
در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد قیمت بلیت قطار، اتوبوس و 
هواپیما بودیم و علت سانحه سانچی و علت های احتمالی 
سقوط هواپیمای آسمان مشخص شد، هرچند در خصوص 

علت نهایی پرواز تهران-یاسوج کماکان ابهام وجود دارد!
به گزارش ایسنا، حوزه راه در سال ۹۷ با رویدادهای متعددی 
همراه بود، از تعیین تکلیف علت سانحه سانچی گرفته تا سقوط 
هواپیمای شرکت آسمان که اذهان عمومی به طور جدی آن را 
دنبال می کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بخش حمل 
و نقل چه در بخش هوایی، ریلی و جاده ای از دیگر موضوعاتی 
است که همواره مورد توجه مردم قرار دارد، افزایش قیمتی که در 
بخش هوایی، ریلی و جاده ای در طول سال ۹۷ اعمال شد، هر 
چند که در نوروز ۹۸ به جز در بخش اتوبوس های بین شهری، 
بلیت هواپیما و قطار افزایش قیمتی نخواهند داشت. در عین 
حال خداحافظی با پروازهای چارتری، خداحافظی آزادراه ها با 
پرداخت نقدی عوارض تا تیر ماه ۱۳۹۸، قرار گرفتن شرکت های 
هواپیمایی ایران در لیست تحریم و آغاز فعالیت جدی بندر چابهار 

از مهم ترین وقایع سال ۹۷ بود.
اردیبهشت

هشتم اردیبهشت ماه بود که کمیسیون بررسی سانحه سقوط 
هواپیمای شرکت آسمان اعالم کرد گزارش مربوط به این سانحه 
نهایی شده است. پیش از این تاریخ، رئیس کمیته بررسی سانحه 
هواپیمایی تهران یاسوج با اعالم اینکه جلسه برگزار شده با اعضای 
کمیسیون اصل ۹۰ مثبت بود و در چند ساعت بررسی انجام شده 
اختالف نظرهای دو طرف به شکل جدی رصد شد، اعالم کرد که 
کمیته بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشور همچنان قصور 

خلبان را اصلی ترین علت این حادثه می داند.
به گفته وی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ معتقد بودند که یخ 
زدن بال هواپیما یکی از عوامل تأثیرگذار در این سانحه بوده، اما 
کمیته بررسی معتقد است که عبور خلبان از مرز حداقل ارتفاع 
در زمان پرواز باعث این اتفاق شده یا نمی توان یخ زدگی بال را 
به عنوان عامل محوری در وقوع این اتفاق در نظر گرفت. وی 
همچنین بیان کرد که کمیته بررسی سانحه در رابطه با گزارش 
خود با کمیسیون فرانسوی، شرکت ATR و شرکت هواپیمایی 
آسمان به یک جمع بندی کلی رسیده است ولی هنوز اختالف 
نظرهایی با کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که در آینده بررسی 
خواهند شد. پرواز شماره ۳۷۰۴ شرکت هواپیمایی آسمان ۲۹ 
بهمن ماه سال گذشته فرودگاه مهرآباد را به مقصد یاسوج ترک 
کرده بود که در ۹ مایلی خود تا این شهر و در اثر برخورد با ارتفاع 
دنا سقوط کرد. این هواپیما ۶۶ سرنشین داشت که تمامی آنها در 

جریان این سانحه جان خود را از دست دادند.
هواپیمای سقوط کرده شرکت آسمان از خانواده ای تی آر ۷۲ 
بود که پرواز آن برای مدتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری 
متوقف ولی پس از آن دوباره از سر گرفته شد. پس از این حادثه 
رئیس جمهوری مسئولیت بررسی ابعاد این ماجرا را به وزیر راه و 
شهرسازی واگذار کرد و آخوندی نیز در حکمی سازمان هواپیمایی 
کشوری را مسئول تشکیل کمیسیون بررسی سانحه و مشخص 

کردن علل آن کرد.
یکی دیگر از خبرهای مهم در ۱۵ اردیبهشت ماه رقم خورد، 
روزی که سازمان بنادر و دریانوردی پس از چند ماه بررسی اعالم 
کرد که علت اصلی حادثه به وجود آمده برای کشتی سانچی 
تغییر مسیر کشتی فله بر چینی است. در این گزارش اعالم شد 
که کشورهای چین و هنگ کنگ به عنوان دیگر کشورهای حاضر 
در بررسی این حادثه معتقدند که کشتی سانچی در این اتفاق به 
عنوان کشتی راه دهنده حضور داشته که باید پیش از برخورد 
با کشتی چینی تغییر مسیر می داده و در این زمینه کشتی 

کریستال مقصر نیست.

