اقتصاد
اخبار
اجراي طرح سنجش وزن
بستههاي غذايي و شوينده
براي مقابله با کمفروشي

مديرکل استاندارد تهران از اجراي طرح
سنجش وزن بستهبندي فرآوردههاي صنعت
غذايي و شوينده ،در استان تهران بهصورت
آزمايشي ،خبر داد.
به گزارش اداره کل استاندارد استان
تهران« ،عباس نوري» در اين خصوص تشريح
کرد :در پي افزايش ميزان کمفروشي در برخي
از فرآوردهها ،بهويژه پس از اجراي طرح اصالح
يارانهها ،سازمان ملي استاندارد ايران با همکاري
سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت از
حقوق توليدکنندگان و مصرفکنندگان ،اقدام
به بازرسي مشترک از واحدهاي توليدي صنايع
غذايي و شوينده و همچنين توزين محصوالت
بستهبندي شده کرد.
وي با اشاره به اينکه اين طرح با هدف
رعايت حقوق مصرفکنندگان و مقابله با
کمفروشي و نيز نظارت دقيقتر بر بازار ،در
استانهاي تهران و البرز که سهم  40درصدي
از عرضه کل کشور را دارند ،بهعنوان استانهاي
منتخب در حال اجراست ،افزود :کميته اقدام
ويژه ،با تالش کارشناسان اداره اندازهشناسي،
اوزان و مقياسهاي اداره کل استاندارد استان
تهران ،از تاريخ  24خردادماه سال جاري ،کار
خود را آغاز کرد و در اين راستا ،از واحدهاي
توليدي استان بازرسي انجام شده است.
گفتني است ،بازرسيها همچنان ادامه
دارد و نتايج آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

تسهيالت ويژه گمرک براي
صادرکنندگان کاال به روسيه

گمرک ايران با صدور اطالعيهاي نحوه
برخورداري صادرکنندگان کاال به روسيه از
تسهيالت ويژه پروژه کريدور سادهسازي شده
گمرکي را اعالم کرد.
اين نهاد در اطالعيهاي اعالم کرد :با توجه
به توافقات اخير با گمرک روسيه مقرر شده
است در چارچوب طرح آزمايشي پروژه کريدور
ساده سازي شده گمرکي به صادر کنندگان
ايراني برخي محصوالت تسهيالت ويژهاي
براي ترخيص کاال از گمرکات اين کشور اعطا
شود ،بدينوسيله به شرکتهاي صادرکننده
محصوالت مذکور که حائز شرايط مندرج در
فايل معيارها و شرايط انتخاب فعاالن اقتصادي
مجاز هستند اعالم ميشود ،ضمن مطالعه کامل
مستندات مندرج در بخش فعاالن اقتصادي
تارنماي گمرک ايران به آدرس .irica.www
 irنسبت به ثبت نام در سامانه فعاالن اقتصادي
مجاز مطابق فايل راهنماي نحوه ارسال
اطالعات (پيوست شماره  )2اقدام کنند.
در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده
است :پس از ثبتنام و دريافت اطالعات مورد
نياز ،بررسيهاي الزم ،برابر ضوابط و معيارهاي
مصوب فعاالن اقتصادي مجاز مطابق فايل
راهنماي نحوه ارسال اطالعات (پيوست شماره
 )2در کميته فعاالن اقتصادي مجاز مستقر در
دفتر مديريت اطالعات و برنامهريزي انجام
خواهد گرفت و فهرست اسامي واجدين شرايط
بالفاصله به گمرک روسيه ارسال خواهد شد.

مشاغل نوظهور در راه است،
غفلت نکنيم!

