
اقتصادی 6

گــروه اقتصادی - مدیرعامل 
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
گفــت: تعرفه هــای موجــود برق 
تغییــری نکــرده و هیــچ افزایش 
 قیمتی به عنوان جریمه اعمال نشده 

است.
مصطفــی رجبی مشــهدی، با 
اشــاره به آخریــن وضعیت جریمه 
مشترکان پرمصرف برق، اظهار کرد: 
پیرو بند ی تبصــره ۸ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ برای اصالح تعرفه های 
مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی 
طرح به پایان رســیده و در صورت 

تصویــب آن در هیــات دولــت، با 
کاهش یارانه بــرق پرداختی به این 
دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی 
مشــترکان پرمصرف به صورت غیر 

یارانه ای محاسبه خواهد شد.
وی بــا تاکید بــر اینکه تاکنون 
مصوبه ای در این راســتا ابالغ نشده 
است، گفت: رفتار مصرفی مشترکان 
پر مصرف به گونه ای اســت که گاه 
بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشــترک، از 

برق استفاده می کنند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان 
اینکــه اگر ۱۵ درصد مشــترکان که 

جزو پر مصرف ها هستند به مدیریت 
مصرف توجه بیشتری داشته باشند 
بســیاری از مشــکالت تامین برق 
برطرف می شــود، اظهــار کرد: اگر 
این دسته از مشــترکان در تابستانی 
که گذشــت همراهی بیشــتری با 
صنعت برق داشتند، محدودیت ها و 

یا خاموشی ها اتفاق نمی افتاد.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه از 
بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، ۸۵ 

درصد  یعنی حــدود ۲۵ میلیون در 
رده کــم مصــرف و خوش مصرف 
قــرار می گیرند که قبــض برق آنها 
کمتــر از ۳۰ هــزار تومان اســت، 
گفت: مشــترکان پر مصرف حدود 
۵ میلیون مشــترک هستند که از این 
بین حدود ۸۵۰ هزار مشترک بسیار 
پرمصرف هستند  که بیش از دو برابر 
الگوی تعیین شــده برای هر منطقه 

جغرافیایی برق مصرف می کنند.

به گفته وی بر اســاس مصوبه 
مجلس می بایست قیمت تمام شده 
از پرمصرف ها اخذ شود، گفت: قطعا 
اینــکار به نفع همه مشــترکان و در 
راستای ایجاد تعادل در توزیع یارانه 
است اما هنوز چیزی در این رابطه به 

وزارت نیرو ابالغ نشده است.
مدیریت  شــرکت  مدیرعامل 
شــبکه برق ایــران در پایان با توجه 
به محدودیت های تامین ســوخت 

نیروگاهی، از مشــترکان خواســت 
نســبت به کاهش مصرف برق و گاز  

اقدام کنند.

فرماندار  اقتصــادی -  گروه 
ســیریک گفت: مجتمع بندری این 
شهرستان دارای ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی بــوده و امید می رود در دهه 

فجر سال جاری بهره برداری شود.
احمد جمالدینــی در بازدید از 
بخش هــای مختلف مجتمع بندری 
ســیریک از جملــه محــل احداث 
عملیات شــمع و عرشــه اســکله، 
محوطه پــس کرانه، ایســتگاههای 
ایمنــی اطفا حریق و برق آن مجتمع، 
افزود :عملیات احداث اسکله شمع و 
عرشه بندر چند منظوره بندر سیریک 
بــا  اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریالی  درحال 

انجام است.
وی ادامــه داد:  عملیات احداث 
اسکله شــمع و عرشه این بندر چند 
منظوره با هدف توســعه ســواحل 
مکران و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه 

با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیای 
راهبردی سیریک در راستای تسریح 
و گسترش بازرگانی منطقه أغاز شده 