طبق گفته مقام مسئول سازمان بنادر دو طرف روی این موضوع 
نیز تاکید داشتند که هر دو کشتی سانچی و کریستال نتوانسته اند 
به چند بند از قانون کنوانسیون جلوگیری از تصادف دریایی پایبند 
باشند و مواردی همچون الزام دیده بانی کامل از سوی دو طرف 
و ارزیابی دقیق از شرایط حادثه مسائلی بوده که هیچیک از دو 

کشتی حاضر در این سانحه نتوانسته اند آن را اجرایی کنند.
خرداد

ابتدای خردادماه بود که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد در 
عوارض آزادراه های مشارکتی در سال جاری به طور میانگین 
۲۰ درصد افزایش درآمد پیش بینی شد. بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته از سوی این وزارتخانه به منظور مقابله با استهالک 
احداث  از  حاصل  سرمایه  سود  بازگشت  همچنین  و  جاده 
آزادراه ها می بایست ساالنه به طور متوسط درآمد آزادراه ها ۴۰ 
درصد افزایش پیدا کند اما این وزارتخانه با توجه به لزوم حفظ 
شاخص های رفاهی و کاهش فشار تورمی بر کاربران جاده ها، 
نرخ های جدید را به طور میانگین با ۲۰ درصد افزایش درآمد 
پیش بینی کرد. این نرخ های جدید در حالی اجرایی می شود 
که پیش از این در شهریور سال ۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی 
از افزایش میانگین ۱۴ درصدی نرخ عوارض آزادراهی در کشور 
خبر داده بود. در فهرست جدید ارائه شده از سوی وزارت راه و 
شهرسازی نام ۱۹ آزادراه مشارکتی به چشم می خورد که در بین 
آنها آزادراه کنارگذر غربی اصفهان با افزایش ۳۳ درصدی بیشترین 
و آزادراه اهواز به بندر امام با پنج درصد افزایش کمترین سهم را در 

جابه جایی نرخ های جدید داشتند.
تیر

با موافقت راه آهن و  از چند ماه گمانه زنی، سرانجام  پس 
سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قیمت بلیت قطار 
افزایش یافت. ابتدای تیرماه سال ۹۷ بود که عضو هیئت مدیره 
انجمن حمل و نقل ریلی در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی 
در جمع خبرنگاران بیان کرد که با پیگیری های صورت گرفته 
سرانجام سازمان های ذیربط با افزایش ۱۰ درصدی نرخ بلیت قطار 

موافقت کردند که از ابتدای تیر ماه اجرایی می شود.

 شهریور
انجمن شرکت های هواپیمایی سوم شهریورماه بود که نرخ های 
اساس  بر  که  کرد  اعالم  و  تعیین  را  داخلی  پروازهای  جدید 
جلسه برگزار شده میان مسئوالن ایرالین های داخلی و سازمان 
هواپیمایی کشوری ایرالین ها پذیرفتند که تا پایان شهریور برای 

سفرهای داخلی نرخ هایی مشخص را تعیین کنند.
دی

راهکارهای عملیاتی سازی موافقتنامه چابهار بین ایران، هند و 
افغانستان در اولین نشست کمیته اجرایی سازی موافقتنامه چابهار 
به امضا رسید تا هندی ها در ابتدای دی ماه رسماً کار خود را به 
منظور فعالیت اپراتوری در بندر شهید بهشتی چابهار آغاز کنند، 
پروژه ای که با مستثنی شدن چابهار از تحریم ها به عنوان یکی از 

مهم ترین مسیرهای اقتصادی کشور تلقی می شود.
ایران، هند و  موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای 
افغانستان با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال 
کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر 
چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین المللی بین 
کشورهای مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به امضای رؤسای 
جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید تا در نهایت 
دی ماه همزمان با اولین نشست کمیته اجرایی سازی "موافقتنامه 
بندر چابهار  در  را  فعالیت خود  چابهار"، شرکت IPGL هند 
آغاز کند و قرارداد اجاره و بهره برداری بخشی از فاز یک بندر 
شهید بهشتی چابهار بین اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان و شرکت ایندیا پورت گلوبال لیمیتد )IPGL( به 

