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اقتصــادی -مرکــز  گــروه 
پژوهش های مجلس با هدف آســیب 
شناســی و ارائــه رویکردهای کالن 
جهــت تدوین برنامه هفتم توســعه، 
عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی در 
بخش های مختلف را ارزیابی کرده که 

در ادامه بخش هایی از آن آمده است.

نتایج کلی بررسی ها نشان می دهد 
سیاســت های  کالن  رویکردهــای 
صنعتی، فنــاوری، تجــاری، مالی و 
پولی برنامه ششــم توسعه در بخش 
صنعت بر اســاس تعیین اولویت های 
صنعتی به عنوان برشــی از استراتژی 
توســعه صنعتی، اســتفاده از دانش و 
نوآوری کشــورهای صاحب فناوری 

و حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
با اســتفاده از ظرفیت هــای داخلی، 
توســعه بازارهای صادراتی و جذب 
شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای 
در زنجیره های تولید داخلی از طریق 
تقویت دیپلماســی اقتصادی و تالش 
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، 
اختصاص ســهم حداقل ۴۰ درصد از 

تســهیالت بانکی و برنامه ریزی برای 
افزایش ســرمایه صندوق های مرتبط 
با بخــش صنعت، ممنوعیت معافیت 
مالیاتــی جدید و تخصیــص منابع از 
محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
برای تأمین منابع تکمیل زیرســاخت 

شهرک های صنعتی، بوده است.
بیــش از ۸۰ درصد واردات 

مربوط به تولید است
بررســی این گزارش در بخش 
تجــاری حاکی از این اســت که طی 
ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ 
درصد کاالهای وارداتی کشور را مواد 
اولیه و کاالهای واســطه ای و کاالهای 
ســرمایه ای به خود اختصــاص داده 

است.
مرکــز پژوهش هــای مجلس با 
استناد به این آمار، تاکید کرده که چون 
عمده واردات کشــور را کاالهایی که 
در جریان ســاخت و نیاز صنایع برای 
ادامه تولید و عرضه پوشــش می دهد، 
سیاســت گذاری بــرای این موضوع 

اهمیت زیــادی دارد و حتی می تواند 
به جهت دهی ســرمایه گذاری های 
صنعتی آینده کمک کند و در خصوص 
تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی 
ســاخت، محور بررسی ترکیب اقالم 
صادراتی و وارداتی کشور نیز می تواند 

راهگشا باشد.
محصوالت فرآوری نشده، 
بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی 

کشور
در این گزارش اطالعاتی درباره 
متوســط ارزشی اقالم عمده صادراتی 
و وارداتی کشور طی سال های ۱۳۹۵ 
تا ۱۳۹۷ هم ارائه شــده اســت. بر این 
اســاس به طور متوســط بیش از ۴۰ 
درصد سهم ارزشــی واردات کشور 
به واردات ماشین آالت و لوازم حمل 
و نقل اختصاص داده شــده، اما بیش 
از ۶۰ درصد ســبد صادراتی کشور به 
لحاظ ارزشی را محصوالت فرآوری 
نشده کشاورزی، محصوالت شیمیایی 
و معدنی به خود اختصاص داده است. 

به عبارتی با وجود حجم باالی واردات 
ماشــین آالت به کشــور نتیجه سهم 
باالی محصوالت خام و نیمه خام منبع 
محور در ترکیب صادرات کشور و نه 
محصوالت رقابتی ساخت محور شده 

است.
قیمت هــر تــن محصول 
وارداتی بیش از ۳ برابر محصول 

صادراتی
برای مثال در ســال ۱۴۰۰ ارزش 
هر تــن محصول صادراتی کشــور 
حــدود ۳۸۱ دالر و ارزش هــر تــن 
محصول وارداتــی ۱۲۲۷ دالر بود که 
یعنــی قیمت هر تن محصول وارداتی 
۳.۲ برابر محصول صادراتی اســت. 
بر اســاس گزارش عملکــرد رقابت 
صنعتی منتشــر شــده توسط یونیدو 
)ســازمان توسعه صنعتی ملل متحد( 
در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۵۴ درصــد 
محصــوالت صادراتی کشــور منبع 
محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ 
درصد با فناوری متوســط و فقط ۵/۰ 

