سال بیست و چهارم شماره 6894
دو شنبه 16مهر 1397

وزیر نیرو گفت :در ســال آبی گذشــته بارشهــا به میزان یک
درصد کمتر بود و این موجب شد  ۳۴۰شهر ما با  ۳۴میلیون
خبــــر جمعیت و همچنین روستاهای ما تحت تأثیر قرار بگیرند.
بهگزارش ایلنا ،اردکانیان تأکید کرد :این کاهش بارشها باعث شد  ۴۵۰مگاوات
تولیــد انــرژی بــرق کمتر شــود امــا بــرای آن برنامهریزیهایــی صــورت گرفت و
همکاریهایی در سطح قوا و استانها انجام شد.این عضو کابینه دولت دوازدهم
بــا اشــاره به وضعیــت آب و هوایی تهران گفت :در شــهر تهران  ۴۳روز بیشــتر از
سالهای گذشــته دمای باال داشتیم .وی افزود :در سطح جهان حدود  ۶۰درصد
بارشها را بهطور متوسط از دست میدهیم .ما در ایران با توجه به شرایط اقلیمی
بیش از  ۷۲درصد از بارشها را از دست میدهیم .همچنین تبخیر از سطح سدها
در ســطح جهان حدود  ۵درصد و در ایران در حدود  ۶درصد اســت .در حالی که
این نسبتها زیاد نیست اما در بعضی مناطق خاص با توجه به موقعیت اقلیمی
این میزان بیشــتر میشــود .اردکانیان با اشــاره به حجــم  ۵۰میلیارد مترمکعبی
مخــازن در ایــران گفت :تبخیر ما حــدود  ۲میلیارد مترمکعب بوده اســت یعنی
حجم آن  ۳درصد و تبخیر آن حدود  ۱۷درصد است.

۷۶۶۵
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درصد پایبندی
اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت

واحد
ریزش شاخص کل بورس

میلیارد دالر
ارز نیمایی برای واردات

هزار میلیارد تومان
یارانه در جیب ثروتمندان

 ۱۲عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) که ملزم به اجرای توافق
کاهش عرضه نفت هستند
در ماه سپتامبر امسال  ۱۱۰درصد به این
توافق پایبندی داشتند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با
کاهش  7665واحدی بهرقم  176هزار و  419واحد
رسید .همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس)
نیز با کاهش  89واحدی روی رقم  2هزار و 20
واحد متوقف شد.

در فاصله  ۱۶مرداد ماه تا  ۱۴مهرماه امسال،
صادرکنندگان غیرنفتی حدود دو میلیارد و
 ۹۷۵میلیون دالر ارز در بازار ثانویه بهفروش
رساندهاند که دو میلیارد و  ۵۶۶میلیون دالر
برای واردکنندگان تأمین ارز شده است.

میثم موسایی ،استاد دانشگاه اظهار کرد که ساالنه
حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به چهار دهک
ثروتمند جامعه یارانه تعلق میگیرد که این مبلغ
خود به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور است.

قاچاقچیان روزانه  10میلیون دالر از قاچاق سوخت سود میبرند

نــــــــــــــــرخارز

 5000تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین
عطیه لباف

خبرنگار

ایــن روزهــا بــا اوجگیــری قاچــاق ســوخت
مصرف بشدت باال رفته و از اینرو مسئوالن
بهدنبــال راهــکاری بــرای مدیریــت وضــع
موجود هســتند .طرحهایی روی میز دولت
قرارگرفتهکهازمیانآنهاکوپنیشدنبنزین
و گازوئیل (نفت گاز) یادآور نوســتالژی دهه
 60و دوران پــس از جنگ تحمیلــی ایران و
عراق اســت .گزینهای که برخی کارشناسان
آن را تأییــد و عدهای اجــرای آن را بیفایده
و حتــی غیر قابل اجــرا تلقی میکنند .البته
مسئوالنمیگویندکهکوپنیشدنبنزیناگر
بهمرحلهاجرابرسد،هماننددهه60نیست
و احتمــاالً اجــرای آن بــا اســتفاده از کارت
ســوخت خواهد بود نه کوپنهــای کاغذی.
مزیــت مهــم ایــن طــرح را میتــوان توزیع
عادالنــه یارانــه میان تمام اقشــار جامعه و
یک گام رو به جلو در زمینه اصالح قیمتها
دانست .چرا که بر اساس این طرح هر کس
چه خودرو شخصی داشته باشد یا نه ،از یک
یارانه مشــخص ســوخت برخوردار خواهد
شد و میتواند در صورت عدم استفاده آن را
به دولت یا به مصرفکننده نهایی بفروشد.
بررســیهای بانــک مرکــزی در ســال ۹۶
نشــان میدهد که  49.4درصــد خانوارهای
ایرانــی از اتومبیــل شــخصی و  16درصــد از
موتورســیکلت اســتفاده میکننــد .جالــب
اســت کــه یارانه بنزین از این مســیر بیشــتر
سهم دهکهای متوســط تا دهم میشود.
یعنــی خانوادههــای فقیــر از ایــن یارانــه
بینصیــب هســتند .امــا مشــکل بزرگتــر
زمانی خودنمایی میکند که به رشــد بیش

