دو فروند  ATRجدید؛ جمعه آینده در تهران

هفتمین و هش��تمین هواپیمای  600-72 ATRمتعلق به شرکت هواپیمایی هما جمعه هفته
آین��ده وارد تهران میش��ود .یک مق��ام آگاه در ش��رکت هواپیماییجمهوری اس�لامی ایران در
گفتوگو با مهر ب��ا تایید این خبر گفت :دو هواپیمای  600-72 ATRبه رجیس��تر EP-ITG
و  EP-ITHپس از انجام گراند تس��تهای موردنظر در ش��هر تولوز فرانسه و انجام «اکسپتنس
فالیت» مورد نظر ش��رکت هما ،با خلبانان ایرانی بهزودی تحویل مدیران شرکت هما خواهد شد.

شنبه  2دی 1396
سال اول ،شماره 43

ساعاتی پیش تست نهایی یکی از این هواپیماهایی  ATR EP - ITGانجام و مورد پذیرش قرار
گرفت و تست هواپیمای هشتم نیز فردا نهایی خواهد شد .همچنین مدیرعامل هواپیمایی هما قرار
است سهشنبه هفته پیشرو برای تحویل مدارک این دو فروند هواپیما ،به فرانسه سفر کند .بنا به
گفته این منبع آگاه ،هر دو این هواپیماها از محل تس��هیالت صندوق توسعه ملی و عاملیت بانک
صنعت و معدن به ایرانایر ،تأمین شده است.
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سرمقاله

قابلتوجه اهل مجلس

چاره استفاده از ظرفیت
بالاستفاده صنایع

براساس محاسبه قدرت خرید درآمد کنونی جامعه،
ظرفیت مصرف ما درحالحاضر به اندازه س��ال 81
اس��ت .علت این ام��ر ،وجود تورم ب��ا نرخهای باال و
س��رعت ناچیز افزایش درآمدهاست .از سوی دیگر
براس��اس آمارهای منتشر شده بخشهای تولیدی
اقتصاد ،ظرفیتهای کل ایجاد ش��ده تولید در دوره
مورد بحث دو برابر ش��ده است .این دو آمار در ظاهر
با یکدیگر ارتباطی ندارن��د اما هنگامی که آنها را در
حیط��ه عرضه و تقاضا مورد بررس��ی قرار میدهیم
یک دره عمیق را به نمایش میگذارند :کشور دچار
ظرفیت تولید م��ازاد بر توان مصرف اس��ت و چون
راههای صادرات آن به دالیل مختلف بس��ته است،
ظرفیتهای تولید آن بالستفاده مانده و سبب گالیه
سرمایهگذاران شده است.
این فرمول البته چندان ساده نیست .فقدان مصرف
کافیکل ،اضافه تولیدبهبار میآورد و چونبازار دومی
برای مصرف وجود ندارد و تولید را نمیتوان ذخیره
کرد ،کارخانهها با ظرفیت پایین کار میکنند و چون
با ظرفیت پایین کار میکنند ،هزینه تولید هر واحد
به دالیل آش��کار باال میرود و چون کاال گران از کار
درمیآید ،مصرف آن تشویق نمیشود و چون ورود و
کاالی خارجی مشابه با ارز ارزان ،رقابت را نامتناسب
میکند ،بخشی از بازار مصرف را نیز کاالی خارجی
به خود اختصاص میدهد و به این ترتیب موقعیت
بازار برای کاالی تولیدی داخلی نامناسب و بنابراین
مصرف آنها کمتر میش��ود .به ای��ن ترتیب چرخه
رکودی که تش��دید شونده هم هس��ت راه میافتد
که پایانی بر آن متصور نیس��ت ،مگر ورشکستگی
واحدهایی که مفری برای آنها جستوجو نمیشود
یا خودشان جستوجو نمیکنند.
از س��وی دیگر ،باال رفتن هزینه تولید هر واحد کاال
به علت عدم اس��تفاده از ظرفیت کامل تولید ،بازار
صادرات��ی آن کاال را نیز نابود میکن��د و ناتوانی در
رقابت در بازار خارجی به عامل جلوگیری از کاربرد
راهحله��ای فراتر از توس��عه بازار مص��رف داخلی
میانجامد .باز هم از سوی دیگر ،قیمت پایین ارز برای
صادرکنندهچنینکاالهایی،یعنیمقدارریالیکهدر
ازای صادرات هر واحد کاال بهدست میآورد ،امکان
صادرات را باز هم پایین میآورد.
قاعدتا در چنین موقعیتهایی که کشور بهصورتی
ملیدچارمشکلاست،بایدبرایهمهصنایعتولیدی
راهحلی همهشمول پیدا کرد .به این ترتیب بازهم به
یک توصیه همیشگی اقتصاددانان میرسیم :اصالح
قیمت ارز .جدا از استداللهایی که برای حفظ قیمت
ارز در سطوح پایین از سوی برخی کارشناسان ارائه
میشود ،در مورد کاهش ارزش ریال بهصورت افزایش
قیمت ارز ،اس��تدالل جدی و بهعن��وان یک راهحل
بنیادی برونرفت از چنبره مشکالت اقتصادی بخش
تولیدی میتوان ارائه کرد .این استدالل بسیار ساده
اما بنیادین است و باید برخی تبعات منفی آن را هم
آگاهانه پذیرفت :نرخ ارز را کاهش دهیم.
آنق��در کاهش دهیم که در کنار حصار مناس��بی از
تعرفه بازرگانی ورود کاالی خارجی (اعم از مصرفی و
واسطهای) از صرفه بیفتد و صادرات کاال (چه صنعتی
و چه کش��اورزی و چه خدمات) با صرفه باال صورت
گیرد .راهحلهای اقتص��ادی تبعات مثبت و منفی
دارن��د و حیطه تاثیر آنها نیز متفاوت اس��ت .برخی
تصمیمات وجود دارند که هنوز تأثیرات مثبت آنها
در عمل آزمایش نش��ده و حیطه نفوذ آنها نیز بسیار
گس��ترده و تأثیراتشان پردامنه اس��ت 40 .سال از
کوره راه حفظ قیمت ارز به هر قیمتی رفتیم ،بیایید
یکسال هم طریقی دیگر بپیماییم.
کوتاه

