
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه 
سال گذشته در حالی حداقل مزد کارگران را از ۹۳۰ هزار 
تومان به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش داد که 
در مورد دیگر آیتم های بسته مزد نظیر بن خواربار و حق 
مسکن مصوبه ای نداشت. بر همین اساس در فیش های 
حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون 
سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ 

هزار تومان لحاظ شد.
به گزارش ایسنا، آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش 
پیدا کرد سال ۱۳۹۳ بود که طبق مصوبه شورای عالی کار از 
۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت 
و به موجب تصمیم شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همه 
کارفرمایان مکلف شدند از فروردین ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۴۰ هزار 
تومان به عنوان حق مسکن کارگران به حقوق کارگران اضافه 
کنند ولی اجرای این مصوبه در طول سال ۱۳۹۴ هرگز عملی 
نشد و دلیل آن هم این بود که حق مسکن کارگران باید به 
تصویب هیات وزیران می رسید چرا که اساسا حق مسکن تنها 
آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات 

وزیران بگذرد.
در نهایت ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن 
تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ 
هزار تومان افزایش پیدا کرد و معاون اول رئیس جمهور نیز به 
دنبال برگزاری جلسه هیات وزیران، مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگران را ابالغ کرد تا وزیر وقت کار نیز بخشنامه مذکور را 

جهت اجرا به تمام ادارات کل کار کشور ابالغ کند.
بر این اساس از سال ۱۳۹۴ تا کنون حق مسکن کارگران 
به میزان ۴۰ هزار تومان در فیش های حقوقی کارگران درج 
می شود اما این فقط حق مسکن نبود که طی چند سال گذشته 
بدون تغییر ماند و بن خواربار کارگران نیز مشمول افزایش نشد؛ 
در واقع از همان سال ۱۳۹۳ که آخرین رقم بن خواربار کارگران 
بن  افزایش  به  تصمیم  کار  عالی  بود، شورای  تومان  هزار   ۸۰
خواربار گرفت و ۳۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه کرد. به این 
ترتیب از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بن خواربار کارگران به ۱۱۰ 
هزار تومان افزایش یافت و تاکنون نیز درصدی به این مبلغ 

افزوده نشده است.
کارشناسان حوزه کار براین باورند که علیرغم افزایش حداقل 
مزد در طول چند سال گذشته، مزایای جانبی کارگران از جمله 

حق مسکن و بن خواربار افزایشی نداشته است.
علی اکبر سیارمه معتقد است کمک هزینه مسکن کارگران 
کفاف اجاره دو اتاق را حتی در حاشیه شهر نمی دهد، به همین 
دلیل از دولت می خواهد که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی 

اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و گروه های کم درآمد 
کارگران  از  بسیاری  او می گوید در شرایطی که  صورت دهد. 
حداقل بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه های 
مسکن و اجاره بها می شود کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن 

هیچ دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی کند.
در همین راستا نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران به ایسنا می گوید: حق مسکن ۴۰ هزار تومانی در حالی 
به کارگران پرداخت می شود که از ابتدای امسال نوسان شدید 
نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن را تحت شعاع 
قرار داد و معیشت کارگران از آن تاثیر پذیرفت. او می گوید: 
کارگران در کنار افزایش هزینه های زندگی و درمان با افزایش 
اجاره بها دست و پنجه نرم می کنند و مبلغ ۴۰ هزار تومان هیچ 

کمکی به کاهش هزینه های مسکن آنها نمی کند.
فتح الهی با بیان این که حق مسکن کارگران بار تورمی به 
جامعه تحمیل نمی کند، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت شورای 
عالی کار و دولت برای سال آینده رقم کمک هزینه مسکن در 
حدی که جوابگوی هزینه های اجاره بهای کارگران باشد، افزایش 

یابد.
دولت می تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان 
بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به 
کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیالت اجاره مسکن با نرخ 

پایین پرداخت کند.
تامین  و  کار  مقررات  و  قوانین  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار حقوق و مزایایی دارد 

که از جمله آنها دریافت حق بن و حق مسکن است.
امتیاز بن  از  استثنا  بدون  قانون کار،  همه کارگران مشمول 
خواربار برخوردارند که این رقم برای امسال ۱۱۰ هزار تومان تعیین 
شد؛ همچنین کمک هزینه مسکن به تمام کارگران مشمول قانون 
کار فارغ از داشتن مسکن شخصی، پرداخت می شود که مبلغ آن 
در سال جاری ۴۰ هزار تومان تصویب شد.بن خواربار و حق مسکن 

هردو مشمول کسر حق بیمه هستند.
بسیاری از کارشناسان با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن 
اجتماعی و مسکن کارگری می گویند: با وجود تالش دولت برای 
ساخت مسکن ارزان کارگران این وعده هیچگاه عملی نشد در 

صورتی که اگر ساخت مسکن کارگران به سرانجام می رسید به 
کاهش هزینه  اجاره بهای کارگران کمک بزرگی می کرد و حق 

مسکن ناچیز آنها را پوشش می داد.
فعاالن کارگری نیز با تاکید بر تامین مسکن مناسب برای 
گروههای کارگری، پرداخت وام های ودیعه مسکن و تسهیالت 
دولت  و می گویند  پیشنهاد کرده  را  کارگران  به  قیمت  ارزان 
می تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل 
در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر 
و فاقد مسکن تسهیالت اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.
داشتن  اساسی،  قانون  اصل ۳۱  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده  ایرانی است  و 
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که  نیازمندترند 
از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل  را فراهم 
کند.اتحاذ سیاستهای مناسب در حوزه مسکن به شرط داشتن 
موفقیت الزم می تواند از افزایش جهشی و حباب گونه مسکن 
جلوگیری و مانع فشار هزینه اجاره بها بر خانوارهای کارگری و 

کارمندی شود.

