانند صنایع کشاورزی ، تولید محصول، 
که  برشمرد  وغیره  توریسم  خدمات، 
تمامی ارکان اقتصادي از ابتـداي امر تولید 
تا رساندن کاال به بازارهاي مصرف نهائی 

را تحت تاثیر قرار می دهـد .
وی افزود: با نگاه موشکافانه به صنعت 
فعلی  هیچ  که  بینیم   می  نقل  و  حمل 
این  از  استفاده  بدون  اقتصاد جامعه   در 
صنعت انجام نمی پذیرد. بخش حمل و 
نقل به صورت کوتاه مدت، میان مدت 
اقتصاد کشور   متغیرهاي  بر  درازمدت  و 
اثر می گذارد. آثار کوتاه مدت شامل آثار 
مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگی 
به طور مستقیم از طریق هزینه هاي حمل 
و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم 
از طریق تاثیر روي قیمت سایر کاالهـا 
تـاثیر  شامل  مدت  میان  آثار  باشد.  می 
قیمت هـاي حمـل و نقـل روي مـصرف 
ارتباطات  قبیـل  از  خـدمات جـایگزین 
تغییر  به  مربوط  درازمدت  آثار  و  است 
هاي  طرح  اقتصادي  محاسبات  مبانی 
از  یکی  باشـد.  مـی  عمرانی  و  تولیدي 
عوامل آن تأثیري است که در سطح کالن 

از نقطه نظر اشـتغال، تولیـد، سـرمایه گـذاري،صادرات بر اقتصاد کشور برجاي می 
گذارد.

طاهرعلی حسن زاده در ادامه به اهمیت بکارگیری نیروهای بومی و اشتغالزایی در 
منطقه اشاره کرد و گفت: گروه شرکت های فجر یکی از ساختارهای اقتصادی فعال در 
کشور عزیزمان ایران است که پس از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی ایران علیرغم 
شرایط دشوار و اعمال محدودیت ها و تحریم های کشورهای متخاصم، قله های 
افتخار و پیشرفت را طی نمود و توانست به اهداف بلند و رفیع خود با ریسک پذیری 

و سرمایه گذاری مناسب در بخش صادرات غیر نفتی دست یابد.
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در ادامه به طرح توسعه گروه اشاره کرد و 
گفت: در صدد احداث کارخانه کنسانتره می باشیم و برخی از اقدام های اولیه هم نیز 
صورت گرفته است. الزم به ذکر است که گروه شرکت های فجر یکی از موفق ترین  
تولیدکنندگان سنگ آهن جمهوری اسالمی ایران محسوب می گردد که با لطف و 
عنایت خداوند متعال و با تدبیر به موقع مدیران موفق شرکت های گروه ، با مشکل 
جدی برخورد نکرده ایم هرچند که تحریم های کشورهای متخاصم فشارهای مضاعفی 

را درچرخه تولید و خدمات کشور وارد کرده است.
وی افزود: فقط در زیر گروه معدن همان طوری که استحضار دارید کاهش بی سابقه 
قیمت در بازار جهانی باعث رکود گردیده است  که در این شرایط، افزایش بهره مالکانه 
و حقوق دولتی معادن نیز باعث فشار مضاعف و در نتیجه عدم فعالیت معدود فعاالن 

این صنعت خواهد شد.
طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در پایان افزود: انشااهلل 
دولت تدبیر و امید در پساتحریم واجرای برجام بتواند از موقعیت های بوجود آمده 
استفاده کامل ببرد و ما روز به روز شاهد شکوفایی و رشد و توسعه ی اقتصاد و صنعت 

کشور باشیم.

این گروه در حال حاضر با ایجاد بالغ بر 2۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و25۰۰ زمینه شغلی 
غیر مستقیم برای جوانان پاک و مومن توانست ،کشور را به سوی استقالل مالی و خودکفایی 

یاری نماید
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کسری بودجه شدید دولت، کاهش درآمدها، بدهکاری در حدود 65 هزارمیلیاردی دولت به 
بانک ها و بدهکاری 90 هزار میلیاردی به بخش خصوصی واژه  های آشنا برای این روزهای 

وضعیت اقتصادی دولت و کشور است.
این شرایط به طور طبیعی دیگر بخش های اقتصاد کشور از جمله بانک ها )به علت عدم 
وصول مطالبات از بخش خصوصی طلبکار از دولت( را با مشکل  نقدینگی شدید مواجه 
کرده است. با در نظر گرفتن مشکالت کشور از یک سو و نیاز روزافزون کشور به رشد 
اقتصادی )افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور( نیاز مبرم کشور به جذب سرمایه گذاری 
خارجی به وضوح حس می شود. این نیاز به روشنی در سند 20 ساله کشور حس شده 
است، به طوری که براساس این سند، ایران می بایست تا سال 1404 بتواند حداقل 450 
میلیارد دالر جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کشور در سال 2014 نتوانسه 
بیشتر از 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند؛ رقمی که کمتر از 0.17  
درصد از کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان است، این میزان از سرمایه گذاری 
بانک  این که  رغم  علی  کند.  می  تر  روشن  را  زمینه  این  در  کشور  موفقیت  عدم  زمانی 
سرمایه گذاری گولدمن آمریکا در سال ،2007 ایران را جزو 11 بازار پر پتانسیل نوظهور 
دنیا معرفی کرده بود و از طرفی در سال های 2013و2014 با وجود کاهش 28 درصدی  در 
کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا، مقدار این نوع از سرمایه گذرای در کشورهای در حال 
توسعه افزایش چشمگیری داشته است، اما رتبه ایران در جذب سرمایه در سال گذشته به 

71 رسید که پایین تر از کشورهایی مانند کنگو و تانزانیا بوده است.
براساس شرایط تشریح شده، دولت یازدهم با آگاهی از این موضوعات، اولویت خود را به 
سرانجام رساندن پرونده هسته ای کشور قرار داد، بطوری که به زودی انتظار میرود موانع 
خارجی بر سر راه جذب سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور برداشته شود، اما سوال 
کلیدی این خواهد بود که آیا صرفاً رفع تحریم های بین المللی منجر به رشد سرمایه گذاری 

خارجی در کشور خواهد شد یا خیر؟!!
بی شک یکی از بازارهای  جذاب برای سرمایه گذاران خارجی پس از رفع تحریمها  بازار 
سرمایه کشور است. بازاری با ارزش روز بیش از صد میلیارد دالر و P/Eبسیار پایین نسبت 
به کشورهایی قابل مقایسه با اقتصاد ایران و همچنین پتانسیل باالی رشد. بی شک با ورود 
سرمایه خارجی به این بازار منافع بسیاری را  می توان برای دولت ، شرکتهای فعال  و 

همچنین کیفیت این بازار  متصور بود که به بخشی از این موارد در ادامه اشاره می شود:
الف(با توجه به بدهی های گسترده دولت به بانکها و بخش خصوصی در چند ماه گذشته 
دولت تالشهایی برای جذب نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت در بازار سرمایه کرده 
است،که با ورود سرمایه خارجی به این بازار دولت می تواند بدون تقبل ریسک  قیمت ارز 
از این طریق بدهی های گسترده خود را با هزینه کمتر و حجم باالتر تامین مالی کند که خود 

به بازگشت رونق به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. 
بهادار برای شرکت های فعال در  با حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق  ب( 
این بازار منافع زیادی قابل تصور خواهد بود. حضور بازیگران بین المللی سبب کاهش 

ریسک سرمایه گذاری در این بازار خواهد 
ارزانتر، آسان تر  تامین مالی  شد که شرایط 
در  فعال  های  شرکت  برای  را  سریع تر  و 
دیگر،  سوی  از  کرد.  خواهد  فراهم  را  آن 
منافع حاصل از ورود این نوع از سرمایه به 
بورس اوراق بهادار، تحول در نظام مدیریتی 
با  سرمایه گذاران خارجی  است.  سازمان ها 
انتظار عملکرد مدیریتی مطلوب از شرکتها 
مدیران،  فعالیت های  بر  مستمر  نظارت   و 
کمک  سازمان ها  مدیریتی  نظام  بهبود  به 
می کنند؛ واز سوی دیگر با ورود بازیگران 
سمت  به  شرکتها  بازار  این  در  بین المللی 
استانداردهای  رعایت  و  سازی  شفاف 
داده خواهند  المللی سوق  بین  حسابداری 
شد که در آینده امکان دسترسی آنها به از 
تامین  نتیجه  در  و  خارجی  مالی  بازارهای 
مالی بسیار آسان و ارزان  فراهم می شود. 

افزایش  طریق  از  بازار  کارایی  افزایش  ج( 
نقدینگی و تزریق حرفه ای گری و دانش 
معامله به فعالین عمدتا غیر حرفه ای این 
بازار و  همچنین شفافیت بیشتر در بازار تنها 
گوشه ای از منافع بازار سرمایه از حضور 
احتمالی سرمایه گذاران خارجی خواهد بود 
که منجر به تشویق سرمایه گذاران داخلی 
برای پس انداز و سرمایه گذاری در بخش 
تولیدی کشور و همچنین اختصاص بهینه 
منابع مالی فعاالن این بازار خواهد شد، که 
بی شک رشد اقتصادی پایدارتر در کشور و 
تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشت.
حضور  با  که   منافعی  تمامی  رغم  علی 
بازیگران بین المللی در بازار سرمایه  برای 
کشورقابل تصور است، موانع ساختاری و 
تکنیکی بسیاری در این زمینه وجود دارد که 
تاکنون مانع حضور قابل توجه این سرمایه 

لزوم جذب سرمایه گذار خارجی، موانع و راهکارها

امیرحسین آقابزرگی
کارشناس روابط بین الملل کارگزاری تامین سرمایه نوین
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نتیجه  به  بازار گشته است.  این  گذاران در 
تمایل  ابراز  و  ای  هسته  مذاکرات  رسیدن 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور، ذهن 
بسیاری از مسئوالن و بازیگران این بازار را 
به چگونگی جذب این سرمایه ها به بازار 
است،  مسلم  آنچه   . است  کرده  معطوف 
این  جذب  برای  الزم  زمینه  کردن  فراهم 
پتانسیل در کشور تنها معطوف به رفع موانع 
بین المللی نیست و الزم است ساختارهای 
قانونی و اجرایی کشور در حوزه بازار پول 
تعدیل  با شرایط جدید  متناسب  و سرمایه 
اقدامات جدیدی در  گردد و تصمیمات و 
این حوزه اتخاذ شود. از این اقدامات اساسی 
اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  زمینه  این  در 

کرد:
الف( دسته اول تصمیماتی است که در سطح 
کالن کشور باید گرفته شود که از آن جمله 
می توان به حفظ و ارتقاء ذهنیت عمومی 
نسبت به  ایران و ارسال سیگنالهای همسو 
در  کشور،  سیاسی  مختلف  تریبون های  از 
جهت ایجاد این اطمینان در سرمایه گذاران 
خارجی  که تمامی سطوح قدرت در ایران 
تغییر  با  و  بود  خواهند  آنها  موافق حضور 
دولت سرمایه گذاری آنها با مشکل رو برو 
اعتماد، رقابتی  این  ایجاد  از  نمی شود. جدا 
کردن فضای عمومی کسب وکار، کوچک 
کردن اندازه ی دولت، آزادسازی قیمت ها، 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تسهیل  
انتقال وجه به داخل و خارج از کشور، تک 
نرخی کردن نرخ ارز و تسریع در دریافت 
نظر  به  ضروری  اقدامات  جمله  از  ویزا 

می رسد.
توسط   که  است  اقداماتی  دوم  دسته  ب( 
انجام  باید  کشور  سرمایه  و  پول  بازارهای 
ارتباط  در  بنیادی  مشکالت  از  یکی  شود. 
بازار  در  خارجی  گذاران  سرمایه  با جذب 
المللی  بین  بازاریابان  وجود  عدم  سرمایه 
به  توجه  با  است.  بازار  این  در  متخصصی 
حوزه  در  بازاریابی  متخصصین  کم  سابقه 
و  جذب  لزوم  بانکی،  و  پولی  خدمات 
این  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت 
استفاده  همچنین  می شود.  احساس  حوزه 
از کشور  مقیم خارج  ایرانی  از متخصصان 
می توان در نیل به این مقصود راه گشا باشد.

حوزه  در  قانونی  ساختار  در  بازنگری  ج( 
نیز  خارجی  سرمایه گذار  و  کار  و  کسب 
اقدامی ضروری در راستای تسهیل حضور 
سرمایه گذار خارجی در کشور است. اصالح 
ساختاری در قانون تجارت، بهبود ساختار 
شفاف تر  اقلیت،  سهامداران  از  حمایت 
کردن محیط قانونی سرمایه گذار خارجی و 
فرایندهای ورود و خروج سرمایه از جمله 

مواردی است که در حال حاضر می تواند موجب کاهش نگرانی در سرمایه گذاران خارجی 
گردد.

ارکان  از  قابل توجه است، عدم وجود بعضی  این قسمت  د( مطلب مهم دیگری که در 
معمول در بازارهای بین المللی در بازار پول و سرمایه کشور است. از جمله این ارکان می 
توان به رکن امین)custodian( اشاره کرد. این نهاد در بازارهای مطرح دنیا  نقش امین و 
ضامن را برای سهامداران ایفا می کنند. این نقش را معموال بانکهای خصوصی بزرگ بر عهده 
می گیرند و خدماتی مانند  نگهداری امانتی سهام، دریافت سود شرکت ها با اطالع رسانی 
در رابطه با سهام و غیره را برای مشتریان برعهده دارند. بانکهای خصوصی کشور قادر به 
ارائه ی این نوع خدمات سود آور و بدون ریسک هستند که ارائه این گونه خدمات  باعث  
کم شدن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی  که شناخت کامل از بازار 

ندارند می شود.
با نگاهی واقع بینانه به شرایط بازار می توان گفت که بازار آمادگی ورود سرمایه های کالن 
خارجی را ندارد و قوانین فعلی تنها پاسخگوی سرمایه گذار داخلی است، به طور مثال با 
این سوال مطرح می شود که   بازار  این  به  فراهم شدن شرایط ورود سرمایه های خارجی 
سرمایه گذار نهادی خارجی با چه تضمینی  دهها میلیون دالر به حساب یک کارگزاری 
با سرمایه ی چند میلیارد تومانی واریز خواهد کرد. برای کاستن از این جنس ریسک ها 
در کوتاه مدت، نقش بانکها در جهت ارائه تضمین های الزم، حیاتی به نظر می رسد. یکی 
دیگر از مشکالت موجود در بازار سرمایه که با مشارکت بانک ها قابل رفع است، نیاز به 
ریسک سنجی و رتبه بندی شرکت ها و اوراق قرضه لیست شده در بورس اوراق بهادار است 
که در اکثر کشورهای دنیا توسط بانک های سرمایه گذاری صورت می پذیرد و می تواند 

نقش پررنگی در کاهش ریسک های موجود در بازار ایفا کند.
از جمله اقدامات دیگری  که بازار سرمایه، بانک ها و بیمه ها قادر به انجام آنها هسند 
ها،  بانک  توسط  مختلف  های  ریسک  کردن    SWAP امکان  کردن  فراهم  به  توان  می 
امکان فروش  ابزارهای نوین مالی و فراهم کردن   ارائه  ارز، همچنین  اندازی بورس  راه 
استقراضی در اوراق بهادار توسط بازار سرمایه وایجاد بیمه های ارزش ارز در راستای فراهم 

کردن امکان پوشش ریسک ارزی برای سرمایه گذاران خارجی نام برد.
در بخش مسائل فنی نیز موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. ضعف 
عمومی در ارائه اطالعات شرکت ها، سیستم معامالت آنالین به زبان های دیگر، کوچک 
بودن دامنه تغییرات روزانه، دخالت های دستوری در بازار، تفاوت زمانی میان ساعات و 
روزهای معامالت در بازار سرمایه کشور با سایر بورس های دنیا، پیشرفته نبودن ساز و کار 
معامالت، وجود محدودیت هایی چون حجم مبنا و نقدشوندگی از جمله موانع حضور 

سرمایه گذاران خارجی در بورس کشور است.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط 
حساس فعلی اقتصاد کشوربیشتر یک لزوم به نظر می رسد تا یک انتخاب. با علم بر این 
مطلب و درک رقابت بسیار شدید بین کشورهای در حال توسعه برای جذب منابع مالی 
بین المللی، شایسته است که هر یک از بخش های اقتصادی و سیاسی کشور در حد توان 
در جهت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه به کشور تالش کرده و با ایجاد هماهنگی های 

فراسازمانی در جهت رفع موانع غیر ضروری گام بردارند.

نقصان سخت افزاری گردشگری کشور 

کشورمان از منظر گردشگری جاذبه های فراوانی دارد، به طوری که به اذعان سازمان جهانی 
گردشگری، کشورمان رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی دنیا 
را در اختیار دارد. گردشگری به اندازه ای در اقتصاد کشورها اهمیت پیدا کرده که به گردشگران 
 )UNWTO( لقب “صادرات نامریی” را داده اند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری
در سال 2013، فرانسه با جذب 84 میلیون گردشگر در صدر کشورهای توریست پذیر جهان 
قرار گرفته و پس از آن، آمریکا و اسپانیا در رده های دوم و سوم بوده اند. همچنین در این سال 
نزدیک به 51 میلیون گردشگر به منطقه خاورمیانه وارد شده اند که عربستان با 13/2 میلیون 
و امارات با 9/9 میلیون گردشگر، بهترین عملکرد را داشته  اند. کشورمان در این زمینه بهبود 
قابل مالحظه ای داشته و با رشد 40 درصدی در قیاس با سال 2012، حدود 5/3 میلیون نفر 
گردشگر جهانی را جذب خود کرده و از این منظر پس از مصر در رتبه چهارم خاورمیانه قرار 

گرفته است.

تعداد هتل های کشور در ابتدای سال 93 اندکی بیش از یک هزار واحد بوده و در این بین تعداد 
هتل های 5 ستاره ما که بیشترین کاربرد را در جذب گردشگر خارجی دارند، از 3۰ واحد تجاوز 
نکرده است. در حقیقت که اگر سرمایه گذاری صورت گرفته در این صنعت در سال های گذشته 
وضعیتی اصولی داشت، به طور قطع شاهد راه اندازی هتل ها با استانداردهای جهانی بودیم که 

البته مدیریت پیچیده تری را طلب می کرد

متأسفانه تفکر رقابت با بخش خصوصی از سوی دولت در این حوزه هم کامالً مشهود است و می 
بینیم به جای افزایش انگیزه گردشگری در میان مردم، دولت به سرمایه گذاری در این زمینه روی 

آورده و از سوی دیگر صحبت از سیاست های توسعه گردشگری به میان می آور

اما علیرغم این بهبود عملکرد در صنعت گردشگری، تقریباً تمام کارشناسان اتفاق نظر دارند 
بین آنچه که ما امروز به آن دست یافته ایم و آنچه که باید داشته باشیم، اختالف بسیار است. 
سال ها پیش، نخست وزیر اسبق و توانمند مالزی ماهاتیر محمد طی سفری به کشورمان گفته 
بود: “اگر مالزی شهری همچون اصفهان داشت، ما ساالنه درآمد ارزی معادل با درآمد نفتی 

ایران از آن کسب می کردیم.”
اما بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015، کشور اسپانیا رتبه نخست را از لحاظ 
شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری به دست آورده است. در این شاخص عواملی 
همچون شرایط محیط کسب و کار، امنیت، سالمت و سرمایه انسانی مد نظر قرار می گیرد. 
بر اساس این رده بندی کشورمان رتبه 97 جهان را به خود اختصاص داده است. بیشترین و 
کمترین امتیاز ایران در این شاخص به ترتیب مربوط به بخش سالمت و شرایط کسب و کار 

بوده است.

مشکالت سخت افزاری
در کنار بحث های نرم افزاری، یکی از چالش های جدی توسعه گردشگری کشورمان مشکالت 

سخت افزاری است. صنعت هتلداری که از 
مهمترین شاخه ها و در حقیقت زیرساخت 
جذب گردشگر به کشور است، طی سال های 
اخیر با مشکالتی کوچک و بزرگ مواجه شده 
و راهکاری مطلوب برای رفع این مشکالت 

تدبیر نشده است.
با  دوره  سه  در  ایران  در  هتلداری  صنعت 
ضربه هایی نسبتاً سخت مواجه شده است. 
دوره اول مربوط به سال های ابتدایی پس از 
انقالب به دلیل شرایط خاص آن دوره است. 
تحمیلی  با جنگ  است  مصادف  دوم  دوره 
و نااطمینانی های ناشی از آن و البته کمبود 
شدید منابع در اقتصاد. به دلیل هزینه های 
و  سو  یک  از  جنگ  منابع  تأمین  سنگین 
معیشت بحران زده مردم از دیگر سو، لطمه 
خوردن صنعت هتلداری در این دوره دور از 

ذهن نیست.
دوره سوم پس از جنگ آغاز می شود. در این 
دوره صدور بی پروا و حساب نشده پروانه 
ساخت هتل، بسیاری از سرمایه گذاران ناآشنا 
با این صنعت را به سرمایه گذاری در آن سوق 
داد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، روز 
به روز درآمد سرانه هتل ها به ازای هر اتاق 
کاهش یافت و این موضوع با وجود بهای 
تمام شده باالی هتل ها در سال های اخیر، 
نمایش  به  را  در کشورمان  هتلداری  بحران 
گذاشت. بر اساس آمار آمار سازمان میراث 
ابتدای  فرهنگی، تعداد هتل های کشور در 
سال 93 اندکی بیش از یک هزار واحد بوده 
و در این بین تعداد هتل های 5 ستاره ما که 
بیشترین کاربرد را در جذب گردشگر خارجی 
در  نکرده است.  از 30 واحد تجاوز  دارند، 
حقیقت که اگر سرمایه گذاری صورت گرفته 
در این صنعت در سال های گذشته وضعیتی 
اصولی داشت، به طور قطع شاهد راه اندازی 
هتل ها با استانداردهای جهانی بودیم که البته 

مدیریت پیچیده تری را طلب می کرد.
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نتیجه  به  بازار گشته است.  این  گذاران در 
تمایل  ابراز  و  ای  هسته  مذاکرات  رسیدن 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور، ذهن 
بسیاری از مسئوالن و بازیگران این بازار را 
به چگونگی جذب این سرمایه ها به بازار 
است،  مسلم  آنچه   . است  کرده  معطوف 
این  جذب  برای  الزم  زمینه  کردن  فراهم 
پتانسیل در کشور تنها معطوف به رفع موانع 
بین المللی نیست و الزم است ساختارهای 
قانونی و اجرایی کشور در حوزه بازار پول 
تعدیل  با شرایط جدید  متناسب  و سرمایه 
اقدامات جدیدی در  گردد و تصمیمات و 
این حوزه اتخاذ شود. از این اقدامات اساسی 
اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  زمینه  این  در 

کرد:
الف( دسته اول تصمیماتی است که در سطح 
کالن کشور باید گرفته شود که از آن جمله 
می توان به حفظ و ارتقاء ذهنیت عمومی 
نسبت به  ایران و ارسال سیگنالهای همسو 
در  کشور،  سیاسی  مختلف  تریبون های  از 
جهت ایجاد این اطمینان در سرمایه گذاران 
خارجی  که تمامی سطوح قدرت در ایران 
تغییر  با  و  بود  خواهند  آنها  موافق حضور 
دولت سرمایه گذاری آنها با مشکل رو برو 
اعتماد، رقابتی  این  ایجاد  از  نمی شود. جدا 
کردن فضای عمومی کسب وکار، کوچک 
کردن اندازه ی دولت، آزادسازی قیمت ها، 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تسهیل  
انتقال وجه به داخل و خارج از کشور، تک 
نرخی کردن نرخ ارز و تسریع در دریافت 
نظر  به  ضروری  اقدامات  جمله  از  ویزا 

می رسد.
توسط   که  است  اقداماتی  دوم  دسته  ب( 
انجام  باید  کشور  سرمایه  و  پول  بازارهای 
ارتباط  در  بنیادی  مشکالت  از  یکی  شود. 
بازار  در  خارجی  گذاران  سرمایه  با جذب 
المللی  بین  بازاریابان  وجود  عدم  سرمایه 
به  توجه  با  است.  بازار  این  در  متخصصی 
حوزه  در  بازاریابی  متخصصین  کم  سابقه 
و  جذب  لزوم  بانکی،  و  پولی  خدمات 
این  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت 
استفاده  همچنین  می شود.  احساس  حوزه 
از کشور  مقیم خارج  ایرانی  از متخصصان 
می توان در نیل به این مقصود راه گشا باشد.

حوزه  در  قانونی  ساختار  در  بازنگری  ج( 
نیز  خارجی  سرمایه گذار  و  کار  و  کسب 
اقدامی ضروری در راستای تسهیل حضور 
سرمایه گذار خارجی در کشور است. اصالح 
ساختاری در قانون تجارت، بهبود ساختار 
شفاف تر  اقلیت،  سهامداران  از  حمایت 
کردن محیط قانونی سرمایه گذار خارجی و 
فرایندهای ورود و خروج سرمایه از جمله 

مواردی است که در حال حاضر می تواند موجب کاهش نگرانی در سرمایه گذاران خارجی 
گردد.

ارکان  از  قابل توجه است، عدم وجود بعضی  این قسمت  د( مطلب مهم دیگری که در 
معمول در بازارهای بین المللی در بازار پول و سرمایه کشور است. از جمله این ارکان می 
توان به رکن امین)custodian( اشاره کرد. این نهاد در بازارهای مطرح دنیا  نقش امین و 
ضامن را برای سهامداران ایفا می کنند. این نقش را معموال بانکهای خصوصی بزرگ بر عهده 
می گیرند و خدماتی مانند  نگهداری امانتی سهام، دریافت سود شرکت ها با اطالع رسانی 
در رابطه با سهام و غیره را برای مشتریان برعهده دارند. بانکهای خصوصی کشور قادر به 
ارائه ی این نوع خدمات سود آور و بدون ریسک هستند که ارائه این گونه خدمات  باعث  
کم شدن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی  که شناخت کامل از بازار 

ندارند می شود.
با نگاهی واقع بینانه به شرایط بازار می توان گفت که بازار آمادگی ورود سرمایه های کالن 
خارجی را ندارد و قوانین فعلی تنها پاسخگوی سرمایه گذار داخلی است، به طور مثال با 
این سوال مطرح می شود که   بازار  این  به  فراهم شدن شرایط ورود سرمایه های خارجی 
سرمایه گذار نهادی خارجی با چه تضمینی  دهها میلیون دالر به حساب یک کارگزاری 
با سرمایه ی چند میلیارد تومانی واریز خواهد کرد. برای کاستن از این جنس ریسک ها 
در کوتاه مدت، نقش بانکها در جهت ارائه تضمین های الزم، حیاتی به نظر می رسد. یکی 
دیگر از مشکالت موجود در بازار سرمایه که با مشارکت بانک ها قابل رفع است، نیاز به 
ریسک سنجی و رتبه بندی شرکت ها و اوراق قرضه لیست شده در بورس اوراق بهادار است 
که در اکثر کشورهای دنیا توسط بانک های سرمایه گذاری صورت می پذیرد و می تواند 

نقش پررنگی در کاهش ریسک های موجود در بازار ایفا کند.
از جمله اقدامات دیگری  که بازار سرمایه، بانک ها و بیمه ها قادر به انجام آنها هسند 
ها،  بانک  توسط  مختلف  های  ریسک  کردن    SWAP امکان  کردن  فراهم  به  توان  می 
امکان فروش  ابزارهای نوین مالی و فراهم کردن   ارائه  ارز، همچنین  اندازی بورس  راه 
استقراضی در اوراق بهادار توسط بازار سرمایه وایجاد بیمه های ارزش ارز در راستای فراهم 

کردن امکان پوشش ریسک ارزی برای سرمایه گذاران خارجی نام برد.
در بخش مسائل فنی نیز موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. ضعف 
عمومی در ارائه اطالعات شرکت ها، سیستم معامالت آنالین به زبان های دیگر، کوچک 
بودن دامنه تغییرات روزانه، دخالت های دستوری در بازار، تفاوت زمانی میان ساعات و 
روزهای معامالت در بازار سرمایه کشور با سایر بورس های دنیا، پیشرفته نبودن ساز و کار 
معامالت، وجود محدودیت هایی چون حجم مبنا و نقدشوندگی از جمله موانع حضور 

سرمایه گذاران خارجی در بورس کشور است.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط 
حساس فعلی اقتصاد کشوربیشتر یک لزوم به نظر می رسد تا یک انتخاب. با علم بر این 
مطلب و درک رقابت بسیار شدید بین کشورهای در حال توسعه برای جذب منابع مالی 
بین المللی، شایسته است که هر یک از بخش های اقتصادی و سیاسی کشور در حد توان 
در جهت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه به کشور تالش کرده و با ایجاد هماهنگی های 

فراسازمانی در جهت رفع موانع غیر ضروری گام بردارند.

نقصان سخت افزاری گردشگری کشور 

کشورمان از منظر گردشگری جاذبه های فراوانی دارد، به طوری که به اذعان سازمان جهانی 
گردشگری، کشورمان رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی دنیا 
را در اختیار دارد. گردشگری به اندازه ای در اقتصاد کشورها اهمیت پیدا کرده که به گردشگران 
 )UNWTO( لقب “صادرات نامریی” را داده اند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری
در سال 2013، فرانسه با جذب 84 میلیون گردشگر در صدر کشورهای توریست پذیر جهان 
قرار گرفته و پس از آن، آمریکا و اسپانیا در رده های دوم و سوم بوده اند. همچنین در این سال 
نزدیک به 51 میلیون گردشگر به منطقه خاورمیانه وارد شده اند که عربستان با 13/2 میلیون 
و امارات با 9/9 میلیون گردشگر، بهترین عملکرد را داشته  اند. کشورمان در این زمینه بهبود 
قابل مالحظه ای داشته و با رشد 40 درصدی در قیاس با سال 2012، حدود 5/3 میلیون نفر 
گردشگر جهانی را جذب خود کرده و از این منظر پس از مصر در رتبه چهارم خاورمیانه قرار 

گرفته است.

تعداد هتل های کشور در ابتدای سال 93 اندکی بیش از یک هزار واحد بوده و در این بین تعداد 
هتل های 5 ستاره ما که بیشترین کاربرد را در جذب گردشگر خارجی دارند، از 3۰ واحد تجاوز 
نکرده است. در حقیقت که اگر سرمایه گذاری صورت گرفته در این صنعت در سال های گذشته 
وضعیتی اصولی داشت، به طور قطع شاهد راه اندازی هتل ها با استانداردهای جهانی بودیم که 

البته مدیریت پیچیده تری را طلب می کرد

متأسفانه تفکر رقابت با بخش خصوصی از سوی دولت در این حوزه هم کامالً مشهود است و می 
بینیم به جای افزایش انگیزه گردشگری در میان مردم، دولت به سرمایه گذاری در این زمینه روی 

آورده و از سوی دیگر صحبت از سیاست های توسعه گردشگری به میان می آور

اما علیرغم این بهبود عملکرد در صنعت گردشگری، تقریباً تمام کارشناسان اتفاق نظر دارند 
بین آنچه که ما امروز به آن دست یافته ایم و آنچه که باید داشته باشیم، اختالف بسیار است. 
سال ها پیش، نخست وزیر اسبق و توانمند مالزی ماهاتیر محمد طی سفری به کشورمان گفته 
بود: “اگر مالزی شهری همچون اصفهان داشت، ما ساالنه درآمد ارزی معادل با درآمد نفتی 

ایران از آن کسب می کردیم.”
اما بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015، کشور اسپانیا رتبه نخست را از لحاظ 
شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری به دست آورده است. در این شاخص عواملی 
همچون شرایط محیط کسب و کار، امنیت، سالمت و سرمایه انسانی مد نظر قرار می گیرد. 
بر اساس این رده بندی کشورمان رتبه 97 جهان را به خود اختصاص داده است. بیشترین و 
کمترین امتیاز ایران در این شاخص به ترتیب مربوط به بخش سالمت و شرایط کسب و کار 

بوده است.

