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سخني با خوانندگان

با توجه به موقعيت قرار گيري ايران در ارتباط با مناطق مختلف دنيا و دسترسي آن به آب هاي آزاد، اين كشور از ديرباز 
مورد توجه و كانون عبور و مرور كاروان هاي تجاري دنيا بوده است و در زمينه داد و ستد و تجارت، پيشينه اي چند هزار 
ساله دارد. نمونه بارز آن، گذر بخشي از راه معروف "جاده ابريشم" از داخل كشور و بناي كاروانسراهاي فراوان در اين 
مسير است. كاروانسراها همواره خاستگاهي براي انجام داد و ستدهاي منطقه اي و تامين آسايش و امنيت كاروانيان بوده اند. 
وجود كاروانسرا ها عالوه بر جذب بازرگانان و ترغيب مسافران به بهره برداري بيش تر، باعث جذب سرمايه خارجي و رونق 

و توسعه كسب و كار پايدار نيز مي شده است.
در شرايط كنوني، با توسعه و گسترش صنعت حمل ونقل در دو بخش زيرساخت ها و ناوگان، براي تامين نيازهاي بازار 

رو به گسترش آن، كشورهاي مختلف دنيا برنامه ريزي هاي منسجم و منظمي را در هر دو بخش داشته اند.
به منظور بهبود جايگاه ايران در تجارت و داد و ستد در سطح منطقه و جهان، مطالعات و برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي 
مناسبي صورت گرفته  است كه از آن جمله مي توان به طرح ايجاد "شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي امام خميني )ره(" 

اشاره كرد.
با در اختيار داشتن مناطق ويژه و آزاد اقتصادي و هم چنين قرار داشتن در قلب  شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
حمل ونقل هوايي ايران، بستر مناسبي براي جذب سرمايه، تامين آسايش و امنيت سرمايه گذاران و بازرگانان فراهم مي آورد.

گروه بين المللي ره شهر افتخار دارد كه در شکل گيري، طراحي و به ثمر رسانيدن چنين بستر زيربنايي عظيم و مهمي 
در كشور سهم داشته و اميدوار است تا ايران سرافراز به جايگاهي شايسته در صنعت حمل ونقل هوايي دست يابد.

گروه بين المللي ره شهر
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 مقدمه
ايران،  غيرنفتی  صادرات  پيش روی  داخلی  چالش های  جمله  از 
همسو نبودن سياست های كالن اقتصادی نظير سياست های ارزی، 
پولی، صنعتی و كشاورزی با سياست های تجاری است، به گونه ای 
كه تضادهای آشکار و نهان در بطن اين سياست ها باعث ايجاد تورم 
در قيمت كاالهاي صادراتي شده و به طور محسوس كاالهای توليد 
شده برای عرضه در بازارهای هدف، نسبت به كاالهای كشورهای 
از سوی ديگر صادرات گرا نبودن  رقيب، گران تر عرضه مي شوند. 
توليدات داخلی و بی توجهی به الزامات و نيازهای بازارهای هدف 
و سليقه مصرف كننده خارجی موجب از دست رفتن فرصت هاي 
توسعه  در  كمی  شاخص های  از  يکی  واقع  در  است.  شده  توليد 
ناخالص داخلی  توليد  صادرات غيرنفتی، همسويی رشد شاخص 
و شاخص صادرات كاال است. در 50 سال گذشته شاخص توليد 
ناخالص جهانی و شاخص صادرات كاال نه تنها به موازات يکديگر 
حركت كرده اند بلکه نرخ رشد صادرات همواره بيش از نرخ رشد 

توليد ناخالص داخلی بوده است.
و  الگو1  يك  به عنوان  بايد  تجاری  سياست های  در  برون نگری 
چارچوب فکري در تجارت )با توجه به راهبرد توسعه اقتصاد كالن( 
مطرح شود و در عين حال سياست های اقتصادی نيز در راستای 
توسعه صادرات تنظيم شوند. به اين منظور بايد همواره به خاطر 
داشته باشيم كه ذات جنس صادرات نياز به نگاه برون نگر دارد. در 
واقع، تا زمانی كه اقتصاد، جهانی نشود و ادبيات جهانی، تکنولوژی 
و فرآيند و سليقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاكم نشود، 
يعنی  كه صادرات،  يافت؛ چرا  بهينه ای دست  نقطه  به  نمی توان 
تامين محصول مورد نياز بازارهای جهانی با سليقه هاي مختلفي 

كه خريداران جهانی دارند.
البته نبايد از نظر دور داشت كه توليد صادرات گرا در گرو بهبود 
فضای كسب و كار در كشور است و تا زمانی كه مولفه های اثرگذار 
نيابد،  و سامان  كار شناسايی  و  فضای كسب  ارتقای  و  بهبود  بر 

بازارهای  در  راحتی  به  نمی تواند  داخلی  توليد  كه  است  طبيعی 
هدف با ديگر كاالهای رقيب، رقابت كند. 

عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سياست ها، كافی نبودن 
مي تواند  تورم،  و  اداري  سخت  تشريفات  و  قوانين  زيرساخت ها، 
موانع اصلي و جدي بر سر راه توسعه صادرات باشد. تا زماني كه 
اين موانع رفع و تورم ريشه يابی و ريشه كن نشود، بخش روبه رشد 

صادرات هم چنان دچار مشکل خواهد شد.

چالش های درونی و بيرونی
گران بودن و فقدان تنوع و جذابيت كاالهای صادراتی، تالش برخی 
بازارهای  در  به ويژه  ايران  سهم  گرفتن  اختيار  در  برای  كشورها 
صادراتی سنتی ايران، نظير فرش و... همه و همه نشان می دهد كه 
راه برون رفت از گرفتاری های پيش روی صادركنندگان، حمايت و 

هدايت دولت و واگذاري عرصه رقابت به فعاالن اقتصادی است.
كاهش چالش های داخلی پيش روی صادرات غيرنفتی ايران، راز 
شکسته شدن تهديدهای بيرونی است. به راستی انديشيده ايم اگر 
اقالمی نظير فرش، پسته، خاويار و مواد شيميايی و پتروشيمی  را از 
اقالم صادرات حذف كنيم، عمده كاالهای صادراتی ايران چيست؟ 
آيا اكتفا به بازارهای عراق و افغانستان به عنوان اصلی ترين شريك 
تجاری ايران در بخش صادرات كاالهای ايرانی محك خوبی برای 
نيست؟  ايران  صادراتی  كاالهای  پايين  كيفی  سطح  دادن  نشان 
و  قاره ها  در  ايران  توزيع جغرافيای صادراتی  از  ما  مطلوب  سهم 
كشورهای مختلف جهان چيست و سهم ما از تجارت جهانی چه 

ميزان است؟
واقعيت اين است كه هرچند رشد صادرات غيرنفتی ايران و حجم 
اما  است  باالرفته  اخير  سال های  در  كشورها  ديگر  با  ما  تجارت 
اين ميزان رشد مطلوب نيست و الزم است اهداف كمی و كيفی 
خود را در توسعه صادرات و توليد صادرات گرا براساس مولفه های 
برنامه پنجم مشخص  سازيم و بر مبنای آن تالش كنيم. اگرچه 

1- Paradigm

مقدمه
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اقتصاد ايران از ظرفيت صادراتی بالقوه و بالفعل برخوردار است اما 
باال بودن نرخ تورم و تثبيت نرخ ارز، بسته بودن فضای رقابتی در 
بسياری از عرصه های اقتصادی و عدم اجرای به موقع سياست های 
برنامه های صادراتی براي  اصل44 قانون اساسی و قطعي نکردن 
باعث  و...  داخلی  بازار  نوسانات  اساس  بر  كوتاه  زماني  بازه  يك 

سركوبي انگيزه صادركنندگان شده است. 
به نظر مي رسد سهم ايران از صادرات جهانی از 0/53 درصد در 
انتظار  يابد.  افزايش  سال جاری  در  درصد  به 0/54  گذشته  سال 
می رود با توجه به پيش بينی ها درخصوص نوسانات ارزش صادرات 
ايران، سهم كشور از صادرات جهانی نيز روند نوسانی داشته باشد؛ 
به طوری كه اين سهم در سال آينده برابر با 0/52درصد خواهد 
به  و  يابد  كاهش  هم  باز  مي رسد  نظر  به  سال1391  در  و  بود 
0/49درصد برسد. در سال 1392 صادرات ايران 0/44 درصد از 
مجموع صادرات جهانی را شامل خواهد شد و اين شاخص در سال 
است  حالی  در  اين  يافت.  خواهد  كاهش  0/41درصد  به   1393
كه صادرات ايران در سال جاري از افزايش 10/7ميليارد دالری 

برخوردار خواهد بود.
ميليون   400 و  ميليارد   67 گذشته  سال  در  ايران  صادرات 
اين شاخص در  پيش بينی مي شود كه  و  است  برآورد شده  دالر 
سال جاری با 10ميليارد و 700 ميليون دالر افزايش به 78 ميليارد 
دوباره  ايران  در سال 1393 صادرات  برسد.  دالر  و 100ميليون 
روند صعودی در پيش گرفته و به 82 ميليارد و 300 ميليون دالر 

خواهد رسيد [1].
در پژوهش صورت گرفته شاخص هاي كالن اقتصادي و چشم انداز 
آتي آن بررسي مي شود. اين شاخصه ها و مولفه ها به تفکيك در 
مناطق گوناگون دنيا بررسي شده است و در خاتمه نيز به مطالعه 
وضعيت اقتصادي ايران با توجه به اهداف سند چشم انداز و توسعه 

كشور پرداخته شده است.

