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ایـن گـزارش ضـرورت اسـتفاده از راهبـرد 
مناطق آزاد تجاري- صنعتی و در سویه دیگر 
مسـیر ترانزیتـی اسـتراتژیک محور شـرق را 
بیـان مى دارد کـه از تنها بندر اقیانوسـی ایران 
یعنـی بنـدر و منطقـه آزاد چابهـار آغازشـده 

و در مـرز دوغـارون در ارتبـاط بـا کشـور 
افغانستان و نیز سـایر کشورهاي آسیاي میانه 
کامل مى شـود. به دیگر سـخن، آنچه در بندر 
چابهار سـرمایه گذارى شـده با آنچـه در مرز 
دوغـارون فراهـم آمده از قانونمندي یکسـان 

برخـوردار خواهد شـد تا رؤیاى دسـت یابى 
افغانسـتان و کشـورهاي آسـیاي مرکـزي بـه 
مسـیري کوتاه و ارزان قیمت براي حمل ونقل 
کاال تحقق یافتـه و درآمدي سرشـار و مطمئن 
نصیـب اقتصـاد ایـران به ویـژه مردم شـرق و 

تشکیل منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون یک الزام ملی!

چرایـی تبدیـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
دوغارون به منطقـه آزاد تجاری - صنعتی

روابط عمومی و امور بین الملل
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

دست یابى به رشد و توسعه اقتصادى و بهره مندى از سطح باالترى از رفاه، کشورها را ناگزیر از اهتمام نسبت به توانمندسازى اقتصاد در 
عرصه تولید و صادرات کاال و خدمات کرده است. بدین ترتیب کلیت اقتصاد جهانی و تک تک کشورها در پی آنند تا براي دست یابى به 
این هدف اساسی و غیرقابل چشم پوشى، سهمی هر چه بیشتر و متناسب با مزیت هاى نسبی و مطلق خویش در عرصه اقتصادي، از بازارهاي 
جهانی را به دست آورده و از این رهگذر ضمن تضمین تداوم رشد و توسعه اقتصادي، امنیت، رفاه و آسایش مردم خود را در سطح قابل 

قبولی حفظ نمایند.
سیاست هاى اجرایی اقتصاد مقاومتی که از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده و سرلوحه سیاست گذارى هاى کالن اقتصادي کشور قرارگرفته 
است رشد و توسعه کشور بر اساس توانمندى هاى داخلی و استفاده هوشمندانه و حساب شده از سرمایه ها و فن آورى هاى نوین را راهکاري 

اساسی براي تضمین رشد و توسعه کشور دانسته که کم تر دستخوش تالطمات معمول سیاسی و بین المللى شود.
بخشی از سیاست هاى اقتصاد مقاومتی رشد و توسعه اقتصادي، دست یابى به فن آورى نوین و سرمایه گذارى هاى خارجی، افزایش صادرات 
و... را با اتکاء بر ایجاد و تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي میسر دانسته و بر آن تأکید نموده است. این مهم ناشی از اعتقاد به این اصل 
اساسی است که هرگونه موفقیت در این عرصه تنها با اتکاء به حضور گسترده مردم در عرصه اقتصادي و پذیرش اصل رقابت بنگاه هاى 

اقتصادي امکان پذیر است.
کمتر کشوري است که امروزه دست کم در تئوري، اقتصاد صادرات محور و حضور مؤثر در بازارهاي جهانی را نفی کند. پیوند اقتصاد 
ملى با اقتصادهاى منطقه اى و جهانى به عنوان راهکارى اجتناب ناپذیر براى دست یابى به فن آورى هاى نوین، جلب سرمایه هاى خارجى و 
اطمینان از تأمین تضمین شده مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات موردنیاز صنایع و از دیگر سوى امکان حضور مؤثر در بازارهاى جهانى راه 
اجتناب ناپذیر موفقیت در این عرصه است. نتیجه نهایی انتخاب هوشمندانه این رویکرد و التزام بلندمدت به لوازم و ضروریات آن، رونق 

چرخه تولید، افزایش صادرات، اشتغال بیشتر، افزایش درآمد سرانه و... و درنتیجه افزایش رشد و توسعه و رونق و رفاه مردم خواهد بود.
استفاده از مزایاي مناطق آزاد یکى از مطرح ترین راهکارهاى کشورها به ویژه کشورهاي درحال توسعه براى نیل به این مهم است. بهره مندى 
درست و حساب شده از این چارچوب حقوقی، قابلیت هاى بالقوه کشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و ... را بالفعل 

ساخته، دگرگون شدن چهره اقتصادى و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجراي سیاست هاى اقتصادي رقم خواهد زد.
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شـمال شـرق کشـور شود.
بخـش  درصـدى  سـهم 34  بـه  توجـه  بـا 
صنعـت، 25 درصـدى بخـش کشـاورزى و 
41 درصدى بخش خدمات از اشـتغال استان 
و بیـان ایـن نکتـه که قسـمت اعظم اشـتغال 
بخـش خدمات در شـهر مشـهد واقع اسـت 
سـطح  در  گسـترده  کم آبى هـاى  وجـود  و 
کشـور و اسـتان و سیسـتم کشـاورزى سنتى 
کـه عمدتـاً مبتنى بـر آبیـارى غرق آبـى بوده 
راهـکارى بـراى کاهش نرخ بیـکارى جوانان 
زیـر 25 سـال به جـز ایجـاد اشـتغال صنعتى 

نمى تـوان متصـور بود
نیاز کشـورهاى آسـیاى مرکزى به مبادله کاال 
و خدمـات، فـروش و عرضـه محصـوالت 
مـواد اولیـه کشـاورزى و صنایـع و واردات 
نیازمندى هـاى صنعتـى و فـن آورى و رفـع 
مایحتـاج عمومى امـرى بدیهى اسـت و تنها 
راه مطمئـن و ارزان نیـز اسـتفاده ترانزیتـى از 
شـبکه راه ها و سیسـتم هاى حمل ونقلى ایران 
اسـت. در صـورت برنامه ریـزى صحیـح و 
مـدون و اتخاذ سیاسـت هاى صرفـاً اقتصادى 
و بازرگانـى، ایـران و به ویـژه خراسـان را در 
جایگاهـى ممتـاز قـرار خواهـد داد و منبـع 
درآمـدى سرشـار وجایگزینـى بـراى اقتصاد 
نفتـى و همچنیـن  موجب سـرمایه گذارى و 

اشـتغال پایـدار مى گـردد.
مـردم افغانسـتان بـه دلیل جغرافیـاي خاص، 
دولـت  فقـدان  ارتباطـی ضعیـف،  راه هـاى 

قـوي و سـال ها جنـگ کشـوري  مرکـزي 
توسـعه نیافته باقى مانده است. آمارها جمعیت 
ایـن کشـور را تا حـدود 30 میلیـون نفر نیز،  
ذکر مى کنند. اگرچه افغانسـتان کشوري فقیر 
بـا زیرسـاخت هایى تخریب شـده و ناقـص 
اسـت بااین همـه شـمار زیـادي از اتبـاع این 
کشـور طـی سـال ها مهاجرت به کشـورهاي 
مختلف توانسـته اند در عرصه هاى تجارت و 

صنعـت بـه موفقیت هـاى زیادي برسـند.
با سـقوط طالبان و تشکیل جمهوري اسالمی 
افغانسـتان بسـیاري از این افراد تمایـل دارند 
در کشـور خـود سـرمایه گذارى نمایند. رونق 
سـال هاى گذشـته شـهرك صنعتـی هـرات 
بزرگ تریـن شـهرك صنعتى فعال افغانسـتان 
تمایـالت سـرمایه گذاران  ایـن  از  نمونـه اى 
افغانـی اسـت. بـا این همـه شـدت گرفتـن 
تنش هـاى داخلی، اقتصاد ضعیف این کشـور 
بـا فـرار سـرمایه ها مواجـه شـده اسـت. بـه 
دلیـل نزدیکی شـهر هـرات به مرز رسـمی و 
منطقـه ویژه اقتصـادي دوغارون، بسـیاري از 
این سـرمایه گذاران تمایل دارند سـرمایه هاى 
خـود را در این منطقه بـه کار گرفته تولیدات 

خـود را روانه بـازار افغانسـتان کنند.
مشـکالت قانونـی خاصـی تاکنـون مانـع از 
ایـن سـرمایه گذارى ها شـده اسـت  تحقـق 
حتـی  افغانسـتان  کشـور  این کـه  ازجملـه 
در شـرایط کنونـی از امنیـت چندانـی بـراي 
سـرمایه گذاران و صاحبان سـرمایه برخوردار 

نیسـت. عـالوه بـر شـرایط نامطلـوب تولید، 
شـدید  کمبـود  ضعیـف،  زیرسـاخت هاى 
نیـروي انسـانی آموزش دیـده و...آدم ربایـى و 
باج گیـرى یکـی از روش هـاى تأمیـن درآمد 
باندهـاي غیرقانونـى و حتی مخالفان مسـلح 
و  خانـواده  به نحوى کـه  اسـت.  حکومـت 
بسـتگان ایـن افـراد نیـز، بـراي اخـاذي بـه 

گـروگان گرفتـه مى شـوند.
نگاهـی بـه آمـار صـادرات و واردات ایران به 
کشـور بـه افغانسـتان حاکـی از موازنه مثبت 
تجـاري شـدید به نفع ایـران اسـت و در بین 
13 کشـورى کـه جمهـورى اسـالمى ایـران 
بـا آن هـا مـرز مشـترك دارد افغانسـتان پـس 
از عـراق دومیـن کشـورى اسـت کـه ایـران 
باالتریـن تراز تجـارى مثبت را با این کشـور 

دارد.
و  اسـتثنایی  فرصتـی  خـود  موضـوع  ایـن 
ظرفیتـی بـزرگ بـراي افزایـش صـادرات به 
کشـورى اسـت که 95 درصد نیاز خـود را از 

خـارج تأمیـن مى کنـد.
جغرافیایـی  مزیـت   و  موقعیـت  از  ایـران 
قطـب  بـه  تبدیل شـدن  بـراي  اسـتراتژیک 
تجـارت و ترانزیـت در آسـیاي مرکـزي و 
و  اسـت  برخـوردار  آسـیا  غـرب  جنـوب 
گـواه این مطلب سـخن یکى از کارشناسـان 
بلندپایه ژاپنى اسـت کـه مى گوید ((ایـران را 
نباید یک کشـور 80 میلیونى تلقى کنیم بلکه 
ایـران مرکز ثقل جمعیت 300 میلیونى منطقه 
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آسـیاى مرکـزى و همسـایگانش مى باشـد و 
بـه نحـو فزاینـده اى درحال توسـعه تبدیل به 

مرکـز ترانزیـت کاال در منطقـه اسـت))
کشـور افغانسـتان به واسـطه اینکـه یکـی از 
دروازه هـاى اصلـی ورود بـه آسـیاي میانـه 
از طریـق راه هـاى ترانزیتـی ایـران اسـت، تـا 
حـدود زیـادي از مزیـت ترانزیتـی برخوردار 
اسـت ازاین رو افغانسـتان در تالش اسـت تا 
با الحـاق به کنوانسـیون هاي ترانزیتی منطقه، 
طـی ظـرف 10 تـا 15 سـال آینـده سـهمی 
درخـور در تجارت و ترانزیـت منطقه اى ایفا 

نماید.
ابـزار  مهم تریـن  دوغـارون،  آزاد  منطقـه 
موردتوجـه ایـن کشـور بـراي نیـل بـه ایـن 
مقصـود اسـت زیـرا در نزدیکـی اسـتان و 
شـهر هـرات به عنـوان مرکز اقتصـادي اصلی 
در  ترانزیتـی  راه  و  داشـته  قـرار  افغانسـتان 
دست سـاخت از ایـن مرز به مرز کشـورهاي 
ازبکستان و تاجیکستان مى باشد. در صورت 
تکمیـل و الحـاق ریلـی آن بـه راه آهـن ایران 
به ویـژه راه آهـن چابهـار- زاهـدان- مشـهد، 
درآمد ترانزیتى هنگفتی را نصیب این کشـور 
 خواهـد کـرد. بـه همیـن دلیـل برنامـه ریزان
ایـن کشـور در دهـه دوم پـس از سـقوط 
طالبـان و شـکل گیرى نظام سیاسـی جدید را 
بـر برنامه ریـزى براى توسـعه زیرسـاخت ها 
در زمینـه ترانزیـت و حمل ونقـل متمرکـز 

کرده انـد.

هرات؛ مرکز ثقل اقتصاد افغانستان
هـرات، دومین اسـتان وسـیع و پرجمعیت از 
اسـتان هاى 34 گانـه افغانسـتان بـا مسـاحت 
63097 کیلومترمربع و جمعیت آن 1744700 
نفر اسـت (آمـار غیررسـمى 2850000 نفر). 
76 درصـد ایـن جمعیـت در روسـتاها و 24 

درصد در شـهرها سـاکن هستند.
هـرات بـه علت داشـتن مرز مشـترك بـا دو 
کشـور جمهورى اسـالمى ایران و جمهورى 
ترکمنسـتان و دارا بـودن دو بندر مهم اسـالم 
قلعـه در غـرب و تورغنـدى در شـمال بـه 
مرکز اصلى تجارت و کسـب وکار افغانسـتان 
از  وارداتـى  اجنـاس  تبدیل شـده  اسـت. 
کشـورهاى ایران و ترکمنسـتان در این شـهر 

اسـت. ارزان تر 

موانـع موجـودی کـه پـس از تبدیـل بـه 
منطقـه آزاد رفـع و موجبـات تسـهیل و 

توسـعه تجـارت و صـادرات را فراهـم 
از: عبارتنـد  می کنـد، 

1- امـكان صـدور روادیـد بـراي اتبـاع 
دوغـارون؛ آزاد  منطقـه  در  افغانسـتان 

سـرمایه گذاران  درخواسـت هاى  از  یکـی 
افغانـی کسـب اجـازه اقامـت بـراي خـود و 
خانـواده در ایـران و منطقـه ویـژه اقتصـادي 
آن هـا  سـرمایه گذارى  قبـال  در  دوغـارون 
اسـت. قانـون مناطق ویـژه اقتصـادي در این 
زمینـه مزیتـی را بـراي سـرمایه گذاران قائـل 
نشـده اسـت. به عالوه اجازه اقامت و اسـکان 
سـرمایه گذاران در داخـل محـدوده منطقـه و 
امـکان تـردد راحـت آن هـا بـه کشـور متبوع 
فقـط با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري- 
صنعتی امکان پذیر اسـت. زیـرا در این مناطق 
و  صادرشـده  ویـزا  خارجـی  اتبـاع  بـراي 

مقـررات خاصـی در ایـن زمینه دارنـد.

2- امـكان خرده فروشـی بـه اتبـاع افغـان 
در بازارهـاي داخـل محدوده منطقـه آزاد 

دوغارون،
نکته اساسـی دیگر وابستگی بسـیار زیاد اتباع 
افغانسـتان به ویژه در شـهر هرات بـه واردات 
مـواد غذایـی و کاالهـاي مصرفی از ایـران و 
به ویـژه شـهر مشـهد اسـت. مسـافت انـدك 
شـهر هرات تا مرز اسـالم قلعه در افغانسـتان 
و دوغـارون در ایـران، امـکان تهیـه مایحتاج 
روزانـه از بازارهـاي مشـهد را براي بسـیاري 
از اتبـاع ایـن کشـور فراهـم نمـوده اسـت. 
بااین همـه بـه توجـه بـه مشـکالت فـراوان 
ناشـی از اقامـت غیرقانونـى اتبـاع افغانی در 
ایـران و محدودیت هـاى اعمال شـده در ایـن 
ایـن  از  امـکان بهره گیـرى مناسـب  زمینـه، 
موضـوع بـه نفـع اقتصـاد دو طـرف وجـود 

ندارد.
اجـازه  اقتصـادي  ویـژه  مناطـق  قوانیـن 
خرده فروشـى را نمى دهـد. حال آنکـه مناطق 
آزاد تجـاري- صنعتی امکان خرده فروشـى را 
داشـته و یکـی از منابـع اصلـی تأمیـن درآمد 
و نیـز، رونـق مناطـق همیـن موضوع اسـت. 
درحالى که مشـتري اصلی کاالهاي واردشـده 
بـه مناطـق آزاد موجـود کشـور اتبـاع داخلی 
هسـتند در مـورد افغانسـتان و تـا حـدودي 
ترکمنسـتان ایـن موضـوع کامـًال متفـاوت 
اسـت زیرا این کشـورها خود کاالي مصرفی 
قابل توجهـى بـراي عرضـه بـه بـازار ایـران 
ندارنـد و هرگونـه کاالي وارداتی بـراي ورود 

بخش  درصدی   34 سهم  به  توجه  با 
صنعت، 25 درصدی بخش کشاورزی و 41 
از اشتغال استان  درصدی بخش خدمات 
و بیان این نکته که قسمت اعظم اشتغال 
بخش خدمات در شهر مشهد واقع است و 
وجود کم آبی های گسترده در سطح کشور و 
استان و سیستم کشاورزی سنتی که عمدتاً 
راهکاری  بوده  آبی  غرق  آبیاری  بر  مبتنی 
برای کاهش نرخ بیکاری جوانان زیر 25 
سال به جز ایجاد اشتغال صنعتی نمی توان 

متصور بود

نگاهي به آمار صادرات و واردات ایران به 
کشور به افغانستان حاکي از موازنه مثبت 
تجاري شدید به نفع ایران است و در بین 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  کشوری   13
با آن ها مرز مشترک دارد افغانستان پس 
ایران  که  است  کشوری  دومین  عراق  از 
باالترین تراز تجاری مثبت را با این کشور 

دارد.

جغرافیایي  مزیت   و  موقعیت  از  ایران 
قطب  به  تبدیل شدن  براي  استراتژیك 
و  مرکزي  آسیاي  در  ترانزیت  و  تجارت 
جنوب غرب آسیا برخوردار است و گواه این 
مطلب سخن یکی از کارشناسان بلندپایه 
ژاپنی است که می گوید ))ایران را نباید یك 
ایران  بلکه  تلقی کنیم  کشور 80 میلیونی 
منطقه  میلیونی   300 جمعیت  ثقل  مرکز 
آسیای مرکزی و همسایگانش می باشد و 
مرکز  به  تبدیل  درحال  فزاینده ای  نحو  به 

ترانزیت کاال در منطقه است((

با نگاهی به مقایسه صادرات 7 منطقه آزاد 
موجود کشور با مرز دوغارون در سال 94 
کل صادرات  می نماییم یك سوم  مشاهده 
7 منطقه آزاد، مرز دوغارون صادرات داشته 
بیشترین  بین گمرکات شرق کشور  و در 
صادرات و کمترین میزان واردات را دارد و 
بیش از نیمی از صادرات ایران به افغانستان 
که خود  می گیرد  مهم صورت  مرز  این  از 

نشان از پتانسیل باالی این منطقه دارد
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بـه این کشـورها بایسـتی حقـوق گمرکی و 
ترانزیتـی و هزینه حمل ونقل سـنگینی را نیز، 
بپـردازد. بنابراین عرضه مجـدد این کاالها در 
بـازار ایـران مقرون به صرفـه نیسـت. بـه نظر 
مى رسـد منطقـه آزاد دوغارون منطقـه آزادي 
باشـد که کارکـرد واقعی خود در زمینـه ارائه 

کاال و خدمـات بـه اتبـاع خارجـی را بیابد.

3- ایجاد شـهر سـامت و مراکـز درماني 
و توریسـم درمانـي بـراي اسـتفاده اتبـاع 

افغانسـتان در منطقـه آزاد دوغـارون؛
نکتـه مهم دیگر وضعیت درمانی و بهداشـتی 
ضعیـف کشـور افغانسـتان اسـت، بسـیاري 
از اتبـاع ایـن کشـور هم اکنـون نیـز، بـراي 
مـداوا و معالجـه بـا زحمـت زیـاد راهـی 
ایـران و شـهرهایی چـون مشـهد مى شـوند. 
یکـی از زیرسـاخت هاى الزم بـراي رونـق 
توریسـم درمانی امـکان ورود اتبـاع خارجی 
بـا کمترین تشـریفات اسـت. تنهـا در قوانین 
و مقـررات مناطـق آزاد امـکان ارائه خدمات 
ایـن زمینـه وجـود  قانونـی و گسـترده در 
اقتصـادي  ویـژه  منطقـه  به عنوان مثـال  دارد. 
دوغـارون در محـدوده اى بـه وسـعت 8800 
هکتـار مصـوب شـده و تاکنـون تنهـا 50 
هکتـار از ایـن اراضـی بارگـذاري شـده و 
مورداسـتفاده قرارگرفته اسـت. با شکل گیرى 
از  بخشـی  صنعتـی  تجـاري-  آزاد  منطقـه 
ایـن اراضـی مى توانـد در قالـب ایجاد شـهر 
سالمت زیرسـاخت هاى مناسب بیمارستانی 
و خدمـات درمانـی را در کنـار جنبه هـاى 
تفریحی و سـکونت در اختیار اتباع افغانستان 
قـرار دهـد. یکی از محاسـن بـزرگ این مهم 
کاسـتن فشـار از روي کالن شـهر مشـهد، به 
ضـرورت  هزینه ها، عـدم  رسـاندن  حداقـل 
ورود اتباع افغان به شـهرهاي دیگر کشـور و 

ممانعـت از پیامدهـاى زیان بـار آن اسـت.

4- امكان ایجاد مراکز علمي و دانشـگاهي 
بـراي تحصیل اتباع افغانسـتان در محدوده 

منطقه آزاد دوغارون؛
ظرفیـت بسـیار مهم دیگـري، فراهـم آوردن 
امکان تحصیل اتباع افغانسـتان و کشـورهاي 
آسـیاي میانـه در دانشـگاه ها و مراکـز علمی 
و فنـی اسـت کـه در 

محـدوده منطقـه آزاد مى توانـد بـه وجـود 
آید. کشـور افغانسـتان حـدود 30 میلیون نفر 
جمعیـت دارد ترکیـب سـنی جمعیـت نیـز، 
به شـدت جوان و متقاضـی تحصیالت عالیه 
اسـت موضوعی که این کشـور توسـعه نیافته 
و فقیـر و  فقـدان زیرسـاخت هاى آموزشـی 
کافـی به ویـژه در زمینـه آمـوزش عالـی تـا 
سـال ها قادر به حل آن نخواهـد بود. بنابراین 
ایجـاد منطقه آزاد تجـاري -صنعتی دوغارون 
امـکان تأسـیس پردیـس دانشـگاه هاى معتبر 
داخلـی را فراهـم نموده و اتباع افغـان به ویژه 
بـا  مى تواننـد  فـراه  و  هـرات  اسـتان هاى 
پرداخـت شـهریه مناسـب و بـدون این که از 
 شـهر و دیار خود فاصله چندانی داشته باشند 

در این منطقه به تحصیل مشغول شوند.
بى تردیـد ایـن موضوع نه تنها سـود مـادي و 
اقتصـادي را در بـردارد بلکه فراتر از آن گامی 
بلند در راسـتاي افزایش همکارى هاى علمی 
و فرهنگـی دو کشـور و تأثیر مثبت بر نسـل 
آینده سـاز ایـن کشـور در راسـتاي افزایـش 
دوسـتی و همـکاري طرفین خواهد داشـت.

یـا  و  زنـان  خـاص  دانشـگاه هاى  ایجـاد 
دانشـگاه هاى صنعتی بـا توجه بـه زمینه هاى 
موجـود در ایـن کشـورها بى شـک نه تنهـا از 
اسـتقبال مـردم افغانسـتان بلکه از اسـتقبال و 
همـکاري نهادهـا و سـازمان هاى بین المللـى 

برخـوردار خواهـد بود.
منطقـه آزاد دوغـارون از مزیت ها، امکانات و 
موقعیت جغرافیایی مطلوب اسـتان خراسـان 
رضـوي به عنـوان یکی از اسـتان هاى صنعتی 
کشـور بـراي ایـن مهـم بهـره خواهـد بـرد 
زیـرا ایـن اسـتان از صنایـع مهمـی در زمینه 
تولیـد خـودرو، کنسـانتره، گندلـه و فـوالد، 
پتروشـیمی، مصالح سـاختمانی، مواد غذایی 
و ... برخـوردار اسـت. نزدیـک بـه 5 میلیـون 
نفـر جمعیـت، وجـود کالن شـهر مشـهد که 
سـاالنه تـا 20 میلیون توریسـت و مسـافر را 
پذیرا اسـت، فـرودگاه بین المللى و دانشـگاه 
فردوسی مشـهد، نیروي انسانی آموزش دیده، 
 نیـروي کار فـراوان، امـکان ترانزیـت کاال از 
آسـیاي مرکـزي و چابهـار بـه کشـورهاي 
حاشـیه دریـاي خـزر و بلعکـس و... همگی 
مزیت هاى بسـیار اساسی موجود براي تبدیل 
وضعیـت منطقـه ویـژه اقتصـادي دوغـارون 
اسـت. صنعتـی  تجـاري-  آزاد  منطقـه   بـه 

این کـه  بـه  توجـه  بـا  مى رسـد  نظـر  بـه 
کشـورهاي افغانسـتان و آسـیاي میانـه فاقـد 
ظرفیت هاى صنعتی و حتـی ترانزیتی خاص 
بـراي تولیـد و صـادرات کاالهـاي مصرفـی 
بـه بازارهـاي ایـران بـوده و در عوض بخش 
عمـده اى از کاالهـاي مصرفـی موردنیاز خود 
را یـا از تولیدات صادراتـی ایران تأمین نموده 
و یـا از طریـق مرزهـا و راه هـاى ترانزیتـی 
ایـران دریافت مى کننـد. بنابراین شـاید براي 
نخسـتین بـار منطقه آزادي در کشـور شـکل 
بگیـرد کـه هیچ گونه مزیتـی در زمینـه ورود 
کاالهـاي مصرفی نداشـته و صرفـاً صادرات 

محـور خواهـد بود.
بــا نگاهــى بــه مقایســه صــادرات 7 منطقــه 
ــارون در  ــرز دوغ ــا م آزاد موجــود کشــور ب
ســال 94 مشــاهده مى نماییــم یک ســوم 
کل صــادرات 7 منطقــه آزاد، مــرز دوغــارون 
صــادرات داشــته و در بیــن گمــرکات شــرق 
کشــور بیشــترین صــادرات و کمتریــن 
ــى از  ــش از نیم ــزان واردات را دارد و بی می
صــادرات ایــران بــه افغانســتان از ایــن مــرز 
مهــم صــورت مى گیــرد کــه خــود نشــان از 

پتانســیل بــاالى ایــن منطقــه دارد.
ایــران درمجمــوع طــی شــش ماهه اول 
ســال 1394 کمتــر از 2 میلیــارد دالر کاال 
بــه کشــورهاي افغانســتان، ترکمنســتان، 
قزاقســتان،  تاجیکســتان،  ازبکســتان، 
ــورهاي  ــه کش ــی مجموع ــتان یعن قرقیزس
محصــور در خشــکی آســیاي میانــه و 
مغولســتان صــادر نمــوده و رقمــى کمتــر از 
250 میلیــون دالر نیز، طــی همیــن مــدت از 
ایــن کشــورها کاال وارد کــرده اســت. طــراز 
ــت و  ــن کشــورها مثب ــا ای ــران ب تجــاري ای
بــه نفــع ایــران بــوده اســت. عمــده واردات 
ایــران از کشــورهاي یادشــده نیز، مــواد اولیه 
بــوده اســت. ایــن موضــوع به خوبــى نشــان 
ــبی در  ــیار مناس ــت بس ــه موقعی ــد ک مى ده
مبــادي رســمی مــرزي کشــور با کشــورهاي 
یادشــده وجــود دارد تــا ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی بتواننــد از امنیــت و 
ــژه  ــه وی ــود در منطق ــاخت هاى موج زیرس
اقتصــادى دوغــارون بهــره بــرده و بــا ایجــاد 
ــه  ــواد اولی ــه م ــى ک ــع و کارخانه های صنای
موردنیــاز آن هــا ترجیحــاً از کشــورهاي 
یادشــده تأمیــن شــود و صــادرات کاالهــاي 
ساخته شــده بــه کشــورهاي یادشــده و 
ــی را  ــزوده باالی ــورها، ارزش اف ــر کش دیگ

ــد. ــب کشــور نماین نصی
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هرچند هنوز شوك انتخاب غیرمنتظره ترامپ به ریاست جمهورى آمریکا برجهان حاکم است و بسیارى از نخبگان برگزیدن او را 
با در نظر گرفتن شعارهاى انتخاباتى اش یک رویداد نگران کننده مى دانند، اما به نظر مى رسد که همگان باید به تدریج با این واقعیت 
کنار بیایند. البته بسیارى از همان نخبگان آمریکایى معتقدند، قدرت و قدمت نهادهایى چون آزادى بیان، رعایت حقوق اقلیت ها 
و بسیارى از مسائل مناقشه برانگیزى که ترامپ به زبان جارى ساخت مستحکم تر از آن است که فردى چون او قادر به محو آن 
باشد. همچنین حزب جمهورى که ترامپ را کاندید خود کرد اجازه دست اندازى به این هویت نهادینه شده آمریکا را نخواهد 
داد، اما به نظر مى رسد عامل بسیار مهمى که موجب انتخاب ترامپ شد، نه شعارهاى تند وى که برنامه اقتصادى اش به ویژه براى 
فرودستان این کشور بود. ترامپ سرمایه دار، مورد اعتماد بسیارى از توده هاى کارگرى و کشاورز قرار گرفت که براى آینده خود و 
کشورشان از سیاست مداران پر سابقه و مسلط بر رسانه ها قطع امید کرده بودند. آن ها رویاى آمریکایى را نه تفاخر برترى پرهزینه 
اربابى جهان که توجه به معیشت بى دغدغه در قامت کسى دیدند که هرچند به لحاظ اخالقى مورد مزمت است اما مى تواند قهرمان 

این گروه کثیر باشد.
اما ترامپ على رغم مواضع مغشوش و افراطى سیاسى اش از ابتدا در مورد اقتصاد سخنى واحد داشت «آمریکا نباید هزینه جنگ ها، 
دخالت ها و حمایت ها از کشورهایى را که براى آمریکا عایدى ندارند پرداخت کند» به عبارت دیگر ترامپ کوشید تا سیاستمداران 

حاکم را با زیر سؤال بردن دست آوردهایشان به ویژه در افغانستان، عراق، لیبى و سوریه نزد افکار عمومى محاکمه کند.
همچنین در سه دهه اخیر شرکت هاى آمریکایى براى تولید کاالى ارزان، با انتقال تکنولوژى و سرمایه به چین، هند، آفریقا و شرق 
آسیا، از یک سو و استفاده از کارگران غیرقانونى ارزان قیمت التین تبارها در خاك آمریکا از سوى دیگر، عرصه را براى زندگى 
راحت گذشته نیروى کار خود، تنگ کرد ه اند. تعدادى از همین مردم در بحران 2008 آمریکا خانه هاى خود را از کف دادند. فاصله 

طبقاتى نیز این شکاف را در مقایسه با گذشته عمیق تر ساخته و این شرایط، نیروى محرك براى پایگاه رأى پیش بینى نشده بود.
اما پیروزى ترامپ مى تواند غیرمستقیم حاوى پیامى نیز به سیاستمداران و سرمایه گذاران سایر کشورها باشد. آنجا که توده مردم 
از لمس دست آورده اى معیشتى ناتوان مى شوند از سیاستمداران دل زده و به گروه هاى دیگرى چون ورزشکاران، هنرپیشگان و 

سرمایه گذاران دل مى بندند.
وجه دیگر ترامپ آن بود که آشکارا به عنوان یک سرمایه گذار پا به عرصه انتخابات گذاشت و بجاى پنهان شدن در پشت 
سیاستمداران و وام دار کردن آن ها، ثروتش را نمونه اى از موفقیتش قلمداد کرد. سرمایه گذارى که به گفته خودش از امکانات و 

رانت هاى دولتى استفاده نکرده و تنها ضعفش فرار قانونى از مالیات بوده است.
هرچند ترامپ به جهت شخصیتى در بین قشر تحصیل کرده غیر مقبول است و انتخاب بین دو گزینه مردم را به چشم پوشى 
از ضعف هاى اخالقى او ناچار ساخت اما جماعت غالب نشان داد در این دوره به مردان اقتصادى آمریکا بیشتر اعتماد دارد تا 

سیاستمداران کهنه کار.
اما اینجا برخى که ترامپ را با احمدى نژاد مقایسه کردند، فراموش کرده اند که تنها وجه مشترك آن ها تکیه بر پایگاه رأى گروه غیر 
نخبه جامعه است. چراکه مشابه ایرانى ترامپ براى تحقق شعارهاى خود نه برنامه داشت و نه دانش الزم. بلندپروازى احمدى نژاد 
با اندیشه مدیریت جهانى منابع کشور را هزینه اوهامش کرد درحالى که ترامپ حداقل در شعارهایش ولخرجى خارجى آمریکا 

را نشانه گرفت.
از نگاه خوش بینانه، تجربه انتخابات آمریکا مى تواند براى بخش خصوصى سایر کشور حاوى پیامى باشد، سرمایه گذاران و 
کارآفرینان موفق نیز مى توانند طرف اعتماد مردم قرار گیرند. این ظرفیتى است که افکار عمومى مردم جهان به تدریج به آن پى 

برده اند و مى توانند از نسخه سالم این الگو اگرنه در مناصب عالى که حداقل در اداره اقتصادى کشور بهره مند گردند.
اما ایران درجایى که درگذشته اى نه چندان دور افرادى چون جزایرى، زنجانى و خاورى بازوى اقتصادى باندهاى قدرت و سیاست 
سیاه بودند و در همان حال سرمایه گذاران دلسوز در پیچ وخم ادارى اسیر، به نظر مى رسد مى توان فضاى کشور را براى مشارکت 
بیشتر فعاالن اقتصادى خوشنام مهیا کرد. نباید فراموش کرد على رغم تمامى تالش هاى دولت یازدهم براى باز کردن میدان فعالیت 
بخش خصوصى، هنوز این بخش و حتى نماینده قانونى آن یعنى اتاق بازرگانى داراى شأن مشورتى است، حتى مصوبات شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى که قرار بر قانونى شدن داشت با ابهام روبروست. در این صورت آیا اقتضائات اقتصادى 
کشور ایجاب نمى کند که از فضاى نسبى اعتماد افکار عمومى به کارآفرینان خوشنام در چارچوب قانون اساسى و اصل 44 براى 

رونق اقتصاد کشور بهره برده و همه تخم مرغ ها را در سبد دولتمردان قرار نداد.

پیام اقتصادی انتخاب ترامپ
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بسـترهای فرسـوده، مهم ترین مانـع رونق 
صادرات

غالمحسـین شـافعى، رئیـس اتـاق بازرگانى 
ایـران بـر ایـن باورسـت کـه در شـرایطى که 
دولـت مخارج خـود را از نفت تأمین مى کند 
محـور  بـه  واردات  و  افـول  بـه  رو  تولیـد 
تجـارت بـدل مى شـود و به تبـع آن نـرخ ارز 
تصنعى پایین نگه داشـته مى شـود تـا گزندى 
بـه صادرات وارد نشـود. این مشـکلى اسـت 
کـه سـال هاى سـال بـا آن دسـت به گریبانیم 
و تهدیـدى جدى بـراى صادرات محسـوب 

مى شـود.
برکـت  بـه  امـروز  گرچـه  مى گویـد:  وى 
دیپلماسى سیاسـى و اقتصادى دولت یازدهم، 
غل و زنجیرهـاى دوران تحریم قدرى از پاى 
اقتصـاد ایـران برداشته شـده لکـن صادرکننده 
ایرانـى در قیاس با رقباى خود هنوز فروشـند 
جذابـى محسـوب نمى شـود و چـون هم به 
لحـاظ فنّـاورى و هم ازنظر قیمت تمام شـده 
کاال و دیگـر مصائب حـوزه تولید و صادرات 
و بازاریابى و مشـکالت بانکى دچار مشـکل 

است.
شـافعى به سـند راهبرد ملى توسعه صادرات 
مـدون در پنج سـال قبل اشـاره کـرد و گفت: 
تقاضـاى مـا ایـن اسـت که ایـن سـند مورد 
بازبینـى قرار بگیرد و شـرایط پـس از برجام، 
سیاسـت هاى اقتصـاد مقاومتـى و نیـز برنامه 
ششـم در آن گنجانـده شـود. در ایـن راسـتا 
اتـاق اصنـاف، اتـاق بازرگانـى و اتـاق تعاون 

آمادگى همـکارى و همفکرى در بازبینى این 
سـند را دارند.

مـورد  در  ایـران  بازرگانـى  اتـاق  رئیـس 
طرح هـاى تشـویقى صـادرات گفـت: خیلى 
از کشـورها ایـن سیاسـت را دنبـال مى کننـد 
مبنـاى  بـر  آن هـا  صادراتـى  کار  مـالك  و 
حمایت هـاى همه جانبه اسـت. اما متأسـفانه 
بـا اتفاقاتـى کـه در ایـن سـال ها شـاهد آن 
بوده ایـم دولت ها نشـان داده انـد که هیچ وقت 
نمى تـوان بـه سیاسـت هاى تشـویقى امیدوار 
بـود درحالى کـه اهـرم خیلـى مهمـى بـراى 

توسـعه صـادرات اسـت.
را  صـادرات  خارجـى  مشـکالت  شـافعى 
مهم تـر از موانـع داخلـى برشـمرد و افـزود: 
مشـکالت  فرسـوده،  شـکننده  حمل ونقـل 
بانکـى و بـه روز نبـودن مقـررات داخلـى بـا 
بین المللـى از مهم تریـن موانـع راه صـادرات 
نمایشـگاه ها  برگـزارى  همچنیـن  هسـتند. 

کور سوی امید در 
مسیر سنگالخی 

صادرات

بــر اســاس آمارهــا، تجــارت خارجــي ایــران در نیمــه اول امســال از مــرز 42 میلیــارد دالر گذشــت و در کارنامــه 
تجــاري کشــور در مــدت مذکــور تــراز تجــاري مثبــت ثبــت شــد. درواقــع؛ صــادرات کشــور در مــدت مذکــور، 
توانســت نمــره قبولــي را از آن خــود کنــد؛ به طوری کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــدي حــدود 
6 درصــدي بــه لحــاظ ارزشــي را تجربــه کــرده اســت. حــال بــه گفتــه دولتمــردان، چشــم انداز 52 میلیــارد دالري 
ــه اینكــه می بایســت در نیمــه نخســت ســال جــاري  ــا توجــه ب بــراي صــادرات غیرنفتــي در نظــر گرفته شــده و ب
ــارد دالر صــادرات حــدود  ــا 22 میلی ــا در حــال حاضــر ب ــد ام ــارد دالر باش ــل 26 میلی ــان حداق ــزان صادراتم می
ــش  ــدگان بخ ــي از نماین ــا برخ ــو ب ــتا در گفتگ ــن راس ــتیم و در ای ــب هس ــا عق ــارد دالر از هدف گذاری ه 4 میلی

ــم: ــم می خوانی ــه باه ــم ک ــی کردی ــادرات را بررس ــاده ص ــنگاخی های ج ــی و س ــت عقب ماندگ ــي عل خصوص

حسین کوه زاد

گزارش ویژه
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براى تعامل بیشـتردرحوزه صـادرات اهمیت 
ویـژه اى دارنـد.

مهم تریــن مشــكل صــادرات، ضعــف در 
ــاخت های زیرس

ابوالفضــل روغنــى گلپایگانــى، رئیــس 
ــران  ــى ای ــاق بازرگان ــع ات ــیون صنای کمیس
نیــز معتقــد اســت مشــکل اصلــى صــادرات 
ایــران بــه کشــورهاى منطقــه بــه تنش هــاى 
ــدارد  ــى ن ــاط چندان ــه ارتب ــى منطق سیاس
بلکــه بیشــتر مشــکالت در ایــن زمینــه بــه 
ضعف هــا در زیرســاخت ها و مشــکالت 
بانکــى برمى گــردد و از ســوى دیگــرى هــم 
ــا  ــراى م ــى ب ــاالت پول ــل و انتق ــئله نق مس
ــه صــادرات بســیار  ــه درزمین وجــود دارد ک

ــت دارد. اهمی
ــى  ــاق بازرگان ــع ات ــس کمیســیون صنای رئی
ایــران گفــت: درزمانــى کــه روابــط ترکیــه و 
روســیه به هم خــورده بــود بــه دلیــل ضعــف 
ــت  ــن فرص ــتیم از ای ــاخت ها نتوانس زیرس
ــازار  ــدى در ب ــور ج ــم و حض ــتفاده کنی اس
روســیه داشــته باشــیم. همچنیــن از طــرف 
ــه لحــاظ هــم کیفیــت، قیمــت  دیگــر مــا ب
تمام شــده، بســته بندى و زیرســاخت هاى 
ــه  ــه قابل مقایســه نیســتیم ک ــى ترکی صادرات
بخواهیــم بازار روســیه را در رقابــت با ترکیه 
در اختیــار بگیریم و براى همین نتوانســتیم از 
ایــن فرصــت تاریخــى کــه در اختیار مــا قرار 

گرفــت اســتفاده کنیــم.
وى افزود:  ترکیه از راه دریاى سیاه با کشورهایى 
مثل اوکراین، گرجستان، آذربایجان و روسیه در 
ارتباط است و مراودات بانکى اش هم برقرار 
است و مشکلى در این زمینه ندارد براى همین 
ما براى رقابت با ترکیه در یک معادله برابر قرار 

نداریم.