است.
وی اضافه کرد: طول اسکله های 
ایــن بندر ۱۰۴ متــر بر روی ۸۴ عدد 
شمع با طول متوســط ۴۵ متر است 
و اکنــون در روزهای پایانی عملیات 
کوبش شــمع اســکله های مجتمع 
بندری ســیریک بــه روش "کوبش 
از خشــکی" بــا پیشــرفت تقریبی 
۹۰درصــد هســتیم، همچنین باید 
گفت مجتمع بندری ســیریک با ۵۱ 
هکتار پســکرانه و ۳۴ هکتار وسعت 
حوضچه بعد از بندر شــهید رجایی 
دومیــن حوضچه بــزرگ تجاری 

هرمزگان به شمار می رود.
فرماندار سیریک گفت:  سخنان 
بســیاری در خصــوص اهمیت و 

جغرافیــای راهبردی منطقه مکران و 
سیریک می توان بیان کرد اما مهمترین 
تاثیر آن در زندگی و معیشــت مردم 
است که می تواند با فعال شدن مجتمع 
بندری ســیریک عالوه بر مهیا کردن 
شــرایط صادرات با صرفه اقتصادی 
بیشتر برای تولیدکنندگان بخش های 

مختلف در دیپلماســی اقتصادی هم 
نقش ایفا کند.

اســتاندار پیشــین هرمــزگان 
در تاریخ ۱۲ دی ماه ســال گذشــته 
گفت: بندرگاه ۱۰۴متری سیریک تا 
اوایل ســال ۱۴۰۰ و در موعد مقرر به 

بهره برداری می رسد.

فریدون همتی افزود: ســاخت 
اســکله ۱۰۴ متری بندرچند منظوره 
سیریک شــامل شــمع و عرشه، با 
اعتبار اولیه ۲۷۵ میلیارد ریال در حال 

اجراست.
مدیر اداره بنــادر و دریانوردی 
شــهید باهنر هم در تاریخ یک مرداد 
۹۸ گفته بود: این پروژه، شامل احداث 
سکوی پهلوگیری و یک فروند اسکله 
تجاری از نوع شــمع و عرشه به طول 
۱۰۴ متر اســت که مســاحتی بالغ بر 
یکهزار و ۷۵۰ متر مربع را شــامل می 
شود.  محمدحسینی مدت زمان پیش 
بینی شده برای اجرای طرح ساخت 
اسکله های جدید بندر سیریک را ۲۴ 
ماه اعالم کرد و افزود: اعتبار اولیه این 
پروژه افزون بر ۲۴۵ میلیارد ریال است 
که از محل منابع داخلی سازمان بنادر 

تامین مالی می شود.

با احداث بندرگاه سیریک امکان 
پهلوگیری شــناورهای ۱۰هزارتنی 
است و زمینه برای اشتغال و شکوفایی 
و رونــق اقتصــادی در بخش های 
صــادرات و واردات، مســافربری و 

گردشگری فراهم می کند.
استان هرمزگان دارای ۳۲ بندر 
فعال اســت که به اسکله های تجاری 
و صیادی برای تخلیه و بارگیری کاال 

و جابه جایی مسافر معروف هستند.
بندر شهید رجایی، شهید باهنر، 
شــهید حقانی، بندرلنگــه، آفتاب، 
چارک، کیش، قشــم، تیاب، کالهی، 
کرگان، جاسک و سیریک مهم ترین 

بنادر هرمزگان هستند.
شهرســتان ۴۵ هــزار نفــری 
ســیریک در ۶۰ کیلومتری شــرق 
مینــاب و ۱۶۵ کیلومتری بندرعباس 

مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

گروه اقتصادی - بــا توجه به 
اینکه پانزدهمین اجالس سران سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( و ششــمین 
نشســت سران کشــورهای ساحلی 
دریــای خــزر هفتم آذرمــاه برگزار 
می شــود، یک کارشناس اقتصادی به 
بررســی ابعاد اقتصادی این نشست 
بــرای ایران در حوزه روابط بین الملل 