 گرايش هاي كالن اقتصاد جهاني
1ـ روند رو به بهبود اما شكننده

اقتصاد جهان در حال سپري كردن روند رو به بهبود خود بعد از 
با چالش هايي  اين روند  اين حال  با  اقتصادي اخير است؛  بحران 
حال  در  كشور هاي  در  توليد  شاخص  كه  حالي  در  است.  روبرو 
در  اقتصادي  بحران  سايه  است،  برخوردار  بااليي  رشد  از  توسعه 
اين  رشد  و  مي كند  سنگيني  هم چنان  يافته  توسعه  كشور هاي 
رشد  كلي،  در چشم انداز  است.  ضعيف  كشور ها  اين  در  شاخص 
توليد ناخالص جهاني1 در سال 2001، 3/3 درصد بوده و در سال 
ماه هاي  اقتصادي  گزارش هاي  مي شود.  پيش بيني   3/6  ،2012
از  بيش  تنها كمي  را  ناخالص جهاني  توليد  نخست سال 2011 

مقدار پيش بيني شده نشان مي دهد. 
با روند فعلي رشد توليد، انتظار مي رود بعد از گذشت 4 تا 5 سال، 
وضعيت اشتغال در كشور هاي توسعه يافته به حالت پيش از بحران 
خود بازگردد. صرف نظر از بهبود تراز مالي بعضي كشورها، سيستم 
بانکداري در اكثر كشورهاي توسعه يافته تحت تاثير تهديداتي چون 
ركود بازار مسکن، فشار بدهي ها و ضعف بنيه اقتصادي هم چنان 
مالي  سياست هاي  اين،  بر  عالوه  مي رسد.  نظر  به  آسيب پذير 
سخت گيرانه كه به دنبال نگراني از افزايش تراز بدهي دولتي وضع 
مي شوند، در كوتاه مدت باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي خواهند   شد.

كشور هاي در حال توسعه و اقتصاد هاي در حال تحول، نقش قابل 
توجهي در توسعه اقتصاد جهاني بعد از بحران ايفا كرده اند. اقتصاد هاي 
بزرگ و در حال توسعه در آسيا، امريکاي التين به خصوص چين، 
هند و برزيل سردمدار بهبود اقتصادي دنيا هستند. با اين حال حتي 
در اين كشورها نيز چشم انداز رشد در نتيجه نگراني هاي ذكر شده 
تعديل يافته است. نگراني هايي نظير تداوم افزايش نرخ تورم، افزايش 
كاذب ارزش دارايي هاي داخلي و فشار براي افزايش نرخ برابري  ارز  
باعث وضع سياست هاي بسته پولي و تعديل توسعه مالي در اكثر 

اقتصاد هاي در حال توسعه شده است.

1- WGP: World Gross Product

گرايش هاي كالن اقتصاد جهاني
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2ـ عدم ثبات
است.  بوده  جديدي  متغيرهاي  تاثير  تحت   2011 سال  اقتصاد 
زلزله، سونامي و بحران هسته اي در ژاپن باعث انقباض بازارهاي 
تامين جهاني شده  زنجيره هاي مهم  اخالل در  بروز  و  دنيا  مالي 
است. گرچه ممکن است تاثير اين عوامل  بر اقتصاد جهاني كوتاه 
مواد  نشت  با  رابطه  در  خصوص  به  نگراني ها  ولي  باشد،  مدت 
راديواكتيو در نيروگاه هاي هسته اي ژاپن به قوت خود باقي است.

از  بيش تر   2011 سال  اول  ماهه   4 در  اساسي  كاالهاي  قيمت 
آن چه كه انتظار مي رفت در نوسان بوده است. اين نوسان ناشي 

از ناآرامي هاي سياسي در غرب آسيا و شمال آفريقا بوده است كه 
منجر به اخالل در توليد نفت و عدم قطعيت در پيش بيني ميان 
نياز جهاني نفت  بازار نفت شده است. گرچه سرعت رشد  مدت 
بيش تر از سرعت رشد عرضه آن است، با اين حال ميزان موجودي 
آن  گذشته  سال   5 ميانگين  از  حال حاضر  در  دنيا  ذخيره  نفت 
بيش تر است. در يك چشم انداز كلي و با فرض عدم بروز اخالل در 
زنجيره تامين، متوسط قيمت نفت در سال 2011 برابر 99 دالر و 
در سال 2012، برابر 90 دالر براي هر بشکه پيش بيني مي شود. 

قيمت مواد غذايي در ابتداي سال 2011 شاهد افزايش بوده است. 

رشد توليد جهاني 2005-2012 )درصد تغييرات ساالنه( ]2[
2008-20052009201020112012

2/13/93/33/6-3/3جهان
3/72/52/02/4-2/0اقتصادهاي توسعه يافته

8-2/62/92/62-1/9اياالت متحده امريکا
6/34/00/72/8-1/3ژاپن

4/21/81/71/9-2/2اتحاديه اروپا
0/82/72/82/7-2/5ساير كشور هاي توسعه يافته

6/74/34/44/6-7/0اقتصاد هاي در حال گذار
3/70/52/23/1-5/1اروپاي جنوب شرقي

CIS 7/04/64/64/8-7/2كشور هاي
7/94/24/44/6-6/9روسيه

6/92/47/46/26/2اقتصاد هاي در حال توسعه
5/61/84/43/65/4آفريقا

5/11/54/10/75/0آفريقاي شمالي
5/92/04/65/15/5كشورهاي آفريقايي زير صحرا

6/06/97/65/76/3نيجريه
1/82/83/74/8-5/0آفريقاي جنوبي

8/25/18/77/27/2آسياي شرقي و جنوبي
8/45/09/17/37/2آسياي شرقي

11/39/110/39/18/9چين 
7/55/77/16/97/0آسياي جنوبي

8/57/08/68/18/2هند
0/65/85/84/2-5/9آسياي غربي

2/25/94/54/9-4/9امريکاي التين و كارائيب
0/46/45/05/2-5/6امريکاي جنوبي

0/67/55/15/3-4/6برزيل
5/95/33/84/3-3/5مکزيك و امريکاي مركزي

گرايش هاي كالن اقتصاد جهاني
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با اين حال قيمت دانه هاي غله اصلي نظير گندم و برنج پايين تر 
از قيمت اوج خود در سال 2008 است.  تقاضا براي غذا به ويژه 
در كشور هاي در حال توسعه از نرخ بااليي برخوردار است.  عالوه 
به همراه   نيز  زيستي  اوليه سوخت هاي  مواد  براي  تقاضا  اين،  بر 
افزايش قيمت نفت افزايش يافته است. رشد زنجيره تامين مواد 
غذايي شاهد اندكي كاهش بوده است كه عمدتا ناشي از شرايط 
الگوي آب و هوايي  و  نامساعد و خشك سالي، آتش سوزي  جوي 
روند  عوامل  ديگر  از  نيز  امريکا  دالر  قدرت  كاهش  است.  النينا1 
افزايشي قيمت در بازار هاي جهاني بوده است. در هر صورت در 
چشم انداز كوتاه مدت انتظار مي رود قيمت مواد غذايي در نيمه 

دوم سال 2011 تعديل پيدا كند.

3ـ  تورم
غذايي  مواد  و  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  جهاني  در سطح 
در  حال  اين  با  است.  شده  كل2  تورم  شاخص  افزايش  باعث 
مواد  و  سوخت  هزينه  شامل  كه  پايه3  تورم  اقتصاد ها،  اكثر 
دليل،  همين  به  است.  مانده  پايين  هم چنان  نمي شود،  غذايي 
سياست گذاران مالي در كشورهاي توسعه يافته گرايش چنداني به 
وضع قوانين سخت گيرانه اقتصادي نداشته و از طرفي بسياري از 
كشور هاي در حال توسعه در مقابله بافشار هاي ناشي از تورم، نرخ 

بهره را افزايش داده اند.

4ـ تداوم نرخ باالي بيكاري به رغم افزايش فرصت هاي 
شغلي

اما  است  يافته  بهبود  كار  نيروي  بازار  وضعيت  كل،  در  اگرچه 
در  است.  اصلي  نگراني هاي  از  يکي  هم چنان  بيکاري  باالي  نرخ 
كشور هاي توسعه يافته تعداد افرادي كه براي مدت حداقل 6 ماه 
بيکار بوده اند، هم چنان در حال افزايش است كه مشکلي به مراتب 

جدي تر از بيکاري هاي كوتاه مدت است. 

در اكثر كشور هاي در حال توسعه به ويژه در آسياي شرقي سطح 
اشتغال به وضعيت پيش  از بحران خود باز گشته است. با اين حال 
آمارهاي كلي، چالش هاي ناشي از بيکاري را كه هم چنان بسياري 
از كشور ها با آن دست به گريبان هستند پنهان مي كنند. به عنوان 
كار جوان  نيروي  براي  آسياي غربي فرصت  هاي شغلي  در  مثال 
اندك بوده كه يك عامل مهم در شکل  گيري اعتراضات سياسي-

اجتماعي چند ماه اخير بوده است. در چشم انداز كلي، شروع رشد 
اقتصادي، هرچند آهسته، تاثير مثبت بر روند اشتغال در بازار هاي 

جهاني خواهد داشت.

5  ـ تجارت جهاني، بهبود سريع اما رو به تعديل
تجارت جهاني كاال و خدمات در سال 2010 شاهد رشد تقريبا 12 
درصدي بوده، كه از مقدار پيش بيني شده براي آن بيش تر است 
و بيان گر يك بهبود سريع بعد از كاهش ناگهاني 11 درصدي در 

سال 2009 است. 
به  جهان  در  كاال  صادرات  حجم   2010 سال  پايان  در  گرچه 
سطحي  در  هم چنان  ولي  بازگشت،  خود  بحران  از  پيش  مقدار 
پايين تر از پيش بيني دراز مدت آن قرار دارد. كشور هاي در حال 
توسعه، به ويژه اقتصادهاي آسيايي با سهم باال در تجارت كاال هاي 
مصنوعي در صدر بهبود بازار هستند. اگرچه حجم تجارت كاال در 
بيش تر  بحران خود  از  مقدار پيش  از  توسعه  كشور هاي در حال 
شده است، ولي اين شاخص در كشور هاي توسعه يافته  هم چنان 

پايين تر از دوران قبل از بحران است.
ارزش صادرات كاال در كشورهاي در حال توسعه به لطف افزايش 
قابل توجهي داشته است، علي رغم  اساسي رشد  قيمت كاال هاي 
چشم انداز  در  نمي شود.  ديده  آن  حجم  در  چنداني  رشد  آن كه 
كلي، انتظار مي رود به طور متوسط تجارت جهاني در حد سال هاي 
2011 و 2012 رشدي معادل 7 درصد داشته باشد كه ارزش آن 

در كشور هاي توسعه يافته پايين تر خواهد بود. 