درصد از محصوالت صادراتی کشور 
با فناوری باال بوده است. یکی از دالیل 
این موضوع تمرکز بنگاه های تولیدی 
صنعت ســاخت کشور بر بازار داخل 

است.
تمرکز بیش از ۹۰ درصدی 
تولیدات صنعتی کشور بر بازار 

داخل
بر اساس اطالعات منتشر شده در 
این گزارش تمرکز بیش از ۹۰ درصدی 
تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل 
گویای تــوان پایین رقابــت پذیری 
کاالهای صنعتی کشور است که الزم 
است با استفاده از ظرفیت های قانونی 
و اصــالح سیاســتی رویکرد تعمیق 
ســاخت داخــل و تولید محصوالت 

رقابتی تقویت شود.
در همین راستا سیاست حمایتی 
از صنعت ماشین ســازی کشور طی 
ســال های اخیر بــا اســتفاده از ابزار 
تعرفه گذاری اصالح شد که می تواند 
در ایجاد محیط مســاعد برای ورود به 
این صنعت مؤثر باشــد. طبق بند »غ« 
ماده )۱۱۹( قانون امور گمرکی کشور 
واردات ماشــین آالت خط تولید که 
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و گمرک جمهوری اســالمی 
ایران مورد نیــاز واحدهای تولیدی، 
صنعتــی و معدنی مجــاز، معاف از 
پرداخت حقوق ورودی بودند. اما این 
حکــم در ماده )۳( قانون جهش تولید 
دانش بنیان در خرداد امســال حذف 
و واردات ماشــین آالت و تجهیزات 

خدمات تولیــدی، صنعتی معدنی و 
کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.
گفتنی است خالصه کلی ارزیابی 
عملکرد شــاخص های کمی و مواد 
قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه 
ششــم توســعه حاکی از آن است که 
بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده 
و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه 
ششم موضوع ماده )۳( این قانون موفق 
عمل نکرده اســت. نتایج این گزارش 
نشــان می دهد از جمله عواملی که در 
تحقق نیافتن این اهــداف مؤثر بوده، 
عالوه بر شوک های بیرونی مثل شرایط 
بین المللی، نوســانات قیمت نفت و 
ظهور اپیدمی کرونــا، عوامل دیگری 
همچــون ایرادهــای قانون گذاری، 
تأخیر در تدوین آیین نامه ها و طرح ها 
)از جمله طرح بازســازی و نوسازی 
صنایع(، عدم تخصیص بودجه کافی، 
نبــود ضمانت اجرا، هــدف گذاری 
غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول 
اجرای برنامه ششــم است این عوامل 
سبب شد تا عملکرد احکامی همچون 
بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع 
برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها 
و نواحــی صنعتی، توســعه و ایجاد 
خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، 
تعمیق ســاخت داخل و افزایش سهم 
محصوالت با فناوری متوســط به باال 
از کل محصوالت صنعتی کشــور و 
تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر 
کیفیــت با وجود اقدامات مثبت انجام 

شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

خام فروشی به روایت اعداد 
و ارقام...!

 ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت هر تن محصول وارداتی
 ۳.۲ برابر محصول صادراتی بوده است، همچنین بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال ۱۳۹۹ 
بیش از ۵۴ درصد محصوالت صادراتی کشور منبع محور و فقط ۵/۰درصد از محصوالت صادراتی کشور با فناوری باال بوده است.

