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افتتاح بخشی از طرحهای نهضت ملی مسکن،
بهمن امسال

«ایران» از برنامه های دولت برای کســب درآمد  20میلیارد دالری از ترانزیت  1401گزارش می دهد

در ســال  1399فروش نفت خام ایران  1/2میلیارد دالر بود  ،در صورتی که برنامه دولت برای ســال  1401ترانزیت  20میلیون تنی اســت که  20میلیارد دالر برای ایران ارزآوری دارد

ایرنا

گروه اقتصادی  -برای اولین بار دولت
کارگــروه ترانزیتــی را تشــکیل داده
اســت ،ایــن کارگــروه مســئول تنظیم
قوانین ،راهکارها و برنامههای جدید
بــرای تســهیل و رشــد ترانزیــت و بــه
دنبــال آن دســتیابی بــه درآمدهــای
بــاالی ارزی در کشــور اســت .پیش از
این شورای ترانزیت در کشور داشتیم
که در دهه گذشته این شورا فقط چند
جلســه تشــکیل داده بــود و میتــوان
گفت شــورای ترانزیت تعطیل شــده
و موضوع ترانزیت در کشــور رها شد.
آمــار ترانزیتــی نیــز نشــان میدهد از
 13میلیــون تــن ترانزیــت اوایل دهه
 ،90با کاهش محسوس در اواخر این
دهــه ،بــه  7میلیــون تــن ترانزیت در
ســال  99رســید که میتــوان گفت در
ایــن بخش مهم اقتصــادی و امنیتی
به جای رشــد و پیشــرفت ،عقبگرد را
تجربــه کردیــم .دولــت ســیزدهم به
دنبال افزایش سهم ایران از تبادالت
منطقهای اســت ،یکــی از راهکارهای
اساسی در این مســیر ،رونق ترانزیت
اســت که عالوه بر درآمدهــای ارزی،
جایگاه منطقهای و بینالمللی ایران
را با وجود تحریمها حفظ میکند.
 ëëتوسعه ترانزیت با طرح جامع
نخستین نشست کارگروه ترانزیت
کشور ،هفته گذشته به ریاست محمد
مخبــر ،معــاون اول رئیسجمهــور
تشــکیل شــد .در ایــن نشســت دو
برنامه بلندمــدت و کوتاهمدت برای
رشــد ترانزیت مطرح شد که بهزودی
تدوین و اجرا میشود.
جــواد هدایتــی ،مدیــرکل دفتــر
ترانزیت ســازمان راهداری و حمل و
نقل جــادهای در گفتوگو با «ایران»
گفــت :هــدف دولت در کوتــاهمدت،
ترانزیــت  20میلیــون تــن کاال اســت
که پیشبینی میکنیم تا آخر امســال

 15میلیــون تــن آن قطعــی شــود،
البتــه اگــر برخی زیرســاختها آماده
و هماهنگیهــا انجام شــود ترانزیت
 20میلیون تنی در ســال  1401محقق
میشــود .در برنامــه بلندمــدت،
ترانزیــت  50میلیــون تنــی در برنامه
بخش حمل و نقل قرار گرفته است.
به گفته هدایتی با توجه به شرایط
سیاسی و اقتصادی یک سال اخیر در
منطقــه و جهان ،شــرایط لجســتیکی
دچــار تحوالت عظیمی شــده اســت
که تحریم روسیه در رأس عوامل این
تحوالت قرار دارد.
وی افــزود :بــا تحریــم روســیه،
کریدورهای منطقــهای مانند ترانس
سیبری با محدودیت شدید ترانزیت
مواجه است .کریدور ترانس-سیبری
بــه عنــوان مهمتریــن مســیر زمینــی
متصلکننــده آســیا و اروپــا بود؛ طبق
آمــار موجود تا پیش از جنگ روســیه
و اوکراین ،ســاالنه حدود  1,5میلیون
کانتینــر میــان چیــن و اروپــا از مســیر
قزاقســتان ،روســیه و بــاروس عبــور
میکــرد امــا بــه گفتــه مدیــرکل دفتر
ترانزیتی سازمان راهداری ،با تحریم
روســیه ظرفیــت ایــن مســیر بــه یک
دهــم کاهــش یافتــه اســت و اکنــون
توجه به شــاخه جنوبی کریدور شرق
بــه غــرب دریای خــزر از قزاقســتان-
ترکمنســتان -ایــران به ســمت ترکیه
بــرای انتقــال کاال از چیــن به ســمت
اروپا مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه بــه موقعیت اســتراتژیک
و ژئوپولیتیــک ایــران کــه در مرکــز
کریدور جنوبی خزر قرار گرفته اســت،
تمایــل کشــورها بــرای انتقــال بــار از
ایران بیشــتر اســت چون ایــن انتقال
بــا زمــان و هزینــه کمتــری خواهــد
بــود .بــرای جــذب بــار جدید بعــد از
تحریــم روســیه ،کارگــروه ترانزیــت