سی ان بیسی اعالم کرد:

پیام هشدار بانکداران جهان
به سرمایهگذاران بیتکوین

مهر :رئیس نهاد قانونگذار نظام بانکداری جهانی
در کمیته باسل و رئیس بانک مرکزی سوئد گفت:
سرمایهگذاری در بیتکوین چشماندازی خطرناک
دارد.
بهگزارش سیانبیسی ،استفن اینگوس ،رئیس
نهاد قانونگذار نظام بانک��داری جهانی در کمیته
باس��ل (که با  ۱۰رئیس بانک مرکزی کش��ورهای
مختلف جهان در س��ال  ۱۹۷۴تاس��یس ش��د) و
رئی��س بانک مرکزی س��وئد (ریکسبانک) ،گفت:
سرمایهگذاری در بیتکوین چشماندازی خطرناک
دارد.
طب��ق گفته ای��ن قانونگ��ذار بانک��داری جهانی،
سرمایهگذاران بیتکوین باید از رویدادهای گذشته
در تاریخ و باال رفتن این چنینی قیمتها و حوادثی
مثل حباب قیمت پیاز الله در س��ال  ۱۶۳۰و سایر
حوادث مش��ابه در طول قرنهای گذش��ته ،درس
بگیرند و بدانند بخت و اقبال علیه کس��انی خواهد
بود که واقعا فکر میکنند بیتکوین آیندهدار است.
او در پاسخ به اینکه آیا ارز دیجیتالی مانند بیتکوین
نگرانیهایی در مورد پایداری مالی ایجاد کرده است
یا خیر ،به سیانبیسی گفت :من معتقدم این که
بیتکوین را یک ارز دیجیتال بدانیم اش��تباه است.
بیت کوین بیشتر شبیه یک سرمایه دیجیتال است
اما بههیچوجه ویژگیهای ارز دیجیتال را ندارد.
اینگوس گفت :سرمایهگذاری در بیتکوین یا هر
مورد مشابه با آن چشماندازی خطرناک دارد.