گروه اقتصادی - در حالی که  
این روزها بلیت هواپیما برای برخی 
مســیرها به ســختی پیدا می شود و 
شائبه ای مبنی بر خودداری از فروش 
بلیت توسط شرکت های هواپیمایی 
ایجاد کرده، مسئوالن مربوطه معتقدند 
کاهــش عمــدی پروازها از ســوی 
ایرالین ها واقعیت ندارد، زیرا ســود 

شرکت ها بابت فروش بلیت است.
جنجال بر ســر موضوع قیمت 

بلیت هواپیما هنوز به نتیجه نرســیده 
است؛ از طرفی ایرالین ها اصرار دارند 
که به  دلیل افزایش هزینه هایشــان از 
جمله تورم و افزایش نرخ ارز در یک 
سال گذشته، ناچار به افزایش قیمت 
بلیــت هواپیما هســتند، از طرفی در 
مقابل دو دیدگاه وجود دارد،   از سویی 
سازمان هواپیمایی کشوری که اگرچه 
با افزایش نرخ بلیت موافق اســت اما 
این کار را ملزم به ابالغ ســتاد تنظیم 

بازار می داند و از ســوی دیگر برخی 
از جمله نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی که با گران شــدن بلیت از 

اساس ابراز مخالفت کرده اند.
در ایــن میــان امــا موضــوع 
دیگری کــه منجر به ایجاد ســئوال 
شــده، کمبود بلیت هواپیما در برخی 

از مسیرهاســت. در حالــی که بلیت 
هواپیما برای ســفرهای نوروزی در 
وب سایت شــرکت های هواپیمایی 
برای فروش گذاشــته شده، اما برای 
برخی تاریخ هــا نمی توان بلیتی پیدا 
کرد. این موضوع این شــائبه را ایجاد 
کــرده که ایرالین ها به عمد و با هدف 

فشار به ســازمان هواپیمایی و ستاد 
تنظیم بازار، از فروش بلیت خودداری 

می کنند.
با وجود این مقصود اســعدی 
ســامانی -دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی- بــا تکذیب عدم فروش 
بلیت در بازار در واکنش به اقدام ستاد 

تنظیــم بازار )عدم موافقت با افزایش 
قیمت بلیــت( تاکید کرد: امکان عدم 
فروش و عرضه بلیت هواپیما وجود 
نــدارد و ایــن اقدام به ضــرر خود 
شرکت های هواپیمایی است و سود 

شرکت ها بابت فروش بلیت است.
محمــد محمدی بخش -رئیس 

ســازمان هواپیمایی کشــوری-  نیز 
دربــاره کاهش عمــدی پروازها از 
ســوی ایرالین ها برای اعمال فشار 
جهت افزایش قیمت، گفت: کاهش 
عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها 
واقعیت نــدارد چون این کار به زیان 
آنهاســت. با وجود این به دلیل فصل 
زمستان مقداری از پروازهای داخلی 

کاهش یافته است.
البته صرف نظر از این اظهارات، 

در حال حاضر در ماه های پایانی سال 
و نزدیک به تعطیالت نوروزی هستیم 
و به نظر می رسد یکی از دالیل کاهش 
بلیت، برنامه ریزی ها برای ســفرهای 
نوروزی باشد. در عین حال به اذعان 
ســازمان هواپیمایی، در حال حاضر 
تعداد ۱۷۱ فروند هواپیمای فعال در 
کشــور وجود دارد و این موضوع هم 
می تواند یکــی دیگر از دالیل کمبود 

هواپیما برای برخی مسیرها باشد.

گــروه اقتصــادی - مدیرکل 
امــور اقتصــادی و مناطق،ســازمان 
بنــادر ودریانــوردی گفت:ســرمایه 
گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه 
سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی 
هستندبا وجودتحریم ها نمی توان نامی 

از آنها آوردومحرمانه است
حســین یداللهی، مدیرکل امور 
اقتصــادی و مناطــق، ســازمان بنادر 
و دریانــوردی درخصــوص اینکــه 
بندرچابهار همچنان در دست هندی ها 
است گفت: این قرارداد همچنان زنده 
است و مســائل مربوط به موضوعات 
کوتاه مــدت و بلندمدت در دســت 