مشکالت سخت افزاری
در کنار بحث های نرم افزاری، یکی از چالش های جدی توسعه گردشگری کشورمان مشکالت 

سخت افزاری است. صنعت هتلداری که از 
مهمترین شاخه ها و در حقیقت زیرساخت 
جذب گردشگر به کشور است، طی سال های 
اخیر با مشکالتی کوچک و بزرگ مواجه شده 
و راهکاری مطلوب برای رفع این مشکالت 

تدبیر نشده است.
با  دوره  سه  در  ایران  در  هتلداری  صنعت 
ضربه هایی نسبتاً سخت مواجه شده است. 
دوره اول مربوط به سال های ابتدایی پس از 
انقالب به دلیل شرایط خاص آن دوره است. 
تحمیلی  با جنگ  است  مصادف  دوم  دوره 
و نااطمینانی های ناشی از آن و البته کمبود 
شدید منابع در اقتصاد. به دلیل هزینه های 
و  سو  یک  از  جنگ  منابع  تأمین  سنگین 
معیشت بحران زده مردم از دیگر سو، لطمه 
خوردن صنعت هتلداری در این دوره دور از 

ذهن نیست.
دوره سوم پس از جنگ آغاز می شود. در این 
دوره صدور بی پروا و حساب نشده پروانه 
ساخت هتل، بسیاری از سرمایه گذاران ناآشنا 
با این صنعت را به سرمایه گذاری در آن سوق 
داد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، روز 
به روز درآمد سرانه هتل ها به ازای هر اتاق 
کاهش یافت و این موضوع با وجود بهای 
تمام شده باالی هتل ها در سال های اخیر، 
نمایش  به  را  در کشورمان  هتلداری  بحران 
گذاشت. بر اساس آمار آمار سازمان میراث 
ابتدای  فرهنگی، تعداد هتل های کشور در 
سال 93 اندکی بیش از یک هزار واحد بوده 
و در این بین تعداد هتل های 5 ستاره ما که 
بیشترین کاربرد را در جذب گردشگر خارجی 
در  نکرده است.  از 30 واحد تجاوز  دارند، 
حقیقت که اگر سرمایه گذاری صورت گرفته 
در این صنعت در سال های گذشته وضعیتی 
اصولی داشت، به طور قطع شاهد راه اندازی 
هتل ها با استانداردهای جهانی بودیم که البته 

مدیریت پیچیده تری را طلب می کرد.
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چالش هایی دیگر
بحث دیگر نیروی انسانی و مدیریت صنعت هتلداری است. برخی کارشناسان معتقدند این 
وظیفه نیروی متخصص و مدیران هتل ها است که در وضعیت کنونی با بکارگیری ابزارهای 

صحیح جذب مشتری، بهای تمام شده باالی هتل ها را مدیریت کنند.
عالوه بر این و جدا از نبود ارایه خدمات در سطحی معادل با هتل های تراز اول جهانی، صنعت 
هتلداری در کشورمان نظیر بسیاری دیگر از صنایع، دارای ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی 
است. به طور قطع صنعت هتلداری هیچ نیازی به ورود بخش عمومی ندارد و این امر تنها 
بهره وری را در این صنعت به چالش کشیده و انگیزه انحصار و رانت را افزایش می دهد. در 
این خصوص ترکیه می تواند مثال بسیار خوبی برای ما باشد. زمانی که در این کشور توسعه 
اقتصادی با محوریت توریزم پایه ریزی شد، بطن و حاشیه فعالیت در این صنعت را به بخش 
خصوصی واگذار کردند. اما در سوی مقابل و در کشور ما، ضمن آن که متولی امور هتلداری 
مجهول الهویه است، سازمان ها و نهادهای مختلف به انحای گوناگون به دخالت در این صنعت 

می پردازند.
مضاف بر این روی آوردن برخی سازمان ها و ارگان های دولتی به تأسیس مراکز اقامتی در 
مناطق توریستی، بخشی زیادی از جاذبه این مناطق برای جذب گردشگر داخلی و خارجی 
را از بین برده و این در حالی است که می دانیم بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در 
نظام دولتی اشتغال دارند. طبیعتاً اگر این نهادها به دنبال افزایش رفاه نیروهای خود هستند، می 
توانند به جای ساخت چنین مراکز اقامتی که هزینه های سرمایه ای زیادی را طلب می کند، با 
اختصاص حدود 25 تا 30 درصد از هزینه یک سفر – طبق نظر کارشناسان حوزه گردشگری 
به طور متوسط یک سوم هزینه های نگهداری از این سرمایه گذاری ها را شامل می شود به 
کارمندانشان، هم رفاه حال آنها را در نظر داشته باشند و هم زمینه توسعه گردشگری را فراهم 
کنند. اما متأسفانه تفکر رقابت با بخش خصوصی از سوی دولت در این حوزه هم کاماًل مشهود 
است و می بینیم به جای افزایش انگیزه گردشگری در میان مردم، دولت به سرمایه گذاری 
در این زمینه روی آورده و از سوی دیگر صحبت از سیاست های توسعه گردشگری به میان 

می آورد.

آتی  های  سال  در  ایران  اقتصاد  رشد  روند 
سریع تر از سایر کشورهای منطقه است و فواید 
سرمایه گذاری در این کشور بر مخاطرات آن 

می چربد.

این  اقتصاد  جهانی،  بانک  بینی  پیش  طبق 
کشور قرار است در 2 سال آینده ساالنه رشد 
5 درصدی داشته باشد که این رشد، سریع تر 

از رشد اقتصاد سایر کشورهای منطقه است

به گزارش بلومبرگ، روند رشد اقتصاد ایران 
سریع تر از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، 
میزان اوراق بهادار این کشور 2 برابر روسیه و 
ترکیه است و کفه مزایا و فواید سرمایه گذاری 
در ایران از کفه مخاطرات آن سنگین تر است.

بلومبرگ خاطر نشان کرد، افزایش 20 درصدی 
اوراق بهادار فروخته شده از سوی بخش دولتی 
و خصوصی نشان از موفقیت ایران در جلب 

خارجی ها دارد. 
طبق اعالم شرکت ‘چارلمین کپیتال’ در لندن، 
گرچه فاصله گرفتن از جایگاه نامطلوب قبلی 
ایران مستلزم گذشت زمان است اما، همگرایی 
از  پس  جهانی  اقتصاد  با  کشور  این  دوباره 
تحریم های یک دهه ای فرصت هایی را برای 
سرمایه گذارانی ایجاد کرده است که مایلند این 

ریسک را به جان بخرند. 
بلومبرگ با اشاره به نقش لغو تحریم ها در 
شراکت شرکت هایی مانند چارلمین کپیتال 
با ایران، نوشت: طبق پیش بینی بانک جهانی، 
اقتصاد این کشور قرار است در 2 سال آینده 
این  که  باشد  داشته  ساالنه رشد 5 درصدی 
رشد، سریع تر از رشد اقتصاد سایر کشورهای 

منطقه است.

روند رشد اقتصاد ایران 
سرعت بیشتر از سایر 

کشورهای منطقه 

بلومبرگ:

محمود جوادی

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، اخیرا در مقاله ای تفصیلی که به طور مشترک در هفته 
نامه های »تجارت فردا« و »صدا« منتشر شده، شرایط اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرده 
است. این مقاله تفصیلی  یازده چالش عمده اقتصاد کشور و مانع بر سر راه رشد باالی اقتصادی را 

این گونه برشمرده اند:
 1( نارسایی در تامین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش 

بزرگی از دارایی های نظام بانکی؛ 
2( ضعف مالی دولت؛

 3( انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین 
اجتماعی؛

 4( مصرف باالی انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی 
شرکت های تولید کننده انرژی؛

 5( ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی؛
 6( کمبود آب و مشکالت زیست محیطی؛

 7( عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی؛
 8( بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصوالت با رقابت پذیری پایین؛

 9( نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی؛
 10( بخش غیر رسمی بزرگ؛ 

 11( ضعف تقاضای داخلی.
با وجود تاکید مشاور اقتصادی رئیس جمهور به این موضوع که مشکالت کشور را مسلماً نمی توان 
محدود به موارد یازده گانه ذکر شده دانست، اما به نظر وی، این موارد به نسبت سایر مشکالت، در 
مرتبه ای باالتر و تعیین کننده تر قرار دارند. خروجی تحلیل کالن نگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
می تواند دربردارنده این سوال اساسی باشد که آیا پس از رفع چالش های یازده گانه فوق، رشد 
اقتصادی مطلوب در کشور حاصل خواهد شد؟ از منظر اقتصاد کالن و شاخص های مهم اقتصادی، 
احتماال پاسخ “مثبت” است؛ اما در عین حال پاسخ می تواند “منفی” هم باشد. این موضوع که چرا 
پس از رفع این چالش ها، احتمال تغییر ناچیز در اقتصاد کشور وجود دارد، به تفاوت رویکردها در 
تبیین چالش های اقتصادی کشور بر می گردد. آنچه از سوی مشاور اقتصادی رئیس دولت به عنوان 
موانع رشد اقتصادی در کشور عنوان شده در زمره مهم ترین عوامل به حساب می آید، لکن نمی 
توان در تحلیل ایشان و بسیاری تحلیل های مشابه دیگر، حاکمیت نوعی نگاه باال به پایین نسبت 
به چالش های اقتصادی کشور را کتمان کرد. این در حالی است که تجربه تاریخی و روندهای رفتاری 
جامعه ایران نشان داده که بیش از هرگونه معضل ساختاری در اقتصاد کشور، کمبود )یا فقدان( اراده 

ملی و اخالق کار تاثیر قابل توجهی بر بروز چالش های اقتصاد کنونی کشور داشته است.
برتری گفتمان آقای روحانی در انتخابات سال 1392 گویای این حقیقت بود که جامعه ایران کماکان 
امید به آینده دارد و این امید ملی زمینه ساز ایجاد اجماع ملی برای تغییر وضعیت کشور در همه 
عرصه ها بخصوص عرصه اقتصاد کالن کشور شد. اجماع ملی در سایه امید و اعتماد ملی باعث شد 
که دولت یازدهم با پشتوانه مردمی وارد عرصه ی مذاکراتی طاقت فرسا با قدرت های جهانی برای 
استیفای حقوق ملت و رفع تحریم های اقتصادی شود. لیکن، این اجماع ملی که توانست حمایتگر 
دولت در شرایط سخت دیپلماسی هسته ای باشد، نتوانسته تبدیل به اراده ملی برای تغییر و تحول در 

شرایط اقتصادی کشور گردد. شکل گیری اجماع 
ملی برای بهبود شرایط اقتصادی بخصوص در 
دوران پسابرجام مستلزم کنار گذاشتن منفعت 
فردی و حرکت به سمت دست یابی به منافع 
ملی است؛ هدفی که ممکن است حتی مغایر با 
منافع فردی باشد، اما مصلحت کشور ایجاب 
کند جامعه به سمت آن اهداف ملی قدم بگذارد. 
با این حال به نظر می رسد کماکان در میان 

ایرانیان، اهداف ملی فرع بر منافع فردی است.
صحت این مدعا را – به عنوان مثال – می توان 
در درخواست دولت از مردم )که اعتماد قابل 
قبولی به سیاست های دولت یازدهم داشته اند( 
برای انصراف از دریافت یارانه ها در ابتدای 
سال 1393 مشاهده کرد.به طور کلی، این سوال 
مطرح است که آیا این گونه عدم همراهی کامل 
ملت با دولت )که البته می توان مصداق های 
دیگری را نیز اشاره داشت( نشان از اراده ملی 
برای تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور 
دارد؟ پرسشی که پاسخ آن مثبت به نظر نمی 
آید. نگاهی به سرگذشت جوامع ژاپن و آلمان 
بعد از جنگ جهانی دوم و تدبر در نوع رفتار 
مردمان آن دیارها در پذیرش سختی های پیش 
رو و توجه به جایگاه کنونی آن ها می تواند 
برای جامعه ایرانی ای که به نظر می رسد اجماع 
ملی را به اراده ملی برای پذیرش سختی های 
حاصل از تحول اقتصادی نتوانسته تبدیل کند، 

درس های گرانبهایی داشته باشد.
افزون بر کمبود یا فقدان اراده ملی، اخالق کار 
عامل دیگری است که باعث شده هرگونه تغییر 
ساختاری و زیربنایی در اقتصاد کشور چندان 
دستاوردهای موفقیت آمیزی نداشته باشد. اخالق 
کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی 
فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و 
استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر 
نحو است. اخالق کار مهم ترین عامل فرهنگی 
در توسعه اقتصادی محسوب می گردد. منابع 
انسانی، پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می 
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چالش هایی دیگر
بحث دیگر نیروی انسانی و مدیریت صنعت هتلداری است. برخی کارشناسان معتقدند این 
وظیفه نیروی متخصص و مدیران هتل ها است که در وضعیت کنونی با بکارگیری ابزارهای 

صحیح جذب مشتری، بهای تمام شده باالی هتل ها را مدیریت کنند.
عالوه بر این و جدا از نبود ارایه خدمات در سطحی معادل با هتل های تراز اول جهانی، صنعت 
هتلداری در کشورمان نظیر بسیاری دیگر از صنایع، دارای ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی 
است. به طور قطع صنعت هتلداری هیچ نیازی به ورود بخش عمومی ندارد و این امر تنها 
بهره وری را در این صنعت به چالش کشیده و انگیزه انحصار و رانت را افزایش می دهد. در 
این خصوص ترکیه می تواند مثال بسیار خوبی برای ما باشد. زمانی که در این کشور توسعه 
اقتصادی با محوریت توریزم پایه ریزی شد، بطن و حاشیه فعالیت در این صنعت را به بخش 
خصوصی واگذار کردند. اما در سوی مقابل و در کشور ما، ضمن آن که متولی امور هتلداری 
مجهول الهویه است، سازمان ها و نهادهای مختلف به انحای گوناگون به دخالت در این صنعت 

می پردازند.
مضاف بر این روی آوردن برخی سازمان ها و ارگان های دولتی به تأسیس مراکز اقامتی در 
مناطق توریستی، بخشی زیادی از جاذبه این مناطق برای جذب گردشگر داخلی و خارجی 
را از بین برده و این در حالی است که می دانیم بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در 
نظام دولتی اشتغال دارند. طبیعتاً اگر این نهادها به دنبال افزایش رفاه نیروهای خود هستند، می 
توانند به جای ساخت چنین مراکز اقامتی که هزینه های سرمایه ای زیادی را طلب می کند، با 
اختصاص حدود 25 تا 30 درصد از هزینه یک سفر – طبق نظر کارشناسان حوزه گردشگری 
به طور متوسط یک سوم هزینه های نگهداری از این سرمایه گذاری ها را شامل می شود به 
کارمندانشان، هم رفاه حال آنها را در نظر داشته باشند و هم زمینه توسعه گردشگری را فراهم 
کنند. اما متأسفانه تفکر رقابت با بخش خصوصی از سوی دولت در این حوزه هم کاماًل مشهود 
است و می بینیم به جای افزایش انگیزه گردشگری در میان مردم، دولت به سرمایه گذاری 
در این زمینه روی آورده و از سوی دیگر صحبت از سیاست های توسعه گردشگری به میان 

می آورد.

آتی  های  سال  در  ایران  اقتصاد  رشد  روند 
سریع تر از سایر کشورهای منطقه است و فواید 
سرمایه گذاری در این کشور بر مخاطرات آن 

می چربد.

این  اقتصاد  جهانی،  بانک  بینی  پیش  طبق 
کشور قرار است در 2 سال آینده ساالنه رشد 
5 درصدی داشته باشد که این رشد، سریع تر 

از رشد اقتصاد سایر کشورهای منطقه است

به گزارش بلومبرگ، روند رشد اقتصاد ایران 
سریع تر از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، 
میزان اوراق بهادار این کشور 2 برابر روسیه و 
ترکیه است و کفه مزایا و فواید سرمایه گذاری 
در ایران از کفه مخاطرات آن سنگین تر است.

بلومبرگ خاطر نشان کرد، افزایش 20 درصدی 
اوراق بهادار فروخته شده از سوی بخش دولتی 
و خصوصی نشان از موفقیت ایران در جلب 

خارجی ها دارد. 
طبق اعالم شرکت ‘چارلمین کپیتال’ در لندن، 
گرچه فاصله گرفتن از جایگاه نامطلوب قبلی 
ایران مستلزم گذشت زمان است اما، همگرایی 
از  پس  جهانی  اقتصاد  با  کشور  این  دوباره 
تحریم های یک دهه ای فرصت هایی را برای 
سرمایه گذارانی ایجاد کرده است که مایلند این 

ریسک را به جان بخرند. 
بلومبرگ با اشاره به نقش لغو تحریم ها در 
شراکت شرکت هایی مانند چارلمین کپیتال 
با ایران، نوشت: طبق پیش بینی بانک جهانی، 
اقتصاد این کشور قرار است در 2 سال آینده 
این  که  باشد  داشته  ساالنه رشد 5 درصدی 
رشد، سریع تر از رشد اقتصاد سایر کشورهای 

منطقه است.

روند رشد اقتصاد ایران 
سرعت بیشتر از سایر 

کشورهای منطقه 

بلومبرگ:

محمود جوادی

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، اخیرا در مقاله ای تفصیلی که به طور مشترک در هفته 
نامه های »تجارت فردا« و »صدا« منتشر شده، شرایط اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرده 
است. این مقاله تفصیلی  یازده چالش عمده اقتصاد کشور و مانع بر سر راه رشد باالی اقتصادی را 

این گونه برشمرده اند:
 1( نارسایی در تامین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش 

بزرگی از دارایی های نظام بانکی؛ 
2( ضعف مالی دولت؛

 3( انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین 
اجتماعی؛

 4( مصرف باالی انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی 
شرکت های تولید کننده انرژی؛

 5( ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی؛
 6( کمبود آب و مشکالت زیست محیطی؛

 7( عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی؛
 8( بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصوالت با رقابت پذیری پایین؛

 9( نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی؛
 10( بخش غیر رسمی بزرگ؛ 

 11( ضعف تقاضای داخلی.
با وجود تاکید مشاور اقتصادی رئیس جمهور به این موضوع که مشکالت کشور را مسلماً نمی توان 
محدود به موارد یازده گانه ذکر شده دانست، اما به نظر وی، این موارد به نسبت سایر مشکالت، در 
مرتبه ای باالتر و تعیین کننده تر قرار دارند. خروجی تحلیل کالن نگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
می تواند دربردارنده این سوال اساسی باشد که آیا پس از رفع چالش های یازده گانه فوق، رشد 
اقتصادی مطلوب در کشور حاصل خواهد شد؟ از منظر اقتصاد کالن و شاخص های مهم اقتصادی، 
احتماال پاسخ “مثبت” است؛ اما در عین حال پاسخ می تواند “منفی” هم باشد. این موضوع که چرا 
پس از رفع این چالش ها، احتمال تغییر ناچیز در اقتصاد کشور وجود دارد، به تفاوت رویکردها در 
تبیین چالش های اقتصادی کشور بر می گردد. آنچه از سوی مشاور اقتصادی رئیس دولت به عنوان 
موانع رشد اقتصادی در کشور عنوان شده در زمره مهم ترین عوامل به حساب می آید، لکن نمی 
توان در تحلیل ایشان و بسیاری تحلیل های مشابه دیگر، حاکمیت نوعی نگاه باال به پایین نسبت 
به چالش های اقتصادی کشور را کتمان کرد. این در حالی است که تجربه تاریخی و روندهای رفتاری 
جامعه ایران نشان داده که بیش از هرگونه معضل ساختاری در اقتصاد کشور، کمبود )یا فقدان( اراده 

ملی و اخالق کار تاثیر قابل توجهی بر بروز چالش های اقتصاد کنونی کشور داشته است.
برتری گفتمان آقای روحانی در انتخابات سال 1392 گویای این حقیقت بود که جامعه ایران کماکان 
امید به آینده دارد و این امید ملی زمینه ساز ایجاد اجماع ملی برای تغییر وضعیت کشور در همه 
عرصه ها بخصوص عرصه اقتصاد کالن کشور شد. اجماع ملی در سایه امید و اعتماد ملی باعث شد 
که دولت یازدهم با پشتوانه مردمی وارد عرصه ی مذاکراتی طاقت فرسا با قدرت های جهانی برای 
استیفای حقوق ملت و رفع تحریم های اقتصادی شود. لیکن، این اجماع ملی که توانست حمایتگر 
دولت در شرایط سخت دیپلماسی هسته ای باشد، نتوانسته تبدیل به اراده ملی برای تغییر و تحول در 

شرایط اقتصادی کشور گردد. شکل گیری اجماع 
ملی برای بهبود شرایط اقتصادی بخصوص در 
دوران پسابرجام مستلزم کنار گذاشتن منفعت 
فردی و حرکت به سمت دست یابی به منافع 
ملی است؛ هدفی که ممکن است حتی مغایر با 
منافع فردی باشد، اما مصلحت کشور ایجاب 
کند جامعه به سمت آن اهداف ملی قدم بگذارد. 
با این حال به نظر می رسد کماکان در میان 

ایرانیان، اهداف ملی فرع بر منافع فردی است.
صحت این مدعا را – به عنوان مثال – می توان 
در درخواست دولت از مردم )که اعتماد قابل 
قبولی به سیاست های دولت یازدهم داشته اند( 
برای انصراف از دریافت یارانه ها در ابتدای 
سال 1393 مشاهده کرد.به طور کلی، این سوال 
مطرح است که آیا این گونه عدم همراهی کامل 
ملت با دولت )که البته می توان مصداق های 
دیگری را نیز اشاره داشت( نشان از اراده ملی 
برای تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور 
دارد؟ پرسشی که پاسخ آن مثبت به نظر نمی 
آید. نگاهی به سرگذشت جوامع ژاپن و آلمان 
بعد از جنگ جهانی دوم و تدبر در نوع رفتار 
مردمان آن دیارها در پذیرش سختی های پیش 
رو و توجه به جایگاه کنونی آن ها می تواند 
برای جامعه ایرانی ای که به نظر می رسد اجماع 
ملی را به اراده ملی برای پذیرش سختی های 
حاصل از تحول اقتصادی نتوانسته تبدیل کند، 

درس های گرانبهایی داشته باشد.
افزون بر کمبود یا فقدان اراده ملی، اخالق کار 
عامل دیگری است که باعث شده هرگونه تغییر 
ساختاری و زیربنایی در اقتصاد کشور چندان 
دستاوردهای موفقیت آمیزی نداشته باشد. اخالق 
کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی 
فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و 
استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر 
نحو است. اخالق کار مهم ترین عامل فرهنگی 
در توسعه اقتصادی محسوب می گردد. منابع 
انسانی، پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می 
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دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که 
سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردم 
خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز 
دیگری را توسعه بخشد.  پژوهش های متعددی در تبیین و تحلیل شکل گیری اخالق کار صورت 
گرفته است که جملگی بر این نکته تاکید دارند که اخالق کار ریشه در تربیت فردی و دوران کودکی 
دارد. اگر بپذیریم که اخالق کار مقوله ای نیست که از سوی حکومت دستکاری، مدیریت و یا 
اصالح شود، آن گاه می توان نتیجه گرفت که برخورداری یا عدم برخورداری یک جامعه از اخالق 

کار تا چه میزان بر بهره وری و توسعه )اقتصادی( آن تاثیر مثبت دارد.

چندین معضل قدیمی همواره بر اقتصاد ایران سایه افکنده که اگر هیچ تحریمی متوجه آن نباشد 
و از پویاترین ساختار هم برخوردار باشد، نمی تواند بدون رفع این معضالت ریشه ای، دستاورد 
خاصی بدست آورد. حمایت کم مردمی از تولید داخل، روحیه پایین کارآفرینی در کشور، تمرکز 
سرمایه های مردمی در بخش خدمات و بازارهای کاذب )مانند بازار دالر و سکه( و نه بخش 
تولید، مصرف گرایی باال بخصوص در عرصه انرژی های فسیلی و انگیزه و روحیه سخت کوشی 
ناچیز در نیروی کار کشور از جمله معضالت غیرساختاری یا به تعبیر بهتر معضالت ریشه دوانیده 

در  ساختار جامعه است

مثال هایی وجود دارد که نشان می دهد جامعه ایران با کمبود یا حتی فقدان اخالق کار مواجه 
است. همواره این موضوع مورد تایید بوده که بهره وری نیروی کار بخصوص نیروی کار دولتی در 
مقایسه با هزینه های تخصیص یافته، بسیار پایین است و حتی در مقایسه با دیگر جوامع، این بهره 
وری نزدیک به صفر است. به عنوان یک نمونه از فقدان اخالق کار در جامعه، اخیرا گزارش ها و 
تحلیل های نگران کننده ای منتشر شده با این محتوا که شاغالن در بخش های دولتی و خصوصی، 
وقت قابل توجهی از ساعات کاری را صرف بازی های آنالین یا حضور در شبکه های اجتماعی 
می کنند. اگر چه آمار دقیقی برای ارائه وجود ندارد، اما موضوعی نیست که بتوان حقیقت آن را 
کتمان کرد. از این قبیل مسائل در ادارات دولتی و حتی بخش خصوصی به وفور مالحظه می شود و 
نتیجه ای جز ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور بدون دست یابی به هرگونه راندمان مطلوب در بر ندارد. 
لذا همانند بحث اراده ملی که در باال به آن اشاره شد، اخالق کار نقش تعیین کننده در آینده اقتصاد 
کشور دارد. تردیدی نیست که اگر بتوان بر یازده چالش مدنظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فائق 
آمد، کمبود یا فقدان اراده ملی و اخالق کار مانعی اساسی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب 

می شود بطوریکه هیچ راهکار و راهبردی نمی تواند درمانگر اقتصاد کشور باشد.
در مجموع، چندین معضل قدیمی همواره بر اقتصاد ایران سایه افکنده که اگر هیچ تحریمی متوجه 
آن نباشد و از پویاترین ساختار هم برخوردار باشد، نمی تواند بدون رفع این معضالت ریشه ای، 
دستاورد خاصی بدست آورد. حمایت کم مردمی از تولید داخل، روحیه پایین کارآفرینی در کشور، 
تمرکز سرمایه های مردمی در بخش خدمات و بازارهای کاذب )مانند بازار دالر و سکه( و نه 
بخش تولید، مصرف گرایی باال بخصوص در عرصه انرژی های فسیلی و انگیزه و روحیه سخت 
کوشی ناچیز در نیروی کار کشور از جمله معضالت غیرساختاری یا به تعبیر بهتر معضالت ریشه 
دوانیده در  ساختار جامعه است. سوال اساسی اینجاست که آیا همانند چالش های ساختاری در 
اقتصاد کشور که انواع راه حل ها برای آن ها در نظر گرفته می شود، می توان درمانی برای درد 
چالش های غیرساختاری و نهادینه شده در باور جامعه داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه 
داشت که مقوله فرهنگ بخصوص فرهنگ اقتصادی مقوله ای دستوری نبوده و نمی توان در کوتاه 
مدت نسبت به تغییر رفتار جامعه اقدام کرد. به نظر می رسد، در میان مدت، چنین رویه های غلطی 
در جامعه استمرار داشته باشد، اما با توجه به منابع کشور تا دو دهه آینده، نگاه راهبردی برای رفع 
امراض غیراقتصادی اقتصاد کشور ایجاب می کند که دولت صرفا بر نسل های آینده نیروی کار 
متمرکز شود و ادبیات جدیدی که دربرگیرنده حمایتگرایی از تولید داخل، کارآفرینی دانش بنیان، 
مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره وری، روحیه سخت کوشی، اخالق کار و نظایر آن باشد، وارد 
دایره مفاهیم و واژگان نسل نوپای کشور کند؛ لیکن، تحقق این هدف منوط به آن است که اوال 
تصمیم گیران ارشد کشور اعتقاد شخصی به این ادبیات جدید داشته باشند و ثانیا اقتصاد کشور را در 
مسیر صحیحی ریل گذاری نمایند تا سرمایه انسانی که قرار است در سه دهه آینده با ادبیات جدیدی 
وارد اجتماع شود، کشور را به سرمنزل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب بتواند برساند. تجربه دیگر 

کشورها در بعد از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که این هدف راهبردی دست یافتنی است!

تجارت خارجی کشورمان در 11 ماه 
ــال به 75 میلیارد و 835 میلیون  امس

دالر رسید.
ــیما گمرک  ــدا و س ــزارش ص به گ
ــرد : واردات در این  ــالم ک ــران اع ای
ــارد و 77 میلیون دالر  مدت 37 میلی
ــدم درصد کمتر از مدت  و 23و33ص

مشابه سال قبل بوده است.
ــور به 38  ــر نفتی کش ــادرات غی ص
ــید که  میلیارد و 758میلیون دالر رس
ــابه پارسال  ــه با مدت مش در مقایس
ــان  ــدم درصد کاهش نش 16 و 69ص

می دهد. 
ــامل  اقالم عمده صادرات غیرنفتی ش
ــی و هیدروکربورهای  ــای نفت گازه
ــکل،پروپان مایع شده و قیر  گازی ش

نفت است.
ــای  ــداران کااله ــن خری ــده تری عم
ــه ترتیب  ــورمان هم ب صادراتی کش
ــارات متحده عربی،  چین ،عراق ، ام

افغانستان و هند بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب 
ــهم 3 و 47صدم  ــه ذرت دامی با س ب
درصدی از کل ارزش واردات ،گندم 
با 2 و یک صدم درصد ، لوبیای سویا 
با یک و85 صدم درصد ، برنج با یک 
و 68 صدم درصد و قطعات منفصله 
جهت تولید اتومبیل سواری با یک و 
ــد اختصاص دارد که  63 صدم درص
به ترتیب از کشورهای چین، امارات 
ــره جنوبی، ترکیه و  متحده عربی، ک

سویس وارد کشور شده است.