economic@Jameefarda.com

عاقبت صنوف تولیدی به کجا ختم میشود؟

تعطیلی  18772واحد صنفی در چهار ماه
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هشدار مومنی نسبت به افزایش  50درصدی قیمت بنزین

 ٤٠٠هزار فرصت شغلی
از بین میرود

میگویند جامعه کشش این میزان افزایش قیمت سوخت را ندارد؛ رشد  50درصدی قیمت بنزین که
این روزها خبر آن به گوش میرسد ،قرار بود پلکانی باشد تا فشاری ناگهانی را به اقتصاد کشور تحمیل
نکند .این اتفاق نیفتاد و حاال قرار اس��ت پس از چندس��الی ثبات قیمت ،س��وخت گران شود و در نظر
کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن این حوزه ،این میزان افزایش ،ش��وک تورمی به اقتصاد وارد میکند و
جامعه هم توان تحمل این شوک را نخواهد داشت .برخی کارشناسان اقتصادی از به باد رفتن
11
تالشهای دولت برای تورم تکرقمی میگویند...

تهرانیها در مدیریت بحران رد شدند

هیجان زلزله ،رکورد مصرف
 27میلیون لیتر بنزین را رقم زد

از لحظه وقوع زلزله  ۵.۲ریش��تری در تهران تا س��اعات پایانی شب پنجش��نبه بيش از  ٢٧ميليون
ليتر بنزين در تهران مصرف ش��د در حال��ی که در روزهای عادی مصرف ته��ران تنها حدود  ۱۳تا
 ۱۴میلیون لیتر بنزین بیش��تر نیس��ت .تهرانیه��ا در مدیریت بحران نمره خوبی کس��ب نکردند.
زلزل��ه تهران نش��ان داد که رفتاره��ای هیجانی و گاهی ب��ه دور از منطق تهرانیه��ا نتیجهای جز
قفل ش��دن بزرگراههای اصلی ش��هر ،مصرف چند براب��ری بنزین و تش��دید آلودگی هوا
بههمراه نداشت...
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گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازار کار ایران