بررسی و حل و فصل می باشد.
وی در ادامــه درخصوص اینکه 
تحریم ها روی سرمایه گذاری بر روی 
بنــادر تأثیری داشــته یا خبر نیز گفت: 
نمی تــوان گفت کــه تحریم ها بی اثر 
است چرا که طبیعتاً تحریم ها اثر داشته 
و خواهد داشت لیکن باید توجه نمود 
که کشورمان مستمراً تحت تحریم های 
متفاوت بوده است و این اولین بار نیست 
که تحریــم شــده ایم و آخرین بارنیز 
نخواهد بود. لذا همواره تالش شــده 
اســت با دو سناریو أمور مربوطه برنامه 
ریزی و هدایت شــود. ســازمان بنادر 
موظف به پاسخگویی به خواستگاه های 
بــار متردد در تمامی رویه های گمرکی 
صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و ترانشیپی 
در زمینه تخلیه و بارگیری و نگهداری 
بــا بهترین کیفیت ممکن اســت و در 
این مسیر از توانمندی های عملیاتی و 
مالی بخش غیردولتی به شدت استقبال 
می کند. مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، 
سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه بیان 
کرد: در حال حاضر شــاهد این هستیم 
که کاالی اساسی در شرایط خوبی قرار 
دارد و فضای مناســبی در بنادر وجود 

دارد و بخش خصوصی و ســازمان در 
بخش تخلیه بار و بارگیری و همچنین 
نگهداری در شــرایط ایده آل قرار دارد 
و انتظار می رود سایر نهادهای متولی و 
صاحبــان کاالی عمده در این زمینه نیز 
برنامه ریزی های هماهنگ و بلندمدت 

منسجمی داشته باشند.
حضور ســه دهــه بخش 

خصوصی در بنادر
وی درخصــوص حضور بخش 
خصوصی در بنادر نیز گفت: تقریباً سه 
دهه اســت که بخش خصوصی وارد 
ســرمایه گذاری در بنادر شده است و 
امروز سازمان بنادر و دریانوردی حدود 
۳۵۳ فقــره قرارداد ســرمایه گذاری با 
بخش خصوصی دارد که در قالب این 
قراردادها زیر ساختارها و روساخت ها 
و تجهیزات مربوطه در بنادر تأمین و به 
بهره برداری رسیده است و بخش زیادی 
از این قراردادها در قالب ساخت، بهره 
برداری و انتقال )B.O.T( هســتند و 
سازمان أساساً در انتهای دوره قراردادها 
مالکیت تأسیســات، مســتحدثات و 
تجهیــزات را خواهد داشــت. بخش 
خصوصی به عنوان ســرمایه گذاران 
فعال، در بنادر و در بخش های مختلف 
از پیشــانی تا اراضی پشتیبانی بنادر )از 
اسکله ها تا درب خروج( حضور قابل 
توجهــی دارند و عماًل تالش شــده 
کلیه أمور تصــدی گری به خود مردم 
در قالب ســرمایه های انسانی و مادی 
آنها واگذارشــود و ســازمان به طور 
خاص بــه موضوعــات حاکمیتی و 
تأمین زیرساخت های اساسی و تأمین 
تجهیزات اســتراتژیک کشور در زمینه 
بندری و دریایی بپــردازد. این مهم در 
سیاست ها و راهبردهای سازمان بنادر 
و دریانوردی تبیین شده و در کلیه بنادر 
برنامه ریزی شده و در دست اجراست 

از بنادر بزرگ چون بندر شهید رجایی و 
امام خمینی )ره( تا بنادر کوچک همانند 

دیر و سیریک.
حســین یدالهــی در ادامه افزود: 
در حال حاضر ســرمایه گــذاری در 
بنادر به قیمت ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که در قالب 
۳۵۳ فقره قرارداد ســرمایه گذاری در 
زمینه های مختلــف از جمله احداث 
امکان نگهداری تخصصی کاال از جمله 
 ،CFS ،محوطه های نگهداری کانتینر
مخــازن نگهداری روغــن خوراکی، 
مخازن نگهــداری فرآورده های نفتی، 
ســوخت رســانی و آذوقه رسانی به 
شــناورها، ارائه خدمات لجستیکی و 
مراکز خدماتــی و تولیدی، صنعتی و 
ارزش افزوده و توســعه فعالیت های 
اقتصاد دریا پایه، منعقد شــده اســت. 