از حــد اســتاندارد بنزین و گازوئیــل و پدیده
قاچاق ســوخت برخورد میکنیــم .قاچاق
ســوخت یارانــهای کــه بــه جای رســیدن به
دســت جامعــه هــدف یارانــه بــه چنــگال
قاچاقچیانمیافتد.
ëëیارانه 5هزارتومانیهرلیتربنزین
آمارها نشان می دهد که میانگین مصرف
بنزین در تابســتان تقریباً حدود  90میلیون
لیتــر در روز بــوده و نزدیــک بــه  9درصــد
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل رشــد
داشــته است .این میزان رشد اصالً طبیعی
نیســت و کارشناســان معتقدند که بخشی
از این رشــد مربوط به اوجگیــری قاچاق در
نتیجــه اختالف قیمت ســوخت در ایران با
کشورهایهمسایهاست.اختالفقیمتیکه
از رشد افسار گســیخته نرخ دالر در ماههای
گذشتهنشأتمیگیرد.
در این باره علی شمس اردکانی کارشناس
ارشــد انــرژی با حمایــت از طرح ســوخت
کوپنی به «ایران» گفت« :این کار الزم است
و به اعتقــاد من حتی اجرای آن دیر شــده
اســت .ســوخت یک ســرمایه میان نسلی
است که باید با استفاده از راهکارهای دقیق
آن را حفظ کرد .درهیچ نقطه از دنیا بنزین
یارانهای رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده
و حتــی برعکس .بــرای مثال میبینیم که
درکشورهمسایهیعنیترکیهقیمتبنزین
بیــش از  10برابــر ایران اســت اما در همین
حــال رشــد اقتصــادی آن هم بیــش از دو
برابرایران است .اگر ســوخت ارزان و دادن
یارانه به اقشــار پردرآمد جامعه که خودرو
ســوار هستند میتوانست رشد اقتصادی و
توسعهبهدنبالداشتهباشد،االنوضعیت
کشور این چنین نبود ».او ادامه داد« :دولت

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
تصریــح کــرد« :اما اگــر دولت بــرای تمام
اقشار جامعه یک سهم مشخص از یارانه
ســوخت بویژه بنزین و گازوئیــل را در نظر
بگیرد و اجازه دهد هر کس که از این یارانه
استفاده نمیکند ،آن را در بازار مطمئنی به
دولت یا به مصرفکننده واقعی با قیمتی
منطقی نظیر فوب خلیج فارس بفروشد،
از این طریق میتواند هم با قاچاق مبارزه
کند و هم به تقســیم عادالنه یارانه دســت
یابد .ضمن آنکه همه سعی میکنند برای
مدیریت هزینهها مصرف خود را مدیریت
کننــد .این تعریف ســوخت کوپنــی و اجرا
شدنیاست».
ëëنگاهیبهیارانهسوختدرایران
قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی بســیار
نزدیــک به هم اســت .بــا در نظر گرفتن هر
بشــکه نفت خام معــادل  80دالر ،هر لیتر
بنزیــن در بــازار جهانــی حــدود  ۵۰ســنت
میشود .از آنجایی که بنزین در ایران لیتری
هزار تومان ثابت است تقریباً هر لیتر بنزین