بیش از  42میلیون و  700هزار نفر در کشور بیکار و غیرفعالند

در انجمن اقتصاددانان مطرح شد؛

چگونه  400میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کنیم؟

در حال��ی در روزه��ای اخیر مع��اون س��رمایهگذاری خارج��ی به جذب
هشت میلیارد دالر سرمایه خارجی اشاره کرده که برخی از اقتصاددانان این
رقم را در مقابل 400میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژههای
ناتمام کشور ناچیز میدانند.
براساس سند برنامه ششم توسعه ،باید ساالنه 54میلیارد دالرسرمایهگذاری
خارجی به کشور جذب ش��ود .ایران در این برنامه تاکید بسیاری بر جذب
س��رمایه خارجی برای تامین مالی پروژههای نیمهتمام داش��ته است .در
این راستا مس��ئوالن دولتی بر این رقم بس��یار تاکید کردهاند ،اما تا کنون
اقتصاد ایران موفق نش��ده در جذب فاینانسها به چنین رقمی دست پیدا
کند .آمارها نشان میدهد میزانسرمایهگذاری خارجی در ایران در سال
 2015معادل دو میلیارد و  50میلیون دالر بوده است .بر اساس آمار آنکتاد،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال  2016میالدی با رشد
 64درصدی نسبت به سال پیش از آن ،به ارزش سه میلیارد و  372میلیون
دالر بوده اس��ت .اما باز هم ایران در این زمینه نتوانسته به دستاورد بزرگی
در جهان برسد.
دراین باره پیمان مولوی در س��خنرانی ماهانه انجم��ن اقتصاددانان ایران،
با بررس��ی وضعیت جذب س��رمایهگذاری خارجی در ای��ران قبل و بعد از
انقالب گفت :بین س��الهای  1962تا  1978میالدی نرخ سرمایهگذاری
مس��تقیم در ایران ،هر سال رقمی صعودی را طی کرده است .این میزان در
سال 1978عدد 45182میلیون ریال را به خود اختصاص داد .در واقع جریان
سرمایهگذاری در ایران از سال 1962تا  1978روندی صعودی را طی کرد و با
دالر هفت تومان به حدود 6میلیارد دالر در سال رسید ،اما با نگاهی به جذب
سرمایهگذاری در سایر کشورها باید گفت که آمریکا ،آلمان غربی ،فرانسه
و ژاپن باالترین میزان جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص دادهاند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جنگ تحمیلی که ایران را هشت سال
درگیر خود کرد و این موضوع لطمههای زیادی را به اقتصاد ایران زد ،تصریح
میکند :این جنگ ،میزان جذب سرمایهگذاری خارجی را به شدت کاهش
داد ،اما داستان تحریمها نیز میزان سرمایهگذاری خارجی را در ایران دچار
مشکل کرد و روندی سینوسی برای جذب فاینانسها به ارمغان آورد .الزم
به ذکر است که این روند سینوسی تا کنون ادامه داشته است.
مولوی اظهار کرد :آخرین عدد س��رمایهگذاری خارج��ی در ایران حدود
هشت میلیارد دالر ثبت شده است که این میزان تا آخر سال احتماال افزایش
یابد .در این صورت باالخره ایران رکورد س��رمایهگذاری خارجی را خواهد
زد .طبق بررس��یهای صورت گرفته تعداد پروژههایی که در ایران نیاز به
سرمایهگذاری خارجی دارند ،به عدد 400میلیارد دالر میرسد .این عدد
در حالی محاسبه شده که هنوز میزان استاندارد بودن یا نبودن این پروژهها
بررسی نشده است .در جهان میزان سرمایهگذاری خارجی در سال 2017
بهصورت مس��تقیم حدود 1750میلیارد دالر اعالم ش��د .این رقم تنها به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی اختصاص یافته است.
این کارش��ناس اقتص��ادی با طرح این س��وال ک��ه کل پول آم��اده برای
س��رمایهگذاری در دنیا چقدر اس��ت؟ ادامه داد :در ح��ال حاضر 80هزار
میلیارد دالر پول آماده برای س��رمایهگذاری در جهان داریم .بر این اساس
ایران در حال حاضر نی��از به  400میلیارد دالر س��رمایه خارجی دارد .اما
ایران چگونه میتواند به چنین رقمی دس��ت یابد؟ در این باره باید به این
موضوع اشاره کنم که ایران بعد از انقالب اسالمی در سال  1382و 1383
رکورد سرمایهگذاری خارجی را زد .حتی در آن دوران طالیی برای جذب
فاینانس این اعداد تنها پنج و ش��ش میلیارد دالر را در بر میگرفت .با این

ارقام کوچک ایران چطور میتواند یکشبه موفق به جذب 400میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی شود!
مولوی میگوید :جذب سرمایهگذاری خارجی طبق استانداردهایی صورت