امضا برسد.
بهمن

پس از تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی در شهریورماه، دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی در بهمن ماه اعالم کرد که قیمت 
بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت و برنامه ای برای 

افزایش قیمت بلیت ها در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.
و  راه  وزیر  آلمان،  دولت  سوی  از  ماهان ایر  تحریم  از  بعد 
شهرسازی چهارم بهمن ماه بود که به صراحت اعالم کرد تمامی 

فهرست  در  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت های 
تحریم قرار دارند. پس از آن که دولت آلمان اعالم کرد که شرکت 
هواپیمایی ماهان ایر از سال ۲۰۱۹ میالدی دیگر قادر نخواهد 
بود برای پروازهای خود از فرودگاه های این کشور استفاده کند، 
به محمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که تمامی 
شرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از جمله ایران ایر 

نیز در فهرست تحریم ها قرار دارد.
۱۴ بهمن ماه بود که معاون مسافری راه آهن با اشاره به این که 
از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ 
دو میلیون و ۱۰ هزار نفر ظرفیت صندلی ایجاد شده است که 
نسبت به مشابه سال قبل، افزایش ۱۵ درصدی را نشان می دهد، 
اعالم کرد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ هیچ گونه افزایش 
قیمتی در خصوص بلیت قطارها رخ نداده است و در تیرماه سال 
جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها با مجوز کارگروه ستاد 
تنظیم بازار بودیم و در ایام نوروز ۹۸ نیز شاهد افزایش قیمت ها 

نخواهیم بود.
۳۰ بهمن ماه سال جاری بود که معاون برنامه ریزی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه تا پایان سال جاری 
چهار آزادراه کشور تجهیز و به صورت آزمایشی تحت پوشش 
سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه قرار می گیرند اعالم 
کرد که تا تیرماه سال ۹۸ تمامی دروازه های عوارضی آزادراه های 
کشور تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت. به گفته مقام 
مسئول وزارت راه و شهرسازی چهار آزادراه تهران-ساوه، تهران-

قم، قزوین-رشت، و قزوین- زنجان تا پایان سال جاری به این 
سامانه مجهز می شوند و باقی آزادراه ها تا تیرماه ۹۸ تحت پوشش 
این سامانه قرار خواهند گرفت. همچنین نحوه شناسایی خودروها 
با نصب دوربین های پالک خوان و اتصال آن به بانک اطالعاتی 

پلیس راهور انجام می شود.
اواخر بهمن ماه بود که پس از حرف و حدیث های فراوان پیش 
آمده پیرامون ممنوعیت فروش بلیت پروازهای چارتری، وزیر راه 
و شهرسازی به صراحت اعالم کرد که اگر باوجود تذکر ارائه شده 
به برخی ایرالین ها برای قطع فروش بلیت چارتری، این روند ادامه 
یابد، مجوز پرواز در آن مسیر برای ایرالین مربوطه لغو خواهد 
شد. هرچند در همان زمان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در مورد این که فروش بلیت پروازها به صورت چارتری تخلف 
است، خاطرنشان کرد که نمی توان شبکه چارتری را به صورت 
کامل قطع کرد و مسیرهای کیش و قشم را از پروازهای چارتری 

جدا می شوند.
این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد بر 
اساس دستورالعمل ابالغ شده، فروش بلیت به صورت چارتری به 
جز کیش، قشم و مناطق نفتی آن هم در قالب بسته سفر و تابع 
شرایط ابطال و تغییر به دلیل احتمال تغییر برنامه های مسافران 
و یا پشیمانی از انجام سفر توسط آنها، تخلف است و بلیت های 
ارائه شده باید مشمول شرایط ابطال و تغییر باشد و بلیت های غیر 
قابل استرداد و یا غیر قابل کنسل به جز در نقاط تعریف شده 
نظیر کیش، قشم و مناطق نفتی که آن هم باید در قالب بسته 
سفر ارائه شود و بلیت هواپیما یکی از موارد آن است تخلف است 

و با آن برخورد می شود.
اسفند

۹ اسفندماه سال جاری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور در جمع خبرنگاران و در حاشیه گردهمایی رؤسای 
ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های سراسر 
کشور در مورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال ۱۳۹۸ اظهار 
کرد که افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه 
سال جاری مد نظر قرار می گیرد و این مسئله بر اساس روال هر 

ساله نرخ بلیت اتوبوس در آستانه ایام نوروز است.