يک کارشناس حوزه کار با بيان اينکه
باوجود حرکت دنيا به سمت مشاغل نوظهور،
اين امر در کشور ما مورد غفلت واقع شده است،
گفت :بايد چشم انداز دستيابي به مشاغل آينده
و حرکت به سمت و سوي تکنولوژي هاي نوين
را هرچه سريع تر ترسيم کنيم.
ناصر چمني درباره ترسيم چشم انداز
مشاغل آينده در کشور اظهار کرد :کشور ما
کشوري صنعتي است و پايه هاي اصلي اشتغال
کشور به دليل منابع طبيعي ارزشمندي که
داريم بايد در اين زمينه استوار باشد اما از نظر
شرايط شغلي ،دنيا در حال تغيير است و ما
نيز ناچاريم با تغيير و تحوالت دنيا پيش برويم.
وي با بيان اينکه بسياري از مشاغل آينده
بر محور آي تي و اينترنت شکل خواهد گرفت،
ادامه داد:در دوران کرونا شاهد ايجاد مشاغل
جديد در بستر اينترنت بوديم و فروشگاههاي
آنالين و اينترنتي يکي پس از ديگري ايجاد
شدند و کاالها و محصوالت خود را عرضه
کردند.
چمني افزود :بسياري از مشاغل خدماتي
در بستر اينترنت توانستند به فعاليت خود ادامه
دهند و فروش غذاي آنالين و البسه و پوشاک
در فضاي مجازي شيوه اي بود که باعث شد
افراد توليدات خود را با هزينه کمتر به فروش
بگذارند و درآمدي براي خود داشته باشند.
اين کارشناس حوزه کار بر لزوم حمايت
دولت از کسب و کارهاي اينترنتي تاکيد کرد و
گفت :اگر دولت به اين مبحث ورود نکند اين
شغل ها به مسيرهاي ديگر خواهند رفت .برخي
از مشاغلي که در بستر اينترنت به رونق رسيدند
به دليل عدم حمايت و برخي سنگ اندازي ها
تعطيل شدند و به سرعت از بين رفتند بنابراين
الزم است زيرساختهاي مورد نياز براي ايجاد و
توسعه اين کسب و کار را فراهم و نظارت بر
فعاليت آنها اعمال شود.
وي در پايان با بيان اينکه عليرغم حرکت
دنيا به سمت مشاغل نوظهور ،اين موضوع در
کشور ما مورد غفلت واقع شده است ،اظهار
کرد :ما بايد همزمان با رشد اقتصادهاي مدرن و
ظهور تکنولوژيهاي جديد برنامه ريزي کنيم و
به صنعت و آي تي و مشاغل آينده توجه نشان
بدهيم .اگر در زمان خودش به اين موضوع
اهميت ندهيم و غفلت کنيم ،تکنولوژيهايي
سرکار مي آيند که از آنها عقب خواهيم ماند
بنابر اين بايد چشم انداز دستيابي به مشاغل
آينده و حرکت به سمت و سوي تکنولوژي هاي
نوين را هرچه سريع تر ترسيم کنيم.
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گزارش «اخبار صنعت» در خصوص فرصتها و چالشهای ترانزیت کاال و انرژی از کشور؛

بازگرداندن لوکوموتیوها به ریل

مائده رسائل:یکی از توانمندیهای مهم کشورمان به منظور افزایش
صادرات غیرنفتی ،موقعیت برجسته جغرافیایی و مناسب بودن مسیرهای
ترانزیتی و میسر بودن ارتباط با کشورهای همسایه می باشد .دسترسی
ایران به آبهای آزاد مانند خلیج فارس و دریای عمان ،دریای خزر اهمیت
ترانزیت کاال از ایران را دوچندان نموده است و مسیر های ترانزیتی آسیا
و اروپا از طریق ایران موردتوجه بازرگانان قرار گرفته است.
کشورمان در طول سالهای متمادی ،بدلیل شرایط ویژه سوق
الجیشی و قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب ) از جمله مسیر
راه های معروف اکو و ابریشم( که از نظر ترانزیتی موردتوجه بوده است،
به شاهراه ملل لقب گرفته است.هر چند با گسترش دریانوردی ،جاده
ابریشم از رونق افتاد اما با پیشرفت سریع کشورهای جنوب و شرق آسیا،
مجددا تجارت بین اروپا و آسیا رونق گرفت.
از آنجاییکه کرایه حمل پایین و زمان کوتاه بودن زمان حمل ،از
عوامل تاثیر گذار در تجارت می باشد ،لذا انتخاب مسیرهای کوتاه و
مقرون به صرفه مانند ایران که مسیر انتقال زمینی بار بین آسیا و اروپا را
کاهش داده از مواردی است که مورد استقبال صاحبان کاال و شرکتهای
حمل و نقل بین المللی قرار گرفته است.
پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک برای توسعه
ترانزیت در کشور
اول همین هفته در جلسه کارگروه ترانزیت کشور به ریاست
معاون اول رئیسجمهور ،پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاستجمهوری برای توسعه ترانزیت در کشور مطرح شد و مورد بررسی
