
استفاده از ظرفيت تعاوني ها براي اشتغال جوانان
معاون وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعي مي گويد كه در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزايش يافته است. او استفاده از ظرفيت تعاوني ها و مشاركت مردم و به ويژه جوانان را در رونق توليد و اشتغال 
پايدار موثر مي داند. سيد حميد كالنتري در گفت وگويي با ايسنا، درباره پيش بيني سهم ۲۵ درصدي در برنامه ششم توسعه، گفته است: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مكلف شده با همكاري اتاق هاي تعاون و 
بازرگاني تا پايان سال برنامه نسبت به افزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام كند. 
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 جاي خالي كاالهاي ايراني 
در سبد اماراتي ها 

رقم پنهان بازپرداخت بررسي ظرفيت هاي صادراتي ايران به امارات 
بدهي دولت به بانك ها و 

پيمانكاران

بررس��ي ها نش��ان مي ده��د، مبلغ 
دقيق��ي براي انتش��ار اس��ناد خزانه 
يا س��اير اوراق با هدف بازپرداخ��ت بدهي دولت به 
بانك ه��ا، پيمان��كاران، ش��هرداري ها و بدهي هاي 
مربوط به خريد تضميني محصوالت اس��تراتژيك 
كش��اورز در متن قانون بودجه 96 ذكر نشده است. 
مديريت تحقيق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران 
در گزارش��ي تحليلي به بررس��ي تطبيق��ي قانون 
بودجه 1396 كش��ور با اليحه پيش��نهادي بودجه 
از س��وي دولت به مجلس و همچنين تغييرات اين 
بودجه نس��بت به س��ال قبل پرداخته است. در اين 
گ��زارش ابتدا با تعريف بودجه به عنوان برنامه مالي 
دولت آمده اس��ت: طبق تعريف قانون محاس��بات 
عمومي كش��ور »بودجه« برنام��ه مالي دولت براي 
يك سال مالي است كه حاوي پيش بيني درآمدها و 
ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه براي انجام 
عملياتي است كه منجر به دستيابي به سياست ها و 
اهداف قانوني كشور مي شود. دولت بر اساس قوانين 
كشور هر ساله موظف است اليحه بودجه ساالنه كل 
كش��ور را حداكثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس 
تس��ليم كند و پس از تصويب نمايندگان مجلس و 
تاييد ش��وراي نگهبان به عن��وان قانون الزم االجرا، 
توسط رييس مجلس به رييس جمهور ابالغ مي شود. 
بودجه كل كشور، از دو بخش بودجه عمومي دولت 
و بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسه هاي 
انتفاعي وابسته به دولت تشكيل شده است. بودجه 
عمومي دولت نيز خود به دو بخش درآمدها )منابع( 
و هزينه ها )مصارف( تقسيم مي شود. منابع بودجه 
عمومي دولت به صورت عمده از درآمدهاي حاصل 
از نفت و فرآورده هاي نفت��ي، منابع مالياتي، منابع 
حاصل از واگ��ذاري ش��ركت هاي دولت��ي و غيره 
تشكيل شده است. مصارف بودجه عمومي نيز از سه 
بخش هزينه هاي جاري، س��رمايه گذاري عمراني و 
تملك دارايي مالي ش��امل بازپرداخت اصل و سود 
اوراق مشاركت و غيره تش��كيل شده است. پس از 
آشنايي كلي با ساختار بودجه، در بخش نخست به 
بررس��ي ارقام كلي مندرج در قانون بودجه 1396 
كه در تاريخ 95/12/25 به تصويب مجلس شوراي 
اس��المي رس��يد پرداخته مي ش��ود. در بخش دوم 
و س��وم به بررسي اقالم عمده س��رفصل »واگذاري 
دارايي مالي« و »تملك دارايي سرمايه اي« پرداخته 
شده اس��ت. هدف از ارايه بخش هاي مذكور، پيوند 
مستقيم اقالم اين دو سرفصل با بازار سرمايه كشور 
اس��ت. در ادامه به بررس��ي جايگاه بازار سرمايه در 
قانون بودجه 1396 پرداخته و در پايان جمع بندي 
و نتيجه گيري ارايه مي شود. رويكرد گزارش حاضر، 
رويكرد اين گ��زارش تطبيقي ب��وده و ارقام قانون 
بودجه س��ال 1396 با ارقام اليح��ه بودجه 1396 
و قانون بودجه 1395 مقايس��ه شده است. بررسي 
س��رفصل هاي قانون بودجه س��ال 1396 نش��ان 
مي دهد كه منابع و مخارج بودجه اين سال نسبت به 
سال 1395 حدود 17/8 درصد افزايش يافته است. 
اين در حالي است كه براساس اليحه بودجه 1396 
افزاي��ش مذكور معادل 10/9 درص��د بود. بنابراين 
قانون بودجه مصوب نس��بت به اليحه بودجه رشد 
6/22 درصدي را نشان مي دهد. سرفصل هاي اصلي 
قان��ون بودجه س��ال 1396 را در مقايس��ه با قانون 
بودجه س��ال 1395 نشان مي دهد. در بخش منابع 
بيشترين رشد )50/5درصد( را سرفصل »واگذاري 
داراييهاي سرمايه اي« به خود اختصاص داده است 
ك��ه مهم ترين دلي��ل آن، افزاي��ش 37/5 درصدي 
»مناب��ع حاص��ل از ارزش نفت خام« اس��ت. منابع 
حاصل از ارزش نفت در قانون بودجه س��ال 1396 
ح��دود 1002 هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده 
است كه اين رقم در قانون بودجه سال 1395 حدود 

