اقتصاد

شنبه  28اردیبهشت 1398

بیانیه
بیانیه بخش خصوصی درباره بیانات رهبری:

مسؤوالن  ۳قوه
دستورات رهبری را اجرا کنند

وطن امروز

اقتصاددانان در گفتوگو با «وطنامروز» سیاستهای اقتصادی دولت را ناکارآمد دانستند و بشدت از عملکرد آن انتقاد کردند

اقتصاد آزاد ،دولت آزاد آزاد!

شماره 3 2720
تجارت

جهش  ۳۳۶درصدی
لونقل ساحلی فرآوردههای نفتی
حم 

دکتر ابراهیم رزاقی :اجرای سیاستهای اقتصاد لیبرالی بخش زیادی از جمعیت کشور را فقیر کرد

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،اتاق تعاون ای��ران و اتاق اصناف ایران
درب��اره بیانات اخیر رهب��ر معظم انقالب در
جمع مس��ؤوالن و کارگزاران نظام بیانیهای
منتش��ر کردند .ب��ه گزارش «وط��ن امروز»،
متن کامل بیانیه اتاقها به ش��رح زیر است:
«بیانات ارزش��مند و راهگش��ای مقام معظم
رهبری درباره مس��ائل اقتصادی کش��ور در
جمع مس��ؤوالن و کارگ��زاران نظام بار دیگر
عم��ق ش��ناخت و معرفت معظمله نس��بت
به اقتصاد کش��ور و مس��ائل مبتالبه آن را به
همگان نشان داد .ایش��ان تأکید فرمودند با
برنامهریزی ،مدیریت ش��جاعانه ،امیدوارانه و
جهادی توسط مسؤوالن و توجه ویژه به رونق
تولید و محور قرار دادن توان داخلی ،توسعه
و رشد اقتصادی کش��ور میسر خواهد شد و
این مهم محقق نخواهد ش��د مگر با تسهیل
و بهبود مستمر فضای کسبوکار .در  3دهه
گذش��ته عناوین نامگذاری هر س��ال از یک
اولویت و منطق��ی آگاهانه برخوردار بوده که
پیام نهفته در آن رسیدگی و هدف قرار دادن
یکی از مش��کالت نظیر وجدان کاری ،تولید،
مبارزه با فساد ،اصالح الگوی مصرف و از این
قبیل بوده اس��ت .جا دارد مسؤوالن امر اجرا
و نظ��ارت نیز به این پیامهای روش��ن توجه
بیش��تری کنند ،زیرا موضوعات و مشکالت
مورد تأکید رهبری از دهه  70تاکنون کام ً
ال
برطرف نش��ده و حل آنها نیاز به عزم جدی،
اراده جمع��ی و اقدام جهادی دارد .مهمترین
موارد سیاس��تهای کلی اصل  44بر کاهش
اندازه دولت ،عدم مداخل��ه در امور بنگاهها،
واگذاری درس��ت و بیعیب بنگاهها ،کاهش
فقر و فاصله طبقاتی ،رس��اندن سهم اقتصاد
تعاون��ی به  25درصد اس��تفاده از ظرفیت و
توان بخش خصوصی و تعاونی کش��ور ،ایجاد
اشتغال مولد ،رفع موانع تولید و بهبود فضای
کس��بوکار و حذف مقررات دس��توپاگیر،
تأکید داش��ته است؛ حال آنکه پس از حدود
 14س��ال از ابالغ سیاس��تهای یاد ش��ده،
صعوب��ت تولید و فرآین��د دریافت مجوزها و
همچنین تولید انبوه و روزافزون بخشنامهها
و آییننامههای مخل عالوه بر محدودیتهای
بیرونی ،موانع و مشکالت کسبوکار و تولید
را تشدید کرده است .تسلط بالمنازع دولت بر
اقتصاد کشور ،رقابتپذیری و هرگونه قدرت
ابت��کار عمل و حضور مؤثر در اقتصاد ملی را
از فعاالن اقتصادی س��لب نموده است .عدم
توجه مسؤوالن ذیربط به موضوع بسیار مهم
محیط کس��بوکار موجب گشته تا ایشان به
وجود پیچ و خمهای دستگاههای دولتی که
موجب تخریب فضای کسبوکار شده است،
مکررا ً اشاره فرمایند.