بیش از  5هزار تومــان یارانه پنهان دارد.اما
هــر قــدر قیمــت دالر باالتر مــیرود یا نفت
خــام در دنیــا گرانتــر میشــود ،ایــن یارانه
پنهان بیشتر و بزرگتر میشــود .االن هم
کــه قیمت نفــت در بازارهــای جهانی رو به
افزایش اســت ،احتمــاالً بزودی ایــن یارانه
پنهانبیشترنیزخواهدشد.
بــا ایــن حــال قاچاقچیــان ســوخت یارانــه
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص میدهند.
بــرای مثــال در کشــور ترکیه هر لیتــر بنزین
 1.12دالر است .با احتســاب هر دالر  12هزار
تومــان در بــازار آزاد ،هر لیتــر بنزین قاچاق
حــدود  12هزار تومان برای قاچاقچی ســود
به همــراه دارد .بنزین تنهــا کاالی یارانهای
مهم نیست .یارانه عظیمی هم به گازوئیل
داده میشــود .بــرآورد میشــود کــه حدود
 90میلیــون لیتــر در روز نیــز مصــرف نفت
گاز کشــور باشد.بر این اســاس تقریباً دولت
ساالنه حدود  300هزار میلیارد تومان یارانه
بابت بنزین و گازوئیل میدهد اما این رقم
به دست جامعه هدف یارانه نمیرسد.

احتکاربزودیبیمعنامیشود
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

روزی کــه ممنوعیــت واردات در برخــی
از کاالهــا ایجاد شــد و قیمــت دالر افزایش
پیــدا کــرد و پیشبینیها نســبت بــه ادامه
افزایش قیمــت دالر بود ،احتکار در خیلی
از بخشها آغاز شــد .احتکاری که با هدف
افزایش قیمتها صورت گرفت .برخی از
تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال برای آنکه
سودشان چند برابر شود ،نسبت به کاهش
عرضه کاالها اقدام کردند .این امر در بازار
خأل کاالیی ایجاد کرد و خیلی از کســانی که
نیاز به کاال داشتند نتوانستند براحتی آن را
در بازار پیدا کنند.
فروشــندگان هــم یکــی از شــاکیان کمبود
کاال بودنــد چــرا کــه دیگــر ماننــد گذشــته
تزریق کاال صــورت نمیگرفت و بنکداران
بهصــورت قطــره چکانــی بــه سفارشــات
خود میرســیدند .خیلی از بنکداران که در
ماههای خرداد و تیر سفارش خرید داده و
پولشان را کامل واریزکرده بودند تا شهریور
مــاه بهکاالهای خود نرســیدند .رویهای که
برخــی از تولیدکننــدگان و واردکنندگان در

پیش گرفتند باعث شد ستاد تشدید مبارزه
با احتکار و اختفای کاال شــکل بگیرد .بعد
از آن  21قلــم کاال در لیســت ســازمانهای
نظارتــی قرار گرفــت .بدین جهت هرگونه
احتــکار و اختفای  21قلــم کاال از مصادیق
جرم قلمــداد و با آن برخورد میشــود .در
این لیست کاالهای اساسی (برنج ،روغن،
گنــدم ،آرد و ،)...لوازم خانگی ،خودروهای
ســبک ،الســتیک ،انواع لبنیــات و مصالح
ساختمانی (گچ ،سیمان ،میلگرد ،تیرآهن
و )...اســت .بعد از مشــخص شدن کاالها،
بازرســیهای روزانــه ســازمان تعزیــرات
حکومتــی از انبارهــای حاشــیه پایتخــت و
ســایر شهرها آغاز شــد .در تهران انبارهای
مختلفی شناسایی شد که نسبت به احتکار
خــودرو ،الســتیک خــودرو ،لــوازم خانگی،
برنــج ،روغن وکاغــذ اقدام کــرده بودند .از
طرفی در بنادر کشــور همچنین احتکاری
صــورت گرفت .تعــدادی از صاحبــان کاال
که جا برای احتکار کاالهای خود نداشــتند
ترجیــح دادنــد هزینــه انبــارداری بنــادر را
پرداخت تا به مرور زمان و با رشد قیمتها
کاالهــای خود را وارد کنند .اما صف کشــی
کاالهــا در بنــادر کــه بخشــی از آن به علت