7288 هزار ميليارد ريال در نظرگرفته شده بود. 
بخش مربوط به »منابع حاصل از ارزش نفت خام« 
به همراه دو بخش »سه درصد فروش نفت خام براي 
مناطق نفت خيز و مح��روم« و »منابع موضوع بند 
ج تبصره )1( قانون بودجه سال 1396 كل كشور« 
تحت بن��دي تحت عن��وان »منابع حاص��ل از نفت 
و فرآورده هاي نفتي« به ارزش��ي مع��ادل 1,139 
هزار ميلي��ارد ريال قرار دارند. س��رفصل »درآمد« 
در قان��ون بودج��ه 1396 با رش��د 10/6 درصدي 
همراه اس��ت كه به نظر مي رس��د با توجه به اينكه 
نرخ تورم انتظاري در سال 1396 حدود 10 درصد 
باشد، اين رشد متناس��ب با نرخ تورم درنظر گرفته 
شده باشد. نرخ رشد س��رفصل »درآمد« در اليحه 
بودجه ح��دود 1/4درصد درنظر گرفته ش��ده بود 
كه رشد محس��وس بيش از 9 درصدي را در قانون 
بودجه مصوب ش��اهد هستيم. ارقام عمده سرفصل 
»درآمد« شامل درآمدهاي مالياتي و درآمد حاصل 
از مالكيت و فروش كاال و خدمات است. درآمدهاي 
مالياتي پيش بيني ش��ده در قان��ون بودجه 1396 
حدود 1,170 هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده 
است كه نسبت به سال 1395 رشد 18/5 درصدي 
را نشان مي دهد. س��رفصل »واگذاري دارايي هاي 
مال��ي« در قانون بودجه س��ال 1396 ب��ا افت 7/3 
درصدي مواجه شده اس��ت كه از مهم ترين داليل 
اين افت مي توان به كاهش 13/75 درصدي منابع 
حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي 
و همچنين كاهش 36/76 درصدي منابع حاصل از 
واگذاري شركت هاي دولتي اشاره داشت. سرفصل 
مصوب »واگذاري دارايي هاي مالي« در مقايس��ه با 
اليحه پيشنهادي با رشد 21/3 درصدي همراه بوده 
است. در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع 
عمومي دولت در قانون بودجه 1396 معادل 17/8 

درصد افزايش نشان مي دهد.

    قيم�ت نف�ت به علت انتش�ار اخب�اري مبني بر 
اينكه احتماال نه تنها توافق اوپك تمديد مي ش�ود 
بلكه شاهد كاهش بيش�تر نيز در نشست ۴ خرداد 
اوپك خواهد بود، باال رفت و به بشكه اي ۵۴/11 دالر 

رسيد. فارس
    پرداخ�ت 1۰۴۳ميلي�ارد توم�ان تس�هيالت به 

شركت هاي دانش بنيان. مهر
    قيم�ت آش و حليم ماه رمض�ان 1۵ هزار تومان/ 
عرضه آش و حليم در س�اندويچي ها مجاز نيست. 