تجارت خارجی ایران در 

مرز 76 میلیارد دالر

نمایشگاه های بازرگانی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت تجاری، پلیس توضیحات
و امنیت داخلی، آتش نشانی، ایمنی و بهداشت

22 تا 24 ژانویه ی2016تاریخ برگزاری

امارت متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+اطالعات تماس

.andreas.rex@uae.messefrankfurtپست الکترونیک
com

وبسایت
http://www.intersecexpo.com/

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

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی فن آوری 

سیستم های الکترونیکی در بخش های تجاری، 
حرفه ای و مسکونی

1 تا 3 نوامبر 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

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

daria@midexpo.ruپست الکترونیک

/http://en.isrussia.ruوبسایت

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

6 تا 8 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 75 3527074 7727+ اطالعات تماس
 نمابر: 3384269 7727+

info@catexpo.kzپست الکترونیک

.http://www.catexpo.kz/indexوبسایت
php?lang=en

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

مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه بین المللی بازرگانیتوضیحات

19 تا 20 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

انگلستان، لندنمحل برگزاری

تلفن: 1000 7092 20 )0( 44+ اطالعات تماس
 نمابر: 1508 7242 20 )0( 44+

enquiry.uk@terrapinn.comپست الکترونیک

/http://www.terrapinn.com/exhibitionوبسایت
the-commercial-uav-show/

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه ی توضیحات
تجاری، اتوبوس و قطعات

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

تلفن: 89 – 81 50 211 )224( 90 اطالعات تماس
 نمابر: 16 22 211 )224( 90

tuyapbursa@tuyap.com.trپست الکترونیک

/http://www.comvexistanbul.comوبسایت
en/index.php

نمایشگاه های حمل ونقل

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های توضیحات
نوین راه آهن

14 تا 17 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

تلفن: 65051012 10 86+اطالعات تماس

cynthia@modernrailways.com.cnپست الکترونیک

.http://www.modernrailways.comوبسایت
cn/en/

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل چینتوضیحات

خدمات و تجارت جهانی
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دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که 
سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردم 
خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز 
دیگری را توسعه بخشد.  پژوهش های متعددی در تبیین و تحلیل شکل گیری اخالق کار صورت 
گرفته است که جملگی بر این نکته تاکید دارند که اخالق کار ریشه در تربیت فردی و دوران کودکی 
دارد. اگر بپذیریم که اخالق کار مقوله ای نیست که از سوی حکومت دستکاری، مدیریت و یا 
اصالح شود، آن گاه می توان نتیجه گرفت که برخورداری یا عدم برخورداری یک جامعه از اخالق 

کار تا چه میزان بر بهره وری و توسعه )اقتصادی( آن تاثیر مثبت دارد.

چندین معضل قدیمی همواره بر اقتصاد ایران سایه افکنده که اگر هیچ تحریمی متوجه آن نباشد 
و از پویاترین ساختار هم برخوردار باشد، نمی تواند بدون رفع این معضالت ریشه ای، دستاورد 
خاصی بدست آورد. حمایت کم مردمی از تولید داخل، روحیه پایین کارآفرینی در کشور، تمرکز 
سرمایه های مردمی در بخش خدمات و بازارهای کاذب )مانند بازار دالر و سکه( و نه بخش 
تولید، مصرف گرایی باال بخصوص در عرصه انرژی های فسیلی و انگیزه و روحیه سخت کوشی 
ناچیز در نیروی کار کشور از جمله معضالت غیرساختاری یا به تعبیر بهتر معضالت ریشه دوانیده 

در  ساختار جامعه است

مثال هایی وجود دارد که نشان می دهد جامعه ایران با کمبود یا حتی فقدان اخالق کار مواجه 
است. همواره این موضوع مورد تایید بوده که بهره وری نیروی کار بخصوص نیروی کار دولتی در 
مقایسه با هزینه های تخصیص یافته، بسیار پایین است و حتی در مقایسه با دیگر جوامع، این بهره 
وری نزدیک به صفر است. به عنوان یک نمونه از فقدان اخالق کار در جامعه، اخیرا گزارش ها و 
تحلیل های نگران کننده ای منتشر شده با این محتوا که شاغالن در بخش های دولتی و خصوصی، 
وقت قابل توجهی از ساعات کاری را صرف بازی های آنالین یا حضور در شبکه های اجتماعی 
می کنند. اگر چه آمار دقیقی برای ارائه وجود ندارد، اما موضوعی نیست که بتوان حقیقت آن را 
کتمان کرد. از این قبیل مسائل در ادارات دولتی و حتی بخش خصوصی به وفور مالحظه می شود و 
نتیجه ای جز ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور بدون دست یابی به هرگونه راندمان مطلوب در بر ندارد. 
لذا همانند بحث اراده ملی که در باال به آن اشاره شد، اخالق کار نقش تعیین کننده در آینده اقتصاد 
کشور دارد. تردیدی نیست که اگر بتوان بر یازده چالش مدنظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فائق 
آمد، کمبود یا فقدان اراده ملی و اخالق کار مانعی اساسی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب 

می شود بطوریکه هیچ راهکار و راهبردی نمی تواند درمانگر اقتصاد کشور باشد.
در مجموع، چندین معضل قدیمی همواره بر اقتصاد ایران سایه افکنده که اگر هیچ تحریمی متوجه 
آن نباشد و از پویاترین ساختار هم برخوردار باشد، نمی تواند بدون رفع این معضالت ریشه ای، 
دستاورد خاصی بدست آورد. حمایت کم مردمی از تولید داخل، روحیه پایین کارآفرینی در کشور، 
تمرکز سرمایه های مردمی در بخش خدمات و بازارهای کاذب )مانند بازار دالر و سکه( و نه 
بخش تولید، مصرف گرایی باال بخصوص در عرصه انرژی های فسیلی و انگیزه و روحیه سخت 
کوشی ناچیز در نیروی کار کشور از جمله معضالت غیرساختاری یا به تعبیر بهتر معضالت ریشه 
دوانیده در  ساختار جامعه است. سوال اساسی اینجاست که آیا همانند چالش های ساختاری در 
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چالش های غیرساختاری و نهادینه شده در باور جامعه داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه 
داشت که مقوله فرهنگ بخصوص فرهنگ اقتصادی مقوله ای دستوری نبوده و نمی توان در کوتاه 
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امراض غیراقتصادی اقتصاد کشور ایجاب می کند که دولت صرفا بر نسل های آینده نیروی کار 
متمرکز شود و ادبیات جدیدی که دربرگیرنده حمایتگرایی از تولید داخل، کارآفرینی دانش بنیان، 
مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره وری، روحیه سخت کوشی، اخالق کار و نظایر آن باشد، وارد 
دایره مفاهیم و واژگان نسل نوپای کشور کند؛ لیکن، تحقق این هدف منوط به آن است که اوال 
تصمیم گیران ارشد کشور اعتقاد شخصی به این ادبیات جدید داشته باشند و ثانیا اقتصاد کشور را در 
مسیر صحیحی ریل گذاری نمایند تا سرمایه انسانی که قرار است در سه دهه آینده با ادبیات جدیدی 
وارد اجتماع شود، کشور را به سرمنزل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب بتواند برساند. تجربه دیگر 
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وسایل نقلیه ی تجاری، تجهیزات 

6 تا 8 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 75 3527074 7727+ اطالعات تماس
 نمابر: 3384269 7727+

info@catexpo.kzپست الکترونیک

.http://www.catexpo.kz/indexوبسایت
php?lang=en

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

مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه بین المللی بازرگانیتوضیحات

19 تا 20 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

انگلستان، لندنمحل برگزاری

تلفن: 1000 7092 20 )0( 44+ اطالعات تماس
 نمابر: 1508 7242 20 )0( 44+

enquiry.uk@terrapinn.comپست الکترونیک

/http://www.terrapinn.com/exhibitionوبسایت
the-commercial-uav-show/

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه ی توضیحات
تجاری، اتوبوس و قطعات

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

تلفن: 89 – 81 50 211 )224( 90 اطالعات تماس
 نمابر: 16 22 211 )224( 90

tuyapbursa@tuyap.com.trپست الکترونیک

/http://www.comvexistanbul.comوبسایت
en/index.php

نمایشگاه های حمل ونقل

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های توضیحات
نوین راه آهن

14 تا 17 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

تلفن: 65051012 10 86+اطالعات تماس

cynthia@modernrailways.com.cnپست الکترونیک

.http://www.modernrailways.comوبسایت
cn/en/

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل چینتوضیحات

خدمات و تجارت جهانی
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نمایشگاه های صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی پردازش و فن آوری های توضیحات
مواد غذایی

مصر، کایروتاریخ برگزاری

26 تا 29 می 2016محل برگزاری

تلفن: 23781592 )202( اطالعات تماس
 نمابر: 23780458 )202(

@info@afropacking.com , infoپست الکترونیک
afrofood.net

/http://afropackaging.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت غذایی، توضیحات
نوشیدنی و تجهیزات پردازش مواد غذایی

31 می تا 2 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

روسیه، سن پترزبورگمحل برگزاری

تلفن: 04 60 380 )812( 7+اطالعات تماس

food@primexpo.ruپست الکترونیک

/http://www.interfood-expo.ruوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

16 تا 19 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

انگلستان، بیرمینگاممحل برگزاری

تلفن: 1341 581 0844اطالعات تماس

.flo.simpson@riverstreeteventsپست الکترونیک
co.uk

.https://wwwوبسایت
bbcgoodfoodshowsummer.com/

نمایشگاه های  فناوری های نوین صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و توضیحات
فن آوری های نوین ساختمان

1تا 5 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

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

info@ite-turkey.comپست الکترونیک

/http://www.ankomak.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آالت و توضیحات
محصوالت

6 تا 9 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 7793 4560 211 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 7740 4560 211 49+

RyfischD@messe-duesseldorf.deپست الکترونیک

.http://www.metallurgy-tube-russiaوبسایت
com/

نمایشگاه بین المللی فن آوری های محیطیتوضیحات

31 می تا 3 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

کره، سئولمحل برگزاری

 تلفن: 1598 3407 2 82اطالعات تماس
 نمابر: 1543تا 1540 3407 2 82

/http://www.envex.or.kr/engپست الکترونیک
infocenter/qna.asp 

/http://www.envex.or.kr/eng/mainوبسایت
index.asp

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز هوشمند و توضیحات
فن آوری ها و تجهیزات

29 ژوئن تا 1 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 52096900 10 86+ اطالعات تماس
نمابر: 96866 520 10 86+

erin@devis-expo.comپست الکترونیک

/http://en.cigee-expo.comوبسایت

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فن آوری های توضیحات
خورشیدی

22 تا 24 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

آلمان، مونیخمحل برگزاری

تلفن: 0 58598 7231 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 28 58598 7231 49+

 dufner@intersolar.deپست الکترونیک

.http://www.intersolar.de/en/homeوبسایت
html

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581345 755 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 61099461 20 86+

scm007@scmfair.comپست الکترونیک

/http://www.scmfair.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه ی موتوری، توضیحات
دستگاه های حمل و نقل، قطعات یدکی خودرو

25 تا 28 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری

تلفن: 63 00 363 383 007 )داخلی 288( اطالعات تماس

verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

/http://www.autosibexpo.ru/en-GBوبسایت
home.aspx

نمایشگاه بین المللی تدارکات صنعتی، حمل و نقل، توضیحات
ذخیره سازی وسایل نقلیه، سیستم ها و فن آوری

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

تلفن: 00 11 867 )212( 90+ اطالعات تماس
 نمابر: 98 66 886 )212( 90+

/http://www.tuyap.com.tr/enپست الکترونیک
contact#exhibitions-centres

/http://www.tuyap.com.tr/enوبسایت

نمایشگاه های ماشین آالت و صنایع

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت توضیحات
و فن آوری های مواد غذایی

7 تا 10 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

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

/http://www.fooma.or.jp/ENGپست الکترونیک
opinion/index_html

/http://www.foomajapan.jp/2016وبسایت
english/index.html

نمایشگاه بین المللی صنایع داخلی، مصالح، توضیحات
تجهیزات و راه حل ها

11 تا 14 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 96 80 320 )812( 7+  اطالعات تماس
نمابر: 04 95 635 )812( 7+

fidexpo@restec.ru, focus@restec.ruپست الکترونیک

/http://en.rosmebelprom.ruوبسایت

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تمبرتوضیحات

8 تا 11 زوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 57 13 275 و 69 08 275 و 11 09 275 اطالعات تماس
)727( 7+ و نمابر: 38 08 275 )727( 7+

 ,manager1@atakentexpo.kzپست الکترونیک
atakent-expo@mail.ru

http://mebelexpo.kz/en/index.htmlوبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت توضیحات
پتروشیمی

21 تا23 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

.http://cphi-staging.aws.ubm-netاطالعات تماس
com/china/about/event-contact

cindy.tan@ubmsinoexpo.comپست الکترونیک

/http://www.cphi.com/chinaوبسایت
networking/equipment-zone/

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مصالح و توضیحات
خدمات مواد غذایی، دارویی و بسته بندی

27 تا 30 جوالی 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

تلفن: 63963291 10 0086 اطالعات تماس
 نمابر: 63361472 10 0086

qichun163@0703.comپست الکترونیک

/http://cartontech.inوبسایت
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نمایشگاه های صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی پردازش و فن آوری های توضیحات
مواد غذایی

مصر، کایروتاریخ برگزاری

26 تا 29 می 2016محل برگزاری

تلفن: 23781592 )202( اطالعات تماس
 نمابر: 23780458 )202(

@info@afropacking.com , infoپست الکترونیک
afrofood.net

/http://afropackaging.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت غذایی، توضیحات
نوشیدنی و تجهیزات پردازش مواد غذایی

31 می تا 2 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

روسیه، سن پترزبورگمحل برگزاری

تلفن: 04 60 380 )812( 7+اطالعات تماس

food@primexpo.ruپست الکترونیک

/http://www.interfood-expo.ruوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

16 تا 19 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

انگلستان، بیرمینگاممحل برگزاری

تلفن: 1341 581 0844اطالعات تماس

.flo.simpson@riverstreeteventsپست الکترونیک
co.uk

.https://wwwوبسایت
bbcgoodfoodshowsummer.com/

نمایشگاه های  فناوری های نوین صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و توضیحات
فن آوری های نوین ساختمان

1تا 5 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

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

info@ite-turkey.comپست الکترونیک

/http://www.ankomak.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آالت و توضیحات
محصوالت

6 تا 9 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 7793 4560 211 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 7740 4560 211 49+

RyfischD@messe-duesseldorf.deپست الکترونیک

.http://www.metallurgy-tube-russiaوبسایت
com/

نمایشگاه بین المللی فن آوری های محیطیتوضیحات

31 می تا 3 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

کره، سئولمحل برگزاری

 تلفن: 1598 3407 2 82اطالعات تماس
 نمابر: 1543تا 1540 3407 2 82

/http://www.envex.or.kr/engپست الکترونیک
infocenter/qna.asp 

/http://www.envex.or.kr/eng/mainوبسایت
index.asp

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز هوشمند و توضیحات
فن آوری ها و تجهیزات

29 ژوئن تا 1 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 52096900 10 86+ اطالعات تماس
نمابر: 96866 520 10 86+

erin@devis-expo.comپست الکترونیک

/http://en.cigee-expo.comوبسایت

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فن آوری های توضیحات
خورشیدی

22 تا 24 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

آلمان، مونیخمحل برگزاری

تلفن: 0 58598 7231 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 28 58598 7231 49+

 dufner@intersolar.deپست الکترونیک

.http://www.intersolar.de/en/homeوبسایت
html

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581345 755 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 61099461 20 86+

scm007@scmfair.comپست الکترونیک

/http://www.scmfair.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه ی موتوری، توضیحات
دستگاه های حمل و نقل، قطعات یدکی خودرو

25 تا 28 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری

تلفن: 63 00 363 383 007 )داخلی 288( اطالعات تماس

verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

/http://www.autosibexpo.ru/en-GBوبسایت
home.aspx

نمایشگاه بین المللی تدارکات صنعتی، حمل و نقل، توضیحات
ذخیره سازی وسایل نقلیه، سیستم ها و فن آوری

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

تلفن: 00 11 867 )212( 90+ اطالعات تماس
 نمابر: 98 66 886 )212( 90+

/http://www.tuyap.com.tr/enپست الکترونیک
contact#exhibitions-centres

/http://www.tuyap.com.tr/enوبسایت

نمایشگاه های ماشین آالت و صنایع

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت توضیحات
و فن آوری های مواد غذایی

7 تا 10 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

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

/http://www.fooma.or.jp/ENGپست الکترونیک
opinion/index_html

/http://www.foomajapan.jp/2016وبسایت
english/index.html

نمایشگاه بین المللی صنایع داخلی، مصالح، توضیحات
تجهیزات و راه حل ها

11 تا 14 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 96 80 320 )812( 7+  اطالعات تماس
نمابر: 04 95 635 )812( 7+

fidexpo@restec.ru, focus@restec.ruپست الکترونیک

/http://en.rosmebelprom.ruوبسایت

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تمبرتوضیحات

8 تا 11 زوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 57 13 275 و 69 08 275 و 11 09 275 اطالعات تماس
)727( 7+ و نمابر: 38 08 275 )727( 7+

 ,manager1@atakentexpo.kzپست الکترونیک
atakent-expo@mail.ru

http://mebelexpo.kz/en/index.htmlوبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت توضیحات
پتروشیمی

21 تا23 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

.http://cphi-staging.aws.ubm-netاطالعات تماس
com/china/about/event-contact

cindy.tan@ubmsinoexpo.comپست الکترونیک

/http://www.cphi.com/chinaوبسایت
networking/equipment-zone/

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مصالح و توضیحات
خدمات مواد غذایی، دارویی و بسته بندی

27 تا 30 جوالی 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

تلفن: 63963291 10 0086 اطالعات تماس
 نمابر: 63361472 10 0086

qichun163@0703.comپست الکترونیک

/http://cartontech.inوبسایت
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

حداکثر تا آخر نوامبر 319926812016انتقال فناوری و توسعه ی بازار کوچک برق آبی تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 316478882016پروژه ی انتقال برق منطقه ای

9 دسامبر 309589552016پروژه ی تدارک بازسازی آب مرکزی تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 308441782016کارخانه ی سیمان شاخریتوس

31 دسامبر 305497742017احداث برج 25 طبقه

حداکثر تا آخر نوامبر 303175222016پروژه ی فرعی مواد زائد جامد خجند

حداکثر تا آخر نوامبر 297223082016پروژه ی آب و فاضالب نورک

2 اکتبر 296522342016احداث محل های جدید دفن زباله

1 اکتبر 296303892016طراحی دقیق و مهندسی یک مرکز تصفیه ی آب

حداکثر تا آخر نوامبر 295967882016پروژه ی کریدورهای جاده ای 2، 5 و 6 دوشنبه و کارگونتپا

8 سپتامبر 292026592016پروژه ی حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592016نوسازی تجهیزات کششی برق

حداکثر تا آخر نوامبر 278454022016مدیریت زمین و معیشت روستایی، سرمایه گذاری اضافی

حداکثر تا آخر نوامبر 277742802016تأمین مالی دیگر فاز دوم PAMP تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 277470082016پروژه ی بهبود آب شمال

9 ژوئن 277159322016پروژه ی بهبود آب ختالن

حداکثر تا آخر نوامبر 272302352016تأمین مالی اضافی زیرساخت های شهری

حداکثر تا آخر نوامبر 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا آخر نوامبر 258820232016نیروگاه برق حرارتی شاروب

حداکثر تا آخر نوامبر 256776562016بهبود آب مرکز

حداکثر تا آخر نوامبر 255374402016بهبود آب خروج

حداکثر تا آخر نوامبر 232600082016کارخانه ی سیمان

حداکثر تا آخر نوامبر 228118842016بهبود سیستم های تأمین آب آشامیدنی منطقه ی پیانج و ختالن

حداکثر تا آخر نوامبر 183986492016پروژه ی نوسازی جاده

حداکثر تا آخر نوامبر 173969742016پروژه ی ضایعات جامد تورسان زاده

حداکثر تا آخر نوامبر 170788592016پروژه ی ارتقای کریدورهای 3 و 5 همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی

31 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی

حداکثر تا آخر نوامبر 141722472016احداث یک ناحیه ی آموزشی جدید برای تشخیص پروژه های معدن

حداکثر تا آخر نوامبر 141722462016ظرفیت سازی پشتیبانی از پروژه ی برنامه ی ملی معدن

حداکثر تا آخر نوامبر 141722452016ظرفیت سازی بیشتر کمیته های منطقه ای برای پروژه ی موقعیت های اضطراری

حداکثر تا آخر نوامبر 133750482016راه اندازی برق حرارتی 100 مگاواتی

حداکثر تا آخر نوامبر 116943362016پروژه ی احداث و توسعه ی استفاده از دیار دوشنبه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 

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

حداکثر تا آخر نوامبر 322302942016پروژه ی نوسازی بندر کراچی

3 دسامبر 322302772016تعمیر پریزهای آسیب دیده ی کنگان پور

حداکثر تا آخر نوامبر 322239752016تجدید حیات اقتصادی مناطق خیبر پختونخوا

حداکثر تا آخر نوامبر 322098282016تأمین آب

حداکثر تا آخر نوامبر 321834712016مجموعه ی خان عبدالولی خان

حداکثر تا آخر نوامبر 321834702016دبیرخانه ی پیشاور

حداکثر تا آخر نوامبر 321834692016احداث مجدد دفتر معاونت  

حداکثر تا آخر نوامبر 321834682016دفتر محل اقامت

حداکثر تا آخر نوامبر 321830422016احداث سه دفتر حسابداری

حداکثر تا آخر نوامبر 321830402016احداث مسجد و زیرزمین

حداکثر تا آخر نوامبر 321830392016ساختمان های رجار سوابی

حداکثر تا آخر نوامبر 321830382016احداث ساختمان های هاولیان

حداکثر تا آخر نوامبر 321830372016مجتمع مسکونی کارکنان دولت

حداکثر تا آخر نوامبر 321830342016ادارات و محل های اقامتی

حداکثر تا آخر نوامبر 321830322016ساخت ساختمان های شهرداری

حداکثر تا آخر نوامبر 321830302016تقویت و ارتقای ظرفیت آزمایشگاه های تست مواد

حداکثر تا آخر نوامبر 321830272016تحویل مراکز خدمات خیبر پختونخوا

حداکثر تا آخر نوامبر 321826962016آکادمی درآمد استان

حداکثر تا آخر نوامبر 321823152016ساخت و ساز دیوار مرزی

حداکثر تا آخر نوامبر 321823122016تدارک اقدامات امنیتی پرستشگاه ها

حداکثر تا آخر نوامبر 321823102016مجتمع های مسکونی اقلیت ها

حداکثر تا آخر نوامبر 321823072016مرمت مندار

حداکثر تا آخر نوامبر 321695222016فن آوری مولکولی در تحقیقات دام

حداکثر تا آخر نوامبر 321690842016مخازن ذخیره ی آب خیبر

حداکثر تا آخر نوامبر 321690822016افزایش بهره وری از طریق حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب

حداکثر تا آخر نوامبر 321690802016کشاورزی و خدمات وابسته، آب و بهداشت، زیرساخت و ساخت و ساز

حداکثر تا آخر نوامبر 321690792016ایستگاه توسعه و تحقیقات دام

حداکثر تا آخر نوامبر 321690782016بهبود ژنتیکی بزهای محلی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690762016کلینیک های دامپزشکی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690722016نوسازی مؤسسات دامپزشکی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690682016توسعه و تولید گوشت و لبنیات

حداکثر تا آخر نوامبر 321688032016آماده سازی100 استخر برای پرورش ماهی قزل آال

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی پاکستان 

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

حداکثر تا آخر نوامبر 319926812016انتقال فناوری و توسعه ی بازار کوچک برق آبی تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 316478882016پروژه ی انتقال برق منطقه ای

9 دسامبر 309589552016پروژه ی تدارک بازسازی آب مرکزی تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 308441782016کارخانه ی سیمان شاخریتوس

31 دسامبر 305497742017احداث برج 25 طبقه

حداکثر تا آخر نوامبر 303175222016پروژه ی فرعی مواد زائد جامد خجند

حداکثر تا آخر نوامبر 297223082016پروژه ی آب و فاضالب نورک

2 اکتبر 296522342016احداث محل های جدید دفن زباله

1 اکتبر 296303892016طراحی دقیق و مهندسی یک مرکز تصفیه ی آب

حداکثر تا آخر نوامبر 295967882016پروژه ی کریدورهای جاده ای 2، 5 و 6 دوشنبه و کارگونتپا

8 سپتامبر 292026592016پروژه ی حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592016نوسازی تجهیزات کششی برق

حداکثر تا آخر نوامبر 278454022016مدیریت زمین و معیشت روستایی، سرمایه گذاری اضافی

حداکثر تا آخر نوامبر 277742802016تأمین مالی دیگر فاز دوم PAMP تاجیکستان

حداکثر تا آخر نوامبر 277470082016پروژه ی بهبود آب شمال

9 ژوئن 277159322016پروژه ی بهبود آب ختالن

حداکثر تا آخر نوامبر 272302352016تأمین مالی اضافی زیرساخت های شهری

حداکثر تا آخر نوامبر 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا آخر نوامبر 258820232016نیروگاه برق حرارتی شاروب

حداکثر تا آخر نوامبر 256776562016بهبود آب مرکز

حداکثر تا آخر نوامبر 255374402016بهبود آب خروج

حداکثر تا آخر نوامبر 232600082016کارخانه ی سیمان

حداکثر تا آخر نوامبر 228118842016بهبود سیستم های تأمین آب آشامیدنی منطقه ی پیانج و ختالن

حداکثر تا آخر نوامبر 183986492016پروژه ی نوسازی جاده

حداکثر تا آخر نوامبر 173969742016پروژه ی ضایعات جامد تورسان زاده

حداکثر تا آخر نوامبر 170788592016پروژه ی ارتقای کریدورهای 3 و 5 همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی

31 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی

حداکثر تا آخر نوامبر 141722472016احداث یک ناحیه ی آموزشی جدید برای تشخیص پروژه های معدن

حداکثر تا آخر نوامبر 141722462016ظرفیت سازی پشتیبانی از پروژه ی برنامه ی ملی معدن

حداکثر تا آخر نوامبر 141722452016ظرفیت سازی بیشتر کمیته های منطقه ای برای پروژه ی موقعیت های اضطراری

حداکثر تا آخر نوامبر 133750482016راه اندازی برق حرارتی 100 مگاواتی

حداکثر تا آخر نوامبر 116943362016پروژه ی احداث و توسعه ی استفاده از دیار دوشنبه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 

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

حداکثر تا آخر نوامبر 322302942016پروژه ی نوسازی بندر کراچی

3 دسامبر 322302772016تعمیر پریزهای آسیب دیده ی کنگان پور

حداکثر تا آخر نوامبر 322239752016تجدید حیات اقتصادی مناطق خیبر پختونخوا

حداکثر تا آخر نوامبر 322098282016تأمین آب

حداکثر تا آخر نوامبر 321834712016مجموعه ی خان عبدالولی خان

حداکثر تا آخر نوامبر 321834702016دبیرخانه ی پیشاور

حداکثر تا آخر نوامبر 321834692016احداث مجدد دفتر معاونت  

حداکثر تا آخر نوامبر 321834682016دفتر محل اقامت

حداکثر تا آخر نوامبر 321830422016احداث سه دفتر حسابداری

حداکثر تا آخر نوامبر 321830402016احداث مسجد و زیرزمین

حداکثر تا آخر نوامبر 321830392016ساختمان های رجار سوابی

حداکثر تا آخر نوامبر 321830382016احداث ساختمان های هاولیان

حداکثر تا آخر نوامبر 321830372016مجتمع مسکونی کارکنان دولت

حداکثر تا آخر نوامبر 321830342016ادارات و محل های اقامتی

حداکثر تا آخر نوامبر 321830322016ساخت ساختمان های شهرداری

حداکثر تا آخر نوامبر 321830302016تقویت و ارتقای ظرفیت آزمایشگاه های تست مواد

حداکثر تا آخر نوامبر 321830272016تحویل مراکز خدمات خیبر پختونخوا

حداکثر تا آخر نوامبر 321826962016آکادمی درآمد استان

حداکثر تا آخر نوامبر 321823152016ساخت و ساز دیوار مرزی

حداکثر تا آخر نوامبر 321823122016تدارک اقدامات امنیتی پرستشگاه ها

حداکثر تا آخر نوامبر 321823102016مجتمع های مسکونی اقلیت ها

حداکثر تا آخر نوامبر 321823072016مرمت مندار

حداکثر تا آخر نوامبر 321695222016فن آوری مولکولی در تحقیقات دام

حداکثر تا آخر نوامبر 321690842016مخازن ذخیره ی آب خیبر

حداکثر تا آخر نوامبر 321690822016افزایش بهره وری از طریق حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب

حداکثر تا آخر نوامبر 321690802016کشاورزی و خدمات وابسته، آب و بهداشت، زیرساخت و ساخت و ساز

حداکثر تا آخر نوامبر 321690792016ایستگاه توسعه و تحقیقات دام

حداکثر تا آخر نوامبر 321690782016بهبود ژنتیکی بزهای محلی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690762016کلینیک های دامپزشکی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690722016نوسازی مؤسسات دامپزشکی

حداکثر تا آخر نوامبر 321690682016توسعه و تولید گوشت و لبنیات

حداکثر تا آخر نوامبر 321688032016آماده سازی100 استخر برای پرورش ماهی قزل آال

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی پاکستان 

گروه ترجمه
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گروه ترجمه

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

حداکثر تا آخر نوامبر 321131772016تکمیل احداث کارخانه ی فرش ترکمنستان

حداکثر تا آخر نوامبر 267542922016کارخانه ی پتروشیمی ترکمانگاز کیانال

حداکثر تا آخر نوامبر 258704652016پروژه ی تولید برق منطقه ای زرگر

حداکثر تا آخر نوامبر 237862572016مجتمع گاز برای سوخت

حداکثر تا آخر نوامبر 156856172016مرکز فن آوری ها

حداکثر تا آخر نوامبر 82005492016پروژه ی راه آهن ترکمنستان - افغانستان

حداکثر تا آخر نوامبر 62073532016پروژه ی راه آهن شمال به جنوب

حداکثر تا آخر نوامبر 55323452016پروژه ی کریدور راه آهن خزر

حداکثر تا آخر نوامبر 52333792016پروژه ی احداث راه آهن

حداکثر تا آخر نوامبر 32139882016احداث واحد تصفیه ی آب در منطقه ی راهوبلنت غربی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی ترکمنستان 

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

حداکثر تا آخر نوامبر 322098492016وام تعمیرات جاده و ساخت سازه های حفاظتی

وزارت حمل و نقل و هواپیمایی کشوری برای کار بر روی برنامه ی داخلی 
توسعه ی پرواز

حداکثر تا آخر نوامبر 320163682016

حداکثر تا آخر نوامبر 319938122016احداث جاده های بیشکک- کارا- بالتا، جالل آباد، اش- باتکن- ایسفانا

حداکثر تا آخر نوامبر 319466912016پروژه ی نورپردازی خیابان بیشکک

حداکثر تا آخر نوامبر 317917752016پروژه های برق آبی رودخانه ی نارین

حداکثر تا آخر نوامبر 316963022016احداث منطقه ی صنعتی

حداکثر تا آخر نوامبر 316162682016احداث دو نیروگاه برق

حداکثر تا آخر نوامبر 315365992016توسعه ی آبشار نارین

حداکثر تا آخر نوامبر 314954632016بیمه ی مسکن

حداکثر تا آخر نوامبر 314878322016پروژه ی همکاری اقتصادی کریدورهای جاده ای منطقه ای 1 و 3ی آسیا

حداکثر تا آخر نوامبر 314084152016صندوق پروژه های توسعه با شرکای جامعه ی مدنی، به ویژه در مناطق محروم

30 دسامبر 313330112016پروژه ی توسعه ی طرح آبیاری

حداکثر تا آخر نوامبر 312520452016پروژه ی بهبود جاده های اصلی بین المللی

حداکثر تا آخر نوامبر 312503172016پروژه ی تولیدات کشاورزی و بهبود تغذیه

حداکثر تا آخر نوامبر 307363102016پروژه ی نوسازی فاز 3 ی توکتوگل

حداکثر تا آخر نوامبر 303442392016بهبود تجهیزات فرودگاه بین المللی مناس

حداکثر تا آخر نوامبر 299366522016توسعه ی نوسازی آب و فاضالب جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 292126442016پروژه ی اتصال کریدورهای 1 و 3ی جاده ای منطقه ی آسیای مرکزی

22 ژوئن 279473052016پروژه ی نوسازی اوشلکترو

حداکثر تا آخر نوامبر 277727652016پروژه ی تأمین آب و فاضالب روستایی

حداکثر تا آخر نوامبر 261719222016پروژه ی فاز دوم بهبود آب و فاضالب اش

حداکثر تا آخر نوامبر 256949942016پروژه ی فاز اول مدیریت منابع آب ملی

حداکثر تا آخر نوامبر 254017772016پروژه ی آب باتکان

حداکثر تا آخر نوامبر 244389772016کارخانه ی پردازش سنگ طال

حداکثر تا آخر نوامبر 236080772016بهبود منابع آب آرکا در ناحیه ی باتکان

حداکثر تا آخر نوامبر 236080262016پروژه ی نوسازی بیشکک

حداکثر تا آخر نوامبر 235995752016راه اندازی واحد دوم هیدرولیک

حداکثر تا آخر نوامبر 235995662016احداث خط لوله ی گاز چین و قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 235995592016برنامه ریزی راه بردی توسعه ی کم برق آبی جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 235991262016قوه ی محرکه ی مولد برق

حداکثر تا آخر نوامبر 235991182016نیروگاه برق آبی نارین

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قرقیزستان 

گروه ترجمه

معاون رئیس جمهور از صد درصد معافیت 
آژانس های  و  اقامتی  مراکز  هتل ها،  مالیاتی 

واردکننده گردشگر به کشور خبر داد.
مسعود سلطانی فر اعالم کرد:  در جلسه گذشته 
موانع  رفع  آیین نامه   31 ماده  دولت  هیأت 
تولید که اصالح ماده 132 قانون مالیات های 
این  براساس  شد.  تصویب  است،  مستقیم 
و  اقامتی  مراکز  هتل ها،  تمام  قانونی،  ماده ی 
ابتدای سال 95  از  تأسیسات گردشگری که 
بهره برداری دریافت می کنند، مشمول  پروانه 

صددرصد معافیت مالیاتی می شوند.
به گفته او، این معافیت به مدت پنج سال در 
شهرهای توسعه یافته و به مدت 10 سال در 

شهرهای کمتر توسعه یافته اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مراکزی که در گذشته پروانه 
معافیت 50  و مشمول  گرفته اند  بهره برداری 
تا سال  آینده  از سال  نیز  می شدند  درصدی 

1400 همچنان مشمول این معافیت مالیاتی خواهند بود.
او با یادآوری این که تمام آژانس های واردکننده گردشگر به کشور مشمول معافیت مالیاتی کامل 

هستند، افزود: این معافیت شامل آژانس هایی که در بخش خروج تور فعال هستند نمی شود.