تعــدد قوانین و مشــخص نبودن شــرایط
ترخیــص بــرای گمــرک بــود ،اما با فشــار
دولت ترخیص کاالها ســرعت گرفت و به
ســودجویان اجــازه نگهــداری کاال در بنادر
داده نشــد .گفته شده است روزانه  5هزار و
 700کامیون از بنادر کشور کاالها را از گمرک
ترخیص میکند .لذا واردکنندگان چارهای
جز عرضه کاالهایشان ندارند .با گذشت دو
ماه از فعالیت ستاد تشدید مبارزه با احتکار
و اختفــای کاال وزارت صنعــت اعالم کرده
اســت :از ابتدای ســالجاری تا پایان مرداد
مــاه بیــش از  157هــزار فقــره بازرســی از
انبارها انجام شده که به تشکیل  4120مورد
پرونده منجر شده است.

ëëاجناسیکهازپستوهابیرونآمد
امــا ایــن روزهــا میــزان کاالهــای احتــکار
شــده رو بــه کاهــش اســت .ایــن رونــد بــا
افــت قیمــت دالر اتفــاق افتــاده اســت.
بــا کاهــش قیمــت دالر بــه یکبــاره از روز
چهارشــنبه عرضه لوازم خانگی ،خودرو،
موتورسیکلت ،برنج و روغن افزایش پیدا
کــرده اســت .اما نکته قابل تأمــل اینکه با
وجود افزایش عرضه ،از تعداد مشــتریان
کاسته شده است .در مقطع فعلی مردم
خواهان کاهش بیشــتر قیمتها هستند.
البته تولیدکنندگان محصوالت ســلولزی
بهدنبــال کاهــش قیمــت هســتند و ایــن
احتمال هست که برخی از تولیدکنندگان

نسبت به بازنگری قیمت محصول نهایی
خود اقدام کنند.
محمد علی اســفنانی مدیر کل تعزیرات
حکومتــی اســتان تهــران میگویــد :هیچ
تولیدکنندهوواردکنندهاینمیتواندکاالی
خود را احتکار کند چرا که رصد ما از انبارها
روزانه اســت و مرتب به موجــودی و انبار
کارخانجات هم ســر میزنیــم .اگر کاالیی
کشــف شــود با دارنده کاال برخورد بســیار
جــدی میشــود .محمــد قبلــه مدیرکل
دفتــر بازرگانی وزارت صنعــت ،معدن و
تجــارت هم ارزش کل کشــفیات کاالهای
احتکار شــده را  254میلیــارد ریال عنوان
کرد و گفت:با توجه بــه بهرهبرداری از فاز
دوم سامانه جامع انبار وشفاف شدن ثبت
کاالها ،بتدریج احتکار موضوعیت خود را
از دست میدهد.
وی در خصــوص اقدامــات صورت گرفته
در این حوزه نیز توضیــح داد :با اقدامات
انجــام شــده ،نقشــه حرکــت کاال بــرای
سیاســتگذاری و تصمیمگیری مشــخص
اســت و در ایــن مســیر کاال در کوتاهتریــن
و بهینهتریــن زمــان ممکــن بــه دســت
مصرفکنندهخواهدرسید.

واگذاری یکی از بخشهای زیرمجموعه شرکت راه آهن خبرساز شد

مصائب یک واگذاری دیگر
سهیال یادگاری
خبرنگار

بر اساس سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی خصوصیســازی به منظور کاهش
فعالیتدولتدرعرصههایمختلف اجرا
شد اما واگذاریهای غیر اصولی و مدیریت
ناتوانوناکارآمدبعدازواگذاریشرکتهای
دولتــی مشــکالت زیــادی بوجــود آورده که
نه تنها اهداف نخســتین خصوصیســازی
را بــرآورده نکــرد حتــی هزینههــای مالــی
زیــادی بــه دولــت و اقتصاد ملــی تحمیل
کــرده اســت .هــر ســال شــاهد هســتیم که
بعضی از شرکتهای واگذار شده به خاطر
مشــکالت مالی بهصورت تعطیل یا نیمه
تعطیــل درآمدهاند و با بیــکاری کارگران یا
پرداخت نشــدن حقــوق آنــان اعتراضات