و تحریم ها پرداخت.
ســازمان همــکاری اقتصادی 
)اکو( در ابتدا با مشــارکت سه کشور 
ایران، ترکیه و پاکســتان بر اســاس 
معاهده ازمیر و با هدف اعتالی سطح 

زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ 
تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، 
آذربایجان، ازبکســتان، ترکمنستان، 
قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این 

سازمان ملحق شدند.
از جمله اهداف دیگر ســازمان 
گسترش تجارت درون منطقه ای و فرا 
منطقه ای و همچنین تالش در جهت 
ادغــام تجارت کشــورهای منطقه با 
تجارت جهانی اســت که پانزدهمین 
اجالس ســران ســازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( و ششــمین نشست 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر 

هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنســتان 
برگزار می شود.

در این زمینه، سهراب دل انگیزان 
- کارشــناس اقتصادی - اظهار کرد: 
اجالس منطقــه ای و محلی بین چند 
کشــور می تواند ارزش های بســیار 
بزرگی برای این کشــورها ایجاد کند 
به ایــن علت که کشــورهای عضو 
فرصت هــا و تهدیدهــای اقتصادی 
مشــترکی دارنــد و اگر بــا یکدیگر 
همکاری های اقتصادی داشته باشند، 
می تواننــد از ایــن همکاری ها منافع 
محلی باالیــی ببرند که این منافع هم 

ایجاد منافع مثبت را دربرمی گیرد و هم 
مانع شــکل گیری زیان های احتمالی 
چون مشــکالت زیســت محیطی، 
مسائل مرزی، ریزگردها و .. . می شود.

وی افــزود: ایران در ســازمان 
اکو به عنوان یک ســازمان منطقه ای 
با کشــورهای همســایه خود چون 
افغانســتان، پاکســتان و .... کــه در 
این ســازمان عضو هســتند، منافع و 
تهدیدهای مشــترکی دارنــد که این 
منافع و تهدیدها تاثیر قابل مالحظه ای 
بر همکاری هــای اقتصــادی آن ها 

می گذارد. 

به گفته این کارشــناس، روابط 
بین الملــل و تحریم هــای شــدید، 
حــوزه ای اســت که ایــران در حال 
حاضر با آن چالــش دارد که امضای 
توافق نامه های بین کشوری و منطقی از 
طریق سازمان اکو و برقراری مبادالت 
تجاری به وسیله پول ملی این کشورها 
می تواند منافع اقتصادی باالیی را برای 

ایران و آن کشورها ایجاد کند.
این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: البته  این امر به رفع سوتفاهم های 
بین کشــورهای عضو اکــو نیاز دارد 
زیرا، این سوتفاهم ها روابط اقتصادی 

این کشــورها را کاهش داده است که 
باید تعریف های جدیدی از تفاهم ها، 
مذاکره هــا، مقررات  و چارجوب ها و 
عناصر ارتباطی بین کشورها صورت 
بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی 
کــه در منطقه چون حضور طالبان در 
افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و 
ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، 
نیاز اســت تا بازنگری های اقتصادی 
صورت بگیرد که تعریف مجددی از 
منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت 
همه کشورهای عضو را در پی داشته 

باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

تعرفه های برق هنوز تغییر نکرده است

گــروه اقتصــادی -توســعه 
همــکاری های ترانزیتــی منطقه ای 
و تعریــف کریدورهــای جدید در 
دســتور کار دولت قــرار دارد. ایجاد 
کریدورهای جدید عالوه بر تســهیل 
مراودات تجاری منجر به درآمدزایی 
برای کشور شده و هزینه های حمل و 

نقل را کاهش می دهد.
تعریف کریدورهای شــمال به 
جنوب از برنامه هایی اســت که دنبال 
می شــود، ایجاد کریــدوری از خلیج 
فارس به گرجســتان و دریای سیاه از 
جمله این طرح ها محسوب می شود.