1- La Nina                               2- Headline Inflation                                 3- Core Inflation

گرايش هاي كالن اقتصاد جهاني
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6 ـ تضعيف دالر
دالر امريکا بر خالف  ساير ارزها روند كاهشي خود را ادمه داده 
است. صرف نظر از ريسك هاي بلند مدت در رابطه با افزايش سطح 
بدهي ها در بعضي كشور هاي اروپايي، در كل بر ارزش يورو در مقابل 
دالر در سه ماهه اول سال 2011 افزوده شده است، كه مي توان 
آن را نتيجه وضع سياست و برنامه ريزي اقتصادي مناسب )وضع 
رژيم هاي اكيد اقتصادي( در اروپا دانست. انتظار مي رود اين روند تا 
اواخر سال 2011 و تا زماني كه سازمان Fed1  نرخ بهره در اياالت 
متحده را افزايش بدهد ادامه پيدا كند. نرخ تبديل دالر/ يورو براي 
سال 2011 برابر 1/38 و براي سال 2012 برابر 1/28 پيش بيني 
مي شود. ارزش ين در حدود 82 ين/دالر از اواخر سال 2010 در 
نوسان بوده است. ولي زمين لرزه ماه مارس باعث بروز تغييرات 
وزارت هاي  دخالت  با  اين كه  تا  شد  ين  برابري  نرخ  در  غير عادي 

دارايي كشورهاي عضو گروه  G8 2، شرايط تعديل يافت[2].

 چشم انداز اقتصادی مناطق مختلف دنيا 
دنيا  مختلف  مناطق  در  يکساني  روند   اخير،  اقتصادي  بهبود 
امريکاي  و  آسيا  اقتصادهاي  اكثر  كه  حالي  در  است.  نداشته 
حال  در  خود  پتانسيل  حداكثر  به  نزديك  ظرفيت هاي  با  التين 
فعاليت هستند، اقتصادهايي نظير اروپا و امريکا كه در قلب بحران 

1- United States Federal Reserve
2- G8: France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States,Canada and Russia

كشور هاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان، آمريکا، كانادا و روسيه

پيش بيني جهاني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و2012 [3]

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

[2]

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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فعاليت  خود  پتانسيل هاي  از  پايين تر  سطحي  در  داشته اند  قرار 
و  بازار  آينده  پيش بيني  در  مهمي  نقش  اختالف  اين  مي كنند. 

چالش هاي پيش روي آن دارد [ 2، 3، 4، 5 و6 ].         

 اياالت متحده امريكا
سال  در  درصدي   2/9 رشد  شاهد  امريکا  متحده  اياالت  اقتصاد 
داخلي  تقاضاي  افزايش  از  ناشي  عمدتا  كه  است،  بوده   2010
است. به اين معني كه صادرات به تنهايي نقشي كاهنده بر رشد 
بازار  اخير  از چالش هاي  تا قبل  تورم كل  اقتصادي داشته است. 
نفت و مواد غذايي روندي پايدار داشته است و تورم پايه هم چنان 

در سطحي پايين است. 
بازار نيروي كار هم چنان با كساد روبرو است. بعد از كاهش 8/5 
ميليون فرصت شغلي در سال هاي 2008 و 2009، 1/5 ميليون 
فرصت شغلي جديد ايجاد شده است كه تنها جابگوي رشد جمعيت 

اياالت متحده و كانادا : پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3]

شاغل خواهد بود. رشد توليد ناخالص داخلي  براي سال هاي 2011 
و 2012 به ترتيب 2/6 و 2/8 درصد پيش بيني مي شود كه متناظر 
بود.  خواهد   2011 سال  در  بيکاري  نرخ  كاهش  درصد   8/2 با 
مخاطرات بالقوه بازار تجاري اياالت متحده امريکا، تداوم افزايش 
و  خاورميانه  ناآرامي هاي  از  )ناشي  نفت  و  مصرفي  كاالهاي  نرخ 
شمال امريکا( و نيز ادامه ركود در بازار مسکن خواهد بود [ 2، 3، 

4، 5 و6 ]. 

 اروپا 
بهبود اقتصادي در اروپا به آرامي  در حال وقوع است. داد و ستد 
و كسب كار واقعي در منطقه هم چنان پايين تر از پتانسيل ها و نرخ 
بيکاري باال خواهد بود. اگرچه در ماه هاي نخستين سال 2011 
شاخص هاي صنعتي تجاري اروپا به وضعيت پيش از بحران خود 
بازگشته اند ولي اقتصاد اين منطقه هم چنان با چالش هايي جدي 

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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تقاضاي  كاهش  آن جمله،  از  كه  بود  خواهد  روبرو  سال  اين  در 
افزايش قيمت نفت و مواد غذايي،  از  ناشي  باالي  تورم  خارجي، 
مسکن هستند.  بازار  در  ركود  ادامه  و  مالي سخت گيرانه  قوانين 
رشد توليد ناخالص داخلي در منطقه اروپا براي سال هاي 2011 
اين  اين حال  با  با 1/6 درصد پيش بيني مي شود.  برابر  و 2012 
شاخص در سطح منطقه يکسان نخواهد بود. كشور آلمان با رشد 
2/9 درصد در باالي فهرست و كشور هاي يونان، ايرلند، پرتغال و 
اسپانيا  در پايين فهرست با رشد هايي منفي يا تنها اندكي باالتر 
در  و  است  يافته  تثبيت  بيکاري  افزايش  نرخ  دارند.  قرار  از صفر 
چندين كشور منطقه هرچند با نرخي اندك در حال بهبود است و 
تورم كل هم چنان و تحت تاثير افزايش قيمت نفت و مواد  غذايي 

در حال افزايش است [ 2، 3، 4، 5 و6 ].  

 امريكای التين
كشورهاي LAC1  بحران اخير را با موفقيت پشت سر گذاشته اند و 
در حال حاضر چالش پيش روي آن ها، اتخاذ سياست هاي مناسب 
براي مديريت افزايش قيمت مواد اوليه و نيز جريان ورودي سرمايه 
است. در كشور هاي بزرگ تر منطقه، پيش بيني مي شود نرخ رشد 
اقتصادي نسبت به نرخ رشد فوق العاده 2010 اندكي تعديل پيدا 
كند، حال آن كه در كشور هاي كوچك تر با رشد اقتصادي به نسبت 
پايين تر انتظار مي رود نرخ توليد و رشد اقتصادي به پتانسيل هاي 
سال هاي  براي  منطقه   اقتصادي  رشد  بشوند.  نزديك تر  موجود 
2011 و 2012 به ترتيب 4/8 و 4/2 درصد پيش بيني مي شود، در 
حالي كه رشد اقتصادي منطقه در سال 2010، 6/5 درصد برآورد 
مي شود كه رقمي باالتر از مقدار پيش بيني شده براي آن است. 

1- Latin America and the Caribbean

اروپا : پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3]

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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اگرچه افزايش ارزش صادرات مواد اوليه و هم چنين رشد جريان 
ورود سرمايه به منطقه در كوتاه مدت يك نقطه قوت براي منطقه 
به شمار مي رود، اما در صورت عدم مديريت شرايط در دراز مدت 
مي تواند به يك تهديد براي منطقه تبديل شود [ 2، 3، 4، 5 و6 ].  

از پيش بيني  اقتصاد منطقه  بزرگ ترين  به عنوان  آفريقاي جنوبي 
رشد چنداني برخوردار نيست[ 2، 3، 4، 5 و6 ].  

  1- Sub-Saharan Africa                             2- Low Income Countries

امريکاي التين: پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3]

آفريقا: پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3] كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

 آفريقا
در قاره آفريقا و در كشور هاي پايين تر از صحرا1 بحران اقتصادي 
بعد  منطقه  اين  كشور هاي  و  است  شده  گذاشته  پشت سر  كامال 
از آسيا باالترين نرخ رشد اقتصادي را به خود اختصاص داده اند. 
نرخ  با    LIC2 كشور هاي  به  مربوط  منطقه  در  رشد  بيش ترين 
متوسط 6 درصد براي سال 2011 خواهد بود. با اين حال كشور 

 آسيا
بعد از يك بهبود سريع انتظار مي رود اقتصاد هاي رو به رشد آسيا، 
توليد  با متوسط رشد  باشند.  اقتصادي در جهان  ركورددار رشد 
ناخالص داخلي برابر با 8/2 درصد در سال  2010، 6/7 درصد در 
سال 2011 و 6/8 در سال 2012، آسيا هم چنان رو به رشدترين 
منطقه در جهان است. روند كاهشي پيش بيني شده به دليل وضع 
هم چنين  و  تورم  با  مقابله  براي  سخت گيرانه  مالي  سياست هاي 
كاهش تقاضا در كشور هاي توسعه يافته است. انتظار مي رود در 
بسياري از اقتصاد هاي منطقه، رشد سرمايه گذاري و صادرات در 
سال 2011 كاهش پيدا كند و اين موضوع منجر به وابستگي رشد 

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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اقتصادي به بازار مصرف داخلي خواهد شد. در نتيجه كشور هاي با 
بازار داخلي بزرگ نظير چين و اندونزي از اين روند كاهشي زيان 
چنداني نخواهند ديد. از طرف ديگر، كشور هايي كه سهم بزرگي 
از توليد ناخالص داخلي آنها وابسته به صادرات كاالهاي مصنوعي 
است، نظير مالزي و يا سنگاپور، تاثيرات منفي اين روند كاهشي را 
بيش تر حس خواهند كرد.  در مجموع بازار نيروي كار و اشتغال 
و  است  پيدا كرده  بهبود  بحران خود  از  پيش  به وضعيت  نسبت 
انتظار چنداني براي آن در سال هاي 2011 و 2012 نمي رود. تراز 
مالي كشور هاي منطقه با افزايش درآمد آنها بهبود پيدا كرده است. 
چين با رشد اقتصادي 10/2 درصد در سال 2010 شاهد رشد 9/5 
درصد در سال هاي 2011 و 2012 خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي 
با يك تعديل، نسبت به سال 2010، 8/2 درصد در  هندوستان 

سال 2011 و 7/7 درصد در سال 2012 پيش بيني مي شود.
ژاپن با رشد اقتصادي  4 درصد در سال 2010 در ميان كشورهاي 
توسعه يافته از بيش ترين رشد اقتصادي برخوردار بوده است. با اين 
حال زلزله اخير پيش بيني اقتصادي اين كشور را تا حدي مبهم 
كرده است. با فرض بر طرف شدن مشکل نشت مواد راديواكتيو و 
مشکل توليد برق در اين كشور انتظار مي رود رشد اقتصادي اين 
كشور در سال 2011 برابر 1/5 درصد و در سال 2012 معادل 2 

درصد باشد. 
در استراليا پس از سيل گسترده اخير كه صنعت معدن و كشاورزي 
را در اين كشور تحت تاثير قرار داد، انتظار مي رود رشد اقتصادي در 

سال 2011 برابر 3 درصد و در سال 2012 برابر 3/5 درصد باشد.
علي رغم افزايش داد و ستد درون منطقه اي در آسيا بيش از دو 

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

آسيا:  پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3]

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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سوم تقاضا در صادرات كاال مربوط به مقاصد برون منطقه اي است. 
بنابراين انقباض هاي اقتصادي در ساير مناطق دنيا به ويژه اروپا از 
چالش هاي مهم  اقتصاد آسيا است. افزايش قيمت نفت و مواد اوليه 

نيز از ديگر چالش هاي پيش روي منطقه است [ 2، 3، 4، 5 و6 ].  