معافیت صد درصدی مالیاتی هتل ها، مراکز اقامتی و 
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گروه ترجمه

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

حداکثر تا آخر نوامبر 321131772016تکمیل احداث کارخانه ی فرش ترکمنستان

حداکثر تا آخر نوامبر 267542922016کارخانه ی پتروشیمی ترکمانگاز کیانال

حداکثر تا آخر نوامبر 258704652016پروژه ی تولید برق منطقه ای زرگر

حداکثر تا آخر نوامبر 237862572016مجتمع گاز برای سوخت

حداکثر تا آخر نوامبر 156856172016مرکز فن آوری ها

حداکثر تا آخر نوامبر 82005492016پروژه ی راه آهن ترکمنستان - افغانستان

حداکثر تا آخر نوامبر 62073532016پروژه ی راه آهن شمال به جنوب

حداکثر تا آخر نوامبر 55323452016پروژه ی کریدور راه آهن خزر

حداکثر تا آخر نوامبر 52333792016پروژه ی احداث راه آهن

حداکثر تا آخر نوامبر 32139882016احداث واحد تصفیه ی آب در منطقه ی راهوبلنت غربی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی ترکمنستان 

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

حداکثر تا آخر نوامبر 322098492016وام تعمیرات جاده و ساخت سازه های حفاظتی

وزارت حمل و نقل و هواپیمایی کشوری برای کار بر روی برنامه ی داخلی 
توسعه ی پرواز

حداکثر تا آخر نوامبر 320163682016

حداکثر تا آخر نوامبر 319938122016احداث جاده های بیشکک- کارا- بالتا، جالل آباد، اش- باتکن- ایسفانا

حداکثر تا آخر نوامبر 319466912016پروژه ی نورپردازی خیابان بیشکک

حداکثر تا آخر نوامبر 317917752016پروژه های برق آبی رودخانه ی نارین

حداکثر تا آخر نوامبر 316963022016احداث منطقه ی صنعتی

حداکثر تا آخر نوامبر 316162682016احداث دو نیروگاه برق

حداکثر تا آخر نوامبر 315365992016توسعه ی آبشار نارین

حداکثر تا آخر نوامبر 314954632016بیمه ی مسکن

حداکثر تا آخر نوامبر 314878322016پروژه ی همکاری اقتصادی کریدورهای جاده ای منطقه ای 1 و 3ی آسیا

حداکثر تا آخر نوامبر 314084152016صندوق پروژه های توسعه با شرکای جامعه ی مدنی، به ویژه در مناطق محروم

30 دسامبر 313330112016پروژه ی توسعه ی طرح آبیاری

حداکثر تا آخر نوامبر 312520452016پروژه ی بهبود جاده های اصلی بین المللی

حداکثر تا آخر نوامبر 312503172016پروژه ی تولیدات کشاورزی و بهبود تغذیه

حداکثر تا آخر نوامبر 307363102016پروژه ی نوسازی فاز 3 ی توکتوگل

حداکثر تا آخر نوامبر 303442392016بهبود تجهیزات فرودگاه بین المللی مناس

حداکثر تا آخر نوامبر 299366522016توسعه ی نوسازی آب و فاضالب جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 292126442016پروژه ی اتصال کریدورهای 1 و 3ی جاده ای منطقه ی آسیای مرکزی

22 ژوئن 279473052016پروژه ی نوسازی اوشلکترو

حداکثر تا آخر نوامبر 277727652016پروژه ی تأمین آب و فاضالب روستایی

حداکثر تا آخر نوامبر 261719222016پروژه ی فاز دوم بهبود آب و فاضالب اش

حداکثر تا آخر نوامبر 256949942016پروژه ی فاز اول مدیریت منابع آب ملی

حداکثر تا آخر نوامبر 254017772016پروژه ی آب باتکان

حداکثر تا آخر نوامبر 244389772016کارخانه ی پردازش سنگ طال

حداکثر تا آخر نوامبر 236080772016بهبود منابع آب آرکا در ناحیه ی باتکان

حداکثر تا آخر نوامبر 236080262016پروژه ی نوسازی بیشکک

حداکثر تا آخر نوامبر 235995752016راه اندازی واحد دوم هیدرولیک

حداکثر تا آخر نوامبر 235995662016احداث خط لوله ی گاز چین و قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 235995592016برنامه ریزی راه بردی توسعه ی کم برق آبی جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا آخر نوامبر 235991262016قوه ی محرکه ی مولد برق

حداکثر تا آخر نوامبر 235991182016نیروگاه برق آبی نارین

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قرقیزستان 

گروه ترجمه

معاون رئیس جمهور از صد درصد معافیت 
آژانس های  و  اقامتی  مراکز  هتل ها،  مالیاتی 

واردکننده گردشگر به کشور خبر داد.
مسعود سلطانی فر اعالم کرد:  در جلسه گذشته 
موانع  رفع  آیین نامه   31 ماده  دولت  هیأت 
تولید که اصالح ماده 132 قانون مالیات های 
این  براساس  شد.  تصویب  است،  مستقیم 
و  اقامتی  مراکز  هتل ها،  تمام  قانونی،  ماده ی 
ابتدای سال 95  از  تأسیسات گردشگری که 
بهره برداری دریافت می کنند، مشمول  پروانه 

صددرصد معافیت مالیاتی می شوند.
به گفته او، این معافیت به مدت پنج سال در 
شهرهای توسعه یافته و به مدت 10 سال در 

شهرهای کمتر توسعه یافته اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مراکزی که در گذشته پروانه 
معافیت 50  و مشمول  گرفته اند  بهره برداری 
تا سال  آینده  از سال  نیز  می شدند  درصدی 

1400 همچنان مشمول این معافیت مالیاتی خواهند بود.
او با یادآوری این که تمام آژانس های واردکننده گردشگر به کشور مشمول معافیت مالیاتی کامل 

هستند، افزود: این معافیت شامل آژانس هایی که در بخش خروج تور فعال هستند نمی شود.

معافیت صد درصدی مالیاتی هتل ها، مراکز اقامتی و 
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مدل  بررسی  در  پژوهش  یک  نتایج   
امارات نشان  توسعه ای دو کشور ژاپن و 
می دهد پول خرج کردن هیچ توسعه ای را 
به بار نمی آورد و برعکس، بدون پول اما 
با تصمیم درست، می توان توسعه داشت. 
منبع محدود، پول نیست،  امروز  در دنیای 
عامل  که  است  خالقیت  و  عقالنیت  بلکه 
محدودکننده برای برخی و عامل پیشرفت 
برای سایرین شده است. در این پژوهش، 
رویکردهای کامال متفاوت دو کشور ژاپن 
و امارات به عنوان کشورهایی که پیشرفت 
چشمگیر اقتصادی داشته اند، بررسی شده 

است.
 با نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها علیه 
امیدهای  ارزی،  منابع  شدن  آزاد  و  ایران 
فراوانی به رونق در فضای اقتصادی کشور 
پدید آمده است. صاحبان سرمایه و کسب 
پژوهی  آینده  قوه  تا  افتاده  تکاپو  به  وکار 
و  تجربه  چنته  در  آنچه  براساس  را  خود 
دانش خود دارند به کار گیرند تا دورخیزی 
مناسب برای جهش در فضای جدید داشته 
باشند. نکته ای که نیاز به تعمق و تصمیم 
که  است  ساختاری  و  جایگاه  دارد،  گیری 
در  خود  برای  آینده  اقتصادی  فضای  در 
نمونه های  برمی گزینیم.  کنار خارجی ها 
در  اقتصادی  کالن  های  تحول  از  مشابهی 
سایر کشورهای آسیایی یا کشورهای حوزه 
می  دیده  اخیر  های  سال  در  فارس  خلیج 
ترکیه،  عربی،  متحده  امارات  مالزی،  شود. 
سنگاپور، هنگ کنگ، چین و حتی ژاپن هر 
کدام نمونه هایی هستند که با توجه به دو 
عامل توانمندی های موجود داخلی و امکان 
مسیری  خارجی  های  ظرفیت  از  استفاده 
مسوول  فر،  جنتی  امین  گرفتند.  پیش  را 
یک  در  ایران  کاوی  بهینه  شبکه  اجرایی 
پژوهش، به بررسی تجربه دو کشور ژاپن 
خصوص  این  در  عربی  متحده  امارات  و 
تحول  به چگونگی  نگاه  با  است.  پرداخته 

اقتصادی در کشورهای نامبرده، به خوبی می توان تمامی طیف مذکور را مشاهده کرد. بر 
اساس این پژوهش، دو کشور ژاپن و امارات به عنوان کشورهایی که پیشرفت چشمگیری 

کردند، اما رویکردهای کامال متفاوتی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفته است.

ژاپن
کشور ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریاهای خود، از جمله 
بمباران سراسری و  یکسری  از  در سال 1945 پس  آمریکا  داد.  از دست  را  کره  کشور 
باالخره بمباران اتمی هیروشیما، ژاپن را به تسلیم وا داشت. پس از این شکست، ژاپن با 
بیش از 13میلیون بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس می شد. تورم 
به حدی بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم خود 
اقدام به فروش دارایی خود کرده بودند. برای کاالهای ضروری بازار سیاه درست شده بود 
و قیمت ها 30 تا60 برابر قیمت رسمی دولت بود. درمورد برنج این رقم به 150برابر نیز 
رسیده بود. جنگ برای ژاپن به جز 8 میلیون کشته و زخمی به بهای ویرانی 25 درصد از 
دارایی های غیرنظامی و نابودی 5/ 41 درصد از ثروت ملی تمام شد. ژاپن در این سال 
با وجود این که در طول جنگ جهانی با تمامی قدرت های تکنولوژی جهان جنگیده بود 
و تمایلی برای برقراری ارتباط مجدد با آنها نداشت، تصمیم به شکوفایی گرفت. این در 
حالی است که ژاپن بالفطره از ضعف های محیطی و اقلیمی متعددی برخوردار است؛ 
مانند نبود هیچ راه ارتباطی زمینی، زلزله های فراوان، جمعیت باال و غیره. آنها با روزی 
14ساعت و ساالنه بالغ بر 2100 ساعت مفید مشغول به کار شدند و پافشاری شدیدی 
بر بهره گیری از کاالی داخلی داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم، کاخ امپراتور را به همان 
شکل قبلی ساختند و تنها شیشه کم داشتند. از حکومت خواستند اجازه دهد شیشه وارد 
کنند، اما اجازه داده نشد. آنها اعتقاد داشتند اگر شیشه وارد شود، تالش برای راه اندازی 

کارخانه های شیشه سازی کاسته می شود.
ژاپنی ها دریافتند که انتقال تکنولوژی بدون نیروی انسانی کارآمد خود به آفت مهارت زدایی 
از جمعیت بومی می انجامد و برای رهایی از این آفت در پی سازگاری انتقال تکنولوژی 
با توسعه درون زا برآمدند و به جای تقلید، تکنولوژی را بومی کردند و به نوآوری در 
صنعت نائل شدند. از طرفی عواقب جنگ، اجازه همکاری های علمی و فناوری در مسیر 
درست و رسمی خود را نمی داد و ژاپنی ها را مجبور به ارسال موقت کارگران برای 
یادگیری از ابتدایی ترین سطوح به کشورهای صاحب صنعت کرد. این امر موجب شد 
که به مرور زمان با دانش بومی خود صاحب آن صنایع شدند. جالب توجه است که ژاپن 
بازسازی شده با داشتن 3/ 0 درصد از خاک کره زمین توانسته 24 درصد از تولید جهانی 

را به خود اختصاص دهد.

امارات متحده عربی
سرزمینی که امروز به نام »امارات متحده عربی« شناخته می شود، یک قرن پیش، موطن 
از قحطی 1940، دبی یک  پیش  به سختی روزگار می گذراندند.  بود که  نشینانی  بادیه 
روستای کوچک بیش نبود و هیچ امتیازی نسبت به سایر روستاهای اطراف خود نداشت. 
دبی  حاکم  و  امارات  دولت  وزیر  نخست  مکتوم«  آل  راشد  بن  »محمد   1980 دهه  در 

مدل توسعه ای ژاپن و امارات و خیز اقتصادی 
بدون پول

به  و  گرفت  اقتصادی  انقالب  به  تصمیم 
و  برهوت  بیابان  تا  قول خودش خواست 
تبدیل  را  دریا  شرجی  و  سوزان  خورشید 
این بود  او  به شهری توریستی کند. شعار 
که جذابیت را باید ساخت. و بدین ترتیب، 
شرکت  برداشت،  را  زیربنایی  های  گام 
هواپیمایی امارات را تاسیس کرد، به جذب 
سرمایه گذاری های خارجی پرداخت، در 
دادن امتیازات به سرمایه گذاران تالش کرد 
و دبی را به بهشت سرمایه گذاران تبدیل 
ساخته  دیگری  از  پس  یکی  ها  هتل  کرد. 
زمینی  به  برهوت،  صحرای  آن  و  شدند 
گران قیمت تبدیل شد که تاجران برای متر 
این  تا  زدند.  می  چانه  یکدیگر  با  مترش، 
که امروزه این کشور به نسبت جمعیت و 
وسعت خود درآمد ساالنه باالیی دارد و رفاه 
قابل توجهی برای ساکنان این شهر دیده می 
شود. برای سال 2015 پیش بینی شده است 
که 15میلیون گردشگر به این شهر سفر می 
امارات به سمت ذخیره سازی نفت  کنند. 
روی آورده و صادرات آن به کمتر از صد 
اما نکته  هزار بشکه در روز رسیده است. 
قابل توجه درخصوص این شهر توریستی، 
مدرن  استثمار  و  داری  قالب سرمایه  وجه 
نکته  این  است.  غربی  کشورهای  توسط 
در  اینکه  اول  است.  تامل  قابل  سو  دو  از 
تجمع  برای  محلی  شهر،  این  حاضر  حال 
پیمانکاران اروپایی و آمریکایی و معماران 
غربی است. این گروه با طرح های بزرگ 
برای ساختمان های مجلل، به نیاز اعراب 
برای داشتن یک شهر لوکس و مدرن پاسخ 

می دهند.
متکی  کامال  امارات  اقتصاد  اینکه  دوم 
عمده  است.  غرب  جهان  نیازهای  بر 
صورت  به  امارات  در  ها  گذاری  سرمایه 
مشارکتی است. تکنولوژی، دانش مهندسی 
و توان اجرا آورده خارجی ها است. آنچه 
دانش  زمینه  در  ها  اماراتی  است  بدیهی 
برای  زیادی  حرف  اجرا  توان  و  مهندسی 
این حیث کامال وابسته  از  ندارند و  گفتن 
هستند و قدرت چانه زنی زیادی ندارند. در 
سال 2007-2008 مقارن با بحران اقتصادی 
امارات، آنها در جذب پروژه های جدید از 
کشورهای  مقابل  در  انعطافی  گونه  هیچ 
غربی فروگذاری نکردند. می توان ادعا کرد 
ها  اماراتی  دامنگیر  تحریم  روزی  اگر  که 
شود، ضربه ای سنگین بر آنها وارد خواهد 
شد. در حقیقت نظام سرمایه داری غرب، 
و  نفتی  دالرهای  دادن  قرار  هم  کنار  با 
خواسته های اعراب، به چنین پاسخی برای 

اهداف خود رسیده است.

ایران
مثال هایی که زده شد همگی نشان دهنده جهش هایی رو به جلو و در نهایت رسیدن 
نامطلوب  شرایطی  از  حاکی  هم  آنها  میان  مشترک  نقطه  است.  بوده  عظیم  موفقیت  به 
است که تا پیش از این تحوالت، سپری می کردند. اما هر کدام درک درستی از شرایط 
توسعه،  در  جهش  الزمه  اند.  کرده  ریزی  برنامه  آن  مبنای  بر  و  کرده  پیدا  موجودشان 
توسعه  برای  استاندارد  ابزارهای  از  استفاده  همچنین  بلندپروازانه،  اندازی  چشم  داشتن 
کنیم.  پیدا  اقتصادی  در عرصه های گوناگون  از خود  باید درک درستی  بنابراین  است. 
به گزارش دنیای اقتصاد، برخوردار بودن از نفت با کیفیت، نقطه کانونی اتصال اروپا به 
خاور دور و مسیر راه ابریشم، تنوع آب و هوایی، احاطه به تنگه هرمز و... کیفیت باالی 
موقعیت ایران را موجب می شود. با نگاه به هرم سنی جمعیتی ایران مشخص می شود 
که بیشترین جمعیت را جوانان 24تا 33ساله تشکیل می دهند که به تازگی فارغ التحصیل 
شده یا مشغول به کار شده اند. این به معنای ظرفیتی است که برای هرگونه تحول مهیا 
است. تحول هایی مانند اصالح ساختارها و فرآیندها، ارتقای تکنولوژی خطوط تولیدی، 
ارائه خدمات نوین با توجه به نیازهای روز، اصالح فرهنگ سازمانی، بهبود تعامل میان 

رده های سازمانی، حرفه ای تر شدن روابط اقتصادی بنگاه ها و ... .
نکته قابل توجه این است که این نسل بیشتر از هر نسل دیگری تفاوت ها را میان آنچه 
در داخل و خارج اتفاق می افتد، دیده است و برای پیشرفت انگیزه دارد؛ بنابراین فرصت 
خوبی برای بهره گیری از سرمایه های انسانی فراهم است. تفاوتی که میان جامعه امروز 
جوامعی  است.  بلندپروازانه  اهداف  در  دارد،  وجود  آسیا  شرق  جنوب  جوامع  با  ایران 
مانند بنگالدش و عمده کشورهای جنوب شرق آسیا با وجود بهره مندی از استعدادها 
و پتانسیل ها، هیچ پرواز بلندی را برای خود تصور نکرده و به حد گذران روزمره شان 
به همین آداب و سنت های ویژه خود راضی اند. در صورتی که جامعه ایرانی کیفیت 
امارات و ترکیه را  اروپا و آمریکا و رشد کم و بیش همسایگان خود مانند  زندگی در 
دیده است. همین طور به ظرفیت های خود آگاهی دارد. بنابراین هیچ گاه نمی پذیرد با 
دارایی ها و توانمندی های موجود، در وضعیتی ثابت درجا بزند. آمار خروج از کشور 

افراد تحصیلکرده و صاحب مهارت یا سرمایه گواهی بر این مدعا است.
نحوه به کارگیری منابع امری بسیار حساس و پیچیده است. اما موقعیت فعلی ایران نه تنها 
محدودیت های ارتباطات بین المللی ژاپن را ندارد، بلکه کشورهای غربی و شرقی در 
سطوح مختلف متقاضی ارتباط تجاری و سیاسی با ایران هستند. از سوی دیگر، بنیه های 
این  از  دارند.  اعراب  به  نسبت  بیشتری  و...  فرهنگی  زراعی،  صنعتی،  دانشی،  انسانی، 
به  دارد.  وجود  توسعه  برای  تری  مناسب  شرایط  مشابه،  های  نمونه  با  مقایسه  در  رو 
برای خودکفایی در  اجباری  اینکه  از  فارغ  انتخاب کرد  را  توان خوداتکایی  عبارتی می 

تمامی عرصه ها وجود داشته باشد.
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مدل  بررسی  در  پژوهش  یک  نتایج   
امارات نشان  توسعه ای دو کشور ژاپن و 
می دهد پول خرج کردن هیچ توسعه ای را 
به بار نمی آورد و برعکس، بدون پول اما 
با تصمیم درست، می توان توسعه داشت. 
منبع محدود، پول نیست،  امروز  در دنیای 
عامل  که  است  خالقیت  و  عقالنیت  بلکه 
محدودکننده برای برخی و عامل پیشرفت 
برای سایرین شده است. در این پژوهش، 
رویکردهای کامال متفاوت دو کشور ژاپن 
و امارات به عنوان کشورهایی که پیشرفت 
چشمگیر اقتصادی داشته اند، بررسی شده 

است.
 با نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها علیه 
امیدهای  ارزی،  منابع  شدن  آزاد  و  ایران 
فراوانی به رونق در فضای اقتصادی کشور 
پدید آمده است. صاحبان سرمایه و کسب 
پژوهی  آینده  قوه  تا  افتاده  تکاپو  به  وکار 
و  تجربه  چنته  در  آنچه  براساس  را  خود 
دانش خود دارند به کار گیرند تا دورخیزی 
مناسب برای جهش در فضای جدید داشته 
باشند. نکته ای که نیاز به تعمق و تصمیم 
که  است  ساختاری  و  جایگاه  دارد،  گیری 
در  خود  برای  آینده  اقتصادی  فضای  در 
نمونه های  برمی گزینیم.  کنار خارجی ها 
در  اقتصادی  کالن  های  تحول  از  مشابهی 
سایر کشورهای آسیایی یا کشورهای حوزه 
می  دیده  اخیر  های  سال  در  فارس  خلیج 
ترکیه،  عربی،  متحده  امارات  مالزی،  شود. 
سنگاپور، هنگ کنگ، چین و حتی ژاپن هر 
کدام نمونه هایی هستند که با توجه به دو 
عامل توانمندی های موجود داخلی و امکان 
مسیری  خارجی  های  ظرفیت  از  استفاده 
مسوول  فر،  جنتی  امین  گرفتند.  پیش  را 
یک  در  ایران  کاوی  بهینه  شبکه  اجرایی 
پژوهش، به بررسی تجربه دو کشور ژاپن 
خصوص  این  در  عربی  متحده  امارات  و 
تحول  به چگونگی  نگاه  با  است.  پرداخته 

اقتصادی در کشورهای نامبرده، به خوبی می توان تمامی طیف مذکور را مشاهده کرد. بر 
اساس این پژوهش، دو کشور ژاپن و امارات به عنوان کشورهایی که پیشرفت چشمگیری 

کردند، اما رویکردهای کامال متفاوتی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفته است.

ژاپن
کشور ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریاهای خود، از جمله 
بمباران سراسری و  یکسری  از  در سال 1945 پس  آمریکا  داد.  از دست  را  کره  کشور 
باالخره بمباران اتمی هیروشیما، ژاپن را به تسلیم وا داشت. پس از این شکست، ژاپن با 
بیش از 13میلیون بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس می شد. تورم 
به حدی بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم خود 
اقدام به فروش دارایی خود کرده بودند. برای کاالهای ضروری بازار سیاه درست شده بود 
و قیمت ها 30 تا60 برابر قیمت رسمی دولت بود. درمورد برنج این رقم به 150برابر نیز 
رسیده بود. جنگ برای ژاپن به جز 8 میلیون کشته و زخمی به بهای ویرانی 25 درصد از 
دارایی های غیرنظامی و نابودی 5/ 41 درصد از ثروت ملی تمام شد. ژاپن در این سال 
با وجود این که در طول جنگ جهانی با تمامی قدرت های تکنولوژی جهان جنگیده بود 
و تمایلی برای برقراری ارتباط مجدد با آنها نداشت، تصمیم به شکوفایی گرفت. این در 
حالی است که ژاپن بالفطره از ضعف های محیطی و اقلیمی متعددی برخوردار است؛ 
مانند نبود هیچ راه ارتباطی زمینی، زلزله های فراوان، جمعیت باال و غیره. آنها با روزی 
14ساعت و ساالنه بالغ بر 2100 ساعت مفید مشغول به کار شدند و پافشاری شدیدی 
بر بهره گیری از کاالی داخلی داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم، کاخ امپراتور را به همان 
شکل قبلی ساختند و تنها شیشه کم داشتند. از حکومت خواستند اجازه دهد شیشه وارد 
کنند، اما اجازه داده نشد. آنها اعتقاد داشتند اگر شیشه وارد شود، تالش برای راه اندازی 

کارخانه های شیشه سازی کاسته می شود.
ژاپنی ها دریافتند که انتقال تکنولوژی بدون نیروی انسانی کارآمد خود به آفت مهارت زدایی 
از جمعیت بومی می انجامد و برای رهایی از این آفت در پی سازگاری انتقال تکنولوژی 
با توسعه درون زا برآمدند و به جای تقلید، تکنولوژی را بومی کردند و به نوآوری در 
صنعت نائل شدند. از طرفی عواقب جنگ، اجازه همکاری های علمی و فناوری در مسیر 
درست و رسمی خود را نمی داد و ژاپنی ها را مجبور به ارسال موقت کارگران برای 
یادگیری از ابتدایی ترین سطوح به کشورهای صاحب صنعت کرد. این امر موجب شد 
که به مرور زمان با دانش بومی خود صاحب آن صنایع شدند. جالب توجه است که ژاپن 
بازسازی شده با داشتن 3/ 0 درصد از خاک کره زمین توانسته 24 درصد از تولید جهانی 

را به خود اختصاص دهد.

امارات متحده عربی
سرزمینی که امروز به نام »امارات متحده عربی« شناخته می شود، یک قرن پیش، موطن 
از قحطی 1940، دبی یک  پیش  به سختی روزگار می گذراندند.  بود که  نشینانی  بادیه 
روستای کوچک بیش نبود و هیچ امتیازی نسبت به سایر روستاهای اطراف خود نداشت. 
دبی  حاکم  و  امارات  دولت  وزیر  نخست  مکتوم«  آل  راشد  بن  »محمد   1980 دهه  در 

مدل توسعه ای ژاپن و امارات و خیز اقتصادی 
بدون پول

به  و  گرفت  اقتصادی  انقالب  به  تصمیم 
و  برهوت  بیابان  تا  قول خودش خواست 
تبدیل  را  دریا  شرجی  و  سوزان  خورشید 
این بود  او  به شهری توریستی کند. شعار 
که جذابیت را باید ساخت. و بدین ترتیب، 
شرکت  برداشت،  را  زیربنایی  های  گام 
هواپیمایی امارات را تاسیس کرد، به جذب 
سرمایه گذاری های خارجی پرداخت، در 
دادن امتیازات به سرمایه گذاران تالش کرد 
و دبی را به بهشت سرمایه گذاران تبدیل 
ساخته  دیگری  از  پس  یکی  ها  هتل  کرد. 
زمینی  به  برهوت،  صحرای  آن  و  شدند 
گران قیمت تبدیل شد که تاجران برای متر 
این  تا  زدند.  می  چانه  یکدیگر  با  مترش، 
که امروزه این کشور به نسبت جمعیت و 
وسعت خود درآمد ساالنه باالیی دارد و رفاه 
قابل توجهی برای ساکنان این شهر دیده می 
شود. برای سال 2015 پیش بینی شده است 
که 15میلیون گردشگر به این شهر سفر می 
امارات به سمت ذخیره سازی نفت  کنند. 
روی آورده و صادرات آن به کمتر از صد 
اما نکته  هزار بشکه در روز رسیده است. 
قابل توجه درخصوص این شهر توریستی، 
مدرن  استثمار  و  داری  قالب سرمایه  وجه 
نکته  این  است.  غربی  کشورهای  توسط 
در  اینکه  اول  است.  تامل  قابل  سو  دو  از 
تجمع  برای  محلی  شهر،  این  حاضر  حال 
پیمانکاران اروپایی و آمریکایی و معماران 
غربی است. این گروه با طرح های بزرگ 
برای ساختمان های مجلل، به نیاز اعراب 
برای داشتن یک شهر لوکس و مدرن پاسخ 

می دهند.
متکی  کامال  امارات  اقتصاد  اینکه  دوم 
عمده  است.  غرب  جهان  نیازهای  بر 
صورت  به  امارات  در  ها  گذاری  سرمایه 
مشارکتی است. تکنولوژی، دانش مهندسی 
و توان اجرا آورده خارجی ها است. آنچه 
دانش  زمینه  در  ها  اماراتی  است  بدیهی 
برای  زیادی  حرف  اجرا  توان  و  مهندسی 
این حیث کامال وابسته  از  ندارند و  گفتن 
هستند و قدرت چانه زنی زیادی ندارند. در 
سال 2007-2008 مقارن با بحران اقتصادی 
امارات، آنها در جذب پروژه های جدید از 
کشورهای  مقابل  در  انعطافی  گونه  هیچ 
غربی فروگذاری نکردند. می توان ادعا کرد 
ها  اماراتی  دامنگیر  تحریم  روزی  اگر  که 
شود، ضربه ای سنگین بر آنها وارد خواهد 
شد. در حقیقت نظام سرمایه داری غرب، 
و  نفتی  دالرهای  دادن  قرار  هم  کنار  با 
خواسته های اعراب، به چنین پاسخی برای 

اهداف خود رسیده است.