به گزارش ســازمان راهداری و 

حمــل و نقل جاده ای، »جواد هدایتی«  
بــا ارزیابی نشســت های دور روزه با 
گرجســتان که اواخر آبان برگزار شد، 
گفت: برگزاری نشست های مشترک 
حمل ونقلی و تجــاری به منظور رفع 
مشکالت، ابهامات عملیاتی طرفین و 

رفع موانع حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیل تردد 
جاده ای محموله ها و حمایت از فضای 
رقابت با شیوه های متنوع حمل ونقلی، 
لزوم اســتفاده از فرصت های مطلوب 

همکاری را دوچندان ساخته است.
هدایتی با اشاره به سه دهه سابقه 
انعقاد موافقتنامه حمل ونقل بین المللی 

جاده ای تهران- تفلیس،  آن را به عنوان 
الگوی موفق از همکاری و مشــارکت 
در حــوزه ترابری منطقــه ای قلمداد 
کــرد و برگزاری منظم نشســت های 
همکاری هــای حمل ونقل جاده ای را 
گامی رو به جلو برای یافتن پتانســیل 
هــای دو و چندجانبه ای نوین حمل 

ونقلی ارزیابی کرد.
تســریع در موافقتنامه راهگذر 

خلیج فارس _ دریای سیاه
هدایتی در خصــوص نتایج دو 
روز نشست با آژانس حمل ونقل جاده 
ای گرجســتان اظهار داشــت: در این 
نشست موارد متعددی از جمله بررسی 

روند تردد ناوگان طرفین، مشــکالت 
جاری مــرزی،  تردد رانندگان طرفین 
در قلمرو یکدیگر، تاکید بر ضرورت 
تســریع در موافقتنامه راهگذر خلیج 
فارس _ دریای سیاه، بررسی شیوه های 
بهره بــرداری طرفین از بنادر یکدیگر، 
تحلیــل زمــان و هزینه هــای عبور 
نــاوگان و تســهیل فرایندهای مرزی 
و حمل ونقلــی و تجاری تردد ناوگان 

مورد تبادل نظر طرفین قرارگرفت.
هدایتی با اشــاره به تالش های 
به عمل آمده جهت برنامه ریزی نشست 
حاضر پس از برگزاری نشست متناظر 
با جمهوری آذربایجان،  خاطرنشــان 
کرد: طــرف ایرانی بر اهمیت تقویت 
ترانزیــت منطقه ای برپایه  مزیت های 
ترانزیتــی چندجانبــه تاکیــد کرد و 
اهمیت احیای تــردد ناوگان عبوری 
طرفین به قلمرو یکدیگر، کوتاه کردن 
 مســیر و کاهــش هزینه هــا را خاطر 

نشان کرد.
وی گفــت: مقــرر شــد جهت 
ارزیابی مشکالت و ارائه گزارش های 
تحلیلی، جزئیــات و مالحظات تردد 
ناوگان طرفین به قلمرو یکدیگر مورد 

بررســی جامع قرار گرفته و ترتیبات 
اجرایی در اسرع وقت مورد هماهنگی 

قرارگیرد.
هدایتــی درخصوص همکاری 
چندجانبه گفت: پشــتیبانی متقابل از 
عضویت یکدیگر در کنوانسیون ها و 
اتحادیه های حمل ونقلی و موضوعات 
نشست آتی اجالس شش جانبه حمل 
و نقلی ایران، گرجســتان، بلغارستان، 
یونان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان 

نیز مورد بررسی قرار گرفت.
هیئــت ایرانی که از مرز پل قرمز، 
گذرگاه زمینــی جمهوری آذربایجان 
وارد گرجســتان شــده بود، در پایان 
نشســت ضمن بازدید از بنادر پوتی 
و باتومی و نیز از مرز زمینی ســارپی، 
گذرگاه مرزی با ترکیه و گرجستان از 
جزئیــات وضعیت تخلیه و بارگیری، 
فرایندهــای گمرکی و برنامه های آتی 
توســعه بنادر گرجســتان مطلع و بر 
ضرورت توســعه مناســبات تجاری 
و حمل ونقلی منطقــه ای و برگزاری 
کارگاه های مدیریــت مرزی بین دو 
کشور برای تبادل تجربیات بین مدیران 

میانی تاکید کردند.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری خبر داد:

مذاکره ایران وگرجستان برای ایجاد 
راهگذر خلیج فارس- دریای سیاه

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری از مذاکره با گرجستان برای حل مشکالت تردد ناوگان دو کشور 
و تسریع در انعقاد موافقتنامه راهگذر )کریدور( خلیج فارس- دریای سیاه خبر داد.