اج��رای دقیق و کام��ل قانون رفع موانع
تولی��د رقابتپذی��ر و قانون بهبود مس��تمر
محیط کسبوکار و حذف مقررات و ضوابط
و دس��تورالعملهای زائ��د و مخ��ل فضای
کس��بوکار از طری��ق اب��زار و راهکاره��ای
پیشبینی ش��ده در قوانین میتواند مس��یر
رون��ق تولی��د و فعالی��ت س��ازنده و س��الم
کارآفرینان و فعاالن خدوم اقتصادی کش��ور
را هم��وار کند .اس��تفاده از ظرفیت مردمی
بوی��ژه توجه به جوان��ان باانگیزه و کارآفرین
در فعالیتهای اقتصادی ،کلید حل بسیاری
از مش��کالت فعل��ی و راهگش��ای معضالت
اقتصادی خواهد بود .اتاق بازرگانی ،صنایع،
مع��ادن و کش��اورزی ،اتاق تع��اون ایران و
ات��اق اصناف بهعن��وان نماین��دگان فعاالن
اقتصادی کشور که در شرایط حاضر خود را
بهعنوان نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی
میدانن��د ،ضم��ن حمایت قاط��ع از بیانات
رهبری خواس��تار اجرای کامل و همهجانبه
دستورات ایشان توس��ط مسؤوالن در هر 3
قوه هس��تند .همچنی��ن آمادگی کامل خود
و هم��ه فع��االن عرصه اقتص��ادی در بخش
خصوصی و تعاونی و اصناف را برای هرگونه
همکاری و همراهی با مسؤوالن کشور برای
تحقق فرمایش��ات رهبری و کمک به اجرای
سیاس��تهای متخ��ذه برای گرهگش��ایی از
معضالت اقتصادی کش��ور و حل مش��کالت
مردم اعالم میکند».

اس�داهلل خس�روی :دولت به هیچوجه حاضر نیست
به ناتوانیه��ای خود در اداره امور اقتصادی کش��ور
اعتراف کند ،آن هم در ش��رایطی که فشار اقتصادی
ناش��ی از بیبرنامگ��ی و س��وءمدیریت مس��ؤوالن،
روزبهروز معیشت مردم بویژه کمدرآمدها را سختتر
میکند .به گزارش «وطنامروز» ،حس��ن روحانی با
شعار حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی توانست
اعتم��اد مردم را به خود جلب کند اما هیچکس فکر
نمیکرد با تصدی جایگاه ریاستجمهوری توسط او،
اقتصاد کش��ور به این حال و روز بیفتد .رشد حدود
 100درص��دی قیم��ت کاالهای اساس��ی ،بیکاری
گس��ترده ،رک��ود ،ران��ت ،فس��اد و ...که ب��ه عقیده
کارشناس��ان ،ناش��ی از ناکارآم��دی ی��ا بیتوجهی
مسؤوالن در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بوده،
نتیجه سیاس��تهای غلط و ناکارآمد دولت اس��ت
که بدون توجه به قش��ر ضعیف و کمدرآمد جامعه،
مس��یر اقتصاد بازار آزاد را میپیمای��د .البته دولت
گویا نمیخواهد قبول کند وضعیت اقتصاد کش��ور،
اکنون در ش��رایط اضطرار قرار دارد و باید با مشورت
گرفتن از کارشناسان ،بهدنبال نسخهای شفابخش
برای حل مشکالت مردم باشد .از طرفی گویا هضم
کوپنی کردن اقتصاد خانوارها با هدف تامین مایحتاج
عمومی و عرضه کاالهای اساسی سبد مصرفی خانوار
به قیمت مناس��ب ،برای مسؤوالن دولتی که مدعی
بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکالت مردم بودند،
بسیار سخت است .مهدی تقوی ،اقتصاددان و عضو
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،در گفتوگو
ب��ا «وطنامروز» درب��اره وضعیت اقتصاد کش��ور و
کمتوجهی دولت به بهبود معیش��ت م��ردم گفت:
هرچند مشکل تحریمها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور
گذاشته است اما دولت نباید در این شرایط سخت،
نسبت به معیشت مردم بویژه کمدرآمدها کمتوجه
شود و برنامهای برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم
نداشته باشد ،چرا که قیمتها در بازار بشدت باال رفته
است .وی به کاهش درآمدهای ارزی دولت بهدنبال
اعمال تحریمهای جدید ،اشاره کرد و افزود :ایران قبل
از تحریمهای آمریکا ،روزانه حدود  2میلیون بش��که
نف��ت میفروخت و درآمد قابل توجهی از این محل
کس��ب میکرد اما اکنون فروش نفت کشورمان به
کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است ،با این وجود
دولت بای��د از قبل با برنامهریزی دقیق ،فکر کاهش
فروش نفت را میکرد تا اقتصاد کشور بویژه اقتصاد
خانوارها با مش��کل مواجه نمیش��د .این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه دولت پس از تغییر نرخ ارز و
بهدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها در بازار،
هیچ برنامهای برای حمایت جدی از قشر کمدرآمد
جامعه اجرا نکرد ،گف��ت :اجرای طرحهای حمایتی
صادق محمدی :طرح تش�کیل وزارت بازرگانی
به احتمال ق�وی هفته ج�اری در صحن علنی
مجلس ش�ورای اسالمی مطرح میش�ود .این
طرح با وجود مخالفت کمیسیونهای حمایت از
تولید و کشاورزی و نظر ممتنع کمیسیونهای
اقتص�ادی و برنام�ه و بودج�ه ب�ا موافق�ت