فارس
    طال در معامالت روز دوش�نبه بازار جهاني تحت 
تاثير صعود بازارهاي س�هام آسيا، با كاهش قيمت 
روبه رو ش�د با اين همه انتظار م�ي رود نگراني هاي 
سياس�ي كه پيرامون دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا وجود دارند، همچنان از طال به عنوان دارايي 

امن حمايت كند. ايسنا

عددنوشت

سرخط خبرها تحليل تجارت

يك فرصت در 
همسايگي

برخ�ي  و  همس�ايگي 
هنگ�ي  فر ت  بها تش�ا
مي توان�د ام�ارات را ب�ه 
يك�ي از مقاص�د عم�ده 
صادراتي كشور ما تبديل 
كند. در تاريخ 1۵ مه سال 
ج�اري مي�الدي، وزارت 
تغيي�رات اقليمي امارات 
واردات برخي محصوالت 
كش�اورزي از جمله ميوه 
را از شش كش�ور تركيه، 
مصر، عمان، اردن، لبنان 
و يم�ن ممن�وع ك�رده و 
اي�ن فرص�ت مناس�بي 
ب�راي بازرگان�ان ايراني 

بود. خواهد

شركت ملي نفت ايران تا پايان سال، 8 درصد در توليد 
نفت خ��ام، 17 درصد در توليد گاز غني و 29 درصد در 
توليد مايعات و ميعانات گازي و نفتا رشد خواهد داشت. 
معاونت برنامه ريزي و تلفيق��ي، برنامه توليد، توزيع و 
تزريق گاز در سال 1396 را تصويب كرد كه بر اساس اين 
برنامه، توليد نفت خام، گاز غني، مايعات و ميعانات گازي 
و نفتا در سال جاري افزايش مي يابد. برنامه توليد، توزيع 
و تزريق شركت ملي نفت ايران شامل توليد و توزيع نفت 
خام، گاز غني، گاز سبك، مايعات و ميعانات گازي و نفتا 
و همچنين تزريق گاز طبيعي و آب به ميدان هاي نفتي 
است كه طي دو جلسه در هيات مديره نفت مطرح و در 
تاريخ 24 ارديبهشت ماه به تصويب رسيد. بر اساس اين 
برنامه، پيش بيني مي شود ش��ركت ملي نفت ايران با 
همكاري شركت هاي تابعه در پايان سال 1396 نسبت 
به شرايط محقق ش��ده در انتهاي سال 1395 بتواند 8 
درصد در توليد نفت خام، 17درصد در توليد گازغني و 
29 درصد در توليد مايعات و ميعانات گازي و نفتا رشد 
داشته باشد. همچنين انتظار مي رود در راستاي تحقق 
توليد صيانت��ي و تزريق گاز طبيعي ب��ه ميادين نفتي 
50درص��د و تزريق آب به بي��ش از 38 درصد افزايش 
داش��ته باش��د. از مهم ترين اجزاي برنام��ه توليد نفت 
خام، افزايش توليد از ميدان هاي غرب كارون )آزادگان 
جنوبي، آزادگان شمالي، يادآوران، ياران شمالي و ياران 
جنوبي(، ميدان آذر و اليه نفتي پارس جنوبي است كه 
با تكميل واحدهاي فرآورشي و انتقال در آن، برداشت 
حداكثري از اين ميدان هاي مشترك ممكن مي شود. 
همچنين در راستاي افزايش توليد گاز غني و دستيابي 
به سهم بيشتري از منافع ناشي از استحصال محصوالت 
گازي از منابع مشترك، تكميل فازهاي 19، 20و 21و 
راه اندازي فازهاي 13، 14، 22، 23و 24 در سال جاري 
نيز از جمله اولويت هاي شركت ملي نفت ايران است تا 
بتوان برنامه توليد گاز غني از ميدان پارس جنوبي را به 

بيش از 15درصد افزايش داد. 