بیشتر شــده است.در شهرهای صنعتی که
واگذاری شــرکتهای بــزرگ دولتی و ملی
به بخش خصوصی در آنها بیشتر به چشم
میخورد مشکالت ناشی از این واگذاریها
بیشتر است نمونه آن نیز شرایط نامناسب
کارخانههایهپکووآذرآباراکبودواکنون
گروهــی از کارگــران واحــد «احیــا صنعت»
شــرکت واگن پــارس به واگــذاری این واحد
تولیدیبهبخشخصوصیاعتراضدارند.
کارگرانمیگویندشرکتیکهدرمزایدهبرنده
شده صالحیت اداره کارخانه را ندارد.
ëëماجرایواگذاری
علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس
توگو با «ایران» میگوید :شرکت راه
در گف 
آهنیکیازسالنهایمتعلقبهخودکهدر
اجارهشرکتاحیاصنعتبودهرابهصورت
مزایده واگذار کرده است .این سالن کاری در

يورو
پوند

-

درهم

-

ایستگاه راه آهن مرکزی اراک قرار دارد و کار
آن تعمیر و نگهداری و سرویس واگنهای
قطار است .به گفته کریمی شرکت راه آهن
در مزایدهای این ســایت تعمیر واگن را که
حدود  300پرسنل دارد با اختالف قیمتی
کم ( 4میلیون تومان) به بخش خصوصی
واگــذار کــرده اســت .او و برخــی مســئوالن
محلی معتقدند مسائل پشــت پردهای در
واگــذاری شــرکت وجــود دارد و در مزایــده
اعمــال نفوذ شــده اســت بــا اینکــه هیأت
مدیره فعلــی اعالم آمادگــی کردهاند پول
بیشتری برای پس گرفتن مزایده بپردازند
اما راه آهن با این پیشــنهاد مخالفت کرده
اســت .کریمی خبر داد که مسئوالن استان
در نامــهای بــه وزیــر راه و شهرســازی از او
درخواســت کردهانــد کــه راه آهــن از تأیید
نهایــی مزایــده صــرف نظر کند تــا نگرانی

کارگران این شرکت برطرف شود.
ëëکارغیرقانونینکردیم
اماسعیدرسولیعضوهیأتمدیرهشرکت
توگــو بــا «ایــران» تأکیــد
راه آهــن در گف 
مــی کنــد راه آهــن در انجــام مزایــده هیچ
گونه خالف یا اقــدام غیرقانونی را مرتکب
نشده است و براساس قانون با سر رسیدن
زمان قرارداد راه آهن برای بســتن قرار داد
جدیــد مزایــده برقــرار کرده و یک شــرکت
کــه مجوزهــای الزم را کســب کــرده در این
مزایده برنده شــده است .رسولی میگوید:
در مزایــده اختــاف قیمــت اصــاً مهــم
نیســت و قانون تعیین نکــرده اگر اختالف
قیمتی کم بود مزایده باطل است و یا نباید
شرکت را به خریدار جدید واگذار کرد اگر راه
آهن خالف آنچه کــه قانون گفته را اعمال
میکرد مرتکب خالف میشد .او در پاسخ

به مسئوالن و مدیران شرکت احیا صنعت
کــه معتقدند وقتی این شــرکتی مشــکلی
نداشته و چند سال شرکت نمونه بوده چرا
باید واگذار شود میگوید وقتی زمان قرارداد
منقضــی میشــود مزایــده جدیــد برگــزار
میشود و نوع عملکرد شرکت مانع اجرای
قانون نیســت هــر چند کارگــران یا اعضای
شرکتجزومتخصصتریننیروهاباشند.
ëëاحتماللغومزایده
اما یکی از مســئوالن واگن پارس که شرکت
احیــا صنعــت زیرمجموعــه آن اســت به
«ایران» گفت که با تالش مسئوالن استانی
و درخواســت کارگــران احتمال لغو مزایده
و تأیید نشــدن آن از طرف شرکت راه آهن
وجود دارد .به گفته این مقام مسئول برنده
مزایده جدید راه آهن،ساکن ایران نیست و
این یکی از اشکاالت ما به مزایده است.
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ســـــــــــکه و طال