صادرات را به فرهنگ تبدیل کنیم
بــه گفتــه محســن چمــن آرا، عضــو هیــات 

ــراق؛ در  ــران و ع ــاق مشــترك ای رئیســه ات
ــراي  ــراي اج ــی ب ــد مقدمات ــه اول بای وهل
قوانیــن فراهــم شــود تــا تجــار و بازرگانــان 
بتواننــد کاالهــاي خــود را صــادر کننــد و در 
وهلــه دوم نیــز صــادرات کاالهــاي غیرنفتی 

بایــد بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق مشــترك ایــران 
ــفانه  ــه متأس ــان اینک ــه بابی ــراق در ادام و ع
بــا ادغــام وزارت صنعــت و بازرگانــی 
مشــکالت مــا هــرروز بیشــتر از قبــل شــد؛ 
ــت  ــه اس ــوع درحالى ک ــن موض ــزود: ای اف
کــه هــدف از ادغــام چابــک ســازى نیــروي 
ــت  ــش صنع ــال بخ ــود. به هرح ــانی ب انس
مشــکالت مربــوط بــه خــود را دارد و 
بخــش تجــارت هــم از ایــن قاعده مســتثنی 
ــت  ــن روش دول ــا ای ــع، ب ــت. درواق نیس
متــورم شــد و همیــن موضــوع هــم باعــث 
ــن دو  ــکالت ای ــه مش ــچ گاه ب ــا هی ــد ت ش
حــوزه مهــم آن طــور باید رســیدگی نشــود.
وي در ادامــه توضیــح داد: در ایــن بــازه 
زمانــی مهم تریــن مشــکالت صادرکننــدگان 
بحث هایــى همچــون ارزش افــزوده اســت و 
صادرکننــدگان در ایــن مســئله بــه دوراهــی 
ــت  ــذار پرداخ ــه قانون گ ــیده اند؛ چراک رس
مالیــات را از صادرکننــده منــع کــرده و ایــن 
موضــوع درحالى کــه اســت کــه اداره امــور 
مالیاتــی برایــن بــاور اســت کــه ایــن افــراد 
(صادرکننــدگان) بایــد مالیــات موردنظــر را 
پرداخــت کننــد تــا مــا از دریچــه دیگــري 
ایــن نــوع مبالــغ را بــه آن هــا عــودت دهیم.

موانع بانكي را برطرف سازید
ــکراوالدى،  ــدا... عس ــر؛ اس ــوي دیگ از س
رئیــس اتــاق مشــترك ایــران و چیــن هــم 
دربــاره ســنگالخ هاى مســیر صــادرات 
گفــت: بــراي توســعه صــادرات مــا نیازمنــد 
ــتیم  ــی هس ــائل بانک ــدن مس ــرف ش برط
ــراي  ــه اج ــه ب ــا توج ــن موضــوع ب ــه ای ک
ــه  ــن دغدغ ــوان مهم تری ــم به عن ــام ه برج
بازرگانــان و تجــار نیــز مطــرح اســت. 
عــالوه برایــن صنعتگــران و بازرگانــان 
ــدي  ــاى 6 درص ــر جریمه ه ــر س ــوز ب هن
بانک هــا بــراي بازرگانــان گلــه و شــکایت 
ــدم  ــث ع ــم باع ــن موضــوع ه ــد و ای دارن
رقابت پذیــر شــدن کاالهــاي تولیــدي شــده 

ــت. اس
ــح  ــه توضی ــگراوالدي در ادام ــدااهللا عس اس
داد: دومیــن معضــل بــر ســر راه بازرگانــان 
نــرخ ارز اســت. باآنکــه دولــت قــول 
ــا  ــردم داد ام ــه م ــردن ارز را ب تک نرخــى ک
هنــوز مــا شــاهد عــدم اجــراي آن هســتیم. 
ــا پوشــش  ــد ب ــزي بای ــک مرک ــع بان درواق
ــد  ریســک ارز خســارت هاى ناشــی از چن
نرخــی بــودن ارز را بــه صادرکننــده عــودت 
ــوع موضوع هــا  ــن ن دهــد کــه متأســفانه ای
نیــز در نظــام اقتصــادي کشــورمان بــه هیــچ 
معنــا و مفهومــی خاصــی نرســیده اســت.

مشكات سیاســی در مناســبات اقتصادی 
منطقه

عضــو  مقیمــى،  فاطمــه  ســیده  دکتــر 
ــت و  ــى و صنع ــاق بازرگان ــه ات هیئت رئیس
معــدن تهــران، بــر ایــن بــاور اســت تجهیــز 
نــاوگان دقیــق بــراى حمل ونقــل و رســاندن 
کاال بــه بــازار یکــى از مشــکالت مهــم 

ــت. ــا اس ــدگان م صادرکنن
وى افــزود: روان بــودن، ثابــت بــودن و 
ارتبــاط داشــتن 3 اهــرم مؤثــر هســتند که در 
یــک رابطــه اقتصــادى بیــش از هــر اصلــى 
ــن  ــم در ای ــد. اگــر بتوانی ــا مى کنن نقــش ایف
خصــوص یــک عملکــرد و رونــد منســجم 
کوتاه تریــن  به واســطه  کنیــم  تعریــف 
مســیر جابه جایــى، رســاندن ســریع کاال 
ــن  ــم بهتری ــدف و ... مى توانی ــازار ه ــه ب ب
بــا  را  تجــارى  رابطــه  ســودآورترین  و 

ــیم. ــته باش ــایه داش ــورهاى همس کش
بازرگانــى و  اتــاق  عضــو هیئت رئیســه 
صنعــت و معــدن تهــران افــزود: نکتــه دیگر 
ــان ایــن اســت کــه یــک مســیر  در ایــن می
کریــدورى بیــن کشــورهاى ما و کشــورهاى 
هم جــوار تعریف شــده اســت کــه ایــن 
مســیر مى توانــد منافــع مشــترکى را تعریــف 

کنــد.
وى در ادامــه مى گویــد: توجــه بــه ایــن 
موضوعــات مى توانــد زمینــه خوبــى را 
بــراى تجــارت هــر کشــورى تعریــف کنــد 
ــاخت ها  ــاد زیرس ــق ایج ــوان از طری و مى ت
و شــرایط مطلــوب ســود و منفعــت زیــادى 
را بــراى طرف هــاى تجــارى تعریــف و 

ــرد. ــن ک تدوی
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نقش بخش خصوصی در تبین سیاست های 
صادراتی

کمیســیون  رئیــس  میــرى،  حاجى آقــا 
صــادرات اتــاق ایــران، بــر لــزوم همفکــرى 
بخــش  متخصصیــن  از  نظرخواهــى  و 
سیاســت هاى  تعییــن  در  خصوصــى 
تشــویقى بــراى صادرکننــدگان تأکیــد کــرد 
و افــزود: بایــد در ایــن حــوزه مجموعــه اى 
مختلــف  رشــته هاى  در  متخصصیــن  از 
ــن  ــاى ای ــر مبن ــت ب ــد و دول اظهارنظــر کنن
ــى را  ــته هاى حمایت ــه اى بس ــرات حرف نظ
اعــالم کنــد نــه اینکــه پشــت درهــاى بســته 
توســط کســانى کــه تنها بــه لحــاظ تئوریک 
بــر صــادرات اشــراف دارنــد بســته حمایتــى 
ــه  ــرادى ک ــاً نظــر اف ــد. قطع ــف کنن را تعری
عمــًال درگیــر مشــکالت صادراتــى هســتند 
باکســانى کــه به صــورت تئوریــک مباحــت 
ــه  ــتر ب ــرق دارد و بیش ــد ف ــال کرده ان را دنب

مى آیــد. کار 
وى ادامــه داد: نقــش بخــش خصوصــى 
و  تولیــد  حــوزه  تصمیم گیرى هــاى  در 
ــئله  ــت. در مس ــم اس ــیار مه ــادرات بس ص
بســته هاى حمایتــى متأســفانه تابه حــال 
ایــن اتفــاق نیفتــاده و دولــت پشــت درهــاى 
ــد  ــالغ مى کن ــرد و اب ــم مى گی ــته تصمی بس
و غالــب تصمیم گیرى هــاى دولــت بــر 
اســاس توانایــى مالــى اش در تخصیــص 
بودجــه بــراى حمایــت از صــادرات اســت. 
ایــن نشــان دهنده عــدم جدیــت و قطعیــت 
ــت از صــادرات اســت  ــراى حمای ــت ب دول
ــت  ــه دول ــنویم ک ــرراً مى ش ــا مک ــون م چ
ــراى حمایــت از صــادرات  بودجــه کافــى ب

ــدارد. ن
ــران  ــاق ای ــادرات ات ــیون ص ــس کمیس رئی
چگونگــى تخصیــص مشــوق هاى مســتقیم 
و غیرمســتقیم بــه صــادرات را درگــرو 
بررســى موضوعــى صــادرات و کشــف 
نــوع نیــاز صادرکننــدگان دانســت و گفــت: 
اصــوالً بحــث تشــویق هــم بــا مســئله آمــار 
ــت.  ــاط اس ــادرات در ارتب ــده از ص ارائه ش
مــا وقتــى قصــد تحلیــل اقتصــادى داریــم، 
ــرار  ــه ق ــى ک ــوع کاالى خدمات ــر ن ــد ه بای
اســت موردحمایــت قــرار بگیــرد را به لحاظ 
شــرایط آن موردبررســى و کارشناســى قــرار 

ــه  ــاز ب ــک کاال نی ــت ی ــن اس ــم. ممک دهی
حمایــت نقــدى داشــته باشــد و کاالى دیگر 
ــوم  ــدى و کاالى س ــر نق ــاى غی حمایت ه
ــته  ــوق را الزم داش ــر دو مش ــى از ه ترکیب

باشــد.

حــوزه  در  برنامــه ای  وجــود  عــدم 
بین الملــل بــرای توســعه صــادرات
کاظــم شــیردل، عضو هیــات مدیــره اتحادیه 
صادرکننــدگان خراســان رضوى نیــز در ادامه 
بابیــان اینکــه متأســفانه هنــوز خبــر خوشــى 
در حــوزه صــادرات بــه گــوش نمى رســد و 
برنامــه اى در حــوزه بین الملــل بــراى توســعه 
صــادرات وجــود نــدارد، افــزود: امــروز 
ــد تاجیکســتان مشــکالت  در کشــورى مانن
زیــادى بــراى صادرکننــدگان ایجادشــده کــه 
ــن مســائل ناشــى از مشــکالت سیاســى  ای
ــن  ــد ای ــه بای ــور خارج ــت و وزارت ام اس

مســائل را حــل کنــد.
وى ادامــه داد: متأســفانه امــروز در ایــن 
ــى  ــاى ایران ــا کااله ــورد ب ــور در برخ کش
سیاســت هاى مناســبى اتخــاذ نمى شــود 
ــاى  ــا بهانه ه ــد. آن ه ــت مى کنن ــا را اذی و م
واهــى زیــادى بــراى آزار صادرکننــدگان 
ــى  ــائل سیاس ــفانه مس ــد، متأس ــى دارن ایران
ــر  ــى تأثی ــاس ایران ــر حساســیت روى اجن ب

ــت. ــته اس گذاش
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
خراســان رضــوى بــا اشــاره به کاهــش میزان 
صــادرات عنــوان کــرد: مــن به عنــوان یــک 
ــم  ــتان مى گوی ــارى در تاجیکس ــال تج فع
میــزان صــادرات مــا بــه این کشــور بیــش از 
45 درصــد افــت داشــته اســت. مــن حــدود 
ــت داشــته ام  25 ســال در تاجیکســتان فعالی
امــا امــروز مجــوز فــروش بــه مــواد غذایــى 
ــور داده  ــن کش ــا در ای ــط م ــده توس واردش

نمى شــود.
هماهنگــى  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  وى 
دســتگاه هاى دخیــل در امــور صادراتــى، 
ــوان یکــى دیگــر از مشــکالت حــوزه  به عن
ــر از  ــى دیگ ــرد: یک ــح ک ــادرات تصری ص
ــه ادارات دولتــى و  مشــکالت مــا مربــوط ب
عــدم هماهنگــى بیــن دســتگاه هاى دخیــل 
در ایــن حــوزه اســت کــه هرکــدام اصطالحًا 

آهنــگ خــود را مى زنــد.

عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
خراســان رضــوى اضافــه کــرد: در اســتان ما 
زحمــات زیــادى بــراى رفــع این مشــکالت 
کشــیده مى شــود امــا متأســفانه قوانیــن 
ــت  ــع دول ــه نف ــو اســت و همیشــه ب دوپهل
ــن  ــى بی ــع هماهنگ ــود. درواق ــیر مى ش تفس
بســیار  صــادرات  متولــى  دســتگاه هاى 

ــف اســت. ضعی

معافیت صادرات از مالیات شفاف نیست
ــدگان  ــى از صادرکنن ــوى یک ــزاده موس علی
ــه  ــاره ب ــا اش ــوى ب ــان رض ــتان خراس اس
خراســان  مبــادى  از  صــادرات  کاهــش 
رضــوى، دالیــل ایــن کاهــش را چنیــن بیــان 

ــرد: ک
بانکــى،  تحریم هــاى  نظیــر  دالیلــى   -
ــه کشــورهاى  مشــکالت حمل ونقــل کــه ب
مشــکل  و  مى شــود  مربــوط  همســایه 
سیاســى کــه بــا کشــور تاجیکســتان داریــم.
ــات فرااســتانى، نظیر کم توجهــى   - موضوع
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــى ک و کم لطف
ــته اند.  ــادرات داش ــش ص ــه بخ ــارت ب تج
به طــور مثــال جوایــز صادراتــى را کــه 
صادرکننــدگان از ســال 89 طلبــکار بوده انــد 
ایشــان گفته انــد هرکــس تصویــب کــرده از 
ــن  ــه ای ــرد درصورتى ک همــان شــخص بگی
ــت  ــوده و دول ــت ب ــه دول ــوع مصوب موض

ــد. ــو نباش ــد جواب گ ــدى نمى توان بع
ــا  ــا آن ه ــا ب ــتان م ــه در اس  - مشــکالتى ک
درگیــر هســتیم و یکــى از مهم تریــن آن هــا 
ــازمان  ــه س ــه ب ــت ک ــى اس ــث مالیات مباح

ــود. ــوط مى ش ــى مرب ــور مالیات ام
عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
خراســان رضــوى مى افزایــد: مــا بــه قانــون 
مالیــات اعتراضــى نداریــم، مشــکل مــا 
اینجاســت کــه در اســتان مى خواهنــد قانــون 

ــد. ــتان ها اجــرا کنن ــر از دیگــر اس را بهت
علیــزاده موســوى تصریــح مى کنــد: مشــهد 
ــوده  ــور ب ــى کش ــداز صادرات ــم باران از قدی
ــار  ــد فش ــن رون ــا همی ــر ب ــا اگ ــت، ام اس
مالیاتــى بــه صادرکننــدگان ادامــه یابــد ســال 
بعــد وضعیــت بدتــر از امســال خواهــد بود.
ــزوده  ــات بر ارزش اف ــت مالی ــه دریاف وى ب
ــور  ــازمان ام ــد: س ــد و مى گوی ــاره مى کن اش
مالیاتــى مى گویــد از ســال 87 بایــد مالیــات 
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ــى  ــد و ط ــت کنی ــزوده را پرداخ بر ارزش اف
ایــن مــدت، کوتاهــى از جانــب شــما بــوده 

کــه مراجعــه نکردیــد.
رضــوى  خراســان  صادرکننــده  ایــن 
مى گویــد: موضــوع معافیــت صــادرات 
ــت  ــده اس ــارف مان ــد تع ــات در ح از مالی
ــق  ــما ح ــد ش ــده مى گوین ــه صادرکنن و ب
العملــکارى و فــروش داخلــى داشــتید.
قانــون  اجــراى  نحــوه  مى افزایــد:  وى 
مالیات هــا در بخــش صــادرات شــفاف 
نیســت و صادرکننــده نمى دانــد کاالیــى 
را کــه امــروز بــراى صــادرات مى خــرد 
تکلیــف مالیــات آن در پنــج ســال آینــده چه 

مى شــود؟

بوروکراسی اداری عامل افزایش قیمت
غالمحســین زاهــد پیشــه، نایب رئیــس اول 
اتحادیــه صادرکننــدگان اســتان نیــز با اشــاره 
ــش  ــددى در افزای ــل متع ــه عوام ــه این ک ب
قیمــت تمام شــده کاالهــاى صادراتــى مؤثــر 
اســت، تصریــح مى کنــد: در کشــورهاى 
دیگــر وقتــى مشــکلى ادارى پیــش مى آیــد، 
ــده و  ــرا ش ــى زود وارد ماج ــا خیل دولت ه
ــد  ــت مشــکل را حــل مى کنن ــرع وق در اس
ــکل را  ــن مش ــد ای ــا مى آین ــران ت ــا در ای ام
حــل کننــد زمــان مى گــذرد و ســرمایه گذار 
موضــوع  ایــن  و  مى شــود  منصــرف 
قیمــت  افزایــش  و  ســرمایه  بر خــواب 

تمام شــده تاثیرگذاراســت.
و  پنج شــنبه  به تعطیلــى  اشــاره  بــا  وى 
ــنبه در  ــنبه و یک ش ــران و ش ــه در ای جمع
اکثــر کشــورها خاطرنشــان مى کنــد بــا 
توجــه بــه ایــن موضــوع فقــط ســه روز در 
هفتــه مى توانیــم کارکنیــم و هر نامــه اى 
ــادى  ــان زی ــد، زم ــرى کنی ــد پیگی را بخواهی
ــث  ــه باع ــت ک ــد و این هاس ــول مى کش ط
کاالهــاى  تمام شــده  قیمــت  مى شــود 

ــد. ــدا کن ــش پی ــى افزای صادرات
زاهد پیشـه بـا تأکیـد بر این که یکـى دیگر از 
مشـکالت که باعث افزایش قیمت تمام شـده 
کاالى صادراتى مى شـود قوانین خلق السـاعه 
اسـت خاطرنشـان مى کند: مثًال درباره مجوز 
صادرات تخم مرغ در سـال گذشـته یک روز 
اعـالم کردنـد مجوز نمى خواهـد و یک هفته 
بعـد همـان وزیـر اعـالم مى کنـد کـه مجوز 

مى خواهـد یـا گاهى اوقات جلـوى صادرات 
را بـراى این کـه بتواننـد قیمـت داخلـى را در 
بـازار تنظیـم کنند، مى گیرند و جـاى ایران در 
بازار کشـور هدف خالى مى شـود و رقیب ها 

جایگزین کشـور ما مى شـوند.
وى افـزود: براى جلوگیـرى از افزایش قیمت 
کاالهـاى صادراتـى بایـد هـر قانونـى را کـه 
مطـرح مى کنیم هدفمان پیشـبرد تولید باشـد 
و این هـا را اگـر لحـاظ کنیـم بقیه معـادالت 

مى شـود. حل 

بسته حمایت دولت از صادرات چند وجهی 
است

محمود بازارى بر این عقیده است که یکى از 
مهم ترین برنامه هاى محورى دولت در سال 
95، رشد و توسعه صادرات غیرنفتى است. در 
همین راستا در چارچوب برنامه ملى پیشبرد 
برون گرایى اقتصاد ملى به منظور تحقق اهداف 
به ویژه   95 سال  غیرنفتى  صادرات  توسعه 
رسیدن به صادرات 50 میلیارد دالرى، بسته 
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتى در ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى کشور تصویب و 

توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ گردید.
البته پیش از ابالغ بسته  وى در ادامه گفت: 
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتى اهداف 
در  مندرج  غیرنفتى  کاالهاى  صادرات  کمى 
غیرنفتى  صادرات  توسعه  ملى  راهبرد  سند 
کشور که از مهم ترین الزامات آن تسهیل روند 
تولید صادراتى و رفع موانع آن و تالش در 
جهت توسعه کسب وکارهاى بزرگ صادراتى 
در چارچوب اقتصاد مقاومتى است، بررسى و 
توسط ستاد فرماندهى تصویب و ابالغ گردید.

بازارى اظهار کرد: دربسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتى، دولت منابع متعددى را براى 
حمایت از صادرکنندگان پیش بینى نموده است 
دستورالعمل  این  در  پیش بینى شده  منابع  که 
شامل منابع صندوق توسعه ملى، منابع بانکى 

و منابع بودجه اى است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کاالى سازمان 
وضعیت  با  رابطه  در  نیز  تجارت  توسعه 
صادرات غیرنفتى در سال 95 گفت: با نگاهى 
از  غیرنفتى  کاالهاى  صادرات  عملکرد  به 
ابتداى سال تاکنون این نتیجه بسیار روشن که 
به موازات اقدامات تسهیل کننده دولت، روند 

صادرات تغییرات مثبتى را مشاهده مى کنیم.

پوشش ریسک بازار های عراق و افغانستان
آرش شـهر آیینى عضو هیات مدیره صندوق 
ضمانت صـادرات: از خدمات ویژه دولت در 
راسـتاى پوشش این ریسک خبر داد و گفت: 
دولـت تمهیداتـى را در صنـدوق ضمانـت 
صـادرات و بانک توسـعه صادرات قـرار داده 
تـا امنیت خاطر براى صادرکننـدگان را فراهم 
آورد. به این ترتیـب آن هـا مى تواننـد بـا فـراغ 
بـال به بازاریابـى صادراتى خـود فکر کنند و 

نگران مطالبات صادراتى شـان نباشـند.
وى افـزود: پرریسـک تریـن بازارهاى هدف 
ایـران به جـز عـراق براسـاس تجارب مـا در 
صنـدوق ضمانت صـادرات بازارهـاى حوزه 

CIS و به عنوان مثـال تاجیکسـتان بوده انـد.
شـهرآیینى ادامـه داد: در برخـى کشـورهاى 
آفریقایـى و آمریـکاى التیـن نیـز پیش ازایـن 
خسـارت داشـتیم. البتـه تالش هایـى بـراى 
وصول بخـش زیادى از مطالبـات این بخش 
صـورت گرفته و بـه توافقاتى نیز رسـیده ایم. 
به این ترتیـب عراق، افغانسـتان و کشـورهاى 
سـى آى اس پرریسـک تریـن بازارهـاى مـا 

. هستند
ضمانـت  صنـدوق  مدیـره  هیـات  عضـو 
صـادرات در ادامـه خبر داد: راجـع به عراق و 
افغانسـتان علیرغم ریسـک باالى این بازارها، 

دولـت تدبیـر ویژه اى اندیشـیده اسـت.
شـهرآیینى گفـت: براسـاس مصوبـه هیـات 
وزیـران در دى مـاه سـال قبـل، موضوعـى به 
مـا ابالغ شـد و صنـدوق ضمانـت را مکلف 
کردنـد با نرخ پوشـش یـک درصد در سـال 
بـه پوشـش ویـژه ریسـک در ایـن دو بـازار 

اقـدام کند.
اعتبـارات  بـراى  به این ترتیـب  افـزود:  وى 
شـش ماهه نـرخ معـادل نیـم درصـد لحـاظ 
مى شـود؛ بـراى مقایسـه ایـن اقـدام با سـایر 
کشـورها بایـد بگویم هیچ صنـدوق ضمانت 
صادراتـى در دنیـا ایـن دو بـازار را پوشـش 
نمـى هـد. ثانیـاً اگر هم پوشـش بدهـد نرخ 
اعتبـارات آن بـاالى 3 درصد در سـال اسـت.

شـهرآیینى گفـت: دولـت ایـن اقـدام را در 
راسـتاى تقویت مزیت رقابتى صادرات ایران 
در بازارهـاى جهانـى صـورت داده و با نوعى 
یارانـه صادراتـى، ریسـک بازارهاى عـراق و 
افغانسـتان را تحت پوشـش قرار داده اسـت.
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- صادرات کاال با احتسـاب میعانات گازی کشـور 
طـی شـش ماهه 1395: 59132 هـزار تـن و 21706 

دالر میلیون 
-  تغییــرات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل: 
25,5 درصــد ازلحــاظ وزن و 6 درصــد ازنظر ارزشــى 

افزایش
-  پنــج قلــم عمده صادراتــی: میعانات گازى بــهِ ارز 
3496 میلیــون دالر، گاز طبیعــى مایع شــده بــه ارزش 
1940 میلیــون دالر، گازهاى نفتــى و هیدروکربورهاى 
و  ســبک  روغن هــاى  دالر،  میلیــون   836 گازى 
فراورده هــاى نفتــى به جــز بنزیــن 688 میلیــون دالر، 

ــون دالر ــه ارزش 636 میلی ــان مایع شــده ب پروپ
ــا  ــن ب ــى کشــور: چی ــازار نخســت صادرات ــج ب - پن
3998 میلیــون دالر، امــارات متحــده عربــى 3401 
میلیــون دالر، عــراق 2976 میلیــون دالر، ترکیــه 2321 
ــون دالر. ــره 1780 میلی ــورى ک ــون دالر و جمه میلی

- سهم این بازارها از کل صادرات: 67 درصد
-  متوسـط قیمـت هـر تـن کاالی صادراتـی: 367 
دالر کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل 15 درصد 

کاهش داشـته اسـت.
ــش ماهه 1395: 15788  ــی ش ــور ط - واردات کش

هــزار تــن بــه ارزش 20308 میلیــون دالر
-  تغییــرات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل: 
ــر ارزش  ــد ازنظ ــر وزن و 2,6 درص ــد ازنظ 8 درص

کاهــش
-  پنــج قلــم عمــده وارداتــى بــه کشــور: ذرت دامــى 
ــه ارزش  ــویا ب ــا س ــون دالر، لوبی ــه ارزش 551 میلی ب
ــون دالر،  ــه ارز 478 میلی ــج ب ــون دالر، برن 503 میلی
قطعــات خــودرو ســوارى 432 میلیون دالر و وســایل 

نقلیــه داراى موتــور پیســتونى 357 میلیــون دالر
-  پنــج مبــدأ بــزرگ وارداتــی کشــور: چیــن بــا 
ارز 4860 میلیــون دالر، امــارات متحــده عربــى 3457 
ــون دالر،  ــره 1577 میلی ــورى ک ــون دالر، جمه میلی
ترکیــه 1329 میلیــون دالر و آلمــان 1122 میلیــون دالر

-  سهم 5 کشور مذکور از کل واردات: 61 درصد
- متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی: 1286 دالر؛ 
تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش

تحلیل صادرات کشور در شش ماهه اول 95

تجارت خارجی در یک نگاه

مقایسه اهداف با عملكرد صادرات کل شش ماهه 1395
ارزش: میلیون دالر

هدف کل 
درصد تحقق نسب به اهداف عملكردسال

کل سال 1395
درصد تحقق نسب به اهداف 

شش ماهه 1395

5٠٠٠٠217/643٨7

صادرات غیر نفتی طی شش ماهه 1395 به تفكیک بخش های عمده
ارزش شش ماهه 
95)میلیون دالر)

ارزش شش ماهه 94
)میلیون دالر)

درصد 
تغییرات

217٠62٠47٨6صادرات غیرنفتی )کاال و میعانات گازی)

1٨21٠164671٠,6صادرات غیرنفتی )بدون میعانات گازی)

2,6-2٠3٠٨2٠٨52واردات کل

42٠144133٠1,6تجارت کل

374474-139٨تراز تجاری )با احتساب میعانات گازی)

منبع: دفتر توسعه صادرات
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ارزش در 6 ماهه بازارهای پیرامونی
95)میلیون دالر)

در صد سهم از 
کل صادرات*

در صد سهم از کل صادرات 
به بازارهای پیرامونی

درصد تغییرات ارزشی نسبت 
به ششش ماهه 1394

PGCC 392٠1٨,132,٨2٠شورای همكاری خلیج فارس

3-313٨14,526,2سایر کشورهای عربی )لبنان-اردن-سوریه-عراق-یمن)

7٠5932,559,٠9جمع کشورهای عربی

12-5٠٨2,34,2آسیای میانه

11-٨2٠,4٠,7اروپائی

47٨2,24,٠96قفقاز

1٠6٨4,9٨,917جمع کشورهای مشترک المنافع

3٨2917,632,٠147سایر بازارهای پیرامونی )افغانستان-ترکیه-پاکستان)

1195655,11٠٠33جمع کل بازارهای پیرامونی

6-217٠61٠٠جمع کل صادرات

مأخذ: سیستم TIS بر اساس آمار مقدماتی گمرک

رتبه در 
عنوان کاالهاشش ماهه 95

ارزش صادرات در 
شش ماهه 95)میلیون 

دالر)

درصد سهم از 
کل صادرات

قیمت پایه )هر تن 
به دالر)

درصد تغییرات قیمت 
پایه نسبت به دشش 

ماهه 94

درصد تغییراتارزش 
نسبت به شش ماهه 94

13-1٠-349616,1393میعانات گازی1

1٠٠-194٠٨,9465گاز طبیعی مایه شده2

3
سایر گازهای نفتی و 

هیدروکربن های گازی شكل 
مایع شده

٨363,94٨4-44-29

سایر روغن های سبک و 4
5٠1٠9-6٨٨3,2357فراورده های به جز بنزین

22-2٨-6362,9364پروپان مایع شده5

6
محصوالت از آهن یا فوالد 
غیر ممزوج تخت فقط گرم 
نورده شده، به صورت طومار

4742,2622-15-9

1-13-44٨2,1194متانول7

27-3-4392,٠1163پلی اتیلن گرید٨

2٠-25-4٠51,9392بوتان مایع شده9

اوره حتی به صورت محلول 1٠
12-16-3951,٨265در آب

1٨1٠-975745399جمع ده قلم

برای محاسبه درصد سهم ارزشی، از رقم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی استفاده شده است.

صادرات کاال به تفكیک بازارهای پیرامونی  طی شش ماهه 1395

ده قلم عمده صادراتی در شش ماهه سال 1395
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ارزش صادرات در شش ماهه 95)میلیون نام کشوررتبه در شش ماهه 95
دالر)

درصد سهم از کل 
صادرات

درصد تغییراتارزش نسبت به 
شش ماهه 94

399٨1٨,42چین1

19-34٠115,7امارات متحده عربی2

3-297613,7عراق3

23211٠,79ترکیه4

17٨٠٨,2716جمهوری کره5

137٠6,3٠هند6

٨-11635,4افغانستان7

24-5522,5ژاپن٨

3761,73٠پاکستان9

3631,7٨7عمان1٠

1٨3٠٠٨45جمع ده کشور

کشور مقصد
شش ماهه 
نخست 
1395

شش ماهه 
نخست 1394

درصد 
تغییرات

وزن 
)هرارتن)

ارزش 
وزن سهم ارزشسهم وزن)میلیون دالر)

)هرارتن)
ارزش )میلیون 

دالر)
سهم 
وزن

سهم 
ارزشوزن ارزش

1٨,59-٨19934٠113,٨715,677344417٨15,5٨2٠,4٠11,63امارات متحده عربی

3,41-5,12-719٨297612,1713,7175943٠٨116,1145,٠5عراق

٨,13٨,7٠-4431232٠7,5٠1٠,694٨2321351٠,241٠,43ترکیه

٨,36-223٨11623,795,361937126٨4,116,2٠15,5٠افغانستان

9653751,631,7373٠2٨91,551,4132,٠729,93پاکستان

7773621,321,672٨1194٠,6٠٠,95175,٨3٨6,٨٨عمان

7713٠٠1,3٠1,3٨31٠132٠,66٠,6514٨,٠4126,٠2آذربایجان

3٠,27-16,17-٨242721,391,269٨33912,٠91,91ترکمنستان

12,2٨-14,2٨-3٠7139٠,52٠,6435٨159٠,76٠,7٨ارمنستان

1211٨٠,٠2٠,541٠34٠,٠2٠,1711,1٠23٨,63جمهوری عربی سوریه

درصد تغییراتشش ماهه 1394شش ماهه 1395صادرات

ارزشوزنارزش)میلیون دالر)وزن )هرارتن)ارزش)میلیون دالر)وزن )هرارتن)

OIC 2٨7٨612٠6٨2٠4269٨514123همكاری اسامی

ECO 933٠463651٠٨2935٨35٨سازمان همكاری اقتصادی

PGCC 1٠31٨392٠642٨33٠٠6119شورای همكاری خلیج فارس

CIS 23541٠6٨21٠٨9131217کشور های مستقل مشترک المنافع

EU 9٠٠٨٠٨6527163٨13اتحادیه اروپا

ASEAN 113533٨5422٨41٠919کشور های عضو همكاری جنوب شرق آسیا

صادرات کاال به تفكیک گروه های اقتصادی طی شش ماهه سال های 1394-95

مهمترین بازارهای هدف کاال طی شش ماه سال 1395

کشورهای عمده صادرات طی 6ماهه نخست سال 1395
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کیتکو  سایت  ارزیابى  آخرین  اساس  بر 
و  سرمایه گذاران   ،(Kitco News)
که  دارند  انتظار  بازار  حرفه اى  فعالین 
یابد. ادامه  طال  قیمت  اخیر   رشدهاى 
بازار  حرفه اى  فعالین  از  سیزینسکى،  کولین 
است که پیش بینى مى کند در معامالت جدید 
قیمت طال افزایش خواهد یافت. ”ازنظر من 
اوج  به  و  بیش ازحد رشد کرده  آمریکا  دالر 
رسیده است و من فکر مى کنم که در سال 
آینده میالدى (2017) حداکثر دو بار نرخ بهره 
افزایش خواهد یافت و در حال حاضر، بازار 
بیش ازحد واقعى دالر آمریکا را تقویت کرده 
است و ظاهراً انتظار دارد که نرخ بهره بیش از 
این افزایش یابد. اسیالتور RSI دالر آمریکا هم 
در محدوده اشباع خرید قرارگرفته است و دالر 
در معرض اصالح منفى است. در همین حال، 
طال مى تواند به رشد اخیر خود ادامه دهد. طال 
در محدوده 1250 دالرى در وضعیت اشباع 
فروش قرارگرفته بود و به همین دلیل مى تواند 

بازگشت خوبى داشته باشد.“
فیل فالین یکى دیگر از فعالین حرفه اى بازار هم 
منتظر افزایش قیمت طالست، ”بایستى به رشد 
طال در هفته هاى گذشته توجه کرد. رشد قیمت 
طال همراه با رشد ارزش دالر آمریکا صعود 
کرد. به نظر مى رسد که تقاضاى فیزیکى طال از 
قیمت این فلز گران بها حمایت مى کند (اشاره 
به تقاضاى فیزیکى طال در کشور هند است). 
همچنین در آینده بحث هاى زیادى در رابطه 
با افزایش تورم به وجود خواهد آمد. به دلیل 
نوسانات بازار اوراق قرضه و نرخ پایین بهره، 
طال بیشتر به عنوان گزینه اى براى پوشش تورم 
عمل مى کند. همه این عوامل مى توانند موجب 
 صعود قیمت طال در هفته پیش رو شوند.“
هنرى تو، از تحلیلگران بازار هم معتقد است که 
قیمت طال افزایش خواهد یافت. ”به نظر من 
به دالیل مختلفى قیمت طال مى تواند رشدهاى 
خریدهاى  مثال،  به طور  دهد.  ادامه  را  اخیر 
باالى چین و هند پس از سقوط قیمتى طال 
در فصل سوم سال 2016 و همچنین احتمال 

پیش بینی آینده قیمت طال

انتخابات  پس  از  آمریکا  مالى  کسرى  باالى 
ریاست جمهورى آمریکا (که منجر به رشد 
تورم خواهد شد)، عواملى هستند که از افزایش 

قیمت طال حمایت مى کنند.“
ِگرگ هارمون هم بر این باور است که ”تا وقتى 
طال به باالى 1310 دالر صعود نکرد، بازار طال 

براى من نزولى است.“
 MKS افشین نبوى، سرپرست خانه معامله گرى
سوئیس هم معتقد است که بازار بین 1260 
دالر و 1275 دالر نوسان خواهد کرد، چون که 
آمریکا    NFP گزارش  منتظر  بازار  فعالین 
هستند. این گزارش رویداد مهمى براى بازار 
است و تأثیر قابل توجهى بر انتظارات نرخ بهره 
آمریکا مى گذارد. ”گزارش NFP بعدى مسیر 

آتى نرخ بهره آمریکا را روشن خواهد کرد.“
همچنین در تازه ترین نظرسنجى انجمن بازار 
طالى لندن نشان مى دهد که پایین بودن یا منفى 
بودن نرخ بهره واقعى و مشکالت اقتصادى جهان 
 موجب افزایش تقاضا براى طال خواهد شد.
حاکى  لندن  طالى  بازار  انجمن  نظرسنجى 
است که قیمت طال تا پایان سال 2017 میالدى 
بیش از 7 درصد افزایش خواهد یافت. قیمت 
با رشد 18 درصدى  مدت  این  در  نیز  نقره 

روبرو خواهد شد.
این گزارش افزود: قیمت طال تا سال آینده 

به بیش از 1347 دالر افزایش خواهد یافت. 
قیمت هر اونس نقره نیز به بیش از 20,90 دالر 
خواهد رسید. اکتبر گذشته شرکت کنندگان در 
این نظرسنجى اعالم کرده بودند که قیمت طال 
تا 12 ماه آینده به 1160 دالر خواهد رسید که 
این رقم 100 دالر کمتر از قیمت کنونى است.

قیمت طال در شش ماه نخست امسال با رشد 
25 درصدى روبرو شد و این در حالى بود که 
قیمت طال در سه سال گذشته به طور متوالى با 

کاهش همراه شده بود.
دیک پون تحلیلگر ارشد اقتصادى دراین باره 
گفت: اگر فدرال رزرو آمریکا پس از افزایش 
نرخ بهره در نشست دسامبر، تصمیم بگیرد 
تا اجراى سیاست هاى پولى عادى را متوقف 
کند و تصمیمى براى افزایش بیشتر نرخ بهره 
نداشته باشد، قیمت طال در شش ماه نخست 
سال آینده به بیش از 1400 دالر خواهد رسید.

وى افزود: مشکالت اقتصادى و مالى و سیاسى 
زیادى در جهان وجود دارد که مى تواند مانع از 
کاهش بیشتر قیمت طال در شرایط کنونى شود.
سوى  از  سرمایه گذارى  تقاضاى  افزایش 
صندوق هاى بزرگ پوشش ریسک نیز مى تواند 
عامل مهمى براى رشد قیمت طال طى ماه هاى 

آینده باشد.

goldETF :منبع
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از هم  تاثر پذیر  مقوله  دو  اقتصاد و سیاست 
بار دیگر برادرى خود را در عرصه جهانى به 
نمایش گذاشتند. یک سال پر از پستى وبلندى 
در اقتصاد ایران از توافق وین در بهار 94 تا 
برگزیت که سرنوشت اقتصاد ایران و جهان را 
تغییر داد. بازارها نیز در این مدت بازتاب دهنده 
این متغیرهاى مهم اقتصادى و سیاسى بودند، 
به گونه اى که اقتصاد ایران پر نوسان ترین سال 

خود را پس از سال 1391 تجربه کرد.
باالتر،  بازده  قانون  بازه یک سال گذشته  در 
ریسک باالتر دیگر در بازارهاى کشور مصداقى 
28 درصدى  بازدهى  با  طال  بازار  نداشت. 
مقام اول پربازده ترین بازار کشور را به خود 
اختصاص داده است. نکته جالب قرارگیرى 
سرمایه گذارهاى بانکى در رتبه دوم است که 
با بازدهى 15 درصدى در 9 ماهه اول و 4,5 
درصدى در سه ماهه آخر، در جمع بازده 19,5 
درصدى براى یک سرمایه گذارى بدون ریسک 
را فراهم آورده است. رتبه هاى سوم به بازار 
پر ریسک و نوسان کشور با بازدهى 15 درصد 
خواهد رسید که با انتظارات بسیار فاصله دارد. 
بازار ارز نیز با بازدهى هشت درصدى نشان 
داد که از مقاصد سفته بازى خارج شده است 
اقتصاد  پیشرانه  و  محرك  موتور  آخر  در  و 
کشور بسیار کم فروغ ظاهر شده و با بازدهى 
که  دارد  این موضوع  از  نشان  3,5 درصدى 
بازار مسکن در رکود کامل است. در جدول 
1 اطالعات متوسط قیمتى سه بازار ارز و سکه 
در بازه ماهانه، مسکن شهر  در بازه سه ماهه 
(ارقام به ریال) و در آخر روند شاخص کل 

بورس  قرار دارد.