CIS 1 كشور های حوزه 
كاهش  درصد   7 از   بعد   CIS حوزه  كشور هاي  اقتصادي  رشد 
در سال 2009، در سال 2010 شاهد 6 درصد رشد بوده است 
كه مديون افزايش قيمت نفت و فلزات و هم چنين رشد تقاضاي 
داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي منجر به كاهش كسري درآمد كشور هاي CIS به خصوص 
در ميان كشور هاي صادر كننده انرژي در اين منطقه شده است. 

بهبود فضاي اقتصادي منجر به كاهش هرچه بيش تر نرخ بيکاري 
به خصوص در كشور هاي  روسيه، قزاقستان و اكراين شده است.  
جريان  توسعه  حال  در  كشور هاي  ساير  خالف  بر  وجود  اين  با 
سرمايه به سمت خارج از منطقه است كه نتيجه احساس ناامني از 
جانب سرمايه گذاران نسبت به سياست هاي دولتي است. سرمايه 
خروجي از روسيه به تنهايي برابر  21 ميليارد دالر در سه ماهه 
اول سال 2011 بوده است. پيش بيني مي شود نرخ تورم تا قبل 
از رسيدن به روند كاهشي در سال 2012 تا مقدار 9/9 درصد تا 
پايان سال 2011 رشد يابد. افزايش بيش از حد قيمت مواد اوليه 
مي تواند به جاي فرصت، تبديل به يك تهديد براي منطقه شود، 
چرا كه باعث كاهش تقاضا در كشور هاي توسعه يافته خواهد شد 

[ 2، 3، 4، 5 و6 ].

كشور هاي CIS : پيش بيني نرخ متوسط رشدGDP در سال هاي 2011 و2012 [3]

1- Commonwealth of Indipendent States  كشور هاي مشترك المنافع

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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 خاورميانه و شمال آفريقا
اگرچه كشورهاي منطقه MENA1  بحران اخير را به طور نسبي 
ميزان  به  اقتصادي  بهبود  و  رشد  نرخ  اما  گذاشته اند،  پشت سر 
قابل توجهي در ميان كشور هاي منطقه متفاوت است. گسترش 
كاالهاي  واردات  هزينه  افزايش  هم چنين  و  اجتماعي  ناآرامي ها 
اساسي، چشم انداز رشد اين منطقه را تحت تاثير قرار داده است. 
از كشور هاي منطقه   توليد و صادرات در بسياري  علي رغم رشد 
صادركننده  دولت هاي  حمايتي  پولي  سياست هاي  هم چنين  و 
نفت، نارضايتي هاي سياسي، نرخ باالي بيکاري و افزايش قيمت 
مواد غذايي باعث بروز ناآرامي هاي اجتماعي در بعضي كشور هاي 
منطقه شده كه در كوتاه مدت باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي 
ناخالص  توليد  رشد  عوامل  اين  گرفتن  نظر  در  با  شد.  خواهد 
داخلي در منطقه براي سال  2011، 4 درصد و براي سال 2012 
صادر  كشور هاي  ميان  اين  در  مي شود.  پيش بيني  درصد   4/2
كننده نفت رشد باالتري به خود اختصاص خواهند داد كه قطر با 
دارا بودن بيش ترين رشد، به لطف توسعه سرمايه گذاري در حوزه 

نفت و گاز، در صدر فهرست قرار دارد.
در  سعودي  عربستان  كشور  براي  داخلي   ناخالص  توليد  رشد 
افزايش  مديون  كه  مي شود  پيش بيني  درصد   7 جاري  سال 
است.  انرژي  زيرساخت هاي  بخش  در  دولتي  سرمايه گذاري  
در  ايران   اسالمي   جمهوري  اقتصادي  رشد  مي شود  پيش بيني 
سال 2011 به دنبال اجراي سياست هاي تحول اقتصادي جديد، 
ضروري  تحول  اين  ولي  شود.  مواجه  نسبي  ركود  يك  با  موقتا 
اقتصادي، فوايد خود را در ميان مدت نشان خواهد داد. همانند 
ضروري،  كاالهاي  قيمت  افزايش  نتيجه  در  و  دنيا  مناطق  ساير 
پيدا كند.  افزايش  تورم در منطقه خاورميانه  پيش بيني مي شود 
به  بيکاري  باالي  نرخ  مي توان  را  منطقه  چالش هاي  اصلي ترين 
خصوص در ميان رده سني جوانان و قشر تحصيل كرده برشمرد، 
مشکلي كه با توجه به سابقه طوالني آن مي توان آن را يك بحران 
ساختاري برشمرد. تنها راه حل اين مشکل برنامه ريزي دراز مدت 
براي توسعه اقتصادي و ايجاد تناسب در بازار نيروي كار خواهد 

بود [ 2، 3، 4، 5 و6 ].

1- Middle East & North Africa

كم تر از صفر
بين 0 و 2
بين 2 و 4
باالتر از 4

اطالعات نا كافي

خاورميانه و شمال آفريقا: پيش بيني نرخ متوسط رشد GDP در سال هاي 2011 و 2012 [3]

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 
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GDP
شاخص كاالهاي 

نرخ بيكاري]4[تراز حساب جاريمصرفي

201020112012201020112012201020112012201020112012

پيش بينيپيش بينيپيش بينيپيش بيني

.........3/84/14/26/910/07/36/512/711/2خاورميانه و شمال آفريقا

.........3/54/94/16/710/67/19/216/915/0صادركنندگان نفت

.........1/00/03/012/522/512/56/011/710/4جمهوري اسالمي ايران

......3/77/53/05/46/05/58/719/813/810/5عربستان سعودي

3/33/63/24/35/04/39/417/817/410/09/89/5الجزاير

.........3/23/33/80/94/53/07/710/410/5امارات متحده عربي

.........2/44/24/118/736/134/0-16/320/07/1قطر

2/05/35/14/16/12/731/839/439/41/61/61/6كويت

.........0/7-3/2-6/2-0/89/612/65/15/05/0عراق

6/613/712/611/4-5/5-8/5-5/14/75/613/09/07/0سودان

.........4/5-5/2-3/8-4/51/94/57/68/18/0وارد كنندگان نفت

2/39/29/29/1-2/7-2/0-5/11/04/011/711/512/0مصر

1/49/08/98/7-5/7-4/2-3/23/94/61/02/92/9مراكش

......4/88/4-4/6-4/4-3/23/05/14/46/05/0سوريه

5/813/014/714/4-7/8-4/8-3/71/35/64/44/03/3تونس

.........12/8-12/9-10/2-7/52/55/04/56/53/0لبنان

8/712/512/512/5-8/5-5/4-3/13/33/95/06/15/6اردن

4/63/83/82/73/02/53/13/33/16/75/55/0فلسطين اشغالي

چشم انداز اقتصادي مناطق مختلف دنيا 

شاخص هاي كالن اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا ]3[
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عزم  و  ايمان  پرتو  در  و  الهي  اليزال  قدرت  به  اتکال  "با 
در  و  مدبرانه ي جمعي  و  شده  ريزي  برنامه  كوشش  و  ملي 
در چشم انداز  اساسي،  قانون  اصول  و  آرمان ها  تحقق  مسير 
بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول 
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسالمي 
و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و 

موثر در روابط بين الملل.
ويژگي هايي  چنين  چشم انداز  اين  افق  در  ايراني  جامعه ي 

خواهد داشت.
و  جغرافيايي  فرهنگي،  مقتضيات  با  متناسب  يافته،  توسعه 
تاريخي خود، متکي بر اصول اخالقي و ارزش هاي اسالمي، 
عدالت  ديني،  ساالري  مردم  بر  تاكيد  با  انقالبي،  و  ملي 
اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها 

و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي 
بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي در توليد ملي.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي 
همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت. برخوردار از سالمت، 
رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع 
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعيض 

و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از 
وجدان كاري، انضباط، روحيه ي تعاون و سازگاري اجتماعي، 

متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شکوفايي ايران و مفتخر 
به ايراني بودن.

در  فناوري  و  علمي  اقتصادي،  اول  جايگاه  به  يافته  دست 
سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي )شامل آسياي ميانه، 
قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه( با تاكيد بر جنبش 
نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، 
ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکيم الگوي 
اخالقي،  جامعه ي  كارآمد،  توسعه ي  ديني،  ساالري  مردم 
نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي 
اسالمي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسالمي و انديشه هاي 

امام خميني )ره(.
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، 

حکمت و مصلحت. 
و  توسعه  برنامه هاي  تصويب  و  تدوين  تهيه،  در  مالحظه: 
كه  گيرد  قرار  توجه  مورد  نکته  اين  ساليانه،  بودجه هاي 
شاخص هاي كمي كالن آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، 
تورم،  و  اشتغال  نرخ  ملي،  ناخالص  توليد  سرانه،  درآمد 
كاهش فاصله ي درآمد ميان دهك هاي باال و پايين جامعه، 
دفاعي  هاي  توانايي  و  پژوهش  و  آموزش  و  فرهنگ  رشد 
بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و  و امنيتي، 
الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و 

هدف ها به صورت كامل مراعات شود."[7].

