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اقتصاد
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اخبار
رییس اتاق مشترک ایران و عمان :

گسترش صادرات و بهبود واردات در
گرو افزایش رایزنان

رییس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به کاهش
تعداد رایزنان بازرگانی گفت :با افزایش نرخ دالر و کاهش
بودجه سازمان توسعه تجارت ،تعداد رایزنانی بازرگانی از
 ۲۱به ۸نفر رسیده است .محسن ضرابی با تاکید بر نقش
رایزنان بازرگانی بیان کرد :کشورهای توسعه یافته برای
توسعه صادرات و بهبود وضعیت واردات و بازارهای داخلی
به نقش رایزنان بازرگانی اهمیت ویژهای قائل هستند ،اما
اگرچه سابقه فعالیت ما در این حوزه به حدود دو دهه
میرسد ولی نتوانستهایم به نتیجه مطلوبی برسیم .این فعال
اقتصادی اضافه کرد :افزایش رایزنان بازرگانی نه تنها موجب
بهبود تجارت میشود ،بلکه منجر به تعدد اتاقهای مشترک
ایران با سایر کشورها خواهد شد .ضرابی افزایش نرخ ارز و
کاهش بودجه سازمان توسعه تجارت را از مهمترین دالیل
کاهش رایزنان خارجی دانست و گفت :هر رایزن در سال
حدود 1.5میلیارد تومان هزینه دارد و با توجه به اینکه
ما در حال حاضر 8رایزن داریم سازمان توسعه تجارت در
مجموع باید ساالنه 12میلیارد تومان در این بخش هزینه
کند .وی افزود :البته قائم مقام وزیر صنعت اظهار کرده
که یکی از برنامههای اولویتدار سازمان توسعه تجارت
در سال جاری افزایش تعداد رایزنان به 15نفر است و با
توجه به نقش و اهمیت آنها در امر صادرات و واردات ،ما
نیز امیدواریم این اتفاق رخ دهد .ضرابی با اشاره به نقش
اتاق در بهبود فعالیت رایزنان تاکید کرد :با توجه به اینکه
در حال حاضر هماهنگی مناسبی بین رایزنان و وزارت
امورخارجه ندارد ،اتاق بازرگانی باید برای بهبود این ارتباط
و هماهنگی بیشتر ،اتاقهای مشترکی به عنوان حلقه واسط
در نظر بگیرد.