ایران
مثال هایی که زده شد همگی نشان دهنده جهش هایی رو به جلو و در نهایت رسیدن 
نامطلوب  شرایطی  از  حاکی  هم  آنها  میان  مشترک  نقطه  است.  بوده  عظیم  موفقیت  به 
است که تا پیش از این تحوالت، سپری می کردند. اما هر کدام درک درستی از شرایط 
توسعه،  در  جهش  الزمه  اند.  کرده  ریزی  برنامه  آن  مبنای  بر  و  کرده  پیدا  موجودشان 
توسعه  برای  استاندارد  ابزارهای  از  استفاده  همچنین  بلندپروازانه،  اندازی  چشم  داشتن 
کنیم.  پیدا  اقتصادی  در عرصه های گوناگون  از خود  باید درک درستی  بنابراین  است. 
به گزارش دنیای اقتصاد، برخوردار بودن از نفت با کیفیت، نقطه کانونی اتصال اروپا به 
خاور دور و مسیر راه ابریشم، تنوع آب و هوایی، احاطه به تنگه هرمز و... کیفیت باالی 
موقعیت ایران را موجب می شود. با نگاه به هرم سنی جمعیتی ایران مشخص می شود 
که بیشترین جمعیت را جوانان 24تا 33ساله تشکیل می دهند که به تازگی فارغ التحصیل 
شده یا مشغول به کار شده اند. این به معنای ظرفیتی است که برای هرگونه تحول مهیا 
است. تحول هایی مانند اصالح ساختارها و فرآیندها، ارتقای تکنولوژی خطوط تولیدی، 
ارائه خدمات نوین با توجه به نیازهای روز، اصالح فرهنگ سازمانی، بهبود تعامل میان 

رده های سازمانی، حرفه ای تر شدن روابط اقتصادی بنگاه ها و ... .
نکته قابل توجه این است که این نسل بیشتر از هر نسل دیگری تفاوت ها را میان آنچه 
در داخل و خارج اتفاق می افتد، دیده است و برای پیشرفت انگیزه دارد؛ بنابراین فرصت 
خوبی برای بهره گیری از سرمایه های انسانی فراهم است. تفاوتی که میان جامعه امروز 
جوامعی  است.  بلندپروازانه  اهداف  در  دارد،  وجود  آسیا  شرق  جنوب  جوامع  با  ایران 
مانند بنگالدش و عمده کشورهای جنوب شرق آسیا با وجود بهره مندی از استعدادها 
و پتانسیل ها، هیچ پرواز بلندی را برای خود تصور نکرده و به حد گذران روزمره شان 
به همین آداب و سنت های ویژه خود راضی اند. در صورتی که جامعه ایرانی کیفیت 
امارات و ترکیه را  اروپا و آمریکا و رشد کم و بیش همسایگان خود مانند  زندگی در 
دیده است. همین طور به ظرفیت های خود آگاهی دارد. بنابراین هیچ گاه نمی پذیرد با 
دارایی ها و توانمندی های موجود، در وضعیتی ثابت درجا بزند. آمار خروج از کشور 

افراد تحصیلکرده و صاحب مهارت یا سرمایه گواهی بر این مدعا است.
نحوه به کارگیری منابع امری بسیار حساس و پیچیده است. اما موقعیت فعلی ایران نه تنها 
محدودیت های ارتباطات بین المللی ژاپن را ندارد، بلکه کشورهای غربی و شرقی در 
سطوح مختلف متقاضی ارتباط تجاری و سیاسی با ایران هستند. از سوی دیگر، بنیه های 
این  از  دارند.  اعراب  به  نسبت  بیشتری  و...  فرهنگی  زراعی،  صنعتی،  دانشی،  انسانی، 
به  دارد.  وجود  توسعه  برای  تری  مناسب  شرایط  مشابه،  های  نمونه  با  مقایسه  در  رو 
برای خودکفایی در  اجباری  اینکه  از  فارغ  انتخاب کرد  را  توان خوداتکایی  عبارتی می 

تمامی عرصه ها وجود داشته باشد.
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 انرژی
هیجانی که در بازار انرژی ایجاد شده، بیشتر در بازار عرضه است. رشد تقاضای انرژی در سال 2016 
مستمر، از بسیار کم و روی 2/5 درصد، خواهد بود. اما دعوای چهره  به  چهره تولیدکنندگان سنتی، به  
ویژه در حاشیه خلیج فارس، با شرکت  تولیدکننده نفت پرهزینه شیل در آمریکا شدت بیشتری خواهد 
گرفت. تاکنون شرایط در بازار نفت این گونه بوده که عربستان سعودی برای حفظ سهم خود در بازار 
سعی کرده بازیگران نفت شیل را از میدان رقابت خارج کند و به همین خاطر نفت بیشتری را روانه بازار 
کرده است. این استراتژی مانع افزایش سریع قیمت نفت می شود. تولیدکنندگان نفت شیل نیز راه های 
جدیدی برای کاهش هزینه تولید پیدا خواهند کرد. در حالی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش 
می دهد، نوسان قیمت نیز بیشتر خواهد شد اما نفت دبلیوتی آی با متوسط 55دالر در ازای هر بشکه، 

مقرون به صرفه خواهد بود. در سال 2016 تولید نفت آمریکا حدود 4/5 درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش صدای اقتصاد ،  در مقابل، نفت برنت حوزه دریای شمال با قیمت 60دالر در ازای هر بشکه، 
وضعیت را وخیم می کند و تولیدکنندگان پرهزینه غیراوپکی نظیر تولیدکنندگان نفت شنی، تحت فشار 
بسیاری قرار خواهند گرفت. مشکالت آن ها با افزایش 470هزار بشکه ای تولید نفت ایران، پس از رفع 
تحریم ها در سال 2016، بیشتر نیز خواهد شد.عرضه نفت در سال 2016 به 96میلیون بشکه در روز 

خواهد رسید و باعث کاهش شدید سرمایه گذاری ها در این بخش خواهد شد.
بازار گاز در آمریکا، به  دلیل انقالب گاز شیل و افزایش تولید در آمریکای شمالی، در وضعیت متفاوتی 
قرار خواهد گرفت. تغذیه ال ان جی یا گاز طبیعی مایع به حمل ونقل، افزایش خواهد یافت. تأسیسات 
گازی آمریکا، مالزی و استرالیا در سال 2016 پیشرفت خواهد کرد و تولید بیشتری خواهد داشت. اما در 

این بین شرکت های نفتی عقب نشینی خواهند کرد.
روشن ترین نقطه برای تولیدکنندگان زغال سنگ، کشور هند خواهد بود. مصرف این سوخت در هند 
8درصد رشد خواهد کرد. عالوه بر این، سهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر نیز در جهان افزایش خواهد 

یافت.

 سرگرمی
فیلم های آمریکایی بیشتر مشوق استقالل فردی و تکیه  به  خود هستند، در حالی که هالیوود به ارزش های 
آسیا و روحیه مشارکتی و جمعی برای تطابق با دگرگونی های صنعت روی آورده است. بر اساس 
اطالعات به  دست  آمده از یک مؤسسه آمار سینمایی، درآمد جهانی سینما در سال 2016 حدود 5درصد 
رشد خواهد کرد و به 44میلیارد دالر خواهد رسید. در این بین، بازار سینمای آمریکا با 12میلیارد دالر 
درآمد، در جایگاه نخست قرار دارد. در حقیقت هالیوود قابل رقابت نیست. اما نباید فراموش کرد که 
فیلم های محلی و بازارهای سینمایی نوظهور نقش بزرگی را بازی خواهند کرد. درآمد سینما در برزیل 
و آرژانتین بین 8 تا 9درصد رشد خواهد کرد اما چین کشوری است که باید به آن توجه کرد. هر چند 
تولید فیلم در صنعت فیلم سازی چین نصف آمریکاست اما 15 درصد رشد خواهد کرد؛ یعنی صنعت 
سینما در این کشور در سال 2016 حدود 6 میلیارد دالر درآمد به همراه خواهد داشت. سازندگان 
هالیوود برای این که از این جریان عقب نیفتند، استودیوهای چینی را در این کشور راه انداخته اند و با 
آن ها همکاری می کنند. پاندای کونگفوکار3 یکی از نمونه های این همکاری است که در ژانویه 2016 

روانه بازار فیلم خواهد شد. برای ساخت این فیلم 
شرکت انیمیشن سازی دریم وورک با یک اسپانسر 

چینی مشارکت کرده است.
در کشورهایی که دسترسی آسان و ارزان به اینترنت 
وجود دارد، ویدئوهای خانگی الکترونیکی با رشد 
14درصدی درآمد جهانی، به تهدیدی بزرگ برای 
سینماهای آن کشورها تبدیل خواهند شد. به هر 
حال تا زمانی که درآمد افزایش داشته باشد، جای 

پیشرفت نیز وجود دارد.
 سرگرمی های آنالین میزان بیشتری آگهی به خود 
جذب خواهند کرد. آمارها نشان می دهد رشد آن ها 
در سال 2016 حدود 22 درصد خواهد بود. این 
مسأله می تواند روی صنعت تلویزیون تأثیر بگذارد. 
اما الزم به ذکر است که آگهی های تلویزیونی 
کاهش نخواهند یافت و در این صنعت باقی 
خواهند ماند. به هر حال مدیرعامل های تلویزیونی 
باید در این زمینه به  فکر باشند و کسب وکار خود 
را، پیش از آن که با مشکلی مواجه شود، نجات 

دهند.
دیده بان: آیا حباب می ترکد؟ وینیل رکورد در برابر 
مشکالت تاب آورده است و ظاهراً برای خود زمان 
خریده است. فروش آن پس از یک دهه در مسیری 
صعودی قرار گرفته و بر اساس آمار IFPI، در 
سال 2014 به 347میلیون دالر رسیده است. اما این 
رکوردها به نظر خیلی گران می آید و بازیگران از 

این جریان ضرر می کنند.

خدمات مالی
هشت سال از بحران بزرگ اقتصادی می گذرد 
و هنوز بسیاری از سرمایه گذاران دردسرهای آن 
را احساس می کنند. وام ها 7درصد رشد خواهند 
داشت اما در مقابل ارقام دورقمی پیش از اوج 
از صرافی گرفته  است.  ناچیزی  میزان  بحران، 

روایت اکونومیست از آینده اقتصاد 
و صنایع بزرگ جهان 

ادامه در صفحه 58

در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده محصول بین 8 تا 10 درصد اعالم 
را درکشورهای  این رقم  می شود کارشناسان 

توسعه  یافته تا 60 درصد هم عنوان می کنند.
بی تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و 
کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه های تولید 
و صنعت حضوری فعال داشته اند و بازیگران 
صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو 
توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و 
دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، 
خواهد  تولید  راندمان  و  بهره وری  افزایش 

داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از مالک های 
تعیین مزد به شمار می رود مقامات کارگری 
هیچگاه  دستمزد  تعیین  هنگام  که  می گویند 
نرخ واقعی تورم لحاظ نمی شود و بین آنچه در 
واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی 

خود لمس می کنند، تفاوت بسیاری هست.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در 
کشور می تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. 
از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر 
و تحصیل کرده کشورمان کار و تحصیل در 
کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر 
و پرداخت مزدهای باالتر ترجیح می دهند و به 

بهشت آ رزوهای خود مهاجرت می کنند.
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
تصمیم  سازمان  عمده ترین  که   )OECD(
گیرنده اقتصادی بین المللی است در گزارشی 
نمودار حداقل دستمزد خالص 26 کشور دنیا 

را منتشر کرد.
ساعتی  دستمزد  حداقل  ارزش  نمودار  این 
پس از کسر مالیات را بر حسب دالر آمریکا 
نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ 
با دستمزد ساعتی باالی 9 دالر از بیشترین میزان 
حداقل مزد و التویا و مکزیک با دستمزد زیر 
دو دالر از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار 

هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر 

در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 9.54 دالر حقوق دریافت می کند که با دالر 
3500 تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل 33 هزار تومان در ساعت می شود.

به گزارش ایسنا،همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، 
9.24 دالر حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دالر در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی 32 هزار 

تومان می شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید 44 ساعت معادل 176 ساعت در ماه کارکرد داشته 

باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار 712 هزار تومان است که با در نظر 
گرفتن متوسط کار ماهانه 176 ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی 1.12 دالر معادل 4000 تومان در 

ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی باالتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از 
دریافتی کارگران را به خود اختصاص می دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه ها را 

هم نمی دهد.

دستمزد کارگران ساعتی چند دالر است؟

دستمزد کارکران  در کشورهای مختلف  بر اساس هر  ساعت کار به دالر

گـوناگـون
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 انرژی
هیجانی که در بازار انرژی ایجاد شده، بیشتر در بازار عرضه است. رشد تقاضای انرژی در سال 2016 
مستمر، از بسیار کم و روی 2/5 درصد، خواهد بود. اما دعوای چهره  به  چهره تولیدکنندگان سنتی، به  
ویژه در حاشیه خلیج فارس، با شرکت  تولیدکننده نفت پرهزینه شیل در آمریکا شدت بیشتری خواهد 
گرفت. تاکنون شرایط در بازار نفت این گونه بوده که عربستان سعودی برای حفظ سهم خود در بازار 
سعی کرده بازیگران نفت شیل را از میدان رقابت خارج کند و به همین خاطر نفت بیشتری را روانه بازار 
کرده است. این استراتژی مانع افزایش سریع قیمت نفت می شود. تولیدکنندگان نفت شیل نیز راه های 
جدیدی برای کاهش هزینه تولید پیدا خواهند کرد. در حالی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش 
می دهد، نوسان قیمت نیز بیشتر خواهد شد اما نفت دبلیوتی آی با متوسط 55دالر در ازای هر بشکه، 

مقرون به صرفه خواهد بود. در سال 2016 تولید نفت آمریکا حدود 4/5 درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش صدای اقتصاد ،  در مقابل، نفت برنت حوزه دریای شمال با قیمت 60دالر در ازای هر بشکه، 
وضعیت را وخیم می کند و تولیدکنندگان پرهزینه غیراوپکی نظیر تولیدکنندگان نفت شنی، تحت فشار 
بسیاری قرار خواهند گرفت. مشکالت آن ها با افزایش 470هزار بشکه ای تولید نفت ایران، پس از رفع 
تحریم ها در سال 2016، بیشتر نیز خواهد شد.عرضه نفت در سال 2016 به 96میلیون بشکه در روز 

خواهد رسید و باعث کاهش شدید سرمایه گذاری ها در این بخش خواهد شد.
بازار گاز در آمریکا، به  دلیل انقالب گاز شیل و افزایش تولید در آمریکای شمالی، در وضعیت متفاوتی 
قرار خواهد گرفت. تغذیه ال ان جی یا گاز طبیعی مایع به حمل ونقل، افزایش خواهد یافت. تأسیسات 
گازی آمریکا، مالزی و استرالیا در سال 2016 پیشرفت خواهد کرد و تولید بیشتری خواهد داشت. اما در 

این بین شرکت های نفتی عقب نشینی خواهند کرد.
روشن ترین نقطه برای تولیدکنندگان زغال سنگ، کشور هند خواهد بود. مصرف این سوخت در هند 
8درصد رشد خواهد کرد. عالوه بر این، سهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر نیز در جهان افزایش خواهد 

یافت.

 سرگرمی
فیلم های آمریکایی بیشتر مشوق استقالل فردی و تکیه  به  خود هستند، در حالی که هالیوود به ارزش های 
آسیا و روحیه مشارکتی و جمعی برای تطابق با دگرگونی های صنعت روی آورده است. بر اساس 
اطالعات به  دست  آمده از یک مؤسسه آمار سینمایی، درآمد جهانی سینما در سال 2016 حدود 5درصد 
رشد خواهد کرد و به 44میلیارد دالر خواهد رسید. در این بین، بازار سینمای آمریکا با 12میلیارد دالر 
درآمد، در جایگاه نخست قرار دارد. در حقیقت هالیوود قابل رقابت نیست. اما نباید فراموش کرد که 
فیلم های محلی و بازارهای سینمایی نوظهور نقش بزرگی را بازی خواهند کرد. درآمد سینما در برزیل 
و آرژانتین بین 8 تا 9درصد رشد خواهد کرد اما چین کشوری است که باید به آن توجه کرد. هر چند 
تولید فیلم در صنعت فیلم سازی چین نصف آمریکاست اما 15 درصد رشد خواهد کرد؛ یعنی صنعت 
سینما در این کشور در سال 2016 حدود 6 میلیارد دالر درآمد به همراه خواهد داشت. سازندگان 
هالیوود برای این که از این جریان عقب نیفتند، استودیوهای چینی را در این کشور راه انداخته اند و با 
آن ها همکاری می کنند. پاندای کونگفوکار3 یکی از نمونه های این همکاری است که در ژانویه 2016 

روانه بازار فیلم خواهد شد. برای ساخت این فیلم 
شرکت انیمیشن سازی دریم وورک با یک اسپانسر 

چینی مشارکت کرده است.
در کشورهایی که دسترسی آسان و ارزان به اینترنت 
وجود دارد، ویدئوهای خانگی الکترونیکی با رشد 
14درصدی درآمد جهانی، به تهدیدی بزرگ برای 
سینماهای آن کشورها تبدیل خواهند شد. به هر 
حال تا زمانی که درآمد افزایش داشته باشد، جای 

پیشرفت نیز وجود دارد.
 سرگرمی های آنالین میزان بیشتری آگهی به خود 
جذب خواهند کرد. آمارها نشان می دهد رشد آن ها 
در سال 2016 حدود 22 درصد خواهد بود. این 
مسأله می تواند روی صنعت تلویزیون تأثیر بگذارد. 
اما الزم به ذکر است که آگهی های تلویزیونی 
کاهش نخواهند یافت و در این صنعت باقی 
خواهند ماند. به هر حال مدیرعامل های تلویزیونی 
باید در این زمینه به  فکر باشند و کسب وکار خود 
را، پیش از آن که با مشکلی مواجه شود، نجات 

دهند.
دیده بان: آیا حباب می ترکد؟ وینیل رکورد در برابر 
مشکالت تاب آورده است و ظاهراً برای خود زمان 
خریده است. فروش آن پس از یک دهه در مسیری 
صعودی قرار گرفته و بر اساس آمار IFPI، در 
سال 2014 به 347میلیون دالر رسیده است. اما این 
رکوردها به نظر خیلی گران می آید و بازیگران از 

این جریان ضرر می کنند.

خدمات مالی
هشت سال از بحران بزرگ اقتصادی می گذرد 
و هنوز بسیاری از سرمایه گذاران دردسرهای آن 
را احساس می کنند. وام ها 7درصد رشد خواهند 
داشت اما در مقابل ارقام دورقمی پیش از اوج 
از صرافی گرفته  است.  ناچیزی  میزان  بحران، 

روایت اکونومیست از آینده اقتصاد 
و صنایع بزرگ جهان 
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در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده محصول بین 8 تا 10 درصد اعالم 
را درکشورهای  این رقم  می شود کارشناسان 

توسعه  یافته تا 60 درصد هم عنوان می کنند.
بی تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و 
کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه های تولید 
و صنعت حضوری فعال داشته اند و بازیگران 
صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو 
توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و 
دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، 
خواهد  تولید  راندمان  و  بهره وری  افزایش 

داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از مالک های 
تعیین مزد به شمار می رود مقامات کارگری 
هیچگاه  دستمزد  تعیین  هنگام  که  می گویند 
نرخ واقعی تورم لحاظ نمی شود و بین آنچه در 
واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی 

خود لمس می کنند، تفاوت بسیاری هست.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در 
کشور می تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. 
از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر 
و تحصیل کرده کشورمان کار و تحصیل در 
کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر 
و پرداخت مزدهای باالتر ترجیح می دهند و به 

بهشت آ رزوهای خود مهاجرت می کنند.
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
تصمیم  سازمان  عمده ترین  که   )OECD(
گیرنده اقتصادی بین المللی است در گزارشی 
نمودار حداقل دستمزد خالص 26 کشور دنیا 

را منتشر کرد.
ساعتی  دستمزد  حداقل  ارزش  نمودار  این 
پس از کسر مالیات را بر حسب دالر آمریکا 
نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ 
با دستمزد ساعتی باالی 9 دالر از بیشترین میزان 
حداقل مزد و التویا و مکزیک با دستمزد زیر 
دو دالر از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار 

هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر 

در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 9.54 دالر حقوق دریافت می کند که با دالر 
3500 تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل 33 هزار تومان در ساعت می شود.

به گزارش ایسنا،همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، 
9.24 دالر حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دالر در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی 32 هزار 

تومان می شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید 44 ساعت معادل 176 ساعت در ماه کارکرد داشته 

باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار 712 هزار تومان است که با در نظر 
گرفتن متوسط کار ماهانه 176 ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی 1.12 دالر معادل 4000 تومان در 

ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی باالتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از 
دریافتی کارگران را به خود اختصاص می دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه ها را 

هم نمی دهد.

دستمزد کارگران ساعتی چند دالر است؟

دستمزد کارکران  در کشورهای مختلف  بر اساس هر  ساعت کار به دالر

گـوناگـون
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یکي از دغدغه هاي اجتماعي مطرح شده در سال هاي اخیر ناتواني فارغ التحصیالن آموزش عالي 
در ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب است. کارشناسان مهم ترین دلیل این مساله را عدم تطابق 
کامل آموزش هاي دانشگاهي با نیازهاي بازار کار عنوان مي کنند . آنها معتقدند با وجود تصوراتي 
که در دهه هاي گذشته درباره تحصیالت دانشگاهي و گرایش جوانان به این سمت براي کسب 
فرصت هاي شغلي بهتر صورت گرفته هم اکنون تعداد بیکاران تحصیل کرده کشور قابل مالحظه است. 
از سوي د یگر یکي از آسیب هاي جدي اقتصادي هر کشور باال بودن آمارغیرفعاالن آن کشور است. 
متاسفانه در سال هاي اخیر شاهد افزایش سریع آمار غیرفعاالن در کشورمان هستیم و این روند افزایش 
حتي در بین افراد داراي مدرک تحصیالت تکمیلي نیز محسوس است.درهمین راستا پژوهشکد ه آمار 
گزارشي تدوین کرد ه که براساس یافته هاي آن دربازه زماني سال هاي 84 تا 92 با توجه به 2برابر 
شد ن فارغ التحصیالن دانشگاهي درعین ثبات جمعیت ایران، فارغ التحصیالن غیرفعال 3/8 برابر شده 
است. اگرچه د ر همین دوره زماني تعداد اشتغال این طبقه از جامعه 1/5 برابر شد ه اما نرخ بیکاري به 
18/8د رصد رسید ه است و ظرفیت اندک بازار کار براي جذب تحصیل کردگاني که بعضا به آنها کم 
سواد نیز اطالق مي شود این قشر را بر آن د اشته تا یک نسبت به بازار کار داشته باشند و به طورکلي از 

ورود به آن خودداري کنند .
در فصل هاي گزارش، آمار مربوط به وضعیت هاي مختلف فعالیت فارغ التحصیالن با استفاد ه از نتایج 
آمارگیري نیروي کار سال هاي 1384 تا 1392 مرکز آمار ایران، محاسبه و شرح داد ه شد ه است. تعادل 

با نگاهي اجمالي، خالصه یي از این آمار را گرد آوري کرد ه است که با هم مي خوانیم:

 افزایش فارغ التحصیالن بدون رشد جمعیت
در سال 1384 تعد اد فارغ التحصیالن 3.635.799 نفر بود ه که با افزایش چشمگیري به 7.129.684 
نفر د ر سال 1392 رسیده است یعني نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. این درحالي است که طي 
سال هاي مورد بررسي جمعیت ایران رشد قابل توجهي نداشته و این بیانگر افزایش سهم جمعیت داراي 
تحصیالت عالي طي سال هاي مورد بررسي در جامعه ایران است. ارقام گزارش، بیانگر این واقعیت 
است که آموزش عالي در جذب دانش آموزان موفق تر از بازار کار در جذب فارغ التحصیالن عمل 
کرده است. به طوري که طي سال هاي مورد بررسي تعداد شاغالن فارغ التحصیل با افزایش حدود 
1/5برابري از 2.562.658 نفر به 3.801.853 نفر رسیده است د رحالي که رشد فارغ التحصیالن بیکار با 
افزایش 2/1برابري از 420.903 نفر به 880.633 نفر رسیده است و متاسفانه بیشترین رشد را در وضعیت 
غیرفعاالن فارغ التحصیل با افزایش 3/8برابري از 652.239 نفر به 2.447.197 نفر شاهد هستیم. این 
بازتاب در شاخص هاي نیروي کار نیز مشاهده مي شود . طي سال هاي 1384 تا 1392 نرخ مشارکت 
فارغ التحصیالن از 82/1درصد به 65/7درصد و نسبت اشتغال آنان از 70/5درصد به 53/3د رصد 
کاهش یافته و بالعکس طي این سال ها شاهد افزایش نرخ بیکاري فارغ التحصیالن از 14/1درصد به 
18/8درصد هستیم. این آمار حاکي از ناتوان تر شد ن بازار کار در جذب فارغ التحصیالن خصوصا د ر 
مورد زنان طي سال هاي مورد بررسي است به طوري که نرخ مشارکت مرد ان فارغ التحصیل طي این 
سال ها از 90/3درصد به 81/2درصد و نرخ مشارکت زنان فارغ التحصیل با شدت بیشتري از 70درصد 
به 47/8درصد کاهش یافته است. همین روند را در شاخص نسبت اشتغال نیز شاهد هستیم به طوري 
که نسبت اشتغال مرد ان فارغ التحصیل در سال 82 ،1384درصد بود ه که در سال 1392 به 70/9درصد 
کاهش یافته است. این شاخص براي زنان در سال هاي 1384 و 1392 به ترتیب 53/5 و 33/1 بوده 
است. نرخ بیکاري مردان فارغ التحصیل طي این سال ها از 9/1د رصد به12/7درصد افزایش یافته است. 

این نرخ با شدت بیشتري در زنان فارغ التحصیل از 23/5درصد به 30/7درصد افزایش یافته است.
بررسي مدرک تحصیلي فارغ التحصیالن نشان مي دهد که طي سال هاي 1384 تا 1392 مدرک 
تحصیلي فارغ التحصیالن باالتر رفته است از سویي جمعیت فارغ التحصیالن با مدرک »لیسانس« 

بیشترین سهم را در بین جمعیت فارغ التحصیالن 
به خود اختصاص داد ه اند و در رتبه هاي بعدي 
مدرک »فوق دیپلم« و »فوق لیسانس و دکترا« قرار 
دارند . این وضعیت در بین زنان و مردان و در کلیه 
وضعیت هاي فعالیت )شاغل، بیکار و غیرفعال( 

مشاهد ه مي شود .
فارغ  ان  ه، مرد  آمد  به د ست  نتایج  با  مطابق 
التحصیل شاغل با مد رک»فوق دیپلم«، »لیسانس« 
و »فوق لیسانس و دکترا« د ر سال 1392 د ر 
مقایسه با سال 1384 به ترتیب 1/6 ،1/3 و 1/7برابر 
 شده اند . به طوري که جمعیت نامبرده با مدرک »فوق 
دیپلم«، »لیسانس« و »فوق لیسانس و دکترا« به 
ترتیب از 983.471 ،563.848 و 227.437 نفر در 
سال 1384 به 1.607.037.720.129 و 378.239 

نفر درسال 1392 افزایش یافته است.
بررسي زنان فارغ التحصیل شاغل نیز حاکي از 
التحصیل  فارغ  افزایش 2/4 و 1/5برابري زنان 
شاغل با مدرک تحصیلي»فوق لیسانس و دکترا« 
و »لیسانس« در سال 1392 نسبت به سال 1384 
است. این درحالي است که جمعیت زنان فارغ 
التحصیل شاغل با مد رک »فوق دیپلم« از 233.995 
نفر در سال 1384 به 209.512 نفر در سال 1392 

کاهش یافته است.