و راهکاره��ای الزم ب��رای بهبود معیش��ت مردم و
جلوگیری از رشد قیمتها باید مد نظر مسؤوالن قرار
میگرفت اما دولت در این زمینه غفلت کرده است.
وی افزود :مشکل دیگر دولت روحانی ،بیتوجهی به
ایدهها و نظرات تخصصی کارشناسان و اقتصاددانان
خب��ره در زمین��ه ارائه راهکارهای درس��ت و علمی
در زمان بحران اقتصادی اس��ت که متاسفانه به این
موضوع مهم توجه نشده است .این در حالی است که
کارشناسان حاضرند نظرات خود را در اختیار دولت
بگذارند .ابراهیم رزاقی ،اقتصاددان نیز در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره علت بیتوجهی دولت نسبت به
رشد روزافزون قیمتها در بازار ،گفت :بازار اکنون به
حال خود رها شده است .این آشفتگی بازار که ناشی
از رشد اقتصاد سرمایهداری لیبرالی است با افزایش
سرسامآور قیمتها به اوج خود رسیده است که فشار
زیادی را بر قشر ضعیف جامعه وارد کرده است .وی به
تفکر دولت در پیادهسازی نظام سرمایهداری اقتصاد
بازار آزاد و تاثیر آن بر اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و
گفت :قرار بر این بود با اجرای سیاست اقتصاد بازار
آزاد ،طی  25س��ال گذشته  150میلیون شغل در
کشور ایجاد ش��ود اما با صرف  1500میلیارد دالر
طی این س��الها ،فقط  12میلیون اش��تغال ایجاد
ش��د و از  66میلیون نیروی کار فعال کشور ،اکنون
 32میلیون نفر غیرفعال هس��تند .این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه سیاست اقتصاد بازار آزاد ،به
دنبال بیبرنامگی و سوءمدیریت مسؤوالن دولتی،

مشکالت بزرگتر از تشکیل وزارت بازرگانی است
کمیس�یونهای اجتماعی و صنایع و معادن در
مجلس ب�رای چهارمینبار مطرح خواهد ش�د.
دول�ت ایجاد وزارت بازرگانی را راهی برای حل

عملکرد نامطلوب با تفکیک اصالح نمیشود
مهدی غضنفری ،وزیر اسبق صنعت ،معدن
و تجارت با بیان اینکه مخالف تش��کیل وزارت
بازرگانی اس��ت ،گفت :ش��خص رئیسجمهور
و معاون اجرایی ایش��ان درباره چرایی تش��کیل
وزارت بازرگان��ی م��واردی همچ��ون «ضرورت
مدیریت متمرکز و منسجم»« ،افزایش سرعت
تصمیمگیری»« ،مقاومت بهتر در برابر فشارها و
تحریمهای آمریکا» و «کاهش تصدیگری دولت
و افزایش نقشآفرینی مردم» را عنوان کردهاند،
درحالی که سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی
و صمت نشان میدهد در تمام معیارهای مطرح
شده از طرف دولت ،ش��رایط ادغامی به مراتب
بهتر از شرایط تفکیک بخشهای تولید و تجارت
و وجود وزارت بازرگانی است .وی افزود :مدیریت
متمرکز و منسجم به وضوح در شرایط ادغامی
سادهتر اس��ت؛ در زمینه سرعت تصمیمگیری
نیز در شرایط تفکیک از سرعت تصمیمگیریها