میگی��رد که ایران چنین اس��تانداردهایی را ن��دارد و در این زمینه دچار
مشکل است .باید تاکید کنم ،بیش از  60درصد پول آماده سرمایهگذاری،
به کش��ورهای توسعهیافته رفته است .قسمتی از آن به کشورهای در حال
توسعه و یک قسمت کوچک آن به کشورهای تازه توسعهیافته تعلق گرفته
است .در این راستا باید نتیجه گرفت که قرار نیست فاینانسها به کشورهایی
که دارای پروژه زیاد با حاشیه سود باال هستند ،تعلق بگیرد.
پیم��ان مولوی با اش��اره ب��ه اینکه چ��ه کش��ورهایی بیش��ترین ورودی
سرمایهگذاری خارجی را داشته اند ،ادامه میدهد :آمریکا در سال  2016با
 391میلیارد دالر جذب س��رمایه ،باالترین رتبه را داشته است .باید به این
نکته اش��اره کنم که آمریکا در سال جاری در حال رسیدن به اشتغال کامل
است ،اما بعد از آمریکا ،انگلستان با 254میلیارد دالر ،چین با  134میلیارد
دالر ،هنگکنگ با  108میلیارد دالر ،هلند با  92میلیارد دالر ،سنگاپور با 62
میلیارد دالر ،برزیل با 59میلیارد دالر ،استرالیا با 48میلیارد دالر ،هند با 44
میلیارد دالر و روسیه با 38میلیارد دالر در ردههای بعدی جذب فاینانسهای
خارجی قرار دارند .در این رابطه باید پرس��ید که چطور بعضی از کشورها،
توانمندی جذب پول را دارند و برخی از کش��ورها این توانمندی را ندارند؟
نکته حائز اهمیت این است که ایران در جذب پول دچار مشکل اساسی است.
او افزود :با توجه به آنچه تاکنون گفته ش��د ،این س��والها مطرح میشود
که س��ازمانهای همکاری بینالمللی چگونه میتوانند از پول آماده برای
س��رمایهگذاری خارجی در ایران اس��تفاده کنند؟ ایران جزو کدام یک از
گروههای همکاری اقتصادی است؟ در پاسخ به این سوالها باید گفت که
ایران تنها عضو اکو اس��ت و متاسفانه عضو هیچ گروه همکاری بینالمللی
دیگری نیست .اعضای گروههای همکاری بینالمللی اقتصادی برای پوشش
زنجیره ارزش جهانی به وجود آمدهاند و ایران در داخل این زنجیره جایگاهی
ندارد .به غیر از نفت ،هیچ کدام از کس��ب و کارهای ایران در داخل زنجیره
ارزش جهانی نیس��تند .نفت نیز به دلیل نیاز جهان در این بین قرار گرفته
است .تقریبا در حوزه سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع بینالمللی رابطه
مستقیمی بین حضور در گروههای همکاری بینالمللی وجود دارد .در این
راستا سیستم رتبهبندی بینالمللی باید در ایران جدی گرفته شود حتی
میتوان به این سیس��تم لقب دماس��نج اقتصاد را داد .سیستم رتبهبندی
بینالمللی نش��ان میدهد که سرمایهگذار دنبال سود است و برای داشتن
سود باید ریس��ک الزم را انجام دهد .چنین سیس��تمی ریسک را به زبان
سرمایهگذاری نشان میدهد.
او ب��ا طرح این س��وال که چه رابط��های بین ب��ودن در گروههای همکاری
اقتص��ادی و رتبهبندی بینالمللی و جذب س��رمایهگذاری خارجی وجود
دارد ،اظهار کرد :میتوان گفت تمام کشورهای همسایه ایران به غیر از عراق
که دارای رتبه برابر با ایران است ،از رتبه اعتباری اقتصادی باالتری از ایران
قرار دارند ،اما باید بررس��ی کرد که آیا آینده اقتصادی ایران از مسیر جذب
سرمایهگذاری خارجی میچرخد؟ آیا این موضوع باید استراتژیک شود و آیا
میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ رتبهبندی اعتباری بینالمللی ناخودآگاه به
نرخ تامین مالی و هزینه مالی بس��تگی دارد .بر این اساس ایران اگر در حال
حاضر به دنبال تامین مالی برای پروژههای خود باشد ،باید سعی در باال بردن
رتبه اقتصادی خ��ود کند ،چرا که تمام تامینکنندههای مالی میدانند که
رتبهبندی اقتصادی ایران در جهان از میزان متوسط نیز پایینتر است ،اما
بیمههای صادراتی ،کشورها را به هفت پله تقسیم کرده که ایران در پله ششم
قرار دارد.
مولوی تصریح میکند :بزرگترین مشکل بنگاههای اقتصادی ایران عدم
رقابتپذیری بینالمللی است .برای نمونه هزینه تمامشده کاالهای تولیدی
در ایران از سایر کشورها بسیار بیشتر است .این واقعیت در حالی در ایران
وجود دارد که برندهای خارجی معتبرتر و معروفتر با هزینه تمامشده کمتر