قرار گرفت.
در این جلسه که رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ،وزرای کشور،
امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند ،ابتدا گزارشی در خصوص
فرصتها و چالشهای ترانزیت کاال و انرژی از کشور ارائه و اعالم شد
ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد  ۲۰میلیارد دالر در سال و ایجاد
یک میلیون فرصت شغلی را دارد.
در ادامه این جلسه ،پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری جهت توسعه ترانزیت در کشور مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و ضمن تأکید بر اینکه با تالش جدی و اصالح برخی رویهها،
افزایش ترانزیت در سال جاری قابل تحقق است.
از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری در این جلسه میتوان به «تشکیل ستاد ترانزیت
کشور به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول رئیسجمهور و استقرار
دبیرخانه آن در مرکز بررسیهای استراتژیک»« ،حمل یکسره در بنادر»،
«تعریف مسیر سبز گمرکی»« ،تعریف خطوط جداگانه ترانزیت در
نهای دوجانبه گمرکی در حوزه ترانزیت» و «بازگرداندن
پایانهها»« ،پیما 
لوکوموتیوهای خارج از سرویس به خطوط ریلی» اشاره کرد که با اجرایی
شدن این راهکارهای کوتاه مدت میتوان به جهش ترانزیت در کشور در
آینده نزدیک امیدوار بود.
در این جلسه همچنین محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور از
توسعه ترانزیت به عنوان امری پردرآمد و اشتغالزا برای کشور یاد کرد و
گفت :اگر ظرفیتهای ترانزیتی کشور به شکل مناسب فعال و عملیاتی
شود ،ترانزیت میتواند به جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی تبدیل
شود.
اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور
چنانچه ترانزیت کاال از ایران افزایش یابد .صنعت حمل و نقل ،
بیمه و بانکداری ،گمرک و  ...نیز رونق می یابد و در نتیجه درآمدهای
دولت افزایش می یابد.استمرار و افزایش ترانزیت کاال از ایران،
همانطور که بطور مستقیم باعث فعال شدن و افزایش درآمد در راه
آهن ،کشتیرانی،بنادر و  ...می گردد در سایر بخشهای مرتبط نیز بطور
غیرمستقیم نیز فرصت های جدید شغلی را ایجاد می نماید.
برخی از کشورها بدلیل شرایط جغرافیایی یا محصور درخشکی
هستند و یا ترجیح می دهند برای ارتباط با سایر کشورها از
مسیرهای میانبری برای ارسال کاالهای خود به مقصد استفاده
نمایند .لذا بدلیل منافع اقتصادی و عوامل موثر بر قیمت تمام شده
کاال ،تجار ترجیج میدهند کوتاهترین واقتصادی ترین مسیر را برای
ارسال کاالهای خود انتخاب نمایند .به همین دلیل هرگونه اختاللی
که مسیرهای اقتصادی ترانزیتی را متحول نماید ،موجب اعتراض
و مخالفت صاحبین کاال در سایر کشورها می گردد .فعال شدن
محورهای ترانزیتی از ایران مورد توجه بسیاری از کشورهای حوزه
 cisو یا کشورهای محصور در خشکی می باشد که تمایل به ارتباط
بین آسیا و اروپا از طریق ایران را دارند لذا به دلیل تامین منافع
اقتصادی خود به ثبات و امنیت در ایران نیز نیاز دارند.
مزیت های ترانزیتی ایران
-1قرار گرفتن در مسیرهای کریدورهای ترانزیتی شمال -جنوب
ودر نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورها روسیه ،اروپای شرقی،
مرکزی ،شمالی ،آسیای میانه و قفقاز از یک سو و آسیای جنوبی ،جنوب
شرقی ،خارودور ،اقیانوسیه وکشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک
مزیت برجسته برای ایران قلمداد می شود.
- 2به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال -جنوب وتجهیز
امکانات و زیرساختها و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترده در
بخشهای مختلف حمل و نقل ،مسیر ایران از جذابیتهای فراوانی برای
ترانزیت کاال برخوردار می باشد.
- 3بنادر شهیدرجایی  ،امیرآباد و بندر انزلی از جایگاه ویژه ای در
مسیر ترانزیتی کریدور شمال – جنوب برخوردار بوده و عالوه بر بنادر