 رشد 8 برابري زنان بیکار با مدرک فوق لیسانس 
و د کترا

بررسي مدرک تحصیلي جمعیت فارغ التحصیالن 
بیکار در سال هاي مذکور نشان مي دهد که مردان 
فارغ التحصیل بیکار با مدرک تحصیلي »فوق 
برابر(،  نفر )1/3  به 96.584  از 75.925  دیپلم« 
»لیسانس« از 96.116 به 26.4751 نفر)2/8برابر( 
و »فوق لیسانس و د کترا« از 6.406 به 32.642 
نفر)5/1 برابر( افزایش یافته است. همچنین زنان 
فارغ التحصیل بیکار با مدرک تحصیلي »فوق 
دیپلم«، »لیسانس« و »فوق لیسانس و دکترا« در سال 
1392 در مقایسه با سال 1384به ترتیب 2/4 ،0/8 

و 7/5 برابر شده اند .
نتایج نشان مي دهد طي سال هاي 1384 تا 1392 
مرد ان فارغ التحصیل غیرفعال با مدرک تحصیلي 
»فوق د یپلم«، »لیسانس«، »فوق لیسانس و د کترا« 

به ترتیب 3/8 ،2/9 و 3/5 برابر شده اند . 
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)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

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

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ماهنامه اقتصاد آسیا

اشتراک فرم 

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

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

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان
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یکي از دغدغه هاي اجتماعي مطرح شده در سال هاي اخیر ناتواني فارغ التحصیالن آموزش عالي 
در ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب است. کارشناسان مهم ترین دلیل این مساله را عدم تطابق 
کامل آموزش هاي دانشگاهي با نیازهاي بازار کار عنوان مي کنند . آنها معتقدند با وجود تصوراتي 
که در دهه هاي گذشته درباره تحصیالت دانشگاهي و گرایش جوانان به این سمت براي کسب 
فرصت هاي شغلي بهتر صورت گرفته هم اکنون تعداد بیکاران تحصیل کرده کشور قابل مالحظه است. 
از سوي د یگر یکي از آسیب هاي جدي اقتصادي هر کشور باال بودن آمارغیرفعاالن آن کشور است. 
متاسفانه در سال هاي اخیر شاهد افزایش سریع آمار غیرفعاالن در کشورمان هستیم و این روند افزایش 
حتي در بین افراد داراي مدرک تحصیالت تکمیلي نیز محسوس است.درهمین راستا پژوهشکد ه آمار 
گزارشي تدوین کرد ه که براساس یافته هاي آن دربازه زماني سال هاي 84 تا 92 با توجه به 2برابر 
شد ن فارغ التحصیالن دانشگاهي درعین ثبات جمعیت ایران، فارغ التحصیالن غیرفعال 3/8 برابر شده 
است. اگرچه د ر همین دوره زماني تعداد اشتغال این طبقه از جامعه 1/5 برابر شد ه اما نرخ بیکاري به 
18/8د رصد رسید ه است و ظرفیت اندک بازار کار براي جذب تحصیل کردگاني که بعضا به آنها کم 
سواد نیز اطالق مي شود این قشر را بر آن د اشته تا یک نسبت به بازار کار داشته باشند و به طورکلي از 

ورود به آن خودداري کنند .
در فصل هاي گزارش، آمار مربوط به وضعیت هاي مختلف فعالیت فارغ التحصیالن با استفاد ه از نتایج 
آمارگیري نیروي کار سال هاي 1384 تا 1392 مرکز آمار ایران، محاسبه و شرح داد ه شد ه است. تعادل 

با نگاهي اجمالي، خالصه یي از این آمار را گرد آوري کرد ه است که با هم مي خوانیم:

 افزایش فارغ التحصیالن بدون رشد جمعیت
در سال 1384 تعد اد فارغ التحصیالن 3.635.799 نفر بود ه که با افزایش چشمگیري به 7.129.684 
نفر د ر سال 1392 رسیده است یعني نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. این درحالي است که طي 
سال هاي مورد بررسي جمعیت ایران رشد قابل توجهي نداشته و این بیانگر افزایش سهم جمعیت داراي 
تحصیالت عالي طي سال هاي مورد بررسي در جامعه ایران است. ارقام گزارش، بیانگر این واقعیت 
است که آموزش عالي در جذب دانش آموزان موفق تر از بازار کار در جذب فارغ التحصیالن عمل 
کرده است. به طوري که طي سال هاي مورد بررسي تعداد شاغالن فارغ التحصیل با افزایش حدود 
1/5برابري از 2.562.658 نفر به 3.801.853 نفر رسیده است د رحالي که رشد فارغ التحصیالن بیکار با 
افزایش 2/1برابري از 420.903 نفر به 880.633 نفر رسیده است و متاسفانه بیشترین رشد را در وضعیت 
غیرفعاالن فارغ التحصیل با افزایش 3/8برابري از 652.239 نفر به 2.447.197 نفر شاهد هستیم. این 
بازتاب در شاخص هاي نیروي کار نیز مشاهده مي شود . طي سال هاي 1384 تا 1392 نرخ مشارکت 
فارغ التحصیالن از 82/1درصد به 65/7درصد و نسبت اشتغال آنان از 70/5درصد به 53/3د رصد 
کاهش یافته و بالعکس طي این سال ها شاهد افزایش نرخ بیکاري فارغ التحصیالن از 14/1درصد به 
18/8درصد هستیم. این آمار حاکي از ناتوان تر شد ن بازار کار در جذب فارغ التحصیالن خصوصا د ر 
مورد زنان طي سال هاي مورد بررسي است به طوري که نرخ مشارکت مرد ان فارغ التحصیل طي این 
سال ها از 90/3درصد به 81/2درصد و نرخ مشارکت زنان فارغ التحصیل با شدت بیشتري از 70درصد 
به 47/8درصد کاهش یافته است. همین روند را در شاخص نسبت اشتغال نیز شاهد هستیم به طوري 
که نسبت اشتغال مرد ان فارغ التحصیل در سال 82 ،1384درصد بود ه که در سال 1392 به 70/9درصد 
کاهش یافته است. این شاخص براي زنان در سال هاي 1384 و 1392 به ترتیب 53/5 و 33/1 بوده 
است. نرخ بیکاري مردان فارغ التحصیل طي این سال ها از 9/1د رصد به12/7درصد افزایش یافته است. 

این نرخ با شدت بیشتري در زنان فارغ التحصیل از 23/5درصد به 30/7درصد افزایش یافته است.
بررسي مدرک تحصیلي فارغ التحصیالن نشان مي دهد که طي سال هاي 1384 تا 1392 مدرک 
تحصیلي فارغ التحصیالن باالتر رفته است از سویي جمعیت فارغ التحصیالن با مدرک »لیسانس« 

بیشترین سهم را در بین جمعیت فارغ التحصیالن 
به خود اختصاص داد ه اند و در رتبه هاي بعدي 
مدرک »فوق دیپلم« و »فوق لیسانس و دکترا« قرار 
دارند . این وضعیت در بین زنان و مردان و در کلیه 
وضعیت هاي فعالیت )شاغل، بیکار و غیرفعال( 

مشاهد ه مي شود .
فارغ  ان  ه، مرد  آمد  به د ست  نتایج  با  مطابق 
التحصیل شاغل با مد رک»فوق دیپلم«، »لیسانس« 
و »فوق لیسانس و دکترا« د ر سال 1392 د ر 
مقایسه با سال 1384 به ترتیب 1/6 ،1/3 و 1/7برابر 
 شده اند . به طوري که جمعیت نامبرده با مدرک »فوق 
دیپلم«، »لیسانس« و »فوق لیسانس و دکترا« به 
ترتیب از 983.471 ،563.848 و 227.437 نفر در 
سال 1384 به 1.607.037.720.129 و 378.239 

نفر درسال 1392 افزایش یافته است.
بررسي زنان فارغ التحصیل شاغل نیز حاکي از 
التحصیل  فارغ  افزایش 2/4 و 1/5برابري زنان 
شاغل با مدرک تحصیلي»فوق لیسانس و دکترا« 
و »لیسانس« در سال 1392 نسبت به سال 1384 
است. این درحالي است که جمعیت زنان فارغ 
التحصیل شاغل با مد رک »فوق دیپلم« از 233.995 
نفر در سال 1384 به 209.512 نفر در سال 1392 

کاهش یافته است.

 رشد 8 برابري زنان بیکار با مدرک فوق لیسانس 
و د کترا

بررسي مدرک تحصیلي جمعیت فارغ التحصیالن 
بیکار در سال هاي مذکور نشان مي دهد که مردان 
فارغ التحصیل بیکار با مدرک تحصیلي »فوق 
برابر(،  نفر )1/3  به 96.584  از 75.925  دیپلم« 
»لیسانس« از 96.116 به 26.4751 نفر)2/8برابر( 
و »فوق لیسانس و د کترا« از 6.406 به 32.642 
نفر)5/1 برابر( افزایش یافته است. همچنین زنان 
فارغ التحصیل بیکار با مدرک تحصیلي »فوق 
دیپلم«، »لیسانس« و »فوق لیسانس و دکترا« در سال 
1392 در مقایسه با سال 1384به ترتیب 2/4 ،0/8 

و 7/5 برابر شده اند .
نتایج نشان مي دهد طي سال هاي 1384 تا 1392 
مرد ان فارغ التحصیل غیرفعال با مدرک تحصیلي 
»فوق د یپلم«، »لیسانس«، »فوق لیسانس و د کترا« 

به ترتیب 3/8 ،2/9 و 3/5 برابر شده اند . 

2/5 میلیون تحصیلکرده به دنبال کار
نام: ................................................................... فکس: ..............................................................
نام خانوادگی: ...............................................  همراه: .............................................................
نام شرکت: ..................................................... شروع اشتراک: ..............................................
زمینه فعالیت: ..............................................    صندوق پستی: .........................................

....
تلفن: .................................................کد: ....................کد پستی: ...........................................
نشانی: .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................

مبلغ واریزی: .............................................................................................................................
تاریخ : ........................................................................................................................................
شماره فیش واریزی: ................................................................................................................

شماره حساب سیبا بانک ملی ایران: )0301862956000(
شماره کارت: 6037-9913-1372-3615

* در صورت تغییر آدرس و یا پالک مراتب را به واحد مشترکین 0511-38454134 
اعالم نمایید.
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توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

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

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ماهنامه اقتصاد آسیا

اشتراک فرم 

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

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

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان
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براساس نتایج حاصل از آمارکارشناسی نشده سیستم تجارت خارجی گمرک ایران ، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی طي ده  ماهه سال1394، 
معادل 1645 هزارتن و به ارزش تقریبی 1323 میلیــون دالر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبــل در  وزن  و ارزش دالري به ترتیب 14 درصد و  
13 درصد کاهش  داشته است. الزم به ذکر است وزن و ارزش صادرات کاالها در ده  ماهه سال گذشته به ترتیب   1902 هـــزار تــ ـن و  1519 میلیون 

دالر بوده است. 
از کل ارزش صادرات غیرنفتی در ده  ماهه سال جاری بالغ بر 31   میلیون دالر ازمحل تجارت چمداني و 7/30  دالر از  محل بازارچه  های مرزي باجگیران 

ودوغارون بوده است.
در ده  ماهه ســال 1394، میـزان واردات استان 385 هزار تن و بـه ارزش 6/290  میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن و ارزش 

به ترتیب 53درصد و  38درصد  کاهش داشته است . ضمناً واردات ده  ماهه سال گذشته به میزان812 هزار تن به ارزش 6/468 میلیون دالر مي  باشد . 
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی ده  ماهه سالجاري مثبت و معادل  1032میلیون 

دالر می باشد . 
اقالم عمده صادرات استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

تحلیل عملکرد تجارت خارجی استان خراسان رضوی در 
ده ماهه اول سال 94

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

کف پوش هاي غیرمخملي باف, ازمواد نسجي 
4,203,40342,356,0255,477,32266,217,8503056سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف.

172,822183,192134,800,80965,052,3567790035410سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

45-45-71,414104,992,56639,02157,285,807انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم 

18-17-143,996,49457,598,330119,419,14847,454,009سیب زمیني ، تازه یا سردکرده
17-17-40,28955,725,04233,32246,396,968زعفران دربسته بندي بیش از30گرم

11-27-25,944,79347,085,23118,917,77942,099,382رب گوجه فرنگي

4-2-4,156,75534,481,3734,083,24532,968,002سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر

سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور 
23-20-736,006,14439,716,043589,626,92630,400,378مصنوعي

سایرکیسه0کیسه کوچک ازپلي اتیلن بجزکیسه 
13-27-9,591,25928,736,7137,000,95025,107,776خون

سایررنگ ها و ورني هابراساس سایر 
29-37-12,106,91234,522,6067,581,61024,495,474پلیمرهاي سنتیتیک یاطبیعي تغییریاقته

42-43-16,407,25041,892,6279,409,18424,449,060شیریني )همچنین شکالت سفید( ,بدون کاکائو 

3,755,0544,881,44418,180,61923,646,139384384سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه 

2,292,67020,695,2642,376,17621,483,85744سیم برا ي سیم پیچي ازمس
سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیر براي الک ومهر و 

30-48-18,622,11840,569,9709,671,60721,208,945خمیرهاي خشک کرده آرد 

31,927,90117,020,67439,017,54820,633,0062221قیرنفت
30-30-9,666,60528,937,6506,722,98120,256,333لوله و شیلنگ هاي سخت ا ز پلیمرهاي ا تیلن

سایر فرآورده هایي غیرمذکور که دا را ي %70 
7,214,3706,224,53326,958,15320,092,977274223وزني یابیشترنفت یاروغن هاي معدني قیري

) Tile( 0078,319,67519,621,093100100کاشي و چهارگوش

1,785,11015,851,3752,032,12517,757,3381412کابل هم محور و سایرهادي هاي برق هم محور

47-47-23,260,86730,250,92712,368,42116,068,799تخم خوراکي مربوط به انواع گونه هاي ماکیان تازه

24-35-648,663,052 550,464,781 850,689,857 848,193,287  سایر  کاالها

14-13,5-1,899,415,5171,502,411,4421,642,501,4021,291,358,601جمع

کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

1-799,722,619664,234,450886,750,427659,653,57111افغانستان

23-34-827,744,580332,832,917549,147,739256,805,060ترکمنستان

67,577,49473,113,09577,941,61989,684,3301523عراق

24-1,196,94187,307,43811,997,88366,651,044902امارات متحده عربي

44-47-122,980,856117,107,91765,061,76065,277,485تاجیکستان

26-21-23,955,67137,756,24618,848,16328,073,309قزاقستان

31,9-14-29,32436,522,88525,09224,874,453اسپانیا

39-33-22,457,33225,163,99315,005,37015,263,320ازبکستان

188,79013,550,430264,72914,190,285405چین

59-65-14,927,37227,835,8675,185,55111,536,166قرقیزستان

34-71-314,39815,884,76590,74910,462,081عربستان سعودي

1139-3,715,6386,714,0443,296,0109,336,313پاکستان

1423-768,9464,115,547661,1015,053,582لبنان

19-13-663,4466,118,728574,1864,978,532ایتالیا

71-14-1,547,90413,625,3881,331,9693,903,068هند

34-40-93,8384,548,41856,7652,991,179هنگ کنگ

66-88-4,992,5965,977,133592,5722,043,887ترکیه

34-24,4022,424,238481,1921,607,3831872قطر

3-71,4051,122,29678,6931,092,79610بحرین

36-81-27,0681,581,4745,0271,004,522سوئد

32-20-16,876,234 5,104,805 24,874,173 6,414,897 سایر کشورها

14-13,5-1,899,415,5171,502,411,4421,642,501,4021,291,358,600جمع



53

13
94

اه 
د م

سفن
- ا

54
ه2

مار
ش

براساس نتایج حاصل از آمارکارشناسی نشده سیستم تجارت خارجی گمرک ایران ، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی طي ده  ماهه سال1394، 
معادل 1645 هزارتن و به ارزش تقریبی 1323 میلیــون دالر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبــل در  وزن  و ارزش دالري به ترتیب 14 درصد و  
13 درصد کاهش  داشته است. الزم به ذکر است وزن و ارزش صادرات کاالها در ده  ماهه سال گذشته به ترتیب   1902 هـــزار تــ ـن و  1519 میلیون 

دالر بوده است. 
از کل ارزش صادرات غیرنفتی در ده  ماهه سال جاری بالغ بر 31   میلیون دالر ازمحل تجارت چمداني و 7/30  دالر از  محل بازارچه  های مرزي باجگیران 

ودوغارون بوده است.
در ده  ماهه ســال 1394، میـزان واردات استان 385 هزار تن و بـه ارزش 6/290  میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن و ارزش 

به ترتیب 53درصد و  38درصد  کاهش داشته است . ضمناً واردات ده  ماهه سال گذشته به میزان812 هزار تن به ارزش 6/468 میلیون دالر مي  باشد . 
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی ده  ماهه سالجاري مثبت و معادل  1032میلیون 

دالر می باشد . 
اقالم عمده صادرات استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

تحلیل عملکرد تجارت خارجی استان خراسان رضوی در 
ده ماهه اول سال 94

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

کف پوش هاي غیرمخملي باف, ازمواد نسجي 
4,203,40342,356,0255,477,32266,217,8503056سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف.

172,822183,192134,800,80965,052,3567790035410سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

45-45-71,414104,992,56639,02157,285,807انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم 

18-17-143,996,49457,598,330119,419,14847,454,009سیب زمیني ، تازه یا سردکرده
17-17-40,28955,725,04233,32246,396,968زعفران دربسته بندي بیش از30گرم

11-27-25,944,79347,085,23118,917,77942,099,382رب گوجه فرنگي

4-2-4,156,75534,481,3734,083,24532,968,002سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر

سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور 
23-20-736,006,14439,716,043589,626,92630,400,378مصنوعي

سایرکیسه0کیسه کوچک ازپلي اتیلن بجزکیسه 
13-27-9,591,25928,736,7137,000,95025,107,776خون

سایررنگ ها و ورني هابراساس سایر 
29-37-12,106,91234,522,6067,581,61024,495,474پلیمرهاي سنتیتیک یاطبیعي تغییریاقته

42-43-16,407,25041,892,6279,409,18424,449,060شیریني )همچنین شکالت سفید( ,بدون کاکائو 

3,755,0544,881,44418,180,61923,646,139384384سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه 

2,292,67020,695,2642,376,17621,483,85744سیم برا ي سیم پیچي ازمس
سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیر براي الک ومهر و 

30-48-18,622,11840,569,9709,671,60721,208,945خمیرهاي خشک کرده آرد 

31,927,90117,020,67439,017,54820,633,0062221قیرنفت
30-30-9,666,60528,937,6506,722,98120,256,333لوله و شیلنگ هاي سخت ا ز پلیمرهاي ا تیلن

سایر فرآورده هایي غیرمذکور که دا را ي %70 
7,214,3706,224,53326,958,15320,092,977274223وزني یابیشترنفت یاروغن هاي معدني قیري

) Tile( 0078,319,67519,621,093100100کاشي و چهارگوش

1,785,11015,851,3752,032,12517,757,3381412کابل هم محور و سایرهادي هاي برق هم محور

47-47-23,260,86730,250,92712,368,42116,068,799تخم خوراکي مربوط به انواع گونه هاي ماکیان تازه

24-35-648,663,052 550,464,781 850,689,857 848,193,287  سایر  کاالها

14-13,5-1,899,415,5171,502,411,4421,642,501,4021,291,358,601جمع

کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

1-799,722,619664,234,450886,750,427659,653,57111افغانستان

23-34-827,744,580332,832,917549,147,739256,805,060ترکمنستان

67,577,49473,113,09577,941,61989,684,3301523عراق

24-1,196,94187,307,43811,997,88366,651,044902امارات متحده عربي

44-47-122,980,856117,107,91765,061,76065,277,485تاجیکستان

26-21-23,955,67137,756,24618,848,16328,073,309قزاقستان

31,9-14-29,32436,522,88525,09224,874,453اسپانیا

39-33-22,457,33225,163,99315,005,37015,263,320ازبکستان

188,79013,550,430264,72914,190,285405چین

59-65-14,927,37227,835,8675,185,55111,536,166قرقیزستان

34-71-314,39815,884,76590,74910,462,081عربستان سعودي

1139-3,715,6386,714,0443,296,0109,336,313پاکستان

1423-768,9464,115,547661,1015,053,582لبنان

19-13-663,4466,118,728574,1864,978,532ایتالیا

71-14-1,547,90413,625,3881,331,9693,903,068هند

34-40-93,8384,548,41856,7652,991,179هنگ کنگ

66-88-4,992,5965,977,133592,5722,043,887ترکیه

34-24,4022,424,238481,1921,607,3831872قطر

3-71,4051,122,29678,6931,092,79610بحرین

36-81-27,0681,581,4745,0271,004,522سوئد

32-20-16,876,234 5,104,805 24,874,173 6,414,897 سایر کشورها

14-13,5-1,899,415,5171,502,411,4421,642,501,4021,291,358,600جمع
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 واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله

مسافری 
در ده  ماهه سال 1394 ، 2.330.842  نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از این تعداد  1.172.431  نفر 

وارد کشور و 1.158.411  نفر خارج گردیده اند.
 

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

39,872,74148,513,27640,790,38649,599,88622پاکستان

2564-21,595,00220,146,20216,220,46333,095,703جمهوري کره 

40-32-59,268,15053,201,21240,222,47931,930,096ازبکستان

69-63-301,807,91296,096,055110,905,04829,470,825قزاقستان

67-71-194,234,83182,270,51156,050,72827,295,478امارات متحده عربي

10,965,59310,918,33916,144,71119,080,2584775افغانستان

14,372,9164,876,94546,395,07717,929,835223268سوئیس

65-74-24,489,15143,810,2696,277,04815,429,311چین

61-96-77,701,73337,508,6872,930,15214,808,871ترکیه

27-1,957,63714,265,5652,037,21010,474,5514ایرلند

57-37-45,104,40819,567,35428,299,4768,342,755ترکمنستان

1,446,9114,084,5742,099,9664,444,731459تاجیکستان

924-123,9203,578,966112,7264,422,964فرانسه

561,9491,274,2348,253,3433,946,4381369210هند

56-26-471,9957,765,351349,4433,396,324آلمان

55-167,4137,339,917253,3033,268,14451ایتالیا

81,9192,164,034117,7352,386,9904410تایوان

76,604907,698265,6442,008,549247121هلند

67-79-10,543,8573,202,0552,230,7391,047,978اتریش

00163,3701,027,362100100لیتواني

362-7,214,6977,098,4754,611,3257,224,559سایر کشورها

38-53-812,059,339468,589,719384,730,372290,631,606جمع

درصد تغییرات ده  ماهه 1394 ده  ماهه 1393 عملکرد

4  1,172,431  1,124,462 مسافر ورودي

-1  1,158,411  1,175,590 مسافر خروجي

1  2,330,842  2,300,052 جمع کل

اقالم عمده واردات استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

نام
درصد تغییراتده  ماهه1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

 برنج نیمه سفیدشده)Semi milled Rice( یا برنج 
کامل سفید شده)Wholly milled Rice( حتي 

صیقلي یا براق شده
36,980,77146,227,88238,159,04647,879,20834

29-18-25,556,00462,437,58920,888,70044,169,973پنبه ، حالجي نشده یا شانه نزده

82-80-351,749,263118,400,31571,237,28521,759,598سایر به صورت دانه بجز گندم دامي

6,056,35210,522,98411,527,13819,788,2949088دانه کنجد حتي خرد شده

64-56-159,658,14745,511,74669,481,94516,409,333جو به استثناي بذر

کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتي ساییده شده 
یا بهم فشرده  

51,294,08318,473,79341,889,12513,335,822-18-28

11-10-383,8487,779,282344,2226,943,141اجزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات

16,842,5874,058,97128,806,4506,848,7127169سولفات آمونیوم

سایرفرآورده هاي غذایي که درجاي دیگر مذکور یا 
مشمول نباشد

1,425,58212,311,452846,9396,574,769-41-47

35-55-370,0329,748,049165,6576,291,334ابریشم خام ) نتابیده (

806,4002,045,7451,497,5373,312,9158662 قهوه ، بونداده ؛ کافئین نگرفته غیر مذکور

  ماشین آالت ودستگاه هابرا ي آماده کردن 
میوه ها,میوه هاي سخت پوست یاسبزیجات

0020,9003,227,471100100

00107,5053,115,925100100  ماشین هاي ریسندگي مواد نسجي

ماشین هاي ساختن شیشه یا اشیاء شیشه اي با 
حرارت 

0086,6473,031,732100100

25-20-1,027,8183,993,660820,5672,987,419نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده 

ماشین آالت نانوایي یا نان شیریني پزي, بیسکویت 
سازي و ماکاروني

4,30033,28786,9202,918,67419218668

7,401,2352,650,8978,401,2602,884,584149تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند

84,780959,614224,9422,819,729165194تیوپ وایر اوت المپ کم مصرف

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو 
کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر

006,704,3421,998,183100100

سایر دانه هاي کلرا یا کانوال حتي خرد شده 
غیرمذکور درجاي دیگر

318,200161,2474,294,2581,887,81412501071

41-48-72,446,977 79,138,986 123,273,206 152,099,937 سایر کاال

38-53-290,631,606 384,730,372 468,589,719 812,059,339 جمع 



55

13
94

اه 
د م

سفن
- ا

54
ه2

مار
ش

 واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله

مسافری 
در ده  ماهه سال 1394 ، 2.330.842  نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از این تعداد  1.172.431  نفر 

وارد کشور و 1.158.411  نفر خارج گردیده اند.
 

نام
درصد تغییراتده  ماهه 1394ده  ماهه 1393

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

39,872,74148,513,27640,790,38649,599,88622پاکستان

2564-21,595,00220,146,20216,220,46333,095,703جمهوري کره 

40-32-59,268,15053,201,21240,222,47931,930,096ازبکستان

69-63-301,807,91296,096,055110,905,04829,470,825قزاقستان

67-71-194,234,83182,270,51156,050,72827,295,478امارات متحده عربي

10,965,59310,918,33916,144,71119,080,2584775افغانستان

14,372,9164,876,94546,395,07717,929,835223268سوئیس

65-74-24,489,15143,810,2696,277,04815,429,311چین

61-96-77,701,73337,508,6872,930,15214,808,871ترکیه

27-1,957,63714,265,5652,037,21010,474,5514ایرلند

57-37-45,104,40819,567,35428,299,4768,342,755ترکمنستان

1,446,9114,084,5742,099,9664,444,731459تاجیکستان

924-123,9203,578,966112,7264,422,964فرانسه

561,9491,274,2348,253,3433,946,4381369210هند

56-26-471,9957,765,351349,4433,396,324آلمان

55-167,4137,339,917253,3033,268,14451ایتالیا

81,9192,164,034117,7352,386,9904410تایوان

76,604907,698265,6442,008,549247121هلند

67-79-10,543,8573,202,0552,230,7391,047,978اتریش

00163,3701,027,362100100لیتواني

362-7,214,6977,098,4754,611,3257,224,559سایر کشورها

38-53-812,059,339468,589,719384,730,372290,631,606جمع

درصد تغییرات ده  ماهه 1394 ده  ماهه 1393 عملکرد

4  1,172,431  1,124,462 مسافر ورودي

-1  1,158,411  1,175,590 مسافر خروجي

1  2,330,842  2,300,052 جمع کل

اقالم عمده واردات استان در ده  ماهه سال 1393 و 1394

نام
درصد تغییراتده  ماهه1394ده  ماهه 1393

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

 برنج نیمه سفیدشده)Semi milled Rice( یا برنج 
کامل سفید شده)Wholly milled Rice( حتي 

صیقلي یا براق شده
36,980,77146,227,88238,159,04647,879,20834

29-18-25,556,00462,437,58920,888,70044,169,973پنبه ، حالجي نشده یا شانه نزده

82-80-351,749,263118,400,31571,237,28521,759,598سایر به صورت دانه بجز گندم دامي

6,056,35210,522,98411,527,13819,788,2949088دانه کنجد حتي خرد شده

64-56-159,658,14745,511,74669,481,94516,409,333جو به استثناي بذر

کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتي ساییده شده 
یا بهم فشرده  

51,294,08318,473,79341,889,12513,335,822-18-28

11-10-383,8487,779,282344,2226,943,141اجزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات

16,842,5874,058,97128,806,4506,848,7127169سولفات آمونیوم

سایرفرآورده هاي غذایي که درجاي دیگر مذکور یا 
مشمول نباشد

1,425,58212,311,452846,9396,574,769-41-47

35-55-370,0329,748,049165,6576,291,334ابریشم خام ) نتابیده (

806,4002,045,7451,497,5373,312,9158662 قهوه ، بونداده ؛ کافئین نگرفته غیر مذکور

  ماشین آالت ودستگاه هابرا ي آماده کردن 
میوه ها,میوه هاي سخت پوست یاسبزیجات

0020,9003,227,471100100

00107,5053,115,925100100  ماشین هاي ریسندگي مواد نسجي

ماشین هاي ساختن شیشه یا اشیاء شیشه اي با 
حرارت 

0086,6473,031,732100100

25-20-1,027,8183,993,660820,5672,987,419نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده 

ماشین آالت نانوایي یا نان شیریني پزي, بیسکویت 
سازي و ماکاروني

4,30033,28786,9202,918,67419218668

7,401,2352,650,8978,401,2602,884,584149تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند

84,780959,614224,9422,819,729165194تیوپ وایر اوت المپ کم مصرف

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو 
کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر

006,704,3421,998,183100100

سایر دانه هاي کلرا یا کانوال حتي خرد شده 
غیرمذکور درجاي دیگر

318,200161,2474,294,2581,887,81412501071

41-48-72,446,977 79,138,986 123,273,206 152,099,937 سایر کاال

38-53-290,631,606 384,730,372 468,589,719 812,059,339 جمع 
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تجارت  و  معدن  صنعت.  سازمان  رئیس 
سال  ماهه   10 طی  گفت:  رضوی  خراسان 
جاری. 33 هزار و 394 کیلوگرم فرش دستباف 
به ارزش بیش از 964 هزار دالر . معادل 28 
میلیارد و 584 میلیون ریال از گمرکات استان 

صادر شد.
صنعت.  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
راضیه  رضوی.  خراسان  تجارت  و  معدن 
صادرات  میزان  این  اظهارداشت:  علیرضایی 
شامل انواع فرش دستباف. قالیچه و غیره است 
که در اندازه ها و طرح های مختلف. عمدتا 

توسط قالی بافان استان تولید شده است.
وی افزود: کشورهای ترکمنستان. بحرین. قطر. 
کویت. نیجریه. مراکش و ... عمده ترین مقاصد 

صادراتی فرش دستباف استان می باشند.
از  زیادی  حجم  کرد:  تصریح  علیرضایی 
تولیدات استان از دیگر مبادی خروجی کشور 

صادر می شود که به منظور تعیین و مستندسازی مقدار واقعی صادرات فرش دستباف استان. به 
تجار توصیه می شود محصوالت خود را از گمرکات استان صادر نمایند.

صادرات بیش از 964 هزار دالر فرش دستباف در 
10 ماهه سال 94

رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:

استاندار خراسان رضوی از رشد هشت درصدی سرمایه گذاری کشورهای خارجی در استان 
خبر داد. 

علیرضا رشیدیان در مراسم آغاز اجرای پروژه قطار برقی مشهد که با حضور رئیس جمهور،  وزیر 
راه و شهرسازی، رئیس سازمان محیط زیست، و سایر مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد، اظهار 
کرد: در 9 ماهه اول امسال 570 شرکت خارجی نسبت به سرمایه گذاری در استان برنامه ریزی 

کردند که این میزان نسبت به سال 92، هشت درصد رشد داشته است.
وی به اقدامات صورت گرفته در استان برای تحقق اهداف دولت مبتنی بر اسناد باالدستی و 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و عبور از رکود پرداخت و 
ادامه داد: در همین راستا تدوین برنامه های کارشناسی شده و رصد مستمر بر نحوه اجرای آن و 
برگزاری منظم جلسات ستادهای مختلف از قبیل تسهیل، رفع موانع تولید، اشتغال و... استان در 

استاندار خراسان رضوی:

رشد 8 برابری سرمایه گذاری کشورهای خارجی 
در خراسان رضوی

دستورکار قرار دارد.
رشیدیان گفت: با انجام اقدامات مقتضی برای 
روان سازی و تسهیل فضای سرمایه گذاری 
رتبه استان در این حوزه از 19 به 11 ارتقا یافته 
و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی با رشد 1.2 
خراسان  و  رسیده  درصد  به 41.9  درصدی 
رضوی دراین شاخص در مقام سوم کشوری 

قرار گرفته است.
وی سیاست های تنظیم بازار اجرایی شده در 
استان را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: در 
همین راستا کاهش نرخ تورم تا 9.6 درصد 
که سه درصد کمتر از متوسط کشوری بوده 
خراسان رضوی را به نخستین استان کشور با 

نرخ تورم یک رقمی تبدیل کرده است.
استاندار خراسان رضوی نرخ بیکاری استان در 
پاییز سال جاری را با 3.4 درصد کاهش معادل 
10.8 درصد دانست و گفت: در 10 ماهه سال 
جاری رقم واریزی درآمدهای استان به خزانه 

کشوری 16 درصد افزایش داشته است.
رشیدیان اظهار داشت:  نرخ تبادالت اقتصادی 
استان در سال جاری مثبت بوده و تراز صادرات 

به واردات بیشتر بوده است.