هیئــت ایرانی که از مــرز پل قرمز، گــذرگاه زمینی جمهوری آذربایجان وارد گرجســتان 
شــده بــود، در پایان نشســت ضمــن بازدید از بنــادر پوتــی و باتومی و نیــز از مرز 
زمینــی ســارپی، گــذرگاه مرزی با ترکیــه و گرجســتان از جزئیات وضعیــت تخلیه و 
بارگیــری، فرایندهــای گمرکــی و برنامه های آتی توســعه بنادر گرجســتان مطلع و بر 
ضرورت توســعه مناســبات تجــاری و حمل ونقلی منطقــه ای و برگــزاری کارگاه های 
مدیریــت مرزی بین دو کشــور بــرای تبادل تجربیات بیــن مدیران میانــی تاکید کردند.

گــروه اقتصــادی -پرهیز از 
بخشــی نگری و چانه زنی و توزیع 
بودجه بر اســاس آمایش ســرزمین 
در دســتور کار دولت قرار داشــته و 
حتی رییس جمهوری نیز بر آن تاکید 
کرده اســت؛ ترجیح دادن منافع ملی 
بر گرایش های بخشــی و منطقه ای، 
زمینه توزیــع عادالنه منابع را فراهم 
کرده و روند توسعه را شتاب می دهد.
اصالح ساختار بودجه به یکی 
از مهمترین عناصر گفتمان اقتصادی 
کشــور در چند ســال اخیر، به ویژه 
در آســتانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ در 
دولت ســیزدهم تبدیل شده است. 
این مهم، مــواردی همچون اصالح 
ســاختار بودجه ریــزی، اصــالح 
ساختار شرکت های دولتی، اصالح 
سیاســت های حمایت و نظام تامین 
اجتماعی و اصالح ساختار تعهدات 
و بدهی هــای دولــت، اصالح نظام 
مالیاتی، ساماندهی یارانه های انرژی، 
اصالح نظام مالی نفت و گاز و اصالح 
چگونگی مدیریت بــر دارایی های 

دولت را در بر می گیرد.
مهمترین الزمه اصالح ساختار 

بودجه ترجیح یافتــن منافع ملی بر 
منافع گروهی، منطقه ای و بخشــی 
است. اهمیت این موضوع درحدی 
اســت که رئیس جمهوری خواستار 
پرهیز از بخشــی نگری و چانه زنی 
در تدوین بودجه ســالیانه و توجه به 
منافع ملی، رعایت عدالت و آمایش 

سرزمینی شده است.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رییسی« 
چندی پیش در نشســت شــورای 
اداری اســتان »خراســان جنوبی« با 
تاکید بر ایــن موضوع، تصریح کرد: 
توزیع منابع باید در کشور به صورت 
عادالنــه انجام شــود و بهترین راه 
برای توزیع عادالنه منابع این اســت 
کــه بودجه ریزی براســاس آمایش 

سرزمینی صورت گیرد.
جلوگیری از بخشی نگری 

با همگرایی دولت و مجلس
بر اســاس قانون، الیحه بودجه 
از ســوی دولت تهیــه و به مجلس 
شورای اســالمی ارائه می شود تا با 
تصویــب نمایندگان به قانون تبدیل 
شــود. در عمــل بودجــه، حاصل 
همکاری و همگرایی دو قوه مقننه و 

مجریه است. نمایندگان مجلس باید 
درآمدهای اعالم شده از سوی دولت 
را مد نظر قــرار داده و هزینه ها را بر 
اســاس آن تعیین کنند. تراز عملیاتی 
بودجه، امر مهمی است و نباید اجازه 