فائو پيش بيني كرد توليد گندم ايران امس��ال 11/1 
درص��د كاهش ياب��د و به 12 ميليون تن برس��د اين 
در حالي اس��ت كه مقامات دولت��ي از خودكفايي در 
توليد گندم خبر داده اند و اين س��وال مطرح است آيا 
ايران امسال خودكفايي در گندم را از دست مي دهد؟ 
س��ازمان جهاني خواربار و كش��اورزي ملل متحد در 
جديدترين گزارش از سري گزارش هاي »چشم انداز 
محصوالت و وضعيت م��واد غذايي« پيش بيني كرد 
توليد گندم ايران در س��ال زراعي جاري ش��اهد افت 
11/1 درصدي باش��د و ب��ه 12 ميليون تن برس��د. 
توليد گندم ايران در س��ال 2016 ب��ه 13/5 ميليون 
تن رس��يده بود كه به گفته مقامات دولتي كش��ور با 
اين رقم به خودكفايي در زمينه توليد گندم رس��يده 
بود. با اين حساب، اگر رقم خودكفايي گندم را 13/5 
ميليون تن در نظر بگيريم ايران امس��ال خودكفايي 
در اين عرصه را از دست خواهد داد. بر اساس اين آمار، 
ايران در ميان 14 كشور بزرگ توليدكننده گندم در 
جايگاه 12 قرار دارد. همچنين توليد گندم جهان در 
سال 2017 با افت 1/8 درصدي نسبت به سال قبل به 
744/5 ميليون تن خواهد رسيد. بر اين اساس، توليد 
گندم چي��ن، بزرگ ترين توليدكننده گندم جهان به 
129 ميليون تن و هند به 95/5 ميليون تن و روسيه 
74 ميليون تن مي رس��د كه اين 3 كشور در رده هاي 

اول تا سوم قرار دارند. 

مع��اون برنامه ري��زي و مديريت منابع وزي��ر راه و 
شهرس��ازي با اع��الم رقم س��رمايه گذاري 47 هزار 
ميليارد توماني دول��ت در بخش هاي مختلف حمل 
و نقل خب��ر داد هم اكنون 15 هزار نفر در پروژه هاي 
آزادراهي ش��اغل هس��تند و گفت: درح��ال حاضر 
پيمانكاران اعتماد كاملي به دولت براي بازپرداخت 
مطالبات خود بدون معطلي دارند. اميراميني، معاون 
برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: باوجود مشكالت عمده مالي و كاهش درآمد 
از فروش نفت، س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي 
حم��ل و نق��ل در دولت يازده��م افزاي��ش يافت و 
دولت تعهد بيش��تري نس��بت به پرداخت مطالبات 
پيمانكاران از خود نشان داد. وي ادامه داد: عملكرد 
منابع عمومي دولت درسال 94 برابر 1500ميليارد 
توم��ان بود كه اين رقم درس��ال 95 به رقم 10 هزار 
و 200 ميليارد تومان رسيده است كه نشان دهنده 
افزايش س��رمايه گذاري هاي دولت با وجود كاهش 

درآمد است. 

افزايش توليد نفت خام

كاهش توليد گندم 

سرمايه گذاري دولت در 
بخش هاي مختلف حمل ونقل

۸ درصد 

11 درصد 

۴۷ هزار ميليارد

دو روز بعد از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري، هيجان بورس فرونشسته است. معامله گران بازار سهام ديروز شاهد عقب گرد 
نماگرهاي منتخب اين بازار با غلبه عرضه بر تقاضاي سهام در اغلب گروه هاي پيشرو از جمله پااليشي ها و خودرويي ها بود؛ شاخص 
كل بورس هم با 69 واحد عقب نش��يني رو به رو شد. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
ديروز دوشنبه، اول خرداد ماه 96 با كاهش 69 واحدي به رقم 81 هزار و 124 واحد دست يافت. شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 
27 واحدي عدد 17 هزار و 604 واحد را به نمايش گذاش��ت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 53 واحدي به رقم 88 هزار و 
642 واحد دس��ت يافت. ش��اخص بازار اول اما در حالي با كاهش 159 واحدي به رقم 56 هزار و 25 واحد دست يافت كه شاخص 

بازار دوم با كاهش 478 واحدي عدد 181 هزار و 
353 واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين 
ش��اخص كل فرابورس )آيفكس( با افزايش يك 
واحدي به 928 واحد رضايت داد. براس��اس اين 
گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
3 شركت كشتيراني ج. ا. ا با 78 واحد، پتروشيمي 
جم ب��ا 24 واحد و همراه اول با 22 واحد افزايش 
بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل 

بورس به نام خود ثبت كردند. 