تغییر ریل صنعت فوالد ایران در
بازارهای جهانی

وزارت صنعت از برنامه خود برای تغییر ریل و اصالح
ساختار صادرات زنجیره فوالد رونمایی کرد .حسین
مدرسخیابانی ،قائممقام بازرگانی وزیرصنعت ضرورت
تدوین این سیاست تازه را افزایش مزیت صادراتی زنجیره
فوالد ،شامل سنگ آهن ،شمش و مقاطع فوالدی اعالم کرد
اما به گفته او ،از این عامل مثبت بهره درستی نبردهایم
بهطوری که بهدلیل سیاستگذاری غیرمتمرکز در مسیر
زنجیره فوالد ،صدور سنگآهن افزایش یافته و در نتیجه
دسترسی تولیدکنندههای بزرگ ایرانی ،به این ماده اولیه
تولید فوالد ،کاهش یافته است.
با وجودکاهش نرخ پایه فلزات در سطح جهان ،تغییر
نرخ برابری ریال در برابر دالر ،به افزایش مزیت صادراتی
زنجیره فوالد ایران منجر شده ،البته در این میان کیفیت
باالی فوالد ایران هم خود عامل دیگری در افزایش اقبال
مشتریان خارجی به این محصوالت بوده ،چنان که رضا
رحمانی ،وزیر صنعت ،دیروز با امیدواری نسبت به آینده
بازارهای صادراتی زنجیره فوالد ،گفت :خوشبختانه فوالد
ایران از لحاظ کیفیت بسیار مرغوب است و مشتری برای
آن وجود دارد ،بنابراین بعید بهنظر میرسد برای صادرات
این محصوالت در آینده با مشکل مواجه شویم.
با این حال افزایش صادرات مواداولیه فوالد ،یعنی
سنگ آهن و کاهش واردات ماشینآالت مورد نیاز برای
استخراج این ماده معدنی ،نگرانیهایی را در صنایع داخلی
ایجاد کرده است .منابع خبری گزارش میدهند کمبود
سنگ آهن در بازار داخلی در ماههای گذشته موجب شده
تولیدکنندههای بزرگ ،ازجمله فوالد مبارکه و ذوبآهن،
برای تامین سنگآهن بهعنوان ماده اولیه تولید فوالد،
با مشکالت زیادی مواجه شوند .این تولید کنندهها باید
سنگآهن را از شرکتهای معدنی از جمله چادرملو و
گلگهر بخرند و افزایش تمایل این شرکتها برای صادرات
مستقیم سنگآهن ،بهمعنای کاهش ماده اولیه تولید در
صنایع داخلی ،برای تولید شمش و سایر مقاطع فوالدی
است .با این حال وزارت صنعت میگوید از طریق اعمال
سیاستهای جدید تنظیم بازار در تالش است زنجیره تولید
و صادرات فوالد را متعادل نگه دارد.
حسین مدرسخیابانی ،قائممقام بازرگانی وزیرصنعت،
در تشریح سیاستگذاری تازه دولت در حوزه صادرات
فوالد گفت :صادرات فلزات اساسی از ایران ،بهشدت
مزیت پیدا کرده ،بهگونهای که اگر همه زنجیره فوالد،
شامل سنگ آهن ،شمش و مقاطع فوالدی را هم صادر
کنیم ،باز هم مزیت صادراتی داریم .او توضیح داد :بهدلیل
مزیتی که برای محصوالت صادراتی از ایران ،بهویژه پس
از دور جدید تحریمها ایجاد شده ،قابلیت صادرات انواع
محصوالت تولیدی در زنجیره فوالد افزایش یافته ،بهنحوی
که هم در بخش سنگ آهن بهعنوان ماده اولیه تولید
آهن و فوالد ،هم در بخش شمش فوالد ،بهعنوان کاالی
واسطهای و هم در بخش مقاطع فوالدی بهعنوان محصول
نهایی ،در بازارهای جهانی مزیت صادراتی داریم .او افزود:
در نتیجه این شرایط ،با وجود آنکه تأکید داریم همه
محصوالت فوالدی میبایست در بورس کاال عرضه شود،
اما تولیدکنندگان درهر 3بخش ،یعنی سنگ آهن ،شمش
و تولید کنندههای نورد فوالد ،به انجام این کار تمایل
چندانی نشان نمیدهند ،زیرا بهدلیل وجود بازارهای خوب
صادراتی ،ترجیح میدهند محصوالتشان را به سایر کشورها
صادر کنند ،بنابراین تغییر جهتگیریهای صادراتی در
زنجیره فوالد ضروری بهنظر میرسد .مدرسخیابانی در
توضیح سیاست وزارت صنعت ،برای حفظ بازارهای داخلی،
در کنار توسعه بازارهای صادراتی ،گفت :اعتقاد داریم به هر
میزان بتوانیم صادرات زنجیره فوالد و سایر فلزات اساسی
را ،از سمت صادرات مواداولیه تولید ،مانند سنگ آهن ،به
سمت صادرات محصوالت نهایی یا حتی واسطهای ،با ارزش
افزوده باالتر سوق دهیم ،میزان ارزآوری این محصوالت،
برای اقتصاد ایران بیشتر میشود .او ادامه داد :اعتقاد داریم
که باید هر 3حلقه زنجیره فوالد بهصورتی متوازن و با همدیگر
کار کنند ،مثال اگر همه سنگ آهن تولید داخل را صادر کنیم،
کارخانههای تولید شمش با کمبود سنگ آهن مواجه میشوند
و عالوه بر آن فرصت تولید و صادرات شمش و حضور در
بازارهای هدف صادراتی را از دست میدهیم ،چنانکه آمارها
نشان میدهد این روزها بهدلیل کمبود سنگآهن ،میزان تولید
فوالد مبارکه و ذوبآهن کاهش یافته است .مدرسخیابانی
تأکید کرد :با افزایش مزیتهای صادراتی زنجیره فوالد ایران،
ضرورت داشت وزارت صنعت سازوکاری برای حمایت و تداوم
تولید در همه بخشهای زنجیره فوالد طراحی کند ،در نتیجه
تالش کردیم با وضع عوارض صادراتی بر سنگآهن ،به تداوم
روند تولید ،در قالبی تعریف شده ،کمک کنیم .او در عین
حال توضیح داد :البته نباید این سیاست تازه ،بهعنوان اعمال
محدودیت ،در مسیر صادرات سنگ آهن ،تلقی شود.