به تولید کاال میپردازند .متوسط هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی ایرانی
 25درصد اس��ت .اما این رقم در صورتی که نرخ به��ره ثابت بماند ،دائم در
حال باال رفتن است و نرخ بازده پروژهها در ایران زیر  35درصد نخواهد بود.
او اظهار میکند :س��رمایهگذاری خارجی عالوه بر تامین مالی برای ایران
قدرت رقابتپذیری را نیز به ارمغان میآورد .نکته دیگر این است که بدون
حضور در چرخه تجارت بینالمللی امکان ورود دالر به داخل کشور وجود
ندارد .متاسفانه در هیچ برهه زمانی ،برنامهریزی بینالمللی برای پیوستن
به چرخه اقتصاد بینالمللی در ایران وجود نداشته است و با تمام تالشهایی
که در حال انجام است ،پرداختن به چنین مسئله مهمی هیچگاه میسر نشده.
اما همانطور که گفتم جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی بسیار ضعیف است
و این موضوع باال رفتن ریسک برای کشورهای سرمایهگذار را در پی دارد.
به نظر میرس��د مادامی که ایران تدبیری برای باال ب��ردن رتبه اقتصادی
بینالمللی خود نکند ،در جذب فاینانس خارجی مشکالت زیادی خواهد
داشت .بر این اساس در سالهای آتی نیز ایران در همین جایگاه کنونی باقی
خواهد ماند .اما با توجه به مشکالت عنوان شده این سوال پیش میآید که
پس تاکنون سرمایهگذاری خارجی در ایران چگونه انجام میشده؟ در پاسخ
به این نکته باید بررسی شود که این سرمایهگذاریها در کدام بخش اتفاق
افتاده است؟ این سرمایهگذاریها در بخشهایی اتفاق افتاده است که بازار
و مصرف وجود دارد و همچنین ریسک آن بسیار پایین بوده.
می دهد :در راستای این مسئله باید به این موضوع اشاره کرد هزینه
او ادامه 
پایین س��رمایه در چنین بخشهایی به آنها این اج��ازه را میدهد که وارد
ایران شوند ،سرمایهگذاری الزم را انجام دهند و در بازه کوتاهمدت بتوانند
پول سرمایه خود را تامین کنند .براساس آنچه تاکنون عنوان شد ،امید به
بهبود س��رمایهگذاری خارجی در ایران ،بدون بهبود در رتبهبندی جهانی
اقتصادی ایران ،تنها یک رویا خواهد بود .ایران باید به مرور عضو سازمانهای
منطقهای شود ،ولی متاسفانه بهرغم روابط خوبی که با کشورهای همسایه
دارد ،نتوانس��ته بهره الزم را از بازارهای همسایه ببرد .ایران حتی نتوانسته
ی با کشورهای همسایه ایجاد کند .باز هم تاکید میکنم
روابط تکبهتک و قو 
اگر اقتصاد ایران رشد نکند ،رتبه اقتصادی ایران بهبود پیدا نخواهد کرد و
جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار کم خواهد شد.
این کارش��ناس اقتصادی اظهار کرد :یکی از مسائلی که مدیران اقتصادی
ایران باید به دنبال یادگیری آن باش��ند ،بحث به روز شدن دانش خود در
راس��تای اقتصاد اس��ت .آنها باید یاد بگیرند در مواجه ش��دن با مشکالت
چگونه به بهترین ش��کل مدیریت بحران کنند .در این راستا ایران باید در
زمینه اقتصاد از سایر کشورهای موفق در اقتصاد ،الگوبرداری کند ،چراکه
نمیت��وان روشها ،الگوها و متدهای اقتصادی را مجدد و از نو اختراع کرد.
بر این اس��اس باید از تجربیات س��ایر کش��ورهای موفق جهان استفاده و
مدلهای مختلف اقتصادی را بررسی کرد .در این راستا باید دید که کدام
مدل برای اقتصاد ایران بهتر است .ظاهرا ایران دنبال مدل شتر-گاو -پلنگ
است .یعنی از هر مدل اقتصادی یک قسمت آن را انتخاب میکند و به کار
سرمایه خارجی انجام