ســرمایه گذاری بخــش خصوصی و 
انعقاد قراردادهــای مذکور در بنادر از 
ســال ۱۳۷۱ شروع شده اند. با توجه به 
اینکه قریب به ۹۰ درصد تجارت کشور 
)صادرات و وادرات( و کســب و کار 
مربوطــه از طریق حمل و نقل دریابرد 
انجام می پذیرد، لــذا این امر، صنعت 
بنــدری و دریــای را از منظر بازاریابی 
به فعالیت کم ریســک و بسیار جذاب 
تبدیل کرده است. به همین دلیل بیشتر 
فعالیت ها و کسب و کارهای مرتبط با 
فعالیت های بنــدری و دریایی در ابعاد 
زمانی بلندمدت دارای توجیه اقتصادی 
قابل قبول و پایدار می باشــد. ســابقه 
تاریخــی در ابعاد بین المللی و داخلی، 
حاکــی از بهره گیری از توانمندی های 
بخــش خصوصی در زمینه ســرمایه 
گذاری و فعالیت در اراضی پشــتیبانی 

و به مرور در پیشانی بنادر می باشد. در 
این راستا سازمان بنادر و دریانوردی نیز 
با بهره گیری از قوانین و مقررات جاری 
کشــور عزیزمان همواره تالش نموده 
تا زمینه حضور پررنگ شــرکت ها را 
در کلیــه بخش ها فراهم آورد. در طول 
سه دهه واگذاری فرصت های سرمایه 
گذاری در قالب قراردادهای ســاخت، 
بهره بــرداری و انتقــال )B.O.T( از 
اراضی پشــتیبانی و احــداث امکان 
نگهــداری کاال و کانتینــر در بنادری 
همچون شــهید رجایی و امام خمینی 
)ره( شــروع شد و امروز شاهد حضور 
شرکت های بخش خصوصی در زمینه 
احداث زیرســاخت های ترمینال های 
تخصصی و خرید و بهــره برداری از 
تجهیــزات مدرن و پیشــرفته بندری 
هســتیم. پرواضح اســت که با تکمیل 

زیرســاخت ها و روساخت ها در بنادر 
از طریق ســازمان بنادر و دریانوردی و 
همچنین بخــش خصوصی و کاهش 
تعــداد فرصت های ســرمایه گذاری 
راهبــرد و سیاســت ســازمان بنادر و 
دریانوردی استفاده از ابزارهای مزایده 
محور می باشد، چنانچه از ابتدای سال 
۱۴۰۱ تا کنون بالغ بر ۱۰ فرصت سرمایه 
گــذاری از طریق مزایــده و فراخوان 
عمومــی اعالم شــد و ۳ فقره از آنها به 
مرحله انعقاد قرارداد نهایی رسیده و ۷ 
مورد دیگر در حــال تهیه طرح و طی 
تشریفات مربوط جهت تنظیم و مبادله 

قرارداد می باشند.
بنادر کشور در مرحله گذار از 

نسل سوم
مطابق استانداردهای بین المللی، 
بنادر در چارچوب نسل اول، در دست 
حاکمیت می باشــد و حاکمیت نسبت 
به ایجاد زیرســاخت ها و روساخت ها 
و بهــره برداری و مدیریت می پردازد و 
در ادامه توسعه نسل های بنادر حضور 
شرکت های غیردولتی را در بهره برداری 
محوطه ها و ترمینال ها شاهد هستیم، اما 
خوشبختانه بنادر کشــور عزیزمان با 
نگاه تخصصــی و دانش محور، خیلی 
وقت است که از این مرحله عبور کرده 
اســت، به بیان دیگر سه دهه است که 
بخش خصوصــی حضور پررنگی در 
اراضی پشتیبانی و احداث زیرساخت 
و روساخت بنادر ایفا می کند و می توان 
گفت کــه تمام اپراتورهــای تخلیه و 
بارگیری و نگهداری در بنادر از طریق 
بخــش خصوصی تأمیــن و مدیریت 
می شود و سازمان بنادر و دریانوردی به 
عنوان نهادی پیشــرو در امر خصوصی 
سازی، نه تنها نگرانی از حضور شتابان 
بخش خصوصــی در بنادر ندارد بلکه 
با همت و قــدرت هرچه تمام بدنبال 