مذکور بنادر شهید باهنر ،لنگه ،بوشهر ،چابهار ،امام خمینی )ره( و نوشهر
نیز از پتانسیلهای نقش آفرینی منحصر بفرد ،برخوردار می باشند.
-4برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق محور
ترانزیتی شرق کشور )چابهار-میلک( ،نزدیکی جغرافیایی بندر چابهار به
افغانستان انجام سرمایه گذاری های گسترده در بخشهای مختلف حمل
و نقل بویژه بخش دریایی ،ایجادتسهیالت و زیرساختهای حمل و نقل
در مسیر محور شرق کشور و حمایتهای گسترده دولتی ،بندر چابهار
را به عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده و در صورت مرتفع
شدن موانع ،عالوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در مسیـر
مذکـور خواهیم بود.
برنامههای ششگانه و توسعه ترانزیتی کشور
برنامه ششم توسعه در بخش حملونقل بر گسترش زیرساختهای
نرمافزاری و سختافزاری بخش ریلی تمرکز کردهاست اما احکام و
تکالیفی در حوزه جادهای هم دارد.
زیرساختها مهمترین ابزار توسعه محسوب میشوند و سهم موثری
در نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارند .یکی از زیرساختهای
تاثیرگذار در رشد اقتصادی ،زیربناهای حمل و نقل در چهار بخش
دریایی ،هوایی ،جادهای و ریلی است .هر یک از این شقوق در ۴۰
سال گذشته بنا بر سیاستگذاریها و لزوم تحقق اهداف اسناد باالدستی
از جمله برنامههای توسعه و اقتصاد مقاومتی پیشرفتهایی داشتهاند و
توانستهاند عامل توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی باشند.
در بین این چهار بخش ،حمل و نقل جادهای در طول دهههای
کمی در زیرساخت ها را داشتهاست؛ بهطوریکه
گذشته بیشترین رشد ّ
در ابتدای سال  ۵۷طول آزادراههای کشور ۷۶کیلومتر بوده که با گذشت
چهار دهه به  ۲۴۰۱کیلومتر رسیده و رشد  ۳۲برابر داشته است.
همچنین میزان طول بزرگراههای کشور در ابتدای پیروزی انقالب ۳۵
کیلومتر بوده که طبق گزارشهای رسمی این عدد در سال گذشته به
 ۱۸۱۲۲کیلومتر رسیده است یعنی رشد  ۵۱۸برابری.
طول راههای اصلی و فرعی هم در چهار دهه گذشته  ۴۷هزار
کیلومتر بوده که به  ۶۸هزار کیلومتر رسیدهاست و رشد حدود ۱.۵
برابری را نشان میدهد .همچنین میزان راههای روستایی آسفالته در
این دوره زمانی مذکور از  ۳هزار کیلومتر به  ۱۱۰هزار کیلومتر رسیده و
رشد  ۳۷برابری داشتهاست.
آغاز راهسازی در دوران بازسازیها
آغاز برنامه توسعه اول به سال  ۶۸برمی گردد .مهم ترین محور
و رویکرد این برنامه بازسازی پس از جنگ است .هر چند بازسازی
زیرساخت های درآمدزا از جمله پاالیشگاهها و بنادر در اولویت قرار
داشت اما زیرساختهای جادهای هم از یاد نرفتهبود.
در اولین برنامه توسعه کشور به استفاده از موقعیت جغرافیایی در
زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بینالمللی به ویژه حمل ونقل
هوایی و زمینی و ارائه خدماتترانزیت پستی و مخابراتی ،استفاده از
شبکه ماهوارهای در حمل و نقل هوایی ،دریایی و زمینی و اصالح ساختار
سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیمگیری و هدایت امور حمل
ونقل برونشهری و درونشهری اشاره شدهاست و بخش خدمات با تاکید
بر رشد زیر بخش حمل ونقل تدوین و تنظیم شده که ماحصل آن آغاز
افزایش طول راه های کشور بود.
اعتبارات در برنامه دوم به زیرساختهای راهی رسید
در برنامه دوم جایگاه توسعه زیرساختهای حمل و نقل در بخش
جاده تقویت شد بهطوریکه تخصیص اعتبارات به طرحهای عمرانی
وزارت راهو ترابری وقت همردیف طرحهای وزارت نفت قرار گرفت.طبق
سند برنامه دوم توسعه تا مبلغ هزار وششصد میلیارد ریال به طرحهای
عمرانی وزارت راه و ترابری باید اختصاص مییافت.
یکی از مهمترین بندهای برنامه دوم انتقال دانش فنی و آموزشی
در اجرای طرحهای عمرانی از جمله طرحهای وزارت راه و ترابری بود که
همین بند از برنامه نقطه عطفی در راهسازی کشور محسوب میشود چرا
که اجازه خرید ماشینآالت داده شد و استفاده دستگاهها از توان داخلی
کشور در زمینههای طراحیو مهندسی و اجرا و ساخت و نصب تجهیزات
و ماشین آالت از طریق مشارکت با شرکتهای ایرانی یا واگذاری کار
به آنها را مورد توجه قرار گرفت .وضعیت تخصیص اعتبارات و صدور
مجوز واردات ماشینآالت راهداری و راهسازی باعث ادامه روند افزایش
زیرساختهای جادهای شد.
آغاز انقالب ساخت راههای روستایی از برنامه سوم توسعه
تمرکز بر بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه جدیتر شد
چرا که در این سند توسعه ،یک فصل جداگانه برای بخش حملو نقل
و توسعه زیرساختهای این حوزه در نظر گرفتهشد .در ماده ۱۲۷
فصل  ۱۷بخش حملونقل به وزارت راه و ترابری اجازه داده شد که
بخشی از ماشینآالت ،تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق
سیاست واگذاری ،مازاد تشخیص میداد براساس آییننامهای مصوب

وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی ،راه و ترابری و سازمان برنامه و
بودجه به فروش برساند یا بهصورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای
تعاونی راهداری تشخیص صالحیت شده واگذار کند.
همچنین دولت موظف شد همه ساله اعتبارات خاصی را در
لوایح بودجه به نحوی پیشبینی کند تا پس از پایان برنامه سوم ،کلیه
روستاهای باالیبیست خانوار از راه مناسب برخوردار باشند.
این دو دستور برنامه سوم توسعه عامل شروع ورود بخش خصوصی
به ایجاد زیرساختها در بخش حمل و نقل شد و سرعت راهسازی با
حضور پیمانکاران بخش خصوصی شدت گرفت .همچنین انقالب ساخت
راههای روستایی از همین برنامه سوم در سال  ۱۳۷۹بودهاست هر چند
که در سالهای بعد انتقاداتی به این سیاست وارد آمد مبنی بر اینکه در
حالی که اعتبارت به سمت ساخت راههای روستایی هدایت شده کشور
با کمبود منابع برای احداث شبکه آزادراهی مواجه است.
احکام پُر و پیمان برنامه چهارم برای زیرساختهای جادهای
برنامه چهارم بندهای پُر و پیمانی در بخش توسعه زیرساختهای
حمل و نقل به ویژه وجه جادهای دارد و در بین  ۶برنامه موجود بیشترین
تکالیف را در این حوزه برای دولت و دستگاههای اجرایی تدوین و تنظیم
کردهاست .مهمترین تکلیف برنامه چهارم در این بخش تدوین «برنامه
توسعه حمل و نقل» است که در ماده  ۲۸قانون به این موضوع تاکید
شدهاست و براساس آن برای تقویت اقتصاد حمل و نقل ،بهرهبرداری
مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و
نقل بار و مسافر ،دولت موظف بوده در چارچوب برنامه توسعه حمل و
نقل کشور اهداف تعیین شده را در طول  ۵سال اجرای برنامه چهارم
توسعه محقق کند.
اولین هدف از تدوین و تصویب برنامه توسعه حملونقل حذف
کامل نقاط سانحهخیز شناسایی شده در آزاد راهها ،بزرگراهها و راههای
اصلی کشور بودهاست .همچنین تکمیل حداقل۵۰درصد شبکه آزادراه
و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها ،تکمیل ۱۰۰درصد شبکه
گذرگاههای شمال-جنوب ،شرق-غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده
کشور ،تکمیل حداقل ۵۰درصد شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز
شهرستانها ،تکمیل حداقل ۵۰درصد راههای فرعی مرتبط کننده
مراکز بخشها ،تکمیل حداقل ۷۰درصد شبکه راههای روستایی مرتبط
کننده روستاهایی که بیش از  ۱۰۰خانوار جمعیت دارند و پوشش کامل
آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند( )I.T.Sاز جمله اهداف
تعیین شده در بخش زیرساختهای حمل ونقل جادهای دراین برنامه
بودهاست.
شرط برنامه توسعه پنجم برای توسعه زیرساختهای
جادهای
برنامه پنجم توسعه در بخش زیرساختهای حملونقل جادهای
حرف تازهای برای گفتن نداشت .یک بار دیگر مهمترین برنامه چهارم
در این حوزه با تغییر عنوان و به نام «طرح جامع حمل و نقل کشور»
با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه
مناسب در حوزههای ایمنی ،انرژی ،اقتصاد ،حمل و نقل و محیط زیست
تکرار و تاکید شده که از زمان تصویب طرح جامع ،شروع تمام طرحهای
جدید توسعه و ساخت زیربناهای حملو نقل فقط براساس این طرح و
در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است .البته این شرط برای اولین بار
در برنامه ذکر و بر آن تاکید شد که نشان دهنده محدودیت منابع مالی
دولت است.
همچنین در بخش دیگر آمده ،دولت موظفاست ساز و کارهای
قانونی الزم برای کاهش ساالنه ۱۰درصد میزان تلفات جانی ناشی از
تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم کند و از
این رو احداث ،ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی
در دستور کار قرار گرفت.
البته دولت در اجرای این برنامه میانمدت توانست عملکرد موفقی
داشته باشد چرا که شیب تلفات ناشی از سوانح جادهای نزولی شد و از
 ۲۷هزار نفر در سالهای  ۸۸و  ۸۹به حدود  ۱۶هزار و  ۵۰۰نفر در
پایان برنامه پنجم توسعه رسید .اما به هر حال کاهش تصادفات جادهای
تکلیفی بود که در سایر برنامهها ذکر شدهبود.
صندوق توسعه حملونقل؛ یادگاری از برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه در بخش حملونقل بر گسترش زیرساختهای
نرمافزاری و سختافزاری بخش ریلی تمرکز کردهاست اما احکام و
تکالیفی در حوزه جادهای هم دارد .رهبری در ابالغیه سیاستهای کلی
ِ
بخش ریلی و توجه به حوزههای
اولویت
برنامه ششم توسعه با تاکید بر
ِ
راهبردی حمل ونقل و ساختمان خواستار توسعه اقتصاد دریایی جنوب
کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران شدند.
همین یک جمله مهمترین ماموریت برنامه ششم در بخش حملو نقل
را نشان میدهد.
یکی از محوریترین موضوعات برنامه ششم اجرایی شدن پروژههای
مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بودهاست که بخشهای
ترانزیت و حمل و نقل هم شامل آن میشود.
همچنین بند تکراری مبنیبر اینکه دولت موظف است ساز و
کارهـای قـانونی الزم را برای کـــاهش ســـاالنه ۱۰درصد از میــزان
تلفــات جــانی ناشی از تصادفات رانندگی در جـادههـای کشور فراهم
کند ،آمدهاست .در بند دیگری از برنامه ،دولت مکلف شده ساز و کارهای
الزم را برای تحقق افـزایش ســـاالنه  ۱۰درصد حجـــم عبـــور
(ترانزیت ) خارجی کاال ،فراهم کند که برای تحقق این برنامه پروژههای
تکمیل کریدور جادهای شمال -جنوب و شرق به غرب و کریدور شماره
 ۱۰در اولویت قرار گرفت.