 يك محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد كه هزينه تهيه 5 قلم كاالي اساسي خانوار براي هر نفر ماهانه 150 هزار تومان مي شود، 
رقمي كه در يك گزارش ميداني به راحتي مي توان به آن رسيد. اين رقم در حالي عرصه را بر قشر كارگري تنگ كرده كه نظارتي 
هم بر قيمت ها در بازار ديده نمي شود. با آنكه يك هفته بيشتر به شروع ماه مبارك رمضان باقي نمانده، اما در بازار عمده فروشي 
كاالي اساس��ي خيابان مولوي پرنده پر نمي زند. طي هفته گذشته به يك مرتبه قيمت هر كيلو مرغ تازه از 6700 تومان به مرز 
8 هزار تومان رس��يد، اما به مرور با تزريق مرغ منجمد دولتي با قيمت5300 توماني، امروز هر كيلو مرغ به 7150 تومان رسيده 
است. همچنين گوشت قرمز به عنوان يكي از كاالهاي اساسي جزو گران ترين ها محسوب مي شود، تا جايي كه سهم آن در سبد 
خانوار بس��يار كوچك شده است. هزينه خريد گوش��ت و مرغ براي يك خانواده 4 نفره در ماه با يك محاسبه سرانگشتي رقمي 
حدود 250 هزار تومان )4 كيلو گوش��ت قرمز و 4 عدد مرغ( محاس��به مي شود. قيمت انواع برنج ايراني و حبوبات نيز اين روزها 
بي س��روصدا و آرام آرام افزايش مي يابد، تا جايي كه در بازار بنكداران مواد غذاي��ي برنج درجه يك ايراني تا مرز 14 هزار تومان 
فروخته مي شود كه قطعا در مغازه هاي خرده فروشي رقمي بيش از 15 هزار تومان در هر كيلوگرم دارد. از طرفي با توجه به ذائقه 
ايراني و ميل به مصرف برنج داخلي برخي فروشندگان بازار برنج مولوي اقدام به عرضه برنج منطقه خوزستان يا بي نام شمال به 
كشور كرده اند كه هر كيلو 6 تا 7 هزار تومان فروخته مي شود. محمدي يكي از عمده فروشان بازار برنج مي گويد: از نظر سالمت 
دس��تگاه گوارش و كيفيت و طعم و عطر و بو مردم برنج ايراني را ترجيح مي دهند و با توجه به اينكه قيمت برنج مرغوب ش��مال 
رقمي بين 12 تا 14 هزار تومان است نوعي برنج خوزستان با عنوان عنبربو را توزيع مي كنيم كه هر كيلوگرم 6600 تومان است 

و كيفيت آن براي مصرف خانوار بسيار مطلوب است. 

هزينه پنج قلم كاالي اساسي براي هر نفر 1۵۰ هزار تومانبازار سهام لنگ مي زند
بازار خوراكيبورس

ام��ارات متحده عربي يكي 
از بزرگ تري��ن بازاره��اي 
اقتصادي– تجاري با ايران است كه موجب 
شده همواره در رتبه بندي همكاري هاي 
تجاري با ايران رتبه نخس��ت را از آن خود 
كند و از اين س��كو جدا نمي ش��ود. با اين 
حال نكته حايز اهميت در اين رابطه سهم 
ناچيز كاالهاي ايراني در اقالم وارداتي به 
امارات است. در حقيقت كاالهاي ايراني با 
قدمت رتبه داري امارات و ايران در تجارت 
با يكديگر اما هيچگاه سهم قابل توجهي در 
بازار امارات به نام ايراني ها ثبت نشده است. 
اين موض��وع حتي م��ورد نظ��ر معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران هم بوده 
است از سال گذش��ته بررسي هاي كالني 
در اين موضوع شده اس��ت. اين معاونت، 
بررس��ي ظرفيت هاي صادرات��ي ايران به 
كشورهاي همس��ايه، همچون پاكستان، 
تركيه، عراق و روس��يه را در دس��تور كار 
ق��رار داده، طي نشس��ت هايي نتايج اين 
بررس��ي ها را در اختيار فعاالن اقتصادي 

نيز قرار مي دهد. 