سپرده بانكی، همچنان پر طرفدار
عدم  دلیل  به  کشور  در  بانکى  سپرده هاى 
معموالً  آن،  نرخ  درست  سیاست گذارى 
سیاست گذارى  با  ندارد.  عمده اى  تغییرات 
انقباضى پولى براى کاهش نرخ تورم، دولت 
نرخ سود بانکى را در زمستان سال 1392 به 
22 درصد رساند و این موضوع درجلوگیرى 

از رشد تورم بسیار تأثیرگذارى باالیى داشت. 
بااین حال کاهش نرخ تورم نیز مسیر نرخ سود 
بار  و عدد 22  نداد  تغییر  در سال 1393  را 
دیگر در این سال به ثبت رسید. سال 1394 
که روند تورم به تک رقمى شدن نزدیک بود، 
نرخ سود سپرده بانکى تنها دو درصد کاهش 
پیدا کرد. بااین حال زمزمه هاى کاهش بیشتر 
نرخ سود بانکى پس از توافق وین شنیده شد 
که هیچ کدام به نتیجه نرسید. با وجود کاهش 
دو درصدى نرخ سود سپرده ها، روند سپرده هاى 
غیر دیدارى در بانک ها متوقف نشده و آمارها 
نشان مى دهد میزان شبه پول از حدود 700 هزار 
میلیارد تومان به 880 هزار میلیارد در آخر سال 
رسیده است. این افزایش نسبت به اسفند سال 
قبل 33 درصد بوده است که بسیار قابل توجه 
و سوداگرى 20 درصدى بانک براى بسیارى از 

سرمایه گذاران بسیار دلپذیر بوده است.
نیز   1395 سال  در  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
و 15  به 18  سپرده ها  نرخ  کاهش  موج  دو 
تحت  حدودى  تا  را  دیگر  بازارهاى  درصد 
تأثیر قرارداد. ولى هنوز نیز بانک ها جذابیت 
در  زیرا  دارند،  سرمایه گذارى  براى  زیادى 

حالت رکودى که حاشیه سود کارخانه ها بسیار 
پایین و منفى است، حتى در نرخ 15 درصد 
سپرده هاى بانکى، بورس  مهیاى شرایط خوبى 
این  نشان دهنده  موضوع  این  و  بود  نخواهد 
است که نرخ هاى سود، اگر تا سطح سودآورى 
فعالیت غالب پروژه هاى اقتصادى کشور نرسد، 

همچنان جذاب و پرمشترى خواهد بود.

مسكن: صعودی بدون جنجال
رکود  در  حاضر  شرایط  در  مسکن  بازار 
قابل توجه به وجود آمده از ابتداى دولت قرار 
دارد. هزینه هاى مالى باالى پروژه هاى مسکن 
براى دریافت تسهیالت در کنار کاهش قدرت 
خرید خانوارها در بخش مسکن باعث ایجاد 
رکود دامنه دار در این بخش و رونق نسبى بازار 
رهن و اجاره شده است. بااین حال برنده اصلى 
کاهش نرخ سود بانکى، بازار مسکن است. به 
دلیل این که هم گرفتن تسهیالت براى سازنده 
بیشترى صورت مى پذیرد و هم  با سهولت 
دیدارى  سپرده هاى  این  از  بخش  این  انتقال 
جهت سرمایه گذارى در بخش مسکن، رونق 

بیشترى در بازار ایجاد مى کند.

پرریسک ترین و کم ریسک ترین بازارها

جدول1-متوسط قیمتی در چهار بازار اصلی
مسكنسكهارزبورستاریخ
67643/9326٠٠٨67٠٠٠٠تیر94

65225336٠٠93٠٠٠٠٠مرداد94
61576/٨3412٠914٠٠٠٠4394٨٠٠٠شهریور94

631573462٠944٠٠٠٠مهر94
62٨٨935٨٠٠9٠5٠٠٠٠آبان 94
6151٨/53642٠923٠٠٠٠441٠2٠٠٠آذر 94
66562/53615٠925٠٠٠٠دی 94
77٨٨٨349٨٠9٨7٠٠٠٠بهمن94
٨٠219/4347٠٠1٠15٠٠٠٠444٠٨٠٠٠اسفند94

7٨43٠/93477٠1٠33٠٠٠٠فروردین95
76413/33445٠1٠3٠٠٠٠٠اردیبهشت95

726153463٠1٠35٠٠٠٠45499٠٠٠خرداد95
74514/13515٠1٠٨6٠٠٠٠تیر95

77٨٠٠/٨352٠٠11125٠٠٠مرداد95
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سایه نفت سیاه بر روی بازار ارز
تأثیر  تحت  موردبررسى  بازه  در  کشور  ارز  بازار 
نوسانات قیمت نفت است و همچنان قیمت در حدود 
20 دالرى نفت در دى ماه 95 شرایط پرهیجانى را براى 
بازار ارز رقم زد و این شرایط به گونه اى بود که ارز تا 
سقف 3650 تومانى پیش رفت. با حذف ریسک هاى 
سیاسى و مقاصد سوداگرایانه از بازار ارز، بازار تحت 
تأثیر شرایط تحمیل شده به بانک مرکزى جهت کنترل 
بازار ارز و ذخایر تصمیم گیرى نمى کند و به متغیرهاى 
جهانى و وضعیت اقتصاد جهانى نیز واکنش نشان 

مى دهد.
بااین حال موضوع برگزیت، نگرانى کشورهاى عضو 
اوپک در مورد کاهش شدید قیمت نفت را به دنبال 
داشته و موضوع فریز نفتى بار دیگر در کشورهاى نفتى 
مطرح شده است. درصورتى که این موضوع به وقوع 
بپیوندد، کاهش قابل توجه نرخ ارز دور از انتظار نیست.

صدرنشینی طا تحت تأثیر برگزیت
اونس جهانى طال، تحت تأثیر آینده مبهم اقتصاد جهانى پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، به یک باره جهش عمده اى داشت. در این مواقع 
سرمایه گذاران به فکر تثبیت دارایى خود هستند و بازار طال بهترین بازار 
جهت جذب سرمایه گذاران است. در کشور ما نیز قیمت سکه دونیروى 
نرخ دالر و اونس جهانى است. در سال گذشته نیز بازار طال دو دوره 
متفاوت را تجربه کرد، در نیمه اول که تا دى ماه سال گذشته ادامه داشت، 
ریسک بازار جهانى نفت باعث افزایش ارزش دالر شد، در طرف دیگر 
موج دوم پس از دى ماه و با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن قیمت 
اونس جهانى طال همراه بود که در بازه برگزیت به اوج خود رسید. در 
حال حاضر نیز بازار طال تحت تأثیر هر دو عامل، ملتهب شده و قیمت 

سکه افزایش یافته است.
بااین حال فریز نفتى مى تواند یک محرك بسیار قدرتمند جهت رشد 
قیمت اونس جهانى طال باشد و قسمت مربوط به بازار ایران بستگى به 

سیاست هاى ارزى و صادراتى داخل دارد.

بورس ، بازار با طعم مواد خام
بورس  در سال گذشته سرخط تمام منابع خبر اقتصادى کشور بوده 
و حوادث بسیارى آن را به عنوان مهم ترین بازار در سال گذشته مبدل 
ساخته است. پس از صعود در بازه تیرماه و در جهت اخبار مذاکرات، 
با به ثمر رسیدن توافق وین، به یک باره ماجرا عوض شد و روند بورس  
به یک باره تغییر کرد. عواملى نظیر صورت هاى نا مناسب مالى و همچنین 
رکود فراگیر اقتصادى شاخص بورس  را به مرز 60 هزار واحدى نزدیک 
کرد. در این میان خودروسازان با ضریب بتا 3,8 لیدر بالمنازع بازار 
بورس  بودند. وضعیت نامناسب آن ها نیز بورس  را در مسیر نزولى 

قرارداد.
دلیل  به  تغییر وضعیت خودروسازان  به  امید  برجام و  اجرایى شدن 
سفرهاى خارجى هیات هاى اقتصادى و اعالم قراردادها وضعیت بورس  
را تغییر داد. در این بازه خودروسازان روند صعودى بسیار مناسبى داشتند 
و بازار را نیز با خود همراه کردند. بااین حال با شروع سال جدید و اعالم 
پیش بینى هاى شرکت ها ازجمله خودروسازان، نشان از ادامه وضعیت 
نا مناسب اقتصاد کشور داشت و شاخص فرآیند نزولى خود را بار دیگر 

آغاز کرد.
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کارشناسان مى گویند با توجه به سیاست هاى 
پولى و بانکى که طى سه سال اخیر در اقتصاد 
کالن اتخاذشده است، احتمال این که قیمت 
مسکن مانند دولت قبل یک باره جهش کند 

بعید به نظر مى رسد.
زمانى که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور 
قیمت  گرفت  دست  در   1392 سال  در  را 
مسکن تحت تأثیر عواملى همچون استقراض 
بى پرواى دولت قبل از بانک مرکزى، پروژه 
مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه براى 
این منظور با رشد سه برابرى در سال 1391 

مواجه بود.
از سوى دیگر طى سال هاى 1390 و 1391 
تحریم ها تأثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و 
باعث شد قیمت دالر از 1200 به 3600 تومان 
افزایش یابد. به همین ترتیب همه  کاالها روند 
افزایشى گرفتند که این گرانى با تأخیرى حدود 
شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد؛ اما 
سیاست هاى  گرفت  تصمیم  روحانى  دولت 
قبل را کنار بگذارد که این تصمیم باثبات قیمت 
مسکن در شرایطى که اقتصاد به طور متوسط 
تورم 15 درصدى را طى سه سال تجربه کرد 
همراه بود و به بیان دیگر مى توان گفت قیمت 
مسکن طى سه سال اخیر 45 درصد پایین آمد.
در این خصوص مدیرعامل بانک مسکن با 
یادآورى جهش هاى قیمت مسکن در سال هاى 
گذشته، سیاست هاى پولى دولت قبل را عامل 
اصلى باال رفتن تورم در کشور عنوان کرده و 
مى گوید با اضافه برداشت هاى انجام شده در آن 
سال ها از بانک مرکزى، پایه پولى افزایش یافت 
که منجر به باال رفتن تورم و سیل نقدینگى در 

جامعه شد.
امروز  بت شکن،  محمدهاشم  گفته  به 
به هیچ عنوان چنین وضعیتى را شاهد نخواهیم 
پول  به  دست درازى  هیچ گونه  زیرا  بود، 

پرقدرت بانک مرکزى نشده است.
در  که  کرد  اظهار  مسکن  بانک  مدیرعامل 
در  مى توانستند  مردم  همه  گذشته  سال هاى 
قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام 

بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیالت باید 
یک سال سپرده گذارى کنند که به این ترتیب، 

نقدینگى هاى سرگردان تجهیز شده است.
مردم  که سپرده هاى  به تدریج  اعتقاد وى،  به 
به همان نسبت  افزایش مى یابد،  بانک ها  در 
تسهیالت نیز به مردم اعطا مى شود و بر این 
تسهیالت  یک باره  تقاضاى  افزایش  اساس، 

مسکن را شاهد نخواهیم بود.
سعى  سازندگان  بعضى  که  شرایطى  در  اما 
مى کنند با استفاده از عباراتى همچون شوك، 
جهش، سونامى یا واژه هایى از این دست به 
بازار جو بدهند، کارشناسان مى گویند بازار 

مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران 
معتقد است که قیمت مسکن در سال 1391 
آن قدر افزایش داشته که ظرفیتى براى افزایش 
مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به 
رونق نگرانى خاصى بابت افزایش قیمت ایجاد 

نخواهد کرد.
به گفته محمدمهدى مافى، شرایط به سمتى 
نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه 
باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم 
که رونق اقتصادى باعث افزایش توان مصرف 
کننده مى شود. در آن صورت حتى اگر قیمت 
مسکن باال رود مردم قدرت خرید خواهند 

داشت.
وى ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته اى 
 اظهارکرد: طى دو سال اخیر دولتمردان تنش هاى
سیاسى و اجتماعى را خوب مدیریت کردند 
اما نباید منتظر جهش آنى در بخش هاى اقتصاد 
از جمله مسکن بود؛ چرا که معموال تغییرات 
به جا  تاثیر مطلوبى  آنى، زودگذر هستند و 
نمى گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنى در 

سطوح اقتصادى باشیم.
همچنین عضو هیات علمى دانشگاه پیام نور 
مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران 
رکود گفت: از نظر من دولت فعلى عملکرد 
خوبى داشته چراکه توانسته تورم 40 درصدى 
یک  واقع  در  دهد.  کاهش  درصد  به 10  را 

چرخه  شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در 
آن تورم هر روز افزایش پیدا مى کرد و دولت 
تمرکز  من  نظر  به  مى آورد.  بودجه  کسرى 
دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر 
سیاست هاى انقباظى بیشترى را انجام مى دهد.

به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتى قیمت 
مسکن گران نشده، نمى توانیم بگوییم عملکرد 
دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این 
دلیل است که خانه هاى ساخته شده را کسى 
بخش  مختص  رکود  این  امروز  نمى خرد. 
مسکن نبوده و همه  بخش هاى اقتصادى ما به 
آن مبتالست که البته بخشى از این مساله ناشى 

از شرایط سیاسى است.
نمى رسد»،  آسمان  به  دیگر  مسکن  «قیمت 
این جمله را محمد وطن پور، یکى دیگر از 

کارشناسان اقتصاد مسکن مى گوید.
به اعتقاد او، اگر در سال هاى گذشته ساخت 
مشترى  قیمت  و  کیفیت  نوع  هر  با  مسکن 
خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم 
نیست و با توجه به حجم باالى خانه هاى خالى 
و نبود مشترى، کیفیت براى مشتریان مهم شده 
است. لذا مالکان دیگر نمى توانند قیمت ها را به 

آسمان برسانند و انتظار مشترى داشته باشند.
به گزارش ایسنا؛ به گفته این کارشناس، حجم 
بازار مسکن بزرگ تر از آن است که سازندگان 
بتوانند قیمت ها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ 
چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن 

وجود ندارد.
وى روى دست ماندن یک میلیون و 600 هزار 
خانه خالى در کشور را ناشى از هجوم بى سابقه 
به سمت تولید مسکن طى یک دهه گذشته 
دانسته و مى گوید همه نهادهاى اقتصادى و 
غیراقتصادى به بخش مسکن آمدند و در رکود 
در حال حاضر  بنابراین  کردند؛  گیر  مسکن 
رونق یعنى انجام معامالت، نه این که قیمت ها 
از مترى چهار میلیون به مترى هشت میلیون 
افزایش  ظرفیت  اصال  که  چرا  برسد؛  تومان 
قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در 

آینده دور از ذهن است.

آیا بازار مسکن جهشی خواهد شد؟!

مسکن
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مال ها دست کم به پنج دلیل عمده، جزو مراکز 
حیاتى براى اقتصاد شهر محسوب مى شوند. 
کنترل  و  بازار  تنظیم  مال ها،  مزیت  اولین 
ایجاد رقابت در  نتیجه  خودکار قیمت ها در 
از وجود چند  ناشى  مشابه  کاالهاى  فروش 
واحد عرضه کننده کاالها و خدمات یکسان در 

یک مجتمع تجارى است.
دسترسى مردم به چند کاال و خدمت مورد 
نیاز از طریق مراجعه به تنها یک مرکز خرید 
و بى نیازى آنها به انجام چند سفر درون شهرى 
مثبت  اثر  مایحتاج خود، دومین  تامین  براى 
مال ها در مراکز شهرى به خصوص شهرهاى 

بزرگ و کالن شهرها محسوب مى شود.
مزیت سوم مال ها، به کنترل خودکار کیفیت 
اجناس از طریق تبدیل مال ها به مراکز عرضه و 
فروش کاالهاى مصرفى با کیفیت و مارك دار 
برمى گردد که جایگزین بسیار مناسبى براى 
کاهش  مى شود.  محسوب  متفرقه فروشى 
هزینه هاى کسب و کار تجارى براى صاحبان 
و فعاالن در واحدهاى تجارى واقع در مال ها 
نسبت به مغازه هاى واقع در حاشیه خیابان ها 
مراکز  سایر  به  نسبت  مال ها  چهارم  مزیت 
کسب و کار است. به این معنا که صاحبان 
کسب و کارهاى تجارى و صنفى در مال ها 
از نظر هزینه هاى مربوط به فضاهاى مشاع 
شامل نظافت و نگهدارى، نسبت به مغازه هاى 
مستقل واقع در خیابان ها، مبالغ کمتر و خدمات 
بهترى را به واسطه قرار گرفتن در یک مجتمع 

چند منظوره پرداخت و دریافت مى کنند.
به عنوان مثال، هزینه ها و دردسرهاى مربوط 
به کسب و کار در مال ها نسبت به مغازه هاى 
مستقل مانند سکونت در آپارتمان در مقایسه 
با زندگى در ویالهاى شخصى است. کاهش 
زمان و هزینه سفر و در نتیجه مدیریت ترافیک 
شهرى به دلیل دسترسى همزمان شهروندان به 
چند کاال یا خدمت، مزیت چهارم این مجتمع ها 
محسوب مى شود. با این حال به رغم مشاهده 
تاثیر واضح و عینى «تشدید پدیده مال هاى 
مزاحم» که هم اکنون پیامدهاى منفى خود را 
در اشکال گوناگون از جمله تشدید ترافیک 
در مجاورت این مال ها، فروش نرفتن واحد 
در مال هاى تازه ساز و عدم اختصاص درست 
سرمایه ها به مناطق مستعد شهر نشان مى دهد، 

ساخت وسازهاى  هنوز 
یاد  مناطق  در  تجارى 

شده ادامه دارد.
براى کنترل این 

وضعیت، 

زمان صدور  در  مى کنند  توصیه  کارشناسان 
پروانه براى ساخت وسازهایى از این جنس، 
پروانه ساخت با لحاظ مناطق اشباع شده و 
مناطق مستعد براى ساخت صادر شود؛ به این 
معنا که شهردارى در نقش هدایتگر جریان 
سرمایه به پروژه هاى شهرى متناسب با استعداد 
فعلى مناطق، سرمایه گذار را به ساخت وساز در 
مناطقى ترغیب کند که هم اکنون داراى ظرفیت 
خالى براى مال سازى است و با مشکل کمبود 

مال در منطقه مواجه است.
حالى  در  این  نیوز،  اقتصاد  گزارش  به 
حساسیت  نافى  موضوع،  این  که  است 
سرمایه گذاران نسبت به تعیین مکان درست 
سرمایه گذاران  نیست؛  سرمایه گذارى  براى 
نظر  با در  باید  نیز  مال  متقاضیان ساخت  و 
در  مزاحم  مال هاى  پدیده  تشدید  گرفتن 
برخى مناطق شهر تهران سرمایه هاى خود 
را به نحو درستى بین سایر مناطق شهر 
تهران توزیع کنند تا عالوه بر کمک به حل 
معضل کمبود مال در برخى مناطق مستعد، 
با معضل عدم فروش واحدها در زمـان 
تـکمیل پـروژه مواجه نشوند.

دالیل نیاز به مال ها
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حدود یک سال پیش، بازارهاي سهام چین سیاست گذاران اقتصادي را دچار 
دلهره و حمله عصبی کرده بود. امروز هم بازار امالك و مستغالت چین است که 
چه در داخل و چه در خارج از این کشور نگرانی هاي بسیاري ایجاد کرده است.
بخش امالك و مستغالت، حدود یک چهارم از تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ 
جهان را تشکیل می دهد و فروپاشی این بازار به طور قطع عالوه بر مشکالت 
داخلی، در خارج نیز تاثیرات منفی بر جا می گذارد. اما مساله اینجاست که چین 
می تواند از این فروپاشی فاجعه بار جلوگیري کند؛ اما طبق شواهد امر، توانایی 
اجراي اصالحات اساسی موردنیاز براي رفع مشکالتی که به نوسان در بازار منجر 

شده اند و در بلندمدت خطرناك هستند را ندارد.
یک دلیل براي خوش بینی به امکان پیش گیري از بحران این است که عامل خطر 
شناسایی شده است. با افزایش بهاي امالك و مستغالت در بسیاري از شهرهاي 
بزرگ، براي نمونه بیش از 30درصد در سال در شهرهایی همچون شانگهاي، 
شنژن و نانجینگ، حتی کارشناس اقتصادي ارشد بانک مرکزي چین نیز درمورد 
«حباب» بازار مسکن هشدار داده است. وانگ جیانلین، ثروتمندترین مرد چین و 
یکی از توسعه دهندگان بازار امالك و مستغالت، ماه پیش حتی پا را فراتر هم 

گذاشت و حباب بازار مسکن را «بزرگ ترین حباب در تاریخ»، توصیف کرد. 

وقتي عرضه و تقاضا با هم نمي خواند
تغییر وضعیت در بازار مسکن چین همچنین یادآور این مساله است که تقاضا در 
این بازار تا چه اندازه سیري ناپذیر باقی مانده است. موسسه رتبه دهی فیچ تخمین 
زده که براي برآورده کردن تقاضا در سال هاي2015 تا 2030 ازسوي افرادي که 
به شهر ها نقل مکان می کنند و قصد خرید خانه هاي بهتري را دارند، به حدود 
800میلیون مترمربع، تقریبا برابر با مساحت سنگاپور، مسکن جدید نیاز است. 
اگرچه چین در سال هاي اخیر حدود یک میلیارد مترمربع خانه سازي داشته است، 
اما بازهم مقدار تخمین زده شده توسط فیچ براي 15سال آینده، قابل توجه است.
 با این حال و به گزارش تعادل به نظر می رسد درنتیجه سیاست گذاري هاي
غلط دولت، بازار موجود براي همه این خانه هاي ساخته شده و در حال ساخت، 
با مشکالت جدي مواجه است. بزرگ ترین مشکل این است که سیاست گذاري 
هاي دولت ساخت خانه هایی را که مردم بخواهند در آنها زندگی کنند، غیرممکن 
کرده است. از آنجا که دولت سعی دارد از توسعه بیشتر کالن شهرها جلوگیري 
کند، در این شهرها زمین هاي اندکی براي ساخت وساز موجود است. کمبود 
زمین سبب افزایش قیمت می شود و سازندگان و خریداران هر دو مجبورند براي 

به دست آوردن ملک موردنظر خود، بهاي بیشتري پرداخت کنند.
فروخته  امالك  از  بلندباالیی  فهرست  کوچک  شهرهاي  در  دیگر،  ازسوي 
نشده وجود دارد. دولت هم براي مداخله و تغییر شرایط رقابتی کنونی تالش 
چندانی نمی کند. هماهنگ کردن عرضه و تقاضا معموال خیلی موردتوجه قرار 
 نمی گیرد، چراکه فروش زمین یکی از منابع اصلی تامین درآمد دولت هاي

محلی است.

حباب بازار مسکن
تهدیدی براي اقتصاد چین

مسکن  بازار  بر  دولت  نظارت  لزوم  بر  تاکید  با 
نهاده هاى  قیمت  افزایش  به  توجه  با  گفت: 
صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه 
سازمان هاى ارائه دهنده خدمات در حوزه مسکن، 

همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسرى انبوه سازان 
مسکن ضمن بیان مطلب فوق وبا اشاره به رکود دو 
تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه 
اول سال 95 بازار مسکن دوران پیش رونق خود را 
پس از دو یا سه سال رکود طى کرد و البته هنوز این 

بازار در دوران پیش رونق خود قرار دارد.
افزود: سیاست هاى دولت در زمینه تقویت  وى 
تقاضاى مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیالت 
بانکى و همچنین کاهش ریسک معامالت مسکن 
در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از 

سه سال در سال جارى بشکند.
پورحاجت، مهمترین چالش کنونى که مى تواند 
و  مالیات ها  را  کند  درگیر خود  را  مسکن  بازار 
قانون  گفت:  و  دانست  امالك  معامالتى  ارزش 
مالیات هاى مستقیم، سال گذشته بازنگرى و از آغاز 
سال 95 الزم االجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا 
و روش محاسبات معامالت امالك نیز تغییر کرده 
و از آنجایى که این موضوع تاثیرگذارى باالیى در 
افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن 

بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.
وى ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتى بسیار 
مهم هستند و مى توانند بازار مسکن را با چالش 
جدى و افزایش زیاد قیمت روبرو کنند. بنابراین 
باید قانون مالیات هاى مستقیم در مجلس مورد 

بازنگرى مجدد قرار بگیرد.
پورحاجت با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار 
مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر 
بازار مسکن بى شک افزایش قیمت مسکن افزون بر 
نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن 
نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار 
همانند سال هاى گذشته معادل نرخ تورم خواهد 

بود.

پیش بینی قیمت مسکن 
تا پایان سال
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صنعت سفر و گردشگري در بسیاري از کشورهاي جهان یک فعالیت 
مهم اقتصادي به حساب می آید که بر روند رشد و توسعه اقتصادي 
کشورها، به خصوص کشورهاي در حال توسعه تاثیر مثبت دارد. این 
صنعت یکی از صنایع رو به رشد در کشورهاي در حال توسعه است 
که تاثیر اقتصادي بالقوه و بالفعل آن بر اقتصاد کشورها از جمله تولید، 
مصرف، سرمایه گذاري و اشتغال مشهود بوده است. کشور ایران نیز با 
توجه به جاذبه هاي توریستی فراوان ظرفیت باالیی در جذب گردشگر 
دارد و در فضاي به وجود آمده در شرایط پس از تحریم، براي افزایش 
بهره برداري از این ظرفیت خیز برداشته است؛ اما با وجود اینکه طبق 
به کشور در سال هاي  تعداد گردشگران ورودي  بانک جهانی،  آمار 
اخیر رشد داشته، اما مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می دهد که 
رتبه ایران در شاخص رقابت پذیري گردشگري تغییر چندانی نداشته 
است. همچنین این آمارها نشان می دهد که اثر بخش گردشگري بر 
تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین 
خاورمیانه و دنیا در جایگاه خوبی قرار ندارد. طاهره کریمی دستنایی 
گزارشی در این مورد تهیه کرده و معاونت بررسی هاي اقتصادي اتاق 
 بازرگانی تهران این گزارش را منتشر کرده است. در ادامه خالصه یی

از این گزارش را می خوانید.

گردشگري و اقتصاد
صنعت سفر و گردشگري از طریق اثر بر GDP و اشتغال بر اقتصاد 
کشورها اثر می گذارد که این اثرگذاري به طور مستقیم، غیرمستقیم و القا 
شده واقع می شود. در ایران نیز بخش سفر و گردشگري بر اقتصاد کشور 
از این سه طریق اثرگذار است. آثار مستقیم گردشگري شامل اثراتی است 
که به طور مستقیم منجر به تغییر در تولید ناخالص داخلی و اشتغال می 
شوند. آثار غیرمستقیم گردشگري شامل هزینه هایی است که به طور 
غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کشور اثر می گذارد 
و آثار القایی نیز شامل مخارج مستقیم و غیرمستقیم کارکنان آن صنعت 

است.
مطابق آمار شوراي جهانی گردشگري و سفر، رشد مسافرت و گردشگري 
بر شاخص هاي اقتصاد کالن تاثیرگذار است؛ به طوري که در سال 2015 
از میان 184 کشور، ایران به رتبه 39 در «میزان ارزش افزوده ایجاد شده 
در گردشگري» در میان سایر کشورها دست یافت. همچنین در این سال 
کشور ایران از لحاظ سهم GDP گردشگري به کل تولید ناخالص داخلی 
رتبه 136 را از بین 184 کشور به دست آورد. عالوه بر موارد ذکر شده 
سرمایه گذاري در گردشگري در سال مذکور به 6,9 هزار میلیارد تومان، 
هزینه یی که گردشگران ورودي در کشور می کنند به 4,3 هزار میلیارد 
تومان و هزینه یی که گردشگران بومی می کنند به 3,48 هزارمیلیارد تومان 

سهم گردشگري
از گردش اقتصادي کشور

گری
گردش
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و  )مستقیم  کل  گردشگري  سال 2015  در 
غیرمستقیم و القایي( در مجموع 3.79 هزار 
کرد  کمك  کشور   GDP به  تومان  میلیارد 
در  ازGDP.)همچنین  7.6درصدي  )سهم 
مجموع 398.1هزار شغل )اعم از مستقیم و 
غیرمستقیم و القایي( توسط این صنعت در 

سال 2015 ایجاد شده است

ناخالص  تولید  در  گردشگري  مستقیم  اثر 
با  برابر   2015 سال  در  ایران  در  داخلي 
 GDP 44.29هزار میلیارد تومان )5.2 درصد از
کل اقتصاد( برآورده شده است و تخمین زده 
شده که در سال 2016 این رقم با رشد 7.6 
تومان  میلیارد  هزار  به حدود 4.31  درصدي 

برسد

رسید. در سال 2015 گردشگري کل (مستقیم 
و غیرمستقیم و القایی) در مجموع 3,79 هزار 
میلیارد تومان به GDP کشور کمک کرد (سهم 
مجموع  در  ازGDP.(همچنین  7,6درصدي 
398,1هزار شغل (اعم از مستقیم و غیرمستقیم 
و القایی) توسط این صنعت در سال 2015 

ایجاد شده است.

تولید ناخالص داخلي و گردشگري
و  مستقیم  اثرات  داراي  گردشگري  صنعت 
غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی است. اثر 
مستقیم گردشگري در تولید ناخالص داخلی در 
ایران در سال 2015 برابر با 44,29هزار میلیارد 
تومان (5,2 درصد از GDP کل اقتصاد) برآورده 
شده است و تخمین زده شده که در سال 2016 
این رقم با رشد 7,6 درصدي به حدود 4,31 
هزار میلیارد تومان برسد. این رشد در درجه 
اول نشان دهنده فعالیت اقتصادي ایجاد شده 
هاي آژانس  ها،  هتل  مانند  صنایعی   توسط 
مسافرتی، خطوط هوایی و سایر خدمات حمل 
و نقل مسافر (جز خدمات رفت و آمد) است. 
همچنین پیش بینی شده که تا سال 2026 مقدار 
سفر و گردشگري ساالنه رشدي حدود 9,4 
درصدي داشته و به 52,50 هزار میلیارد تومان 
با سهم 8,2 درصدي از تولید ناخالص داخلی 

برسد.
در  گردشگري  غیرمستقیم  اثر 
داخلی  ناخالص  تولید  شامل   GDP
هاي هزینه  توسط  که  است   مشاغلی 
سرمایه گذاري در گردشگري ایجاد می شود 
که شامل فعالیت هاي سرمایه گذاري از جمله 
 خرید هواپیماي جدید و ساخت هتل هاي
جدید می شود. عالوه بر آن هزینه هاي دولت 
مثل  هایی  فعالیت  شامل  که  بخش  این  در 
نقل  ارتقاي حمل و  بازاریابی گردشگري و 
 هوایی، خدمات امنیت، امنیت منطقه رفت و آمد
 مکرر، خدمات بهداشت منطقه رفت و آمد
اثرات  دیگر  از  شود.  می  غیره  و  مکرر 
غیرمستقیم در GDP خرید داخلی از کاالها و 
خدمات توسعه بخشی است که به طور مستقیم 
با گردشگران در ارتباط است. از جمله، خرید 
خدمات غذایی و تمیز کردن توسط هتل ها، 
خدمات سوخت و غذا توسط خطوط هوایی 

و خدماتIT توسط آژانس هاي مسافرتی.
در مورد اثر کل می توان گفت سهم کل سفر 
و گردشگري از تولید ناخالص داخلی (شامل 
زنجیره  گذاري،  سرمایه  تر  گسترده  اثرات 
عرضه، هزینه دولت و اثرات درآمدي القایی) 
در سال 2015 تقریبا برابر با 3,79 هزار میلیارد 
تومان بوده (سهم 7,6 درصدي از GDP) و 
انتظار می رود در 2016 با رشد 9,5 درصدي 
به حدود 99,83 هزار میلیارد تومان برسد که 

سهم 8,6 درصدي را از تولید ناخالص داخلی 
دربرمی گیرد. پیش بینی شده است که با فرض 
رشد 7,4 درصدي ساالنه، این رقم در سال 
2026 برابر با 133میلیارد و 400 میلیون تومان 
و سهم 7,3 درصدي در تولید ناخالص داخلی 

باشد.

شغل هایي که ایجاد شده
صنعت سفر و گردشگري در سال 2015 به 
طور مستقیم 476 هزار شغل ایجاد کرده که 
است.  اشتغال  کل  از  درصد  میزان 9,1  این 
انتظار می رود این میزان در سال 2016 با رشد 
2,4 درصدي مواجه شده و به 496 هزار شغل 
برسد (همچنان سهم آن از اشتغال 9,1 درصد 
است) پیش بینی ها حاکی از رشد ساالنه 3,3 
درصدي در اشتغال بوده که براي سال 2026 

انتظار میزان 627 هزار شغل مستقیم می رود.
میزان اشتغال کل (مستقیم، غیرمستقیم و القایی) 
در سال 2015 برابر با یک میلیون و 385 هزار 
و 500 شغل است که معادل 6,5 درصد از کل 
اشتغال را شامل می شود. پیش بینی می شود 
براي سال 2016 این مقدار با رشد 8,3 درصدي 
مواجه شده و به رقم 452,1 هزار شغل برسد. 
این رقم نیز 7,5 درصد از کل اشتغال را به خود 
اختصاص می دهد. پیش بینی ها براي سال 
2026 نیز حاکی از رشد ساالنه 1,3 درصدي 
در اشتغال کل و رسیدن به 967,1 هزار شغل و 
سهم 1,6 درصدي از کل اشتغال کشور است.

صادرات نامرئي
پولـی کـه توسـط بازدیدکننـدگان خارجـی 
در یـک کشـور خـرج مـی شـود (صـادرات 
بازدیدکننـده) یـک عنصر کلیـدي در صنعت 
سفر وگردشگري است. در سـال 2015 ایران 
85,3 هـزار میلیارد تومـان از این طریق درآمد 
کسـب کرده اسـت. در سـال 2016 انتظار می 
رود ایـن مقـدار حـدود 3,2 درصـد رشـد 
 کـرده و بـه 93,3هـزار میلیـارد تومان برسـد

بر اسـاس گزارش شوراي جهانی گردشگري 
و سـفر پیش بینی می شـود در سـال مذکور، 
ایـران 067,5 هـزار نفر توریسـت بین المللی 
را بـه خـود جـذب کنـد و در سـال 2026 
ورود توریسـت هـاي بیـن المللـی بـه میزان 
5,8میلیـون نفـر برسـد کـه 6479,5میلیـارد 

تومـان درآمـد نصیـب ایران مـی کند.
همچنین صنعت سفر و گردشگري اقدام به 
جذب سرمایه گذاري حدود 6,9 هزار میلیارد 
تومان در سال 2015 کرده که انتظار می رود 
در سال 2016 این میزان 6,5 درصد رشد کند. 
پیش بینی می شود در سال 2026 ،75,17هزار 
میلیارد همچنین صنعت سفر و گردشگري 
اقدام به جذب سرمایه گذاري حدود 6,9هزار 
میلیارد تومان در سال 2015 کرده که انتظار 
می رود در سال 2016 این میزان 6,5درصد 
 رشد کند. پیش بینی می شود در سال 2026 ،
75,17هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري در 
ادامه در  صفحه35
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 IPD کشور  سطح  در  بیمارستان   105
الملل) بین  بیماران  پذیرش   (دپارتمان 
را در حوزه گردشگرى سالمت دریافت کرده 
اند. 17 شرکت و آژانس مسافرتى داراى بند «ب» 
هم مجوز فعالیت در حوزه گردشگرى سالمت 
و 22 آژانس مسافرتى نیز در نوبت دریافت 
مجوز هستند فهرست این دفاتر و شرکت ها را 
مى توان از طریق سامانه سازمان میراث فرهنگى 
سال  دو  کرد.  دریافت  بهداشت  وزارت  و 
پیش آژانس تخصصى در حوزه گردشگرى 
 سالمت نداشتیم. ولى اکنون این فعالیت ها

به صورت رسمى انجام مى شود.
سالمت  گردشگرى  راهبرى  شوراى  دبیر 
ضمن بیان مطلب فوق، ادامه داد: این شورا 
براین اساس شکل گرفته که همگرایى بین 6 
دستگاه را ایجاد کند همچنیه ابالغ IPD (مجوز 
جمله  از  سالمت)  گردشگرى  در  فعالیت 
 دستاوردهاى این شوراست. ما به آژانس ها
گواهى مى دهیم تا در این حوزه فعالیت کنند. 
این کار باعث مى شود که از دالل بازى افراد 
نیز جلوگیرى شود. در این حوزه محور اصلى 
ما پزشک است و پزشک مسئول فنى سالمت 
بیمار است. اگر تخطى کند باید پاسخگو باشد.
به گزارش مهر، محمد پناهى افزود: بیش ترین 
عراق،  افغانستان،  از  که  گردشگران سالمتى 
خلیج فارس و ... به ایران مى آیند به دالیلى از 
جمله جراحى بینى، کاشت مو و بیمارى هاى 
صعب العالج به مراکز درمانى ایران مراجعه مى 
کنند اما بیشترین بیماران از عراق و آذربایجان 
مى آیند در این حوزه آمار رسمى وجود ندارد 
ولى اعالم مى شود که 20 درصد از حدود یک 
میلیون گردشگر زیارتى که از عراق به ایران مى 
آیند، از خدمات سالمت ایران استفاده مى کنند.
نیز  سالمت  ویزاى  درباره  همچنین  پناهى 

خود  خاص  مشکالت  ویزا  این  گفت: 
خواهد مى  فردى  مثال  عنوان  به  دارد   را 
زیارت کند و در کنارش از خدمات درمانى هم 
بهره ببرد. وقتى به او بگوییم که ویزاى سالمت 
رسانى  اطالع  چون  شود.  مى  نگران  بگیر، 
درستى درباره ویزاى سالمت نشده است. این 
حوزه بسیار خاص است و کشورهاى مبدا 
خدمات ویزاى سالمت ایران را نمى شناسند. 
از طرفى آن ها خانوادگى براى تفریح مى آیند 
و در کنارش درمان مى شوند تفکیک کردن این 

موضوعات براى آن ها سخت است.
وى ادامـه داد: ایـران سـال گذشـته از محـل 
ورود گردشـگر سـالمت خارجـى، یـک تـا 
یـک و دو دهـم میلیـارد دالر درآمـد داشـته 
اسـت. معتقدم که محور گردشـگرى در ایران 
سـالمت و زیـارت اسـت ایـن هـا ظرفیـت 
هاى جـارى ایران اسـت. 200 میلیون شـیعه 
در جهان اسـت و با 25 کشـور آسیاى جنوب 
غربى اشـتراکات فرهنگى در حـوزه مذهب، 
زبـان و ... داریـم کـه مى تـوان از این ظرفیت 

اسـتفاده کرد.
وى افـزود: محـور اصلـى گردشـگرى بـر 
مبنـاى گردشـگرى سـالمت اسـت. در ایـن 
کـه  اسـت  ایـن  مهمتریـن ویژگـى  بحـث 
همیشـه بیمـاران و گردشـگران خارجـى بـا 
تکریـم بـه ایـران مى آینـد و تبـادل فرهنگى 
سـویى  از  شـود.  مـى  انجـام  باالدسـت  از 
ایـران از نظـر خدمات گردشـگرى سـالمت 
کشـور ارزانـى اسـت و پیشـینه قـوى دارد، 
در  را  تکریـم  ذات  سـالمت  گردشـگرى 
بـراى کسـى کـه  تکریـم  دارد. چـه  خـود 
از ایـن خدمـات اسـتفاده مـى کنـد و چـه 
 تکریـم بـراى کسـى کـه خدمـات مـى دهد.
 وى تصریح کرد: ما اول باید زیرسـاخت هاى

اصولـى را ترسـیم کنیـم پـس از آن بـه دنبال 
ایـن  مـا  کلـى  قاعـده  بگردیـم.  تخلفـات 
 اسـت کـه هیـچ بیمـارى در کلینیـک هـاى
مـا وارد نمـى شـود مگـر اینکـه ثبـت شـود 
یعنى بیمارسـتان هاى وقتى بیمـار خارجى را 
مـى پذیرند باید اسـم و مشـخصات بیمار در 

سیسـتم وزارت بهداشـت ثبت کنند.
پناهـى ادامـه داد: مـا االن نمى خواهیـم براى 
ورود گردشـگر سـالمت تبلیـغ کنیـم چـون 
همیـن االن بـه دلیـل پیشـینه اى کـه در علم 
پزشـکى داریم، ناخواسـته تقاضاى زیادى در 
حـوزه سـالمت بـراى ورود بـه ایـران وجود 
دارد بنابرایـن چـون تقاضـاى زیـادى وجود 
دارد بایـد بـراى این تقاضا برنامـه ریزى هاى 

زیرسـاختى انجـام دهیم.