میگیرد .در مذاکرات اقتصادی که ایران برای جذب
میدهد ،کشور به دنبال دریافت دانش است که در هیچ جای دنیا این دانش
انتقال پیدا نمیکند .انتظار برای انتقال دانش فنی یک کلیشه بیشتر نیست.
ایران هنوز نتوانس��ته به خوبی صورت مسئله را در راستای جذب سرمایه
خارجی درک کند .بر این اس��اس صورت مسئله این موضوع ،اقتصاد مالی
اس��ت تا زمانی که اقتصاد ایران رقابتپذیر نشود ،کشور در راستای جذب
س��رمایه خارجی دچار لنگش خواهد بود .ایران هنوز کلید بهبود را نزده و
تنها در حال صحبت برای بهبود اقتصادی است .برای ورود به وضعیت بهبود
اقتصادی در کش��ور نیاز به قاطعیت است و تصمیمات قاطع نیاز به صرف
هزینههای الزم دارد.

خبر

تعرفه صادرات برخی
کاالها به عراق کم شد

ایسنا :به تازگی برای حل و فصل مشکالت
اصلی گمرکی میان ای��ران و عراق توافقات
جدیدی صورت گرفته است که بر این اساس
از ای��نپس اقالم غذایی و لبن��ی ایران نیز با
ارائه گواهیهای تایید صالحیت دستگاههای
مبدأ ،بدون نیاز به انجام آزمایشهای مرزی
وارد عراق میشوند.
در جریان مالقات رای��زن بازرگانی ایران در
عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با
رئیسکل گمرکهای عراق ،موضوعات الزم
برای ارتقای همکاریهای تجاری دو کشور
مطرح ش��د .در این مذاکرات چندین محور
مهم بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در
نهایت مورد تفاهم واقع شد.
تعیین نماینده از س��وی رئیس گمرکهای
عراق برای برگزاری نشستهای کارشناسی
مش��ترک بهصورت ه��ر دو هفت��ه یکبار و
همچنین پذیرش اقالم غذایی و لبنی ایران
بدون نی��از برای انج��ام آزمایشهای مرزی
مشروط به ارائه گواهیهای تایید صالحیت
دستگاههای مبدأ ایران در چارچوب ضوابط
کشور مقصد از جمله توافقات اساسی در این
نشست بود.
همچنینشفافسازیسیستمهایمربوطبه
پایانه مرزی و ایجاد شبکه فعاالن اقتصادی
مجاز بین گمرکات دو کش��ور با اس��تفاده از
س��ازوکار الکترونیک ک��ه در آینده نزدیک
از مه��ران -زرباطیه اجرایی خواهد ش��د ،از
مواردی اس��ت ک��ه در خص��وص آن تفاهم
حاصل شده است.
تواف��ق ب��رای انج��ام دی��دار رؤس��ای کل
گمرکه��ای ایران و ع��راق ،ال��زام به اعالم
قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی حداقل
یکماهه ،اعالم آمادگ��ی اولیه گمرکهای
عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی
با ایران نیز مطرح و تصویب ش��د .چهار نوع
تعرفه کاهشیافته برای محصوالت صادراتی
به عراق از اوایل سال  ۲۰۱۸اعمال میشود
که امکان رهگی��ری و اعمال نظارت الزم در
شفافسازی هزینهها را بهبود میبخشد.
بر این اس��اس تعرفه طال و نقره و محصوالت
معدنی از پنج درصد به نیم درصد ،تعرفه انواع
مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پالستیکی
از بین  ۱۰ت��ا  ۴۰درصد به  ۱۰درصد ،تعرفه
انواع مصالح س��اختمانی ،س��نگ ،سیمان،
چرم ،پوست و صنایع پوستی و خودرو از پنج
تا ۳۰درصد به  ۱۵درصد کاهش و تعرفه انواع
لوازم برقی ،تلویزی��ون ،کهربا ،لوازمخانگی،
اس��لحه ،تنباک��و و س��یگار از ۴۰درصد به
۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
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