بازار  ۴۰۰میلیارد دالری در انتظار ایران

حضور ایران در اتحادیه اقتصادی
اوراسیا به مراحل نهایی خود نزدیک میشود.
ظرفیت بازار اوراسیا برای واردات کاالهای
ایرانی بسیار باالست و اگر ایران بتواند سهم
مناسبی برای این بازار بزرگ به دست آورد،
نیازی به کشیدن ناز اروپاییها برای تجارت با
قاره سبز نخواهد داشت.
کشورهای اتحادیه اوراسیا ساالنه 400
میلیارد دالر کاال وارد میکنند در حالی که
هماکنون ایران کمتر از 2درصد این کیک
 400میلیارد دالری سهم دارد .اگر ایران
بتواند سهم خود را از واردات اوراسیا به
10درصد افزایش دهد ،به معنای صادرات
ساالنه  40میلیارد دالر کاالی غیرنفتی است.
این در حالی است که کل صادرات نفت ایران
در شرایط غیرتحریمی حدود  50میلیارد دالر
بوده است .آمارها نشان میدهد عمده واردات
کشورهای اوراسیا محصوالت کشاورزی
است که ایران قابلیت باالیی برای تامین
این کاالها دارد .اتحادیه اوراسیا شامل پنج
کشور روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان ،بالروس
و ارمنستان است که در سال  2014تشکیل و
یک سال بعد به صورت رسمی آغاز به فعالیت
کرد .تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو
اتحادیه اوراسیا حدود دو تریلیون دالر در
سال برآورد میشود .مجموع ارزش صادرات
و واردات کشورهای عضو این اتحادیه حدود
 750میلیارد دالر است و این در حالی است
که براساس گزارش سازمان توسعه تجارت،
میزان تراز تجاری بین ایران و کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال
 ۲۰۱۷فقط 2درصد کل مبادالت بازرگانی
ایران را شامل میشد .اگر کشورمان بتواند
همکاری خود را با این اتحادیه افزایش دهد،
میتواند تا 10درصد از مبادالت این بازار را
تصاحب کند و بهراحتی حدود هشت میلیارد
دالر عایدی از این راه داشته باشد .این در
حالی است که میزان صادرات نفت ایران به
اروپا بسیار کمتر از این رقم است ،بنابراین به
نوعی میتوان گفت عواید پیوستن ایران به
این اتحادیه از عواید تجارت با اروپا در قالب
برجام و اینستکس بسیار مهمتر است .نکته
مهم آنکه برخالف بازار اروپا که بهسختی
کاالهای ایران را میپذیرد ،با توجه به اینکه
جوامع اتحادیه اوراسیا اشتراکات فرهنگی-
اجتماعی فراوانی با ایران دارند ،لذا دسترسی
ایران به بازارهای این منطقه راحتتر خواهد
بود .در شرایطی که تحریمهای موجود
علیه ایران و روسیه ،محدودیتهایی برای
فعالیتهای اقتصادی این دو کشور به وجود
آورده ،این توافق برای هر دو طرف از اهمیت
ویژهای برخوردار است و میتواند عاملی برای
توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه باشد.
تعرفه کدام کاالها صفر میشود؟
براساس موافقتنامه ایران و اوراسیا ،بین
صفر تا صد درصد کاهش تعرفهای و گمرکی
بر دستهای از کاالها میان دو طرف برقرار
میشود و ایران میتواند صادرات کاالهای
خود را به مقصد پنج کشور اوراسیایی تا چند
برابر افزایش دهد .این به این معنا است که
شرکتهای دولتی ،خصوصی و تجار ایرانی
میتوانند این کاالها را با شرایط بسیار آسانتر
و عوارض گمرکی بسیار کمتر به کشورهای
عضو اتحادیه اوراسیا که اغلب همسایه ما
هستند ،صادر کنند و در مقابل ،شرکتهای
دولتی ،خصوصی و تجار کشورهای عضو
اتحادیه اوراسیا نیز میتوانند با تسهیالت
بیشتری به تجارت با ایران بپردازند .مانند
سایر موافقتنامههای ترجیحات تجاری ،دو
فهرست کاالیی شامل ترجیحات اعطایی
دو طرف (ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا)
پیوست موافقتنامه مذکور است که تعداد
اقالم مشمول اعطای ترجیحات توسط
ایران به اوراسیا  360قلم و تعداد اقالم