در حــال حاضر به هر لیتر بنزین بیش از 5
هزار تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به
 5هــزار و  500تومــان یارانه میدهد .ســود
ایــن یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان
مــیرود .یک فرد پورشــه ســوار  4برابر یک
فرد از طبقه متوسط جامعه که پراید سوار
میشــود ،یارانه میگیرد .چرا که خودروی
وی در هــر کیلومتــر  4برابر پراید ســوخت
مصرف میکند .اما از آن بدتر سودی است
کــه از بابــت یارانههــا نصیــب قاچاقچیان
میشــود ».بــه اعتقــاد شــمس اردکانــی
قاچاقچیان سوخت فقط مرز نشینان فقیر
نیســتند ،بلکه آنها افرادی پرنفوذ هستند
که در پشــت مرزنشــینان پنهان شــدهاند.
او مــی گوید« :همین افراد هم با اســتفاده
از قــدرت خود اجازه نمیدهنــد که دولت
قیمــت حاملهای انــرژی را اصــاح کند.
بــرآورد میشــود کــه روزانــه  15میلیــون
دالر قاچــاق انواع ســوخت رقــم میخورد
و نزدیــک بــه  10میلیــون دالر ســود از ایــن
مســیر نصیــب قاچاقچیــان میشــود».

تومان

دالر (سنا)

ایرنا

 ۳۴میلیون نفر تحت تأثیر کاهش بارشها

editorial@iran-newspaper.com
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توسعهاقتصادیازکداممسیرمیسراست؟