بازار را با بخشنامه نمي توان اداره کرد؛

جوالن تصميمات غلط در مديريت بازار

نايبرييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه طبيعتاً اصالح دستوري يا
بهتر بگوييم ،فتوشاپي قيمتها دردي را از کسي دوا نميکند ،گفت :تغيير
سطح رفاه مردم نيازمند تغيير سطح توليد در کشور بوده و تغيير سطح توليد
نيز نيازمند رفع موانعي بوده که توليد ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به
اين روز انداخته است.
حسين سالحورزي اظهار کرد :اقتصاد زخمخورده ايران در شرايط
حاضر مانند شنا کردن در طوفان است ،در اين وضعيت اصرار بر طرحهاي
کنترل و تثبيت قيمتها مانند وزنه زدن بر دستوپاي شناگران است.
وي با اشاره به اينکه به تازگي دولت و سياستگذاران پس از نااميدي
از «هدايت بازار» با چند بخشنامه در اقدامي که قاعدتاً تصور ميکنند منافع
اقشار آسيبپذير جامعه را تأمين ميکند ،طيف وسيعي از نهادها را براي
کمک به طرح تثبيت قيمتها به ياري طلبيدهاند ،عنوان کرد :دولت اين
رويکرد را در واکنش به فشار تورمي کمسابقه يا حتي ميتوان گفت بيسابقه
اين روزها اتخاذ کرده است تا در اين شرايط از ضعيفترين اقشار جامعه در
برابر سونامي قيمتها محافظت کند ،اما متأسفانه براي سياستگذاري داشتن
نيت خوب به هيچعنوان کافي نيست.
سالحورزي با اشاره به ناآگاهي دولت نسبت به ماهيت قيمت و بازار،
عنوان کرد :بيشاز پنجدهه است که سياستگذاران اقتصاد ايران ،بازار را به
«شبکه توزيع» و قيمت را به يک تصميم حسابداري در بنگاه تنزل مي
بخشند و اين اعوجاج در تصويري که سياستگذار از ماهيت قيمت و بازار دارد،
تبديل به آفتي عظيم در اقتصاد ملي و يکياز عوامل اصلي بيثمر و پرضرر
بودن تصميمات دولتها براي اکوسيستم توليد و تجارت کشور شده است.
نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران ،ادامه داد :در نگاه اول قيمت در مقياس
خُ رد در سطح بنگاه و براي کوتاهمدت ،يک تصميم حسابداري است ،اما
بازخوردي که در پي اعالم قيمتها از سوي خريداران و رقبا به بنگاه ميرسد
باعث تغيير رفتار عرضهکنندگان شده و در نهايت پديده قيمت بازار را در
سطح کالن شکل ميدهد که بازتاب واقعيات اقتصادي کشور است.
وي ادامه داد :به بيان ديگر ،قيمت در سطح خرد ابزار انتقال اطالعات
ميان بازيگران اقتصادي ،بازار ابزار پردازش اين اطالعات با اتکا به خرد جمعي
جامعه و قيمت در سطح کالن بازتاب پردازش اين اطالعات براي رسيدن به

الگويي از تخصيص منابع اقتصادي کشور است که بهينهسازي مطلوبيتهاي
فردي را با خير جمعي بهصورت منصفانهاي در يک راستا قرار ميدهد.
سالحورزي تصريح کرد :اگر فضاي اقتصادي کشور را شبيه يک اتاق
تصور کنيم ،حسي که حاضران در اتاق که همان اعضاي جامعه هستند ،از
دماي اتاق دارند وضعيت اقتصادي اعضاي جامعه و عددي که نشانگر دماسنج
آن را نمايش ميدهد که همان سطح قيمتهاست ،دو پديده در عرض
يکديگر هستند که هر دو از واقعيت فيزيکي دماي اتاق يا وضعيت عمومي
اقتصاد کشور تأثير ميگيرند.نائبرئيس اتاق بازرگاني ايران ،عنوان کرد :در
نگاه اول حسي که حاضران از دماي اتاق دارند و دمايي که دماسنج نشان
ميدهد با يکديگر همبستگي دارند ،اما اين همبستگي ناشي از تأثيرگذاري
ميان اين دو پديده نيست ،بلکه مبتني بر تأثيرپذيري هر دو پديده از يک
واقعيت فيزيکي واحد ،يعني دماي اتاق است ،به عبارت ديگر هر چند در
شرايط عادي اين دو پديده يعني حس حاضران از دما و عددي که دماسنج
نشان ميدهد ،تحوالتي همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد
دماسنج و دستکاري عددي که نشانگر آن نمايش ميدهد ،نميتوان احساس
حاضران در اتاق را نسبت به دماي آن تغيير داد.وي با اشاره به اينکه رويکرد
کنترل دستوري قيمتها نيز دقيقاً وضع مشابهي دارد ،عنوان کرد :وضعيت
بد معاش مردم بازتابي از اختالالتي است که اکوسيستم توليد و تجارت بر اثر
عواملي همچون سختگيريهاي بينالمللي ،دخالتهاي ساختاري دولت در
نظم بازار ،پولي شدن کسري بودجه و… ،به آن مبتال شده است.
سالحورزي بيان کرد :از آنجا که نظام قيمتها يکياز اصليترين
ابزارهاي مبادله اطالعات در ميان بازيگران صحنه اقتصاد است ،طبيعتاً اثر
اين آشفتگيها را ميتوان در وضعيت قيمتها نيز مشاهده کرد.
نائبرئيس اتاق بازرگاني ايران ،با بيان اينکه طبيعتاً در اين شرايط
اصالح دستوري يا بهتر بگوييم ،فتوشاپي قيمتها دردي را از کسي دوا
نميکند ،عنوان کرد :تغيير سطح رفاه مردم نيازمند تغيير سطح توليد در
کشور است و تغيير سطح توليد نيز نيازمند رفع موانعي است که توليد ارزش
افزوده در اقتصاد کشور را به اين روز انداخته است.
وي ادامه داد :سياست تعيين دستوري قيمتها نه فقط نميتواند
تغيير مثبتي در وضع معاش مردم ايجاد کند ،بلکه خود به سرعت تبديل به