بــر لــزوم اولویتبنــدی پروژههــای
توســعه ترانزیت به همراه زمانبندی
مشــخص و تعییــن مجــری طرحهــا
تأکید کــرد .معاون اول رئیسجمهور
بــه عنــوان رئیس ایــن کارگــروه تأکید
کــرده کــه «بــا رویکــرد جــدی دولت،
شاهد تکمیل زیرســاختها و اصالح
رویههــا بــرای توســعه ترانزیــت در
ابعاد مختلــف ترانزیت بار ،مســافر،
انــرژی و اطالعــات خواهیم بــود ».با
توجــه بــه فرصتی کــه بعــد از تحریم
روســیه ،پیش روی ایران قــرار گرفته،
ایران میتواند با توســعه ظرفیتها،
بــه نقطه انتقال بــار در منطقه تبدیل
شــود .بــه همیــن منظــور وزارت راه و
شهرســازی بــه عنــوان متولــی حمل
و نقــل ،از ســوی کارگــروه ترانزیــت
مأموریــت دارد ظــرف 3مــاه طــرح
جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین
و یک برنامه عملیاتی کامل که در آن
مجــری ،زمانبندی اجرا و منابع مالی
مورد نیاز مشخص باشد را ارائه کند.
ëëاولویت تکمیل مسیرهای ریلی
ترجیح کشورها استفاده از حمل و
نقل یکسره است .چون بیشتر انتقال
بــار منطقــه از چین بــه ســمت اروپا،
بــا اســتفاده از بخش ریلی در روســیه

بوده است اکنون نیز استفاده از حمل
و نقــل ریلــی در اولویــت اســت .در
کشــور ما کریدور ریلی شمال -جنوب
مهمتریــن کریــدور منطقــهای حمل
بــار اســت کــه  3کشــور روســیه ،ایران
و هنــد از ایــن کریــدور بهرهبــرداری
میکننــد .در حال حاضر اتصال ریلی
از رشت تا آستارا ،از چابهار تا زاهدان
و از شــلمچه تــا بصــره ،مهمتریــن
اولویــت تکمیل شــبکه ریلــی داخلی
بــرای اتصــال بــه شــبکه ترانزیــت
بینالمللــی اســت .از ایــن رو کارگروه
ترانزیت مقرر کرده تا طرحهای ریلی
اولویتدار برای اتصال شبکه راهآهن
کشور به مسیرهای بینالمللی معین
و برنامهریــزی الزم بــرای تســریع در
اجــرای آنهــا انجــام شــود .در بخــش
ریلی عالوه بر تکمیل شــبکه راهآهن،
تأمیــن ناوگان بــاری و لکوموتیو برای
افزایــش ترانزیــت مــورد نیــاز اســت.
تأمیــن نــاوگان از تولیــد داخــل و
همچنین تعمیر لکوموتیوها یا تأمین
آن از ســاخت داخــل یــا واردات در
رأس برنامههــای حمــل و نقل ریلی
است.
6 ëëراهکار کوتاهمدت
در نشســت کارگــروه ترانزیــت،