علم جغرافیا میگوید ایران کشــوری اســت نیمهخشک که
از دیربــاز با مشــکل کمآبــی مواجه بــوده ،کویرهای وســیع و
یادداشت
کوهســتانهای گســترده دارد که هر کدام زمینه رشد صنایع
تولیدی بویژه در حوزه کشاورزی را با محدودیت مواجه کرده
اســت .دقت داشــته باشــید که برابر آمار حــدود  13میلیون
هکتــار یــا کمتــر از  ۱۰درصــد مســاحت کشــور اراضــی قابل
فرهاد فزونی کشــت اســت ،در حالی که این آمار برابر اعالم فائو برای کل
عضو هیأت زمینهای جهان  35درصد اســت .همچنین در نظر داشته
ن مناســب ،به آب
نمایندگان اتاق باشــید کــه صنایع تولیــدی عالوه بــر زمی 
بازرگانی تهران
کافی و سیستم حملو نقل مجهز نیاز دارد .فقدان رودهای
قابل کشــتیرانی در داخل کشور ،کمبود زیرســاختهای مدرن حملو نقل و وجود
ســرزمینهای کوهستانی (بهعنوان یک مانع طبیعی) نیز که اثرات تشدیدگری بر
عدم رشــد حوزه تولید در کشور دارند ،عمالً مزیتهای مطلق زمینی ما را محدود
ت مــا مربوط به موقعیت ژئوپلیتیکی از
کــرده اســت .در این بخش مهمترین مزی 
یک طرف و تعدد همســایگان از طرف دیگر اســت که تاکنون بســیار کم از آن سود
بردهایم .در نتیجه تولید واقعی و سودآور در کشور صرفاًدر حوزههایی که مزیتهای
زیرزمینی داشتهایم متمرکز شده است .البته این تولیدات مانند محصوالت نفتی
و پتروشــیمی ،کانیهای فلزی و غیرفلزی ،ســیمان و ...حجیم و سنگین بوده و لذا
مجدداً درگیر بحث مشــکالت حملو نقلی میشوند .توجه کنیم که هزینه حمل
این اقالم به نســبت هزینه تولید ،باال و بخش عمدهای از قیمت تمام شــده است.
از اینرو به نظر میرســد عمالً کشــور ما چهار مســیر در جهت توســعه اقتصادی و
تحریک واقعی سمت عرضه پیشرو دارد:
-۱تمرکز ویژه بر صنایع مبتنی بر مزیتهای معدنی و منابع زیرزمینی :این توجه
در ابتدا به جهت صادرات بیشــتر با هدف افزایش درآمد ارزی ،افزایش اشتغال و
افزایش وابستگی جهان خارج به اقتصاد ایران و در واقع تعمیق اقتصاد مقاومتی
اســت .ایــران بــه تنهایــی دارای  7درصد منابع معدنی جهان اســت و به نســبت
مســاحت کشــور عمالً یکی از غنیترین کشورهای جهان محســوب میشود .یکی
دیگــر از دالیــل اهمیــت توجه به منابع زیرزمینی مربوط به پیشــرفتهایی اســت
کــه در عرصــه تکنولوژی اســتخراج در حــال رخ دادن اســت .تکنولوژیهای جدید
بــا افزایش بهــرهوری و همچنیــن افزایش امکان برداشــت از منابــع غیرمتعارف
معدنی (برداشت مواد معدنی از منابع زیردریاها و اقیانوسها ،خاکهای کمعیار
نقــاط دورافتــاده و معــادن عمیق) و هیدروکربــوری (نفت و گاز شــیل و نفت و گاز
کــف اقیانوسهــا) ،احتماالً باعث میشــود با افزایش عرضه شــاهد کاهش ارزش
این منابع در دهههای آتی باشیم .مورد دیگر اینکه با توجه به حجیم بودن منابع
معدنی و مشکالت حمل و نقلی آن ،مسأله فرآوری مواد معدنی در محل معدن
بایــد مــورد توجه قــرار گیرد .بویــژه در نقاطی کــه هزینههای حمل و نقــل بیش از
مزیتهایصرفهجوییمقیاساستوانتقالمنابعازمعادنمختلفبهیکمرکز
بزرگ فرآوری هزینههای زیادی به بار میآورد.
 -۲حرکت به ســمت حوزه اقتصــاد بیوزن :فناوریهای دیجیتــال و تولید محتوا،
خدمات ،پژوهش و اطالعات ،و ...حوزههایی که اســیر محدودیتهای جغرافیایی
و زیرساختی کشور نخواهند بود و با بهرهگیری از یک نظام مدیریتی و سرمایهگذاری
هوشــمندانه و صرفاً با بهرهگیری از سرمایههای انسانی موجود میتوانند قابلیت
رشد وسیع و مقیاسپذیری باال داشته باشند .ایران با نیروهای جوان تحصیلکرده
بسیار باید در این راستا سرمایهگذاری داشته باشد .توجه به حجم باالی درآمدها از
برنامهریزیها و خدمات رایانهای در هندوستان میتواند یک نمونه واضح و آشکار
باشد.
-۳توســعه اقتصــاد دریاپایه :مدتهای طوالنی اقتصاد کشــور در مرزهای داخلی
محبوس و دور از دریا متمرکز بوده اســت .ظرفیتهای عظیم ســواحل و دریاهای
متعلق به کشور در جهت تأمین کمهزینه نیاز پروتئینی کشور ،ایجاد ظرفیتهای
صادراتی در حوزه ارگانیســمهای دریایی (ارگانیسمهای گیاهی و حیوانی از جمله
ماهــی ،میگــو ،خاویــار و انــواع جلبــک) ،کاهش هزینههــای حملو نقــل از طریق
متمرکز نمودن زنجیرههای صنعتی و شهرها در حاشیه سواحل و ...باید در اولویت