کسری بودجه داده شود.
بــا این حال تجربه نشــان داده 
اســت که هرچند قانــون می گوید 
اختیــار مجلس، تغییــر بودجه در 
محدوده حفظ تراز بودجه است، اما 
در عمل، هزینه ها در فرآیند تصویب 
در مجلس با رشــد مواجه می شوند 
و نمایندگان برای حفظ تراز بودجه، 
درآمدهــا را بیــش از آنچه در عمل 

هست برآورد می کنند.
برخی نمایندگان مجلس تمایل 
دارند در تقسیم بودجه حوزه انتخابیه 
و منافع شــهر و روستاهای آن را به 
مصالح و منافع ملــی ترجیح دهند. 
بدین ترتیب نوعی بخشــی نگری از 

این نظر به وجود می آید.
این موضــوع مختص به ایران 

نیست و در بسیاری از کشورها وجود 
دارد. تجربه کشــورهای دیگر نشان 
می دهد که به طــور کلی نمایندگان 
مجلس و قوه مقننه گرایش به افزایش 
مخارج، باال بردن معافیت های مالیاتی 
و کاهــش درآمدهای مالیاتی دولت 
دارنــد و کمتر تن به بودجه انقباضی 
می دهند. نتیجه چنین گرایشی بدون 
شک کسری بودجه و منفی شدن تراز 

عملیاتی است.
اهمیت این موضوع تا آنجایی 
اســت کــه برخــی از صاحبنظران 
معتقدنــد که با توجه به نظام حقوقی 
کشــور، در وهله نخست باید حدود 
اختیــارات مجلــس در تغییر لوایح 
دولت در آیین نامــه داخلی مجلس 
بازتعریف شود و در گام دوم، فرآیند 
تهیه و تنظیم بودجه به روال جدیدی 

انجام شود.
بنابراین هماهنگی و هم افزایی 
نهــادی بیــن مجلــس و دولت از 
ضرورت های دور کردن نظام بودجه 

کشــور از انواع آســیب های ممکن 
اســت. در واقع، مطابق بــا دیدگاه 
کارشناسان به میزانی که تعامل سازنده 
میان قوا بیشتر باشد و همکاری های 
نهادی در ســاختار سیاسی افزایش 
یابد، همگرایی بیشــتری در کلیت 
ساختار سیاسی قابل تصور است که 
روند تحقق اهداف نظام سیاسی و از 
جمله اهداف نظام بودجه کشــور را 

تسهیل می کند.
سند ملی آمایش سرزمین، 

مبنای کار باشد
در ایــن رابطه »آلبرت بغزیان«،  
استاد دانشــگاه گفت: نباید بودجه 
نویســی و بودجه ریزی کشــور به 
امری سیاســی تبدیل شود. در زمان 
تهیه و تدوین بودجه باید فقط منافع 
ملی و نه منافع بخشــِی فالن شهر یا 
شهرستان در نظر گرفته شود. هرچند 
درســت است که نمایندگان مجلس 
باید حوزه هــای انتخابیه خود را در 
نظر بگیرند اما خواســته نمایندگان 

باید بر اساس ظرفیت های حوزه های 
انتخابیه باشــد. هر منطقه ای دارای 
امکانات و ظرقیت های خاص خود 
در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، 
خدمات و غیره است که باید در تهیه 
و اجرای طرح هــای مختلف مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
پرهیز از بخشــی نگری با 
اولویــت دادن به منافع ملی در 

تنظیم بودجه
بغزیــان با اشــاره بــه اهمیت 
آمایش ســرزمین اظهار داشت: این 
سند باید مبنای کار قرار گیرد. آمایش 
ســرزمین یک الیــه از برنامه ریزی 
اســت و بدون آن الیه هــای دیگر 
به درســتی پیش نخواهــد رفت. ما 
باید در مرحله نخســت بر اســاس 
یک نظام اقتصادســنجی کالن عمل 
و با شبیه ســازی شــرایط اقتصادی 
کشــور ســهم هر بخش )صنعت، 
کشــاورزی،خدمات و غیــره( را 
تعیین کنیم. ســپس در الیه ای از این 