ايران توسعه يافته- 1
علمي - 2 و  فني  اقتصادي،  اول  جايگاه  به  ايران  دست يابي 

كشورهاي  و  خاورميانه  قفقاز،  ميانه،  آسياي  )شامل  منطقه 
همسايه(

تعامل سازنده و موثر با اقتصاد جهاني- 3
توسعه اقتصادي دانايي محور- 4
امنيت اقتصادي پايدار- 5
امنيت غذايي- 6
رفاه و تامين اجتماعي- 7
توزيع مناسب درآمد- 8
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي- 9

ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه- 10
رسيدن به اشتغال كامل- 11
كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي باال و پايين جامعه- 12
جامعه فارغ از فقر و فساد و تبعيض- 13
نرخ - 14 قبيل  از  اقتصادي  كالن  كمي  شاخص هاي  بهبود 

سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال، 
و  اهداف  و  توسعه  سياست هاي  با  متناسب  و...  تورم  نرخ 

الزامات چشم انداز
داراي ميزان تورم و نرخ بيکاري يك رقمي - 15
تداوم - 16 براي  الزم  ساختارهاي  و  زيربناها  از  برخورداري 

رشد اقتصادي [7]

سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 هجري شمسي

اهداف اقتصادي سند چشم انداز توسعه ايران در افق سال 1404

سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران
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شاخص هاي كالن اقتصادي 24 كشورحوزه سند چشم انداز درسال 2007 ميالدي )وضع موجود(]8، 9، 10 و11 [

نام كشور
 GDP

)ميليارد 
دالر(

نرخ 
تورم

نرخ 
بيكاري

درآمد 
سرانه 
)دالر(

صادرات 
)ميليارد 

دالر(

واردات 
)ميليارد 

دالر(
تراز 

بازرگاني
 نرخ 
رشد 
GDP

4801911/976139148436/9ايران

572/23132070021582/8132/24/7عربستان سعودي

145/882/455200152/194/757/48/6امارات متحده

138/62/62/25530059/617/741/95/6كويت

68/9120/77590033/315/3187/8قطر 

61/23/8151910022/71111/75/3عمان

24/62/9153470013/29/93/36/6بحرين

46/45/1-667/78/29/79400110/5156/9تركيه

100201836003423/110/91عراق

10/46/3-4467/87/5260020/631پاكستان

3/57/5-21/58/3408000/33/8افغانستان
جمهوري 
72/216/68/5900019/36/412/923/4اذربايجان

1/510/5-16/83/77/4570012/5ارمنستان
47/46/56092006/34/51/87تركمنستان

0/67/2-11/99/91216001/72/3تاجيكستان

2/810-19/68/513/842001/94/7گرجستان

170/38/67/11110044/929/9159/5قزاقستان

62/312/20/822006/64/628/1ازبكستان

1/56/5-10/4718200012/5قرقيزستان
0/63/5-86/6710450010/911/5سوريه
5/15/7-28/2513/54700611/1اردن
6/90/3-40/63/520104003/110لبنان
52/612/53524007/66/70/93/2يمن

8-2/1-53/634/511000/32/4فلسطين اشغالي

 چالش ها، فرصت ها، راهبردها و تهديدهاي چشم انداز توسعه ايران در افق سال 1404

چالش ها، فرصت ها، راهبردها و تهديدهاي چشم انداز توسعه ايران
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اقتصادی  كالن  شاخص های  تطبيقی  مقايسه   
ايران با كشورهای حوزه سند چشم انداز ) 2007(

• توليد ناخالص داخلي ايران بعد از كشورهاي تركيه و عربستان 	
سعودي در جايگاه سوم قرار دارد. 

• ميان كشورهاي 	 در  را  تورم  نرخ  باالترين  عراق  از  بعد  ايران 
حوزه سند چشم انداز دارد. 

• باالتر 	 سند چشم انداز  حوزه  كشور   10 از  ايران  بيکاري  نرخ 
است. 
• درآمد سرانه ايران در رتبه دوازدهم در ميان كشورهاي حوزه 	

سند چشم انداز قرار دارد. 

• صادرات ايران در رتبه چهارم در ميان كشورهاي حوزه سند 	
چشم انداز بعد از كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي 

و تركيه قرار دارد.
• واردات ايران در رتبه چهارم بعد از كشورهاي تركيه ، امارات 	

متحده عربي و عربستان سعودي قرار دارد. 
• ميان كشورهاي حوزه 	 در  بازرگاني  تراز  بهترين  داراي  ايران 

امارات  و  سعودي  عربستان  كشورهاي  از  بعد  چشم انداز  سند 
متحده عربي است.

• سند 	 حوزه  كشورهاي  ميان  در  ايران  اقتصادي  رشد  نرخ 
چشم انداز در رتبه دهم قرار دارد.

تراز تجاري ايران با 23 كشورحوزه سند چشم اندازدرسال 2007 ميالدي )ارزش: ميليون دالر(]8، 9، 10 و11 [

نام كشورتراز تجاريوارداتصادراترديف
عربستان سعودي1310/4500/4-190
امارات متحده عربي2216611508/6-9342/6
كويت3318/4181137/4
قطر486/657/129/5
عمان5126/984/142/8
بحرين639/398/5-59/2
تركيه7562/81246/5-683/7
عراق81816/690/41726/2
پاكستان9273/2154/8118/4
افغانستان10539/39530/3
جمهوري آذربايجان11349/5322/127/4
ارمنستان12113/834/179/7
تركمنستان13177/9213/7-35/8
تاجيکستان1417025/5144/5
گرجستان1551/96/745/2
قزاقستان1676/8341/2-262/6
ازبکستان1758/4130/8-72/4
قرقيزستان184719/827/2
سوريه19330/415/1315/3
اردن2020/724/3-3/6
لبنان2153/867/113/3
يمن2214/50/114/4
فلسطين---23

جمع كل770615130/9-7424/9

چالش ها، فرصت ها، راهبردها و تهديدهاي چشم انداز توسعه ايران



19

آمار فوق نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي ايران به كشورهاي 
حوزه سند چشم انداز، 7706 ميليون دالر در سال 2007 ميالدي 

صادرات و در مقابل، 15131 ميليون دالر واردات داشته است.
آمار فوق نشان مي دهد كه تراز تجاري ايران با كشورهاي حوزه 

سند چشم انداز به ميزان 7425 ميليون دالر منفي است. 
بيش ترين واردات ايران از كشورهاي حوزه سند چشم انداز مربوط 
به كشور امارات متحده عربي با 11508 ميليون دالر و بيش ترين 
امارات  كشور  به  نيز  مذكور  كشورهاي  بين  در  ايران  صادرات 

متحده عربي با 2166 ميليون دالربوده است.
كشورهاي  ميان  در  ايران  اسالمي  جمهوري  منفي  تراز  باالترين 
ميزان  به  عربي  متحده  امارات  كشور  با  چشم انداز  سند  حوزه 
9342/6 ميليون دالر است. تراز تجاري ايران با 13 كشور حوزه 

سند چشم انداز، مثبت و با 9 كشور منفي است.
شركاي اول تا پنجم تجاري ايران در ميان كشورهاي حوزه سند 
چشم انداز به ترتيب، كشورهاي امارات متحده عربي، عراق، تركيه، 

عربستان سعودي و جمهوري آذربايجان هستند.

شاخص  در  ايران  منطقه ای  و  جهانی  رتبه   
آزادی اقتصادی در سال 2008 ميالدی

ايران از نظر شاخص هاي آزادي اقتصادي در ميان 24 كشور حوزه 
سند چشم انداز 20 ساله نظام، در رتبه 21 قرار گرفته است.

محافظه كاران  توسط   1995 سال  از  اقتصادي  آزادي  رتبه بندي 
براساس  و  ژورنال"  استريت  "وال  همراهي  با  متحده،  اياالت 
"واحد  و  پول"  بين المللي  "صندوق  جهاني"،  "بانك  شاخص هاي 
اطالعات اقتصادي اكونوميست" محاسبه مي شود و در آن كشوري 
اقتصادي  داراي  باشد  نزديك تر   100 به  آن  آزادي  شاخص  كه 
كم تر  آن  اقتصادي  آزادي  شاخص  كه  كشوري  و  باز تر  و  آزادتر 

باشد، داراي اقتصادي بسته تر است.
 90/3 شاخص  با  كنگ  هنگ  كشور   ،2008 سال  رتبه بندي  در 
كشورهاي  آن  از  پس  و  مي شود  محسوب  دنيا  اقتصاد  بازترين 
سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريکا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس 

و انگلستان قرار دارند.
بازتر  اقتصادها  هر چقدر  مي دهد  نشان  اقتصادي  آزادي  گزارش 

باشند توليد ناخالص سرانه باالتري نيز دارند.
شاخص آزادي اقتصادي بر اساس تركيب ده شاخص آزادي كسب و 

رتبه ايران در ميان 24 كشور حوزه سند چشم انداز از 
نظر شاخص آزادي اقتصادي ]8، 9، 10 و11 [

رتبه در 
كشورمنطقه

شاخص 
آزادي 

اقتصادي
رتبه 
جهاني

72/219بحرين1
70/328ارمنستان2
69/232گرجستان3
68/339كويت4
67/442عمان5
66/146اسراييل6
6358اردن7

8
عربستان 
62/860سعودي

9
امارات 
متحده 
عربي

62/863

62/666قطر10
61/670قرقيزستان11
60/973لبنان12
60/874تركيه13
60/576قزاقستان14
56/893پاكستان15
55/3107آذربايجان16
54/5114تاجيکستان17
52/8125يمن18
52/3130ازبکستان19
46/4144سوريه 20
44151ايران 21
43/4152تركمنستان22

* آماركشورهاي عراق و افغانستان در جدول فوق وجود ندارد 
.
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كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم )استقالل از( دولت، آزادي 
مالکيت،  حقوق  مالي،  تامين  آزادي  سرمايه گذاري،  آزادي  پولي، 

دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي شود.
دولت  اندازه  ايران،  در  اقتصادي  آزادي  ده گانه  شاخص هاي  در 
)زمينه هاي تحت تصدي دولت( با 84/5 درصد بيش ترين و سه 
شاخص آزادي تامين مالي، آزادي سرمايه گذاري و آزادي حقوق 
مالکيت با نمره 10 از صد، كم ترين هستند[ 12،11،10،9،8و13 ].