قرار گیرد؛ امروز قســمت زیادی از جمعیت جهان در سواحل دریاها و اقیانوسها
ســاکن هســتند ،اما در این حوزه ایران نه تنها با میانگین جهانی فاصله دارد ،بلکه
وضعیــت آن رو بــه نزول اســت .بهطور میانگیــن  22.5درصد جمعیت کشــور در
استانهای ساحلی ساکنند .در مقابل اکنون 39درصد جمعیت جهان در محدوده
 100کیلومتری دریاها و  60درصد شــهرهای جهان که جمعیتی بیش از  6میلیون
نفر دارند در سواحل دریاها یا در نزدیکی سواحل قرار دارند .پیشبینیها حاکی از
این است که تا سال  2020دو سوم جمعیت جهان در محدودههای ساحلی ساکن
خواهندشد.
 -۴صنایــع تولیدی فناورانــه :در گام آخر صنایعی که متمرکز بر تولید محصوالت
کموزن/کمحجــم اما دارای چگالی ارزش بســیار باال هســتند باید مــورد توجه قرار
گیرنــد .صنایعی بــا ارزش افزوده باال که هم نیازمند فضاهــای محدود برای تولید
هستند و هم در حوزۀ حملو نقل چالش خاصی ایجاد نمیکنند .تولیداتی نظیر
قطعات الکترونیک ،نیمهرساناها،محصوالت شیمیایی و پلیمری پیچیده ،آلیاژها
و کامپوزیتهای خاص و ،...عالوه بر تولیدات صنعتی مذکور ،محصوالت کشاورزی
تولیدی با کمک فناوریهای روز ،فناوریهایی که سرعت تولید را باال برده و میزان
نیاز به آب و زمین کشاورزی را تا یکدهم کاهش میدهند نیز میتواند مدنظر قرار
گیــرد .رویهای که هلند را به دومین صادرکننده مــواد غذایی در جهان تبدیل کرده
است .متأسفانه در کشور ما صنایع پیشرفته واقعی شکل نگرفته است .ما کاالهایی
باقیمتهایباالوتکنولوژیپیشرفتهتولیدنمیکنیم.شرکتهایبهظاهرفناورانه
از جملــه در صنعــت خــودرو و لوازم خانگــی ،مونتاژکار هســتند و قطعات اصلی
محصوالت این شــرکتها و حتی ماشــینآالت تولیدی آنها از خارج وارد میشود.
مــواد معدنی و هیدروکربوری نیز عمالً با کمترین فــرآوری و ایجاد کمترین ارزش
افــزوده صــادر شــده و پس از فــرآوری و تولید آلیاژها و پلیمرهــای پیچیدهتر از این
مواد مجدداًوارد کشور میشوند .در حقیقت خامفروشی یا تولید کاالهای کمارزش
رویهای رایج در اقتصاد شــده اســت .علت این امر نیز از نظر محققان ،پایین بودن
دانش تولید و کمبود سرمایههای انسانی نیست بلکه نبود زیرساختهای بنیادی،
نهــادی و مدیریتی مناســب برای توســعه صنایع پیچیده اســت .صنایــع تولیدی
فناورانــه در زمــره صنایع تولیــدی پیچیده بوده کــه نیازمند محیط و ســاختارهای
ســازمانی منعطف ،یادگیرنده ،چابک و دارای سطح باالی پیوستگی و یکپارچگی
بین بخشهای تخصصی متنوع ،متعدد و پرشــمار است .لذا در این حوزه هم به
ب و کار
تربیت مدیر ،هم به نهادســازی و هم به تغییر قوانین و مقررات حوزه کســ 
نیازداریم.
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اخـــبار
ëëگرانیسیمانبهبهانهگرانیپاکت
یــک عضــو انجمن ســیمان بــا بیان
اینکــه افزایــش قیمت پاکــت باعث
شــده تا کارخانجات ســیمان بیشــتر
محصوالت خــود را بهصورت فلهای
بفروشــند ،گفــت :براســاس کــدام
اســتدالل قیمت پاکت چندین برابر
شــده؟همین افزایــش قیمت پاکت
باعث شده تا قیمت سیمان افزایش
توگو
پیدا کند .محمدعلی ُبد در گف 
با تسنیم با اشــاره به افزایش قیمت
پاکــت ســیمان در بــازار ،گفــت :در
چنــد مــاه گذشــته پاکــت ســیمان با
قیمت  300تــا 450تومان به فروش
میرســید اما متأسفانه عدم نظارت
دســتگاهها باعث شد تا کارخانههای
تولیــدی پاکــت قیمتهــا را امروز به
بیش از دو هزار تومان برسانند.
ëëبلیت اربعین تهران-نجف باالتر
از ۲.۲میلیونتخلفاست
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
گفت :قیمت بلیت پروازهای اربعین
مســیر تهــران  -نجــف باالتــر از ۲.۲
میلیــون تومان تخلف اســت و زائران،
بلیت پروازها را گران نخرند .بهگزارش
تســنیم ،رضا جعفرزاده اظهارداشت:
براســاس توافقهــای صــورت گرفتــه
مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی،
قیمــت مســیر تهران-نجف-تهران و
ســایر شهرســتانها به نجف ،بغداد و
بالعکس 2میلیون و  200هزار تومان و
مشهد-نجف-مشهد  2میلیون و 800
هزار تومان تعیین شده است و فروش
بلیت باالتر از این ارقام خالف اســت.
وی گفــت :بــا توجه بــه تعیین قیمت
بلیــت شــهرهای عــراق زائــران دقت
کنند و بلیتها را گران نخرند.