يکياز مهمترين مشکالت اکوسيستم توليد و تجارت خواهد شد و در واقع
مسير مبادله اطالعات ميان بازيگران اقتصادي را که از طريق پيشنهاد آزادانه
قيمت و بازخورد مشتري به آن روي ميدهد ،مسدود ميکند و متعاقب آن،
بازار از وظيفه اصلي خود يعني پردازش اطالعات اقتصادي کشور با اتکا به
خرد جمعي و ارائه سيگنالهاي راهنما به بازيگران براي تخصيص بهينه
منابع بازميماند ،آن هم در شرايطي که تالطمات محيطي بيروني بازآرايي
ساختاري مستمر را به ضرورتي حياتي براي اقتصاد کشور تبديل کرده است.
سالحورزي عنوان کرد :تقسيم کار تخصصي بر مبناي مزيتهاي نسبي
که موتور محرکه توليد ثروت در جامعه است ،عميقاً به مبادله اطالعات ميان
بازيگران از طريق سيگنال قيمت وابسته است و اجراي طرحهاي کنترل و
تثبيت قيمتها ،در وهله اول موجب بروز اختالالت جدي در فعاليتهاي
اقتصادي ميشود و در مراحل بعدي حتي انسجام و نقشپذيري اجتماعي را
در کشور مورد تهديد قرار ميدهد.
اين مسئول تصريح کرد :حمايت از معيشت ضعفا در کوتاهمدت بايد
متکي بر طرحهاي رفاهي و حمايت اجتماعي هوشمند و با دقت اصابت باال
باشد که بدون دخالت در نظم طبيعي بازار ،يارانههاي الزم را به گروههاي در
معرض خطر ميرساند و در مراحل بعدي نيز ارتقاء سطح رفاه عمومي جامعه
بايد با سياستهاي اقتصادي حامي رشد پايدار و بهعنوان هدفي ميانمدت
تعقيب شود.
وي بيان کرد :بايد به خاطر داشت که در اقتصاد هيچ معجزهاي وجود
ندارد و مشکالت ساختاري که اقتصاد ايران طي بيشاز پنج دهه به آن مبتال
شده و در سالهاي اخير بهواسطه تنشها و سختگيريهاي بينالمللي،
عالئم و عوارض آن در معاش ملت نيز دچار شرايط حادي شده است ،با هيچ
اقدام و کنش آني ،بهبودي معنادار پيدا نخواهد کرد.
سالحورزي با تأکيد بر اينکه ترميم اين زخم عالوهبر مرهم
سياستگذاري درست و علمي ،نيازمند صبر کافي براي اثر کردن اين
سياستها بر پيکره اقتصاد است ،بيان کرد :اقدامات سرآسيمه و غيرعلمي
در حوزه سياستگذاري اقتصادي ،آن هم در اين شرايط حساس و شکننده،
کشور را دچار باليايي خواهد کرد که گراني گوشت و شير و تخممرغ در
برابرش موهبت بهشتي باشد.

اخبار
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توزيع سيمان فله ايراد دارد