• تراز تجاري ايران 43+	
• دومين توليد كننده نفت و گاز جهان	
• كشاورزي 	 محصوالت  تنوع  نظر  از  دنيا  كشور  چهارمين 

)12000 گونه گياهي(
• محصوالت 	 توليد  در  نهم  تا  چهارم  جهاني  جايگاه  داشتن 

معدني نظير روي، سرب، كبالت، آلومينيوم، منگنز و مس 
• اجراي بيش از 233 پروژه فني و مهندسي در 33 كشور دنيا 	

توسط شركت هاي ايراني در 10 سال گذشته 
• صادرات 70 درصدي محصوالت صنعتي غيرنفتي	
• ششمين كشور دنيا از نظر جاذبه هاي گردشگري	
• جزو ده كشور اول در توليد دام در جهان	
• داشتن جايگاه اول تا نهم در توليد انواع ميوه در جهان	
• توليد 27/4 ميليون تن محصوالت پتروشيمي	
• داشتن 6 منطقه آزاد و 19 منطقه ويژه اقتصادي 	
• موقعيت ويژه راهبردي اقتصادي	
• داشتن ذخاير دريايي غني	
• داشتن سواحل عميق و طوالني 	
• بين المللي، 	 كشتيراني  خطوط  جهت  راهبردي  موقعيت 

سوخت رساني و تعميركشتي ها 
• تريليون 	 با يك  پيراموني  بازار 25 كشور  به  آسان  دسترسي 

 850 و  واردات  دالر  ميليارد   530 داخلي،  ناخالص  توليد  دالر 
ميليارد دالر صادرات با 600 ميليون نفر جمعيت

• ارتباطاتي، 	 حمل ونقل،  زيرساخت هاي  و  امکانات  داشتن 
مواصالتي و ترانزيتي مناسب

• برخورداري از نيروي انساني ماهر و متخصص در تمام زمينه ها	
• برخورداري از ظرفيت و پتانسيل صنعتي و معدني برتر نسبت 	

به كشورهاي منطقه
• به 	 )ره(  خميني  امام  بين المللي  فرودگاه  از  بخشي  تبديل 

منطقه آزاد و منطقه ويژه اقتصادي در قالب شهر فرودگاهي امام 
خميني )ره( در خصوص بار و ارايه تسهيالت رقابتي به شركت هاي 
امارات  فرودگاه هاي  با  مقايسه  در  خارجي  كشورهاي  هواپيمايي 

شاخص هاي ده گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ايران 
در سال 2008 ميالدي ]12[ 

امتياز ايران شاخص
)از 100(

امتياز 
بهترين 
كشور 
)از 100(

متوسط 
جهاني

5588/262/8آزادي كسب و كار

57/49572آزادي تجارت

81/192/874/9آزادي مالياتي

84/593/167/7اندازه دولت

61/387/274/4آزادي پولي

109050/3آزادي سرمايه گذاري

109051/7آزادي تامين مالي

109045/6آزادي حقوق تجارت

278341/1رهايي از فساد مالي

43/893/362/1آزادي نيروي كار

 ظرفيت ها و توانمندی های اقتصاد ايران برای 
دست يابی به اهداف سند چشم انداز)سال 2007( 

• توليد ناخالص داخلي 294 ميليارد دالر )به قيمت جاري( 	
• واردات 48 ميليارد دالر 	
• صادرات 91 ميليارد دالر، شامل 77 درصد صادرات نفتي و 	

23 درصد صادرات غيرنفتي 
• حجم تجارت خارجي 139 ميليارد دالر 	
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متحده عربي، در راستاي همکاري هاي متقابل سازمان هواپيمايي 
كشوري با اين شركت ها [ 11،9،8و13 ].

 پيشنهاد هاي موثر در بهبود مسايل اقتصادي 
و تجاري كشور 

اتخاذ - 1 ايران،  اطراف  اقتصادي كشورهاي  به تحوالت  توجه  با 
راستاي  پيراموني در  بازارهاي  با شرايط  مناسب  تجاري  راهبرد1 

حفظ منافع ملي و تجاري كشور به نظر ضروري مي رسد.
دو - 2 به عنوان  سعودي  عربستان  و  تركيه  عضويت  به  توجه  با 

كشور مهم منطقه در سازمان تجارت جهاني2 ، بهره گيري از همه 
سازمان  در  عضويت  براي  روسيه  جانبه  همه  تالش  و  ظرفيت ها 
تجارت جهاني در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي و تجاري سازمان 
تجارت جهاني، بهره گيري از امکانات كشور در جهت تسريع در 

فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني توجه ويژه اي مي طلبد .
در - 3 سندچشم انداز  حوزه  كشورهاي  اغلب  اين كه  به  توجه  با 

جهت حركت به سمت اقتصاد آزاد و متکي به بازار، برنامه ريزي 
كرده اند و يا در حال تبديل به مناطق آزاد تجاري بوده و يا اين كه 
تجاري  آزاد  منطقه  به  است  سال ها  عربي  متحده  امارات  مانند 
تبديل شده اند، آزاد سازي تجارت خارجي كشور و رفع كليه موانع 
صادرات و واردات به رقابتي شدن اقتصاد ايران در منطقه كمك 

شايان توجهي خواهد كرد.
ايران، - 4 و  برجهان، منطقه  اقتصادي حاكم  به وضعيت  باتوجه 

بيش تري  منابع  و  ذخاير  از  ارزي  ذخيره  صندوق  ميزان  هر  به 
برخوردار باشد به حاشيه امنيت اقتصادي و ثبات اقتصادي كشور 

كمك بيش تري خواهد كرد. 
حوزه - 5 كشورهاي  در  خارجي  سرمايه گذاري  روند  به  باتوجه 

براي  الزم  زمينه هاي  و  مشوق ها  بسترها،  همه  چشم انداز،  سند 
و  سنجيده  تدابير  با  است  بهتر  خارجي  سرمايه گذاري  جذب 

انسجام دستگاه هاي اجرايي فراهم شود. 

زمينه - 6 در  يافته  سازمان  و  منسجم  اطالع رساني  و  تبليغات 
فرصت هاي  تبليغ  به ويژه  كشور  اقتصادي  توانمندي هاي 
سرمايه گذاري و تجاري جمهوري اسالمي ايران و تبليغ محصوالت 

و خدمات صادراتي كشور بايد توجه شود.
براي كاهش نرخ بيکاري، كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي - 7

از طريق توسعه صادرات و ايجاد ظرفيت هاي جديد صادراتي در 
بخش توليد بايد اهتمام ويژه صورت پذيرد.

براي ورود ريال ايران به سبد ارزهاي بين المللي و يا حداقل - 8
تبديل ريال ايران به يکي از ارزهاي معتبر در ميان كشورهاي حوزه 
سند چشم انداز بايد برنامه ريزي و تالش همه جانبه صورت پذيرد.

كشور - 9 زميني  و  دريايي  هوايي،  حمل ونقل  ناوگان  نوسازي 
به عنوان زيرساخت همه بخش هاي اقتصادي بايد در اولويت قرار 

گيرد و اعتبارات و منابع ويژه به اين امر اختصاص يابد.
 حضور پر رنگ و فعال جمهوري اسالمي ايران در پيمان هاي - 10

مهم اقتصادي و تجاري منطقه اي و جهاني باعث افزايش امنيت 
اقتصادي و جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد كشور خواهد شد.

مديريت - 11 و  پردازش  توانمند  و  بزرگ  شركت هاي  تشکيل   
بنگاه هاي  سفارش پذيري  و  رقابت پذيري  افزايش  باعث  صادرات 

ايراني در عرصه تجارت بين الملل خواهد شد.
امکانات، - 12 مدرن ترين  به  كشور  فرودگاه هاي  و  بنادر  تجهيز   

موجب استفاده موثر از ظرفيت هاي اقتصادي كشور مي شود.
 اجازه تاسيس شعب بانك هاي خارجي در كشور و انتخاب - 13

خميني  امام  فرودگاهي  شهر  آزاد  )منطقه  آزاد  مناطق  از  يکي 
رقابتي  بانك هاي خارجي، موجب  آزمايشي  نمونه  به عنوان  )ره(( 
شدن نظام بانکي كشور و تسهيل عبور از بحران ناشي از تحريم ها 

مي شود.
 فراهم كردن محيط قانوني الزم براي استفاده از ظرفيت هاي - 14

كشور در زمينه صادرات مجدد باعث ايجاد تنوع در منابع درآمدي 
كشور و افزايش درآمد بنگاه هاي اقتصادي و رونق محيط كسب 

1-   Sterategy                                  2- WTO: World Trade Organization
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و كار مي شود.
گردشگر - 15 جذب  زمينه  در  كشور  ظرفيت هاي  از  استفاده   

زيادي  تاحد  را  كشور  سرانه  درآمد  و  اشتغال  وضعيت  خارجي، 
بهبود خواهد بخشيد.

استاندارد كردن سطح خدمات در همه بخش هاي اقتصادي، - 16
زمينه مناسبي را براي توسعه اقتصادي كشور فراهم خواهد كرد.

سند - 17 حوزه  كشورهاي  با  ايران  خارجي  تجارت  گسترش 
بلند  و  پايدار  اقتصادي  رونق  به  دست يابي  به منظور  چشم انداز 

مدت، نقش بسيار موثري در تجارت خواهد داشت.
 براي كاهش هزينه هاي سر راه توليد و صادرات به منظور - 18

افزايش توان رقابتي بنگاه ها بايد برنامه ريزي دقيق انجام شود.
به - 19 مالي  و  بانکي  ارايه خدمات  در  بين المللي  استانداردهاي 

بنگاه هاي اقتصادي بايد ترويج يابد.