اقتصادی 5

 انتقاد همتی از برخی اظهار نظرها در زمان آرامش 
بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی از اینکه برخی در داخل و خارج تالش دارند با 
ابزارهای روانی آرامش ایجاد شده در بازار ارز را به هم بزنند، انتقاد کرد و به 

مردم اطمینان داد که بازار ارز سیر تعادلی خود را طی می کند.
یادداشتی در صفحه  در  روز دوشنبه  ایرنا، »عبدالناصر همتی«  گزارش  به 
اینستاگرام بانک مرکزی، نوشت: »دیشب که داشتم اخبار خبرگزاری های و کانال 
های خبری را مرور می کردم به نکته جالبی برخوردم. خیلی برایم عجیب و تا 

حدودی مبهم بود.«
وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی در 
سایه آرامش نسبی ایجاد شده در بازارها در تدارک خرید های شب عید بودند و 
نرخ ارز در بازار آزاد نیر به آرامی در حال کاهش است، چند نفر از برادران بزرگوار 
تالش کرده بودند با استفاده از توئیتر و سایر رسانه ها موضوعی به نام گروه اقدام 
ویژه مالی )FATF( را مطرح کرده و با اصرار به مردم یاد آوری کنند که »فراموش 

نکنید: FATF مورد مخالفت اکثریت اعضای مجمع هست و چنین و چنان!!«.
همتی تاکید کرد: الحمداهلل بازار ارز حساسیت خود را نسبت به این نوع اظهارات 
تا حدود زیادی از دست داده است. فارغ از این قبیل اظهارنظرهای شخصی که در 
زمان و مکان خودش محترم است، مطمئنا مجموعه نظام تدابیر الزم در اینگونه 
موضوعات را به کار بسته و تصمیم های خود را بر اساس منافع کشور اتخاذ 

خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: جالب اینکه تیم تحریم ترامپ از پمپئو گرفته 
تا بریان هوک نیز به محض ایجاد آرامش در بازار ارز کشور به جنگ روانی تکراری 

»قطع کامل صادرات نف ایران؛ به زودی!! ...« متوسل می شوند.
همتی به مردم اطمینان داد: فارغ از این مباحث بازار ارز با تدابیر اتخاذ شده و 
در چارچوب سیاست های بانک مرکزی سیر تعادلی خود را طی می کند و بانک 

مرکزی نیز بر روند بازار مسلط است.

وزارت صنعت:

ذخایر استراتژیک شکر به 500 هزار تن افزایش یافت
تنظیم  کارگروه  تصمیم  با  کرد:  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ایام پایانی سال، ذخایر  بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت شکر در 

استراتژیک این محصول به 500 هزار تن افزایش یافت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه تنظیم 
بازار در گزارشی درباره اقدام های این کارگروه برای تامین شکر مورد نیاز بازار اعالم 
کرد: برپایه آمارهای رسمی، ساالنه افزون بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در 
صنوف، صنایع و منازل مصرف می شود، اما امسال به دالیلی همچون خشکسالی و 
محدودیت تخصیص آب برای مزارع چغندر و نیشکر و مشکالت خاص ایجاد شده 
برای کارخانجات نیشکری، تولید این محصول نسبت به سال ۹۶ با کاهش مواجه بود 

و همین موضوع مشکالتی را در تامین شکر مورد نیاز کشور به وجود آورد.
از شهریور ماه امسال، شکر خام مشمول ممنوعیت واردات فصلی شد که این 
موضوع به همراه کاهش عرضه کارخانجات شکر، افزایش نرخ این محصول در بازار 

را در پی داشت.
در ادامه گزارش آمده است: برای بازگرداندن آرامش به بازار شکر و کاهش نرخ 
آن، موضوع بالفاصله در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت و مقرر شد 
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به افزایش ذخایر استراتژیک به میزان ۵۰۰ هزار تن 

اقدام کند.
براساس تصمیم اتخاذ شده افزایش بخشی از ذخایر از محل واردات بوده است.