در اي��ن رابط��ه مري��م خزاع��ي، معاون 
بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران، گفته 
اس��ت: توليد ناخالص داخل��ي امارات در 
س��ال 2016 معادل 371 ميلي��ارد دالر 
ب��وده و واردات آن ح��دود 225 ميليارد 
دالر برآورد شده است. نرخ تورم در امارات 
كمتر از 3 درصد بوده و رشد حجم واردات 
كااليي اين كشور در سال 2016 معادل 6 
درصد بوده است. متوسط تعرفه واردات در 
امارات 4/7 درصد است، با وجود مجاورت 
ايران و ام��ارات، در بخش صادرات به اين 
كشور به نحو شايسته عمل نكرده ايم. حال 
آنكه همسايگي و برخي تشابهات فرهنگي 
مي تواند امارات را به يكي از مقاصد عمده 
صادراتي كشور ما تبديل كند. در تاريخ 15 
مه س��ال جاري ميالدي، وزارت تغييرات 
اقليمي ام��ارات واردات برخي محصوالت 
كش��اورزي از جمله ميوه را از شش كشور 
تركيه، مصر، عم��ان، اردن، لبنان و يمن 
ممنوع كرده و اين فرصت مناس��بي براي 

بازرگانان ايراني خواهد بود. 
براس��اس گزارش��ي كه ات��اق بازرگاني از 
بررس��ي ميزان حجم تجارت دو كش��ور 
منتشر كرده است برآورد مي شود كه روند 

صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات 
گازي اي��ران به ام��ارات طي س��ال هاي 
1395-1385حاك��ي از آن اس��ت ك��ه 
ص��ادرات ايران از لحاظ ارزش��ي طي بازه 
زمان��ي 1390-1385 صعودي بوده ولي 
در س��ال 1391 كاهش قابل مالحظه اي 
داشته اس��ت كه مي تواند ناشي از تشديد 
تحريم ها در سال 1391 باشد. ولي از سال 
1391 ت��ا 1395 دوباره رون��د صعودي 
پيشي گرفته اس��ت و در نهايت از 1/727 
ميلي��ون دالر در س��ال 1385به 5/282 
ميلي��ون دالر در س��ال 1395 رس��يده 
كه از ميزان صادرات در س��ال 1390نيز 
بيش��تر است. در بررس��ي مقداري ميزان 
صادرات به امارات، مي توان مشاهده كرد 
كه طي ب��ازه زماني 1395-1385 ميزان 
ص��ادرات از 3414 هزار ت��ن به 13364 
هزار ت��ن افزايش يافته كه در اين ميان در 
سال هاي 1387، 1389 و1390 با وجود 
افزايش ارزش صادرات نس��بت به س��ال 
قبل، ميزان صادرات كاهش يافته اس��ت. 
در سال 1391 در صادرات ايران از لحاظ 
وزني و ارزش��ي كاهش مشاهده مي شود. 
شايان ذكر است از س��ال 1395ميعانات 

گازي به اق��الم صادرات غير نفتي گمرك 
اضافه شده است. صادرات ميعانات گازي 
ايران به امارات در س��ال 1395 به ميزان 
5/5 ميليون تن و ب��ه ارزش 2/1 ميليارد 

دالر بوده است. 
جايگاه امارات در شاخص هاي جهاني 

در همي��ن ح��ال كارش��ناس معاون��ت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران در مورد 
جايگاه امارات در ش��اخص هاي منتخب 
جهاني مي گويد: براساس گزارش 2017 
بانك جهاني، امارات در ش��اخص سهولت 
كس��ب و كار، رتب��ه 26 را در ميان 190 
كشور كس��ب كرده اس��ت. اين كشور از 
منظ��ر ش��اخص رقابت پذي��ري جهاني 
2016 نيز در ميان 138 كشور رتبه 16 را 
به خود اختصاص داده اس��ت. رتبه 32 در 
ميان 138 كشور در ش��اخص اندازه بازار 
داخلي )2016(، رتب��ه 54 در ميان 143 
كشور در ش��اخص رقابت پذيري صنعتي 
)2013( و رتبه 7 در ميان 30 كش��ور در 
شاخص خرده فروشي جهاني )2015( را 

كسب كرده است. 
قريش��ي در ادامه با اشاره به روند ارزشي و 
مقداري صادرات كاالي غيرنفتي ايران به 
امارات گفت: صادرات ايران از 1/7 ميليارد 
دالر در س��ال 1385 به 5/3 ميليارد دالر 
در س��ال 1395 رسيده است. از 890 قلم 
كاالي صادراتي ايران به امارات در س��ال 
1394 حدود 14 قلم از كاالهاي صادراتي 
ايران به امارات به ارزش 3/9 ميليارد دالر 
و به مي��زان 5/7 ميليون ت��ن، 80 درصد 
ارزش ص��ادرات اي��ران به اين كش��ور را 
تش��كيل مي دهد. همچنين تعداد 139 
قلم كاال در ميان اق��الم صادراتي ايران به 
امارات وجود دارد كه طي همه سال ها در 
بازه زماني1394-1390 صادر ش��ده اند، 
اما رون��د مقداري ص��ادرات آنه��ا نزولي 