اعطایی اوراسیا  502قلم کاالست .مطابق
فهرست اعطایی اوراسیا قرار است تعرفه
 175ردیف کاال از جمله انواع فرش دستباف
و ماشینی ،پسته ،انواع میگو ،میوههایی
مانند پرتقال و لیمو ،سبزیجات ،خرما،
بیسکوییت و شیرینی ،برخی محصوالت از
پلیمرهای پروپیلن ،ورقهای پالستیکی،
محصوالت بهداشتی و  ...صفر شود .این
فهرست کاالهای مختلف در حوزههای مواد
غذایی ،مواد مصرفی شیمیایی ،محصوالت
ساختمانی ،صدور خدمات فنی و مهندسی،
محصوالت صنعتی و محصوالت کشاورزی
از سوی اتحادیه اوراسیا و  ۳۶۰قلم کاال در
همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل
میشود که درمجموع کل اقالم مشمول در
موافقتنامه به  ۸۶۲مورد میرسد.
بازار اوراسیا ،فرصتی بینظیر برای
تجار ایرانی
در همین خصوص مهدی سنایی ،سفیر
ایران در روسیه در گفتوگو با ایرنا گفت:
تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،
گام مهمی در عرصه تجارت خارجی ایران
و گسترش مبادالت با همسایگان شمالی
است و پیشبینی میشود بهزودی مبادالت
ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با رشد
چشمگیری مواجه خواهد شد.
سنایی افزود :مذاکرات از چهار سال
پیش آغاز شد و اکنون جدولی از کاالهایی
که قرار است شامل کاهش یا حذف تعرفه
شود ،تهیه شده و طرفین با رایزنی فراوان در
نهایت به توافق رسیدند.
سفیر ایران در روسیه درباره فواید
این قرارداد برای ایران خاطرنشان کرد :این
مساله پس از اجرایی شدن ،تأثیر بهسزایی
در روانسازی تجارت منطقهای بر جای
میگذارد و با کاهش تعرفههای گمرکی
به توسعه مبادالت تجاری بین ایران و
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
کمک زیادی میکند.
سنایی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی
اوراسیا فرصتی استثنایی پیش روی اقتصادی
ایران میگذارد ،اظهار کرد :ایران در سال
 ۱۳۹۵به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا
پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان
ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی
که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال
قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد
و ارزیابی کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه
ترجیحی آنها ،باالخره این موافقتنامه در ۲۷
اردیبهشت  ۱۳۹۷در شهر آستانه قزاقستان به
امضا رسید .وی افزود :در پی مذاکرات متعدد
طی دو سال گذشته ،طرفین توانستهاند برای
اعمال تعرفههای ترجیحی روی بسیاری
از کاالهایی که از ایران به پنج کشور عضو
این اتحادیه  -روسیه ،ارمنستان ،قزاقستان،
بالروس و قرقیزستان  -صادر میشود و
همچنین کاالهایی که از این کشورها به
ایران وارد میشود به توافق برسند.
گسترش بازارهای تجاری با عضویت
در اتحادیه اوراسیا
هرویک یاریجانیان ،رئیس اتاق مشترک
ایران و ارمنستان نیز در این باره گفت :ایران

استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
منتظر نظر سازمان مالیاتی

استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیش از۶ماه معطل ارسال اسامی
صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نمودهاند از سوی بانک مرکزی بود؛حال اسامی
به سازمان امور مالیاتی رسیده و منتظر اجرا است.
بعد از تالطمات ارزی و دستورالعملهای متعددی که از سوی بانک مرکزی
و دستگاههای مختلف دولتی برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی در
سال گذشته وضع شده است ،اکنون بسیاری از روندهای متعادل گذشته درگیر
بوروکراسی اداری است تا ضعفهایی که در سال گذشته ناشی از بخشنامهها
و دستورالعملها ایجاد شده ،از پیش روی جامعه تجاری کشور برداشته شود.
یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است؛ طبق قانون ،چند
سالی است که صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است .در
واقع ،صادرات غیرنفتی کشور در راستای مشوقهای دولت ،از پرداخت هر گونه
مالیات بر ارزش افزوده معاف است و اگرچه صادرکننده هنگام طی کردن فرآیند
اداری صادرات باید این مالیات را به حساب دولت واریز کند اما پس از تکمیل
فرایند اداری صادرات ،باید حداکثر ظرف مدت یکماه مبالغ پرداختی بابت مالیات
بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شود.
اکنون بیش از شش ماه است که صادرکنندگان از بهرهمندی از این امتیاز
محروم بوده و توانایی بازدریافت مالیات بر ارزش افزوده خود از سوی دولت را
ندارند؛ چراکه دولت ،استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را منوط به رفع
تعهد ارزی کرده و حتی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی هم کرده باشند،
تاکنون به دلیل ناهماهنگیهای به وجود آمده میان بانک مرکزی و سازمان امور
مالیاتی در تدوین اطالعات صادرکنندگان ،دسترسی به این بخش از منابع مالی
خود ندارند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی از ارسال اسامی صادرکنندگانی به سازمان
امور مالیاتی خبر داد که رفع تعهد ارزی کردهاند و گفت :بر اساس اعالم بانک
مرکزی ،فهرست صادرکنندگان به این سازمان اعالم شده و اکنون کار در دست
سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود :سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس استعالمی که صورت گرفته،
در حال بررسی اسامی صادرکنندگان است تا پروسه استرداد مالیات بر ارزش
افزوده را آغاز نماید.
پیگیریها از سازمان امور مالیاتی نیز از دریافت اسامی ارسالی بانک مرکزی
توسط سازمان مالیاتی حکایت دارد و به گفته مقامات این سازمان ،کار بررسی
پروندههای صادرکنندگان آغاز شده است.