شکر استحصالی از کارخانجات نیشکری که روانه واحدهای تصفیه و کارخانجات 
قند شده و واردات شکر، موجب تعادل مجدد در بازار این محصول خواهد شد.

به گزارش ایرنا، پیشتر »علیرضا یزدانی« مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور 
با بیان این که در تولید شکر مورد نیاز کشور کمبودی نداریم، گفت: واسطه گران و 

دالالن عامل اصلی گرانی شکر هستند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران:

قانون کار نیاز به اجرای صحیح دارد، نه اصالح
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران مهم ترین اولویت و دغدغه خود 
در سال ۹۸ را حفظ اشتغال موجود عنوان کرد و گفت: قانون کار از پویایی 

و ظرفیت باالیی برخوردار است و نیازی به اصالح ندارد.
پروانه رضایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار پویایی الزم را دارد و تنها 
مشکل آن در اجراست و معتقدم قانون ظرفیت درست اجرا شدن را دارد لذا نیاز 

نیست آن را اصالح کنیم.
وی افزود: در فضای جامعه ما امکان اصالح قانون کار وجود ندارد ضمن آنکه اگر 
قرار است قانون کار به شکل منطقی اجرا نشود اصالحش هم فایده ای ندارد پس بهتر 

است همین قانون فعلی را به درستی اجرا کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خاطرنشان کرد: قانون کار متعلق 
به سال ۱۳۶۹ است و با شرایط اقتصادی امروز قابل مقایسه نیست اما کسانی که 
قانون کار را نوشته اند انسان های هوشمندی بودند چون همین قانون ظرفیتی دارد 

که متناسب با شرایط امروز اجرا شود.
رضایی در ادامه درباره طرح هایی که به منظور حمایت از اشتغال زنان با در نظر 
گرفتن مشوق هایی برای کارفرمایان مطرح می شود، گفت: معتقدم این طرح ها ممکن 
است ضد اشتغال زنان باشد و کارفرمایان را نسبت به بکارگیری زنان مردد کند، لذا 
بهتر است برای بکارگیری زنان پیش شرط نگذاریم و اجازه دهیم جامعه بر اساس 

توانمندی و منشأ اثر بودن حرکت کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در عین حال از رشد تشکل ها 
در سال جاری خبر داد و گفت: باید تالش کنیم مشکل بیکاری و قراردادهای کار 

برطرف شود و اختالفات کارگری در سال آینده به حداقل برسد.
وی در پایان حفظ اشتغال موجود را مهم ترین دغدغه خود در سال ۹۸ عنوان کرد 
و گفت: اگر دلمان برای کارگران می سوزد باید به این فکر کنیم که چطور می توانیم 
تولید و اشتغال را بیشتر کنیم. به گزارش ایسنا، پیش از این معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزیر کار از ایجاد ۶۰۹ هزار شغل در یک ساله اخیر خبر داده و گفته بود: 
با وجود آنکه در بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم اما در صنعت 

کارخانه ای، ریزش نیروی کار داشتیم.
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طی سال جاری؛ ۶۷۴ هزار تن تخم مرغ و ۲.5 میلیون تن مرغ تولید شد
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، طی سال جاری ۶۷۴ هزار تن تخم مرغ خوراکی در کشور تولید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت مرغداری های کشور طی سال جاری منتشر کرد. بر این اساس، فعالیت 

پرورش مرغ تخم گذار در سال ١٣٩٧، از تعداد ١٧٤٦ مرغداری، ١٣٥٢ مرغداری فعال و ٣٩٤ مرغداری غیر فعال بوده است. مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال ١٣٩٦، ٦٧٤ هزار تن و تعداد شاغالن مرد در این فعالیت در همین سال، ١٠٨٨٥ 
نفر و تعداد شاغالن زن، ٥٣١ نفر بوده است. همچنین فعالیت پرورش مرغ گوشتی ١٣٩٧، از تعداد ٢٠٥٢٠ مرغداری، ١٥٣٢٢ مرغداری فعال و ٥١٩٨ مرغداری غیر فعال بوده است.