توســعه چنین نگــرش و فرآیندی در 
کشور است. از سال ۱۳۷۱ محوطه هایی 
به منظور ایجــاد فضاهای تخصصی 
نگهداری برخی کاالها از جمله کاالی 
اساسی به سرمایه گذاران واگذار شده 
اســت و متعاقــب آن از اوایل دهه ۸۰ 
شمسی، ترمینال های بنادر از جمله بنادر 
بزرگی چون شهید رجایی، امام خمینی، 
بوشهر، انزلی، امیرآباد، نوشهر و سپس 
بنادر کوچک از قبیل گناوه، فریدونکنار، 
آســتارا از طریق فراخــوان عمومی به 
شــرکت های تخصصی و ســرمایه 
گذار واگذار شــده است. در این راستا 
موفقیت های قابل توجهی حاصل شده 
اســت چنانچه تنها کمتر از ۱۵ درصد 
قراردادهــای منعقده دچــار انحراف 
قابل توجه و به فســخ منجر شده اند و 
خوشبختانه ســایر پروژه ها نسبت به 
ایجاد زیرســاخت ها و روســاخت ها 
و تأمیــن تجهیــزات مربوطه مبادرت 
نموده اند. در فضایی که فشارهای زیادی 
از سوی کشورهای متخاصم به مراودات 
تجاری و اقتصادی وارد می نمایند این 
شرکت های بخش خصوصی هستند که 
با وجود دشواری هر چه تمام طی طریق 
می نمایند. در زمینه توسعه بنادر و ایجاد 
زیرســاخت های بندری، قراردادهای 
تخصصــی بــا شــرکت های بخش 
خصوصی منعقد شــده و خوشبختانه 
از این طریق ضمن ایجاد زیرساخت ها، 
فضای استاندارد و بهینه ای برای تخلیه و 
بارگیری کاالهای اولیه و اساسی و سایر 
کاالهای کشــور و همچنین کاالهای 
ترانزیتی کشــورهای آســیای میانه و 
همسایه های غربی و شرقی ایجاد شده 
که از آن جمله به ترمینال های کانتینری، 
فرآورده هــای نفتی و غالت بنادر مهم 
کشور می توان اشاره نمود. در این زمینه 
با وجود فشارهای برون مرزی تحمیلی، 

خوشبختانه با انحراف اندکی نسبت به 
برنامه زمانبندی پیش بینی شده، فضای 
ساخت و ســاز و تأمین تجهیزات در 
دست اقدام است. عمده سرمایه گذاران 
فعال در بنادر کشور، شرکت های داخلی 
هســتند اما در این میان شاهد حضور 
ســرمایه گذاران خارجی نیز هستیم، 
لیکن بدلیل وجود فضــای اقتصادی 
نااطمینان به جهت وجود تحریم های 
خصمانــه نمی توان نامی از آنها آورد و 
عماًل بدلیل مصالح ملی این موارد جز 

اطالعات محرمانه تلقی می شود.
برنامه ریــزی جهت احداث 
بندر خلیج بعد از بندر کوه مبارک

وی از بندرخلیج گفت: بندر خلیج 
یکــی از برنامه های آتی و توســعه ای 
ســازمان بنادر و دریانوردی است که 
پسکرانه های آن اســتان های غربی و 
کشورهای غرب و شمال غرب از جمله 
عراق و ترکیه می تواند باشد. با توجه به 
اینکه فضا و بــازار بنادر در دنیا بغیر از 
نگاه و تمرکز داخلی، در برگیرنده فضا 
و بازار بین المللی و ترانزیتی و ترانشیپی 
نیز می باشــد، لذا همواره در این بازار و 
کســب و کار تالش می شــود پیش از 
رســیدن به ظرفیت ۶۰ الی ۷۰ درصد، 
ظرفیت هــای جدید بررســی، برنامه 
ریزی و اجرایی شــود. در حال حاضر 
بغیر از ضرورت های داخلی و تکمیل 
ظرفیت های عملیاتی اسکله های بندر 
امــام خمینی )ره(، ضــرورت دارد به 
نیازهای بازار حمــل و نقل دریای در 
فضای رقابتی در منطقه نیز توجه نمود، 
از این منظر سازمان بنادر و دریانوردی 
در حال بررســی ایجاد بنادر جدید در 
غرب و شــرق تنگه هرمز می باشد و با 
توجه به منابع پیش بینی شده انشااله در 
سال های آتی شاهد رشد و توسعه این 

بنادر خواهیم بود.