هنوز به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نپیوسته
است با این حال قرار است روابطی بین این
دو برقرار شده و بسیاری از کاالها با تعرفه
ترجیحی بین دو طرف تبادل شود .وی افزود:
پیوستن به این اتحادیه یا همکاری با آن با
توجه به جمعیت  200میلیون نفری که دارد
میتواند مزایای زیادی برای ایران داشته باشد
به طوری که با توجه به تشدید تحریمها،
هرچقدر ایران به عضویت پیمانهای
منطقهای و فرامنطقهای درآید از نظر
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی سود برده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان تشریح
کرد :هماکنون کشورهای روسیه ،بالروس،
قزاقستان ،قرقیزستان و ارمنستان عضو این
اتحادیه هستند و کشورهایی همچون ویتنام،
سنگاپور و هندوستان درخواست عضویت در
این اتحادیه را دادهاند که اقتصاد این کشورها
متوسط رو به باالست ،درنتیجه اگر با تجار
آنها به دادوستد بپردازیم از سیستم اتکای
صرف به بازارهایی همچون عراق و افغانستان
رهایی پیدا میکنیم .یاریجانیان با بیان این
که تبادالت ایران و ارمنستان نزدیک به 300
میلیون دالر است ،گفت :با عضویت در این
اتحادیه طبیعتا فرصت بیشتری برای تولید
و اشتغال ،صادرات و خلق ثروت پدید خواهد
آمد و به نوعی میتوان گفت عضویت در هر
اتحادیه محسنات زیادی برای کشورهای
عضو به همراه خواهد داشت.
لزوم توسعه صنایع تکمیلی همراه با
تعرفهگذاری ترجیحی
کاوه زرگران ،نایبرئیس اتاق مشترک
ایران و روسیه نیز درباره توافقنامه ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت :سه سالی
است که همواره بحث عضویت ایران در
اتحادیه اوراسیا مطرح میشود ،ولی هیچگاه
به سرانجام مطلوب نمیرسد؛ اما اخیرا دو
طرف قصد دارند با گذاشتن تعرفههای
ترجیحی روی برخی کاالها ،تجارت با هم را
رونق بدهند با این حال در فهرست تعرفههای
ترجیحی و کاالها موشکافی صورت نگرفته
است ،مثال نوشته روغن و معلوم نیست این
روغن خام است یا بستهبندیشده.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و
روسیه تصریح کرد :واردات کاالهایی که
با ظرفیت مناسب در کشور در حال تولید
است برای کشور مزیتی ندارد مگر این که
بتوانیم به امکاناتی در زمینه همان کاال و
در حوزه صنعت دست پیدا بکنیم .زرگران
در ادامه یادآور شد :تجار کشور میتوانند
در بازار  28میلیارد دالری محصوالت
غذایی و کشاورزی روسیه سهم عظیمی
داشته باشند لکن مشکل کشور بزرگتر از
تعرفهگذاری ترجیحی است چون مثال در
حوزه کشاورزی تولید ،بستهبندی صنایع
تکمیلی جداسازی محصوالت باکیفیت
باشد تا در بازارهای جهانی حضور پیدا
کنیم ولی متاسفانه از این نظر ما خیلی
پیشرفتی نداشتهایم.
بزرگترین توافق تجاری تاریخ ایران
حمید زادبوم ،سرپرست سازمان توسعه
تجارت ایران از اتمام فرآیند قانونی تصویب
داخلی موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد

تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
و کشورهای عضو خبر داد و گفت :با اعالم
رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین
کشورمان ،مبنی بر اتمام فرآیند قانونی
تصویب داخلی موافقتنامه موقت تشکیل
منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه،
ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و بالروس،
این موافقتنامه در آبان سال جاری اجرایی
خواهد شد.
وی با تأکید بر این نکته که قرار نیست
کشورمان به عضویت اتحادیه اقتصادی
اوراسیا درآید و فقط اجرایی شدن یک
موافقتنامه تجاری بین طرفین است ،اظهار
کرد :عضویت در یک اتحادیه اقتصادی به
معنای تبعیت از تصمیمات کالن اقتصادی،
پولی ،مالی و تجاری کمیسیون اقتصادی
آن اتحادیه ،آزادی بازارهای کاال و خدمات
و نیروی کار و سرمایه بین اعضا و اعمال
تعرفهها و سیاستهای تجاری مشترک در
مقابل کشورهای ثالث است که به هیچ وجه
مدنظر کشورمان نیست.
زادبوم افزود :موضوع تشکیل این
موافقتنامه در سال  1394مطرح شد که
مطابق توافق اولیه ،مقرر شد موافقتنامه
موقتی شامل تعدادی از اقالم برای اعطای
ترجیحات تعرفهای میان طرفین به امضا
برسد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران
بیان کرد :موافقتنامه حاضر پس از قریب
به دو سال مذاکره به نتیجه رسید و در
اردیبهشت سال  1397توسط وزیر وقت
صمت و مقامات کشورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا امضا شد .این موافقتنامه
درواقع موافقتنامهای موقت در راستای
تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و دوره اعتبار
موافقتنامه ،سه سال (قابل تمدید) در نظر
گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات برای
تبدیل این موافقتنامه به توافق تجارت آزاد
آغاز شود.
وی تشریح کرد :این موافقتنامه
مفصلترین و جامعترین موافقتنامه تجاری
است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل
 9فصل :قواعد عمومی ،تجارت کاال ،چاره
کارهای تجاری ،موانع فنی فراراه تجارت،
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ،قواعد
مبدأ ،تسهیل تجاری ،حلوفصل اختالفات و
مقررات پایانی است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران
اضافه کرد :البته رفع موانع غیرتعرفهای،
توسعه همکاریها در زمینه گمرکی،
استانداردها ،تسهیل تجارت و فراهم آوردن
زمینه همکاری بخشهای خصوصی از دیگر
مفاد مهم این موافقتنامه است و همکاری
تمام دستگاههای مسؤول را برای اجرای آنها
میطلبد که با توجه به وجود پتانسیل باالی
تجاری و اقتصادی بین ایران و کشورهای
عضو اتحادیه مذکور ،پیشبینی میشود
با اجرایی شدن این موافقتنامه سطح
همکاریهای اقتصادی و تجاری کشورمان با
کشورهای عضو این اتحادیه ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه این مهم
نیازمند همکاری تمامی دستگاههای دولتی
ذیربط و تالش بخشهای خصوصی اعم
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت
حضور موفق در بازارهای کشورهای مذکور
است ،افزود :وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
بهویژه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی
این موافقتنامه تجاری ،آماده همکاری و ارائه
کمکها و اطالعات الزم در این خصوص
هستند و میز اوراسیا نیز برای پیگیری امور
مربوط به این موافقتنامه در این سازمان
تشکیل شده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران؛
تورم کاالهای صادراتی به 13/6درصد رسید

تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی بهار امسال ۱۳.۶درصد است که در مقایسه
با تورم فصلی زمستان  ١٣٩٧حدود  ١٠.٥واحد درصد کاهش داشته است.
قیمت کاالهای صادراتی یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی از
عوامل تعیین کننده رابطه مبادله میباشد و تغییرات آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .در طرح شاخص قیمت
کاالهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ( ١٣٩٠سال پایه) استفاده میشود .روش جمعآوری
اطالعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی
نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری ( )HSمیباشد .نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠
گروه اصلی طبقهبندی  HSقابل انتشار است و به تفکیک دالری و ریالی محاسبه و منتشر میشود .ذکر این نکته
ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ١٣٩٨از دادههای مقدماتی گمرک جمهوری اسالمی استفاده شده
است .لذا نتایج اعالم شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با مالحظه انجام شود .شایان ذکر است
که پس از استخراج و ارائه دادههای قطعی سال  ١٣٩٨توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران ،شاخص صادرات نیز
از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجددا ً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.
تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار  ١٣٩٨نسبت به فصل قبل ،١٣٩٧
 ٦ ,١٣درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ( ١٣٩٧برابر با  ٢٤.٠درصد) حدود  ١٠.٥واحد درصد کاهش
داشته است .همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای دالری نیز در فصل بهار ١٣٩٨
نسبت به فصل قبل ٠.١ ،درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ( ١٣٩٧برابر با  ٠.٧درصد) حدود
 ٠.٦واحد درصد کاهش داشته است .در گروههای اصلی طبقه بندی  HSکمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی
مربوط به گروه «چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی ،فرآوردههای حاصل از تفکیک آنها ،چربیهای خوراکی آماده
مومهای حیوانی یا نباتی» ( -١,٠درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کاالها و مصنوعات گوناگون» ( ٣٣.٦درصد)
است .تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار  ١٣٩٨نسبت به فصل مشابه
سال قبل  ٩٥,١درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ( ١٣٩٧برابر با  ١٠٢.٩درصد)  ٧.٨واحد
درصد کاهش داشته است .همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای دالری در فصل
بهار ١٣٩٨نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال١٣٩٧
(برابر با ٢٣.٩درصد) ١١.٢درصد کاهش داشته است .در گروههای اصلی طبقه بندی HSکمترین نرخ تورم نقطه به
نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگهای گرانبها و …» ( - ۰.۳درصد) و بیشترین
نرخ مربوط به گروه «کاالها و مصنوعات گوناگون» ( ٢١٤.٢درصد) است .تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای
صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨برابر با ۷۸.۴درصد بوده است که در مقایسه
با تورم ساالنهی زمستان( ١٣٩٧برابر با ٦١.١درصد) ١٧.٣واحد درصد افزایش داشته است .تغییرات میانگین شاخص
قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای دالری در چهار فصل منتهی به فصل بهار  ١٣٩٨برابر با  ١٩.٣درصد بوده
است که در مقایسه با تورم ساالنهی زمستان ( ١٣٩٧برابر با  ١٩.٦درصد)  ٠.٣درصد کاهش داشته است .در گروههای
اصلی طبقه بندی HSکمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگهای
گرانبها و …» ( ۸.۲درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کاالها و مصنوعات گوناگون» ( ١٥٠.١درصد) است.