کاسته میش��ود؛ درباره مقاومت در برابر آمریکا
نیز هماهنگی بین بخشهای تولید و بازرگانی به
اتخاذ سیاستهای به مراتب بهتر منجر میشود؛
در نهایت به همین صورت چابکس��ازی دولت
و کاه��ش تصدیگری نیز در ش��رایط ادغامی
سادهتر است .بنابراین دالیلی که از سوی شخص
رئیسجمهور و معاون ایشان مطرح شده است
به وضوح در شرایط ادغامی فعلی قابلیت تحقق
بهتری دارد .وی محدود ش��دن حوزه اختیارات
وزیر مربوطه در اجرای طرحهای مدنظر خود را
یکی از دالیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی
عنوان کرد و افزود :تفکیک بخشهای بازرگانی و
تولید به محدود شدن دست وزیر منجر میشود
و اختیار امور از دس��ت وی خارج میشود .وزیر
اسبق صمت عملکرد نامطلوب این وزارتخانه را
یکی از دالیل موافقان تش��کیل وزارت بازرگانی
عنوان کرد.

هزینه  2هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی
ات��اق بازرگانی با بیان اینکه مخالف تش��کیل
وزارت بازرگانی اس��ت ،گفت :مس��اله تعیین
ساختارهای بخش تولید و تجارت از سالهای
قب��ل از انقالب تا به ح��ال بارها دچار تغییر و
تحول شده است .در هر مرتبه نیز پژوهشهای
متعددی انجام ش��ده و تغییرات با اس��تناد به
پژوه��ش و مطالعه انجام ش��ده اس��ت .بهرام
شکوری تصریح کرد :امروز نیز بار دیگر دولت به
استناد مطالعات و پژوهشهای خود بر تشکیل
وزارت بازرگان��ی تأکید دارد اما در حال حاضر
در بسیاری از کشورها سیاستهای مختلفی را
در دس��تور کار قرار دادهاند و با اس��تفاده از هر
دو مسیر به موفقیت رسیدهاند .به همین دلیل،

بخ��ش زیادی از جمعیت کش��ور را زی��ر فقر برده
است ،گفت :در این نظام اقتصادی ،بیشترین توجه
به س��رمایهداران میشود و قشر ضعیف و کمدرآمد
جامعه ،چنانچه اقدامی برای حمایت از آنها نشود،
له میش��وند که نمونه آن اکنون در اقتصاد کشور
هویداس��ت .وی اضافه کرد :اکثر مس��ؤوالن دولتی
بهدنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی هستند که
پیامد آن وارداتمحوری ،خامفروش��ی ،وابس��تگی
و کمتوجهی به دهکه��ای پایین درآمدی جامعه
است .رزاقی افزود :زمانی که اقتصاد بازار آزاد مطرح
است ،نباید انتظار داشت برنامههای اقتصاد مقاومتی
محقق ش��ود .وی با بیان اینکه اگر دولت اعتقادی
به س��اماندهی اقتصاد داشته باشد ،ایجاد اشتغال و
جلوگیری از فقر خیلی راحت اس��ت ،گفت :زمانی
که میلیونها دالر بیحساب و کتاب صرف کاالهای
اساسی میشود و آمار درستی از دریافتکنندگان
ارز ارائه نمیشود ،باید شاهد بازار متالطم کاالهای
اساس��ی وارداتی نظیر گوشت قرمز بود .وی یکی از
راهکارهای اساسی ساماندهی اقتصاد کشور در این
شرایط سخت را توجه به بخش تعاون و فعال کردن
تعاونیها دانست و گفت :از آنجایی که زیرساختهای
بخش تعاون در کشور فراهم است و  15میلیون نفر
از جمعیت کشور از قبل عضو این تعاونیها هستند،
با فع��ال کردن این بخش ،میتوان اقتصاد کش��ور
بویژه اقتصاد خانوارهای کمدرآمد را سامان بخشید.
رزاقی در ادامه افزود :قرار بود سهم تعاون در اقتصاد