بوده است. 
وي اف��زود: تع��داد 161 قل��م كاال با كد 
تعرفه هش��ت رقمي در سال 1394 براي 
نخستين بار از ايران به كشور امارات صادر 
شده است كه اين اقالم 3/6 درصد از ارزش 
صادرات ايران به امارات را در سال 1394 

پوشش داده اند. 
 به گفته وي، از ميان كاالهاي عمده وارداتي 
 امارات با اس��تمرار واردات در هر سه سال

15- 2013 ي��ك ردي��ف تعرف��ه وجود 
دارد ك��ه اي��ران در س��ال 2014 در آنها 
داراي مزيت نس��بي صادراتي بوده است. 
پليمره��اي اتيلن داراي ش��اخص مزيت 
نسبي آشكار ش��ده 10/6 اس��ت و ايران 
تنها 9 درص��د از نياز واردات��ي امارات در 
اين كاال را تامين مي كند. حال آنكه 12/5 
درصد از صادرات اي��ران در اين كد تعرفه 

چهار رقمي به كشور امارات است. فعاليت 
اقتصادي كش��ور امارات بيشتر در بخش 
توليد خدم��ات به ويژه خدم��ات تجاري 
متمركز است. از اين رو، بخشي از صادرات 
ايران به امارات مج��ددا از مبدا امارات به 
ساير كشورها صادر مي ش��ود. شناسايي 
مقاصد صادراتي امارات و هدايت صادرات 
از ام��ارات به مقصد اصلي موجب كس��ب 
منافع بيش��تري براي صادركننده خواهد 
شد. برخي از كش��ورهاي اروپايي مبادي 
اصل��ي واردات كااله��اي عم��ده امارات 
هستند. توجه به نيازهاي وارداتي امارات 
و جلب سرمايه گذاران خارجي كشورهاي 
مب��دا ب��راي س��رمايه گذاري در ايران در 
زمينه تولي��دات كاالهاي مذكور در قالب 
س��رمايه گذاري جديد يا توسعه توليدات 
موج��ود از جمل��ه محصوالت نس��اجي و 

پوشاك قابل بررسي است. 
در همين حال بررس��ي هاي تجارت ايران 
و امارات نش��ان مي دهد كه كش��ورهاي 
عربي حوزه خليج ف��ارس از معافيت هاي 
گمركي و تس��هيالت برقرار شده در قالب 
موافقت نامه ترجيح��ي گمركي بين اين 
كش��ورها اس��تفاده مي كنند. همچنين 
كش��ور امارات يك��ي از اعضاي س��ازمان 
تجارت جهاني بوده و مش��مول اس��تفاده 
از مزيت ه��اي اي��ن س��ازمان از حي��ث 
برخورداري از تعرفه ه��اي گمركي كمتر 
براي واردات از امارات به ساير كشورهاي 
عضو اين سازمان اس��ت. پيگيري فرآيند 
الحاق ايران به س��ازمان تجارت جهاني يا 
برق��راري موافقت نامه ترجيحي تعرفه اي 
با كش��ور امارات زمينه تس��هيل صادرات 
كاالهاي ايران ضمن به روزرساني رويه ها 
و فرآيندهاي تجاري در كش��ور را فراهم 
خواهد كرد. موضوعي كه محمود حاجي 
يوس��في پور، كارشناس س��ازمان توسعه 
تج��ارت به آن توجه كرده و ضمن اش��اره 
به وقوع تحوالتي در چارت اين س��ازمان 
مي گويد: در س��ازمان، ميزهاي كااليي و 
كشوري ايجاد شده است و از اتاق بازرگاني 
و اتحاديه ها دعوت شده كه مسووليت اين 
ميزها را بر عهده بگيرند. س��ازمان توسعه 
تجارت در س��ال 1393 ب��ه امارات رايزن 
بازرگاني اعزام كرده بود، اين رايزن به دليل 
برخي مسائل سياس��ي اين كشور را ترك 
كرد. به هر روي س��ردي روابط سياس��ي 
ميان ايران و امارات، تجارت با اين كشور را 
تا حدودي دشوار ساخته است. بسته بندي 
كاالي ايراني، مشكالت سياسي، باال بودن 
قيمت تمام شده كاالهاي ايراني و عضويت 
امارات در شوراي همكاري خليج فارس از 
مهم ترين موانع توس��عه تج��اري بين دو 