اخبار کوتاه

امکان ترخیص قسمتی از کاالهای
مشمول گروه۴

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از امکان
ترخیص قسمتی از کاالهای مشمول گروه  ۴براساس
تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی
و ابالغیه وزیر صمت خبر داد .مهرداد جمالی ارونقی از
امکان ترخیص قسمتی از کاالهای مشمول گروه  ۴براساس
تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی
و ابالغیه وزیر صمت خبر داد .وی در پستی در صفحه
شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشت :با عنایت به
طرح موضوع ترخیص کاالهای گروه  ۴تأمین ارز شده،
متعاقب تشکیل جلسه و بررسیهای صورت پذیرفته
و موافقت بانک مرکزی ،وزارت صمت و گمرک ایران با
موضوع و وفق بند  ۱۴تصمیمات متخذه در هفتمین جلسه
شورای بازرگانی  ۲۷مردادماه  ۱۳۹۸و مطابق دستور و
ابالغیه وزیر محترم صمت« ،امکان ادامه فرایند تجاری اعم
از تمدید و ویرایش ثبت سفارش و یا ترخیص کاال برای آن
دسته از پروندههای مشمول تعرفههای گروه ( )۴که چه
قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کاال تأمین ارز شده باشند
(به جز خودروهای سواری) فراهم گردید».