مساله اساسی تفکیک یا ادغام تولید و تجارت
نیس��ت .وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور
از حکمرانی نامطلوب نش��أت میگیرد ،گفت:
تش��کیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه  2هزار
میلیارد تومانی دارد که به هزینههای کشور در
شرایط فعلی دامن خواهد زد .شکوری در پایان
با بیان اینکه رفع مشکالت اساسی کشور معطل
تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست،
گفت :تا زمانی که مش��کالت اساس��ی کشور
اعم از بزرگ بودن دولت ،سیاس��تگذاریهای
نامطل��وب ،تصدیگ��ری بیش از ح��د دولت،
وضعیت نامطل��وب نظام مجوزده��ی و موارد
مش��ابه وجود داشته باش��د ،تفکیک یا ادغام
بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

مش�کالت عدیده ح�وزه تج�ارت میداند و از
س�وی دیگر مخالفان این طرح را مسیری برای
ورود هر چه بیش�تر کااله�ای وارداتی قلمداد

کشور به  25درصد برسد اما بیتوجهی مسؤوالن به
این بخش مهم اقتصادی موجب ش��ده است سهم
تعاون در اقتصاد کش��ور اکنون  5درصد باشد .این
اقتصاددان اظهار داشت :اگر مدیران اجرایی کشور
مان��ع انحرافات ارزی میش��دند و ب��ا رانتخواری
و فس��اد به جد مبارزه میش��د ،اقتصاد کش��ور به
چنین روزی دچار نمیش��د که  40میلیون نفر از
جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند .همچنین
وحید شقاقی ،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت:
عمال در حوزه ارز  4200تومانی با جعبه س��یاهی
روبهور هستیم که گزارشهای بانک مرکزی نیز به
ابهامات این موضوع میافزاید .به عبارت دیگر ،هیچ
گزارش شفافی درباره میزان دالر  ۴۲۰۰تومانی ارائه
نمیش��ود .وی با اش��اره به رانت ارزی توزیع شده
در رون��د تخصیص ارز ترجیحی گفت :در حالیکه
هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت
کاالهای اساس��ی بود ام��ا در عمل قیمت آنها بین
 ۴۰ت��ا  ۱۰۰درصد افزایش داش��ت .به عبارتی در
ش��رایطی که زندگی توده مردم با مشکالت عدیده
مواجه اس��ت تنها عده معدودی از این روند منتفع
ش��دهاند .وی با اش��اره به راهکارهای جایگزین ارز
ترجیحی گفت :البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت
به عواقب این سیاست همیشه هشدار میدادند اما
متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حاال به
دنبال ارائه راهکارهای جایگزین در قالب کاالبرگ و
یارانه نقدی هستند.
میکنند .مس�أله اینجاس�ت که کارشناسان و
فعاالن ح�وزه بازرگانی چه موافق و چه مخالف
تفکی�ک وزارت صنع�ت ،مع�دن و تج�ارت بر
ای�ن باورند که مش�کالت این ح�وزه بزرگتر
از این اس�ت که دولت بخواهد با تش�کیل یک
وزارتخانه آن را حل کند.

زنجیره تولید از بین میرود

عض��و هیات علمی موسس��ه پژوهشهای
برنامهریزی و اقتصاد کش��اورزی با بیان اینکه
بر اس��اس قانون فعلی ،تنظیم بازار محصوالت
کشاورزی از سال  91به وزارت کشاورزی واگذار
شده است ،تصریح کرد :اما عمال شرکت مادر
تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت
کش��اورزی تمکین نکرده اس��ت .حتی بانک
کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق
اهداف تعیین ش��ده از سوی وزارت کشاورزی
عمل نمیکند .رجبی با بیان اینکه مشکل اصلی
فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات
وزارت صمت و وزارت کش��اورزی در مس��اله
تنظیم بازار است که خود را در چالشهای ارزی
و تحریمها نش��ان داده است ،گفت :مشکالت