فعالیت 105 بیمارستان
در حوزه گردشگری سالمت 

 IPD کشـور  سـطح  در  بیمارسـتان   105
 )دپارتمـان پذیـرش بیمـاران بیـن الملـل(
را در حـوزه گردشـگری سـالمت دریافـت 
کـرده انـد. 17 شـرکت و آژانس مسـافرتی 
دارای بنـد »ب« هـم مجوز فعالیـت در حوزه 
گردشـگری سـالمت و 22 آژانس مسافرتی 

نیـز در نوبـت دریافت مجوز هسـتند
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خود،  گزارش  تازه ترین  در  جهانى  بانک 
را  کسب وکار  راه اندازى  سهولت  رتبه بندى 
با  ایران  گزارش،  این  اساس  بر  کرد.  منتشر 
سقوط دو پله اى نسبت به سال قبل، در رتبه 
120 از میان 190 کشور ایستاده است. نکته 
مهم این گزارش این است که نه تنها هیچ عامل 
منفى  اثرگذار که باعث سقوط دو پله اى ایران 
شده باشد وجود ندارد، بلکه از بهبود در فرآیند 
صادرات و واردات به عنوان یکى از مهم ترین 
اصالحات صورت گرفته در راستاى سهولت 
راه اندازى کسب وکار در کشور یاد شده است. 
اما عملکرد خوب سایر کشورها در این زمینه 
باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین تر شده 

است.
تغییرات  ایجاد  با  اساس 137 کشور  این  بر 
و  راه اندازى  شدن  آسان  باعث  اساسى 
متوسط  و  کوچک  کسب وکارهاى  فعالیت 
دراقتصادهایشان شده اند. همچنین کشورهاى 
از 283  درصد  از 75  بیش  توسعه  حال  در 
دنیا  را در سراسر  اصالحات صورت گرفته 
انجام داده اند که در این میان، کشورهاى جنوب 
این  در  یک چهارمى  سهمى  آفریقا  صحراى 

بهبود دارا هستند.
ایران که در رتبه بندى سال قبل در رتبه 118 
قرار داشت، در رتبه بندى سال 2017 با دو پله 
سقوط در جایگاه 120 جهان ایستاده است. 
فرعى  اساس 10 شاخص  بر  رتبه بندى  این 
که مبناى رتبه بندى کلى هستند نیز ارائه شده 
است. بر این اساس، ایران در مولفه هاى شروع 
یک کسب و کار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 
27، دسترسى به برق رتبه 94، ثبت مالکیت 
رتبه 86، دریافت اعتبار رتبه 101، حمایت از 
سرمایه گذاران خرد رتبه 165، پرداخت مالیات 
رتبه 100، تجارت فرامرزى رتبه 170، اجراى 

قراردادها رتبه 70 و ورشکستگى و پرداخت 
دیون رتبه 156 را به دست آورده است.

این درحالى است که کشورمان در سال قبل 
در مولفه هاى شروع یک کسب و کار رتبه 
97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسى به برق رتبه 
اعتبار رتبه  مالکیت رتبه 85، اخذ  ثبت   ،90
97، حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه 166، 
تجارت   ،99 رتبه  مالیات  پرداخت  سهولت 
فرامرزى رتبه 171، اجراى قراردادها رتبه 69 
و ورشکستگى و پرداخت دیون رتبه 155 را 
به دست آورده بود. بنا بر اعالم بانک جهانى، 
کشورمان به لحاظ تجارت فرامرزى با تسهیل 
صادرات و واردات رتبه جهانى خود را یک پله 

ارتقا داده است.
منطقه  در  ایران  یادشده،  گزارش  اساس  بر 
به   (MENA) آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
لحاظ شاخص سهولت کسب و کار پس از 
کشورهاى امارات متحده عربى، بحرین، عمان، 
مراکش، مالت، قطر، عربستان سعودى، کویت 
و اردن قرار دارد. کشورهاى صدرنشین این 
فهرست به ترتیب نیوزیلند، سنگاپور، دانمارك، 
انگلستان،  نروژ،  جنوبى،  کره  کنگ،  هنگ 

آمریکا، سوئد و مقدونیه هستند.
با تکیه بر 10 مؤلفه، کشور ها را ازلحاظ درجه 
طبقه بندى  کسب وکار،  محیط  مساعدبودن 
از: شروع کسب وکار،  مى کنند که عبارت اند 

گزارش بانک جهانی مشخص کرد

تنزل رتبه کسب و کار در ایران 
به رغم بهبود عملکرد

اخذ مجوز ساخت وساز، دسترسى به برق، ثبت 
مالکیت، اخذ تسهیالت بانکى، درجه حمایت 
پرداخت  سهولت  خرد،  سرمایه گذارى  از 
اجراى  سهولت  فرامرزى،  تجارت  مالیات، 

قرارداد ها، ورشکستگى و پرداخت دیون. 
از  نیوزیلند  کشور  مؤلفه ها،  همین  پایه  بر 
جهان  در  کسب وکار»  «محیط  مساعد ترین 
برخوردار است و سنگاپور و دانمارك دوم و 
سوم و اریتره، لیبى و سومالى در رده هاى آخر 

قرارگرفته اند. 
دو  به عنوان مثال  مؤلفه شروع کسب وکار  در 
نفر، در نیوزیلند و در ایران، قصد دارند یک 
کسب وکار کوچک به راه بیندازند (نانوایى و 
رستوران)، راه اندازى این کسب وکارها مستلزم 
مراجعه به ادارات مختلف، پر کردن مدارك و 
پرداخت هزینه هاى گوناگون است. گزارش 
بانک جهانى مى گوید که در نیوزیلند این کار 
نیم روز، 0/3 درصد درآمد سرانه هزینه  در 

برمى دارد و در ایران 15 روز.
همچنین در گزارش انجام کسب و کار سال 
2017 بانک جهانى، 10 کشورى که در سه 
مولفه یا بیشتر، بیشترین پیشرفت را داشته اند، 
به ترتیب کشورهاى برونئى، قزاقستان، کنیا، 
گرجستان،  صربستان،  اندونزى،  بالروس، 
پاکستان، امارات متحده عربى و بحرین هستند.

نماگرهای اصلی ایران )سال2٠17)

79/5جمعیت )میلیون نفر)

37٨/6تولید ناخالص داخلی)میلیارد دالر)

4٨77/1سرانه تولید ناخالص داخلی

1/21تولید ناخالص داخلی)بر حصب برابری قدرت خرید براساس درصد سهم از کل جهان)

گروه ترجمه

اقتصاد ایران
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امتیازرتبهنماگرها
الزامات بنیادین
9٠3/6رکن اول: نهادها

1,٠11٠43/9 حقوق مالكیت دارایی ها
1,٠21263/2 حقوق مالكیت فكری
1,٠3٨33/3 فساد اداری و اختاس

1,٠4523/4 اعتماد عمومی به سیاستمداران
1,٠5923/5 رشوه خواری

1,٠6913/5 استقال قوه قضاییه
1,٠7493/4 نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی

1,٠٨٨12/9 هدر رفتن منابع توسط دولت
1,٠9973/1 دست و پاگیر بودن مقررات دولتی

1,1٠ کارآمدی چارچوب قانونی برای حل وفصل دعاوی بخش 
763/5خصوصی

1,11 کارآمدی چارچوب قانونی برای به چالش کشیدن و پیگرد 
963حقوقی تصمیمات دولت

1,121163/5 شفافیت در سیاست گذاری دولت
1,131٠54/5 هزینه های تروریسم بر کسب وکار

1,14794/4 هزینه های خشونت و خافكاری برای کسب وکار
1,15 جرائم سازمان یافته )مانند اخاذی و باج گیری به شیوه ی 

9٠4/3مافیایی)

1,16734/3 قابلیت اعتماد به خدمات پلیس
1,17٨53/6 اخاق کسب وکار

1,1٨ قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه ی 
1163/٨گزارش های مالی

1,1912٨4 اثربخشی سهام داران و هیات مدیره ی شرکت ها
1,2٠1173/5 حفاظت از منافع سهام داران خرد

1,211174 حمایت از سرمایه گذاران
594/2رکن دوم: زیرساخت ها

2,٠1 کیفیت عمومی زیرساخت ها )حمل ونقل، مخابرات، انرژی 
764و...)

2,٠26٨4/1 کیفیت جاده ها
2,٠3463/5 کیفیت زیرساخت های ریلی
2,٠4733/9 کیفیت زیرساخت های بنادر
2,٠51113/4 کیفیت زیرساخت های هوایی

2,٠6 ظرفیت خطوط هوایی در جابه جایی مسافران )میلیون در 
53376/9هفته)

2,٠7635 کیفیت تأمین برق )قطع و وصل، نوسانات ولتاژ و...)
2,٠٨1٠493/4 تعداد اشتراک تلفن همراه به ازای هر 1٠٠ نفر
2,٠92323 تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 1٠٠ نفر

724/6رکن سوم: محیط اقتصادی کان
3,٠1 توازن بودجه ی دولت )بر اساس درصد تولید ناخالص 

2/9-66داخلی)

3,٠2223٠/1 نرخ پس انداز ملی )بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی)
3,٠313112 تورم )بر اساس درصد تغییر ساالنه)

3,٠4917/1 بدهی دولت )بر اساس درصد از تولید ناخالص داخلی)

-3,٠51٠5 رتبه ی اعتباری کشور
496,1رکن چهارم: بهداشت و آموزش ابتدایی

عوامل مؤثر برافزایش کارایی
6٠4/6رکن پنجم: آموزش عالی

5,٠179٨٨/4 نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه
5,٠23366 نرخ ثبت نام در آموزش عالی

5,٠3973/3 کیفیت نظام آموزش
5,٠44٨4/6 کیفیت آموزش علوم و ریاضیات
5,٠59٠3/9 سطح کیفی دانشكده های مدیریت

امتیازرتبهنماگرها
5,٠61133/5 دسترسی به اینترنت در مدارس

5,٠77٨4/1 دسترسی به خدمات آموزش و پژوهشی در داخل کشور
5,٠٨1212/4 میزان ارائه آموزش های ضمن خدمت به کارکنان

1114رکن ششم: کارایی بازار کاال
6,٠11264/2 شدت رقابت داخلی

6,٠2753/6 وجود بنگاه های مسلط بر بازار
6,٠3453/6 اثربخشی ساستهای ضد انحصاری

6,٠47٨3/5 تأثیر مالیات بر انگیزه ی سرمایه گذاری
6,٠59444/1 نرخ مالیات کل )بر اساس درصد سود)

6,٠694٨ تعداد مراحل و رویه های الزم جهت شروع کسب وکار
6,٠7٨715 تعداد روزهای موردنیاز جهت شروع کسب وکار

6,٠٨953/4 هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه ی کشاورزی
6,٠9٨٨4/2 وجود منافع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای دولت

6,1٠13٨2٨ تعرفه های تجاری )بر اساس در صد از عوارض گمرکی)
6,111372/4 رواج مالكیت خارجی

6,121333/2 اثر قوانین بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
6,131٠93/4 پیچیدگی تشریفات گمرکی

6,1413514/5 نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی
6,151273/٨ میزان مشتری مداری بنگاه ها

6,16493/6 میزان آگاهی و پیچیدگی نیازهای خریداران
1343/2رکن هفتم: کارایی بازار نیروی کار

7,٠11243/7 همكاری در روابط نیروی کار-کار فرما
7,٠21234 انعطاف پذیری در تعیین دستمزد

7,٠37٨2/6 رویه های قانونی استخدام و اخراج نیروی کار
7,٠41٠223/1 هزینه اخراج کارکنان مازاد
7,٠57٨3/٨ تأثیر مالیات بر انگیزه کار

7,٠61133/4 تناسب پرداخت ها و بهره وری
7,٠713٠3/3 استخدام مدیران داخلی بدون دخالت روابط
7,٠٨1222/6 ظرفت کشور در نگهداشت افراد بااستعداد
7,٠91262/2 ظرفیت کشور در جذب افراد بااستعداد

7,1٠137٠/22 مشارکت زنان در نیروی کار
1212/9رکن هشتم: سطح توسعه بازار مالی
٨,٠11173/5 در دسترس بودن خدمات مالی

٨,٠21٠٨3/2 قابل تأمین بودن هزینه ی استفاده از خدمات مالی
٨,٠31٠63 تأمین مالی از طریق بازار داخلی سهام

٨,٠41242/٨ سهولت دسترسی به وام
٨,٠511٠2/3 دسترسی به سرمایه های مخاطره آمیز

٨,٠61223/7 استحكام مالی بانک ها
٨,٠712٨3 تنظیم بازار بورس

٨,٠٨1٠٨2 حمایت های قانونی از حقوق وام دهنده و وام گیرنده
973/3رکن نهم: آمادگی در حوزه ی فناوری

9,٠11٠74 در دسترس بودن جدیدترین فناوری ها
9,٠21243/7 جذب فناوری در سطح بنگاه ها

9,٠3٨44/2 انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
9,٠4٨٨44/1 تعداد کاربران اینترنت )بر اساس درصد)

9,٠56٨1٠/9 تعداد اشتراک اینترنت پرسرعت در هر 1٠٠ نفر
9,٠61٠٨٨/5 نسبت پهنای باند اینترنت کشور به ازای هر کاربر

 9,٠71٠92٠ تعداد اشتراک اینترنت پرسرعت بی سیم در هر 1٠٠ نفر جمعیت

 195/2رکن دهم: اندازه ی بازار
1٠,٠11٨5/1 شاخص اندازه ی بازار داخلی
1٠,٠2325/4 شاخص اندازه ی بازار داخلی

1٠,٠3 تولید ناخالص داخلی )برحسب برابری قدرت خرید به 
1٨1371/1میلیارد دالر امریكا)
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گزارش مؤلفهنماگر
2٠17

12٠رتبهسهولت انجام کسب وکار

57/26امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

1٠2رتبهشروع کسب وکار

٨5/٠6امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

٨/5تعداد مراحل

15/5مدت زمان )روز)

1/1هزینه )درصد ارزش سرانه)

٠حداقل سرمایه )درصد از درآمد ساالنه)

27رتبهاخذ مجوز ساخت

7٨/5٠امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

15تعداد مراحل

99مدت زمان )روز)

1/7هزینه )درصد ارزش انبار)

12/5شاخص کنترل کیفیت ساختمان )15-٠)

94رتبهدسترسی به برق

69/15امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

6تعداد مراحل

77مدت زمان )روز)

٨2٨/6هزینه )درصد ارزش سرانه)

شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت 
5تعرفه ها )٨-٠)

٨6رتبهثبت مالكیت

64/17امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

7تعداد مراحل

گزارش مؤلفهنماگر
2٠17

12مدت زمان )روز)

5/7هزینه )درصد ارزش دارایی)

15کیفیت مدیریت )اداره) زمین )3٠-٠)

1٠1رتبهاخذ اعتبارات

45امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

2قدرت حقوقی قانونی )12-٠)

7اطاعات اعتباری )٨-٠)

پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش 
5٠/5خصوصی )درصد از بزرگساالن)

پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش 
51دولتی )درصد از بزرگساالن)

165رتبهحمایت از سرمایه گذاران خرد

35امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

7میزان افشا )1٠-٠)

4میزان مسئولیت مدیر )1٠-٠)

1میزان سهولت شكایات سهامداران )1٠-٠)

4حقوق سهامدار )1٠-٠)

3قدرت ساختار حاکمیت )1٠-٠)

2میزان شفافیت شرکت )9-٠)

1٠٠رتبهسهولت پرداخت مالیات

69/79امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

2٠تعداد پرداخت در هرسال

344زمان صرف شده )ساعت در هرسال)

44/1نرخ کل مالیات )درصد از سود)

7٨/٨1شاخص تكمیل نهایی پرونده )1٠٠-٠)

17٠رتبهتجارت فرامرزی

امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشروزمان صادرات 
4٠/66)روز)

152مطابقت اسناد )ساعت)

1٠1موافقت مرز )ساعت)

هزینه صادرات )دالربرای هر کانتینر)

143مطابقت اسناد )دالر امریكا)

565موافقت مرز )دالر امریكا)

زمان واردات )روز)

27٠مطابقت اسناد )دالر امریكا)

141موافقت مرز )دالر امریكا)

هزینه واردات )دالربرای هر کانتینر)

197مطابقت اسناد )دالر امریكا)

66٠موافقت مرز )دالر امریكا)

7٠رتبهسهولت اجرای قراردادها

6٠امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

-مراحل )تعداد)

5٠5زمان )روز)

17هزینه )درصد از طلب)

5/5شاخص کیفیت فرایندهای قضایی )1٨-٠)

امتیازرتبهنماگرها
1٠,٠41191٨/7 میزان صادرات برحسب درصد از تولید ناخالص داخلی

عوامل مؤثر در نوآوری و پیشرفته بودن
1٠93/5رکن یازدهم: پیشرفته بودن بنگاه های تجاری

11,٠1664/5 تعداد تأمین کنندگان داخلی
11,٠21٠73/7 کیفیت تأمین کنندگان داخلی
11,٠3٨13/6 وضعیت توسعه خوشه ها

11,٠41٠53/9 ماهیت مزیت رقابتی
11,٠51٠٠3/5 حضور گسترده ی شرکت ها در کل زنجیره ی ارزش

11,٠61٠13/2 کنترل شبكه ی توزیع و بازاریابی بین المللی
11,٠77٨3/6 پیشرفته بودن فرایندهای تولید

11,٠٨13٠3/6 استفاده از ابزارها و شیوه ی های پیشرفته ی بازاریابی
11,٠913٠2/9 تمایل به تفویض اختیار به مدیران میانی

٨93/2رکن دوازدهم: نوآوری
12,٠11٠٨3/7 ظرفیت نوآوری در شرکت ها

12,٠2663/9 کیفیت مراکز پژوهش های علمی
12,٠3٨93/1 میزان هزینه کردن شرکت ها در تحقیق و توسعه
12,٠41٠53 همكاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه

12,٠5 میزان محصوالت دارای نوآوری پیشرفته در خریدهای 
663/3دولت

12,٠6444/3 دسترسی به مهندسان و دانشمندان در کشور
12,٠71٠٠٠/1 میزان ثبت اختراعات کاربردی )نسبت به میلیون جمعیت)
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زمانى ایران یکى از اصلى ترین پایگاه هاى تولید 
جنرال موتورز در جهان بود.

روزى همسر خیامى پیش من آمد و گفت 
کردم،  تعجب  دارد!  شکایت  شوهرش  از 
زیرا خیامى را مرد بسیار خوبى مى شناختم 
این  از  مبل  که خانوم گفت من یک دست 
اسم  فعلى که  مرد مى خواهم که در شرایط 
و رسمى پیدا کردیم و آدم هاى مهم به منزل 
ما رفت و آمد دارند، بتوانیم آبرومند پذیرایى 
منزل شکسته و  مبل هاى  کنیم در حالى که 
مى گوید  همیشه  خیامى  اما  هستند.  خراب 
نیاز  کارخانه  براى  ماشین آالت  خرید  براى 
به پول دارد و مبل اولویت نیست. این نقل 
قول از رضا نیازمند است که مى توان وى را 
یکى از بنیانگذاران صنعت خودرو ایران در 
ایران  خودرو  صنعت  نامید.  اقتصاد  وزارت 
برخالف آنچه اکثر مردم ایران فکر مى کنند 
با تولید پیکان متولد نشد. بلکه تولد صنعت 
خودرو ایران در حدود سال 1319 با ساخت 
بدنه اتوبوس و کامیون در ایران آغاز شده بود. 
البته اولین شرکت تولید کننده خودرو که فیات 
ایران بود در سال 1332 تاسیس شد ولى تولید 
اولین محصوالت این شرکت که فیات 1100 
نام داشت در سال 1339 انجام شد و عمًال 
شرکت جیپ ایران (پارس خودرو کنونى) که 
در سال 1336 تاسیس شده بود در سال 1338 
اولین خودرو تولیدشده در ایران را که جیپ 
شش سیلندر کالسکه اى بود تولید کرد. در سال 
بعد اولین فیات هاى ایرانى تولید شدند. با این 
پارس خودرو  معمول  نظر  برخالف  حساب 
پدر صنعت خودرو ایران است نه ایران خودرو. 

ایران  خودرو  تولید  شرکت   1338 سال  در 
(مرتب کنونى) تاسیس شد. این شرکت هم در 
سال 1342 اولین محصوالت خود را که انواع 
تولید مى کرد. در سال  بود  لندرور  مدل هاى 
1341 ایران ناسیونال (ایران خودرو) تاسیس شد 
و در سال 1345 اولین خودرو همه گیر تولید 
داخل یعنى پیکان تولید شد. پیکان خودرویى 
و  مى ورزیدند  عشق  آن  به  بسیارى  که  بود 
صنعت خودرو ایران را از ورشکستگى نجات 
داد. ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو که مادر 
پیکان است روز 12 مهرماه 1341 با سرمایه اى 
در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و 
تولید انواع خودرو متولد شد و از 28 اسفندماه 

1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد.
محدود  تیراژ  به  هم  آن  اتوبوس  تولید  اما 
آن  مدیران  خیامى،  برادران  خواسته هاى 
به  و  نمى کرد،  برآورده  را  ایران خودرو،  روز 
با  آنها سعى کردند  همین دلیل در آن زمان 
کارخانه هاى خودروسازى دنیا ارتباط برقرار 
کنند تا بتوانند خودرو را براى اقشار متوسط در 

ایران تولید کنند.
برخـى  تالبـوت  و  فولکـس  پـژو،  فـورد، 
گزینه هایـى بودنـد کـه بـا آنها تمـاس برقرار 
شـد. هنـوز هـم بسـیارى بـر ایـن باورنـد 
کـه صنعـت  انگلسـتان  پیـر  اسـتعمار  کـه 
خـودرو خـود را در آن روزگار مظهـر اراده 
ملـى مى دیـد، بـه وسـیله راه هایـى کـه همه 
نـام مى دهنـد  انگلیسـى  بـه آن روش هـاى 
سـبب شـد تـا شـرکت روتـس بتوانـد جاى 
شـرکت هاى آلمانـى و فرانسـوى را بگیـرد؛ 
امـا عـده دیگـرى نیـز مى گفتنـد در آن زمان 

انگلیسـى روى خـوش  تنهـا کارخانه هـاى 
بـه مدیـران ایران خـودرو نشـان دادنـد. بـه 
هرحال پیکان وارد ایران شـد. در سـال 1345 
قراردادى بین شـرکت ایران خـودرو و روتس 
در مـورد مونتاژ و سـاخت خـودرو پیکان که 
نـام انگلیسـى آن هیلمـن بـود منعقد شـد و 
به طور رسـمى بـا وارد شـدن قطعـات تولید 
پیـکان در اردیبهشـت سـال 1346 با ظرفیت 
60 هـزار دسـتگاه آغـاز شـد، ایـن تیـراژ بـه 

تدریـج بـه 120 هـزار دسـتگاه رسـید.
در سـال 1353 خـط تولیـد وانـت شـکل 
گرفـت، در 27 مهرمـاه 1353 نیـز کارخانـه 
تـا  شـد  دایـر  موتورسـازى  و  ریخته گـرى 
نسـبت بـه سـاخت شـش قسـمت از موتور 
پیـکان 1600 اقـدام کنـد. بـه منظـور تامیـن 
خودروهـاى  اساسـى  قطعـات  از  قسـمتى 
تولیـدى کارخانه هاى صنعتى، ایران ناسـیونال 
ایجـاد  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به طـور 
واحدهـاى صنعتـى و تولیـد نقـش داشـت 
و تولیـد بسـیارى از قطعـات خـودرو را در 
کارخانه هـاى داخلى و به کمک شـرکت هاى 

خارجـى شـروع کـرد.
همزمان با شروع تولید پیکان به وسیله چند 
سیتروئن  شرکت  سهامدارى  با  و  ارمنى 
شرکت سیتروئن ایران (سایپا) شکل گرفت. 
این شرکت هم در ابتدا ژیان و در ادامه رنو 
را تولید کرد. جنرال موتورز هم براى اولین بار 
خارج از خاك آمریکا حاضر به تولید خودرو 
شد. کیفیت باالى تولید پارس خودرو سبب 
شد جنرال موتورز حاضر شود در یک جا با 
رقیب خود یعنى آمریکن موتور که آن زمان 

زندگینامه کودک 50ساله 

امین آزاد

بیش از نیم قرن  با صنعت خودرو 
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جیپ زیرمجموعه آن بود خودرو تولید کند. 
تولیداتى مانند بیوك ایران و شورولت ایران 
محصوالتى بودند که هنوز هم تولید آنها در 
افتخار محسوب  براى صنعت خودرو  ایران 
مى شود. جنرال موتورز آن زمان برنامه داشت 
پارس خودرو را به عنوان بازوى اصلى خود در 
آسیا داشته باشد. این شرکت برنامه هایى براى 
ساخت داخل کردن محصوالت خود در ایران 
داشت. در کنار این شرکت مرسدس بنز نیز 
با خاور و ایران خودرو رابطه تنگاتنگى داشت 
و این شرکت هم براى تولید موتورهاى خود 
در ایران شرکت ایدم تبریز را تاسیس کرد. در 
این میان البته برادران خیامى که با هیوندایى 
کره کار خود را آغاز کرده بودند برنامه هاى 
بلند پروازانه اى داشتند. آنان قصد داشتند تا سال 
1360 کامًال پیکان را داخلى کنند و در ادامه 
یک خودرو کامًال ایرانى را طراحى و تولید 
کنند. البته تمام این برنامه هاى صنعتى پس از 
تغییر  و  نفت در سال 1353  قیمت  افزایش 
استراتژى حکومت شاه دستخوش تحول شد. 
در آن سال ها به ناگاه با افزایش درآمد نفت 
سرمایه از صنعت به سمت واردات سوق داده 
شد. همین عامل سبب کاهش رشد صنایع شد 
و واردات خودرو به شدت افزایش یافت. با 
این همه هنوز هم تولیدات داخل در برابر موج 
انقالب  وقوع  با  مى کردند.  مقاومت  واردات 
و ملى شدن صنایع، تاثیر دولت در صنعت 
خودرو افزایش یافت. این دولتى بودن سبب 
کاهش رشد صنعت خودرو شد. در آن سال ها 
اعتقاد بر این بود که بهتر است به جاى صنعت 
خودرو به صنایع کشاورزى اهمیت داده شود. 
نیز سبب شد تولید خودروهاى  جو جامعه 
لوکس متوقف شود، حتى دیگر پیکان دو لوکس 
تولید نمى شد. با اتفاقات رخ داده در اوایل دهه 
60 بسیارى از مهندسان صنعت خودرو در پى 
آمریکایى نامیده شدن و داشتن تفکرات چپ یا 
دموکرات اخراج شدند. این روند ادامه داشت 
تا با کاهش درآمد ارزى ایران در جنگ تحمیلى 
و کاهش بودجه ارزى صنعت کشور از حدود 
دو میلیارد دالر به 200 میلیون دالر در سال 
عمًال صنعت خودرو به تعطیلى کشانده شد. بنا 
به گفته میرخانى رشتى مدیر عامل ایران خودرو 
6500 نفر از کارگران ایران خودرو در سال 65 

بازخرید شدند.
ایران خودرو  در سال 1368 مدیران آن زمان 
تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت 
تالبوت را خریدارى کرده و با تقسیم آن در 
بازسازى  و  خودرو  قطعات  تولید کنندگان 
بخشى از خطوط تولید ایران خودرو، پیکان را 
از ورطه نیستى نجات دهند، اما بعد از نصب 
خطوط ایران خودرو با خطوط ناقص، دست 
که  بودند  روبه رو  مستهلک شده اى  و  دوم 

کاستى هاى فراوانى داشت.
به  ایران  خودرو  صنعت   1370 سال  در 
جاندارى نیمه مرده شبیه بود؛ رکود اقتصادى 
و صنعتى بعد از جنگ و حدود هفت سال 
آستانه  در  را  ایران خودرو  زمستانى،  خواب 
نابودى قرار داده بود. در آن زمان بسیارى معتقد 
بودند دیگر نیازى به صنعت خودرو نیست و 
عده اى نیز خواستار ادامه تولید کارخانه هاى 
خودروسازى و نجات آن بودند، اما پیکان در 
آن سال ها، صنعت خودرو ایران را نجات داد و 
جریان حیاتى سرمایه را به شرکت ایران خودرو 
بازگرداند. حتى در اوایل دهه 70 و واردات 
انبوه خودرو، این خودرو از محبوبیت نیفتاد 
و همچنان پول رایج بازار خودرو ایران بود. 
راحت تعمیرشدن، ارزان بودن تعمیر، همه جا 
تعمیرى، هزینه کم و انس مردم ایران با این 
سال  تا  را  خودرو  این  همچنان  خودرو، 
1380 به عنوان پرمشترى ترین خودرو مطرح 
مى کرد. پول پیکان سبب شد مراکز تحقیقاتى 
و نظام هاى مهندسى بعد از 15 سال رکود و 
فراموشى، دوباره در ایران خودرو شکل بگیرد. 
از اواسط دهه 70، پس از واردات خودرو و 
ورود اتومبیل هاى متنوع کره اى، فشار دوباره 
بر روى این صنعت تشدید شده بود که چرا 
ما نمى توانیم حتى یک خودرو طراحى کنیم 
و چرا حتى چراغ هاى پیکان نیز تغییر نکرده، 
از همه جالب تر آن بود که حتى اطالعات فنى 
پژو 405 که در ابتدا به صورت مونتاژ کامل 
بازار مى شد، در اختیار مهندسان ارشد  وارد 
ایران خودرو نیز قرار نمى گرفت. طرح خودرو 
ملى که ایده آن نیز چندان در ایران تازه نبود، 
خودرو،  واردات  پایان  از  پس  مدتى  دوباره 
براى تولید یک پیکان جدید آغاز شد تا به همه 
ثابت شود ما هم مى توانیم مانند کره، خودمان 
به طراحى خودرو بپردازیم. نخستین بار مردم 
در بازى هاى جام ملت هاى آسیاى 96 شاهد 
ملى  تولید خودرو  از  که خبر  بودند  تیزرى 
مى داد. در آن زمان طراحى خودرو ملى، آغاز 
شد اما تا چندى پیش از شروع تولید سمند، از 

این خودرو ملى خبرى نبود. در آغاز، طراحى 
خودرو ملى چندان سخت به نظر نمى رسید اما 
پس از شروع طرح، عظمت آن کامًال مشخص 
فنى  (مجموعه هاى  پلت فورم  طراحى  شد. 
خودرو) که در ابتدا غیرممکن به نظر مى رسید 
پس از روش پروتون مالزى که خودرو خود 
پلت فورم هاى  روى  بر  بدنه  طراحى  با  را 
حال  شد.  انتخاب  مى داد،  قرار  میتسوبیشى، 
آنکه پس از مدتى، مشخص شد حتى طراحى 
بدنه نیز کار بسیار دشوارى است. در همین 
زمان در کشور تایوان شرکت «فرست اتوموتیو» 
بر  اولیه خودرویى  نمونه  انگلستان، طراحى 
پژو  خودرو  محرکه  قواى  و  شاسى  روى 
405 براى تولید در شرکت تایوانى را به پایان 
رسانده بود، ناگهان شرکت تایوانى ورشکسته 
شد و شرکت فرست اتوموتیو که براى طراحى 
خودرو، بسیار هزینه کرده بود این طرح را به 
شرکت  هایى در ایران، آرژانتین و چین پیشنهاد 
کرد. این پیشنهاد با اقدامات اولیه براى تولید 
خودرو ملى، همزمان بود و ایران خودرو، این 

طرح را با اشتیاق پذیرفت. 
حال سـوال ایـن بود که صنعت خـودرو باید 
بـه کدامین سـو برود. حـال مدیـران صنعتى 
مى دانسـتند تولید کامـًال ایرانى بـراى رقابت 
در بازارهـاى جهانـى تنهـا یک شـعار بـا برد 
داخلـى اسـت. از طرفـى اگـر ایـران بـه بازار 
پیونـد مى خـورد صنعـت  تجـارت جهـان 
خـودرو ایـران در مواجهـه بـا خودروهایـى 
مـدرن کـه بدون تعرفه یا با تعرفـه پایین وارد 

مى شـدند نابـود مى شـد.
واردات  کـه  بـود  سـال ها  میـان  ایـن  در 
خـودرو ممنـوع بـود. پـس برنامـه اى تدوین 
شـد کـه واردات خـودرو بـا تعرفـه بیـش از 
صددرصـدى آزاد شـود. قـرار بـود تعرفـه 
خـودرو هـر سـال بیـن 10 تـا 20 درصـد 
کاهـش یابـد. از طرفـى طبـق یـک برنامـه 
قـرار بـود صنایـع خودرو سـازى بـه تدریـج 
با قوى شـدن قطعه سـازان، خصوصى شـود. 
بـراى افزایـش دانـش فنـى هـم سـعى شـد 
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بـا شـرکت هاى بـزرگ همـکارى مشـترك 
صـورت گیـرد. پیکان نیـز در اوایـل دهه 80 
به مشـکل بزرگى تبدیل شـده بـود. از طرفى 
چهـره شـهرهاى ایـران را عقب مانـده جلـوه 
مـى داد و از سـوى دیگـر مشـکالت آلودگى 
هـوا و مصـرف سـوخت را تشـدید مى کرد. 
شـرکت رقیـب سـایپا نیـز تنهـا پرایـد را بـا 
تیـراژ بـاال تولیـد مى کـرد. ایـن خـودرو هم 
کـه از اوایـل دهـه 70 تولیدش شـروع شـده 
بـود و بـه تدریـج داخلى سـازى اش افزایـش 
یافتـه بـود گزینـه مناسـبى نبـود. چـرا کـه 
تکنولـوژى خـودرو به اویل دهـه 80 میالدى 
بازمى گشـت. بـا ایـن همه ایـن خـودرو نیز 
ماننـد پیـکان کـه ایران خـودرو را از نابـودى 
نجـات داده بود سـایپا را به اوج رسـانده بود. 
مدیران سازمان گسـترش در آن سال به دنبال 
طرحى مشـترك بیـن ایران خودرو و سـایپا و 
یک شـرکت خارجى رفتند. ابتـدا با فولکس 
واگـن ارتبـاط برقـرار شـد اما تنها گـروه رنو 
نیسـان بـود کـه حاضـر بـه سـرمایه گذارى 
مشـترك در ایران شـد. براى اولین بار پس از 
انقـالب بود که شـرکتى خارجـى درصنعت 
ایـران سـرمایه گذارى گسـترده مى کـرد. در 
سـال 1383 رنـو نیسـان بـا سـرمایه گذارى 
51درصـدى در قـرار دادى مشـترك به حجم 
5 /1 میلیـارد دالر در ایـران شـرکت کردند و 
شـرکت رنـو پـارس را تاسـیس کردنـد، این 
شـرکت با سـهم 51 درصد رنـو و 49 درصد 
سـایپا  و  ایران خـودرو  گسـترش،  سـازمان 
تاسـیس شـد. هدف، تولید خودرویـى براى 
جایگزینـى پیـکان و پرایـد بـود. خـط تولید 
پیکان در سـال 84 متوقف شـد اما قرار شـد 
تا تولید محصولى کـه آن زمان ال 90 و بعدها 
تنـدر 90 نـام گرفت، پراید تولید شـود و پس 

از تولیـد تنـدر 90 در سـال 1390 تولید پراید 
شـود. متوقف 

قـرار بـود پـس از تولیـد تنـدر 90 بـا تیـراژ 
300 هـزار دسـتگاهى ایران خـودرو و سـایپا 
هـر کـدام بـر روى پلت فـورم ایـن خـودرو 
محصولـى جدیـد را طراحى کننـد. از طرفى 
رنـو نیـز قـرار بـود تـا سـال 1390 کارخانـه 
مسـتقل خـود را در ایـران با تیـراژ 200 هزار 
دسـتگاه تاسـیس کند. به مـوازات این برنامه، 
طـرح موتـور ملـى شـروع شـد که قـرار بود 
نداشـته  دانش هـاى  تکمیل کننـده سـمند و 
صنعـت خـودرو باشـد. برنامه ریـزى شـده 
موتـور  تحقیقـات  مرکـز  طرحـى  در  بـود 
ایران خـودرو با کمک مرکـز تحقیقات موتور 
آلمانـى آخن یـک موتـور روز طراحى کنند. 
ایـن طرح قـرار بـود آغاز دسـتیابى ایـران به 
دانش هاى موتور، گیربکس، شاسى و سیستم 
تعلیق باشـد. این طرح با موفقیت انجام شـد 
ولـى ادامـه نیافت. در ابتداى سـال 84 مدیران 
صنعتـى ایران بسـیار امیـدوار بودنـد؛ آنها که 
از دهـه 1370 تجربـه کار با کیا موتورز و پژو 
سـیتروئن را در کارنامـه داشـتند. امـا نـه پژو 
و نـه کیا حاضـر بـه سـرمایه گذارى در ایران 
نشـده بودنـد. در آن سـال ها آنها بـا طرح رنو 
امیـدوار شـده بودنـد چـرا که برخـالف پژو 
و کیـا حـاال شـرکتى در ایران سـرمایه گذارى 
مسـتقیم کرده بود و صنعت خـودرو ایران در 
حـال اتصال به زنجیـره جهانى خـودرو بود. 
پـس از رنـو شـرکت بنز نیـز سـرمایه گذارى 
خـود را بـراى تولیـد خـودرو در ایـران آغاز 
کـرده بـود و شـرکت هاى دیگـر نیـز تمایـل 
ایـران داشـتند. بسـیارى از  بـه حضـور در 
قطعه سـازان جهانـى هم بـه دنبـال همکارى 
بـا صنایـع ایـران بودنـد. بـا تغییر دولـت در 

سـال 84 بـه نـاگاه همـه چیـز تغییـر کـرد. 
مدیـران صنعتـى تغییر کردنـد و قـرارداد رنو 
هم اسـتعمارى تعبیر شـد. رنو پـس از مدتى 
کشـمکش و تغییراتى در قـرارداد تولیدش با 
تاخیر مواجه شـد و تاکنون هم بـه 300 هزار 
دسـتگاه نرسیده است. شـرکت بنز و بسیارى 
از قطعه سـازان خارجـى هـم همـکارى خود 
را بـا ایـران قطـع کردنـد. بـا افزایـش درآمد 
نفـت واردات بـه شـدت افزایـش یافـت. در 
سـال 1386 دوبـاره پروژه هـاى ملى گرایـى 
در صنعـت خـودرو نمـود یافـت و خـودرو 
تیبـا در سـایپا کـه تلفیقـى از پرایـد و ریـو با 
طراحـى بدنـه جدید بـود بـه عنـوان دومین 
خـودرو ایرانـى متولد شـد. در ادامه در سـال 
 89 تولیـد خـودرو در ایـران به بیـش از 5 /1
میلیـون دسـتگاه رسـید و ایـران جـزو 15 
کشـور تولید کننـده خودرو در جهان شـد. اما 
همچنـان ایـن صنعت اسـتراتژى مشـخصى 
نداشـت و هنـوز هـم از دولتـى بـودن رنـج 
مى بـرد. بـا شـدت گرفتـن تحریم هـا نقـاط 
ضعـف صنعت خودرو بیشـتر نمایان شـد و 
تولیـد این صنعت به یک سـوم کاهش یافت. 
از طـرف دیگـر کیفیت محصـوالت تولیدى 
بـه شـدت کـم شـد. البتـه با برداشـته شـدن 
تحریم هـا این صنعـت تا حـدودى وضعیت 
بهتـرى پیـدا کـرده و امیـدوار اسـت بتواند با 
همـکارى و سـرمایه گذارى بـا شـرکت هاى 
خارجـى وضعیـت بهترى پیـدا کنـد. البته با 
ایـن وجـود بسـیارى از کارشناسـان معتقدند 
تـا زمانـى کـه ایـن صنعـت به طـور واقعـى 
خصوصـى و به دسـت سـرمایه گذاران مولد 
سـپرده نشـود همچنان مشکالت این صنعت 

باقـى خواهنـد ماند.
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پایگاه هـاى معتبـر جهانـى مثـل «نامبئـو» که 
وضعیت کشورها را از نظر مولفه هاى کیفیت 
زندگـى بررسـى مى کننـد، در رتبه بنـدى تازه 
خـود، جایـگاه ایـران را از رتبه 80 (در سـال 
گذشـته میـالدى) به رتبـه 49 (سـال 2016) 
ارتقـا داده اند. این تغییر رتبه بیشـترین سـطح 
بهبـود در بیـن کشـورهاى مورد بررسـى این 
پایـگاه بوده اسـت. بررسـى ها نشـان مى دهد 
دلیـل اصلـى ایـن جهش مربـوط بـه ارتقاى 
«کنتـرل  به خصـوص  اقتصـادى  متغیرهـاى 
تـورم» اسـت. به گونـه اى که بیشـترین عامل 
موثر بر بهبود جایگاه ایران، سـه زیرشـاخص 
«قـدرت خریـد»، «قیمـت مصرف کننـده» و 
«نسـبت قیمت دارایـى به درآمد» بوده اسـت 
که همگـى در زمـره شـاخص هاى اقتصادى 
اخیـر  تغییـرات  مى دهـد  نشـان  و  هسـتند 
اقتصادى کشـور، روى بهبـود کیفیت زندگى 
موثـر بـوده اسـت. بـا ایـن حـال، بررسـى 

جهش کیفی زندگی ایرانی

مقایسه رتبه ایران در شاخص کیفیت زندگى طى سال هاى 2015-16

رتبهسال
شاخص 
کیفییت 
زندگی

شاخص 
قدرت 
خرید

شاخص 
ایمنی

شاخص 
مراقبت 
بهداشتی

شاخص قیمت 
مصرف کننده

نسبت قیمت 
دارایی به در 

آمد

شاخص زمان 
ترافیک شهری

شاخص 
آلودگی

شاخص اب 
و هوا

2٠15٨٠1/٠73٠/6549/1٠5٠/1244/532٠/7٨47/44٨2/2٨-

2٠164996/9946/7٠4٨/125٠/133٨/2113/5649/17٨3/6571/4٨

اجـزاى شـاخص کیفیـت زندگـى حاکـى از 
ایـن اسـت کـه طـى یـک سـال گذشـته در 
برخـى از مولفه هـا مثـل «ترافیک شـهرى» و 
«آلودگـى»، وضعیـت کشـور نامطلوب تـر از 
قبل شـده اسـت که لزوم رسـیدگى جدى را 
نشـان مى دهد. عالوه بـر این، بـا وجود بهبود 
صـورت گرفتـه، هنـوز جایـگاه کشـور در 
مقایسـه با کشـورهاى منطقه چندان مناسـب 
نیسـت و هنوز گام هاى بسیارى در این مسیر 

باید برداشـته شـود.