برنامه ریزی، طبق ســند ملی آمایش 
سرزمین اســتعدادهای هر استان را 

تعیین و بر اساس آن عمل کنیم.
وی افــزود: البتــه این موضوع 
جدید نیســت و همیشه در محافل 
سیاســی و علمی بر اهمیت آمایش 
ســرزمین و توسعه عادالنه منطقه ای 
تاکید شده است. با این حال ضروری 
اســت که کمیسیون های مختلف در 
مجلس شورای اسالمی هنگام تدوین 
بودجــه منافع ملی را در نظر بگیرند. 
همــه نمایندگان باید منافع ملی را بر 

منافع بخش خود ترجیح بدهند.
در ســال های گذشــته، نتیجه 
چانه زنی و کشاکش های بین بخشی 
و بیــن منطقــه ای در فرایند تهیه و 
تدویــن بودجه، تعریــف و اجرای 
پروژه هایی بوده است که هیچ تناسبی 
بــا ظرفیت ها و نیازهــای منطقه ای 
ندارد. بدین ترتیب بخشــی نگری به 
تجربه ای ناموزون از توســعه منجر 
شده اســت که پیامدهایی همچون 
تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن 
گســترش انواع مسائل و آسیب های 
اجتماعی، زیست محیطی و غیره در 

برخی از نقاط کشــور را در بر داشته 
است.

از ایــن رو از مدیــران گرفته تا 
کارشناسان مختلف اقتصادی، محیط 
زیستی، اجتماعی و غیره بر این باورند 
که سند ملی آمایش سرزمین مهمترین 
راه  جلوگیری از بخشی نگری است.

هم اکنون این سند آماده است. 
مطالعات تدوین ســند ملی آمایش 
ســرزمین توســط مرکز توســعه و 
آینده نگری ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور در حدود سه سال انجام شد 
و در اســفندماه سال ۹۹ به تصویب 
شورای عالی آمایش سرزمین رسید.

 این ســند مــورد تاکید دولت 
ســیزدهم اســت و انتظــار می رود 
که بودجه ســال آینده بر اســاس آن 
تنظیم شود. شرایط کنونی اقتصادی 
کشــور به گونه ای است که چاره ای 
جز رفتن به ســوی اجرای سند ملی 
آمایش سرزمین نیست. کمبود آب، 
مشــکالت محیط زیستی، بیکاری، 
مهاجــرت و مواردی از این دســت 
فراتر از یک استان و یا منطقه خاص 
بوده و به مسائلی ملی تبدیل شده اند.

پرهیز از بخشی نگری با اولویت دادن به منافع ملی در تنظیم بودجه

فرماندار سیریک :

مجتمع بندری سیریک دهه فجر آماده بهره برداری می شود

اجالس اکو چه منافع اقتصادی برای ایران دارد؟
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یک مسئول مطرح کرد؛

جزییات تشکیل »قرارگاه امنیت غذایی« 
در وزارت کشاورزی

گروه اقتصادی -مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی 
خاطر نشــان کرد: ایجاد امنیت غذایی برای وزارتخانه اهمیت ویژه ای دارد از 
این رو قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم گیری های کالن 
نقش دارند تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم گیری سریع و 