موقعیت ویژه ایران در دنیا و خاورمیانه سبب شده است در حوزه حمل ونقل بین المللی دارای 
پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی باشد که این امر در صورت فراهم بودن بسترهای الزم و شبکه 
زیرساخت های حمل ونقل مناسب می تواند سهم چشمگیری را در ترانزیت کاال و مسافر برای ایران 
به ارمغان آورد. عبور از تحریم ها ایران را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد 

شرایط متفاوتی کرده است.
این شرایط جدید و موقعیت ویژه در منطقه، زمینه رشد و پیشرفت را در زمینه های مختلف مهیا کرده 
و مسئولیت سنگینی را بر دوش دستگاه های دولتی و اجرائی کشور در همه بخش ها به ویژه جامعه 
مهندسی کشور گذاشته است. با یک نظر کلی و نگاهی به اهداف و اسناد باالدستی می بینیم که تا 
دست یافتن به سند چشم انداز 1404 راهي بسیار طوالنی در پیش داریم و برنامه ریزی اهداف کوتاه و 
بلندمدت برای برداشتن این فاصله مسئولیت ما را در حوزه توسعه زیرساخت های حمل ونقل چند 

برابر می کند. 

درحال حاضر بیش از هزارو صد کیلومتر آزادراه و بیش از سه  هزار کیلومتر راه آهن آماده سرمایه گذاری 
در کشور وجود دارد که بسترهای الزم برای مشارکت سرمایه گذاران در این زمینه فراهم شده 
است. گفتنی است براساس سند چشم انداز، این میزان به ۱5  هزار کیلومتر راه آهن، ٧۰  هزار کیلومتر 

بزرگراه و پنج  هزار کیلومتر آزادراه در سال ۱4۰4 خواهد رسید

انتقال دانش و تکنولوژی های نو از دیگر ثمرات برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است و مهم تر 
اینکه این رویکرد یک رابطه دوسویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از دستاوردهای 
درخور توجه اجرائی شدن برجام است که می تواند کشور را در حوزه زیربناهای حمل ونقل به دانش 

روز جهانی مجهز کند

امروز در شبکه زیرساخت های حمل ونقل کشور دارای 10هزارو 171 کیلومتر راه  آهن، دو هزارو 
316 کیلومتر آزادراه، 15  هزار کیلومتر بزرگراه و 20  هزار کیلومتر راه اصلی هستیم که با اضافه شدن 
چهار هزارو 731 کیلومتر راه آهن در دست ساخت،  هزارو 116 کیلومتر آزادراه در حال احداث، 
چهار هزارو 500 کیلومتر بزرگراه و سه  هزار کیلومتر راه اصلی در دست اجرا به این میزان، شاهد 

تحولی عظیم در این حوزه خواهیم بود.  
در همین راستا، درحال حاضر بیش از هزارو صد کیلومتر آزادراه و بیش از سه  هزار کیلومتر راه آهن 
آماده سرمایه گذاری در کشور وجود دارد که بسترهای الزم برای مشارکت سرمایه گذاران در این زمینه 
فراهم شده است. گفتنی است براساس سند چشم انداز، این میزان به 15  هزار کیلومتر راه آهن، 70  هزار 

کیلومتر بزرگراه و پنج  هزار کیلومتر آزادراه در سال 1404 خواهد رسید.
 با توجه به اجرای برجام و احقاق حقوق ملت ایران و ایجاد فضای تازه در صحنه بین الملل، روابط 
ایران در حوزه  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله  جدیدی شده است. این موقعیت فرصت 
مناسبی را در اختیار ما قرار داده است تا با برنامه ریزی دقیق و جامع، بسترهای الزم برای توسعه 
ترانزیت و گسترش زیرساخت های حمل ونقل را فراهم کنیم و با استفاده از ظرفیت های داخلی و 
بین المللی زمینه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهیا شود. این شرایط موقعیت مناسبی فراروی 
ما قرار داده است تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده در اسناد باالدستی نظام و سند چشم انداز 

برسیم.
در این مرحله با توجه به اجرائی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها اولویت ما تکمیل پروژه های 

پسابرجام و افق های جدید حمل ونقل
علی نورزاد
 معاون وزیر راه و شهرسازی

کلیدی و کریدورهای مصوب بین المللی است 
و در این راه نیازمند یاری بخش خصوصی و 
جذب سرمایه های خارجی هستیم تا ضمن 
جبران بخشی از کارها که به دلیل کمبود منابع 
مالی به تعویق افتاده است، پروژه های اولویت دار 
را در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت 

طراحی و اجرا کنیم.
آماده  و  اولویت دار  پروژه های  درحال حاضر   
توسعه  و  ساخت  شرکت  سرمایه گذاری 
شده  مشخص  کشور  حمل ونقل  زیربناهای 
فرصت های  بین المللی  همایش  در  و  است 
و  مسکن  حمل ونقل،  در  سرمایه گذاری 
شهرسازی که در مهرماه برگزار شد، معرفی و 
با استقبال سرمایه گذاران خارجی روبه رو شده و 
به دنبال آن حضور سرمایه گذاران و درخواست 
آنان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.  
این پروژه ها در دو بخش آزادراهی و راه آهن 
در  طرح ها  این  تمام  که  است  شده  تعریف 
شمال-  و  شرق-غرب  مصوب  کریدورهای 
جنوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و 
اکو قرار دارند و جایگاه مهمی در ترانزیت کاال و 

مسافر در صحنه بین الملل خواهند داشت.
 در بخش پروژه های ریلی با توجه به تأکید مقام 
معظم رهبری بر توسعه حمل ونقل ریلی که از 
اولویت های دولت تدبیر و امید است، تالش ما 
این است تا این طرح ها را با شتاب بیشتر و در 
راستای سند چشم انداز به نتیجه برسانیم و در 

حمل و نقل
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تجارت  و  معدن  صنعت.  سازمان  رئیس 
سال  ماهه   10 طی  گفت:  رضوی  خراسان 
جاری. 33 هزار و 394 کیلوگرم فرش دستباف 
به ارزش بیش از 964 هزار دالر . معادل 28 
میلیارد و 584 میلیون ریال از گمرکات استان 

صادر شد.
صنعت.  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
راضیه  رضوی.  خراسان  تجارت  و  معدن 
صادرات  میزان  این  اظهارداشت:  علیرضایی 
شامل انواع فرش دستباف. قالیچه و غیره است 
که در اندازه ها و طرح های مختلف. عمدتا 

توسط قالی بافان استان تولید شده است.
وی افزود: کشورهای ترکمنستان. بحرین. قطر. 
کویت. نیجریه. مراکش و ... عمده ترین مقاصد 

صادراتی فرش دستباف استان می باشند.
از  زیادی  حجم  کرد:  تصریح  علیرضایی 
تولیدات استان از دیگر مبادی خروجی کشور 

صادر می شود که به منظور تعیین و مستندسازی مقدار واقعی صادرات فرش دستباف استان. به 
تجار توصیه می شود محصوالت خود را از گمرکات استان صادر نمایند.

صادرات بیش از 964 هزار دالر فرش دستباف در 
10 ماهه سال 94

رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:

استاندار خراسان رضوی از رشد هشت درصدی سرمایه گذاری کشورهای خارجی در استان 
خبر داد. 

علیرضا رشیدیان در مراسم آغاز اجرای پروژه قطار برقی مشهد که با حضور رئیس جمهور،  وزیر 
راه و شهرسازی، رئیس سازمان محیط زیست، و سایر مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد، اظهار 
کرد: در 9 ماهه اول امسال 570 شرکت خارجی نسبت به سرمایه گذاری در استان برنامه ریزی 

کردند که این میزان نسبت به سال 92، هشت درصد رشد داشته است.
وی به اقدامات صورت گرفته در استان برای تحقق اهداف دولت مبتنی بر اسناد باالدستی و 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و عبور از رکود پرداخت و 
ادامه داد: در همین راستا تدوین برنامه های کارشناسی شده و رصد مستمر بر نحوه اجرای آن و 
برگزاری منظم جلسات ستادهای مختلف از قبیل تسهیل، رفع موانع تولید، اشتغال و... استان در 

استاندار خراسان رضوی:

رشد 8 برابری سرمایه گذاری کشورهای خارجی 
در خراسان رضوی

دستورکار قرار دارد.
رشیدیان گفت: با انجام اقدامات مقتضی برای 
روان سازی و تسهیل فضای سرمایه گذاری 
رتبه استان در این حوزه از 19 به 11 ارتقا یافته 
و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی با رشد 1.2 
خراسان  و  رسیده  درصد  به 41.9  درصدی 
رضوی دراین شاخص در مقام سوم کشوری 

قرار گرفته است.
وی سیاست های تنظیم بازار اجرایی شده در 
استان را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: در 
همین راستا کاهش نرخ تورم تا 9.6 درصد 
که سه درصد کمتر از متوسط کشوری بوده 
خراسان رضوی را به نخستین استان کشور با 

نرخ تورم یک رقمی تبدیل کرده است.
استاندار خراسان رضوی نرخ بیکاری استان در 
پاییز سال جاری را با 3.4 درصد کاهش معادل 
10.8 درصد دانست و گفت: در 10 ماهه سال 
جاری رقم واریزی درآمدهای استان به خزانه 

کشوری 16 درصد افزایش داشته است.
رشیدیان اظهار داشت:  نرخ تبادالت اقتصادی 
استان در سال جاری مثبت بوده و تراز صادرات 

به واردات بیشتر بوده است.

موقعیت ویژه ایران در دنیا و خاورمیانه سبب شده است در حوزه حمل ونقل بین المللی دارای 
پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی باشد که این امر در صورت فراهم بودن بسترهای الزم و شبکه 
زیرساخت های حمل ونقل مناسب می تواند سهم چشمگیری را در ترانزیت کاال و مسافر برای ایران 
به ارمغان آورد. عبور از تحریم ها ایران را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد 

شرایط متفاوتی کرده است.
این شرایط جدید و موقعیت ویژه در منطقه، زمینه رشد و پیشرفت را در زمینه های مختلف مهیا کرده 
و مسئولیت سنگینی را بر دوش دستگاه های دولتی و اجرائی کشور در همه بخش ها به ویژه جامعه 
مهندسی کشور گذاشته است. با یک نظر کلی و نگاهی به اهداف و اسناد باالدستی می بینیم که تا 
دست یافتن به سند چشم انداز 1404 راهي بسیار طوالنی در پیش داریم و برنامه ریزی اهداف کوتاه و 
بلندمدت برای برداشتن این فاصله مسئولیت ما را در حوزه توسعه زیرساخت های حمل ونقل چند 

برابر می کند. 

درحال حاضر بیش از هزارو صد کیلومتر آزادراه و بیش از سه  هزار کیلومتر راه آهن آماده سرمایه گذاری 
در کشور وجود دارد که بسترهای الزم برای مشارکت سرمایه گذاران در این زمینه فراهم شده 
است. گفتنی است براساس سند چشم انداز، این میزان به ۱5  هزار کیلومتر راه آهن، ٧۰  هزار کیلومتر 

بزرگراه و پنج  هزار کیلومتر آزادراه در سال ۱4۰4 خواهد رسید

انتقال دانش و تکنولوژی های نو از دیگر ثمرات برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است و مهم تر 
اینکه این رویکرد یک رابطه دوسویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از دستاوردهای 
درخور توجه اجرائی شدن برجام است که می تواند کشور را در حوزه زیربناهای حمل ونقل به دانش 

روز جهانی مجهز کند

امروز در شبکه زیرساخت های حمل ونقل کشور دارای 10هزارو 171 کیلومتر راه  آهن، دو هزارو 
316 کیلومتر آزادراه، 15  هزار کیلومتر بزرگراه و 20  هزار کیلومتر راه اصلی هستیم که با اضافه شدن 
چهار هزارو 731 کیلومتر راه آهن در دست ساخت،  هزارو 116 کیلومتر آزادراه در حال احداث، 
چهار هزارو 500 کیلومتر بزرگراه و سه  هزار کیلومتر راه اصلی در دست اجرا به این میزان، شاهد 

تحولی عظیم در این حوزه خواهیم بود.  
در همین راستا، درحال حاضر بیش از هزارو صد کیلومتر آزادراه و بیش از سه  هزار کیلومتر راه آهن 
آماده سرمایه گذاری در کشور وجود دارد که بسترهای الزم برای مشارکت سرمایه گذاران در این زمینه 
فراهم شده است. گفتنی است براساس سند چشم انداز، این میزان به 15  هزار کیلومتر راه آهن، 70  هزار 

کیلومتر بزرگراه و پنج  هزار کیلومتر آزادراه در سال 1404 خواهد رسید.
 با توجه به اجرای برجام و احقاق حقوق ملت ایران و ایجاد فضای تازه در صحنه بین الملل، روابط 
ایران در حوزه  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله  جدیدی شده است. این موقعیت فرصت 
مناسبی را در اختیار ما قرار داده است تا با برنامه ریزی دقیق و جامع، بسترهای الزم برای توسعه 
ترانزیت و گسترش زیرساخت های حمل ونقل را فراهم کنیم و با استفاده از ظرفیت های داخلی و 
بین المللی زمینه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهیا شود. این شرایط موقعیت مناسبی فراروی 
ما قرار داده است تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده در اسناد باالدستی نظام و سند چشم انداز 

برسیم.
در این مرحله با توجه به اجرائی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها اولویت ما تکمیل پروژه های 

پسابرجام و افق های جدید حمل ونقل
علی نورزاد
 معاون وزیر راه و شهرسازی

کلیدی و کریدورهای مصوب بین المللی است 
و در این راه نیازمند یاری بخش خصوصی و 
جذب سرمایه های خارجی هستیم تا ضمن 
جبران بخشی از کارها که به دلیل کمبود منابع 
مالی به تعویق افتاده است، پروژه های اولویت دار 
را در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت 

طراحی و اجرا کنیم.
آماده  و  اولویت دار  پروژه های  درحال حاضر   
توسعه  و  ساخت  شرکت  سرمایه گذاری 
شده  مشخص  کشور  حمل ونقل  زیربناهای 
فرصت های  بین المللی  همایش  در  و  است 
و  مسکن  حمل ونقل،  در  سرمایه گذاری 
شهرسازی که در مهرماه برگزار شد، معرفی و 
با استقبال سرمایه گذاران خارجی روبه رو شده و 
به دنبال آن حضور سرمایه گذاران و درخواست 
آنان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.  
این پروژه ها در دو بخش آزادراهی و راه آهن 
در  طرح ها  این  تمام  که  است  شده  تعریف 
شمال-  و  شرق-غرب  مصوب  کریدورهای 
جنوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و 
اکو قرار دارند و جایگاه مهمی در ترانزیت کاال و 

مسافر در صحنه بین الملل خواهند داشت.
 در بخش پروژه های ریلی با توجه به تأکید مقام 
معظم رهبری بر توسعه حمل ونقل ریلی که از 
اولویت های دولت تدبیر و امید است، تالش ما 
این است تا این طرح ها را با شتاب بیشتر و در 
راستای سند چشم انداز به نتیجه برسانیم و در 

حمل و نقل
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این مسیر مجوز فاینانس و ماده 62 قانون محاسبات عمومی برخی از این طرح های راه آهن اخذ شده 
است که قابلیت تضمین از سوی دولت و بانک مرکزی با سهم مشارکت 85درصدی طرف خارجی 
و 15درصدی دولت را داراست. با این چارچوب بعد از برگزاری همایش سرمایه گذاری برای برخی 
از این پروژه ها پیشنهاداتی از سوی طرف های خارجی در چارچوب قراردادهای DB+F و فاینانس 

ارائه شده که در حال بررسی است.
گفتنی است در حوزه پروژه های ریلی در بعضی موارد که مجوز فاینانس اخذ نشده است امکان 
استفاده از روش BLT وجود دارد که یک مدل مناسب برای کاهش ریسک های سرمایه گذاری برای 
طرف خارجی است. قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان، جزء پروژه های ریلی است که احداث 
آن با مشارکت طرف چینی نهایی شده است و می تواند به عنوان یک مدل خوب برای سایر پروژه ها 
باشد.  درباره پروژه های آزادراهی نیز اولویت ها معین شده است و پروژه های آماده سرمایه گذاری 
در قالب پنج طرح و در راستای تکمیل کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گرفته است. تمامی این طرح ها موجب اتصال بنادر مهم، مراکز صنعتی و جمعیتی 
کشور و اتصال به کریدورهای بین المللی خواهد بود که شرکت ساخت و توسعه در این حوزه نیز 

آماده عقد قرارداد در چارچوب BOT به نسبت 30 به 70 درصد است.
آزادراه تبریز- مرند- بازرگان، اولین پروژه آزادراهی کشور است که با سرمایه گذاری از سوی یک 
شرکت ترکیه ای احداث می شود و از نظر ترافیک بین المللی و موقعیتی که در کریدور شرقی- غربی 

)جاده ابریشم(، مسیر آسیا- اروپا و شبکه بزرگراهی آسیا دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سال جاری با نزدیک شدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها، شاهد حضور هیأت های 
مختلفی از کشورهای اروپایی در کشور بودیم که ضمن اظهار عالقه مندی به مشارکت در 
زیرساخت های حمل و نقل، ایران را بهشت سرمایه گذاران خارجی می دانستند و با توجه به زمینه های 
فراوان توسعه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، امنیت مناسب سرمایه گذاری در مقایسه با 
کشورهای خاورمیانه، ریسک پایین سرمایه گذاری و دسترسی به انرژی ارزان در کشور و سایر 
جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، این امر در ماه های اخیر شتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که 
شاهد حضور هیأت هایی از کشورهای چین، کره، فرانسه، ایتالیا، اتریش و استرالیا در شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به منظور مشارکت در احداث طرح های زیربنایی بودیم و در 

بعضی از این دیدارها نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم.
از سوی دیگر، انتقال دانش و تکنولوژی های نو از دیگر ثمرات برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است 
و مهم تر اینکه این رویکرد یک رابطه دوسویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور 
از دستاوردهای درخور توجه اجرائی شدن برجام است که می تواند کشور را در حوزه زیربناهای 

حمل ونقل به دانش روز جهانی مجهز کند.
واگذاری تعدادی از پروژه های راهسازی کشور ترکمنستان به شرکت های راه سازی ایران ازجمله 
بهسازی راه سرخس- تجن و احداث آزادراه عشق آباد- ترکمن آباد به طول 700 کیلومتر نیز گواهی 
بر این ادعا است.  در شرایط فعلی و با گشایش راه های ارتباطات بین المللی، به شیوه های مختلف 
سرمایه گذاری با کمترین ریسک توجه فراوانی شده است و به روش های BOT و BLT یا همان 
ساخت و بهره برداری و انتقال یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجه های تنظیمی دولت یازدهم نیز 
توجه شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز آیین نامه اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش 
راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور را که امسال ابالغ شد فعال 

کرده است.
رویکردها همه گی به سمت تشویق سرمایه گذاران پیش رفته و شرایط به نحوی فراهم شده است که 
دولت نیز اصل و سود سرمایه آنها را تضمین خواهد کرد؛ به این ترتیب که سرمایه و سود مورد انتظار 
از محل بهره برداری پروژه، مستهلک می شود و چنانچه در دوره زمانی ای که در قرارداد پیش بینی شده 
اگر بنا به هر دلیلی سرمایه گذار به سود مورد نظرش نرسد، دولت تضمین می کند که سرمایه گذار به 
سود تضمین شده برسد و از طریق افزایش دوره قرارداد یا خرید کل پروژه و انتقال آن به وزارت 

راه سرمایه مستهلک خواهد شد.
اینها همه نشان از مهیابودن شرایط حضور سرمایه گذاران با کمترین ریسک و باالترین اطمینان در 
شرایط فعلی ایران است. امیدواریم که تالش های دولت تدبیر و امید و به خصوص دستگاه های 
دیپلماسی کشور با تالش همکاران ما در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گره 
خورده و با به کارگیری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و کم رنگ کردن حضور دولت در 
پروژه ها،  بیش ازپیش ساخت و تکمیل زیرساخت های حمل ونقل شتاب گیرد و نتیجه آن توسعه 

همه جانبه ایران اسالمی باشد.

در 10سال اخیر در کشور اقدامات نسبتا مطلوبی در راستای افزایش 
ایمنی انجام شده و کاهش تلفات  ناشي از تصادفات بدون شک 
قابل توجه بوده است اما نکته اي که در این بین نباید بي تفاوت 
از آن گذشت این است که هر سال که   مي گذرد کاهش متوفیان 
تر شدن  دالیل سخت  مهمترین  از  یکي   . مي شود  تر  سخت 
کاهش تلفات و شاید  پیش بیني عدم توفیق به میزان 10 سال اخیر 
در سال هاي آینده، برآوردهای نادرست از میزان منابع مورد نیاز، 
ضعف در برنامه ریزی و بخصوص ارزیابي اقدامات صورت گرفته 

و تعیین میزان اثربخشي اقدامات است. ارزیابی اقدامات  ایمن سازي فرآیندی است که باید به 
منظور سنجش اثربخشی و نیز توانمندسازی و ارتقاي دانش فني در زمینه ایمني راه ها صورت 
پذیرد و چنانچه این اقدام به درستي انجام نشود نتیجه آن، قابلیت پاسخگویی را در چارچوب 
اصول و مفاهیم مدیریت ایمني برای تحقق اهداف موردنظر نخواهد داشت. باتوجه به اینکه الزامًا 
پرهزینه ترین اقدامات، در بحث ارتقاي ایمني عبور و مرور، مؤثرترین آنها نخواهد بود ، الزم 
است تا اقداماتي که با صرف کمترین هزینه بیشترین نتایج را داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. این 
در حالی است که نبود ساختار و متدولوژي مدون براي ارزیابي و شناسایي نقاط ضعف و قوت 
اقدامات صورت گرفته در کشور در خصوص بخش هاي مختلف از جمله اقدامات مهندسي، 
آموزشي و حتي اعمال قوانین و مقررات سبب گشته، نتایج وکارایي مطلوبي به نسبت هزینه هاي 
صورت گرفته بدست نیاید. بررسی ها در کشور حاکی از این است که در زمانی که پروژه های 
مربوط به ارتقای ایمنی بطور کامل اجرا می شود مکانیزمي تعریف نشده تا برنامه ریزان و بطور 
کلی متولیان ایمنی راه ها بدنبال تعیین اثربخشي اقدامات اجرا شده باشند و متاسفانه مرحله 
ارزیابی به ندرت انجام می شود. یکی دیگر از مشکالت موجود در کشور که به علت آن هر سال 
که می گذرد کاهش تلفات ناشی از تصادفات را دشوارتر از گذشته می نماید، نبود یک برنامه 
ایمنی معین است. برنامه ایمنی معین در واقع برنامه ای است که دارای بودجه ای معین بوده و 
تنها مالک انتخاب آن. مقوله ایمنی می باشد البته با این پیش فرض که جهت دستیابی به اهدف 
موردنظر از فرآیند ارزیابی نیز استفاده شود که وضعیت موجود نشان می دهد اینگونه نیست. نبود 
رویکرد جامع و هدفمند در این خصوص را مي توان به نبود یک سیستم مدیریت ایمنی راه هاي 
کارآمد در کشور مرتبط دانست. سیستمي که مي تواند شامل ساختار سازمانی، طرح ریزی، توزیع 
مسوولیت ها، تعیین روش هاي اقدام و نحوه ارزیابي و بازنگری اقدامات ایمن سازي صورت 
گرفته باشد. بنابراین بهبود ایمنی راه ها مستلزم انجام فعالیت های مستمر، یکپارچه و نظام مند در 
زمینه های مختلف همچون مدیریت و هماهنگی ایمنی، سیستم مناسب جمع آوری، پردازش و 
ارایه آمار و اطالعات تصادفات، طراحی و ساخت راه های ایمن، بهبود و رفع نقاط پرتصادف، 
تبلیغات و آموزش های مؤثر ایمنی، ارتقاي ایمنی وسایل نقلیه، وضع مقررات و قوانین ترافیکی و 
اعمال آنها، بهبود عملیات نجات و فوریت های پزشکی و ... می باشد که مطابق توصیه مراجع بین 
المللی،ارزیابي اقدامات و فعالیت هاي خرد وکالن مرتبط با زمینه هاي فوق ضروری است تا از 
مصرف بهینه هزینه ها و کسب تجربه از طرح های موفق و ناموفق اطمینان حاصل شود و اقدامی 
بصورت کورکورانه انجام نشود.از طرفی باتوجه به اینکه منابع مالی موردنیاز برای چنین مقاصدی 
همیشه محدود است، بنابراین ضروری است که منابع اعتباری موجود را برای حل مشکل، به 

شکلی کامال هوشمندانه و موثر مصرف نماییم.

 نقش ارزیابي اقدامات ایمني در کاهش

تلفات ناشي از تصادفات
نصیر برادران رحمانیان
کارشناس ارشد راه و ترابری

روایت اکونومیست از آینده ...

شغل های  جای  کامپیوترها  همه جا،  بیمه،  تا 
درباره  نگرانی هایی  اکنون  گرفته  اند.  را  بانکی 
سال  در  دارد.  وجود  بعدی  قانون گذاری های 
2016، قوانین جهانی شماره 3 در مورد سرمایه 
بانک ها سختگیرانه تر خواهد شد. عالوه بر آن، از 
سال 2016، در آمریکا قانون بانکی جدیدی وضع 
خواهد شد که روی بودجه بانک ها اثر خواهد 
گذاشت. بر اساس این قانون، بانک ها نمی توانند 
معامله  برای  و  کنند  معامله  خود  حساب  با 

اولویت هایی مقرر خواهد شد.
افزایش نرخ بهره در آمریکاباید درآمد بانک های 
داخلی را افزایش بدهد اما درعین حال، این جریان 
نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد. مقامات 
بریتانیایی نیز در مورد سرمایه گذاری های خطرناک 
بانکی تصمیماتی خواهند گرفت. این جریان 
 ،HSBC می تواند برای بانک های مختلف، مثل
هزینه های چند میلیارد دالری به همراه داشته باشد. 
برخی از بانک های غربی از پیش این قوانین 
را قبضه خواهند کرد، مثال بارکلی در سه ماهه 
نخست سال 2016 خواستار از میان رفتن تمامی 
موانع بین المللی خواهد شد. برخی بانک ها از حاال 
هزینه ها را کاهش داده اند؛ رویال بانک اسکاتلند پای 
خود را از ایاالت متحده آمریکا بیرون کشیده  و 

سرمایه های بانکی خود را کوچک کرده است.
در بازارهای نوظهور،وام دهندگان بال های خود 
را بیشتر می گسترند. مأموران عالی رتبه چینی به 
دنبال آزادسازی نرخ بهره هستند و در عین حال 
می خواهند رشد اعتبارات، ثابت باقی بماند؛ با 
این وجود، این رشد باز هم به11درصد خواهد 
رسید. در کشورهای در حال توسعه، مانند غرب 
پیشرفت فناوری به کمک مصرف کننده خواهد 
آمد و به ویژه، استفاده از موبایل بانک هزینه های 

مصرف کننده را کاهش خواهد داد.
از  امیدها  حالی که  در  مشاور!  ربات  دیده بان: 
سرمایه گذاری ناامید می شود، مشاوران مجازی 
وارد میدان وال استریت می شوند. انسان ها نوع 
عالقه و میزان سرمایه خود را مشخص می کنند 
نوعی  این جزئیات،  پردازش  با  کامپیوترها  و 
راهبرد سرمایه گذاری را ارائه می دهند. پس از 
آن، خودشان در کاالی موردنظر سرمایه گذاری 
می کنند و سهام آن را به  صورت خودکار و مستمر 
رصد می کنند. در حقیقت هوش مصنوعی تمامی 

خطاهای انسانی را مرتفع می کند.

ادامه از صفحه 48

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با بیان اینکه لغو تحریم ها فرصت بازگشت 
خودروسازهای اروپایی را به ایران فراهم می کند 
گفت: این اتفاق فرصتی می شود تا شرکت های 
پژو و رنو دوباره به ایران برگردند و در حوزه 
خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل 

عمومی محصوالت شان را عرضه کنند.
و  راه  وزیر  خبرآنالین؛معاون  گزارش  به 
شهرسازی عمده سرمایه گذاری را در حوزه 
جاده ای متعلق به بخش خصوصی خواند و 
یادآور شد: در چند سال گذشته کمتر حضور 
شرکت های خودروساز اروپایی را در کشور 
غیر  و  چینی  شرکت های  عمدتاَ  و  داشتیم 
اروپایی در ایران فعال بودند قطعا اگر اجرای 
توافق خوب پیش رود فرصت فراهم می آید که 
شرکت های پژو و رنو دوباره به ایران برگردند 
تا در زمینه خودروهای شخصی و ناوگان حمل 
و نقل عمومی محصوالت شان را عرضه کنند. 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
برنامه ریزی تولید ناوگان عمومی نقش دارد اما 
اصل کار برنامه ریزی در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت انجام می شود.
وی درباره تأثیر لغو تحریم ها بر حوزه ترانزیت 
کاال ادامه داد: این اتفاق تا حدودی بر حوزه 
ترانزیت تأثیر دارد چون وقتی ایران تحریم شد 
برخی کشورها سعی کردند برای جابه جایی 
کاال از مسیر ایران اقدام نکنند همانطور که قبل 
از تحریم ازبکستان کاالهایی را از مسیر ایران 
عبور می داد اما در دوره تحریم این روند قدری 

کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار کرد: بعد از لغو تحریم ها ترانزیت کاال 
از مسیر ایران افزایش پیدا می کند ولی در کل 
کشورهای  به  مربوط  عمدتا  چون  ترانزیت 
همسایه است افزایش زیادی نخواهد داشت. 
تحریم  تأثیر  تحت  کمتر  کشورها  این  زیرا 
بودند به عنوان مثال ترکیه برای عبور از ایران 
تحت تأثیر تحریم نبود و در حد امکان از مسیر 
ایران استفاده کرد و ما نیز از مسیر ترکیه برای 

ترانزیت کاال استفاده کردیم.