بهبود 31 پله ای جایگاه ایران
در فرمـول سـال 2016 نامبئـو براى سـنجش 
شـاخص کیفیـت زندگـى، از متغیـر آلودگى 
هـوا نیـز اسـتفاده و تالش شـده اسـت ابعاد 
زیسـت محیطـى ایـن مفهـوم مدنظـر قـرار 
گیـرد. در ایـن روش، نمـره کیفیـت زندگـى 
کشـورها در بـازه اى بیـن منفـى تـا مثبت در 

نوسـان اسـت و به عنوان مثال در سـال 2015 
سـوئیس با نمـره 94/ 222 در جایـگاه اول و 
ونزوئـال با نمره منفـى 04/ 53 در جایگاه 86 

دنیـا قـرار گرفته اسـت. 

اصلـی  دلیـل  می دهـد  نشـان  بررسـی ها 
ایـن جهـش مربـوط بـه ارتقـای متغیرهای 
تـورم«  »کنتـرل  به خصـوص  اقتصـادی 
اسـت. به گونـه ای که بیشـترین عامـل موثر 
بـر بهبـود جایـگاه ایران، سـه زیرشـاخص 
»قـدرت خریـد«، »قیمـت مصرف کننـده« و 
»نسـبت قیمت دارایی به درآمد« بوده اسـت 
که همگـی در زمـره شـاخص های اقتصادی 
هسـتند و نشـان می دهـد تغییـرات اخیـر 
اقتصادی کشـور، روی بهبـود کیفیت زندگی 

اسـت بوده  موثر 

بیشترین میزان پسرفت در شاخص کیفیت زندگى طى سال هاى 2015-16

میزان تغییرات رتبه نسبت به سال قبلنام کشورردیف

21-قطر 1

19-سنگاپور2

17-امارات3

14-عربستان سعودی4

بیشترین میزان پیشرفت در شاخص کیفیت زندگى طى سال هاى 2015-16

میزان تغییرات رتبه نسبت به سال قبلنام کشورردیف

31ایران1

29مصر2

25چین3

25مقدونیه4
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ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــتارت آپ ه   اس
در  ســنتي  تصــورات  توانســته اند 
خصــوص ایجــاد رشــد اقتصــادي را بــر 

ــد؟ ــم زنن ه
همواره در ادبیات اقتصادي از سیاست گذارى، 

تصمیم گیـرى و قانون گـذارى به عنـوان سـه 
رکـن اصلـی توسـعه کشـورها یاد مى شـود. 
اگـر این سـه در یک جهت باشـند توسـعه به 
اوج خـود خواهد رسـید امـا اگر هرکـدام به 
سـویی حرکت کنند، میز توسـعه فرو خواهد 

ریخـت و کشـور راه به جایـى نخواهد برد.
ــی  ــران ط ــاد ای ــن در اقتص ــه رک ــن س ای
در جهــت  همــواره  گذشــته  ســال هاى 
واگرایــی حرکــت کــرده و زمینه ســاز رشــد 
اقتصــادي و توســعه ملمــوس و قابل توجــه 

آیا با ظهور استارت آپ ها، دوران اشتغال زایی در
بخش تولید به سر آمده است؟

درحالى که سیاسـت گذاران و برنامه ریزان اقتصاد کشـور مشـغول بررسی وضعیت شاخص هایى 
چـون رشـد اقتصـادي، اشـتغال و نـرخ بیـکاري هسـتند و بـراي افزایـش اشـتغال در کشـور با 
اماواگرهـاى زیـادي مواجه انـد، بـا پدیده اى نـو در اقتصاد ایران روبرو شـده اند که آنان را نسـبت 

به توسـعه اشـتغال و رشـد اقتصـادي در بخش خدمـات امیدوار کرده اسـت.
غالمعلـی فرجـادي، عضو هیات علمی موسسـه آموزشـی و پژوهشـی مدیریـت و برنامه ریزى 
ضمن بیان مطلب فوق، گفت: شـکل گیرى و تولد اسـتارت آپ ها و رونق کسـب وکار مجازي 
آن قـدر در ایـران جذابیـت پیداکـرده کـه ظرف چند مـاه اخیر باعث ایجاد اشـتغال بـراي هزاران 
نفـر شـده اسـت. ایـن کار فقـط بـه خاطر یـک سیاسـت گذارى درسـت دولـت به وجـود آمده 
اسـت. وقتـی دولـت تصمیـم مى گیرد کـه پهناي بانـد را افزایـش دهد، سـرعت اینترنـت را باال 
ببـرد و نسـبت به فیلترینگ شـبکه هاى اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایـی را پیش روي 

برخـی نخبـگان کشـور قـرار مى دهد که با علم و هوشـمندي خود بتواند کسـب وکارهاى نـو را درزمینه ى بازارهـاي مجازي به 
وجـود آورده و کیفیـت خدمات رسـانى به مـردم را باال ببرد.

او بـر ایـن بـاور اسـت که حکمرانی خـوب در دولت یازدهم، باوجود تمام مشـکالت، باعث به وجود آمـدن فرصت هاى جدید 
شـغلی شـده که تا چند ماه پیش سیاسـت گذار نیز از وجود آن خبر نداشـت و نمى توانسـت پیش بینى کند که رشـد اسـتارت 

آپ هـا در ایـران بتوانـد تـا ایـن اندازه به رقابتی شـدن بخش هایـى از بازار کمک کـرده و فرهنگ خرید مـردم را عوض کند.
فرجـادي در پاسـخ بـه دنیـاى اقتصـاد، مزیـت اقتصـاد ایران را در رشـد بخش خدمـات مى داند و معتقد اسـت بـا توجه به خأل 

بزرگـی کـه کشـور در ایـن بخش دارد، اسـتارت آپ ها توانسـته اند با سـرعت باالیی تشکیل شـده و رشـد پیدا کنند.
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ــت گذار،  ــوان سیاس ــت به عن ــده اند. دول نش
ســاز خــود را زده و با رفتارهایی پوپولیســتی 
ــه  ــور را ب ــع کش ــتی مناب ــبه پوپولیس ــا ش ی
ســمتی هدایــت کــرده کــه بیشــتر آن 
تلف شــده یــا واحدهــاي تولیــدي بــه وجود 
آمده انــد کــه بــا نامناســب کــردن وضعیــت 
محیط زیســت، مشــکالت فراوانــی را بــراي 

ــد. ــود آورده ان ــه وج ــان ها ب ــالمت انس س
قانون گــذاران نیــز بــه دلیــل تفکــر منطقــه اى 
خــود یــا قوانینــی را بــه تصویب رســانده اند 
کــه خــود بــه آن وفــادار نبوده انــد یــا 
ــه  ــردم منطق ــار م ــه فش ــه ب ــا توج ــه ب اینک
مســبب ایجــاد طرح هایــى شــده اند کــه 
ازنظــر اقتصــادي، داراي افقــی بلندمــدت و 
ــوده  ــدار نب ــعه پای ــد و توس ــاز رش زمینه س
اســت. تصمیــم گیــران نیــز کــه مجموعــه اى 
از بازیگــران اقتصــاد در سرتاســر قــوا و 
حاکمیــت بــه شــمار مى رونــد، عمدتــًا 
ــع  ــواره مناف ــد و هم بخشــی نگــري کرده ان

ــد. ــح داده ان ــه کل ترجی ــزء را ب ج
ــه  ــت در کشــور بیشــتر ب ــوع مدیری ــن ن ای
ــکل  ــی و ش ــاي نفت ــور درآمده ــبب وف س
ــه  ــد ب ــی قدرتمن ــش خصوص ــن بخ نگرفت
ــرایطی  ــن ش ــت. در چنی ــده اس ــود آم وج
ــت  ــا مدیری ــعه ب ــه توس ــت ک ــی اس بدیه
ــردم  ــد زد و م ــگ خواه ــواره لن ــی هم دولت
خــود را در آن به عنــوان شــریک اصلــی 

نمى داننــد.

  آیــا می تــوان امیــدوار بــود کــه 
تجــارت مجــازي بــه زودی در تمــام 

کشــور همه گیــر شــود؟
ایجــاد اســتارت آپ هایــی درزمینــه ى 
خریدوفــروش انــواع کاال و خدمــات ظــرف 
ــر  ــی را پ ــدر زندگ ــته آنق ــال گذش ــک س ی
ــی از  ــی در برخ ــه حت ــرده ک ــرعت ک از س
شــهرهاي توســعه نیافته نیــز شــاهد اســتفاده 
ــا  ــتارت آپ ه ــن اس ــات ای ــردم از خدم م
ــمی  ــار غیررس ــک آم ــاس ی ــتیم. براس هس
تنهــا نیــم درصــد از خریدوفــروش کشــور 
بــر پایــه تجــارت الکترونیکــی و در فضــاي 
ایــن  کــه  مى گیــرد  صــورت  مجــازي 
ــر  ــاهد همه گی ــه زودى ش ــد ب ــان مى ده نش
ــتارت  ــام اس ــواع و اقس ــت ان ــدن فعالی ش
بــه  گوناگــون  درزمینه هــاى  هــا  آپ 
خصــوص بــا اجرایــی شــدن برجــام و رفــع 
برداشــتن  و  بین المللــى  محدودیت هــاى 
موانــع گمرکــی خواهیــم بــود کــه مشــتریان 
ایرانــی بــا وصــل شــدن بــه زنجیــره تأمیــن 
انــواع کاال و خدمــات در دنیــا، قــادر خواهند 
بــود بــا یــک دســتگاه موبایــل یــا لپ تــاپ 
ظــرف چنــد دقیقه بیشــتر نیــاز خود بــه کاال 

و خدمــات را برطــرف کــرده و در فضایــی 
رقابتــی بــا رضایــت حداکثــري بتوانــد کاال 
ــانى  ــود را به آس ــاز خ ــات موردنی ــا خدم ی

ــد. ــت کن دریاف

ــا  ــمي تنه ــار غیررس ــك آم ــاس ی براس
ــر  ــور ب ــروش کش ــد از خریدوف ــم درص نی
ــاي  ــي و در فض ــارت الکترونیک ــه تج پای
مجــازي صــورت می گیــرد کــه ایــن 
ــر  ــه زودی شــاهد همه گی نشــان می دهــد ب
ــتارت  ــام اس ــواع و اقس ــت ان ــدن فعالی ش
بــه  گوناگــون  درزمینه هــای  هــا  آپ 
خصــوص بــا اجرایــي شــدن برجــام و رفع 
محدودیت هــای بین المللــی و برداشــتن 

ــود ــم ب ــي خواهی ــع گمرک موان

  بـا توجه به مشـكل دولـت در به وجود 
آوردن شـغل، به نظر شـما تولد اسـتارت 
آپ هـا در ایـران تـا چه انـدازه توانسـته 

اشـتغال را افزایـش دهد؟
حـوزه  در  نامناسـب  سیاسـت گذارى هاى 
اشـتغال از طریـق ایجـاد پروژه هـاى دولتی و 
تزریـق وام بـه جامعه تحـت عناوین مختلف 
طـی سـال هاى گذشـته نتوانسـته آن گونه که 
بایـد تغییـري در اشـتغال کشـور بـه وجـود 
سیاسـت گذارى  یـک  درحالى کـه  آورد 
بخـش  در  خـوب  حکمرانـی  یـا  مناسـب 
سـبب  اجتماعـی  شـبکه هاى  و  اینترنـت 
شـده تـا فرصت هاى زیـاد شـغلی در بخش 
خدمـات بـه وجـود آیـد. اسـتارت آپ هـا 
فرصت هـاى جدیدي بـراي تحصیل کردگان 
و نخبگان کشـور هسـتند تـا آنان با اسـتفاده 
از توانایـی علمی خود و خالقیت ذاتى شـان، 
را  ایـران  اقتصـاد  در  فعالیـت  فرصت هـاى 
رصـد کننـد و بتواننـد بـا توجه بـه خألهایی 
کـه در بخش خدمـات وجود دارد، با کمترین 
سـرمایه گذارى در ایـن زمینـه بـه فعالیـت 
بپردازنـد و خیلـی زود رشـد کننـد. در ایـن 
میـان الزم اسـت تـا دولـت حتى االمـکان به 
تسـهیل این نـوع کسـب وکارها و گسـترش 
آن هـا در کل کشـور کمک کنـد و اجازه دهد 
تـا بـازار و جامعه اقتصادي کشـور درباره این 
نـوع کسـب وکارها تصمیم بگیرد نـه اینکه با 
دخالت هـاى خـود در حوزه هـاى مختلف از 
قبیل مجوزهـا و قیمت گذارى ها، راه توسـعه 
اسـتارت آپ ها را ببندد و موانعی براي رشـد 

آنان بـه وجـود آورد.

  دولـت بـراي ایجاد اشـتغال بـا کمبود 
منابـع مواجـه اسـت درحالی که اسـتارت 

آپ هـا بـدون ایجاد بـار مالي توانسـته اند 
بخش خدمات را توسـعه دهنـد. این اقدام 
تـا چـه انـدازه بـراي اقتصـاد ایـران مفید 

اسـت؟ بوده 
در وضعیــت فعلــى اقتصــادى کشــور فقــط 
بخــش خدمــات اســت کــه بــا ســرمایه کــم 
مى توانــد ارزش افــزوده باالیــی ایجــاد کــرده 
ــان  ــن زم ــی در کمتری ــتغال آفرین ــه اش و ب
ممکــن بپــردازد. راز موفقیــت اســتارت آپ 
ــه ى  ــان درزمین ــن اســت کــه آن هــا هــم ای
ــد و  ــت مى پردازن ــه فعالی ــات ب ــه خدم ارائ
بــا چنــد دســتگاه کامپیوتــر و بهــره بــردن از 
فضــاي مجــازي خدماتــی را ارائــه مى دهنــد 
کــه تاکنــون در کشــور وجود نداشــته اســت. 
طبیعتــاً اســتفاده از ایــن خدمــات بــراي مردم 
هــم جــذاب اســت و هــم مى تواند ســودآور 
ــد  ــان مى توانن ــن زم ــا در کمتری باشــد. آن ه
طــی هــر لحظه از شــبانه روز پشــت سیســتم 
خــود بنشــینند یــا از طریــق موبایل هایشــان 
ــه برخــی از نیازهــاي روزمره شــان پاســخ  ب
گوینــد. طبیعتــاً اســتارت آپ هــا در فضایــی 
رشــد پیــدا کرده انــد کــه خدمــات بــا 
ــران مواجــه  ــژه در ای ــادي به وی خألهــاي زی
اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه حضور 
آن هــا بســیار پررنــگ دیــده مى شــود و آن ها 
ــا تأســیس برخــی شــرکت ها  ــا ب ــد ت قادرن
خیلــی زود پروبــال گیرنــد و بــه ســودآوري 
ــا  ــب وکارهاى نوپ ــت کس ــند. در حقیق برس
ســبب شــده تــا نظــام ســنتی ارائــه خدمــات 
از خــواب چنــد صدســاله خــود بیــدار شــود 
ــوي و  ــی بســیار ق ــر رقیب و خــود را در براب
ــه  ــادر ب ــاید ق ــه ش ــد ک ــرد ببین منحصربه ف

رقابــت بــا آن هــا نباشــد.

  بـه نظـر شـما آیـا اسـتارت آپ هـا 
می تواننـد بـا توسـعه فعالیت هـای خـود 
نقـش پایـداري در ایجاد اشـتغال و رشـد 

اقتصـادي داشـته باشـند؟
بـه نظـر من اسـتارت آپ هـا در ایـران آینده 
روشـنی دارنـد چـون پایـه فعالیت آن هـا در 
ارائه خدمات اسـت. کشـور ما تشنه خدمات 
زیـادي  کار  جـاي  زمینـه  ایـن  در  و  بـوده 
دارد. اسـتارت آپ هـا بـا حضـور خـود در 
بخش هـاى مختلـف خدمات سـعی کرده اند 
تا به بخشـی از نیاز شـهروندان کالن شـهرها 
پاسـخ گوینـد. بـه نظر مـن با همه گیر شـدن 
اسـتارت آپ هـا بـه زودى مى تـوان نقـش 
آنـان را در ایجـاد بازارهاي رقابتـی پررنگ تر 
دیـد و به عنـوان یـک پدیـده یا ابزار مناسـب 
کـردن  رقابتـی  بـه  بخشـیدن  سـرعت  در 
بـازار کشـور و شـفاف شـدن معامـالت، بـه 

نقش آفرینـى بیشـتري بپردازنـد.
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ابتدا به جهت درك بهتر موضوع وب سایت هاى 
مى کنیم.  تعریف  را  عمودي  و  افقی 
آن  به  طبقه بندى شده  فروش  وب سایت هاى 
دسته از وب سایت ها اطالق مى شوند که در 
آن ها هر نوع کاال یا خدماتی فروخته مى شود. 
این وب سایت ها خیلی زود بزرگ مى شوند 
و در هر بازاري وارد مى شوند ولی فقط در 
دسته اى که مى دانند، برنده بازار خواهند بود، 
و  مى کنند  ایجاد  را  بیشتري  بسیار  ظرفیت 
سود  دنبال  به  که  قسمت هاست  همین  در 
هستند؛ اما در مقابل این دسته، وب سایت هاى 
در یک بخش عمل  که  دارند  قرار  عمودي 
مى کنند و گستره عظیمی از محصوالت را به 
تبلیغ کنندگان و واسطه ها پیشنهاد مى کنند که 
همین مسئله باعث ارتباط بیشتر آن ها مى شود. 
واضح است که رقابت در این بازار بر سر به 

دست آوردن سهم بیشتر است.
نظیر طبقه بندى شده  سایت هاى  برترین 
 mercadolibre.com، Schipsted.com

پورتال هایى   naspers.com
را  کارشان  که  هستند 

تجارت هاى  به صورت 
با  و  گسترده  ولی  ساده 

برندي ساده شروع مى کنند. آن ها در بخش هایى 
مانند خودرو، کاریابی یا امالك با پشتوانه قوي 
مالی با تیم هاى بزرگ جهانی و در بازارهاي 
درحالى که  مى کنند.  کار  به  شروع  متعدد 
سایت هاى امالك عمودي در یک بخش عمل 
می کنند و گستره عظیمی از محصوالت را به 
تبلیغ کنندگان و واسطه ها پیشنهاد مى کنند که 
همین مسئله باعث ارتباط بیشتر آن ها مى شود. 
آن ها همچنین مى توانند به صورت جدى ترى 
برمصرف کنندگان تمرکز کنند و معموالً بخشی 

از یک شبکه جهانی هستند.
بازیگران پیشرو در عرصه بازارهاي عمودي 
آن ها  از  بعضی  بسیار گسترده و سودآورند. 
مانند سایت Navent.com در امریکاي التین 
در بازارهاي محلی متمرکز مى شوند، بازار را 
کامًال تصرف مى کنند و رشدشان بسیار سریع 
فروشی  همه چیز  معمول  «سایت هاى  است. 
به  تبدیل شدن  حال  در  (طبقه بندى شده) 
پایگاهی براي سایت هاى عمودي به هم پیوسته 

هستند.»
در مرحله اول باید بدانید که بازار 
به دنبال چیست و با آن ها در 
باید  نیز  باشید، آن ها  ارتباط 
چیزي  چه  شما  که  بدانند 
مى فروشید و به عبارت دیگر 
موردنیاز  لیست هاى  باید 
طرف  از  باشید.  داشته  را 
عمودي  سایت هاى  دیگر، 
برقراري  براي 
توسعه  و  ارتباط 
همه  در  بیشتر 
تیم هاى  دنیا،  جاي 
خود  اختصاصی 

روابطی  تا  مى دهند  قرار  زمین بازى  در  را 
کاري،  مرتبط  حوزه هاى  با  را  انسانی  کامًال 
کارشناسان امالك و سازندگان ایجاد کنند و 
 اغلب از نرم افزارهاى موبایل (اپلیکیشن ها)
امالك  با عامالن فروش  نزدیک شدن  براي 
بهره مى برند و به بانک اطالعات آنان دسترسی 

مى یابند.
آن ها مى توانند به واسطه ها نزدیک تر شده و 
به همین دلیل در موقعیت بهتري براي کسب 
درآمد قرار دارند. به ویژه در بخش امالك این 
اتفاق پررنگ تر است، چراکه براي آژانس هاى 
امالك، فروش ملک از راه دور تقریباً غیرممکن 
است. همچنین باید بدانید که براي تهیه لیستی 
را  همه جا  و  خارج شده  اداره  از  باید  کیفی 
ممکن  کنید.  تهیه  خوبی  تصاویر  و  گشته 
است راه خیلی دشواري باشد ولی مطمئناً از 
کیفیت باالیی برخوردار است. تمام این ها در 
حالی است که سایت هاى افقی سنتی، تیمی 
اختصاصی براي فروش ندارند، به عبارت دیگر 
و در حال حاضر، افقى ها، مدل نیمه رایگان را 
در پیش گرفته اند، یعنی فقط از برخی بخش ها 

کسب درآمد مى کنند.
 

وب سایت های عمودي در بخش کیفیت هم 
پیروز میدان هستند

اگر شما لیست هایى باکیفیت و مطلوب نداشته 
باشید، مشترى هاى شما هم نمى توانند به خوبى 
هدایت شوند و تجربه جذابی با سایت شما 
نمى توانید  درنهایت شما  و  داشت  نخواهند 
درآمدي از این طریق کسب کنید. درحالى که 
عمودى ها همواره کیفیت را از طریق سازمان 
پیشنهاد ها  افقى ها  مى کنند،  کنترل  مرکزي 
به  را  متغیري  و  متفاوت 
مى دهند.  ارائه  مشتري 
ازآنجاکه  باید بدانید،  البته 
منابع  از  کیفی  لیست هاى 
مى شوند،  تهیه  مختلفی 

سایت های افقي یا عمودي
کدام یک پیروز میدان هستند؟

محمدحسین رفعت نژاد
فعال در زمینه استارت آپ

ادامه در صفحه 37
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د     انشگاه  پیشرفته  کشورهای  برابر  ایران 5 
د     ارد.      ایران 264٠ د     انشگاه د     ارد      درحالی که 
چین 24٨1 و هند       162٠ د     انشگاه د     ایر کرد     ه 

است!
براى  دردناکى  وضع  ایرانى ها،  مدرك گرایى 
ما  کشور  حاال  است.  رقم زده  ایران  اقتصاد 
چند  و  یک میلیاردى  چین  و  هند  از  بیشتر 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه  صدمیلیون نفرى 
عالى دارد. بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى، در ایران 2640 دانشگاه 
وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از 
جمعیت دانشجویى 68  درصد و سهم دانشگاه 

آزاد 32  درصد است.
این درحالى که است که براساس اعالم موسسه 
اسپانیایى CISC چین تنها 2481 و هند  1620 
دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، 
حدود 5  هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور 
را مى بلعد و نزدیک به 50  درصد از جمعیت 
بیکار کشور را تولید مى کند؛ اما ماجرا به همین 
اینجاست  دیگر  نکته  و  نمى شود  ختم  جا 
به  را  نخبگان  ایران  ادارى  بدنه  که درنهایت 
حاشیه مى راند و متوسط ها و فارغ التحصیالن 
رشته هاى غیر مرتبط را به خود جذب مى کند.

کارگروه  رئیس  سیدى  مهدى  اعالم  به  بنا 
نخبگان شوراى عالى انقالب فرهنگى در سال 
2015 حدود 11300 دانشجوى نخبه از ایران 
مهاجرت کرده اند که این تعداد حاکى از رشد 
16 درصدى مهاجرت نخبگان از کشور نسبت 
به  سال 2014 است و پدیده مدرك گرایى در 
بین مدیران و معضل دکترى یک شبه امکان 
رقابت سالم در بدنه ادارى ایران را محدود و 

محدودتر کرده است.
بیشتر از 80  درصد وزراى انگلیس لیسانس اند 
و در ایران بیشتر مدیران ما مدرك دکترى دارند. 
خروجى بدنه ادارى انگلیس این است که آن ها 
به عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند 

و ایران به عنوان یک اقتصاد بحران زده!
این درحالى که است که بنا به تازه ترین اعالم 
دانشگاه ها  تعداد   CISC اسپانیایى  موسسه 
در اغلب کشورهاى پیشرفته جهان زیر 500 
دانشگاه است به طورى که آلمان 412، انگلیس 
291، کانادا 329، ایتالیا 236 و هلند 423 دانشگاه 
دارند. این درحالى است که برخى کشورهاى 
اروپایى نظیر نروژ، سوئد، دانمارك، فنالند زیر 
100 دانشگاه تأسیس کرده اند. این آمار درباره 
کشورهاى پیشرفته آسیایى مانند سنگاپور و 
کره جنوبى نیز تکرار مى شود و تنها ژاپن است 
که کمى پا را فراتر از این قاعده گذاشته و 987 
دانشگاه دارد. شمار دانشگاه ها در استرالیا و 
نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهاى توسعه یافته 
جهان رقمى زیر 500 است. موسسه CISC که 
بزرگ ترین بدنه تحقیقات عمومى اسپانیا و از 
زیرمجموعه هاى آموزش وپرورش این کشور 
به شمار مى آید، همچنین گزارش داده است که 
آمریکا با حدود 310 میلیون نفر جمعیت، 3 هزار 

و 280 دانشگاه دارد.
راه  به  کنى  چاپ  مدرك  کارخانه  ایران  در 
کالن  بودجه هاى  صرف  و  است  افتاده 
آموزشى، ارزش افزوده اقتصادى به دنبال ندارد. 
به عنوان مثال در یک سازمان تخصصى تجارى 
به وفور با کارمندانى مواجهیم که مدرك ادبیات 
بودجه  دارند و درواقع  فرهنگى  یا مدیریت 
آموزشى در رشته ادبیات به هدررفته است. 
از طرفى مدرك لیسانس آن کارمند براى یک 

سازمان اقتصادى هم کارایى ندارد.
ناکارآمدى  از  یا مثال دیگر  ادامه مى دهد:  او 
نظام آموزش دانشگاهى در ایران این است که 
به وفور با مدیرانى مواجهیم که یک شبه دکترا 
انگلیس  در  که  است  درحالى  این  گرفته اند 
به عنوان یک اقتصاد پیشرفته، باالى 80 درصد 

وزرا داراى مدرك تحصیلى لیسانس هستند.

در سال 2015 حدود 11300 دانشجوی نخبه 
از ایران مهاجرت کرده اند که این تعداد حاکی 
از رشد 16 درصدی مهاجرت نخبگان از کشور 

نسبت به  سال 2014 است

 CISC بنا به تازه ترین اعالم موسسه اسپانیایی
تعداد دانشگاه ها در اغلب کشورهای پیشرفته 
به طوری که  است  دانشگاه   500 زیر  جهان 
آلمان 412، انگلیس 291، کانادا 329، ایتالیا 

236 و هلند 423 دانشگاه دارند

درواقع پرسشى که مطرح مى شود این است که 
خروجى آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ 
یا آمده ایم براى ورود به مجلس شرط گرفتن 
مدرك فوق لیسانس را لحاظ کرده ایم که این 
مسئله نیز از همان نگاه مدرك گرایى مان ناشى 
مى شود. در ایران بى شمار دکتر داریم که حتى به 
یک زبان بین المللى اشراف ندارند و نمى توانند 
منابع اصلى علم را مطالعه کنند. کجاى دنیا به 
کسى دکترا مى دهند که قادر به مطالعه منابع 

اصلى و کتب مراجع رشته خود نیست؟
نگاه مدرك گرا در بدنه ادارى موجب شده 
است افراد به صورت ظاهرى قضیه، بسنده کنند 
و سیستم آموزشى کمترین کارایى ممکن را در 
افزایش بهره ورى داشته باشد. به عنوان مثال ما 
در ایران رشته مدیریت فرهنگى ایجاد کرده ایم. 
افرادى که جذب این رشته مى شوند غالباً با 
رتبه هاى بسیار پایین پذیرفته مى شوند و تقریبًا 
بیشتر آن ها در مشاغل غیر مرتبط به کارگیرى 

مى شوند یا بیکارند.

آموزش عالی با صند     لی های خالی!!

مریم شكرانی
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تحریم  تحریم ها کاسبان  تشدید  سال  در 
سودى برابر با 1 میلیارد و 780 میلیون بشکه 
گذشته  سال   4 در  ایرانى  وهر  بردند  نفت 
حداقل هزینه اى 4 میلیون تومانى بابت تشدید 

تحریم ها پرداخت کرده است
هزینه هاى  تومان  میلیون   4 عدد  محاسبه 
پرداختى هر ایرانى در دوران تشدید تحریم ها، 
از مجموع سودي که کاسبان تحریم به دست 
آورده اند در قیاس با جمعیت ایران استخراج 

شده است.
ولى نکته قابل توجه اینکه برجام چه کسانى را 

از ثروت هاى افسانه اى محروم کرد؟
در  نه فقط  روزها  این  که  است  سئوالى  این 
محافل اقتصادى که در محافل سیاسى بارها 
و بارها مطرح مى شود تا پاسخى درخور را از 

آن خود کند.
آن ها که نشانى چندان دقیقى ندارند و با صفت 
کاسبان تحریم مورد خطاب قرار مى گیرند، در 
چهارسالى که گذشت بنا بر گفته رئیس کل 
بانک مرکزى ایران ثروتى افسانه اى اندوخته اند 
نیست شمار  قرار  برجام  اجرایی شدن  با  و 

پول هایشان دیگر بیش از این ارقام شود.
او مى گوید 15 درصد تجارت بین المللى ایران 
در این سال هایى که سال هاى سخت تشدید 
تحریم  کاسبان  جیب  به  داشت،  نام  تحریم 
رفته است. معنا و مفهوم این جمله آن است 

که ایران به ازاى هر 
مراوده  دالر   100
بین المللى 115 دالر 
است.  کرده  هزینه 
به این ترتیب هم هزینه 
کشور  به  کاال  واردات 
افزایشى 15 درصدى داشته 
است و هم هزینه صادرات کاال 
از ایران. هر دو قابلیت هاى اقتصاد 
ایران را نشانه مى رود و سبب مى شود 
به شدت  ایران  اقتصاد  رقابت پذیرى  قدرت 

دستخوش کاهش شود.
آنچه  ارقام نشان مى دهد  اعداد و  به  نگاهى 
تحت عنوان کاسبى از تحریم نصیب عده اى 
معدود و انگشت شمار شده است، چنان ارقام 
را  آن  به سادگى  نمى توان  دارد که  را  بزرگى 
نادیده گرفت. چیزى نزدیک به 90 میلیارد دالر 
یا به عبارت دقیق تر 89 میلیارد و 400 میلیون 

دالر در چهار سال.
سال هایى سخت که ورود غذا و دارو و اقالم 
اساسى به ایران نیز با مشکالتى متعدد روبرو 
بود. به نظر مى رسد تشدید تحریم ها در سال 
مضیقه  در  چنان  را  ایران  اقتصاد  اگر   1391
قرارداد که رشد منفى اقتصادى و کوچک شدن 
سهم اقتصاد ایران را از سفره اقتصاد جهان رقم 
زد اما در حقیقت سبب شد برخى با استفاده 
و  گرفته  قدرت  پیش آمده  رانتى  فضاى  از 

ثروت هایى عجیب بیاندوزند.
به گزارش خبر آنالین، یک بررسى ساده نشان 
مى دهد حجم تجارت خارجى ایران در حوزه 
واردات و صادرات کاالهاى غیرنفتى و نفت، 
که  است  بوده  دالر  میلیارد   596 حدود  در 
به این ترتیب 90 میلیارد دالر بابت این مراودات 

در اختیار عده اى خاص قرارگرفته است.
268 هزار میلیارد تومان یا همان 90 میلیارد دالر 
به چه معناست؟ شاید اگر معیار بررسى میزان 
درآمدهاى نفتى باشد، بزرگى این رقم معلوم 
شود. ایران در سال گذشته شمسى درآمدى 

نفتى معادل با 33 میلیارد دالر کسب کرد.
برابر  سه  به  نزدیک  حقیقت  در  رقم  این 

هر ایرانی ساالنه چقدر 
بابت تحریم ها هزینه داد؟

ــران در  ــی ای ــارت بین الملل ــد تج 15 درص
ــخت  ــال های س ــه س ــال هایی ک ــن س ای
ــب  ــه جی ــام داشــت، ب ــم ن تشــدید تحری
ــا و  ــت. معن ــه اس ــم رفت ــبان تحری کاس
ــران  ــه آن اســت کــه ای ــن جمل مفعــوم ای
ــی  ــراوده بین الملل ــه ازای هــر 100 دالر م ب

ــت ــرده اس ــه ک 115 دالر هزین

نگاهــی بــه اعــداد و ارقــام نشــان می دهــد 
ــم  ــبی از تحری ــوان کاس ــت عن ــه تح آنچ
نصیــب عــده ای معــدود و انگشــت شــمار 
شــده اســت، چنــان ارقــام بزرگــی را دارد 
ــده  ــادگی آن را نادی ــه س ــوان ب ــه نمی ت ک
گرفــت. چیــزی نزدیك بــه 90 میلیــارد دالر 
یــا به عبــارت دقیــق تــر 89 میلیــارد و 400 

میلیــون دالر در چهــار ســال

ــارس  ــاز از پ ــر ف ــعه ه ــه توس ــر هزین اگ
جنوبــی معــادل 4 میلیــارد دالر، در باالتریــن 
حــد ممکــن بــرآورد شــود، بــه ایــن ترتیب 
آنچــه از ثــروت کشــور در اختیــار عــده ای 
ــا 22  ــر ب ــت براب ــه اس ــرار گرفت ــاص ق خ

ــی اســت ــارس جنوب ــار پ ف

درآمدهاى نفتى ایران در سال گذشته است. این 
نسبت به توجه به قیمت هاى نفت در بازارهاى 
پیش بینى  چراکه  شد  خواهد  حفظ  جهانى 
مى شود درآمدهاى نفتى ایران در همین حد 
و اندازه باقى بماند. بدهى هاى دولتى دولت 
ایران میراث دار بدهى عظیمى است که اتفاقًا 
در سال هایى طالیى درآمد نفت شکل گرفت.

در  ایران  دولت  مى دهد  نشان  محاسبات 
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سهم گردشگري از ...

سفر و گردشگري ایران انجام شود. سهم کل سرمایه 
گذاري در سفر و گردشگري از 2,3درصد در 2016 به 

8,3درصد در 2026 خواهد رسید.
 

هزینه ها کدامند؟
چنانچه مخارج سفر را ناشی از دو نوع مخارج «سفرهاي 
تفریحی» و «سفرهاي تجاري» در نظر بگیریم؛ در سال 
2015 مخارج سفرهاي تفریحی (گردشگران وارد شده 
به کشور و گردشگران بومی) میزان 33,47هزارمیلیارد و 
مخارج سفرهاي تجاري 77,4هزار میلیارد تومان بوده 
است. در واقع از کل مخارج سفر 8,90درصد را سفرهاي 
خود  به  تجاري  سفرهاي  را  2,9درصد  و  تفریحی 
اختصاص داده اند. انتظار می رود در سال 2016 پولی 
که در سفرهاي تفریحی خرج می شود رشد7,6درصدي 
داشته باشد و به رقم 5,50هزار میلیارد تومان برسد. در 
مورد سفرهاي تجاري نیز انتظار می رود که مخارج آنها 
رشد 5,8درصدي در سال 2016 داشته باشد و به میزان 

18,5هزار میلیارد تومان برسد.
مسافر  نوع  حسب  بر  را  سفر  مخارج  چنانچه 
مخارج  سهم   2015 سال  در  کنیم؛  بندي  تقسیم 
6,92درصد  مخارج  کل  از  بومی  گردشگران 
المللی بین  مسافران  مخارج  مقابل  در  است.   بوده 
(وارد شده به کشور) تنها 4,7درصد را به خود اختصاص 
داده که به نسبت سهم کوچکی است. انتظار می رود 
هزینه یی که گردشگران داخلی در ایران می کنند به رشد 
2,7درصدي و مخارجی که توریست هاي بین المللی در 

کشور انجام می دهند به رشد 3,2درصدي دست یابد.
از  ناشی  ایران  در  گردشگري  و  سفر  کل  اثر 
و  غیرمستقیم  اثر  41درصد  مستقیم،  اثر  37درصد 
ناخالص  تولید  بر  که  است  القایی  اثر  22درصد 
القایی  اثرات  همچنین  است.  اثرگذار  کل  داخلی 
گذاري سرمایه  عرضه،  زنجیره  از  ناشی  اثرات   شامل 

و هزینه جمعی دولت است.
به گزارش تعدال، در زمینه شاخص رقابت پذیري نیز 
رتبه ایران قابل توجه است. این شاخص در زمینه سفر 
و گردشگري در سال 2015 بین 141 کشور و در سال 
2013 بین 140 کشور محاسبه شده که ایران در این میان 
به ترتیب رتبه 97 و 98 را به دست آورده است. البته این 
در حالی است که امتیاز کشور از 64,3 در سال 2013 
به 32,3 در سال 2015 کاهش داشته است. بنابراین به 
 نظر می رسد ایران در این زمینه عملکرد ضعیف تري

نسبت به سال 2013 داشته است.

ادامه از  صفحه 21

بین 500 تا 600 هزار میلیارد تومان بدهى دارد و تدابیرى براى 
بازپرداخت بدهى هاى اندیشیده شده است که فروش اوراق بدهى 

از آن جمله است.
آنچه در دوره تحریم نصیب بخشى از کسانى شد که کاسب تحریم 
به تمامى  ایران  دولت  بدهى هاى  از  نیمى  مى توانست  دارند  نام 
بخش هاى اقتصاد را تسویه کند. بررسى ها نشان مى دهد بخش 
عمده اى از بحران رکود اقتصادى ایران ناشى از بدهى هاى عظیمى 
است که بر عهده دولت است و منابع مالى کافى براى بازپرداخت 

آن موجود نیست.
پروژه هاى عمرانى نیمه تمام پروژه هاى نیمه تمام عمرانى ایران 400 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. این پول قدرت کافى را دارد تا 
67 درصد از کل اعتبارات موردنیاز ایران براى تکمیل پروژه هاى 
عمرانى را تأمین کند. به عبارت دیگر تزریق چنین پولى مى تواند 

زمینه ساز ساخت وساز و حرکت عظیمى در اقتصاد شود.
به گزارش خبر آنالین، بررسى ها نشان مى دهد تزریق هر 100 
تا 150 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه هاى عمرانى مى تواند 
ایجاد  هزینه  به این ترتیب  کند  ایجاد  را  هزار شغل  تا هشت صد 
از  کوچکى  بخش  در جیب  هزار شغل  یک میلیون و شش صد 
جامعه جاى گرفته است. پارس جنوبى قطرى ها سال هاست عنوان 
پردرآمدترین و ثروتمندترین کشور جهان را از آن خود کرده اند 
و محل کسب ثروتشان نیز جایى نیست جز پارس جنوبى، همان 

میدان عظیم گازى مشترك با ایران.
در این شرایط است ایران از یک سو به دلیل تحریم و از سوى دیگر 
به دلیل نبود اعتبارات کافى هنوز نتوانسته است توسعه میدان گازى 

پارس جنوبى را به پایان ببرد.
اگر هزینه توسعه هر فاز از پارس جنوبى معادل 4 میلیارد دالر، در 
باالترین حد ممکن برآورد شود، به این ترتیب آنچه از ثروت کشور 
در اختیار عده اى خاص قرارگرفته است برابر با 22 فاز پارس جنوبى 

است.
این اعتبار چندین برابر اعتبار موردنیاز براى توسعه کامل میدان گازى 
ایران،  بین المللى  پارس جنوبى خواهد بود. بزرگ ترین فرودگاه 
فرودگاه امام خمینى هنوز با تمام ظرفیت به بهره بردارى نرسیده 

است.
در سال 1362 کارشناسان ژاپنى پیش بینى کرده بودند این فرودگاه 
بااعتبارى معادل 240 میلیون دالر به بهره بردارى مى رسد. برخى 
برآوردها نیز نیاز بودجه اى آن را برابر با یک میلیارد دالر اعالم کردند.
در این صورت هزینه ساخت 89 فرودگاه در جیب کسانى رفته 
است که تحریم را به عرصه اى براى تجارت پنهانى بدل کردند. 
اگر هزینه ساخت فرودگاه هایى به مراتب معمولى تر از فرودگاه امام 
خمینى مدنظر قرار گیرد، در این صورت تعداد فرودگاه ها افزایشى 

چشمگیر خواهد داشت.
آنچه تنها بخش کوچکى از جامعه برده اند، سر به 90 میلیارد دالر 
مى زند. تقسیم 90 میلیارد دالر به جمعیت ایران، سهم هر فرد ایرانى 
را از این رقم 1153 دالر مى کند. با احتساب قیمت 3500 تومان 
براى هر دالر، سهم هر ایرانى از این پول در حدود 4 میلیون تومان 
خواهد شد. به عبارت دیگر سالى یک میلیون تومان براى هر فرد 
ایرانى. رقمى که با توجه به موقعیت اقتصادى خانوارهاى ایرانى 

اهمیت فراوانى را داراست.
در حال حاضر هر ایرانى ماهانه 45 هزار و 500 تومان تحت عنوان 
یارانه دریافت مى کند که پرداخت همین پول مشکالت فراوانى را 
متوجه اقتصاد ایران کرده است. به این ترتیب با آنچه ازدست رفته 

است بیش از یارانه چهار سال تمام مردم ایران است.
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شاخص های رتبه بندی یو.اس.نیوز سال 2٠17
وزنشاخصوزنشاخص

12,5درصدتعداد مقاالت پراستناد )1٠درصد برتر)12,5درصداعتبار جهانی پژوهش
1٠درصددرصد مقاالت پراستناد )1٠درصد برتر)12,5درصداعتبار منطقه ای پژوهش

1٠درصدهمكاری های بین المللی1٠درصدانتشارات
5درصدتعداد مقاالت 1درصد برتر1٠درصدتاثیر استناد نرمال شده

2,5درصدکنفرانس2,5درصدکتاب
5درصددرصد مقاالت 1درصد برتر7,5درصدمجموع استناد

تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی یو.اس.نیوز
2٠172٠162٠15سال رتبه بندی

11٨3تعداد دانشگاه های ایران
1٠٠٠75٠5٠٠تعداد کل دانشگاه ها

وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی یو.اس .نیوز
 رتبه جهانی سال

2٠15
 رتبه جهانی سال

2٠16
 رتبه جهانی سال

2٠17 دانشگاه

377 435 4٠5 دانشگاه صنعتی شریف
36٠ 379 44٨ دانشگاه تهران
472 547 523 دانشگاه صنعتی اصفهان
- 599 6٠1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- 736 629 دانشگاه آزاد واحد کرج
- 717 724 دانشگاه علم و صنعت ایران
- 612 745 دانشگاه علوم پزشكی تهران
- 699 757 دانشگاه تربیت مدرس
- - 777 دانشگاه تبریز
- - ٨2٠ دانشگاه فردوسی مشهد
- - 911 دانشگاه شهید علوم پزشكی بهشتی

نظام هــاى  از  یکــى  یو.اس.نیــوز 
ــت  ــطح دنیاس ــر در س ــدى معتب رتبه بن
ــکا  و از ســال 1983 دانشــکده هاى آمری
ــت.  ــرار داده اس ــدى ق ــورد رتبه بن را م
ایــن پایــگاه بــا بیــش از 30 ســال تجربه 
ســال  از  دانشــگاهى،  رتبه بنــدى  در 
2015 میــالدى اقــدام بــه رتبه بنــدى 
دانشــگاه ها در ســطح جهانــى کــرد.