چرا بلیت هواپیما کمیاب شده است؟

مدیرکل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی:

قراردادهای خارجی محرمانه است

بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده در این گــزارش تمرکــز بیــش از ۹۰ درصدی 
تولیــدات صنعتی کشــور بر بــازار داخل گویای تــوان پایین رقابــت پذیری کاالهای 
صنعتی کشــور اســت که الزم اســت بــا اســتفاده از ظرفیت های قانونــی و اصالح 
سیاســتی رویکــرد تعمیق ســاخت داخل و تولیــد محصوالت رقابتی تقویت شــود.

اقتصادی

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت بــا تکذیب خروج 
گروه ۲۲ از سامانه نیما، گفت: مواد اولیه 

به هیچ وجه از نیما خارج نمی شوند.
»ســیدرضا فاطمی امیــن« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در نشســتی 
با فعاالن اقتصادی اصفهان در پاسخ به 
گالیه ای از اجرا نشدن توافق صورت 
گرفتــه در موضوع اوراســیا در بهش 
پوشــاک گفت: ایــن توافقنامه هنوز 
نهایی نشــده و نیاز به مصوبه مجالس 

کشورهای عضو دارد.
وی ادامــه داد: البته نباید تا زمان 
اجرایی شــدن آن صبر کنیم و از همین 
اآلن بایــد کار را آغاز کنیم. روســیه از 
کشــورهای تحریم کننده این کشــور 
واردات ۹۰ میلیارد دالری داشته است 
و اکنون این بــازار در مقابل ایران قرار 

گرفته است.
وزیر صمت با اشاره به واردات ۵ 

میلیارد دالری روســیه در کاالی کفش 
افزود: نکته مهم این اســت که ترکیه و 
آذربایجان عضو این اتحادیه نیستند و 
همین موضوع فرصت مناسبی را پیش 

روی ما قرار می دهد.
وی در خصــوص گالیه برخی 
فعاالن اقتصاد از ابالغ شــرایط جدید 
ارزی در ثبــت ســفارش گفــت: این 
شــرایط در ظاهر باری را روی صنعت 
پ تولید وارد می کند اما نکته مهم این 
است که مانع ثبت سفارش های هیجانی 
و بی خودی می شــود. فاطمی امین با 
بیان اینکه نظام مالی ما بانک پایه است 
ادامه داد: سرمایه بانک ها باید به بخش 
سرمایه در گردش وارد شود و به همین 
دلیل است که ۷۰ درصد تبصره ۱۸ را به 
سرمایه در گردش و ۳۰ درصد باقی را به 

بنگاه های کوچک اختصاص داده ایم.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیالت 
به حســاب فروشنده را دنبال می کنیم 

و بانک مرکزی قول اجرایی شــدن آن 
را داده اســت تا کسی که وام می گیرد 
منابع بانکی آن مبتنی بر صورت حساب 
الکترونیک به حساب فروشنده واریز 
شــود. این موضــوع از انحراف منابع 
جلوگیری می کند و در کنار تامین مالی 
زنجیره ای از جمله اقدامات جدید در 

تسهیالت خواهد بود.
وزیر صمت همچنین با اشــاره 
به صحبــت های یکــی از حضار در 
خصوص منتفی شــدن احداث قطار 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت: 

این موضوع منتفی نشده است.
وی با بیــان اینکــه در موضوع 
تشکیل ســرمایه در بخش ساختمان 
وضعیت خوبی نداریم ادامه داد: اما در 
بخش ماشین آالت که می شود بخش 
تولید با گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه 
امســال ۱۵ درصد رشد داشته است که 

رکورد ۸ ساله محسوب می شود.