عالوه بر راهکارهای توسعه ترانزیت،
6راهکار پیشــنهادی کوتاهمدت برای
جهــش در ایــن حــوزه ارائــه شــد .به
گفته معاون اول رئیسجمهور «این
راهکارهــا بایــد بــه صــورت ضربتــی
در دســتور کار قرار گیرد و الزم اســت
ظــرف یک ماه مجری هــر یک از این
اقدامات تعیین شود».
ســیدعلی حســینی ،رئیــس
کمیســیون حمــل و نقل و لجســتیک
اتــاق بازرگانــی که به عنــوان نماینده
بخــش خصوصــی در نخســتین
نشســت کارگــروه حضــور داشــت،
درخصــوص راهکارهــای کوتاهمدت
رشــد ترانزیت گفت :برای دســتیابی
بــه افزایــش حمــل بــار از کشــور بــه
ترانزیــت نــگاه بلندمــدت داریــم اما
در کنــار آن راهکارهــای کوتاهمــدت
کــه عمدتــاً بــرای هماهنگــی میــان
دســتگاههای متولــی در داخل کشــور
است ،اهمیت باالیی دارد .وی گفت:
اولیــن اولویت بــرای رشــد ترانزیت،
مدیریــت واحــد یکپارچــه مــرزی
اســت .مرکز پژوهشهای مطالعات
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری
اعــام کــرده  14ســازمان در مرزهــا و
پایانههــای مــرزی در امــر ترانزیــت
دخیــل هســتند و در مرزها ســازمانی
کــه مشــخصاً پاســخگوی مشــکالت
باشــد ،نداریــم .بــه همیــن دلیــل در
مــواردی حتــی  6روز کاالهــا در مــرز
ایســتایی دارند که اثر بسیار منفی در
ترانزیت دارد.
وی افــزود :بــر اســاس تصمیــم
کارگــروه ترانزیت ،وزارت کشــور باید
راهکارهایــی بــرای مدیریــت واحــد
مرزها ارائه کند چون وزارت کشــور در
نهادهای متولــی در بخش جابجایی
کاالهــا در مــرز ســهم زیادی اســت و
بازارچههای مرزی و تخلیه و بارگیری

در مرزها برعهده ستادهای استانی و
کشــوری اســت بنابراین وزارت کشور
مســئول هماهنگــی دســتگاههای
متولی برای افزایش سرعت عبور بار
از مرزها اســت .وی افــزود :همچنین
وزارت راه و شهرســازی و وزارت
صمــت متولــی لجســتیک در کشــور
هســتند کــه بایــد راهکارهــای ایجــاد
پایانههای لجستیکی و رفع مشکالت
لجســتیک را ارائه دهند .بــرای اینکه
اقتصــاد ترانزیتــی کشــور حرکت کند
به شــرکتهای لجســتیکی نیازداریم
که بهزودی باید تعدادشــان افزایش
یابد.
رفــع گلوگاههــا در حــوزه نــاوگان
و بهرهبــرداری ،رفــع مشــکالت
نرمافــزاری کــه عمدتــاً مربــوط
بــه تعــدد قوانیــن و دســتگاههای
تصمیمگیری اســت ،تأمین سوخت
کامیونهــای عبــوری ،گرفتــن
مجوزهــای قرنطینــهای بــرای عبــور
بــار کاالهــای غذایــی از مــوارد دیگــر
راهکارهــای کوتاهمــدت بــرای رشــد
ترانزیــت اســت .حمــل یکســره در
بنــادر ،تعریــف مســیر ســبز گمرکی،
تعریــف خطوط جداگانه ترانزیت در
پایانهها ،پیمانهای دوجانبه گمرکی
در حــوزه ترانزیــت ،از جملــه دیگــر
راهکارهــای پیشــنهادی کوتاهمــدت
بــرای جهــش ترانزیــت اســت که در
کارگروه ترانزیت مطرح شد.
بر اســاس برنامه دولت دستیابی
بــه ترانزیــت  20میلیــون تنــی،
درآمدزایی  20میلیارد دالری در سال
و ایجاد یک میلیون شغل مستقیم و
غیرمســتقیم را به دنبال دارد .از این
رو برنامهای منســجم برای جذب بار
عبوری از ایران در حال تدوین اســت
و اجــرای آن ،توســعه ترانزیــت را در
کشور محقق میکند.