علــوم  اســتنادى  پایــگاه  سرپرســت 
ــن  ــالم ای ــا اع ــالم (ISC) ب ــان اس جه
ــون  ــگاه همچ ــن پای ــزود: ای ــب اف مطل
دیگــر نظام هــاى رتبه بنــدى، تعــداد 
ــود را  ــى خ ــورد ارزیاب ــگاه هاى م دانش
در ســال 2017 میــالدى افزایــش داد و از 
ــه 1000  ــالدى ب 750 در ســال 2016 می
دانشــگاه رســاند. بدیــن ترتیــب تعــداد 
دانشــگاه هاى بیشــترى توانســتند ضمــن 
ــت  ــدى، فرص ــن رتبه بن ــور در ای حض
ــطح  ــود را در س ــرد خ ــى عملک بررس

ــد. ــدا کنن ــى پی جهان
داد:  ادامــه  ایســنا، وى  بــه گــزارش 
ــاورى  ــه فن ــاروارد، موسس ــگاه ه دانش
ــا  ماساچوســت و اســتنفورد رتبــه اول ت
ــد.  ــت آوردن ــه دس ــى را ب ــوم جهان س
ــه  ــى و موسس ــا، برکل ــگاه کالیفرنی دانش
فنــاورى کالیفرنیــا نیــز موفــق بــه کســب 
رتبه هــاى 4  و 5 در ســطح دنیــا شــدند. 
ــز  ــج نی دو دانشــگاه آکســفورد و کمبری
از انگلســتان توانســتند رتبه هــاى 1 و 2 
اروپــا و 6 و 7 جهانــى را در ســال 2017 

دانشگاه های ایران و جایگاه جهانی آن ها 
در سال 2017
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سایت های افقي یا عمودي ...

اینجا  در  است.  کار سختی  آن ها  تائید  بنابراین 
این سؤال مطرح است درنهایت چگونه مى توان 
میان  از  را  لیست  یک  نبودن  جعلی  و  صحت 
هزاران لیست خودرو، کاریابی یا امالك تشخیص 
روي  پیش  چالش  بزرگ ترین  مسئله  این  داد؟ 

شماست که باید به مرورزمان اصالح شود.

عمودی ها در جذب متقاضي موفق ترند
عمودى ها در بخش جذب متقاضی و مشتري و 
همچنین کسب درآمد نیز موفق تر عمل مى کنند، 
آن ها با تحقیقات کافی بازار را براي مصرف کنندگان 
غربال مى کنند. همه چیز به اطالعات، فیلتر و توسعه 
بانک  دارد، چراکه عمودى ها  بستگی  اطالعات 
اطالعاتى شان را از داده هاى امالکی پرکرده و آن ها 
را به راحتى در اختیار مشتري و بازدیدکنندگان 

سایت قرار مى دهند.
از سوي دیگر، سایت هاى عمودي براي استفاده 
کامًال  محلی،  تحقیقات  و  نقشه  اطالعات،  از 
درحالى که  هستند،  قابل استفاده  و  دسترس  در 
فایل هایى  فقط  افقی  و  طبقه بندى  سایت هاى 
با تطابق و امکانات پایین را به مشتري پیشنهاد 
مى دهند و هیچ گونه اطالعات تکمیلی در اختیار 

مشتري قرار نمى گیرد.

ترافیک  ایجاد  در  طبقه بندی شده  سایت های 
سایت برنده اند

به صورت  را  فایل ها  سایت هاى طبقه بندى شده، 
فایل هاى  ارائه مى کنند و براي  لیست هاى کلی 
نمى کنند،  ارائه  راهنمایی  و  نمونه  هیچ  خود 
بنابراین سایت هاى عمودي در مقایسه با افقى ها، 
تعداد کمتري فایل ولی باکیفیت باال ارائه مى کنند. 
به عبارت دیگر مى توان گفت که در بخش بازاریابی 
و تبلیغات، وب سایت هاى عمودي و در بخش 
عمودى ها  هستند.  میدان  پیروز  افقى ها  کمیت 
معموالً ازنظر SEO و SEM یک ساختار بازاریابی 
کامًال حرفه اى دارند و به راحتى مى توانند، برند 
آن ها  براي  کار  این  اما  بسازند،  را  خاص خود 
هزینه باالیی دارد. سایت طبقه بندى شده قصد دارد 
به عنوان رهبر و راهنماي این بازار شناخته شود، نه 
اینکه با برندهایی همانند خود رقابت کند. بنابراین 
نتیجه مى گیریم که سایت هاى طبقه بندى شده به 
این دلیل هنوز در این بازار آشفته حضورداشته و 
از بین نرفته اند که با هزینه اى بسیار کم حجم باالیی 
از ترافیک و بازدیدکننده را به سمت سایت خود 

مى کشانند.

ادامه از  صفحه 32

جایگاه دانشگاه هاى ایران در 12 حیطه موضوعى در جهان

فیزیک  علوم
کامپیوتر

 علوم
کشاورزی شیمی علم مواد مهندسی دانشگاه

- 12٠ 71 235 117 45 دانشگاه تهران

196 15٨ - 221 142 6٠  دانشگاه صنعتی
شریف

26٠ 13٠ 16٨ 264 197 63  دانشگاه آزاد
واحد کرج

- ٨5 - 4٠٠ 159 ٨٠  دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

- 1٨9 - - 169 113  دانشگاه علم و
صنعت ایران

- - - 375 - 152 دانشگاه تبریز

1٨٠ - 191 3٠9 14٠ 1٨٨  دانشگاه صنعتی
اصفهان

- - 1٨4 2٨9 351 191  دانشگاه تربیت
مدرس

- - 1٨٠ - 36٨ 252  دانشگاه فردوسی
مشهد

- - - 3٨9 - -  دانشگاه علوم
پزشكی تهران

ریاضیات
داروشناسی 

و 
سم شناسی

ایمنی شناسی پزشكی
علوم 

گیاهی و 
حیوانی

بیولوژی 
و 

بیوشیمی
دانشگاه

- - - - 242 3٠7 دانشگاه تهران

- ٨6 199 249 - 372 دانشگاه علوم 
پزشكی تهران

- - - - 376 - دانشگاه تربیت 
مدرس

72 - - - 3٨1 - دانشگاه آزاد 
واحد کرج

93 - - - - - دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

ــد. کســب کنن
دهقانــى افــزود: در آســیا نیــز دانشــگاه توکیــو بــا کســب رتبــه جهانــى 
ــنگاپور  ــى س ــگاه مل ــت. دانش ــرار گرف ــاره ق ــن ق ــگاه ای ــن جای 44 در برتری
و دانشــگاه پکینــگ چیــن نیــز بــه ترتیــب بــا کســب رتبه هــاى 50 و 
53 در جهــان، مقــام دوم و ســوم آســیا را کســب کردنــد. چیــن بعــد 
برتــر دنیــا را در خــود جــا داده بیشــترین تعــداد دانشــگاه   از آمریــکا، 

است.
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ــا  ــی اقتصــاد از ســال 2008 ب  مجمــع جهان
انتشــار گزارش هایــى کــه از ســال 2010 
به صــورت دوســاالنه منتشــر مى گــردد، 
و  کســب وکار  موانــع  رفــع  چگونگــی 
تســهیل تجــارت را در کشــورهاي مختلــف 
ــرد  ــرار داده اســت. عملک ــی ق ــورد ارزیاب م
کشــورها در ایــن زمینــه از طریــق شــاخص 
ــود. ــنجیده مى ش ــاري س ــازي تج توانمندس
برخــی از هزینه هــاى تجــاري، بــرون زا 
ــا  ــتند، ام ــرل کشــورها هس ــارج از کنت و خ
ــًا  ــتند و عمدت ــا درون زا هس ــی از آن ه برخ
ــاط  ــورها در ارتب ــی کش ــت هاى مل باسیاس
سیاســت گذارى  به طورى کــه  هســتند. 
مناســب، به خصــوص اقداماتــی کــه موجب 
ــات  ــل و ارتباط ــرد حمل ونق ــود عملک بهب
ــش  ــه کاه ــر ب ــد منج ــد، مى توانن مى گردن
شــاخص  شــوند.  تجــاري  هزینه هــاى 
ــات  ــب اقدام ــاري، اغل ــازي تج توانمندس
سیاســتی را کــه منجر بــه کاهــش هزینه هاى 
برمى گیــرد.  در  مى شــود،  تجــاري 
کشــورهایی کــه در ارزیابــی ایــن شــاخص 
نموده انــد،  کســب  را  باالتــري  امتیــاز 
را  پایین تــرى  هزینه هــاى  به مراتــب 
توانمندســازي  سیاســت هاى  به واســطه 
ــد. به طــور متوســط  ــه کرده ان تجــاري تجرب
40 درصــد کاهــش در هزینه هــاى تجــاري 
مى توانــد منجــر بــه یــک امتیــاز افزایــش در 

ــود. ــاري ش ــازي تج ــاخص توانمندس ش
شــاخص توانمندســازي تجــاري از ترکیــب 
ــده،  ــود آم ــه وج ــاخص ب ــر ش ــار زی چه
کــه مى توانــد در اتخــاذ اســتراتژى هاى 
توســعه تجــارت خارجــی مؤثــر واقع شــود. 
ــر را  ــوارد زی ــاري م ــت هاى تج ــن سیاس ای
ــاى تجــاري  ــد موافقت نامه ه ــرد: عق دربرگی
بــا ســازمان هاى جهانــی بــا ســایر کشــورها؛
رفــع موانــع تعرفــه اى تجــارت کاال؛ کاهــش 
هزینه هــاى انتقــال کاال در مرزهــا به واســطه 
ارتباطــات؛  و  حمل ونقــل  در  پیشــرفت 

تســریع  راســتاي  در  مقــررات  اصــالح 
انتقــال کاال؛ ایــن چهــار زیرشــاخص، خــود 
ــه  ــن، ک ــوان رک ــت عن ــى تح ــه مؤلفه های ب
ــرد.  ــی گی ــرى را دربرم ــاى خاص ت جنبه ه
ــز  ــک از ارکان نی ــک مى شــوند. هــر ی تفکی
بــه تعــدادي از معیارهــاي اندازه گیــرى 

تقســیم مى شــود.

جایگاه ایران در توانمندسازي تجاري
بــه گــزارش وزارت صنعت، رتبه کشــورمان 
ــاري در دو  ــازي تج ــاخص توانمندس در ش
ــا تنــزل  گــزارش ســال هاى 2012 و 2014 ب
رتبــه از 117 بــه 131 رســیده اســت. از بیــن 
زیرشــاخص هــاي ایــن شــاخص ایــران در 
ــت  ــاص، کیفی ــاى خ ــورد تعرفه ه ــه م س
و  جــاده اى  حمل ونقــل  زیرســاخت هاى 
جاده هــاى آســفالت شــده (ســهم از کل 
جاده هــا) داراي مزیــت رقابتــی اســت و 
ــک از  ــر ی ــر از 50 را در ه ــاى پایین ت رتبه ه

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــا ب آن ه
در ارتبــاط بــا شــاخص خطــوط تعرفــه اى، 
54 کشــور داراي تعرفه هــاى خــاص نیســتند 
ــت.  ــی از آن کشورهاس ــز یک ــران نی ــه ای ک
در خصــوص وضعیــت زیرســاخت هاى 
درصــد   81 تقریبــاً  نیــز  حمل ونقــل 
جاده هــاى ایــران آســفالت شــده اســت، لــذا 
بــه لحــاظ میــزان جاده هــاى آســفالت شــده 
رتبــه 42 و از منظــر کیفیــت زیرســاخت هاى 
حمل ونقــل رتبــه 44 را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت، امــا ضعــف موجــود در کیفیــت 
ــران از  جاده هــاى کشــور موجــب شــده، ای
جهــت کیفیــت جــاده اى رتبــه 61 را کســب 

کنــد.
لحــاظ  از  ایــران  مى رســد  نظــر  بــه 
حمل ونقــل جــاده اى از وضعیــت نســبتًا 
بهتــري نســبت بــه ســایر روش هــاى 
ــر  ــا ازنظ ــت، ام ــوردار اس ــل برخ حمل ونق
ــود بیشــتري  ــه بهب ــاز ب ــا نی ــت جاده ه کیفی

دارد. هفــت معیــار براي شــاخص دسترســی 
بــه بــازار داخلــی در نظــر گرفته شــده 
ســهم  به اســتثناى  ایــران  کــه  اســت 
ــوارد داراي  ــایر م ــاص در س ــاى خ تعرفه ه
ضعــف رقابتــی اســت. در میــان کشــورهاي 
موردمطالعــه، ایــران داراي باالتریــن میانگین 
مــوزون نــرخ تعرفــه اســت. بنابراین اســتفاده 
ــراي حمایــت از تولیــد  ــزار تعرفــه اى ب از اب
محصــوالت داخلــی در ایــران موجب شــده، 
رتبــه 138 در میــان ســایر کشــورها بــه ایران 
ــا در  ــاد تعرفه ه ــی زی ــد. پراکندگ ــق یاب تعل
ایــران یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف تجــاري 

ــى رود. ــه شــمار م کشــور ب
عــالوه بــر مــوارد فــوق، معیــار دیگــري کــه 
بیــش از ســایر معیارهــا موجــب تضعیــف 
رتبــه ایــران از منظــر شــاخص دسترســی بــه 
ــود واردات  ــدم وج ــده، ع ــی ش ــازار داخل ب
معــاف از تعرفــه گمرکــی در کشــور اســت.
ــاً در  ــران تقریب ــاري ای ــف تج ــاط ضع نق
ــاخص  ــه ش ــوط ب ــاي مرب ــی معیاره تمام
بهــره ورى و شــفافیت مدیریــت مــرزي بــه 
چشــم مى خــورد. تعــداد روزهــاي موردنیــاز 
بــراي انجــام کامــل فرآینــد واردات در ایران، 
37 روز ارزیابى شــده اســت. عــالوه بــر 
ایــن، بــاال بــودن تعــداد روزهــاي الزم بــراي 
صــادرات در ایــران (25 روز) موجــب شــده 
کــه ایــران رتبه 105 را در میان 138 کشــور به 
خــود اختصــاص دهد. بــر اســاس معیارهاي 
ــی  ــت دسترس ــاخص قابلی ــه ش ــوط ب مرب
حمل ونقــل،  زیرســاخت هاى  کیفیــت  و 
زیرســاخت هاى  در  موجــود  ضعــف 
حمل ونقــل هوایــی ایــران نســبت بــه 
و  (دریایــی  حمل ونقــل  اشــکال  ســایر 
جــاده اى) در ایــن کشــور بیشــتر بــه چشــم 
مى خــورد. از میــان معیارهــاي مربــوط 
ــل  ــودن حم ــگام ب ــاخص، بهن ــن ش ــه ای ب
ــایر  ــش از س ــد بی ــه مقص ــیدن ب ــراي رس ب
معیارهــا موجــب کاهــش کیفیــت خدمــات 

ریزش 14 پله ای در شاخص 
توانمندسازي تجاري
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حمل ونقــل در ایــران شــده اســت. 
ــالت  ــراي معام ــت ب ــتفاده از اینترن اس
بیــن بنــگاه و مصرف کننــده نهایــی نیز، 
ایــران در رتبــه 114 قــرار دارد. محیــط 
ــاري از  ــاالن تج ــراي فع ــب وکار ب کس
وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نبــوده و 
رتبــه 125 را بــه خــود اختصــاص داده 
ــت  ــار حمای ــر معی ــران ازنظ ــت. ای اس
از مالکیــت، رتبــه 86 را کســب کــرده، 
رتبــه ایــران در شــاخص دسترســی بــه 
منابــع مالــی رتبــه 126 را کســب نموده 
اســت. ایــن معیــار نشــان مى دهــد تــا 

ــات ــدازه خدم چــه ان
ــران  ــب وکارها در ای ــراي کس ــی ب مال
ــه 128  ــت. رتب ــرف اس ــرون به ص مق
ــات  ــه خدم ــی ب ــر دسترس ــران ازنظ ای
مالــی نشــان مى دهــد کــه طیــف 
گســترده اى از خدمــات مالی در کشــور 
ــب وکار  ــاالن کس ــی فع ــراي دسترس ب
وجــود نــدارد. ازنظــر معیــار ســهولت 
پایین تریــن  در  ایــران  وام،  گرفتــن 
ــه  ــرار دارد؛ رتب ــه 138) ق ــگاه (رتب جای
126 ایــران ازنظــر معیــار دسترســی بــه 
ــه  ــاري مقرون به صرف ــی تج ــع مال مناب
ــدم  ــوارى ها و ع ــان دهنده دش ــز نش نی
امــکان دسترســی بــه منابــع مالــی 
ــش  ــن بخ ــاالن ای ــراي فع ــاري ب تج
اســت. کشــور ایــران ازنظــر شــاخص 
آزادســازي فعالیــت بــراي شــرکت هاى 
خارجــی کــه ترکیبــی از ســهولت 
ــر  ــی، اث ــروي کار خارج ــتخدام نی اس
ــرمایه گذارى  ــن روي س ــاري قوانی تج
مســتقیم خارجــی و آزادســازي قوانیــن 
تجــاري چندجانبــه اســت، در جایــگاه 

130 قــرار دارد.
 امتیازهــاي داده شــده بــه هــر زیــر 
ــوده به طورى کــه  ــا 7 ب شــاخص از 1 ت
ضعیف تریــن   1 و  قوى تریــن   7
ســطح عملکــرد شــاخص اســت. 
ــی  ــرى برخ ــد اندازه گی ــن واح همچنی
ــن  ــت. ای ــاوت اس ــاخص ها متف از ش
شــاخص ها ماننــد بهــره ورى خدمــات 
ــی  ــع مال ــه مناب ــی ب ــتی، دسترس پس
تجــاري، ســهولت به کارگیــرى نیــروي 
ــنجی  ــاس نظرس ــر اس ــی ب کار خارج
ــی  ــع جهان ــی مجم ــران اجرای از مدی
اقتصــاد بــه دســت مى آیــد. شــایان ذکر 
ــه  ــوط ب ــن موضــوع مرب ــه ای اســت ک
ــر  ــه بیانگ ــود ک ــاخص هایى نمى ش ش
تعــداد هســتند و واحد آن ها درج نشــده 
اســت (مانند تعــداد روزهــاي واردات).

تعادل

درپــى انتقــادات نســبت بــه عــدم حضــور شــرکت هاى خصوصــى توانمنــد ایرانــى 
در صــادرات و ایــن کــه 94 درصــد از صادرکننــدگان فعــال نیســتند، رئیــس ســازمان 
توســعه تجــارت تأکیــد کــرد کــه تولیدکننــدگان بایــد کار تجــارت و صــادرات را به 

ــپارند. اهلش بس
مجتبــى خســروتاج - معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت درباره عــدم حضور 
شــرکت هاى خصوصــى توانمنــد ایرانــى در عرصــه صــادرات و ایــن کــه چــرا از 
17 هــزار و 500 صادرکننــده حقیقــى و حقوقــى ایــن بخــش فقــط هــزار صادرکننده 
فعــال هســتند و 80 درصــد دیگــر صــادرات را در اختیاردارنــد؟ گفــت: در رابطــه بــا 
فعالیــت صادرکننــدگان و واردکننــدگان بایــد از گمــرك اســتعالم گرفــت تــا ببینیــم 
ــى فعــال اســت، چــه تعــداد فعــال نیســت و  چــه تعــدادى از کارت هــاى بازرگان
به عبارت دیگــر از طریــق هــر شــماره کارت چــه تعــدادى فعالیــت در طــول ســال 

ــت. ــده اس انجام ش
وى بــا اشــاره بــه وجــود حــدود 35 هــزار کارت بازرگانــى در ایــران اظهــار کــرد: 
از ایــن تعــداد 20 هــزار کارت در تهــران و 15 هــزار کارت در ســایر نقــاط کشــور 

صادرشــده اســت.
او بــا بیــان ایــن کــه شــکى در ایــن نیســت کــه همــه ایــن کارت هــا فعالیــت ندارند، 
ادامــه داد: ایــن موضــوع مى توانــد دالیــل متعــددى داشــته باشــد. بــراى مثــال برخــى 
شــرکت ها در رونــد تجــارت احساس شــان ایــن اســت کــه از افــراد و شــرکت هایى 

کــه داراى ســطح باالتــرى در تجارت هســتند، اســتفاده کنند.
ــا مــاده  ــه محصــول ی ــاز ب ــه واردات اگــر شــرکتى نی ــاج افــزود: در زمین خســرو ت
اولیــه اى داشــته باشــد، ممکــن اســت ترجیــح بدهــد ســفارش ها خــود را از طریــق 

یــک واردکننــده عمــده تأمیــن کنــد.
وى بــا اشــاره بــه مالحظات بخــش دیگــرى از تولیدکننــدگان و شــرکت ها در بحث 
صــادرات نیــز گفــت: برخــى خودشــان وارد تجــارت و صــادرات نمى شــوند و آن  را 

بــه کســانى کــه در ایــن کار حرفــه اى هســتند، واگــذار مى کننــد.
بــه گــزارش ایســنا، رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بابیــان ایــن کــه اتفاقــاً توصیــه 
ــایر  ــل س ــادرات مث ــرد: ص ــار ک ــت، اظه ــن اس ــدگان همی ــه تولیدکنن ــم ب ــا ه م
ــه  ــدارد ک ــى ن ــد و دلیل ــود را مى طلب ــاص خ ــاى خ ــته هاى کارى، تخصص ه رش

ــده اى وارد تجــارت شــود. هــر تولیدکنن
بــه گفتــه خســروتاج، همان طــور کــه کار تولیــد نیازمنــد تخصص هــاى مربــوط بــه 
خــود اســت، صــادرات هــم بــه متخصصــان ایــن عرصــه نیــاز دارد؛ بنابرایــن بایــد 

کار را بــه اهلــش ســپرد.
وى اضافــه کــرد: اگــر یــک واحــد تولیــدى بخواهــد وارد کار صــادرات شــود بایــد 
یــک دپارتمــان صادراتــى متشــکل از افــراد حرفــه اى و متخصــص را در خــود ایجاد 
کنــد یــا ایــن کــه مى توانــد آن را برون ســپارى و بــه یــک شــرکت صادراتــى واگــذار 

. کند

چرایی عدم فعالیت 94 درصد صادر کنندگان
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عدم فعالیت 94 درصد از 
صادرکنندگان

1259 )2٠15)جمعیت )میلیون نفر)
درصد،4,3درصد،هنگ کنگ1٠,4درصد،امارات متحده عربی13,4ایاالت متحده شرکای عمده صادراتی

امریكادرصد4درصد،عربستان صعودی 4,2چین مساحت 
)کیلومترمربع)

 3,2٨7,263
کیلومترمربع

دهلی نوپایتخت
چین12,7درصد،عربستان سعودی7,1درصد،امارات متحده عربی5,9درصدایاالت متحده آمریكا شرکای عمده وارداتی

4,6درصد، سوئیس 4,6درصد هندی، انگلیسیزبان رسمی

دین و مذهب
هندو٨1درصد، 

 مسلمان13,4درصد
اقام عمده صادراتی به  مسیحی2,3درصد

فراورده های نفتی،سنگ های قیمتی،ماشین آالت،آهن و فوالد،مواد شیمیائیجهان

دهلی نو، مومبای، شهرهای مهم
کلكته،  چنای

تولید ناخالص داخلی

(PPP( ٨٠27 
  میلیارد دالر

نفت خام،ماشین آالت،جواهرآالت،مواد شیمیائی،آهن و فوالد،مواد شیمیائیاقام عمده وارداتی از جهان
 21٨3  (OER( 

میلیارد دالر
7,3درصد    )GPD(2٠15 درصد رشد

5,6درصد    )2٠15)نرخ تورم )درصد)

59٠٠دالر   )2٠15)درآمد سرانه)دالر)

 اقام عمده صادراتی ایران
(1394(

متانول)الكل متالیک)،اوره به صورت محلول در آب،قیر نفت،آمونیاک بدون آب، آمونیاک محلول 
در آب،آلومینیوم کار نشده،روغن صنعتی،محصوالت آهنی و فوالدی غیر ممزوج،سایر پلی 

کلروینیل،اتیلن گلیكول،سایر موم های نفتی)LAB)الكیل بنزین خطی)

7,1٠درصدنرخ بیكاری

ذخایر ارزی و طا
371

)میلیارد دالر)

نوع پول و برابری 
هر دالر64,7 روپیهبا دالر

 اقام عمده وارداتی ایران
1394

غات،برنج نیمه سفید،محصوالت صنایع غذایی،آخال و تفاله صنایع خوراک سازی،کنجاله،چدن،آهن 
و فوالد،الكترودهای زغالی کوره،قند،شیرینی و شكر قهوه،چای سیاه،ماته و ادویه،جو به استثنای 

بذر،فرو منگنز،روغن های سبک غیر از بنزین،اکسید آلومینیوم،سنگ آهن به هم فشرده ،سایر مكمل های 
داروئی

459 میلیارد دالربدهی خارجی

عضویت در 
سازمانهای بین المللی 

و منطقه ای

 اتحادیه پایاپای آسیائی،
سارکاWTO بانک 

توسعه آسیایی

تراز پرداخت 
حساب جاری میلیارد 

دالر
 مبادالت بازرگانی با جهان3,3٠-

)میلیارد دالر)

موازنهصادراتواردات

2٠152٠142٠152٠142٠152٠14

4324592٨٨317-144142-

محصوالت عمده 
کشاورزی

برنج، گندم، دانه های 
روغنی، چای، قهوه، 
پنبه، کائوچو، کنف

 ارزش صادرات نفت ایران
)میلیون دالر)

2٠1٠2٠112٠12213
12٠٠٠127٠٠12٠4112٠٨٠

 صادرات غیرنفتی ایران
)میلیون دالر)

1391139213931394
26٠72421252٠249٨

محصوالت عمده 
صنعتی

ماشین آالت، فوالد، 
مواد شیمیایی، اتومبیل، 
موتور، نرم افزار، کود 

شیمیایی

 واردات ایران
427136٨73119154٨)میلیون دالر)

محصوالت عمده 
معدنی

سنگ های قیمتی، 
ساختمانی، سنگ، 

آهن، نفت خام و گاز، 
فسفات، کرونیوم، 
آلومینیوم، بوکست

59995٠-1266-1664-تراز بازرگانی )میلیون دالر)

هجدهمین اجاس کمیسیون مشترک اقتصادی در تاریخ 7دی 1394 در دهلی نو برگزار شدتاریخ آخرین اجاس

 روابط تجاری هند با ایران و جهان

منبع: سازمان توسعه و تجارت

هانی
ت ج

تجار
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مبادالت تجاری هندوستان با جهان از سال 2٠٠7 تا 2٠15
ارزش: میلیارد دالر

2٠٠72٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠112٠122٠132٠142٠15سال

1121411762٠129٨3٠93363172٨٨صادرات

1٨٨2242663274515٠٠466459432واردات

144-142-13٠-191-153-126-9٠-٨4-76-تراز تجاری

مهمترین اقام صادراتی به جهان در سال 2٠14

ارزش )میلیارد نام کاال
دالر)

7٠سوخت های معدنی، روغن، محصوالت تقطیر

44جواهرآالت و سنگ های قیمتی

14وسایل حمل ونقل به جز راه آهن و تراموا

13مواد شیمیایی و آلی

11,٨دارو

11,6حبوبات

11,3پنبه

11,2تلفن همراه

مبادالت تجاری ج.ا.ایران و هندوستان از سال 13٨٨ تا 1394

شش ماهه اول 13٨٨13٨9139٠13911392139313941395سال

11621٨14274926٠72421252٠249٨1271صادرات

1426٨11772٠31427٠136٨73119154٨1٠4٨واردات

59995٠223-1266-1664-663771٨-تراز تجاری

مهم ترین اقام وارداتی از جهان در سال 2٠14
ارزش )میلیارد نام کاال

دالر)

1٨4نفت خام و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، خام

67فلزات و سنگ های قیمتی

31ماشین آالت، راکتورهای هسته ای، دیگ های بخار

3٠تجهیزات الكترونیكی و برق

16مواد شیمیایی والی

11کاالهای خاص

1٠آهن و فوالد

1٠چربی های گیاهی و حیوانی

1٠پاستیک و مصنوعات

٨,5سنگ فلز و جوش

7دستگاه های عكس، نوری، پزشكی و دیگر دستگاه ها

7کشتی، قایق و دیگر سازه های شناور

هلندبرزیلآلمانانگلستانسنگاپورعربستانهنگ کنگچیناماراتآمریكامهمترین کشور ها

12,41٠,44,24,24,1332,42,22,1درصد سهم به زار

مقاصد عمده صادراتی هند در سال 2٠14
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جدول صادرات نفت خام جمهوری اسامی ایران به هندوستان
ارزش: میلیون دالر

2٠٠62٠٠72٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠112٠122٠13سال 

4٨5٠٨٠92123٨2944112٠٠٠127٠٠12٠4112٠٨٠ارزش

مهم ترین اقام صادراتی ایران به هندوستان در سال 1394
ارزش )میلیون دالر)نام کاال

514کود اوره حتی به صورت محلول در آب

3٠5قیر نفت

267متانول )الكل متیلیک)

23٠آمونیاک محلول بدون آب

136آمونیاک محلول در آب

9٨اتیلن گلیكول )اتان دی ئول)

٨6سایر پلی کلرو وینیل مخلوط نشده با سایر مواد به غیراز سوسپانسیون و امولسیون

67سایر موم های نفتی و معدنی غیر مذکور در جای دیگر

64آلومینیوم به صورت کار نشده، غیر ممزوج

3٠تولوئن

مهم ترین اقام وارداتی ایران از هندوستان در سال 1394 
ارزش) میلیون دالر)نام کاال

445برنج کامل سفید شده یا حتی برنج نیمه سفید شده صیقلی یا براق شده

محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل غیر طومار،با پهنای 6٠٠ یا بیشتر به ضخامت بیشتر از 1٠ میلی متر و 
131عرض بیشتر از 1٨5٠ میلی متر

61سایر آخال های جامد،حتی خرد شده یا به هم فشرده شده به شكل حبه یا کنجاله گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید

5٨سنگ آهن به هم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیراز پیریت های آهن تفته شده

54چای سیاه )تخمیر شده) و جزئی تخمیر شده به نحوه ی دیگر به جز ردیف های ٠9٠24٠1٠

4٠یا میلی متر محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت و گرم نورده شده به شكل طومار یا پهنای 6٠٠ میلی متر کمتر به ضخامت کمتر از 3

39سایر مكمل های دارویی برای خرده فروشی

31الیاف سنتتیک غیر یكسره ،از آکریلیک یا مد آکریلیک

27فرو منگنز دارای بیش از 2 درصد وزنی کربن

23الكترودهای زغالی برای کوره ها
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نمایشگاه های بازرگانی

intersec

نمایشگاه بین المللی بازرگانی، امنیت، پلیس، حریق، ایمنی و بهداشت و درمانتوضیحات
22 تا 24 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
امارات متحده عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن: 45٠٠ 3٨9 4 971+اطاعات تماس
andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الكترونیک

http://www.intersecexpo.com/frankfurt/for-visitors/welcome.aspx/1٨وب سایت

ISE Integrated Systems Europe

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فناوری سیستم های الكترونیک در بخش های تجاری، مسكونی و توضیحات
حرفه ای

هلند، آمستردامتاریخ برگزاری
7 تا 1٠ فوریه 2٠17محل برگزاری
تلفن: 2424 24٠ 2٠ 31+ و نمابر: 2425 24٠ 2٠ 31+اطاعات تماس
office@iseurope.orgپست الكترونیک

https://www.iseurope.orgوب سایت

PrintFair

نمایشگاه بین المللی بازرگانی چاپ، بسته بندی و عائم دیجیتالتوضیحات
7 تا 1٠ آوریل 2٠17تاریخ برگزاری
هند، بنگالورمحل برگزاری
تلفن: 27٨1257٨ 22 91 و نمابر: 9٨11934٨5٠5 91اطاعات تماس
info@print-packaging.comپست الكترونیک

http://printfair.inوب سایت

 Malaysia Commercial Vehicle
Expo

بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه تجاری جنوب شرق آسیاتوضیحات
1٨ تا 2٠ می 2٠17تاریخ برگزاری
مالزی، سریكمبانگانمحل برگزاری
تلفن: 552٨ 2٠7 12 6٠+اطاعات تماس
info@asiantrucker.comپست الكترونیک

http://www.mcve.com.myوب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

TransporterTage

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
9 تا 12 مارس 2٠17تاریخ برگزاری
آلمان، برلینمحل برگزاری
تلفن: 222 179 ٨32 = 3٠ ٠ و نمابر: 22٠ 179 ٨32 = 3٠ ٠اطاعات تماس
info@agentur-peppel.deپست الكترونیک

http://www.transportertage-bb.deوب سایت

 STL

نمایشگاه بین المللی کنترل مواد، ذخیره سازی، حمل ونقل و توزیعتوضیحات
25 تا 2٨ آوریل 2٠17تاریخ برگزاری
روسیه، مسكومحل برگزاری
تلفن: 47 39 795 )499) 7+اطاعات تماس
yg@expocentr.ruپست الكترونیک

http://www.stl-expo.ruوب سایت

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

مترجم: مهندس زهرا پزشکى
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AutoSib

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه موتوری، دستگاه های حمل ونقل، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات، توضیحات
خدمات خودرو و تنظیم خودکار

24 تا 27 می 2٠17تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری
تلفن: 63 ٠٠ 363 3٨3 ٠٠7 )داخلی 2٨٨)اطاعات تماس
verbitskaya@sibfair.ruپست الكترونیک

http://www.autosibexpo.ru/en-GB/home.aspxوب سایت

Transportation

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل ونقلتوضیحات
15 تا 1٨ می 2٠17تاریخ برگزاری
فناند، جیواسكیامحل برگزاری
تلفن: ٨1٠٠ 339 ٠14اطاعات تماس
info@jklmessut.fiپست الكترونیک

http://www.jklpaviljonki.fi/fiوب سایت
نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Basrah Building

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت شهرداری، ساختمان، ساخت وساز و سنگ طبیعیتوضیحات
11 تا 14 دسامبر 2٠16تاریخ برگزاری
عراق، بصرهمحل برگزاری
تلفن: 2٨ 2٨ 575 216 9٠+ و ٠2 = ٠1 11 575 216 9٠+اطاعات تماس
info@pyramidsfair.comپست الكترونیک

http://www.basrahbuilding.comوب سایت

AutoZum

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پمپ بنزین، قطعات یدکی و مواد شیمیاییتوضیحات
1٨ تا 21 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
اتریش، سالزبورگمحل برگزاری
تلفن: 22٠6 = 4477 662 43+ و نمابر: 22٨6 = 4477 662 43+اطاعات تماس
autozum@reedexpo.atپست الكترونیک

http://www.autozum.atوب سایت

Anfas Hotel Equipment

نمایشگاه بین المللی تجهیزات مهمان نوازی و دکوراسیونتوضیحات
1٨ تا 21 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
ترکیه، آنتالیامحل برگزاری
تلفن: ٠٠ 2٠ 462 242 9٠+ و نمابر: 9٠ 19 462 242 9٠+اطاعات تماس
info@anfas.com.trپست الكترونیک

http://www.anfashotelequipment.comوب سایت

Sepem Industries Nord

نمایشگاه بین المللی خدمات، تجهیزات، فناوری کنترل و تعمیرات و نگهداری محصوالت صنعتیتوضیحات
24 تا 26 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
فرانسه، دوئهمحل برگزاری
تلفن: 931 931 27 3 )٠) 33+ و نمابر: 55٠ 932 27 3 )٠) 33+اطاعات تماس
contact@gayantexpo.comپست الكترونیک

http://www.sepem-industries.comوب سایت

IPM Essen

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فنی، کارخانجات، تزئینات و تبلیغاتتوضیحات
24 تا 27 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
آلمان، اسنمحل برگزاری
تلفن: ٨42 = 44 72 2٠1 )٠) 49+ و نمابر: 249 = 44 72 2٠1 )٠) 49+اطاعات تماس
sebastian.stemmann@messe-essen.deپست الكترونیک

http://www.ipm-essen.de/world-trade-fair/وب سایت

Construction and Architecture

نمایشگاه بین المللی طراحی های معماری، تجهیزات، ساخت وساز و مصالح نهاییتوضیحات
24 تا 27 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری
روسیه، کراسنویارسکمحل برگزاری
تلفن: 6٠2 = ٨٨ = 22 = )391) = 7+اطاعات تماس
yarvant@krasfair.ruپست الكترونیک

http://www.krasfair.ruوب سایت
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نمایشگاه های گردشگری سامت

Arab Health

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان و صنایع دندان پزشكی خاورمیانهتوضیحات

3٠ ژانویه تا 2 فوریه 2٠17تاریخ برگزاری
امارات متحده عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 2797 4٠7 4 971+اطاعات تماس
ross.p.williams@informa.comپست الكترونیک

http://www.arabhealthonline.comوب سایت

 De Nationale Gezondheids
Beurs

نمایشگاه بین المللی بهداشت و سامتتوضیحات

2 تا 5 فوریه 2٠17تاریخ برگزاری
هلند، اوترختمحل برگزاری

تلفن: 39 97 377 ٠26اطاعات تماس
info@gezondheidsbeurs.nlپست الكترونیک

http://www.denationalegezondheidsbeurs.nlوب سایت

IWF

نمایشگاه بین المللی بهداشت، سامتی و تناسب اندام چینتوضیحات

1 تا 3 مارس 2٠17تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری

تلفن: ٨٠29-66267222 21 ٨6+ و نمابر: 6357٨5٠٠ 21 ٨6+اطاعات تماس
iwf@donnor.comپست الكترونیک

http://www.ciwf.com.cn/enوب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Modern Heating

نمایشگاه بین المللی انرژی سبز، گرمایش و تهویه مطبوعتوضیحات
2 تا 5 فوریه 2٠15تاریخ برگزاری

جمهوری چک، پراگمحل برگزاری
تلفن: 152 992 221 42٠+ و نمابر: ٠52 612 724 42٠+اطاعات تماس

sponarova@terinvest.comپست الكترونیک

http://www.modernivytapeni.czوب سایت

Bau im Lot

نمایشگاه بین المللی ساخت وساز و نوآوریتوضیحات
1٠ تا 12 فوریه 2٠17تاریخ برگزاری

آلمان، آگسبرگمحل برگزاری
تلفن: 1٠٨ 2572 ٨21 )٠) 49+ و نمابر: 1٠5 2572 ٨21 )٠) 49+اطاعات تماس

barna.gruenert@messeaugsburg.deپست الكترونیک

http://www.messeaugsburg.deوب سایت

Klimahouse

نمایشگاه بین المللی بهره وری انرژی و ساختمان پایدارتوضیحات
26 تا 29 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری

ایتالیا، بولزانومحل برگزاری
تلفن: 516٠1٠ ٠471اطاعات تماس

giovanna.bona@fierabolzano.itپست الكترونیک
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/وب سایت

Eltec

نمایشگاه خدمات برقی ساختمان، فناوری روشنایی و اطاعاتتوضیحات
11 تا 13 ژانویه 2٠17تاریخ برگزاری