افزایش شکاف درآمد و هزینه کارگران

تنشهای ارزی  ۲سال اخیر بر اقتصاد ایران و
معیشت خانوارهای ایرانی اثرات انکارناپذیری داشته است.
جامعه کارگری عمدتا نسبت به یقهسفیدها ،اصناف و دیگر
کسبوکارها از درآمدهای پایینتری برخوردار است و نیمی از
خانوارها بهنوعی با درآمد کارگری روزگار میگذرانند.
محاسبات تشکلهای کارگری نشان میدهد فعال در
بهترین حالت ،حداقل دستمزد پرداختی به کارگران فقط
جوابگوی تأمین یکسوم حداقلهای معیشتی خانوارهای
کارگری است و عمال دوسوم نیازهای معیشتی این خانوارها
بیپاسخ باقی میماند .در طول یک سال گذشته ،هرگونه
درخواست برای جبران هزینه معیشت کارگران تقریبا
بیپاسخ مانده و دولت ،بهویژه در قامت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه چیزی جز وعده وعید
برای رسیدگی به وضع کارگران ارائه نداده است .بهعنوانمثال
در تیرماه  97زمانی که تشکلهای کارگری جبران هزینههای
تحمیلشده به معیشت کارگری از طریق افزایش دستمزد
نقدی یا توزیع بن کاال را خواستار شدند ،انوشیروان محسنی
بندپی ،سرپرست وقت وزارت کار ،وعده داد در جریان اجرای
طرح دولت برای توزیع سبد کاال ،کارگران نیز موردتوجه قرار
گیرند؛ درحالیکه طرح سبد کاال برخالف اعالم دولت ،که بنا
بود بهصورت متناوب و در چندین دوره اجرا شود ،به یکی دو
دوره محدود شد و به معیشت خانوارهای کارگری کمکی نکرد.
پارسال میانگین حقوق کارگران حداقلبگیر؛  400هزار
تومان افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح مزدی نیز
 13درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه  261هزار تومان افزایش
یافت .این میزان افزایش حقوق برای کارگران ،در حالی به
تصویب شورایعالی کار رسید که تورم ناخوانده  30درصدی
در سال  97به ایجاد شکاف میان دستمزد و معیشت کارگری
دامن زد و افزایش مزد  98در بهترین حالت میتوانست فقط
تورم انتظاری سال  98را جبران کند که البته در این مورد نیز
بهواسطه تورم سرکش حوزه مسکن ،تردیدهای بزرگی وجود
دارد.
درنتیجه عمال تنگنای معیشتی کارگران بهواسطه جبران
نشدن هزینههای معیشت همچنان باقی ماند .البته این بحران
برای سایر مزدبگیران غیرکارگر نیز در سال  97رخ داد و رفاه
اقتصادی آنها را کاهش داد؛ چنانکه بررسیهای اتاق تهران
با استناد به دادههای مرکز آمار نشان میدهد رشد درآمد
خانوارهای شهری و روستایی در  1397با درنظر گرفتن نرخ
تورم ،روند نزولی شدیدی داشته است.
براساس این گزارش ،متوسط درآمد هر خانوار شهری با
رشد حقیقی منفی 9.6درصد ،نسبت به پارسال ،همراه بوده و
این رشد برای خانوارهای روستایی به منفی 12.6درصد رسیده
است؛ درحالیکه سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی در این
سال فقط 6درصد کاهش یافته بود.
بهمنماه پارسال ،نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت
در شورایعالی کار روی رقم 3میلیون و 759هزار و 200تومان
بهعنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3نفر در
هر خانوار موافقت کردند و البته در رساندن دریافتی کارگران
به این رقم به توافق نرسیدند ،درنتیجه همچنان شکاف میان
دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری پابرجا ماند.
اما در ادامه ،با تداوم رشد نرخ تورم ،هزینه معیشت بیش از
گذشته افزایش یافت .آنگونه که عضو کارگری شورایعالی کار
میگوید ،فعال میانگین هزینه خانوارهای کارگری در کل کشور
از 5میلیون تومان گذشته است.
علی خدایی میافزاید :براساس محاسبات گروههای
کارگری ،که البته با همان فرمول موردتوافق شرکای اجتماعی
انجام شده ،در شرایط فعلی میانگین حداقل هزینه معیشت یک
خانوار 3.3نفره کارگری در کل کشور از مرز 5میلیون تومان
گذشته و این رقم در استان تهران به 7میلیون تومان رسیده
است .به عقیده خدایی در این وضعیت دریافتی کارگران فقط
کفاف تأمین یکسوم نیازها را میدهد و مابقی آن بهصورت
کسری باقی میماند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار ،با انتقاد از بیتوجهی
نسبت به جبران هزینه معیشت کارگران میگوید :گروههای
کارگری پیگیر تصویب راهکارهایی در شورایعالی کار هستند
که مشکالت معیشتی کارگران را حل کند و همچنان بر
2بسته پیشنهادی قبلی یعنی تأمین مسکن کارگران و
توزیع کاال میان آنها تأکید دارند .به گفته خدایی ،این 2بسته
پیشنهادی در جلسه قبلی شورایعالی کار به دبیرخانه این
شورا ارائه شده و قرار است در جلسه آینده شورا ،که با حضور
معاونتهای «تعاون» و «اجتماعی» وزیر کار ،برگزار میشود،
به بحث گذاشته شود .او ویژگی بارز این 2پیشنهاد را تالش
برای استفاده از ظرفیت تعاونیها با سازوکاری متفاوت برای
حل مشکالت کارگری اعالم میکند و میافزاید :تکیه اصلی
برنامههای پیشنهادی کارگران روی هدایت منابع به سمت
جامعه هدف استوار شده تا مثال مبلغی که بهصورت ارز
یارانهای به کاالهای اساسی تخصیص داده میشود و روی
جامعه تأثیری ندارد ،براساس سازوکار شفاف و سهجانبه در
شورایعالی کار به سمت جامعه هدف و خانوارهای کارگری
هدایت شود .او در بحث مسکن نیز با اشاره به اینکه بهطور
میانگین هزینه مسکن30 ،درصد هزینههای جاری خانوارها
را شامل میشود ،میگوید :در شرایط فعلی تخصیص زمین
براساس نرخ منطقهای به تعاونیها انجام میشود اما در
برنامههای ارائهشده تالش میشود این واگذاریها به سمت
کارگران واجد شرایط سوق پیدا کند ،دولت هم منابع ویژهای
به این طرح اختصاص دهد .به گفته خدایی ،قرار است نواقص
این برنامهها در جلسه آینده شورایعالی کار برطرف شود و
درصورت توافق شرکای اجتماعی به اجرا برسد.