اخبــــار

درآمد ترانزیت در سال جاری 16 ،برابر فروش نفت در 1399

وزیر راه و شهرســازی گفت :بخشــی از طرحهای نهضت ملی مســکن تا ۲۲
بهمن  ۱۴۰۱افتتاح خواهد شد.
رســتم قاسمی در آیین کلنگزنی طرح  ۳۳۶واحدی امام رضا(ع) در شهر
اسفراین در خراسان شمالی گفت :بخشی از طرحهای نهضت ملی مسکن
تا  ۲۲بهمن  ۱۴۰۱افتتاح خواهد شــد .بر اســاس برنامه دولت سیزدهم قرار
است در مدت  ۴سال ۴ ،میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان
شــود .براســاس تازهتریــن آمــار وزارت راه و شهرســازی حــدود  ۵میلیون و
 ۴۰۰هــزار نفــر متقاضی در طرح نهضت ملی مســکن ثبتنــام کردهاند که
مراحل نهایی پاالیش را در ادارات کل راه و شهرســازی استانها و همچنین
شهرهای جدید میگذرانند.

نقش شهرداریها برای افزایش مشارکت مردم
در نوسازی بافتهای فرسوده

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
در ســفر به اســتان اصفهــان بــر متقاعدســازی مردمی و تهیه بســتههای
تشویقی شهرسازانه برای تسریع نوسازی بافتهای فرسوده تأکید کرد.
محمد آیینی از شــهرداران خواســت تا با ارائه تخفیفات ویژه در بافتهای
فرســوده از جملــه تخفیــف صــد درصــدی در صــدور پروانــه ســاخت و نیز
تســریع در صــدور مجوزهــا ،مالــکان و ســازندگان را بــه نوســازی بافتهای
فرسوده تشــویق کنند .به گفته آیینی مالکان میتوانند در دوران جابهجایی
و ســاخت از ودیعــه اســکان موقت اســتفاده کنند کــه مبلــغ آن  ۴۵میلیون
تومــان بــه صــورت قرض الحســنه اســت و عالوه بــر آن از محل تســهیالت
ویــژه نوســازی بــه عاملیت بانک مســکن ،وامهایــی در نظر گرفته شــده که
مبلــغ آن در شــهرهای مختلف متفاوت اســت امــا در همه آنهــا مبلغ ۱۵۰
میلیون تومان به صورت صفر درصد و بدون سود بانکی است .معاون وزیر
راه و شهرســازی نقش مردم و متقاعدســازی آنها برای نوســازی بافتهای
فرسوده را بسیار مهم و گام نخست در این امر برشمرد و گام دوم را فراهم
کردن فضای تشــویقی برای توســعهگران و انبوه ســازان عنوان کرد .به گفته
او بســته تشــویقی مورد نظر باید به گونهای باشــد که برای سازندگان توجیه
اقتصادی نوســازی در بافتهای فرســوده را ایجاد کرده و آنهــا را از ورود به
بازارهــای ســرمایهای موازی بــاز دارد .او در بخشــی دیگر از ســخنان خود از
راهانــدازی نهضــت بهســازی معابــر خاکی خبر داد و خواســتار این شــد که
شــهرداریها مشخصات معابر خاکی محالت هدف را به شرکت بازآفرینی
شهری ارائه کنند تا اعتبار الزم برای بهسازی و آسفالت معابر خاکی فراهم
شود و طی سه سال آینده تمام معابر خاکی محالت هدف بهسازی شوند.

رشد  ۴۰درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار

تخلیه و بارگیری کاال در سه ماهه نخست امسال در بندر چابهار نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۴۰درصد افزایش یافته است .در راستای استفاده
از ظرفیتهــای بنــدر چابهــار و تأمیــن کاالهای اساســی مورد نیاز کشــور،
تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار در ســه ماهه نخســت امســال نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل ،بیش از  ۴۰درصد رشــد داشته است .تخلیه و
انتقال کاالهای اساســی طی مدت یادشــده از رشــد  ۲۱درصدی برخوردار
بود که بیشــترین ســهم واردات کاالهای اساســی از بندر چابهار مربوط به
گندم و برنج است.