آلمان، نورمبرگمحل برگزاری
تلفن: 12٠ 149 1٨9 ٨9 49+ و نمابر: 129 149 1٨9 ٨9 49+اطاعات تماس

eltec@ghm.deپست الكترونیک

http://www.eltec.infoوب سایت
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

1٨ دسامبر 361441142٠16احیاء و به روزرسانی پروژه آبیاری و مدیریت منابع آب

13 نوامبر 361441٠42٠16تهیه وسیله نقلیه

21 نوامبر 36143٨492٠16پارک کانتون

21 نوامبر 36143٨452٠16خانه محمد مالک

3٠ نوامبر 3612٨79٨2٠16ساخت وساز ساختمان آزمایشگاه

3٠ نوامبر 3612٨7612٠16تدارک کار برای نوسازی زیرساخت ها

23 نوامبر 3612٨76٠2٠16بازسازی ٨,5 کیلومتر جاده و ساختمان های دینارخل

1٨ دسامبر 361٠5٨442٠16نوسازی و به روزرسانی مدیریت منابع آب و آبیاری

27 نوامبر 36٠493٠52٠16تدارک کارهای عمرانی استان نیمروز

4 ژانویه 36٠314142٠17ساخت وساز بازار ماهی

24 نوامبر 359٨526٠2٠16نوسازی زیرساخت های سارک اعظم

25 نوامبر 359517٨12٠16تدارک خرید شن و ماسه، سنگ، خاک و مصالح ساختمانی کوی قنا در فاریاب

11 ژانویه 357725672٠17ساخت وساز 2,77 کیلومتر جاده های بتنی به همراه ساختمان

17 اکتبر 35532٠362٠17احداث کانال های جدید میدان سرسبزی تا کانال وزیرآباد

3٠ ژوئن 345693122٠19تدارک بازسازی و نوسازی

6 آوریل 33٠٠11422٠17تسهیات و ظرفیت سازی شش بخش خدماتی

19 مارس 321417132٠17ساخت وساز بیمارستان 5٠ تختخوابی زورمت در استان پاکتیا

19 مارس 321417٠92٠17ساخت وساز بیمارستان 5٠ تختخوابی شولگره در استان بلخ

19 مارس 321417٠52٠17ساخت وساز بیمارستان 5٠ تختخوابی ده صاح در استان بقان

19 مارس 321417٠32٠17ساخت وساز بیمارستان 1٠٠ تختخوابی در استان نیمروز

19 مارس 321414672٠17ساخت وساز بیمارستان 1٠٠ تختخوابی در استان دیكاندی

19 مارس 321414642٠17ساخت وساز و گسترش بیمارستان قندهار و تسهیات بهداشتی آن

19 مارس 321414442٠17ساخت وساز بیمارستان 5٠ تختخوابی بارداری در استان هلماند

14 ژانویه 321411222٠17بازسازی 14,3 کیلومتر جاده به همراه ساختمان هایی در جاده اصلی آن

19 مارس 3214112٠2٠17نوسازی 12,3 کیلومتر جاده و ساخت وساز سازه های زهكشی ازجمله 36 متر پل تیرآهن

1٨ فوریه 3214٠6642٠17ساخت وساز ساختمان و آسفالت جاده و آب رسانی از کابل به روستای مزارصفا

21 دسامبر 3212311٨2٠16بازسازی 9,2 کیلومتر جاده

19 ژانویه 32119٨732٠17ساخت وساز کلینیک بهداشت و درمان

1٨ فوریه 321196622٠17آسفالت

3 سپتامبر 244٨59962٠17تدارک کار و ساخت وساز ساختمان دفتر مرکزی وزارت دادگستری

3٠ نوامبر 2٠63٠9622٠2٨ساخت وساز کارگاه

14 ژانویه 32119٨672٠17ساخت وساز ساختمان

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان

گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

2 دسامبر 361315962٠16تدارک حفاظت و نگهداری حمل ونقل جاده

21 نوامبر 3612٨٠9٠2٠16تعمیرات ساختمان های غیرمسكونی

2٨ نوامبر 361٠7٨742٠16ساخت وساز سازه و ساختمان های غیرمسكونی

31 دسامبر 359727272٠16تأمین ایستگاه پمپاژ

19 دسامبر 355379672٠16قراردادهای کوچک

22 سپتامبر 355٠٠1٠٨2٠17پروژه تأمین آب منطقه روستایی، ساخت خط لوله و شبكه های آب رسانی

13 سپتامبر 353526522٠17خدمات مشاوره، نصب و راه اندازی

6 دسامبر 352913662٠16ایستگاه پمپاژ فاضاب

7 دسامبر 3529136٠2٠16مبلمان مرکز بحران

٨ دسامبر 352913542٠16خدمات گرمایشی

6 دسامبر 352911952٠16خرید مخازن به همراه پمپ

7 دسامبر 352911٨٨2٠16خدمات تخلیه و تست فشار سیستم های گرمایشی

7 دسامبر 352911٨52٠16خرید روکش مواد

7 دسامبر 352911٨42٠16کاربر روی توسعه استاندارد

3٠ نوامبر 3529٠4762٠16تكمیل پست های ترانسفورماتور

Tpc 6 دسامبر 352٨99542٠16تهیه کابل

6 دسامبر 352٨94692٠16تعمیرات سقف

6 دسامبر 352٨94662٠16ارتقای کمپرسور و تجهیزات

2 دسامبر 352٨941٨2٠16مصالح ساختمانی و پوشش آن

5 دسامبر 352٨941٠2٠16پشتیبانی از خطوط مخابرات

5 دسامبر 352٨94٠32٠16تأمین مخزن پاستیكی

٨ سپتامبر 352٨933٠2٠17نوسازی و ارتقای سیستم آب و فاضاب

31 دسامبر 352636٨62٠16انجام خدمات نظارت پروژه

2 دسامبر 352271622٠16مواد تهویه مطبوع

1 دسامبر 3522551٨2٠16کار تعمیرات

2 دسامبر 352251٨12٠16امكانات شستشو و تست فشار سیستم گرمایشی

29 نوامبر 352٠٨4122٠16کارهای ماشین کاری محصوالت فلزی

3٠ نوامبر 352٠37742٠16تهیه مصالح و مواد ساختمانی

29 نوامبر 352٠136٨2٠16تعمیر و بازسازی اردوگاه نفت قزاقستان

24 نوامبر 35196٠422٠16تعمیرات کلی شارژ خط

24 نوامبر 35196٠412٠16ایستگاه پمپاژ حریق

25 نوامبر 35196٠3٨2٠16ساخت مخازن

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قزاقستان

گروه ترجمه



48

13
95

اه 
ن م

ــا
- آب

 55
ه 0

مار
ش

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

21 دسامبر 361427532٠16بازسازی و توسعه بانک

31 اکتبر 3614274٨2٠17تهیه لوله

23 نوامبر 361٠676٠2٠16توسعه طراحی و کار مستندات دستگاه های نورپردازی

25 نوامبر 36٠959562٠16پروژه طراحی اولوس

23 نوامبر 36٠959552٠16پروژه طراحی ژیگنسک

23 نوامبر 36٠959542٠16پروژه طراحی توراکول

22 نوامبر 36٠9462٠2٠16مرمت و بازسازی پل

21 نوامبر 36٠946132٠16پروژه طراحی تبدیل گاز

24 نوامبر 36٠932٨12٠16ارائه خدمات اجرای ضوابط فنی ساخت و ساز جاده

21 نوامبر 36٠922252٠16ارائه خدمات

12 دسامبر 36٠757732٠16اجرای ساخت و سازهای اصلی و بازسازی خطوط لوله

21 نوامبر 36٠754462٠16ایجاد و پیاده سازی سیستم خودکار اطاعات

23 نوامبر 3597٨3192٠16ایستگاه پمپاژ نفت خام و و آب

1 دسامبر 359551٠٠2٠16عرضه بتن مسلح

27 ژانویه 35955٠992٠17نوسازی سازه ها و ساختمان ها

24 نوامبر 35955٠962٠16تعمیر ایستگاه فرعی بار و تعویض ترانسفورماتورهای قدرت

C 25 نوامبر 3595344٨2٠16تغییر قطبش خطی به مسیر مدور در ایستگاه چهار آنتنی باند

22 دسامبر 359433252٠16تأمین کاال، کار و خدمات امدادرسانی
تعمیرات ساختمان و ساخت و ساز ساختمان های صنعتی، سقف پستهای 

1 دسامبر 35٨131312٠16ترانسفورماتور و ساختمان های اداری

25 نوامبر 35٨11٠152٠16ساخت، نصب و راه اندازی شبكه های برق

3٠ نوامبر 35٨1٠1542٠16انجام تعمیرات ساختمان و تأسیسات

25 نوامبر 35٨1٠1462٠16ساخت و ساز، نصب و راه اندازی شبكه های برق

2 دسامبر 357777٠32٠16تجهیز پست 11٠ کیلوولت برق

23 نوامبر 357476162٠16طراحی و بررسی بازسازی

29 نوامبر 357475٨22٠16تأمین تجهیزات خط انتقال از خط هوایی 15 کیلوولت

1 دسامبر 356912742٠16نوسازی سیستم کابل کشی

23 دسامبر 356٨94662٠16نصب و راه اندازی و نگهداری ایستگاه های گاز

24 نوامبر 356467452٠16نصب، راه اندازی و تأمین تجهیزات اتصال شبكه

24 نوامبر 356425٠62٠16کار نصب و راه اندازی، تأمین تجهیزات اتصال شبكه بدون هزینه های حاشیه ای
خدمات مشاوره برای پشتیبانی از واحد مدیریت پروژه و ارائه اپراتور خدمات و 

1 سپتامبر 351٨956٠2٠17طراحی و نظارت

31 آگوست 351٠41162٠17ساخت 5 دستگاه چندمنظوره حفاری

31 دسامبر 35٠٨11542٠16آموزش نصب انرژی حرارتی، ایمنی برق و حفاظت از حریق

31 دسامبر 34٨145162٠17ساخت نیروگاه با سوخت زغال سنگ در بندر

گروه ترجمه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی روسیه 
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گروه ترجمه

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

27 نوامبر 361٠55722٠16بازسازی خوابگاه شماره 5 مؤسسه آبیاری و بهبود زمین تاشكند
25 نوامبر 36٠٨11772٠16کارهای عمرانی ایجاد خطوط دوچرخه سواری شهر نمنگان

2٨ نوامبر 36٠663752٠16نوسازی ایستگاه های پمپاژ سازه های مصرف آب
12 دسامبر 35٨4٨7٠42٠16تعمیرات جاده های محلی منطقه تاشكند

29 نوامبر 35٨2917٨2٠16تهیه، نگهداری و تعمیرات تهویه مطبوع و سیستم های تهویه
12 دسامبر 35٨132٠92٠16بازسازی جاده های منطقه ای تاشكند

٨ ژانویه 33996٨752٠17بازسازی جاده تاشكند - اوش
٨ ژانویه 33996٨742٠17ادامه بازسازی جاده تاشكند - اوش

22 آوریل 33246٠322٠17نوسازی و به روزرسانی ایستگاه های فرعی انتقال
2٨ ژانویه 317253132٠17پروژه برق تالیمرجان

٨ ژانویه 33996٨742٠17خدمات بازرسی مستقل جاده تاشكند - اوش
2٠ نوامبر 3596699٨2٠16تعمیرات اساسی نمای ساختمان

21 نوامبر 359596352٠16ساخت مجتمع تجاری قره قل در ناحیه بخارا
21 نوامبر 3595٠6342٠16ساخت وساز مزارع دام قره قل در ناحیه بخارا

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی ازبکستان

بازارهاى هدف صادرات خدمات ما با چرخش 
از سوى آمریکاى التین و آفریقا به آسیا، از 
29 کشور در سال 1387 به هشت کشور در 
سال 1393 محدود شده و در سال 1394 عراق 
به عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران 
است. البته بازار هدف ما به صورت عمده آسیا 
(عمدتا عراق)، آمریکاى التین و آفریقا است. 
در حال حاضر نیز پروژه هایى با کشورهاى 
ارمنستان، سریالنکا، جمهورى آذربایجان و... 

در دستور کار ما قرار دارد.
کمال سید على، مدیر عامل صندوق ضمانت 
صادرات ایران ضمن بیان مطلب فوق درباره 
پوشش ریسک هاى همکارى با کشور عراق 
اظهار کرد: صندوق در بازارهایى که ریسک 
طریق  این  از  تا  مى کند  ورود  دارند،  باالیى 
بازارها  این  در  ایرانى  صادرکنندگان  حضور 

چرخش تجاری در صدور 
خدمات فنی و مهندسی

را آسان تر سازد. عراق و افغانستان دو بازارى 
گرفته  قرار  صندوق  توجه  مورد  که  هستند 
است. به طورى که کارمزد صندوق براى افراد 
فعال در این دو کشور به نیم درصد کاهش 
پیدا کرده است. از این رو بر اساس مصوبه 
ارزى  تسهیالت  سال 94،  در  وزیران  هیات 
معادل 200 میلیون دالر به منظور حمایت از 
صادرکنندگان خدمات فنى و مهندسى ایران 
تحت  فروشنده»  «اعتبار  قالب  در  عراق  به 
ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا 
مى شود. بر اساس این مصوبه از اواخر سال 
گذشته تاکنون، 41 فقره گزارش صدور براى 
27 شرکت پیمانکارى داراى پروژه در عراق 
در مجموع مبلغ 112 میلیون و 60 هزار یورو 
تنظیم و تصویب شده است. 37 ضمانت نامه 
و  میلیون   102 آن  ارزش  که  شده  صادر 

548هزار یورو بوده و  چهار ضمانت نیز در 
دست صدور است که ارزش آنها 9میلیون و 

511 هزار یورو است.
ایران  مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات 
یا  سرمایه گذار  اموال  چنانچه  کرد:  اضافه 
جنگ،  قبیل  از  سیاسى  دالیل  به  پیمانکار 
شورش یا تغییر حکومت مصادره شود و امکان 
ادامه فعالیت براى وى نباشد، صندوق مکلف 
است چنانچه مشترى اقدام به صدور بیمه نامه 

کرده باشد، خسارت وى را پرداخت کند.
وى تصریح کرد: با توجه به این که از سال 80 
تا به امروز خدمات صادراتى ما از سه میلیارد 
دالر به 42 میلیارد دالر رسیده است، مى توان 

این روند را رو به رشد تلقى کرد.



50

13
95

اه 
ن م

ــا
- آب

 55
ه 0

مار
ش

ــا  ــون» ب ــت تورنت موسســه «گرن
ــف  ــار مختل ــى از 22 معی تلفیق
رشــد اقتصــادى و فعالیت هــاى 
کســب و کار، شــاخص پویایــى 
جهانــى را تعریــف کــرد و طبــق 
ایــن شــاخص بهتریــن مقاصــد 
ــى  کســب  و کار جهــان را معرف

کــرده اســت.
انتخــاب مــکان جدیــدى بــراى 
شــروع یا گســترش فعالیت هاى 
تجــارى و کســب و کار، یکــى 
از تصمیمــات پرریســک اســت. 
بدون تحقیقــات کافى و داشــتن 
ــرمایه گذاران  اطالعات محلى، س
ممکــن اســت در انتخــاب مکان 
ــرمایه گذارى،  ــراى س ــد ب جدی
ــان،  ــاى پنه ــرر و زیان ه ــا ض ب
و  معیــوب  زیرســاخت هاى 
روبــه رو  سیاســى  بى ثباتــى 

شــوند.
ــراى  ــى ان ان، ب ــزارش س ــه گ ب
حــل ایــن مشــکل، موسســه 
«گرنــت تورنتــون»، بــا تعریــف 
جهانــى  پویایــى  شــاخص 
(GDI)، بــا کمــک 22 شــاخص 
بــراى ارزیابــى قدرت دسترســى 
فــن آورى،  کار،  بــازار  مالــى، 
رشــد بــازار و شــرایط راه اندازى 
کســب وکار، جزییــات دقیقــى از 
ــاى  ــد در اقتصاده ــرایط رش ش
پیشــروى جهــان ارائــه مى کنــد.

10 شهر برتر برای 

شروع کسب و 

کار در جهان

تغیرات نسبت امتیازکشوررتبه
به سال گذشته

6+69/9سنگاپور1

رژیم 2
6+67/5صهیونیستی

2-67/3استرالیا3=

2+67/3فناند3=

4+67/1سوئد5

27+66/7اسلوونی6

5+66/٠سوئیس7

2+65/٨نروژ٨

4-65/3کانادا9=

9+65/3تایوان9=

6+64/9آلمان11

-64/71ایاالت متحده12

9-64/6نیوزلند13

11-63/9چین14

14+62/9دانمارک15

6+62/٨بلژیک16=

3-62/٨مالزی16=

5-62/2کره جنوبی1٨

19+61/٨هلند19

٨+61/6ایرلند2٠

شــروع یــک تجــارت جدیــد در نیوزلنــد یــک 
ــال 230  ــى در ونزوئ ــد ول ــى کش ــول م روز ط

روز.
تفــاوت هــاى آشــکار اقتصــاد ایــن دو کشــور 
نشــان مــى دهد کــه چرا بانــک جهانــى نیوزلند 
ــراى  ــور ب ــن کش ــت تری ــوان راح ــه عن را ب
تجــارت انتخــاب کــرده در حالــى کــه ونزوئــال 
را از بیــن 190 کشــور، 187 رتبــه بنــدى کــرده 

اســت.
بــه گــزارش خبرآنالیــن، گزارش امســال نشــان 
مــى دهــد کــه نیوزلنــد توانســته باالتریــن رتبــه 
را بــه خــود اختصــاص دهــد. حــدود یــک دهه 
ــه  ــوده ک ــراى کشــور ســنگاپور ب ــام ب ــن مق ای
بعــد از مــدت هــا نیوزلنــد توانســته جایگزیــن 
ــوز  ــن مج ــر گرفت ــى از نظ ــک جهان ــد. بان کن
ســاخت و ســاز، ثبــت ملــک و گرفتــن اعتبــار 
کشــورها را مقایســه کــرده و نیوزلنــد را بهترین 
کشــور از نظــر اقتصــادى دانســته اســت. آمریکا 
ــاى  ــال ه ــه س ــبت ب ــه نس ــک پل ــت ی ــا اف ب
 گذشــته از رتبــه هفتم به هشــتم رســیده اســت.
بــه گــزارش بانــک جهانــى، ســه کشــورى کــه 
ــود  ــود را بهب ــادى خ ــرایط اقتص ــتند ش توانس

ــا، قزاقســتان و برونئــى اســت. دهنــد، کنی
بدتریــن اقتصــاد نیــز بــه کشــور ســومالى تعلق 
گرفــت؛ بــه طــورى کــه ســال گذشــته در رتبــه 

بنــدى هــا قــرار نگرفتــه بود.

1٠ کشور برتر در رتبه بندی اقتصادی:
1. نیوزلند

2. سنگاپور
3. دانمارك

4. هنک کنگ
5. کره جنوبى

6.  نروژ
7. انگلیس
8. آمریکا
9. سوئد

10. مقدونیه

راحت ترین کشور
برای شروع تجارت
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هیات هــاى تجــارى کمــاکان بــه ایــران 
معامــالت  انجــام  بــراى  و  مى آینــد 
هنگفــت اقتصــادى بــا همتایــان خــود 
ــت  ــه مى بایس ــا آنچ ــد، ام ــت مى دهن دس
رخ مــى داد، هنــوز رخ نــداده اســت. بــا 
وجــود اقدامــات مهمــى کــه صــورت 
ــرمایه گذاران  ــى و س ــاى غرب ــه بانک ه گرفت
بــزرگ هنــوز بســیار محتــاط هســتند. برجام 
ــه بازکــردن قفــل عــدم  ــادر ب ــى ق ــه تنهای ب
ورود ســرمایه هاى خارجــى نیســت. امــا 
ــه  ــده ک ــخص ش ــان مش ــت زم ــا گذش ب
مســائلى چــون وضعیــت معامــالت تجارى 
ــا و فســاد  ــن و اجــراى آن ه و نحــوه قوانی
لجام گســیخته از بهبــود یافتــن اقتصــاد ایران 
ــد. ــرى مى کن ــاتحریم جلوگی در دوران پس
جامعــه تجار در ایــران از این کــه قراردادهاى 
بین المللــى  شــرکاى  بــا  کــه  بســیارى 
منعقــد شــده اند باعــث تحرکــى نشــده 
ســرخورده مى شــود. در مــاه هــاى گذشــته 
تهــران ســرگرم مذاکــره نخســت وزیران 
هنــد و ایتالیــا و روســاى جمهــور کــره 
جنوبــى و آفریقایــى و یــک هیــات 300 
نفــره آلمانــى بــا همتایــان ایرانــى خــود کــه 
ــادى  ــاى اقتص ــى بخش ه ــى تمام نمایندگ
ــت  ــا بهداش ــه ت ــنگین گرفت ــع س از صنای
ــده ــر عه ــرژى را ب ــودرو و ان ــع خ  و صنای
ــاکان  ــا ســرمایه گذاران کم ــود. ام ــتند، ب داش
و  هســتند  مواجــه  مهمــى  موانــع  بــا 
نمى تواننــد قراردادهــاى هنگفتــى را کــه بــا 
شــرط و شــروطى منعقــد شــده اند بــه اجــرا 

ــد. درآورن
ــى  ــرى تحلیل ــایت خب ــزارش وب س ــه گ ب
وریتــى ایــران، بــه تدریــج بیشــتر مشــخص 
مى شــود کــه مســائلى چــون فســاد و 
خصوصى ســازى و کیفیــت محیــط تجــارى 
بــر انتقــال ســرمایه تاثیرگــذار خواهنــد بــود. 

ــاد  ــردم از فس ــور م ــاخص تص ش
کــه توســط موسســه ترنسپرنســى 

ــال  ــت. در س ــده اس ــه ش ــنال تهی اینترنش
2015 ایــران را در رتبــه 130 قــرار داد و ایــن 
رتبــه در دوره ریاســت روحانــى بهتر نشــده 
ــیار  ــت بس ــته وضعی ــه گذش ــت؛ در ده اس
ــارى  ــاى تج ــه کانال ه ــرا ک ــد، چ ــر ش بدت
غیــر شــفافى کــه تحــت کنتــرل نبودنــد، بــه 
دلیــل فشــار تحریم هــا افزایــش یافتــه اســت 
و مدت هــا طــول مى کشــد تــا وضعیــت بــه 
حالــت عــادى بازگــردد. ســاختارهاى ادارى 
بــراى مبــارزه بــا فســاد بایــد غیــر متمرکــز 
شــوند تــا بتواننــد بهتــر در ســطح اســتان ها 
ــم  ــا ه ــد. بانک ه ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ب

را منعکــس مى کنــد. در ماه هــاى بعــد از 
عملــى شــدن برجــام شــاخص ایــن بــورس 
ــود.  ــا در حــال رشــد ب بســیار قــوى و مرتب
ــه دلیــل انتظــار عمومــى  کــه ایــن مســاله ب
ــا  ــود. ام ــر شــدن وضعیــت ب ــر بهت ــى ب مبن
ــى  ــن خوش بین ــه ای ــد ک ــر مى رس ــه نظ ب
ــورس  ــاخص ب ــت و ش ــه اس ــش یافت کاه
دائمــا بــا نوســاناتى همــراه مى شــود.  خبــر 
خــوب ایــن اســت کــه وضعیــت صنعــت 
ــود و  ــر مى ش ــه روز بهت ــران روز ب ــت ای نف
ــش  ــه دوران پی ــه روزب ــد روز ب ســطح تولی
ــراى  ــود. ب ــر مى ش ــک ت ــا نزدی از تحریم ه
اولیــن بــار در 25 ســال اخیــر نــرخ تــورم در 
تابســتان امســال تک رقمــى شــد و همچنیــن 
ــک  ــا ارز را ت ــعى دارد ت ــزى س ــک مرک بان
نرخــى کنــد. نــرخ پاییــن و بــا ثبــات تــورم 
و بهبــود انضبــاط مالــى و برقــرارى مکاتبات 
ــى آن  ــه معن ــى ب ــط بین الملل ــى و رواب بانک
اســت کــه باالخــره بســتر الزم بــراى از میان 
بــردن فاصلــه میــان نــرخ مبادلــه اى و نــرخ 
ــن  ــن ای ــت. میانگی ــده اس ــاد ش ــازار ایج ب
فاصلــه میــان نــرخ ارز دولتــى و بــازار4900 
ریــال در ســال 2015 بــود و امســال میانگین 
ایــن نــرخ بــا 5 درصــد کاهــش بــه حــدود 
4700 ریال رســیده اســت و میزان نوســانات 
نیــز بیــش از یک ســوم کاهــش یافته اســت. 
چنــدى پیــش مرکز آمــار ایــران گــزارش داد 
کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــى در ســه 
ــد  ــا 4/ 4 درص ــر ب ــال 95 براب ــاه اول س م
بــوده اســت. کــه نقــش نفــت در ایــن رشــد 
چشــمگیر بــوده اســت چراکــه نــرخ رشــد 

ــود. ــر نفتــى 9/ 2 درصــد ب بخــش غی

زمان تمرکز بر فساد و محیط کسب وکار

 
شــاخص تصــور مــردم از فســاد کــه 
توســط موسســه ترنسپرنســی اینترنشنال 
تهیــه شــده اســت. در ســال 2015 ایــران 
ــه در  ــن رتب ــرار داد و ای ــه 130 ق را در رتب
دوره ریاســت روحانــی بهتــر نشــده اســت

 
ــه  ــر ارائ ــود ب ــارت خ ــختگیرى ها و نظ س

ــد. ــش داده ان ــا را افزای وام ه
ــرایط  ــه لوایحــى ش ــا ارائ ــزى ب ــک مرک بان
ــراى اصــالح نظــام بانکــى را فراهــم  الزم ب
ــرخ ارز در  ــردن ن ــى ک ــد و تک نرخ مى کن
ــم  ــوع جرائ ــل وق ــه یکــى از عوام ــران ک ای
ــاى  ــت. گزارش ه ــک اس ــوده نزدی ــى ب مال
ــه  ــد ک ــان مى دهن ــا نش ــارى م ــع تج مناب
مالکیــت  وضعیــت  بــودن  غیرشــفاف 
شــرکت ها و نبــود اطمینــان بــه اجــراى 
ــتند.  ــده هس ــى بازدارن ــل اصل ــن عوام قوانی
ماننــد  تهــران  بــورس  مــدت  ایــن  در 
آینــه اى بــوده اســت کــه احساســات تجــار 
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از مجمــوع آب هــاى کــره زمیــن تنهــا یک دهم درصــد آن، آب شــیرین 
ــان  ــه ســاالنه در جه ــى ک و در دســترس انسان هاســت. از کل آب های
مصــرف مى شــوند، 70 درصــد در بخــش کشــاورزى، 20 درصــد در 
بخــش صنعــت و فقــط 10 درصــد بــراى مصــارف خانگــى بــه کار 
مى رونــد. بدیــن ترتیــب، صرفه جویــى در بخشــى کــه کمتریــن ســهم 

را دارد راه حــل مناســبى بــراى حــل مشــکل کم آبــى نیســت.
طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزى، ایــران بــا تولیــد ســاالنه بیــش از 
2 میلیــون و 200 هــزار تــن هندوانــه در رتبــه چهــارم جهان قــرار دارد. 
ایــن محصــول در چهارفصــل کشــت و ســاالنه بیــش از 100 هــزار تن 
هندوانــه بــه عــراق، امــارات متحــده عربــى و کویــت صــادر مى شــود. 
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــا صــادرات 100 هــزار تــن هندوانــه، ســاالنه 
ــادر  ــور ص ــارج از کش ــه خ ــب آب ب ــارد مترمکع ــش از 50 میلی بی
ــا  ــور، ب ــوم در کش ــن مفه ــه ای ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــود. ب مى ش
صــادرات هندوانــه هفــت برابــر ذخیــره آب پشــت ســد کرخــه، آب 
مجــازى بــه خــارج از کشــور را صــادر مى کنیــم. ازایــن رو و بــا توجــه 
بــه منفــى بــودن بیــالن آب ســفره هاى زیرزمینــى در بســیارى از نقــاط 
کشــور، بایــد از کشــت محصــوالت پــر آب بــر در بخش کشــاورزى و 

صــادرات آن خــوددارى شــود.
ــا 25  ــوالد 18 ت ــن ف ــر ت ــراى ه ــرف آب ب ــى مص ــن جهان میانگی
ــراى همیــن کارخانه هــا  مترمکعــب در کشــورهاى پیشــرفته اســت ب
ــب 000  ــر مترمکع ــود ه ــاد مى ش ــاى آزاد ایج ــار آب ه ــوالد در کن ف
1 لیتــر آب اســت کــه عــدم دسترســى بــه آب ارزان و غیــرآزاد بــراى 
ــراي  ــوالد فاجعــه آور اســت. مجــوز مصــرف ســاالنه آب ب ــد ف تولی
ــون مترمکعــب معــادل یــک  ــر 40 میلی فــوالد مبارکــه اصفهــان بالغ ب
ــتاندارد  ــوم اس ــد یک س ــه مى گوی ــوالد مبارک ــه ف ــت البت ــد اس س
ــر  ــوالد 5000 لیت ــن ف ــر ت ــراى ه ــد! و ب ــرف مى کن ــى آب مص جهان
آب زاینــده رود را مصــرف مى کنــد. ایــن در حالــى اســت کــه قیمــت 
صــادرات یک تــن ســیب زمینى یــا چغنــدر بیــش از قیمــت صادراتــى 

ــت. ــوده اس ــه ب ــع مبارک ــوالدى مجتم ــن ورق ف یک ت
ــه فــرض در یــزد از متوســط کشــورى پایین تــر  میانگیــن بارش هــا ب
بــوده و 100 میلى متــر در ســال اســت در مناطقــی مثــل یــزد و اصفهــان 
کــه منطقــه اى خشــک به حســاب مى آیــد سیاســت آب مجــازى بایــد 
ــدم  ــن ق ــرد. اولی ــرار گی ــر ارگان ق ــازى ها در ه ــرلوحه تصمیم س س
جــدى در ایــن خصــوص، انتقــال تمامــى صنایــع فــوالد و پتروشــیمى 

از مرکــز کشــور بــه ســواحل ایــران اســت.

چرا نباید هندوانه سرخ یا ورق فوالد سیاه از 
ایران صادر شود؟!

مقایســه ســرانه مصــرف لوازم آرایــش در ایــران و 
ــا  ــه ایرانى ه ــد ک ــان مى ده ــى نش ــورهاى اروپای کش
ــان را  ــد ساالنه ش ــد از درآم ــط 4,5 درص ــور متوس به ط
ــى  ــن در حال ــد، ای ــه مى کنن ــش هزین ــراى لوازم آرای ب
ــوى ها  ــد و فرانس ــا 1.5 درص ــا تنه ــه آلمانى ه ــت ک اس
ــز 1.7 درصــد از درآمــد ساالنه شــان را  و انگلیســى ها نی

ــد. ــه مى کنن ــش هزین ــد لوازم آرای ــراى خری ب
گــردش مالــى لوازم آرایــش در ایــران حــدود 2.1 میلیــارد 
ــس از عربســتان  ــران را پ ــم ای ــن رق ــه ای دالر اســت ک
در  لوازم آرایــش  واردکننــده  بزرگ تریــن  به عنــوان 

ــد. ــى مى کن ــه معرف خاورمیان
درواقــع زنــان ایرانــى حــدود 3 برابــر بیشــتر از همتایــان 

اروپایــى خــود بــراى آرایــش کــردن هزینــه مى کننــد.
ــر اســاس اعــالم انجمــن جراحــان فــک و صــورت  ب
ســاالنه در ایــران 80 هــزار جراحــى زیبایى ســروصورت 

ــود. ــام مى ش انج
ایــن آمــار یــک رقــم تقریبــى و بــدون احتســاب ســایر 
انــواع جراحــى زیبایــى اعــم از جراحــى ســینه، شــکم 
و باســن اســت، زیــرا در کشــور ســامانه آمــارى بــراى 

ــدارد. ــى وجــود ن ــاى زیبای ــت جراحى ه ثب
باوجودایــن، ســهم مــردم ایران از بــازار جهانــى جراحى 
ــه  ــى اســت ک ــن در حال ــى 0.3 درصــد اســت. ای زیبای
ســهم ایرانى هــا از بــازار جهانــى کتــاب تنهــا 0.1 درصــد 

اســت.
ســینماى مــا ســاالنه 445 مرتبــه کمتــر از آمریــکا و 85 
بــار کمتــر از ســینماى ژاپــن درآمــد دارد. ایــن در حالــى 
اســت کــه مــردم ایــران ســاالنه به انــدازه گــردش مالــى 
ســینماى ژاپــن و بیشــتر از تمــام درآمد ســینماى بالیوود 

بــراى آرایــش خــود هزینــه مى کننــد.
ــور  ــراى ام ــه ب ــه اى ک ــر هزین ــاً 3 براب ــا تقریب  ایرانى ه
ــد  ــراى خری ــد ب فرهنگــى و تفریح شــان انجــام مى دهن

لوازم آرایــش هزینــه مى کننــد.
ایرانى هــا ســاالنه حــدود 3 هــزار و 600 میلیــارد تومــان 
بــراى آرایــش خــود هزینــه مى کننــد. اگــر ایــن رقــم را 
بــه تعــداد مصرف کننــدگان ایرانــى لوازم آرایــش تقســیم 
کنیــم، متوجــه مى شــویم هــر ایرانــى ســاالنه نزدیــک به 
420هزارتومــان از درآمــد خــود را صــرف خریــد اقــالم 

ــد. آرایشــى مى کن

هر ایرانی در سال 130 
هزارتومان برای تفریح و فرهنگ 
خرج می کند،420 هزارتومان 

برای لوازم آرایش

گون
گونا
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برنــد احســاس عمیــق؛ دقیــق؛ دوست داشــتنى و باطنــى شــخص یــا اشــخاص دربــاره 
یــک محصــول، خدمــت، شــرکت و یــا حتــى اســم فــرد اســت.

به طــور ســاده برنــد آن چیــزى نیســت کــه شــما مى گوییــد؛ چیــزى اســت کــه آن هــا 
(مشــتریانمخاطبانمصرفکنندگان) مى گویند...

انواع برند

(Product Branding( برند محصول 
یکــى از انــواع برنــد، برنــد ســازى بــراى محصــوالت و خدمــات اســت و الزم نیســت 

خدمــات در طبقــه دیگــرى قــرار گیرند

(Personal Branding( برند شخصی
یکــى دیگــر از انــواع برنــد، برنــد ســازى بــراى شناســاندن و محبــوب کردن اشــخاص 
اســت. برنــد ســازى ورزشــکاران، موســیقیدانان، کاندیداهــاى انتخاباتــى و ... همگى در 

ایــن طبقــه قــرار مى گیرنــد

(Corporate Branding( برند شرکتی
ســومین نــوع از انــواع برنــد، برنــد ســازى بــراى شرکت هاســت، ایــن طبقه الزم اســت 
ایجــاد شــود چــون شــرکت ها شــاید چندیــن محصــول یــا خدمــات را ارائــه مى دهنــد

(Geographic Branding( برند جغرافیایی
چهارمیــن نــوع از انــواع برنــد، برنــد ســازى جغرافیایى اســت کــه هدف آن شناســاندن 

یــک منطقه اســت

(Public, Government Branding(  برند عمومی، حكومت
نــوع پنجــم از انــواع برنــد، برنــد عمومــى یــا حکومتــى اســت کــه توســط حکومــت 
انجــام مى گیــرد و بیشــتر در کارهــاى عام المنفعــه از ایــن نــوع برنــد ســازى اســتفاده 

مى شــود.

(Cultural Branding(  برند فرهنگی 
برنــد ســازى فرهنگــى مى توانســت زیرمجموعــه اى از برنــد ســازى جغرافیایــى قــرار 
گیــرد ولــى ایــن نــوع برنــد ســازى شــرایط خــاص خــودش رو داره و ضرورى اســت 

کــه در طبقــه مجزایــى قــرار بگیــرد

(Religious Branding(  برند مذهبی 
برنــد مذهبــى بــراى اشــاعه یــک مذهــب بــه وجــود مى آیــد. ایــن نــوع برنــد ســازى 
قدمتــى چندیــن هزارســاله دارد و از اولیــن نــوع برنــد ســازى اســت کــه بشــر اســتفاده 

کــرده اســت...

برند آرم نیست؛ برند...
مارتی نیومایر

ــر  ــرگ  و می ــزار م ــا 20  ه ــاالنه 17 ت س
در جاده هــاى ایــران رخ مى دهــد. بنــا 
ــل  ــاد حمل ونق ــت اقتص ــالم معاون ــه اع ب
وزارت راه و شهرســازى هــر مــرگ  و میــر 
چیــزى حدود یــک  میلیــارد و 200  میلیون 
تومــان خســارت بــه اقتصــاد کشــور وارد 

مى کنــد. 

خســارت ناشــی از مــرگ  و میــر در 
حــدود  ســاالنه  ایــران  جاده هــای 
ــان  ــون توم ــارد و 600 میلی ــزار میلی 21 ه

ــت  اس

بــا ایــن حســاب مى تــوان گفت خســارت 
ناشــى از مــرگ  و میــر در جاده هــاى 
ــارد و  ــران ســاالنه حــدود 21 هــزار میلی ای
600 میلیــون تومــان اســت. ایــن موضــوع 
ــه   ــن ب ــه راه آه ــد ک ــى رخ مى ده درحال
در  ایــده آل حمل ونقــل  مــدل  عنــوان 

ــر دارد. ــه صف ــک ب ــى نزدی ــان تلفات جه

تصادفات رانندگی ساالنه 
چقدر خرج می تراشند؟
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در حــال حاضــر 201 هتــل در مشــهد 
وجــود دارد کــه ایــن هتــل  هــا هــم اکنــون 
دارنــد.   فعالیــت  بــه صــورت رســمى 
«محمــد قانعــى» رئیــس اتحادیــه هتــل داران 
خراســان رضــوى گفــت: طبــق آمــارى کــه 
ســازمان میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى و 
ــه کــرده  گردشــگرى خراســان رضــوى ارائ
ــال  ــل در ح ــدود 200 هت ــون ح ــت اکن اس

ــم. ــهد داری ــاخت در مش س
ــاخت  ــال س ــل در ح ــاره 200 هت وى درب
ــا، ــل ه ــن هت ــرد: ای ــح ک  در مشــهد، تصری
مجــوز رســمى گرفتنــد و در حــال تکمیــل 
پرونــده و مراحــل تجهیــز هســتند. تعــدادى 
از آنهــا در مرحلــه ابتدایــى کار و تعــدادى در 

مرحلــه پایانــى ســاخت و تجهیــز هســتند.
رئیــس اتحادیــه هتــل داران خراســان رضوى 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 35 
ــل هــاى مشــهد اشــغال اســت،  درصــد هت
ــون  ــم اکن ــهد ه ــاى مش ــل ه ــزود: هت اف
تخفیــف 30 تــا 60 درصــدى را بــراى زائران 
ــن  ــا، ای ــل ه ــب هت ــد و اغل ــر گرفتن درنظ
تخفیــف  را در نــرخ نامــه خــود اعمــال مــى 

. کنند

200 هتل در حال ساخت 
در مشهد

سازمان ملل پیش بینى مى کند تا سال 2050 مردم کشور هاى جنوب شرقى 
آسیا 20 درصد کمتر از قبل کار خواهند کرد زیرا افزایش دماى هوا به اندازه اى 
است که امکان کار کردن را نخواهند داشت. در کشور هاى خاورمیانه و 
کشور هاى آفریقایى هم این مشکل مشاهده خواهد شد ولى کشور هاى 
اروپاى غربى و آمریکاى شمالى آسیب کمترى از این محل متحمل مى شوند.
کاهش بهره ورى نیروى کار درنتیجه گرما در 43 کشور از مجموع 190 
کشور دنیا مشاهده خواهد شد که بیشتر این کشورها در قاره آسیا و خاورمیانه 
قرارگرفته اند. اندونزى، مالزى، تایلند، هند و چین بیشترین موج گرما را 
خواهند داشت و بیشترین آسیب اقتصادى را درنتیجه این موج گرما متحمل 
مى شوند. کاهش بهره ورى نیروى کار در چین بیش از دیگر کشورها خواهد 
بود زیرا شدت افزایش دما در مناطق مرکزى این کشور بسیار زیاد خواهد 
بود. مطالعات نشان مى دهد کشور هاى خاورمیانه هم مشکالت زیادى را از 

این محل متحمل خواهند شد.
تا سال 2030 نرخ رشد اقتصادى اندونزى و تایلند شش درصد کم مى شود 
درحالى که نرخ رشد اقتصادى هند با کاهش 3/2 درصدى مواجه خواهد شد 
و چین شاهد تنزل 0/8 درصدى در ارزش تولید ناخالص داخلى خواهد 
بود. دو کشور چین و هند درمجموع 450 میلیارد دالر از ارزش اقتصاد 
خود را درنتیجه گرما از دست مى دهند. کشور مالزى درنتیجه افزایش دما 
و کاهش بهره ورى نیروى کار و کاهش ساعت کارى شاهد کاهش 5/9 
درصدى تولید ناخالص داخلى خود خواهد بود که ارزشى معادل 95 میلیارد 
دالر آمریکا دارد. این کشور در موج گرماى سال 2010 میالدى افت 2/8 
درصدى تولید ناخالص داخلى را تجربه کرد ولى به نظر مى رسد شدت 

اثرگذارى بحران کنونى روى اقتصاد این کشور بیشتر باشد.
افزایش دماى کره زمین باعث مى شود تا مردم نیاز بیشترى به خواب داشته 
باشند ولى کارگران ساده، کشاورزان و افرادى که در بخش تولیدى مشغول 
به کار هستند به دلیل ماهیت کارى خود نخواهند توانست ساعات کارى 
را کم کنند و سالمت آنها در معرض خطرات جدى خواهد بود. همچنین 
تقاضا براى وسایل و تجهیزات خنک کننده در دنیا بیشتر مى شود که این نیاز 
زمینه را براى افزایش مصرف انرژى برق فراهم مى کند و ساخت نیروگاه هاى 
جدید هم به یک ضرورت تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال در شهرى مانند 
بانکوك به ازاى هر یک درجه سانتى گراد افزایش دما نیاز به تولید بالغ بر دو 
گیگاوات انرژى برق است که معادل توان تولید در یک نیروگاه بزرگ و 
توسعه یافته برق است؛ اما باید در نظر داشت که ساخت نیروگاه هاى فسیلى 
مى تواند آالیندگى زیادى داشته باشد و باید طرح احداث نیروگاه هایى که با 

انرژى  هاى احیا شدنى کار مى کنند جدى گرفته شود.