هر آنچه حوزه راه در سال ۹۷ به خود دید

از ردپای سانچی  و سقوِط یاسوج تا قیمت  بلیت
اخبار

رویای ترانزیت تعبیر می شود؟

 »ترانزیت« فرصتی مغفول
 ایران را می توان کشوری محصور در فرصت های ترانزیتی دانست که به 
دالیل مختلف از تحریم ها گرفته تا سو مدیریت های داخلی، آنچنان که باید 

از این فرصت استفاده نمی شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هر چند نخستین بار نیست که ایران هدف تحریم های 
مختلف اقتصادی قرار می گیرد اما با توجه به شرایط داخلی و نوسانات بازارهای مختلف 
از ارز و سکه گرفته تا خودرو و مسکن، سال ۹۸ را می توان سال دست و پنجه نرم 

کردن بخش های مختلف اقتصاد با تحریم دانست.
تحریم هایی که بیش از هر چیز، صادرات نفت و نقل و انتقال پول را نشانه گرفته تا 
ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را به حداقل برساند. با این حال ایران برای عبور از این 
تحریم ها فرصت هایی را در اختیار دارد. این فرصت ها نه تنها فروش نفت و ارتباطات 
بانکی را از مسیرهایی فراهم می کند، همچنین شامل توجه به مزیت هایی می شود که 

تا امروز توجه کمتری به آنها شده است.
یکی از این مزیت ها، ترانزیت کاال به کشورهای همسایه است و از آنجا که در این 
راه، ایران کشور مبدا و مقصد نیست، از نظر قوانین بین المللی نمی توان تحریمی بر آن 

اعمال کرد، زیرا کشوری به جز ایران را متوجه ضرر و زیان می کند.
نکته مهم آن است که ایران همسایگانی دارد که برای دسترسی به آب های آزاد 
و تجارت بین المللی نیازمند خاک ایران هستند زیرا این کشورها در خشکی محصور 

شده اند.
با این حال همواره صادرات و واردات مورد توجه قرار گرفته و ترانزیت یا عبور دادن 

کاال از خاک کشور مغفول مانده است.
بر پایه آمار سازمان توسعه تجارت ایران، در ۱۰ ماه پارسال ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون 
دالر کاال توسط بخش های مختلف حمل و نقل ریلی، جاده ای ،هوایی و دریایی کشور 

ترانزیت شده بود؛ این رقم امسال به ۲ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دالر رسید.
رویای ترانزیت تعبیر می شود؟

اکنون با توجه به شرایط تحریم و همچنین استقبال کشورهای همسایه، رونق 
ترانزیت از همیشه دست یافتنی تر به نظر می رسد. این ماجرا با توجه به شرایط 
منطقه ای بیشتر اهمیت پیدا می کند. به طور مثال اختالف بین هند و پاکستان باعث 
می شود تا هند برای صادات کاالهایش به افغاننستان، از مسیر ایران اقدام کند و بعد از 

ترخیص کاال در چابهار، از مسیر زمینی، محصوالتش را به مقصد برساند.
در مرزهای غربی، از آنجایی که زیرساخت ها عراق برای انتقال کاالهای ترکیه به 
جنوب این کشور فراهم نیست، می توان کاال را از مرز بارزگان وارد ایران کرده و در مرز 

شلمچه به عراق تحویل داد.
این ماجرا در جنوب ایران نیز وجود دارد. اختالف قطر با کشورهای عربی خلیج 
فارس و شبه جزیره بودن این کشور فرصتی بی نظیر را برای ایران فراهم کرده که غفلت 

از آن، کشورمان را از سود بزرگی محروم می کند.
شرایط کشورهای آسیای میانه و قفقاز نیز تا حد زیادی مشخص است. این کشورها 
پس از جدا شدن از شوروی و استقالل، دسترسی محدودی به آب های آزاد دارند 
و این موضوع در مورد دسترسی به بازارهای جنوب و جنوب شرقی آسیا اهمیت 

ویژه ای دارد.
از این رو می توان ایران را کشوری محصور در فرصت های ترانزیتی دانست که 
کمترین استفاده را از آن کرده است تا آنجا که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
سهم ایران از واردات یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دالری ۱۵ کشور همسایه، فقط ۲ درصد 
بوده و از همین ارقام می توان نتیجه گرفت که سهم ترانزیت ایران برای همسایگانش 