فاطمی امین افزود: در کالن کشور 
بخش صنعت و معــدن ۴.۹ درصد و 
شــرکت های بزرگ بورسی در آذر ماه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ 
درصد رشد داشته داشت، این آمار رشد 
سرمایه گذاری از آمار رشد تولید نوید 
بخش تر است چرا که در سالهای آتی به 
تولید بیشتر منجر می شود و نشان دهنده 

امید به بهبود وضعیت است.
وی در خصوص افزایش قیمت 
فوالد همزمان بــا افزایش قیمت دالر 
گفت: علــت افزایش قیمــت فوالد 
قطع گاز بود که در دو ماه گذشــته یک 
چهارم ســهمیه گاز صنعت فوالد به آن 

تخصیص یافت.
وزیر صمت در خصوص مشکل 

تامیــن مواد اولیه توســط کارگاه های 
کوچک گفت: این شرکت ها می توانند 
در قالــب تعاونی های تامین نیاز که کد 
بورســی می گیرند، مواد اولیه را تامین 
کنند. وی در خصوص کاهش تقاضا در 
بخش لوازم خانگی گفت: برای حل این 
معضل ارائه تســهیالت در قالب وام و 
خرید قسطی و کارت اعتباری را در کنار 
بازارهای صادراتی پیش بینی کرده ایم.

فاطمی امین در خصوص کمبود 
بــرق در بخش صنعــت از همکاری 
مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو 
در احداث نیروگاه های خورشــیدی 
خبر داد و گفت: با این طرح ها تا ۲ سال 
آینده مشکل برق صنایع حل می شود. 
البته باید مصرف بهینه را در دستور قرار 

دهیــم چرا که اکنون ۶۷ درصد برق در 
الکتروموتورها مصرف می شود.

وی در خصــوص الیحه مالیات 
مســتقیم گفت: این موضوع هنوز در 
کمیسیون های دولت است و تصویب 
نشــده اما معتقدیم مالیــات عالوه بر 
درآمدزایــی، نقش تنظیــم گری دارد. 
ضمن اینکه ما نباید از ســرمایه گذاری 
مالیات بگیریم و سود بانکی را معاف از 
مالیات کنیم. وزیر صمت از رشد مثبت 
هفــت دهم درصدی تولیــد در حوزه 
معدن بعد از ۴ ســال خبر داد و گفت: 
اکتشافات وظیفه دولت است، ما مانند 
مالکی هســتیم که دارایی خود را نمی 
شناسد به همین منظور بررسی پهنه ها 
برای ۶۰ عنصر را از خراســان جنوبی 

آغاز کردیم که نتایج آن منتشر می شود. 
اکنون در کردستان و کرمانشاه در حال 
انجام است. از مهر تا یک ماه قبل ۵ هزار 
مزایده را در این بخش عملیاتی کردیم.

وی بــا بیان اینکه در حوزه معدن 
خام فروشــی نداریم گفت: بازگشت 
حقــوق دولتی به میــزان ۱۵ درصد را 
در بودجه دیــده بودیم اما قیدی به آن 
افزودند که عمال اجرایی نشــد؛ ضمن 
اینکه امســال نیز این مورد را در بودجه 
آورده ایم چرا که این حق اســتان ها و 

مناطقی است که دارای معدن هستند.
فاطمــی امین با تاکیــد بر اینکه 
سازمان بازرگانی به جهت تنظیم بازار 
تاسیس می شــود گفت: این سازمان 
وارد تجــارت خارجی و مباحث دیگر 

نمی شــود. وی در خصــوص لزوم 
دریافت شناسه کاال گفت: این تاکید ما 
در وزارت صمت اســت و کار گمرک 
را راحــت کرده اســت. وی در پایان با 
تکذیب خبر خــروج گروه ۲۲ از نیما 
گفــت: برخی کاالهای مصرفی از نیما 
خارج می شــوند اما به هیچ وجه گروه 
۲۲ کــه مواد اولیه اســت از نیما خارج 

نمی شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مواد اولیه از نیما خارج نمی شوند
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