كشور محسوب مي شود. 
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گروه اقتصادي

خبرگزاري ايرنا

تعداد افراد داراي فقر مطلق در ايران از سه 
ميليون نفر در س��ال 1990 به 62 هزار نفر 
در سال 2013 رسيده كه كاهش شديد فقر 
مطلق در ايران را نشان مي دهد. سهم افراد 
مبتال به فقر مطلق از كل جمعيت نيز از 5/5 
درصد در سال 1990 به كمتر از 0/1 درصد 

در سال 2013 رسيده است. 
به گزارش اتاق بازرگان��ي، صنايع و معادن 
تهران طبق تعريف بانك جهاني، فقر مطلق 
به معني دارا بودن س��طح درآمدي روزانه 
كمتر از 1/9 دالر اس��ت. بررس��ي هاي اين 
بانك نش��ان مي دهد كه روند فقر مطلق در 

جهان در سال هاي گذش��ته كاهش يافته 
اس��ت. مهم ترين داليل كاهش فقر مطلق، 
ايجاد ش��رايط باثب��ات براي تامين رش��د 
اقتصادي و ايجاد ش��غل و همچنين اجراي 
برنامه هاي حمايت اجتماعي توسط دولت ها 
و بازتعريف مسووليت اجتماعي بنگاه هاي 
اقتصادي بوده اس��ت. با وجود راهكارهاي 
متنوع براي كاهش فقر، همچنان توس��عه 
پاي��دار و فراگير اقتص��ادي مهم ترين ابزار 
مقابله با فقر اس��ت كه ش��واهد و مصاديق 
بين الملل��ي از جمل��ه تح��والت در برخي 
كشورهاي منطقه آسياي شرقي تاييد كننده 

اين موضوع است. در سال 1990، 35 درصد 
از جمعيت جهان يعني 1/8 ميليارد نفر در 
فقر مطلق به سر مي بردند كه حدود نيمي 
از اين افراد در منطقه شرق آسيا و اقيانوس 
آرام س��اكن بودن��د. در س��ال 2013 اكثر 
مناطق جهان وضعيت بهتري از لحاظ تعداد 
افراد داراي فقر مطلق داش��ته اند. جمعيت 
دچ��ار فقر مطلق در جهان در اين س��ال به 
766 ميليون نفر كاهش يافته و س��هم اين 
جمعيت از كل جمعيت جهان به 11 درصد 

تقليل يافته است. 
منطقه شرق آس��يا و اقيانوس آرام از جمله 

مناط��ق جهان اس��ت كه پيش��رفت قابل 
توجهي در زمينه كاهش سهم افراد مبتال به 
فقر مطلق از 60 درصد در سال 1990 به 4 
درصد در سال 2013 داشته كه عامل اصلي 

آن كاهش شديد فقر در چين بوده است. 
با وج��ود كاهش در س��هم جمعيت داراي 
فقر مطل��ق در جنوب صحراي آفريقا از 54 
درصد در سال 1990 به 41 درصد در سال 
2013، تعداد اين اف��راد 113 ميليون نفر 

افزايش يافته است. 
تعداد كودكان داراي عقب ماندگي رشد نيز 
از سال 1990 به بعد كاهش يافته و بسياري 

از كشورها سعي مي كنند اهداف پيش بيني 
شده براي كاهش 40 درصدي اين كودكان 

تا سال 2025 را محقق كنند. 
برخالف روند جهاني، تع��داد اين كودكان 
در آفريقا از 46 ميليون نفر در س��ال 1990 
به 54 ميليون نفر در س��ال 2015 افزايش 
يافته است. بر اساس تعريف بانك جهاني، 
يك فرد دچار س��وءتغذيه، فردي است كه 
مواد غذايي كافي براي كس��ب انرژي مورد 
نياز روزانه خود را ندارد. در حال حاضر بيش 
از 793 ميليون نفر در سرتاسر جهان دچار 

سوءتغذيه هستند. 

كاهش قابل توجه جمعيت دچار فقر مطلق 
به روايت آمار