آسیا دیگر جای کار کردن نیست؟



55

13
95

اه 
ن م

ــا
- آب

 55
ه 0

مار
ش

عمده اقالم صادرات و واردات خراسان رضوی
مقاصد و مبادی در هفت ماهه سال 94 و 95

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

 بــر اســاس نتایــج حاصل از آمار کارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجى گمــرك ایران، میــزان صــادرات کاال از گمرکات خراســان رضوى
طــی هفت ماهــه ســال 1395، معــادل1,198 هزارتــن و بــه ارزش 875 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــــل در 
وزن 1درصــد و در ارزش دالري 8 درصــد کاهــش داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت وزن و ارزش صــادرات کاالهــا در ســال گذشــته بــه 

ترتیــب1,212 هـــــزار تــ ـــن و 949 میلیون دالر بوده اســت.
ــزار دالر از محــل  ــم34,575 ه ــی ورق ــزار دالر از محــل تجــارت چمدان ــم7,881 ه ــال جــارى رق ــى در س از کل ارزش صــادرات غیرنفت

ــت. ــوده اس ــارون ب ــران ودوغ ــرزي باجگی ــاى م بازارچه ه
در هفت ماهــه ســال 1395، میـــزان واردات اســتان 204 هــزار تــن و بـــه ارزش بالغ بــر184,8 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه با مدت مشــابه 
 ســال قبــل ازنظــر وزن و ارزش بــه ترتیــب 16 درصــد و 10 درصــد کاهش داشــته اســت. ضمناً واردات ســال گذشــته بــه میــزان 242 هزار تن

به ارزش 205 میلیون دالر مى باشد.
بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات تــراز بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى هفت ماهــه ســال 1395 مثبــت و 

معــادل 690 میلیــون دالر مى باشــد.

اقالم عمده صادرات استان در هفت ماهه سال 1394 و 1394
درصد تغییراتهفت ماهه 1395هفت ماهه 1394نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

22,1493٠,312,5635٠,35٨71,699,61٨127137زعفران دربسته بندي بیش از 3٠ گرم

کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجي سنتتیک یا 
3,45٨,٨544٠,196,٠2٠4,477,47643,459,61229٨مصنوعی آماده مصرف.

-14,4٨9,47٨32,375,43217,357,1٠٨22,95٠,7262٠29رب گوجه فرنگی

3٨3,٠7٠3,179,3222,2٨5,65219,662,٠5349751٨پسته ها با پوست تازه یا خشک

12,36٨,42116,٠6٨,79913,4٨4,47217,515,55٨99تخم خوراکي مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه

کشورهاى عمده مقصد کاالهاى صادراتى استان در هفت ماهه سال 1394 و 1395
درصد تغییراتهفت ماهه 1395هفت ماهه 1394نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

40.8-673,٨79,45747٨,564,366645,932,٨454٨2,317,٠67افغانستان

36-3٨9,٠16,٨391٨6,11٨,4264٠1,5٨7,٨6111٨,311,5523ترکمنستان

3149-3,557,٨٨341,٨92,69٨2,455,61962,3٠5,497امارات متحده عربي

19-59,771,26٠62,٨٠1,66461,17٨,2165٠,76٠,3162عراق

25-26-46,46٠,٨4446,٠45,3٨434,39٠,44534,392,463تاجیكستان

اقتصاد خراسان
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اقالم عمده واردات استان در هفت ماهه سال 1394 و 1395
درصد تغییراتهفت ماهه 1395هفت ماهه 1394نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
11,626,91٨26,٠٠2,91٠14,119,47٠26,742,٨61213پنبه، حاجي نشده یا شانه نزده

14-9-74,2٠3,3٨522,729,5٠767,751,52٨19,436,394سایر به صورت دانه به جز گندم دامي
 Semi milled( برنج نیمه که سفید شده
 Wholly( یا برنج کامل سفید شده (Rice
milled Rice) حتي صیقلي یا براق شده

34,٨49,٨1٠43,7٨5,13516,291,31714,4٠٠,31353-67-

6,137,7321٠,55٠,22٠٨,4٠٠,71611,4٨6,2٨5379دانه کنجد حتي خردشده
21,٨56,5٠٠5,277,12725,315,97٠6,٠94,4361615سولفات آمونیوم

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
درصد تغییراتهفت ماهه 1395هفت ماهه 1394نام

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
55,391,51726,٨٨9,33764,296,99337,513,2٠9164٠امارات متحده عربي

2,444,79512,274,4447,6٠6,21٨1٨,٨9٨,73721154ترکیه
-66-37,4٨1,15٠45,5٠5,٨1317,56٨,59715,542,19٠53پاکستان
59-19,٨1٨,4419,3٨٠,٨٨516,995,٠5514,٨٨7,54314ازبكستان

2-6,٠57,15512,٠27,4911,427,76212,2٨2,97٠76چین

مسافرى
در هفت ماهه سال 1395 - 1,497,402 نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از این تعداد748,636 نفر وارد 

کشور و 748,766 نفر خارج گردیده اند.
عملكردهفت ماهه 1394هفت ماهه 1395درصد تغییرات

مسافر ورودي636٨٨2,7٠٠,15-74٨
مسافر خروجي766٨63,99٠,13-74٨
جمع کل14-1,497,4٠21,746,69٠

صـادرات در خراسـان رضـوى در 7 ماهـه 
امسـال نسـبت به مدت زمان مشـابه در سال 

گذشـته 8 درصـد کاهش داشـته اسـت.
مسـعود عاطفـى ناظـر گمـرکات خراسـان 
رضـوى ضمن بیان مطلب فـوق گفت: میزان 
صادرات کاال از گمرکات خراسـان رضوى در 
7 ماهـه امسـال 1198 هـزار تـن و بـه ارزش 
875 میلیـون دالر بـوده کـه نسـبت بـه مدت 
زمـان مشـابه در سـال گذشـته از نظـر وزن 
1 درصـد و از نظـر دالرى 8 درصـد کاهـش 

داشـته است.
وى بیـان کـرد: از میـزان صـادرات غیرنفتـى 
در 7 ماهـه امسـال 7,881 هـزار دالر از محل 
تجـارت چمدانى و رقـم 34,575 هـزار دالر 
از بازارچه هـاى مرزى دوغـارون و باجگیران 

بوده اسـت.
مدیـرکل گمـرك مشـهد مقـدس در ارتبـاط 
بـا میـزان واردات در 7 ماهـه ابتـداى امسـال 

از گمـرکات خراسـان رضوى بیان کـرد: در 7 
ماهـه امسـال میـزان واردات 204 هـزار تن و 
بـه ارزش بالغ بر 184,8 میلیـون دالر بوده که 
در مقایسـه با مدت مشـابه در سال گذشته از 
نظـر وزن و ارزش بـه ترتیب 16 و 10 درصد 
کاهـش داشـته چراکـه واردات مـدت زمـان 
مشـابه در سـال گذشـته 242 هـزار تـن و به 

ارزش 205 میلیـون دالر بوده اسـت.
عاطفـى ادامـه داد: ارقـام صـادرات و واردات 
تـراز تجارى بازرگانى در خراسـان رضوى در 
7 ماهـه امسـال مثبـت و معـادل 690 میلیون 

است. دالر 
کاالهـاى  عمده تریـن  بـا  ارتبـاط  در  وى 
خاطرنشـان  خراسـان رضوى  در  صادراتـى 
کـرد: زعفران در بسـته بندى هاى بیـش از 30 
گـرم، کفپوش هـاى غیرمخملـى بـاف، رب 
گوجـه فرنگى و پسـته با پوسـت یا خشـک 
شـده مهم تریـن کاالهـاى صادراتى خراسـان 

رضـوى در 7 ماهـه امسـال بوده انـد.
ناظـر گمـرکات خراسـان رضـوى ادامـه داد: 
همچنیـن عمده تریـن کاالهـاى وارداتـى در 
7 ماهه امسـال پنبه حالجى نشـده، سـلیر به 
صـورت دانـه، برنج نیمه سـفید شـده، کامل 
سـفید شـده و حتى صیقلى، دانه کنجد حتى 

خـرد شـده و سـولفات آمونیـوم بوده اند.

کاهش ۸ درصدی صادرات خراسان رضوی 
در 7 ماهه  اول امسال
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
یادداشت  امضاء  از  رضوى  خراسان 
دولتى  کمیته  بین  همکارى  تفاهم 
(تاج  تاجیکستان  سرمایه گذارى  و 
اینوست) با سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان رضوى خبر داد.
سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اظهار  علیرضایى  راضیه  رضوى، 
تجارى-  هیات  اعزام  با  داشت: 
بازاریابى ایران به کشور تاجیکستان با محوریت خراسان رضوى، جلسات 
مختلفى با بخش خصوصى تاجیکستان و مقامات دولتى آن کشور ازجمله 
سفیر ایران در شهر دوشنبه برگزار و مذاکرات متعددى با بانک هاى ایرانى و 

خارجى براى پیگیرى نحوه مبادالت پولى انجام شد.
تاجیکستان در  با  با ظرفیت هاى جدید تجارت  آشنایى  به  اشاره  با  وى 
بخش هاى مختلف صدور کاال و امضاء تفاهم 11 ماده اى، تصریح کرد: در این 
تفاهم نامه، تحکیم مناسبات و رشد باثبات همکارى ها در حوزه هاى مختلف 
تجارى- اقتصادى و علمى - تکنیکى، گسترش همکارى ها ازجمله مبادله 
 اطالعات نقشه هاى سرمایه گذارى مشترك درزمینه معدن، برگزارى فروم هاى
تجارى، برنامه هاى نمایشگاهى و مساعد ساختن فضاى سرمایه گذارى و 
اقدامات مالیاتى و گمرکى، انجام اقداماتى براى تبادل تجربیات و نوسازى 
فضاى تجارى در تاجیکستان با استفاده از توان همکارى هاى شرکت هاى 

ایران در ساختارى نو براى سرمایه گذارى، مورد تأکید قرارگرفته است.
وى افزود: همچنین از دیگر مفاد این تفاهم نامه مى توان به برطرف شدن موانع 
رشد کارآفرینى و تشویق سرمایه گذارى دوطرفه سودمند، برقرارى امکانات 

ضرورى براى امکان همکارى هاى بیشتر مى توان اشاره نمود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى ادامه داد: در سفر 
این هیات تجارى، مقدمات خرید حدود 80 هزار یورو پنبه از تاجیکستان، 
ارسال 200 تن کاشى و سرامیک از استان، تعیین 4 نماینده فروش محصول، 
ایجاد 2 دفتر تجارى براى همکارى و مذاکره بخش خصوصى براى انجام 
سرمایه گذارى در پروژه هاى مختلف تاجیکستان به ویژه در بخش خدمات 
فنى و مهندسى مورد مذاکره قرار گرفت و مقرر شد بر اساس یادداشت تفاهم 

امضاشده، امکان توسعه همکارى ها فراهم شود.
مهندس  آن  رأس  در  که  نفره  تجارى 20  هیات  این  است  ذکر  به  الزم 
علیرضایى، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى حضور 
داشت در زمینه هاى کارى تولید و بسته بندى مواد غذایى، مبلمان ادارى، تولید 
روغن نباتى، کاشى و سرامیک، لوله و لوازم بهداشتى، چاپ و بسته بندى، 
پالستیک و بلورجات، سخت ماشین آالت پخت شیرینى، تولید گل و گیاه، 
محصوالت پتروشیمى، کشاورزى، سیمان، اره موتورى، کاغذ چوب، در و 
پنجره upvc, حمل ونقل و سرمایه گذارى از 22 تا 25 مهرماه سال جارى به 

تاجیکستان اعزام شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:

امضاء یادداشت تفاهم تاج اینوست تاجیکستان با 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

اقتصادی  ویـژه  منطقـه 
سرخـس از ظـرفیت های 
باالیی برای سرمایه گذاری 
آماده  برخـوردار است و 
ایـده هـای  از  استقبـال 
سرمایـه گـذاران داخلـی 
و  است  خارجی  و 
ایده ها  بررسی  از  پس 
برای  موردنیاز  تسهیات 
سرمایه گذاران را به بهترین 
شكل فراهم خواهد ساخت.

به گزارش روابط عمومى منطقه ویژه اقتصادى سرخس، 
صادقى گلمکانى بیان مطلب فوق و با اشاره به حضور 
پررنگ منطقه ویژه اقتصادى سرخس در هشتمین نمایشگاه 
نمایشگاه  سومین  و  کشور  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى کیش اظهار 
داشت: ازآنجایى که رویکرد منطقه ویژه اقتصادى سرخس 
استقبال از سرمایه گذاران داخلى و خارجى براى فعالیت در 
حوزه منطقه و شهرستان سرخس است ازاین رو بسته هاى 
پیشنهادى را براى این امر تهیه و در این نمایشگاه در اختیار 

سرمایه گذاران قرار مى دهیم.
اینکه  بابیان  سرخس  اقتصادى  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادى سرخس به همراه تعدادى از مراکز 
نمایشگاه  هشتمین  در  رضوى  خراسان  استان  اقتصادى 
فرصت هاى سرمایه گذارى کشور در کیش حاضر بوده اند، 
بیان کرد: ارگان ها، نهادها و شرکت هاى اقتصادى مرتبط 
استان،  سرمایه گذارى  خدمات  مرکز  سرمایه گذارى  با 
شهردارى مشهد؛ شرکت شهرك هاى صنعتى، منطقه ویژه 
اقتصادى دوغارون ... در این نمایشگاه همراه با منطقه ویژه 

اقتصادى سرخس حضور داشتند.
صادقى گلمکانى با اشاره به اینکه بیش از 170 مشارکت کننده 
داخلى و خارجى در این نمایشگاه حاضر هستند، تصریح 
کرد: روابط عمومى و امور بین الملل منطقه و سایر رسانه هاى 
استان نیز این رویداد سرمایه گذارى مهم را به خوبى پوشش 

دادند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
آماده استقبال از ایده های 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی
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براســاس آخریــن مطالعاتــى کــه اخیــراً پژوهشــکده گردشــگرى 
جهاددانشــگاهى انجــام داده اســت، هــر گردشــگر و زائــر طى هــرروز در 
مشــهد 150 هزارتومــان هزینــه مى کنــد و میــزان ماندگارى گردشــگران و 

ــا 5 روز اســت. ــران در مشــهد حــدود 4 ت زائ
مدیــر گــروه اقتصــادى پژوهشــکده گردشــگرى جهاددانشــگاهى ضمــن 
ــون  ــى اگــر ســاالنه 25 میلی ــوق، اظهــار کــرد: به طورکل ــان مطلــب ف بی
زائــر بــه مشــهد ســفر کننــد، هرکــدام 150 هزارتومــان در مشــهد هزینــه 
ــم  ــر را در نظــر بگیری ــر زائ ــراى ه ــا 5 روز را ب ــدگارى 4 ت ــد و مان کنن
درمجمــوع زائــران در طــول ســال 15 هــزار تــا 18 هــزار میلیــارد تومــان 

ــد. ــه مى کنن در مشــهد هزین
وى خاطرنشــان کــرد: مانــدگارى زائــر از ده تــا 12 روز در دهــه 70 بــه 
چهــار تــا پنــج روز کاهــش یافــت و اگــر اکنــون مانــدگارى 4 روز بــه 6 
روز افزایــش یابــد میــزان درآمــد و اشــتغال قابل توجهــى بــراى مشــهد 

خواهــد بــود.

ــد،  ــفر کنن ــهد س ــه مش ــر ب ــون زائ ــاالنه 25 میلی ــر س ــی اگ به طورکل
ــا  ــدگاری 4 ت هرکــدام 150 هزارتومــان در مشــهد هزینــه کننــد و مان
5 روز را بــرای هــر زائــر را در نظــر بگیریــم درمجمــوع زائــران در طــول 
ســال 15 هــزار تــا 18 هــزار میلیــارد تومــان در مشــهد هزینــه می کنند.

بــه گــزارش ایســنا، رفیعــى اظهــار کــرد: همچنیــن طبــق مطالعاتــى کــه 
صــورت گرفتــه 92 تــا 95 درصــد زائــران باهــدف زیــارت بــه مشــهد 
ــفر همچــون تجــارى،  ــر س ــداف دیگ ــران اه ــه زائ ــد، البت ــفر مى کنن س
ادارى و ... را در اولویت هــاى بعــدى ذکــر کردنــد. ایــن موضوعــى اســت 
کــه بــه مــا یــادآور مى شــود اگــر تنهــا بــه بحــث زیــارت بپردازیــم دچــار 
ــه گردشــگرى توجــه کنیــم نیــز خســارت  زیــان شــدیم و اگــر تنهــا ب

ــم. مى بینی
مدیــر گــروه اقتصــادى پژوهشــکده گردشــگرى جهاددانشــگاهى تأکیــد 
کــرد: گردشــگرى حــوزه اى اســت کــه از رونــق آن ســازمان هاى مختلفى 
ــک  ــیار کم ــور بس ــت کش ــه صنع ــوزه ب ــن ح ــوند . ای ــد مى ش بهره من

مى کنــد.

زائران و گردشگران در مشهد در طول هر روز
چقدر هزینه می کنند؟

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــرش س ــس اداره ف رئی
تجــارت خراســان رضــوى گفــت: صــادرات 
فــرش اســتان در نیمــه نخســت امســال نســبت بــه 
مــدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته 2.6 درصــد 
ــو  ــى در گفت وگ ــعید کاظم ــته است.س ــد داش رش
ــرش  ــام صــادرات ف ــرد: تم ــار ک ــنیم  اظه ــا  تس ب
ــال 6820  ــت امس ــه نخس ــان رضوى در نیم خراس
ــزار و  ــه ارزش دالرى آن 353 ه ــوده ک ــرم ب کیلوگ
397 دالر بــوده اســت.وى تصریــح کــرد: ایــن میزان 
معــادل 10 میلیــارد و 843 میلیــون ریــال بــوده کــه 
از نظــر ارزش 2,6 درصــد نســبت بــه مــدت زمــان 

مشــابه در ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن 
میــزان  داد:  ادامــه  خراســان رضوى  تجــارت  و 
ــاف صــادر شــده در  ــرش دســت ب ارزش دالرى ف
ــته   ــال گذش ــت س ــه نخس ــان رضوى در نیم خراس

344 هــزار و 330 دالر بــوده اســت.
کاظمــى بــا اشــاره بــه کشــورهاى هــدف صــادرات 
ــاف خراســان رضوى اظهــار کــرد:  فــرش دســت ب
ــر  ــت و قط ــتان، کوی ــتان، قزاقس ــد، ازبکس نیوزیلن
از مهم تریــن مقاصــد صــادرات فــرش اســتان 

بوده انــد.
وى بــا بیــان ایــن کــه هنــوز بــراى ســال 95 
ــالم  ــنه اى اع ــتغالى قرض الحس ــهیالت خوداش تس
نشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: منابــع جذب شــده 
امســال از محــل ســال گذشــته بــوده کــه همــه مبلغ 

آن جــذب شــده اســت.

رئیس اداره فرش صنعت و معدن
خراسان رضوی خبرداد

رشد 2/6 درصد ی صادرات فرش 
استان در نیمه نخست امسال
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تردد شهروندان یک کشور  آزادى  این شاخص 
در سایر کشورهاى جهان بدون نیاز به اخذ ویزا 
را اندازه گیرى مى کند و باال بودن آن به معناى 
ارتباط دوستانه تر و گسترده تر آن کشور با سایر 

کشورهاى جهان است.
- در فهرست منتشر شده موسسه هنلى و همکاران 
دیده  در صدر  آلمان  کشور  نام  سال 2016،  در 
مى شود و این بدان معناست که شهروندان این 
کشور مى توانند آزادانه و بدون دریافت روادید 
کنند.  (177 کشور) سفر  بیشترى  به کشورهاى 
بر اساس این فهرست، کشورهاى اروپایى براى 
سومین سال متوالى جایگاه هاى نخست را به خود 

اختصاص داده اند.
- همچنین در سال 2016 گذرنامه سوئدى با عدم 
نیاز به روادید براى ورود به 176 کشور جهان در 
رتبه دوم فهرست معتبرترین گذرنامه هاى جهان 
قرار گرفته است. بریتانیا نیز که از سال 2013 تا 
سال 2015 در صدر قرار داشت، در رتبه بندى 
سال 2016 به رتبه سوم نزول پیدا کرده و در کنار 
کشورهایى چون فنالند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار 

گرفته است.
- ایاالت متحده آمریکا نیز که در رتبه بندى سال 
2015 در جایگاه دوم قرار داشته، در سال 2016 
گذرنامه  است.  کرده  پیدا  نزول  چهارم  رتبه  به 
ایاالت متحده آمریکا در کنار گذرنامه هاى بلژیک، 
دانمارك و هلند با عدم نیاز به دریافت روادید براى 
ورود به 174 کشور جهان در رتبه چهارم قرار دارد.

- در این فهرست شهروندان کشور ایران بدون 
دریافت روادید مى توانند تنها به 37 کشور دنیا 
سفر کنند و به همین دلیل نام کشور ایران در رتبه 
98 در کنار کشورهایى چون اریتره، اتیوپى، نپال، 

فلسطین و سودان قرارگرفته است.
نام  نیز   (104 (رتبه  رتبه بندى  این  پایین  در   -
افغانستان به چشم مى خورد. شهروندان این کشور 
مى توانند به 25 کشور جهان بدون نیاز به دریافت 
روادید سفر کنند. گذرنامه پاکستان با عدم نیاز به 
روادید براى ورود به 25 کشور جهان در رتبه 103 
قرار داشته و عراق با 30 کشور پیش از آن قرار 

دارد.

مسعود زارع

جایگاه ایران در شاخص 
محدودیت روادید

ــژه  ــه وی ــل منطق ــه مدیرعام ــتان از جمل ــران اس ــى از مدی ــیدیان و جمع ــا رش علیرض
اقتصــادى دوغــارون بــه منظــور پیگیــرى مصوبــات همایــش اســتانداران نــوار مــرزى 
ایــران و افغانســتان کــه چنــدى پیــش در مشــهد برگــزار شــده بــود به هــرات ســفر کرد.
تشــکیل کمیتــه هــاى تخصصــى و نشســت هــاى دوجانبــه ، دیــدار بــا تجار افغانســتان 
، دیــدار بــا علمــاى اهــل ســنت ، بازدیــد از شــهرك صنعتــى هــرات و افتتاح نمایشــگاه 
تخصصــى تجــارى ایــران از مهمتریــن برنامــه هــاى ســفر دو روزه هیــات ایرانــى بــه 

هــرات بــود.
افتتــاح نمایشــگاه اختصاصى جمهــورى اســالمى ایــران در افغانســتان(هرات) با حضور 
بیــش از 40 شــرکت فعــال در حــوزه هــاى مختلــف تجــارى از ایــران و منطقــه ویــژه 
اقتصــادى دوغــارون بعنــوان پیشــانى تجــارت بــا افغانســتان پایــان بخــش برنامــه هــاى 

اســتاندار خراســان رضــوى و هیــات همــراه بــه هــرات بــود.

ــارون در  ــادی دوغ ــژه اقتص ــه وی ــور منطق حض
نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســالمی ایــران 

ــتان)هرات( در افغانس
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 اکنون گوشــى هاى هوشــمند و اپلیکیشن ها
بخــش قابــل مالحظــه اى از ســفرهاى 

روزانــه مــا را مدیریــت مــى کننــد.
شــهرهاى شــلوغ، خیابــان هــاى کیــپ 
ــه  ــرى ب ــین و دردس ــر از ماش ــپ پ ــا کی ت
ــا  ــا ب ــه م ــا هم ــى. حتم ــن تاکس ــام گرفت ن
ــم. ــده ای ــه رو ش ــکالتى رو ب ــن مش  چنی
رونــد  ایــن  اســت  وقتــى  چنــد  امــا 
بــه شــکل چشــمگیرى در کشــورهاى 
پیشــرفته جهــان و البتــه ایــران تغییــر 
کــرده اســت. در واقــع گوشــى هــاى 
ــیر را  ــن مس ــى ای ــور کل ــه ط ــمند ب هوش
 تغییــر داده انــد و حــاال ایــن اپلیکیشــن هــا
ــه اى از  ــل مالحظ ــش قاب ــه بخ ــتند ک هس
 ســفرهاى روزانــه مــا را مدیریــت مــى کنند،
امــا اگــر مــى خواهیــد در مــورد ایــن پدیــده 
ــر  ــد و تاثی ــب کنی ــترى کس ــات بیش اطالع
تکنولــوژى در گذشــته، حــال و آینــده 
صنعــت حمــل و نقــل را بدانیــد با گــزارش 

کلیــک همــراه باشــید.
ســال 2009 کــه گــرت کمــپ ایــده متفاوت 
و انقالبــى اش را بــا نــام «اوبــر» ثبــت کــرد، 
ــوان  ــه عن ــى زود «تریویــس کلنیــک» ب خیل
ــه  ســرمایه گــذار و شــریک روى خــوش ب
ــود را روى  ــان داد و کار خ ــده نش ــن ای ای
ــهرى  ــاالت ش ــل و انتق ــازى نق هوشمندس
آغــاز کردنــد. امــا بــا وجــود ایــن کــه حــاال 
 دیگــر کمتــر کســى از ایــن پدیده بــى اطالع
 مى باشــد.همان طور که بیشــتر ما مــى دانیم،
ــه  ــه ب ــر اپلیکیشــن سرویســى اســت ک اوب
کاربــران اجــازه مــى دهــد از طریــق آن براى 
ســفر شــهرى خــود ماشــین درخواســت و 
محــل دقیــق راننــده، اطالعــات شــخصى و 
... را دریافــت کــرده و ســفرى امــن داشــته 

باشــند.
البتــه ایــن مســیر چنــدان هم بــدون دردســر 

بــراى همیــن شــرکت هــاى اوبــر و لیفــت 
در اقدامــى جالــب ســرویس هــاى خــود را 
بــه ایــن اپ هــاى پیــام رســان مانند مســنجر 
ــد.  ــال داده ان ــس اپ انتق ــوك و وات ــس ب فی
بــه طــورى کــه کاربــر مــى توانــد تنهــا بــا 
 اســتفاده از ســرویس هــاى پیــام رســان
از ایــن ســرویس اســتفاده کنــد. پیــام رســان 
ژاپنــى Line نیــز در توکیو دســت بــه اقدامى 
ــان  ــام رس ــى را در پی ــابه زده و سرویس مش
خــود قــرار داده کــه کاربرانــش بتواننــد 
ــاز  ــدون نی ــردن ب ــت ک ــط چ ــت وس درس
ــه هیــچ اپلیکیشــنى از ایــن ســرویس هــا  ب
ــا چنیــن رویکــردى هیــچ  اســتفاده کننــد. ب
ــک شــاهد  ــده اى نزدی ــد نیســت در آین بعی
حــذف اپلیکیشــن هــاى اختصاصــى در این 
ســرویس هــا باشــیم و اپ هــا اختیــار تمــام 

مســائل را بــه دســت بگیرنــد.

تهران شهر دربستی
ــز  ــران نی ــده «اوبرســازى» در ای ــاى پدی رد پ
ــه شــکل پررنگــى  یکــى دو ســال اســت ب
دیــده مــى شــود. اپلیکیشــن «اســنپ» یکــى 
از اولیــن ســرویس هایــى بــود کــه در 
ــر ایرانــى شــهرت  ــه اوب ــاد و ب ــران راه افت ای
پیــدا کــرد. مــى تــوان اصلــى تریــن رقیــب 
اســنپ در ایــران را اســتارت آپ نــه چنــدان 
قدیمــى «تــپ 30» دانســت. هومــن دمیرچى 
کــه خــود پیــش از ایــن در اســنپ فعالیــت 
مــى کــرده بــا راه انــدازى ایــن اســتارت آپ، 
بــازارى رقابتــى را در ایــران آغــاز شــد کــه 

درمجمــوع مــى توانــد بــه نفــع مشــتریان

و ســاده نبــود و 
مشــکالت زیــادى 

شــرکت  ایــن  بــراى  را 
ایجــاد کــرده اســت. یکــى از مشــکالت 

اعتــراض ســندیکا و تاکســى رانانــى بــود که 
ایــن ســرویس را یــک تهدیــد بــزرگ بــراى 
خــود مــى دانســتند، امــا با وجــود تمــام این 
ــده اى ــه پدی ــى زود ب ــر خیل  مشــکالت اوب
ــد از  ــد و 70 درص ــل ش ــر تبدی ــه گی هم
ســفرهاى روزانــه ایالــت کالیفرنیــا را بــه زیر 
امپراتــورى خــود درآورد. طبیعى بــود بعد از 
شــکل گیــرى چنیــن کســب و کار پررونقى 
خیلــى زود رقبــا بــه وجــود بیاینــد. لیفــت 
ــه  ــود ک ــى ب ــن رقبای ــى تری ــى از اصل یک
توانســت شــانه بــه شــانه اوبــر کار خــود را 
شــروع کــرده و بیزینســى مشــابه را تشــکیل 
دهــد. در حــال حاضــر اوبــر در 66 کشــور و 
507 شــهر مختلــف بــه فعالیــت خــود ادامه 
ــا در  ــه تنه ــت، ن ــد لیف ــا مانن ــد، ام ــى ده م
آمریــکا کــه بیشــتر کشــورهاى جهان شــاهد 
ــه  ــه ب ــتند ک ــده اى هس ــرى پدی ــکل گی ش
«اوبرســازى» مشــهور شــده اســت؛ کســب و 
کارهــاى نوپــا و جدیــدى کــه در هــر جایى 
ســعى مــى کننــد، مدلــى از بیزینــس اوبــر را 

اجــرا کننــد.

خداحافظ  اپلیكیشن
نزدیــک بــه 6 ســال از پیدایــش اوبــر و 
ــى گــذرد و  ــده م ــن پدی ــد ای 4ســال از تول
حــاال آمارهــا نشــان مى دهــد نزدیک بــه دو 
میلیــارد بــار از ایــن ســرویس اســتفاده شــده 
اســت. مســائل مختلفــى در مــورد موفقیــت 
ســرویس هــاى اینچنینــى وجــود دارد، امــا 
قطعــا اصلــى تریــن مســاله در مــورد چنیــن 
ســرویس هایى راحتى اســتفاده از آنهاســت. 

تکنولوژی چگونه صنعت
حمل و نقل را تغییر خواهد داد؟

نقل
مل و

ح
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تمام شود.
ایــن رقابــت تنهــا بــه طــرف هــاى ایرانــى محــدود نمى شــود 
و بایــد منتظــر ورود رقبــاى خارجــى به ایــن کارزار نیز باشــیم. 
شــرکت کریــم کــه بــازار تاکســى آنالین کشــورهاى عربــى را 
در اختیــار دارد مــى خواهــد بــه بــازار ایــران ورود کنــد. اتفاقى 
کــه گفتــه مــى شــود بــه دلیــل تصمیــم اوبــر بــراى ورود بــه 
ــذارى ــرمایه گ ــاال س ــده و احتم ــه ش ــه گرفت ــازار خاورمیان  ب
ــدى و  ــى ج ــوان رقیب ــه عن ــه، ب ــر در خاورمیان ــترده اوب گس
ــون  ــورهایى چ ــازار کش ــم از ب ــود کری ــث ش ــدرت باع پرق
ــود. ــران ش ــازار ای ــى ب ــد و راه ــى کن ــم پوش ــتان چش عربس
ــنپ و  ــد اس ــى مانن ــرویس های ــکالت س ــى از مش ــا یک ام
ــران محــدود  ــه ته ــا ب ــه تنه ــن اســت ک ــران ای ــپ30 در ای ت
 مــى شــود و هنــوز بــه شــهرهاى دیگــر و مراکــز اســتان هــا
 نیــز راه پیــدا نکــرده اســت. با ایــن وجود مى توان سیســتم هاى
هوشــمند درخواســت تاکســى ایــران را هنــوز هــم کســب و 

کارى نوپــا در نظــر گرفــت کــه راه زیــادى تــا تکامــل دارد.

هوشمندها در راهند
در روزهایـى کـه کاربـران ایرانى گـزارش هایـى در خصوص، 
عدم سـرویس دهى درسـت و پاسـخگویى هنگام کنسل شدن 
سـفرهاى درون شـهرى از سـمت راننده ها منتشـر مى کنند، اما 
سیسـتم هاى هوشمند درخواست تاکسـى در دنیا و کشورهاى 
پیشـرفته وارد مرحلـه جدیـدى شـده اسـت. بـه طـورى که به 
جـرات مـى تـوان گفت حمـل و نقـل درون شـهرى و عمومى 
در سـال هـاى آینـده کامال به دسـت تاکسـى هاى هوشـمند و 
خـودران انجـام مى شـود. جالب اسـت بدانید سـنگاپور اولین 
کشـورى اسـت که اولین سـرویس تاکسـى هاى خـودران را با 
شـش خودرو آغاز کرده اسـت. این سـرویس در حال حاضر در 
 پایتخت این کشور مراحل آزمایشى خود را پشت سر مى گذارد
و بـا وجـود ایـن کـه خودروها به صـورت خـودران کنترل مى 
شـوند، یک راننده در ماشـین مى نشـیند تا در صورت خطاهاى 
غیرقابـل پیـش بینـى کنتـرل خـودرو را در دسـت بگیـرد. این 
سـرویس که NuTunomy نام دارد در سـنگاپور مساحتى معادل 
2,5 مایـل مربـع (معـادل 6,47 کیلومتـر مربـع) را پوشـش مـى 

دهد.
شـرکت ولـوو نیـز سـرمایه گـذارى خـود را روى خودروهاى 
خـودران شـرکت لیفـت آغـاز کـرده و ایـن سیسـتم هوشـمند 
درخواسـت تاکسى نیز سـال 2017 را براى آغاز رسمى فعالیت 
خودروهـاى خـودران خود اعالم کرده اسـت. شـرکت خودرو 
جیلـى کـه در ایران نیز به خوبى شـناخته مى شـود، با همکارى 
هم وطن خود Didi سـعى دارد سیسـتم خودروهاى هوشمند را 
بـه خـط حمل و نقل این کشـور شـلوغ اضافه کند. اما شـرکت 
اوبر به عنوان پیشـتاز در این زمینه حتى پا را فراتر گذاشـته و با 
 همکارى شرکت DigitalGlobe در حال ثبت تصاویر ماهواره اى

گسـترده بـراى نقشـه هـاى هوایـى اسـت. اوبـر از تکنولـوژى 
DigitalGlobe براى تشـخیص مبدا و مقصد مسـافران اسـتفاده 
خواهـد کـرد و مى خواهـد زیربناى خوبـى بـراى خودروهاى 
خـودران خـود ایجـاد کنـد. اوبـر نزدیک به دو سـال اسـت که 
روى خودروهـاى خـودران کار مى کند و ابتداى سـال 2016 به 
 مـدت یـک هفته مسـافران را به صورت رایگان با تاکسـى هاى
هوشـمند جابـه جـا کـرد و نتیجه خـوب و بدون مشـکلى نیز 

بـراى این سـرویس ثبت شـده اسـت.

 مدیــرکل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى خراســان 
رضــوى گفــت: اســتان خراســان رضــوى رتبه اول کشــور 
در مدیریــت ســامانه هاى هوشــمند حمل ونقــل را کســب 

کــرد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــدارى و  ب
حمل ونقــل جــاده اى خراســان رضــوى، ابراهیــم نصــرى 
ــز  ــرد مراک ــنجش عملک ــى و س ــس از بررس ــزود: پ اف
مدیریــت راه هــاى ادارات کل راهــدارى و حمل ونقــل 
جــاده اى 31 اســتان کشــور در مدیریــت ســامانه هاى 
ــال، اداره  ــه ماهه دوم امس ــى س ــل ط ــمند حمل ونق هوش
ــوى  ــان رض ــاده اى خراس ــل ج ــدارى و حمل ونق کل راه
ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــى 71,8 موف ــاز نهای ــا کســب امتی ب
اول کشــور درزمینــه مدیریــت ســامانه هاى هوشــمند 

حمل ونقــل شــد.
وى ادامــه داد: عملکــرد ادارات کل در مدیریــت و نظــارت 
ــارت  ــاى نظ ــمارى، دوربین ه ــردد ش ــامانه هاى ت ــر س ب
تصویــرى، ثبــت تخلفــات ســرعت، توزیــن هنــگام 
حرکــت (WIM)، مدیریــت نــاوگان امــدادى، تلفــن 141، 
ثبــت ســوانح و وقایــع و نیــز تابلوهــاى ترافیک نمــا و پیام 
متغیــر طــى تابســتان امســال ارزیابى شــده اســت و اســتان 
خراســان رضــوى بــا کســب امتیــاز نهایــى 71,8 از 100 در 

جایــگاه اول کشــور قــرار گرفــت.
مدیــرکل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى خراســان 
رضــوى بابیــان این کــه کســب ایــن موفقیــت مرهــون کار 
جمعــى همــه همــکاران در ایــن اداره کل اســت، اضافــه 
ــس از اســتان هاى خراســان رضــوى، اســتان هاى  ــرد: پ ک
ــل، خراســان شــمالى، کرمانشــاه،  همــدان، بوشــهر، اردبی
تهــران، قزویــن، مازنــدران و گیــالن بــه ترتیــب رتبه هــاى 

دوم تــا دهــم را کســب کردنــد.
وى ادامــه داد: اســتان خراســان رضــوى همچنین از هشــت 
آیتــم مــورد ارزیابــى، در ســه آیتــم دوربین هــاى نظــارت 
تصویــرى، ثبــت تخلفــات ســرعت و نیــز تابلوهــاى پیــام 
متغیــر و ترافیــک نمــا جــزو پنــج اســتان داراى بیشــترین 

امتیــاز در میــان 31 اســتان کشــور اســت.

خراسان رضوی رتبه اول 
کشور در مدیریت سامانه های 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

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

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

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

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

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به صنایع شیمیایی ادیب
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نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

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

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

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

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

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

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

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

فورواردر - کریر

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

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

حمل مشتقات سوختی

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها 
حمل مشتقات سوختی

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 
19 مجتمع راد،  پالک 6، طبقۀ 4، واحد 14  

تلفکس: 8907597- 0513 
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

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی از افزایش3000 تنی صادرات 
بهداشتی  و مجوز  نظارت  با  دامی  های خام  فرآورده  و  دام  انواع 

دامپزشکی استان به 31 کشور جهان طی سال 1394 خبر داد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان با اعالم این خبر افزود: میزان 
صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش از 58 
هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 میلیون دالر 

در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است.
دکتر محمد رشتی باف مقصد صادرات استان را کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود: طی 
این مدت 31 کشور مقصد صادرات استان بوده و تخم مرغ خوراکی با 
39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون دالر در صدر کاالهای 
صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد عمده این فرآورده 

کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است.

میزان صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش 
از 58 هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 

میلیون دالر در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است

تخم مرغ خوراکی با 39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون 
دالر در صدر کاالهای صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد 
و  تاجیکستان  افغانستان،  عراق،  کشورهای  فرآورده  این  عمده 

ترکمنستان بوده است

وی اظهار داشت: صادرات خوراک آماده دام و طیور نیز با وزن 2336 
تن و ارزش دالری یک میلیون 168 هزار  نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 28 درصد رشد داشته است و مقصد عمده کاالهای این 
گروه کشورهای افغانستانnتاجیکستانnترکمنستان بوده است و رشد 
صادرات در این بخش نشان از پویایی کارخانجات و تولیدکنندگان 
این حوزه دارد که سبب عالقه مندی کشورهای مقصد به این گروه از 

کاالهای تولیدی کشورمان شده است.
رشتی باف در زمینه واردات نیز اظهار داشت: واردات ایران از 4 کشور 

تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صورت می گیرد.
وی عمده اقالم وارداتی استان در زمینه دام و طیور را جودامی ، کنجاله 
پنبه دانه،  گندم دامی ، پیله ابریشم و ... دانست که همگی قبل از ورود 

به کشور بایستی مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.

افزایش 3۰۰۰ تنی صادرات دامی از 

خراسان رضوی به 3۱  کشور جهان

اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
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