 راهبردها و راهكارهاي دست يابي به اهداف 
اقتصادي سند چشم انداز

راهبرد كالن:- 1
بستر سازي و تقويت و توسعه زير ساخت هاي اقتصادي و رقابتي 
كردن سيستم حمل ونقل، بنادر، بانك داري، بيمه، ارتباطات، تجارت 
خارجي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و رفع موانع ورود گردشگران 
خارجي به كشور، به منظورگسترش جذب سرمايه گذاري داخلي و 

خارجي و جلوگيري از خروج سرمايه و نخبگان از كشور

راهكارها:- 2
الف- امور زيربنايي و انرژي

تاسيساتي، - 1 ساخت هاي  زير  و  زيربنايي  امور  توسعه  و  تقويت 
رفاهي، مخابراتي،IT  و ICT در كشور به ويژه در مناطق جنوبي 
كشور و مناطق آزاد از طريق تخصيص بودجه هاي اضطراري و خاص

ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني در مناطق آزاد و - 2 توسعه و 

نسبي  مزيت هاي  و  پتانسيل ها  با  متناسب  كشور  اقتصادي  ويژه 
هريك از مناطق

توسعه صنايع با فناوري پيشرفته1 در مناطق آزاد كشور به ويژه - 3
در منطقه آزاد فرودگاهي شهر فرودگاهي امام خميني )ره(

جهت - 4 خارجي  و  داخلي  توليدي  شركت هاي  جذب  و  جلب 
فعاليت و سرمايه گذاري در مناطق آزاد كشور

توسعه و تجهيز شهرك هاي صنعتي در مناطق آزاد كشور- 5
در - 6 كشتي ها  به  خدمات رساني  و  سوخت رساني  طرح  توسعه 

سواحل منطقه
آزاد - 7 مناطق  انرژي  بخش  در  خارجي  سرمايه گذاري  جذب 

كشور از طريق ارايه تسهيالت رقابتي به سرمايه گذاران و فعاالن 
صنايع مربوط به حامل هاي انرژي 

ايجاد و انتقال بازارهاي معامالت مالي، پولي و انرژي )بورس - 8
نفت( به حيطه مناطق آزاد كشور

تشويق و پيشنهاد به شركت هاي نفتي خارجي براي فعاليت در - 9
مناطق آزاد ايران )مانند منطقه ازاد كيش(

ب - توسعه صادرات و سرمايه گذاري
براي - 1 خارجي  شركت هاي  فعاليت  به  مربوط  قوانين  اصالح 

شركت هاي  نمايندگي  پوياتر  حضور  و  سرمايه گذاري  تسهيل 
خارجي در مناطق آزاد 

فرودگاهي - 2 شهر  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  فعال سازي 
به مراكز  تبديل  امام خميني )ره(، در جهت  بين المللي  فرودگاه 
صادرات مجدد منطقه )تصويب و اجراي آيين نامه اجرايي تشويق 
ارايه  دولت  به  كه  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  مجدد  صادرات 

شده است(
زمينه سازي براي استقرار نمايندگي و شعب اصلي شركت هاي - 3

بزرگ خارجي عرضه كننده كاالهاي سرمايه اي در سرزمين اصلي 
و مناطق آزاد كشور

1- Hi-Tech

راهبردها و راهكارهاي دست يابي به اهداف اقتصادي سند چشم انداز
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تبديل بنادر امام خميني )ره( و شهيد رجايي به منطقه آزاد- 4
تبديل بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به بنادر آزاد و - 5

الحاق آن ها به منطقه آزاد چابهار
بازبيني محدوديت ها و ممنوعيت استمالك اتباع خارجي در - 6

مناطق آزاد كشور با قيد زمان و به شرط سرمايه گذاري

ج- امور بانكي و بيمه اي
بدون - 1 كشور  آزاد  مناطق  مبدا  از  اسنادي1  گشايش  تسهيل 

هيچ گونه محدوديت
انجام اقدامات الزم و برقراري تسهيالت ويژه جهت گسترش - 2

فعاليت هاي بانك هاي معتبر خارجي و بانك هاي داخلي در مناطق 
آزاد كشور و تالش جهت تبديل اين مناطق به مركز فعاليت هاي 

بانکي، مالي و بيمه اي در منطقه
استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي به صورت ترجيحي - 3

براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد كشور و هم چنين تامين مالي 
پروژه هاي امور زيربنايي اين مناطق

تسريع در راه اندازي سيستم كارت هاي اعتباري بين المللي در - 4
كشور، به ويژه در مناطق آزاد كشور

ايجاد و گسترش فعاليت موسسات اعتباري و بيمه اي خارجي - 5
و بخش خصوصي داخلي در مناطق آزاد كشور

بانکي و رقابتي كردن خدمات - 6 روان سازي و تسهيل مقررات 
بانکي

كشورهاي - 7 مشاركت  با  منطقه اي  سرمايه گذاري  بانك  ايجاد 
جذب  و  سرمايه گذاران  ترغيب  جهت  فارس  خليج  حوزه  عربي 
آزاد  مناطق  در  سرمايه گذاري  براي  كشور  از  خارج  سرمايه هاي 

كشور
ارتقاي كمي و كيفي سطح خدمات حمايتي بيمه و بانك داري - 8

در كشور و مناطق ويژه و آزاد اقتصادي به صورت رقابتي در مقايسه 

با اين خدمات در امارات متحده عربي
بهره برداري بهينه بانك مركزي از ظرفيت هاي مناطق آزاد در - 9

ارتباط با نقل و انتقاالت و عمليات ارزي كشور
  تشويق دستگاه هاي دولتي به انتقال عمليات بانکي و وجوه - 10

بانکي  و  مالي  موسسات  به  منطقه اي  واسطه اي  مراكز  از  ارزي 
مناطق آزاد

د- امور حمل ونقل و ترانزيت
تقويت و تجهيز قابليت هاي بندري جهت سرعت بخشيدن به - 1

تخليه، بارگيري و ترخيص در بنادر و گمركات ورودي و خروجي 
در سواحل جنوبي و مناطق آزاد كشور به طور رقابتي در مقايسه با 

ساير بندرگاه هاي منطقه
اجراي عمليات روش آسمان باز2 جهت توسعه حمل ونقل بار - 2

امام  بين المللي  فرودگاه  و  آزاد  مناطق  فرودگاه هاي  در  مسافر  و 
خميني )ره( 

تامين اعتبارات الزم از محل حساب ذخيره ارزي جهت توسعه - 3
و ايجاد راه هاي ترانزيتي در مسير چابهار - سرخس )محورشرق(3

تسريع در طرح و اجراي پروژه هاي توسعه فرودگاه بين المللي - 4
امام خميني )ره( و احداث، توسعه و تجهيز فرودگاه هاي مناطق 

آزاد كشور
شمال - 5 به  جنوب  سراسري  آهن  راه  به  چابهار  بندر  اتصال 

كشور4
مرتبط نمودن جزيره قشم به راه آهن سراسري از طريق راه - 6

آهن بندر شهيد رجايي و احداث پل خليج فارس بين جزيره قشم 
و سرزمين اصلي

گسترش حمل ونقل چند وجهي، تركيبي و ترانزيت- 7
حمايت و تشويق و ايجاد و گسترش ناوگان هاي ترابري بخش - 8

خصوصي

1-  LC: Letter of Credit                                      2- Open Sky
3و4- اهميت موضوع ترانزيت شرق كشور به تفصيل در نشريه 113 گروه بين المللي ره شهر )شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه اي( مورد بررسي قرار گرفته است.
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در - 9 حمل ونقل  شركت هاي  براي  تسهيالت  تقويت  و  ايجاد 
ويژه  و  آزاد  منطقه  مانند  كشور  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق 

اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني )ره(
در - 10 ايران  تجاري  ناوگان  حضور  افزايش  براي  زمينه سازي   

خليج فارس 
 ايجاد شرايط و تسهيالت الزم براي پهلوگيري كشتي هاي - 11

بزرگ در بنادر جنوبي ايران جهت تخليه و انتقال بار، سوخت گيري 
و تعميرات الزم 

 تکميل شبکه راه آهن كشور و اتصال آن به پاكستان، عراق - 12
و افغانستان جهت توسعه ترانزيت مستقيم با اين كشورها

هـ - امور گردشگري
آمد - 1 و  رفت  تسهيل  جهت  ذيربط  نهادهاي  ميان  هماهنگي 

مسافران داخلي و گردشگران خارجي به سرزمين اصلي و مناطق 
آزاد كشور به ويژه منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني )ره(

و - 2 سمينارها  صنعتي،   – تجاري  نمايشگاه هاي  برگزاري 
همايش ها، جشنواره هاي فرهنگي و جشن هاي ملي و مذهبي در 
مناسبت هاي مختلف در مناطق آزاد كشور نظير منطقه آزاد شهر 

فرودگاهي امام خميني )ره(
گسترش امکانات مربوط به تفريحات سالم در مناطق آزاد - 3
سرمايه گذاري ويژه جهت رونق بخشيدن به مراكز سياحتي و - 4

گردشگري ايران و هم چنين فضاسازي فرهنگي مناسب به همراه 
اين  از  بهره مندي هموطنان  افزايش  تسهيالت الزم جهت  ايجاد 

جاذبه هاي گردشگري به ويژه در مناطق آزاد كشور
آژانس هاي - 5 فعاليت  انتقال  فراهم سازي  و  مشاركت  جلب 

توريستي بين المللي در مناطق آزاد كشور
تاسيسات - 6 جلب و جذب سرمايه خارجي در ساختن هتل و 

توريستي درسرزمين اصلي و مناطق آزاد كشور
ارايه تسهيالت و اعتبارات الزم جهت توسعه زير ساخت هاي - 7

گردشگري به مناطق آزاد كشور
به - 8 گردشگر  اعزام  به  داخلي  مسافرتي  آژانس هاي  تشويق 

مناطق آزاد و ارايه تسهيالت به آن ها
ايجاد مراكز تفريحي و گردشگري با تجهيزات كامل در مناطق - 9

آزاد كشور جهت ارايه خدمات ويژه به بانوان كشورهاي اسالمي

و- امور آموزشي و پژوهشي
ايجاد شهرك هاي دانشگاهي با مشاركت دانشگاه هاي داخلي - 1

با حذف كنکور و تسهيل در اعطاي مجوز به دانشگاه هاي خارجي 
آزاد شهر  به ويژه در منطقه  آزاد كشور  فعاليت در مناطق  جهت 

فرودگاهي امام خميني )ره(
ايجاد شهرك هاي پزشکي تخصصي در مناطق آزاد كشور و - 2

ايجاد تسهيالت الزم جهت جذب سرمايه پزشکان و متخصصان 
داخلي و خارجي

تحصيالت - 3 دوره هاي  بر  تمركز  با  عالي  آموزش  واحد  ايجاد 
تکميلي جهت جذب دانشجويان غير ايراني

به روز رساني تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در حد - 4
بين المللي

توسعه آموزش فني و حرفه اي مرتبط با نقش ويژه هر يك از - 5
مناطق آزاد كشور با همکاري مراكز فني و حرفه اي خارجي

و - 6 مدرن  پژوهشي  و  تحقيقاتي  مراكز  تاسيس  به  تشويق 
بين المللي در حوزه هاي علوم انساني و فني در مناطق آزاد كشور