تنظی��م بازار به دلیل عملک��رد ضعیف وزارت
کشاورزی نیست ،بلکه سازوکارها و ساختارهای
تنظیم بازار با مشکل مواجه است .وی گفت :به
عنوان نمونه میتوان به بخش گوشت اشاره کرد
که با وجود پرداخت ارز ارزانقیمت گسترده در
نهایت هیچ اثری بر سفره مردم نداشت .رجبی
گفت :وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سوال
میشود پاسخ میدهد که ما با قیمت مصوب
وارد کردی��م اما در حلقهه��ای بعدی زنجیره
توزی��ع این محص��والت با قیمته��ای باالتر
به دس��ت مصرفکنندگان میرس��د .مشکل
اینجاست که این زنجیرههای توزیع در اختیار
وزارت کشاورزی نیست و نمیتوان بخش توزیع
را به طور متمرکز مدیریت کرد.

 18مدل وزارتخانه از اول انقالب ایجاد کردهایم
نایبرئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و
چین با بیان اینکه با تش��کیل وزارت بازرگانی
در ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور موافق است،
تأکی��د کرد :با این وجود معتقدم تش��کیل یا
عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسائل و مشکالت
موج��ود را حل نخواهد کرد ،چراکه مش��کل
اساسی کش��ور موارد دیگری است .مجیدرضا
حریری افزود :ما قریب به نیم قرن اس��ت که
وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم.
در طول این م��دت  ۱۸مدل از وزارتخانههای
صنع��ت ،مع��دن و دیگر بخشه��ای مرتبط
را ایج��اد کردیم و هر کدام از س��اختارها نیز
حدود  ۴تا  ۶س��ال دوام داش��ته و دچار تغییر
شده است .به همین دلیل به طور کلی ساختار
تولید و تجارت کشور به صورت سلیقهای و بر
مبنای خواس��ت مدیرانی که روی کار بودهاند
تغییر کرده اس��ت .وی ادامه داد :به عقیده من

ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکالت
نیاز به اقدامات اساسیتر دارد .ما یک نگاه کالن
به اقتصاد کشور در هیچکدام از بخشها نداریم.
وی افزود :یکی از مشکالت اساسی ما اثرگذاری
قابل توجه سیاست بر اقتصاد است؛ اکنون هم
مسأله تشکیل وزارت بازرگانی صرفا با اهداف
سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است
و به هیچ عنوان مسائل اقتصادی مطرح نیست.
نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
ادامه داد :دولتمردان و فعاالن اقتصادی کشور
به توزی��ع و دریافت رانت عادت کردهاند و این
با سیاستگذاری اقتصادی متفاوت است .باید
به جای توزیع رانت به س��مت سیاستگذاری
حرکت کنی��م .در حال حاضر بر اس��اس آمار
 ۸۰درصد صادرات کش��ور به طور مس��تقیم
ی��ا غیرمس��تقیم از طرف نهاده��ای دولتی و
حاکمیتی انجام میشود.

مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی بندرلنگه از
افزای��ش  ۵۵درص��دی ص��ادرات کااله��ای
غیرنفتی و رشد  ۲۸درصدی ترانزیت خودرو
در این بندر و بنادر تابعه آن در فروردین ۹۸
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره بنادر
و دریانوردی بندرلنگه ،قاسم عسکرینسب با
ارائه گزارش��ی از عملکرد یکماهه بندرلنگه
اظه��ار داش��ت :در این م��اه در مجموع یک
میلی��ون و  ۲۶۷هزار و  ۹۷۱تن کاالی نفتی
و غیرنفت��ی در بندر لنگه و بن��ادر تابعه آن
در منطق��ه غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری
شد که در همسنجی با مدت مشابه پارسال
رش��د  ۷۱درصدی به ثبت رسید .وی افزود:
از ای��ن میزان ،یک میلی��ون و  ۱۵۰هزار تن
به جابهجایی فرآوردههای نفتی و  ۱۱۷هزار
و  ۸۹۰ت��ن به کااله��ای غیرنفتی اختصاص
داش��ته که به ترتیب رشد  ۷۶درصدی و ۲۸
درص��دی در این دو بخش از عملیات بندری
را ش��اهد بودیم .وی تصریح کرد :از مجموع
عملیات انجام شده در بنادر غرب هرمزگان،
با جابهجایی بیش از  ۹۰هزار تن کاالی نفتی
و غیرنفت��ی ،بندرلنگه رش��د  ۳۹درصدی را
تجربه کرد .عسکرینس��ب حج��م صادرات
کاالهای غیرنفتی در بن��ادر غرب هرمزگان
را  ۶۱ه��زار و  ۷۹۹ت��ن عن��وان ک��رد .وی
خاطرنش��ان کرد :بندرلنگه و بنادر تابعه آن،
زیرساختهای مناسبی را در زمینه صادرات
ان��واع کااله��ا از جمله مصالح س��اختمانی،
کانتینره��ای یخچال��ی و محمولههای مواد
معدنی داراست .عسکرینسب حجم واردات
غیرنفتی در بنادر غ��رب هرمزگان را یکهزار
و  ۸۰۴ت��ن اعالم کرد و اف��زود :این رقم در
همسنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
کاهش  ۶۷درصدی داش��ته است .وی اضافه
کرد :در دوره زمانی یادش��ده ،حجم ترانزیت
کاالهای غیرنفت��ی (بهطور عمده خودرو) به
 ۲۴هزار و  ۶۰۳تن رس��ید که نش��انگر رشد
 ۳۰درصدی در همس��نجی با مدت مش��ابه
پارسال اس��ت .مدیر بنادر و دریانوردی بندر
لنگه با اش��اره به جابهجایی  ۱۱۹هزار و ۹۲
دس��تگاه خودروی ترانزیت��ی در فروردین از
رش��د  ۲۸درصدی این بخش از فعالیتهای
بندری خبر داد و گفت :بندر لنگه در زمینه
ترانزیت خودرو جایگاه نخس��ت را در سطح
بنادر کشور به خود اختصاص داده است .وی
در بخش دیگری از اظهاراتش حجم صادرات
فرآوردهه��ای نفت��ی را  ۳۹۴هزار و  ۶۵۲تن
اع�لام کرد .عسکرینس��ب یادآور ش��د :در
ای��ن مدت  ۷۵۵ه��زار و  ۴۲۲تن از اینگونه
محمولههای تجاری ب��ه صورت رویه کابوتاژ
(حملونقل س��احلی) جابهجا ش��د که رشد
 ۳۳۶درصدی داش��ته است .وی خاطرنشان
کرد :در فروردین امس��ال تعداد  ۴۷۰مسافر
در مس��یرهای دریای��ی بینالمللی بین بندر
لنگ��ه و ام��ارات عربی متح��ده و همچنین
۱۶هزار و  ۲۱۷نفر در مس��یرهای داخلی به
مقصد جزایر کیش و ابوموسی ترابری شدند.
عسکرینسب با اشاره به تردد  2هزار و ۳۸۸
فروند شناور به بندرلنگه و بنادر تابعه آن در
این ماه گفت :از این تعداد  ۱۳۸فروند شناور
باالی هزار تن و  2هزار و  ۲۵۰فروند نیز زیر
هزار تن ظرفیت داشتهاند.

 ۶۰درصد ارز صادرات بازگشت

رئیسکل بان��ک مرکزی نوش��ت :تاکنون
نزدیک  ۶۰درصد ارز ناشی از صادرات در سال
 ۹۷به چرخه اقتصاد برگشته است .عبدالناصر
همتی در صفحه اینستاگرام نوشت :در سال 97
ارز برگشتی بر اس��اس روشهای ابالغی بانک
مرکزی یعن��ی فروش در س��امانه نیما ،عرضه
در صرافیه��ا ،واردات در مقابل صادرات خود،
واگذاری ارز پروان��ه صادراتی و نیز واگذاری به
بانک مرکزی ،به رقمی مع��ادل  18/7میلیارد
دالر رس��ید .با توجه به ب��رآوردی که از خالص
ارز صادراتی ،با لحاظ هزینههای مبادالتی ناشی
از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات
در نیمه اول سال قبل میشود ،تاکنون نزدیک
 60درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد
برگشته است .نکته مهم اینکه ارز صادرات فصل
زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد
و اس��امی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را
برنگرداندهاند به مرجع قضایی اعالم شده است.