آخرین وضعیت ترانزیت 
کاال از ایران پس از           

لغو تحریم ها
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این مسیر مجوز فاینانس و ماده 62 قانون محاسبات عمومی برخی از این طرح های راه آهن اخذ شده 
است که قابلیت تضمین از سوی دولت و بانک مرکزی با سهم مشارکت 85درصدی طرف خارجی 
و 15درصدی دولت را داراست. با این چارچوب بعد از برگزاری همایش سرمایه گذاری برای برخی 
از این پروژه ها پیشنهاداتی از سوی طرف های خارجی در چارچوب قراردادهای DB+F و فاینانس 

ارائه شده که در حال بررسی است.
گفتنی است در حوزه پروژه های ریلی در بعضی موارد که مجوز فاینانس اخذ نشده است امکان 
استفاده از روش BLT وجود دارد که یک مدل مناسب برای کاهش ریسک های سرمایه گذاری برای 
طرف خارجی است. قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان، جزء پروژه های ریلی است که احداث 
آن با مشارکت طرف چینی نهایی شده است و می تواند به عنوان یک مدل خوب برای سایر پروژه ها 
باشد.  درباره پروژه های آزادراهی نیز اولویت ها معین شده است و پروژه های آماده سرمایه گذاری 
در قالب پنج طرح و در راستای تکمیل کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گرفته است. تمامی این طرح ها موجب اتصال بنادر مهم، مراکز صنعتی و جمعیتی 
کشور و اتصال به کریدورهای بین المللی خواهد بود که شرکت ساخت و توسعه در این حوزه نیز 

آماده عقد قرارداد در چارچوب BOT به نسبت 30 به 70 درصد است.
آزادراه تبریز- مرند- بازرگان، اولین پروژه آزادراهی کشور است که با سرمایه گذاری از سوی یک 
شرکت ترکیه ای احداث می شود و از نظر ترافیک بین المللی و موقعیتی که در کریدور شرقی- غربی 

)جاده ابریشم(، مسیر آسیا- اروپا و شبکه بزرگراهی آسیا دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سال جاری با نزدیک شدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها، شاهد حضور هیأت های 
مختلفی از کشورهای اروپایی در کشور بودیم که ضمن اظهار عالقه مندی به مشارکت در 
زیرساخت های حمل و نقل، ایران را بهشت سرمایه گذاران خارجی می دانستند و با توجه به زمینه های 
فراوان توسعه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، امنیت مناسب سرمایه گذاری در مقایسه با 
کشورهای خاورمیانه، ریسک پایین سرمایه گذاری و دسترسی به انرژی ارزان در کشور و سایر 
جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، این امر در ماه های اخیر شتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که 
شاهد حضور هیأت هایی از کشورهای چین، کره، فرانسه، ایتالیا، اتریش و استرالیا در شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به منظور مشارکت در احداث طرح های زیربنایی بودیم و در 

بعضی از این دیدارها نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم.
از سوی دیگر، انتقال دانش و تکنولوژی های نو از دیگر ثمرات برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است 
و مهم تر اینکه این رویکرد یک رابطه دوسویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور 
از دستاوردهای درخور توجه اجرائی شدن برجام است که می تواند کشور را در حوزه زیربناهای 

حمل ونقل به دانش روز جهانی مجهز کند.
واگذاری تعدادی از پروژه های راهسازی کشور ترکمنستان به شرکت های راه سازی ایران ازجمله 
بهسازی راه سرخس- تجن و احداث آزادراه عشق آباد- ترکمن آباد به طول 700 کیلومتر نیز گواهی 
بر این ادعا است.  در شرایط فعلی و با گشایش راه های ارتباطات بین المللی، به شیوه های مختلف 
سرمایه گذاری با کمترین ریسک توجه فراوانی شده است و به روش های BOT و BLT یا همان 
ساخت و بهره برداری و انتقال یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجه های تنظیمی دولت یازدهم نیز 
توجه شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز آیین نامه اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش 
راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور را که امسال ابالغ شد فعال 

کرده است.
رویکردها همه گی به سمت تشویق سرمایه گذاران پیش رفته و شرایط به نحوی فراهم شده است که 
دولت نیز اصل و سود سرمایه آنها را تضمین خواهد کرد؛ به این ترتیب که سرمایه و سود مورد انتظار 
از محل بهره برداری پروژه، مستهلک می شود و چنانچه در دوره زمانی ای که در قرارداد پیش بینی شده 
اگر بنا به هر دلیلی سرمایه گذار به سود مورد نظرش نرسد، دولت تضمین می کند که سرمایه گذار به 
سود تضمین شده برسد و از طریق افزایش دوره قرارداد یا خرید کل پروژه و انتقال آن به وزارت 

راه سرمایه مستهلک خواهد شد.
اینها همه نشان از مهیابودن شرایط حضور سرمایه گذاران با کمترین ریسک و باالترین اطمینان در 
شرایط فعلی ایران است. امیدواریم که تالش های دولت تدبیر و امید و به خصوص دستگاه های 
دیپلماسی کشور با تالش همکاران ما در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گره 
خورده و با به کارگیری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و کم رنگ کردن حضور دولت در 
پروژه ها،  بیش ازپیش ساخت و تکمیل زیرساخت های حمل ونقل شتاب گیرد و نتیجه آن توسعه 

همه جانبه ایران اسالمی باشد.

در 10سال اخیر در کشور اقدامات نسبتا مطلوبی در راستای افزایش 
ایمنی انجام شده و کاهش تلفات  ناشي از تصادفات بدون شک 
قابل توجه بوده است اما نکته اي که در این بین نباید بي تفاوت 
از آن گذشت این است که هر سال که   مي گذرد کاهش متوفیان 
تر شدن  دالیل سخت  مهمترین  از  یکي   . مي شود  تر  سخت 
کاهش تلفات و شاید  پیش بیني عدم توفیق به میزان 10 سال اخیر 
در سال هاي آینده، برآوردهای نادرست از میزان منابع مورد نیاز، 
ضعف در برنامه ریزی و بخصوص ارزیابي اقدامات صورت گرفته 

و تعیین میزان اثربخشي اقدامات است. ارزیابی اقدامات  ایمن سازي فرآیندی است که باید به 
منظور سنجش اثربخشی و نیز توانمندسازی و ارتقاي دانش فني در زمینه ایمني راه ها صورت 
پذیرد و چنانچه این اقدام به درستي انجام نشود نتیجه آن، قابلیت پاسخگویی را در چارچوب 
اصول و مفاهیم مدیریت ایمني برای تحقق اهداف موردنظر نخواهد داشت. باتوجه به اینکه الزامًا 
پرهزینه ترین اقدامات، در بحث ارتقاي ایمني عبور و مرور، مؤثرترین آنها نخواهد بود ، الزم 
است تا اقداماتي که با صرف کمترین هزینه بیشترین نتایج را داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. این 
در حالی است که نبود ساختار و متدولوژي مدون براي ارزیابي و شناسایي نقاط ضعف و قوت 
اقدامات صورت گرفته در کشور در خصوص بخش هاي مختلف از جمله اقدامات مهندسي، 
آموزشي و حتي اعمال قوانین و مقررات سبب گشته، نتایج وکارایي مطلوبي به نسبت هزینه هاي 
صورت گرفته بدست نیاید. بررسی ها در کشور حاکی از این است که در زمانی که پروژه های 
مربوط به ارتقای ایمنی بطور کامل اجرا می شود مکانیزمي تعریف نشده تا برنامه ریزان و بطور 
کلی متولیان ایمنی راه ها بدنبال تعیین اثربخشي اقدامات اجرا شده باشند و متاسفانه مرحله 
ارزیابی به ندرت انجام می شود. یکی دیگر از مشکالت موجود در کشور که به علت آن هر سال 
که می گذرد کاهش تلفات ناشی از تصادفات را دشوارتر از گذشته می نماید، نبود یک برنامه 
ایمنی معین است. برنامه ایمنی معین در واقع برنامه ای است که دارای بودجه ای معین بوده و 
تنها مالک انتخاب آن. مقوله ایمنی می باشد البته با این پیش فرض که جهت دستیابی به اهدف 
موردنظر از فرآیند ارزیابی نیز استفاده شود که وضعیت موجود نشان می دهد اینگونه نیست. نبود 
رویکرد جامع و هدفمند در این خصوص را مي توان به نبود یک سیستم مدیریت ایمنی راه هاي 
کارآمد در کشور مرتبط دانست. سیستمي که مي تواند شامل ساختار سازمانی، طرح ریزی، توزیع 
مسوولیت ها، تعیین روش هاي اقدام و نحوه ارزیابي و بازنگری اقدامات ایمن سازي صورت 
گرفته باشد. بنابراین بهبود ایمنی راه ها مستلزم انجام فعالیت های مستمر، یکپارچه و نظام مند در 
زمینه های مختلف همچون مدیریت و هماهنگی ایمنی، سیستم مناسب جمع آوری، پردازش و 
ارایه آمار و اطالعات تصادفات، طراحی و ساخت راه های ایمن، بهبود و رفع نقاط پرتصادف، 
تبلیغات و آموزش های مؤثر ایمنی، ارتقاي ایمنی وسایل نقلیه، وضع مقررات و قوانین ترافیکی و 
اعمال آنها، بهبود عملیات نجات و فوریت های پزشکی و ... می باشد که مطابق توصیه مراجع بین 
المللی،ارزیابي اقدامات و فعالیت هاي خرد وکالن مرتبط با زمینه هاي فوق ضروری است تا از 
مصرف بهینه هزینه ها و کسب تجربه از طرح های موفق و ناموفق اطمینان حاصل شود و اقدامی 
بصورت کورکورانه انجام نشود.از طرفی باتوجه به اینکه منابع مالی موردنیاز برای چنین مقاصدی 
همیشه محدود است، بنابراین ضروری است که منابع اعتباری موجود را برای حل مشکل، به 

شکلی کامال هوشمندانه و موثر مصرف نماییم.

 نقش ارزیابي اقدامات ایمني در کاهش

تلفات ناشي از تصادفات
نصیر برادران رحمانیان
کارشناس ارشد راه و ترابری

روایت اکونومیست از آینده ...

شغل های  جای  کامپیوترها  همه جا،  بیمه،  تا 
درباره  نگرانی هایی  اکنون  گرفته  اند.  را  بانکی 
سال  در  دارد.  وجود  بعدی  قانون گذاری های 
2016، قوانین جهانی شماره 3 در مورد سرمایه 
بانک ها سختگیرانه تر خواهد شد. عالوه بر آن، از 
سال 2016، در آمریکا قانون بانکی جدیدی وضع 
خواهد شد که روی بودجه بانک ها اثر خواهد 
گذاشت. بر اساس این قانون، بانک ها نمی توانند 
معامله  برای  و  کنند  معامله  خود  حساب  با 

اولویت هایی مقرر خواهد شد.
افزایش نرخ بهره در آمریکاباید درآمد بانک های 
داخلی را افزایش بدهد اما درعین حال، این جریان 
نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد. مقامات 
بریتانیایی نیز در مورد سرمایه گذاری های خطرناک 
بانکی تصمیماتی خواهند گرفت. این جریان 
 ،HSBC می تواند برای بانک های مختلف، مثل
هزینه های چند میلیارد دالری به همراه داشته باشد. 
برخی از بانک های غربی از پیش این قوانین 
را قبضه خواهند کرد، مثال بارکلی در سه ماهه 
نخست سال 2016 خواستار از میان رفتن تمامی 
موانع بین المللی خواهد شد. برخی بانک ها از حاال 
هزینه ها را کاهش داده اند؛ رویال بانک اسکاتلند پای 
خود را از ایاالت متحده آمریکا بیرون کشیده  و 

سرمایه های بانکی خود را کوچک کرده است.
در بازارهای نوظهور،وام دهندگان بال های خود 
را بیشتر می گسترند. مأموران عالی رتبه چینی به 
دنبال آزادسازی نرخ بهره هستند و در عین حال 
می خواهند رشد اعتبارات، ثابت باقی بماند؛ با 
این وجود، این رشد باز هم به11درصد خواهد 
رسید. در کشورهای در حال توسعه، مانند غرب 
پیشرفت فناوری به کمک مصرف کننده خواهد 
آمد و به ویژه، استفاده از موبایل بانک هزینه های 

مصرف کننده را کاهش خواهد داد.
از  امیدها  حالی که  در  مشاور!  ربات  دیده بان: 
سرمایه گذاری ناامید می شود، مشاوران مجازی 
وارد میدان وال استریت می شوند. انسان ها نوع 
عالقه و میزان سرمایه خود را مشخص می کنند 
نوعی  این جزئیات،  پردازش  با  کامپیوترها  و 
راهبرد سرمایه گذاری را ارائه می دهند. پس از 
آن، خودشان در کاالی موردنظر سرمایه گذاری 
می کنند و سهام آن را به  صورت خودکار و مستمر 
رصد می کنند. در حقیقت هوش مصنوعی تمامی 

خطاهای انسانی را مرتفع می کند.

ادامه از صفحه 48

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با بیان اینکه لغو تحریم ها فرصت بازگشت 
خودروسازهای اروپایی را به ایران فراهم می کند 
گفت: این اتفاق فرصتی می شود تا شرکت های 
پژو و رنو دوباره به ایران برگردند و در حوزه 
خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل 

عمومی محصوالت شان را عرضه کنند.
و  راه  وزیر  خبرآنالین؛معاون  گزارش  به 
شهرسازی عمده سرمایه گذاری را در حوزه 
جاده ای متعلق به بخش خصوصی خواند و 
یادآور شد: در چند سال گذشته کمتر حضور 
شرکت های خودروساز اروپایی را در کشور 
غیر  و  چینی  شرکت های  عمدتاَ  و  داشتیم 
اروپایی در ایران فعال بودند قطعا اگر اجرای 
توافق خوب پیش رود فرصت فراهم می آید که 
شرکت های پژو و رنو دوباره به ایران برگردند 
تا در زمینه خودروهای شخصی و ناوگان حمل 
و نقل عمومی محصوالت شان را عرضه کنند. 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
برنامه ریزی تولید ناوگان عمومی نقش دارد اما 
اصل کار برنامه ریزی در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت انجام می شود.
وی درباره تأثیر لغو تحریم ها بر حوزه ترانزیت 
کاال ادامه داد: این اتفاق تا حدودی بر حوزه 
ترانزیت تأثیر دارد چون وقتی ایران تحریم شد 
برخی کشورها سعی کردند برای جابه جایی 
کاال از مسیر ایران اقدام نکنند همانطور که قبل 
از تحریم ازبکستان کاالهایی را از مسیر ایران 
عبور می داد اما در دوره تحریم این روند قدری 

کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار کرد: بعد از لغو تحریم ها ترانزیت کاال 
از مسیر ایران افزایش پیدا می کند ولی در کل 
کشورهای  به  مربوط  عمدتا  چون  ترانزیت 
همسایه است افزایش زیادی نخواهد داشت. 
تحریم  تأثیر  تحت  کمتر  کشورها  این  زیرا 
بودند به عنوان مثال ترکیه برای عبور از ایران 
تحت تأثیر تحریم نبود و در حد امکان از مسیر 
ایران استفاده کرد و ما نیز از مسیر ترکیه برای 

ترانزیت کاال استفاده کردیم.

آخرین وضعیت ترانزیت 
کاال از ایران پس از           

لغو تحریم ها
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نشست تخصصی حمل و نقل مسافر با حضور 
مدیران ستادی و مدیران کل حمل و نقل و پایانه 
های 9 استان کشور در مشهد برگزار شد و 
یکی از محورهای اصلی آن، یافتن راهکارهای 
برند سازی در بخش حمل و نقل جاده ای 

مسافر بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های خراسان رضوی، در ابتدای این 
نشست، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های 
استان خراسان رضوی در سخنانی به معرفی 
استان خراسان رضوی پرداخت و گفت: استان 
خراسان رضوی دارای رتبه های اول در زمینه 
صادرات کشور از مرزها، ترانزیت خروجی، 
های  موافقت  تعداد  نیز  و  رانندگان  آموزش 

اصولی صادره در سطح کشور است.
جواد وحدتی فرد افزود: در موضوع جابجایی 
مسافر نیز استان خراسان رضوی با دارا بودن 
سهم 10.8 درصد کشور، در رتبه دوم قرار دارد. 
در زمینه تعداد ناوگان جاده ای مسافری و نیز 
تعداد مراکز معاینه فنی هم رتبه دوم کشور از آن 

خراسان رضوی است.
وی در ادامه با اشاره به وجود 34 تشکل صنفی 
و 653 شرکت حمل و نقل جاده ای در خراسان 
رضوی،  از جابجایی ساالنه 28 میلیون تن بار، 
20 میلیون مسافر و نیز عبور تقریبا شش میلیون 

تن بار از مرزهای جاده ای این استان خبر داد.
و  دفترحمل  مدیرکل  نشست  این  ادامه  در 
نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
پیرامون چگونگی  سخنانی  بیان  با  ای  جاده 
صدور بخشنامه ها در حوزه حمل و نقل مسافر 
و دفاتر خدمات فروش بلیت، در پاسخ به این 
سوال که چه کنیم که بهره وری بخش حمل 
ونقل مسافر افزایش یابد؟ و چگونه می توانیم 
در  بخش حمل و نقل مسافر برند سازی کنیم؟ 
در  اگر  ما  بنده  نظر  به  خاطرنشان ساخت:  
ضوابطی که می خواهیم تدوین کنیم، بتوانیم این 
همنامی را در سطح کشور به صورت یکپارچه 
تکمیل کنیم، مفهومش این است که ما عمال به 

در نشست تخصصی حمل و نقل مسافر در مشهد مطرح شد

راهکارهای برند سازی در بخش حمل و نقل 
جاده ای مسافر

جای دو هزار و 200 شرکت حمل و نقل مسافر که در سطح کشور داریم، به تعداد کمتری نام 
می رسیم که این ها شبکه شرکت ها هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک رتبه بندی در سیستم حمل و نقل مسافر وجود دارد،ضوابط آن هم 
هست؛ اما در عمل شاید چندان کاربرد نداشته باشد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: دربسیاری 
از استان ها بیشتر شرکت ها رتبه 5 را دارند. در این رتبه بندی موجود، رتبه به آن شرکت داده می شود. 
مفهوم آن این است که ممکن است رتبه های دوشرکت همنام در دو شهر مختلف با هم فرق داشته 
باشد. اما اگر ما بتوانیم آن شبکه را تکمیل کنیم و از دو هزار و 200 شرکت، به تعداد محدودتري برسیم، می 
توانیم روی این موضوع کار کنیم که رتبه را به شبکه بدهیم نه شرکت.زیرا می داند اگر آن شرکت آن سطح 
کیفیتی که مربوط به این شبکه است را ارائه ندهد، عمال به رتبه کل شبکه آسیب می رساند. اگر این فرایند 

اتفاق بیفتد، آن وقت به آنچه که به عنوان برند مد نظر است، رسیده ایم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید راهکارهای این موضوع را در  ضوابط 

حمل و نقلی پیش بینی کنیم.
وی همچنین با اشاره به وجود مشکل تاسیس شعبه شرکت های حمل و نقلی در پایانه های مسافری 
شهرهای بزرگ کشور اظهار داشت: االن بیشتر پایانه ها در شهرها، متمرکز است، اما مدل پایانه های 

متمرکز و نیمه متمرکزی را در نظر گرفته بودیم که از آن استفاده ای نشده است.

 ارائه خدمات و بسته های ویژه اعتباری در
۱۸ شعبه بانک سینا  استان خراسان

پرداخت انواع تسهیالت سه میلیارد ریالی درقبال چک وسفته

 چهل میلیارد ریالی  درقبال وثیقه ملکی باباز پرداخت  ۱2  الی 6۰ ماهه 

بصورت ماهیانه و صدور انواع ضمانت نامه

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون، شری سائوراب کومار سفیر کشور هندوستان در ایران از 

این منطقه ویژه اقتصادی بازدید کرد.
کومار در این بازدید ضمن ابراز شگفتی از توانمندی ها و پتانسیل 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ابراز داشت وجود چنین منطقه ای 

در همجواری کشور افغانستان خارج از تصور من بود.
وی افزود: در دوران تحریم خیلی بر روی کشور ما برای عدم 
ارتباط با ایران فشار بود اما به دلیل رابطه عمیق فرهنگی که از دیرباز 
بین ما و ایران برقرار بود،رابطه هرچند کم خود را حفظ کرده و 
هیچگاه قطع ارتباط کامل نکردیم و اکنون که تحریم ها رفع شده 
است بسیار خرسندیم که می توانیم ارتباط تجاری خود را با ایران 

افزایش دهیم.
همچنین  یک هیئت سرمایه گذار از کشور آلمان جهت ایجاد 
نیروگاه بادی و خورشیدی از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز 

بازدید کردند.
در این دیدار مدیرعامل منطقه ویژه منطقه ویژه را به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و وجود بادهای نسبتا شدید در بیشتر طول سال و 

تابش خورشید مکان مناسبی برای تولید انرژی های نو دانست.

بازدید سفیر هند و هیئت سرمایه گذار آلمانی از منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون

گرامی افزود: با توجه به این ویژگی خاص جغرافیایی و وجود منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون در همجواری با کشور افغانستان که نیازمند انرژی می باشد 

این منطقه را از هر حیث ممتاز نموده است.
رئیس هیئت آلمانی ابراز امیدواری کرد با انجام مقدمات الزم از ابتدای سال 

بتوان شاهد شروع عملیات اجرائی آن باشیم.

مدیر کل دفتر پایانه های مرزی سازمان راهداری از کاهش آمار 
ترانزیت کشور در هشت ماهه ابتدایی سال خبر داد.

محمد جواد عطرچیان، با بیان این مطلب تصریح کرد: در طول 
از  کاال  تن  هزار  و 893  میلیون  ماهه سال 1394، هفت  هشت 
مرزهای کشور جابه جا شده که این رقم نسبت مدت مشابه سال 

گذشته افت نشان می دهد.
وی با بیان این که از میزان کل ترانزیت کشور حدود سه میلیون و 
500 هزار تن به ترانزیت کاالهای نفتی اختصاص پیدا کرده، اعالم 
کرد: مابقی که کاالهای غیرنفتی بوده است به چند بخش مختلف 

تقسیم می شود که مهم ترین آن مواد سوختنی است.
به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر پایانه های مرزی سازمان راهدار 
درباره ی فعال ترین مرزهای کشور در سال جاری نیز اظهار کرد: 
در زمینه ی واردات کاال مرز بندرعباس بیشترین نقش را داشته و 
در صادرات نیز بندر امام خمینی )ره( باالترین فعالیت را به خود 
از  به عنوان یکی  امارات  داده است. همچنین کشور  اختصاص 
اصلی ترین شرکای ترانزیتی ایران در سال جاری به حساب می آید.

مدیر کل پایانه های مرزی سازمان راهداری خبر داد

کاهش آمار ترانزیت کشور در هشت 
ماهه سال 1394

آدرس : مشهد -  خیابان احمد آباد - بلوار  ابوذرغفاری                                         

بین ابوذرغفاری ۱2  و ۱4 تلفن ۰5۱-3۸455۰96
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نشست تخصصی حمل و نقل مسافر با حضور 
مدیران ستادی و مدیران کل حمل و نقل و پایانه 
های 9 استان کشور در مشهد برگزار شد و 
یکی از محورهای اصلی آن، یافتن راهکارهای 
برند سازی در بخش حمل و نقل جاده ای 

مسافر بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های خراسان رضوی، در ابتدای این 
نشست، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های 
استان خراسان رضوی در سخنانی به معرفی 
استان خراسان رضوی پرداخت و گفت: استان 
خراسان رضوی دارای رتبه های اول در زمینه 
صادرات کشور از مرزها، ترانزیت خروجی، 
های  موافقت  تعداد  نیز  و  رانندگان  آموزش 

اصولی صادره در سطح کشور است.
جواد وحدتی فرد افزود: در موضوع جابجایی 
مسافر نیز استان خراسان رضوی با دارا بودن 
سهم 10.8 درصد کشور، در رتبه دوم قرار دارد. 
در زمینه تعداد ناوگان جاده ای مسافری و نیز 
تعداد مراکز معاینه فنی هم رتبه دوم کشور از آن 

خراسان رضوی است.
وی در ادامه با اشاره به وجود 34 تشکل صنفی 
و 653 شرکت حمل و نقل جاده ای در خراسان 
رضوی،  از جابجایی ساالنه 28 میلیون تن بار، 
20 میلیون مسافر و نیز عبور تقریبا شش میلیون 

تن بار از مرزهای جاده ای این استان خبر داد.
و  دفترحمل  مدیرکل  نشست  این  ادامه  در 
نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
پیرامون چگونگی  سخنانی  بیان  با  ای  جاده 
صدور بخشنامه ها در حوزه حمل و نقل مسافر 
و دفاتر خدمات فروش بلیت، در پاسخ به این 
سوال که چه کنیم که بهره وری بخش حمل 
ونقل مسافر افزایش یابد؟ و چگونه می توانیم 
در  بخش حمل و نقل مسافر برند سازی کنیم؟ 
در  اگر  ما  بنده  نظر  به  خاطرنشان ساخت:  
ضوابطی که می خواهیم تدوین کنیم، بتوانیم این 
همنامی را در سطح کشور به صورت یکپارچه 
تکمیل کنیم، مفهومش این است که ما عمال به 

در نشست تخصصی حمل و نقل مسافر در مشهد مطرح شد

راهکارهای برند سازی در بخش حمل و نقل 
جاده ای مسافر

جای دو هزار و 200 شرکت حمل و نقل مسافر که در سطح کشور داریم، به تعداد کمتری نام 
می رسیم که این ها شبکه شرکت ها هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک رتبه بندی در سیستم حمل و نقل مسافر وجود دارد،ضوابط آن هم 
هست؛ اما در عمل شاید چندان کاربرد نداشته باشد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: دربسیاری 
از استان ها بیشتر شرکت ها رتبه 5 را دارند. در این رتبه بندی موجود، رتبه به آن شرکت داده می شود. 
مفهوم آن این است که ممکن است رتبه های دوشرکت همنام در دو شهر مختلف با هم فرق داشته 
باشد. اما اگر ما بتوانیم آن شبکه را تکمیل کنیم و از دو هزار و 200 شرکت، به تعداد محدودتري برسیم، می 
توانیم روی این موضوع کار کنیم که رتبه را به شبکه بدهیم نه شرکت.زیرا می داند اگر آن شرکت آن سطح 
کیفیتی که مربوط به این شبکه است را ارائه ندهد، عمال به رتبه کل شبکه آسیب می رساند. اگر این فرایند 

اتفاق بیفتد، آن وقت به آنچه که به عنوان برند مد نظر است، رسیده ایم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید راهکارهای این موضوع را در  ضوابط 

حمل و نقلی پیش بینی کنیم.
وی همچنین با اشاره به وجود مشکل تاسیس شعبه شرکت های حمل و نقلی در پایانه های مسافری 
شهرهای بزرگ کشور اظهار داشت: االن بیشتر پایانه ها در شهرها، متمرکز است، اما مدل پایانه های 

متمرکز و نیمه متمرکزی را در نظر گرفته بودیم که از آن استفاده ای نشده است.

 ارائه خدمات و بسته های ویژه اعتباری در
۱۸ شعبه بانک سینا  استان خراسان

پرداخت انواع تسهیالت سه میلیارد ریالی درقبال چک وسفته

 چهل میلیارد ریالی  درقبال وثیقه ملکی باباز پرداخت  ۱2  الی 6۰ ماهه 

بصورت ماهیانه و صدور انواع ضمانت نامه

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون، شری سائوراب کومار سفیر کشور هندوستان در ایران از 

این منطقه ویژه اقتصادی بازدید کرد.
کومار در این بازدید ضمن ابراز شگفتی از توانمندی ها و پتانسیل 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ابراز داشت وجود چنین منطقه ای 

در همجواری کشور افغانستان خارج از تصور من بود.
وی افزود: در دوران تحریم خیلی بر روی کشور ما برای عدم 
ارتباط با ایران فشار بود اما به دلیل رابطه عمیق فرهنگی که از دیرباز 
بین ما و ایران برقرار بود،رابطه هرچند کم خود را حفظ کرده و 
هیچگاه قطع ارتباط کامل نکردیم و اکنون که تحریم ها رفع شده 
است بسیار خرسندیم که می توانیم ارتباط تجاری خود را با ایران 

افزایش دهیم.
همچنین  یک هیئت سرمایه گذار از کشور آلمان جهت ایجاد 
نیروگاه بادی و خورشیدی از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز 

بازدید کردند.
در این دیدار مدیرعامل منطقه ویژه منطقه ویژه را به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و وجود بادهای نسبتا شدید در بیشتر طول سال و 

تابش خورشید مکان مناسبی برای تولید انرژی های نو دانست.

بازدید سفیر هند و هیئت سرمایه گذار آلمانی از منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون

گرامی افزود: با توجه به این ویژگی خاص جغرافیایی و وجود منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون در همجواری با کشور افغانستان که نیازمند انرژی می باشد 

این منطقه را از هر حیث ممتاز نموده است.
رئیس هیئت آلمانی ابراز امیدواری کرد با انجام مقدمات الزم از ابتدای سال 

بتوان شاهد شروع عملیات اجرائی آن باشیم.

مدیر کل دفتر پایانه های مرزی سازمان راهداری از کاهش آمار 
ترانزیت کشور در هشت ماهه ابتدایی سال خبر داد.

محمد جواد عطرچیان، با بیان این مطلب تصریح کرد: در طول 
از  کاال  تن  هزار  و 893  میلیون  ماهه سال 1394، هفت  هشت 
مرزهای کشور جابه جا شده که این رقم نسبت مدت مشابه سال 

گذشته افت نشان می دهد.
وی با بیان این که از میزان کل ترانزیت کشور حدود سه میلیون و 
500 هزار تن به ترانزیت کاالهای نفتی اختصاص پیدا کرده، اعالم 
کرد: مابقی که کاالهای غیرنفتی بوده است به چند بخش مختلف 

تقسیم می شود که مهم ترین آن مواد سوختنی است.
به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر پایانه های مرزی سازمان راهدار 
درباره ی فعال ترین مرزهای کشور در سال جاری نیز اظهار کرد: 
در زمینه ی واردات کاال مرز بندرعباس بیشترین نقش را داشته و 
در صادرات نیز بندر امام خمینی )ره( باالترین فعالیت را به خود 
از  به عنوان یکی  امارات  داده است. همچنین کشور  اختصاص 
اصلی ترین شرکای ترانزیتی ایران در سال جاری به حساب می آید.

مدیر کل پایانه های مرزی سازمان راهداری خبر داد

کاهش آمار ترانزیت کشور در هشت 
ماهه سال 1394

آدرس : مشهد -  خیابان احمد آباد - بلوار  ابوذرغفاری                                         

بین ابوذرغفاری ۱2  و ۱4 تلفن ۰5۱-3۸455۰96
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المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

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

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

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

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

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

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

 حمل کاالهای سنگین 

خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور 

طبقه 8- واحد804 

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

 فورواردر- کریر 

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 
19 مجتمع راد،  پالک 6، طبقۀ 4، واحد 14  

تلفکس:
 0513 -8907597 

همراه:
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آسیایگانه دی 

کریر - فورواردر

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                
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المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

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

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

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

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

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

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

 حمل کاالهای سنگین 

خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور 

طبقه 8- واحد804 

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

 فورواردر- کریر 

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 
19 مجتمع راد،  پالک 6، طبقۀ 4، واحد 14  

تلفکس:
 0513 -8907597 

همراه:
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آسیایگانه دی 

کریر - فورواردر

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33926705 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر ٧جاده فریمان- پایانه بار- غرفه۱۰٧
تلفن:33929۰2۱- 3392۰۱۰6- ۰5۱       

نمابر: 3392۰۱۰6 -۰5۱
همراه: ۰9۱53۱۰9239 -  ۰9۱55۱۱9۰٧6

 

               

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33926705 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر ٧جاده فریمان- پایانه بار- غرفه۱۰٧
تلفن:33929۰2۱- 3392۰۱۰6- ۰5۱       

نمابر: 3392۰۱۰6 -۰5۱
همراه: ۰9۱53۱۰9239 -  ۰9۱55۱۱9۰٧6

 

               

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
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پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555
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پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41
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36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70
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پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 کوثران فریمان  97

پایانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
کوهستانی 33924922 33924922 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران- مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46123496 گلبهار جاوید چناران  100

  B3 پایانه بار مشهد-پشت معاینه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزکار 33383052 33383051   

3383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 103

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  105

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه- جنب 
هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  118

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه – 
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  119

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  05138792128-30
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