جهت - 7 دانشگاهي  غير  آموزشي  مراكز  تشويق  و  توسعه 
سرمايه گذاري و فعاليت در مناطق آزاد كشور 

زمينه سازي جهت ميزباني نشست ها و همايش هاي بين المللي - 8
مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي در سطح جهاني

 نتيجه گيري 
براي نيل به به اهداف سند چشم انداز كه دست يابي به جايگاه اول 
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه  آسياي جنوب غربي 
با  همسايه(  كشورهاي  و  خاورميانه  قفقاز،  ميانه،  آسياي  )شامل 
تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر 
اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال 
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كامل در آن مد نظر قرار گرفته است، نياز به مجاهدت و همت 
و  برنامه ريزي  مطالعات،  عرصه هاي  كليه  در  مضاعف  تالشي  و 

پياده سازي قوانين است.  
حوزه  در  الزم  زيرساخت های  توسعه  نيازمند  اهداف  اين  تحقق 
صادرات است تا كشور به اهداف بنيادين خود در حوزه صادرات 
)دست يابی به سبد صادراتی و تنوع كاال، دست يابی به سهم متوازن، 
عادالنه و متناسب با مزيت ها در صادرات استان های كشور( نايل 
 شود و كاالی ايرانی در بازارهای هدف به ماندگاری برسد. روند روبه 
به ويژه 11ماه گذشته  رشد صادرات غيرنفتی درسال های اخير و 
مسووالن و صادر   كنندگان را نسبت به تداوم رشد اميدوار تر می كند 
در  تحريم  از  ناشی  هزينه های  تحميل  كه  داشت  توجه  بايد  اما 
فضای رقابت جهانی به ويژه برای صادر كنندگان انکارناپذير است و 

بايد آن ها را در قبال مسايل موجود پشتيبانی كرد.
تداوم  صادراتی،  مشوق های  تخصيص  و  تداوم  مي آيد  به  نظر 
سياست های ترويجی صادرات، حمايت و تشويق نوآوری و توسعه 
دانش در توليد و تجارت )صادرات(،  تدوين نظام مناسب تجاری در 
راستای تسهيل فضای رقابت برای توليد كنندگان داخلی، تدوين 
نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعيت اقتصادی كشور و هم چنين 
رعايت تناسب سياست های ارزی با سياست های اقتصادی،  تشويق 
و ايجاد انگيزه برای همگان به مشاركت در امر صادرات،  از جمله 
تسريع  را  صادرات  توسعه  رشد  به  رو  روند  كه  است  برنامه هايي 

مي كند. 
هم چنين جذب فناوری پيشرفته يا فنون جديد توليد صنعتی با 
درك اين واقعيت كه فناوری مدرن، كوتاه ترين راه دست يابی به 

توليد بيش تر با كيفيت و قيمت ارزان تر است، از راهکارهايی است 
كه به بهبود صادرات كمك می كند. 

انتقال سريع آن ها در  انبوه توليدات با ارزش باال و نياز مبرم به 
سطح بين المللي، منجر به تخصيص 40 درصد از كل ارزش تجارت 
تنها  اين سهم  كه  آن  حال  است،  هوايي شده  بخش  در  جهاني 
كم تر از 2 درصد سهم وزني آن را شامل مي شود. توليدكنندگان 
سريع  جابجايي  به  نياز  با  كاال  صاحبان  هم چنين  و  محصوالت 
مرسوالت، براي بهره مندي از مزاياي رقابتي حمل هوايي بار در 
زمينه تامين نياز هاي پيوسته و مستمر امروزي، ناگزير به استقرار 
در اراضي هم جوار فرودگاه هاي بين المللي و يا نواحي با دسترسي 

سريع و آسان به اين نواحي هستند.
از جمله مسايلي كه در توسعه و افزايش سهم حمل بار هوايي يك 
فرودگاه نقش دارد، بهره مندي از شيوه هاي گوناگون حمل ونقل، 
دسترسي به بازار )مبدا يا هدف( و در اختيار داشتن مناطق خاص 

براي تبادالت تجاري است.
شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( با بهره مندي 
خشك  بندر  و  ريلي  پايانه  نزديکي  ريلي،   حمل ونقل  سيستم  از 
آپرين به عنوان بزرگ ترين پايانه ريلي و انبارداري كشور، دسترسي 
به شريان اصلي جاده اي كشور، نزديکي به مراكز عمده تجاري-

صنعتي ايران )استان تهران،  استان البرز،  استان مركزي و استان 
قم( و هم چنين داشتن مناطق خاص براي تسهيل تجارت )منطقه 
آزاد و منطقه ويژه اقتصادي(،  از موقعيتي ممتاز در توسعه تجارت 
ايران  تجارت  توسعه  پيشاني  به عنوان  مي تواند  و  است  برخوردار 

مطرح شود.

نتيجه گيري
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)1373
24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای كهولت، ناتوانی، اختالل و معلوليت 

)تابستان 1373(
25- نسل چهارم نيروگاه ها )پائيز 137(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(
27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(
الکتريکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(
30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 
)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(
33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری كودكان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 
پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(
پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(
37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

منابع و مآخذ
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)زمستان 1375(
38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(
40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(
42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(
44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378
45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(
46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(
48- شهرك ترافيکی كودكان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا كننده ها، قطعات 
و اتصاالت )زمستان 1379(

50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(
اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(
52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(
53- منظر سازی – جلداول: طراحی كاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی – جلد دوم:  آبياری و نگهداری منظر )زمستان 1380(
اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(
دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56

توليد و كنترل نور و صدا )زمستان 1380(
57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تکميلی آراستن مناظر )بهار 1381(

كنترل محيط- جلد سوم:  دوم: سيستم های  بخش  تنظيم شرايط محيطی-   -58
سيستم جامع محيطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )كالن شهر تهران( )تابستان 1381(
60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهيم كلی )پائيز 1381(

61- فن آوری اطالعات- بخش دوم: مديريت فن آوری اطالعات )زمستان 1381(
62- منظرسازی- جلد چهارم )زمستان 1381(

63- فن آوری اطالعات- بخش سوم: تجارت الکترونيکی )بهار 1382(
تجارت  و  امنيت   « الکترونيکی  تجارت  چهارم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -64

بی سيم« )تابستان 13829(
65- ساختمان های سبز و پايدار ) تابستان 1382(

66- فن آوری اطالعات- بخش پنجم: دولت الکترونيکی ) تابستان 1382(
67- منظرسازی- جنگل های مانگرو )حرا(: بخش اول- كليات )پائيز 1382(

68- فن آوری اطالعات-بخش ششم: بازاريابی الکترونيکی )پائيز 1382(

69- فن آوری اطالعات-بخش هفتم: شهرداری الکترونيکی )زمستان 1382(
70- فن آوری اطالعات-بخش هشتم: آموزش الکترونيکی ) بهار 1383(
71- فن آوری اطالعات-بخش نهم: دانشگاه الکترونيکی  ) بهار 1383(

ساختمان  مديريتی  اطالعاتی  سيستم های  دهم:  اطالعات-بخش  فن آوری   -72
)تابستان 1383(

73- فن آوری اطالعات-بخش يازدهم: دانشگاه الکترونيکی  ) پائيز 1383(
الکترونيکی )زمستان  74- فن آوری اطالعات-بخش دوازدهم: مديريت پرونده های 

)1383
75- فن آوری اطالعات-بخش سيزدهم: دموكراسی الکترونيکی )زمستان 1383(
76- فن آوری اطالعات-بخش چهاردهم: انتخابات الکترونيکی ) زمستان 1383(

77- فن آوری اطالعات-بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(
78- برگزاری مناقصه های دولتی )تصويب شده سال 1383( ) تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(
80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

روستاها  در  اطالعات  فن آوری  توسعه  شانزدهم:  بخش  اطالعات-  آوری  فن   -81
)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(
83- مديريت پروژه-استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول،  مبانی و فرآيند )زمستان 1384(
85- مديريت پروژه- استانداردهای مديريت پروژه ) بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الکترونيکی-تجلی عدالت اجتماعی 
)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(
88- متدولوژی های مديريت پروژه ) تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(
90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی يا فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(
92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(
94- متدولوژی مکان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(
96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(
98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(
100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101
)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(
103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(

فهرست نشريات و كتاب ها
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105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(
106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(
108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )تابستان 1388(
110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(
111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بند رخشك )پائيز 1388(
113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطق ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسکن مردم )زمستان 1388(
115- مديريت هوشمند خوردگی، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(
117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(
119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(
)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389
اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(
123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان )معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن- بهار 1390(  
124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي بلند در جهت توسعه پايدار- بهار 

1390
125- ارائه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، تاتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه
در  روز  )نور  ساختمان  در  انرژی  مصرف  كاهش  در  معماری  طراحی  نقش   -126

معماري- تابستان 1390( 

بين المللي   گروه  منتشر شده بخش های مختلف  نشريات تخصصی 
ره شهر

1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه  هاي شمال تهران )بخش شهر سالم( تير ماه 
1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(
3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(
5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(
6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372
7- شهرك ترافيکي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 
تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 
در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372
11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373
12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372
13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 
است:

)1389( Revit architecture 2009 1-كتاب آموزش نرم افزار
2- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

3- درختان در منظر شهري )1389(
4- نانوفناوري براي همه )1387(
5- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -6 در سفر)1385(
7- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بکاريم«

8- ترجمه كتاب »طراحي فضاي سبز« در حال ويرايش
9- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي« آماده چاپ

 )1382( OpenGL 10- تدوين كتاب راهنماي برنامه ريزي سه بعدي
11- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان 

برنامه و بودجه چاپ و توزيع شد
12- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

13- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(
14- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

15- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(
16- استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو 

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(
17- اصول طراحي ساختمانهاي اداري

18- اصول زمين كردن الکتريکي )اتصال به زمين( 
ELECTRICAL GROUNDING )مترجم: ره شهر(

19- منظرسازي )طراحي، اجراء( 
LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES )مترجم: ره شهر(

كتاب هاي زير نيز توسط گروه بين المللي  ره شهر در دست چاپ است:
1- مواد هوشمند و فناوري هاي نانو" نانوفناوري"

2- منظرسازي پايدار براي همه
3- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

فهرست نشريات و كتاب ها