دبير انجمن صنفي توليد بتن آماده گفت:
سيمان فله خيلي سخت به دست مصرف
کننده اصلي مي رسد و بيشتر محصول را
دالالن مي خرند.
محرم کريمي اظهار کرد :بدون اينکه
زيرساختهاي الزم در وزارت صمت و بورس
کاال براي عرضه سيمان در بورس فراهم شود،
به بورس وارد شد .به همين دليل دالالن به
انحاي مختلف از باگ هاي موجود استفاده
کردند و نبض بازار را در دست گرفتند.
دبير انجمن صنفي توليد بتن آماده و
قطعات پيشساخته بتني کشور افزود :نميتوان
گفت بورس کاال ،وزارت صمت و يا سيمانيها
مقصر هستند بلکه بايد رويه اصالح شود.
وي ادامه داد :در کشور ميانگين 55
ميليون تن سيمان توليد ميشود که  60درصد
به صورت فله است و فقط صنايع سيمان بر از
اين سيمان فله استفاده ميکنند؛ بالغ بر 90
درصد نيز براي بتن آماده استفاده ميشود و
مابقي براي تيرچه ،قطعات بتني و … است.
بنابراين وقتي مصرف کننده کاال کام ً
ال مشخص
است و سيمان از طريق بورس به دست اين
مصرف کننده نميرسد پس يک جاي کار ايراد
دارد.
کريمي با اشاره به اينکه هم اکنون ميزان
توليد از ميزان مصرف پايينتر است تصريح
کرد :سيمانيها بايد عرضه را بيشتر کنند تا
به دست همه برسد؛ نکته مهمتر آنکه سيمان
خيلي سخت به دست مصرف کننده اصلي
ميرسد و بيشتر محصول را دالالن مي خرند.
وي افزود :يک شنبه هفته گذشته هزار
نفر در بورس خريد کردند  900نفرشان قابل
رديابي نيستند .سيمان وجود دارد منتهي
توزيع آن با مشکل همراه است.
دبير انجمن صنفي توليد بتن آماده و
قطعات پيشساخته بتني کشور اظهار کرد:
کاال وقتي در بورس عرضه ميشود بايد يک
قيمت تقريباً باثباتي داشته باشد در حالي که
هم اکنون هر تن سيمان فله از يک ميليون و
 200هزار تا يک ميليون و  700هزار تومان
قيمت دارد.
کريمي با اشاره به کيفيت سيمان گفت:
وقتي مشتري براي خريد در صف ميماند
کيفيت را چه کسي کنترل ميکند؛ سيمان
بسيار حساس است به صورتي که اگر کلينکر
دپو شده را به جاي  10درصد 11 ،درصد بزنيد
کيفيت تغيير ميکند.
وي افزود :اگر اجبار نباشد واحدهاي
توليد بتن آماده استان تهران از سيمان تهران و
آبيک خريد نميکنند زيرا کيفيت سيمانهاي
ديگر بهتر است؛ البته غيراستاندارد نيستند و
استاندارد را پاس ميکنند اما استاندارد کف
قضيه است؛ يعني بايد براي کيفيت به دنبال
باالتر از آنچه که استاندارد خواسته حرکت
کنيم.دبير انجمن صنفي توليد بتن آماده و
قطعات پيشساخته بتني کشور اظهار کرد:
صنايع سيمانبر پروانه بهره برداري و نشان
استاندارد دارند بنابراين بايد سيمان فله را با
نظارت دقيق به اين صنايع اختصاص دهند.
غير از اين صنايع ،شخص ديگري سيمان فله
استفاده نميکند.

کاهش شديد صادرات زعفران

نايب رئيس شوراي ملي زعفران از کاهش
شديد صادرات زعفران در ماه هاي اخير خبر
داد و گفت :فقط در فروردين ماه صادرات
طالي سرخ  60درصد کاهش يافته است.
غالمرضا ميري از کاهش شديد صادرات
زعفران در ماههاي اخير خبر داد و گفت :فقط
در فروردين ماه صادرات طالي سرخ  60درصد
کاهش يافته است.
وي با بيان اينکه تا پايان سال گذشته
صادرات زعفران  19درصد کاهش يافته است،
افزود :در دي و بهمن و اسفند  1400صادرات
زعفران به ترتيب  58درصد 33 ،درصد و 38
درصد کاهش داشته است.
ميري ميزان کاهش صادرات زعفران را
در فروردين و ارديبهشت  1401به ترتيب 60
درصد و  19درصد اعالم کرد.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به
داليل اين اتفاق ،تاکيد کرد :اگر شرايط به
همين شکل ادامه داشته باشد ،شاهد شدت
کاهش صادرات طالي سرخ خواهيم بود.
وي با بيان اينکه صادرات يک کيلوگرم
زعفران براي هر صادر کننده رسمي حدود 12
ميليون و  810هزار تومان هزينه سربار دارد،
توضيح داد که اوالً نرخ پايه گمرکي 1598
دالر است در حالي که صادرکنندگان زعفران
را کيلويي  1300دالر ميفروشند بنابراين بايد
 300دالر ديگر از بازار آزاد تهيه کنند و تحويل
سامانه نيما دهند.ميري با انتقاد از اين سياست
گفت که وقتي ارز حاصل از صادرات وارد کشور
ميشود صادرکنندگان بايد آن را با قيمت 26
هزار تومان تحويل سامانه نيما بدهند در حالي
که قيمت ارز در بازار آزاد  32هزار تومان است
بنابراين در همين مرحله فقط صادرکننده 9
ميليون و  600هزار تومان زيان ميکند ضمن
اينکه براي آوردن ارز به کشور نيز بايد  3درصد
هزينه شود.وي ادامه داد :عالوه بر اين عنوان
شده که براي صادرات محصوالت کشاورزي و
در بحث آب مجازي نيز نيم درصد تعرفه براي
زعفران اعمال شده است.
ميري با اشاره به اينکه با توجه به شرايط
فوق صادرکنندگان تمايلي به صادرات زعفران
ندارند ،تاکيد کرد که قاچاقچيها از اين شرايط
سو استفاده و زعفران را از کشور خارج ميکنند
و آن را  20درصد زير قيمت در بازارهاي هدف
به فروش ميرسانند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به
قيمت زعفران نيز اشاره و حداقل نرخ آن را
 24ميليون و حداکثر قيمت آن را  38ميليون
تومان اعالم کرد و گفت :اين نرخي است که
ما زعفران را از کشاورزان خريداري ميکنيم.