تا چه حد پایین است.
داستان دنباله دار هندی ها و بندر چابهار

خطر آنجا جدی تر می شود که در نبود سرمایه گذاری مناسب برای ساخت و تکمیل 
کریدورهای ترانزیتی، کشورهای منطقه بیکار نبودند و در حال تکمیل زیرساخت های 
حمل ونقلی خود هستند. چین و هند در آسیا، دو کشوری که در دهه آینده باالترین 
میزان رشد اقتصادی را دارند، به دنبال مسیرهایی ارزان تر و کوتاه تر برای ترانزیت 

کاالهای تولیدی خود هستند.
چین اما به جای ایران بندر گوادر در پاکستان را انتخاب کرده و توسعه می دهد. 
اختالف هند و پاکستان اینجا به کمک ایران آمده و هند را به سمت ایران هدایت 
می کند. هندی ها چند سالی است که به دنبال توافق با ایران برای توسعه بندر چابهار 
هستند. موضوعی که به نظر می رسد در حال عملیاتی شدن است اما نیاز دارد تا ریل 
ایران به بندر چابهار وصل شده و در حمل و نقل جاده ای نیز توسعه در دستور کار 

قرار گیرد.
به  با توجه  البته  این فرصت استفاده کند.  از  نتوانسته  ایران  در سایر بخش ها 
محدودیت های دولتی در زمان تحریم، بخش خصوصی می تواند در این مسیر وارد 

شود.
رونق ترانزیت قربانی مقابله با قاچاق می شود

فعاالن بخش خصوصی، قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی های پیچیده را علت 
اصلی پایین بودن سهم ایران از ترانزیت منطقه می دانند.

محمد حسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با ایرنا 
بیشترین مشکل در ترانزیت را تحریم ها دانست و گفت: البته خود تحریمی هم داریم 

و زمانی که تحریم نبودیم به دلیل عوامل خاصی از جمله قاچاق مشکل داشتیم.
وی ادامه داد: کاالی ترانزیت وارد ایران می شود و بدون باز شدن پلمپ، بار داخل آن 

جابه جا شده و از این طریق قاچاق صورت می  گیرد.
برخوردار با اشاره به نصب سامانه موقعیت یابی جهانی )جی.پی.اس( روی کامیون ها، 

افزود: با این حال قوانین دست و پاگیر و تعرفه های باال که به بهانه حمایت از صنایع 
اعمال می شود، از مهمترین دالیل این امر است.

به گفته این فعال اقتصادی، باید به کشورهای همسایه اطمینان دهیم که در انتقال 
کاال سرعت عمل الزم را داریم و کاال زمانی که به بنادر می رسد خارج از نوبت از 

گمرک خارج خواهد شد.
وی به سوخت ارزان در ایران اشاره کرد و گفت: این مزیت می تواند به افزایش سهم 

ایران در ترانزیت کمک کند.
برخوردار خرید دستگاه های ایکس.ری پیشرفته را یکی از راه های سرعت در گمرک 
دانست و تاکید کرد: این دستگاه ها داخل کانتینر را اسکن کرده و سرعت کار را باال 

می برد.
فرار ترانزیت از بروکراسی فراوان

»فریال مستوفی«، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با 
ایرنا، بروکراسی را مهمترین دلیل تمایل نداشتن کشورها به ترانزیت کاالیشان از ایران 
دانست و گفت: کاالهایی که به مقصد ایران حمل می شوند، برای ترخیص در گمرک 

به مشکل می خورند؛ بنابراین شرایط کاالهای ترانزیتی نیز چندان مطلوب نیست.
وی دلیل آن را بروکراسی فراوان و سو مدیریت دانست و افزود: امکانات بندری نیز 
چندان مهیا نیست و در زیرساخت ها مشکل داریم اما این موضوع اصلی نیست و سو 

مدیریت اجازه به دست آوردن سهم باالی ترانزیت را نمی دهد.
مستوفی ادامه داد: هم اکنون حتی از زیرساخت های ممکن هم به خوبی استفاده 

نمی کنیم زیرا قوانین و بخشنامه های زیاد اجازه این کار را نمی دهد.
به گفته این فعال اقتصادی کشورها از مسیری ترانزیت می کنند که عالوه بر سرعت، 

با قوانین درگیر نباشند.