جامعی اخذ شود آنها واکنش های سریعی از خود نشان دهند.
ابراهیم زارع بابیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای تثبیت قیمت ها 
و کنترل تورم نرخ برخی اقالم اساسی را اعالم کرد، گفت: سازوکار وزارت جهاد 
برای تعیین و عملیاتی شدن نرخ ها مشخص است. برای اجرایی کردن این مهم 
تعدادی از بازرسان وزارت صمت برای نظارت و کنترل بر قیمت گذاری اقالم 
در خرده فروشی ها )در گذشته نظارت در قیمت گذاری به بنکداری ها خالصه 
می شد( همکاری خود را با ما آغاز کردند. وی ادامه داد: عالوه  بر بازرسان وزارت 
صمت تعدادی از نیروهای بسیج و تیم های بازرسی سازمان حمایت و تعزیرات 
در بحث نظارت بر قیمت گذاری در عمده فروشی و خرده فروشی با ما همکاری 
می کنند. این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت گذاری دستوری 
نظم بازار را برهم می زند؟ گفت: تعیین قیمت برای کاالهایی که یارانه مستقیم 
دریافت می کنند مشــخص می شود استفاده می کنند. اقالمی مانند محصوالت 
پروتئینی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن. اما سایر کاالها مشمول 
قیمت تثبیتی نمی شوند.بنا به اظهارات وی از منظر اقتصاد کالن، سیاست تثبیت 

قیمت محصوالت کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد.
زارع دربــاره اعــالم قیمت  متعارف اقالمی که مشــمول یارانه ترجیحی 
نمی شــوند، بیان کرد: مکانیزم تعیین قیمت برنج وارداتی مشخص است. باید 
سود مشروع واردکننده و عمده و خرده فروش در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند به 
فعالیت خود ادامه دهد.وی تصریح کرد: هدف وزارت جهاد برهم زدن نظم بازار 
نیست. باید بگویم که مکانیزم های تعیین قیمت ها سالهاست که از سوی سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعریف شده است تا با توجه به آن 
نرخ کاالهایی که حساســیت بیشتری روی آنها وجود دارد تعیین شود.به گفته 
زارع، اعالم قیمت در راستای حمایت از مصرف کنندگان است. ما نمی خواهیم 
با تعیین قیمت به فروشــندگان اجحاف کنیم. اگر عرضه به میزان کافی در بازار 
موجود باشد خود بازار به ایجاد تعادل و شکل گیری ثبات کمک می کند. وی ادامه 
داد: ممکن است در یک بازه زمانی در بازار کاالیی کمیاب شود این مسئله عرضه 
را کاهش و بازار را متالطم  می کند از این رو قیمت گذاری در این زمان می تواند 
موثر باشد.این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ساداتی نژاد خبر تشکیل 
شدن قرارگاه امنیت غذایی را اعالم کردند هدف از تشکیل این قرارگاه چیست 
آیــا می تواند نقش راهبردی در تنظیم بازار ایفا کند؟ گفت: ایجاد امنیت غذایی 
بــرای وزارتخانه اهمیت ویژه ای دارد از این رو قرارگاه امنیت غذایی با حضور 
اشــخاصی که در تصمیم گیری های کالن نقش دارند تشکیل شد تا در شرایط 
بحرانی که نیاز اســت تصمیم گیری سریع و جامعی اخذ شود آنها واکنش های 
ســریعی از خود نشان دهند.وی ادامه داد: منظور از امنیت غذایی، امنیتی کردن 
بازار نیســت بلکه هدف تامین و در دســترس بودن کاالهاست؛ یکی از اهداف 
قرارگاه رصد قیمت  اقالم اساســی و تالش برای رفع موانع و تســهیل فضای 
کســب و کار است.زارع در پاسخ به این پرسش که در گذشته ستاد تنظیم بازار 
چنین کارهایی را دنبال می کرد چه الزامی برای تشــکیل چنین نهادی احساس 
شد که قرارگاه امنیت غذایی را وزارتخانه تشکیل دادیم؟ گفت: قرارگاه امنیت 
غذایی زمینه کارشناســی را برای ســتاد تنظیم بازار آماده می کند در این قرارگاه 
صرفا بحث بازار نیست و تولید را هم در برمی گیرد. قرارگاه امنیت غذایی یک 
نهاد درون ســازمانی است که از افراد خارج از وزارتخانه دعوت کرده است که 

برای رفع سریع تر مشکالت ورود کنند.