اقتصادی 5

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیشنهاد کرد:

کارگران سبد حمایتی را از "امکان" بگیرند

توزیع سریع تر  بر  تاکید  با  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
بسته های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان، پیشنهاد کرد: اقالم 

بسته حمایتی از طریق اتحادیه امکان در اختیار کارگران قرار گیرد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی طرحی ملی می شود باید 
همه اقشار و گروه ها را پوشش دهد و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم 

جزو آن محسوب می شوند.
وی پرداخت بسته حمایتی به خانوارهای کارگری و مستمری بگیران را منوط 
به تامین اعتبار مورد نیاز دانست و افزود: با توجه به این که دولت تامین کننده 
بودجه این طرح است بر اساس منابع پیش بینی شده اقدام می کند و لذا برای 
اجرای طرح در حوزه کارگران و بازنشستگان باید بودجه الزم در اختیار سازمان 

تامین اجتماعی گذاشته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال از توزیع بسته های 
حمایت غذایی توسط اتحادیه امکان استقبال کرد و گفت: با توجه به این که 
کارگران "امکان" را می شناسند و تاحدوی قبول دارند و اقالم و کاالهای اساسی 
خود را از این تعاونی تهیه می کنند اگر توزیع سبدکاالی کارگران از طریق این 
اتحادیه صورت گیرد بهتر است. بیات افزود: اگر بسته حمایت غذایی یا مباحث و 
موضوعاتی از این قبیل توسط اتحادیه امکان )اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف 
کارگران ایران(  که تشکل ها و سازمانهای کارگری نسبت به آن شناخت دارند 
و مورد اعتماد کارگران هم است، توزیع شود عالوه بر ایجاد نظم و ترتیب از 
سردرگمی و بالتکلیفی کارگران جلوگیری کرده و موجب می شود مایحتاج 
ضروری و مورد نیاز کارگران با کمترین هزینه و در اسرع وقت تامین و عرضه شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری با توجه به آن که وجه بسته های حمایتی 
نقدی نیست و صرفا برای خرید کاال اختصاص یافته، کارگران می توانند با مراجعه 
به تعاونی های امکان نزدیک محل سکونت خود، اعتبار شارژ شده را صرف خرید 
اقالم و مایحتاج مورد نیازشان کنند. بیات تصریح کرد: به دلیل کاهش قدرت خرید 
خانوارهای کارگری، توزیع بن کاال و فراهم کردن امکان خرید به شکل اقساطی 
توسط اتحادیه امکان، هم در معیشت کارگران موثر است و هم تعاونی های امکان را 
تقویت می کند تا کاالی با کیفیت و قابل رقابت با فروشگاه های بیرونی عرضه کنند.

بیات همچنین به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه منابعی که برای اجرای این طرح در بودجه در نظر گرفته می شود ناچیز و 
ناکافی است، در صورتی که اگر نیت این است که همسان سازی را عملیاتی کنند 
با این حداقل ها امکان پذیر نیست. ما معتقدیم دولت باید بودجه مناسبی برای این 

طرح اختصاص بدهد تا بخش اعظمی از بازنشستگان را شامل شود.
به گزارش ایسنا،  پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همسان سازی 
حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن 
دانسته و گفته بود برای همسان سازی به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

پرونده مسکن مهر بسته می شود؟

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: طبق قولی که به رئیس 
جمهور داده ایم پرونده مسکن مهر تا شهریور سال ۹8 بسته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، احمد اصغری مهرآبادی روز یکشنبه در جلسه شورای مسکن 
استان که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در برگزاری جشن اختتام 
مسکن مهر منتظر اتمام واحدهای مشکل دار و بحرانی نمی مانیم چون نمی توان 
اقدامات بزرگ انجام شده در مسکن مهر را معطل چند واحد مشکل دار و نیمه تمام 
گذاشت.مهرآبادی ادامه داد: برای رسیدگی سریع تر به پرونده های مشکل دار مسکن 
مهر در دستگاه قضایی به پیشنهاد ما شعبه ویژه در این زمینه تشکیل و دستور آن 

به تمامی محاکم قضایی توسط رئیس کل قوه قضاییه ابالغ شد.
معاون وزیر خاطرنشان کرد: مسکن مهر در کشور طرح بسیار بزرگ و عظیمی 
است و باید با کمک همه دستگاه های متولی و مرتبط برای رفع مشکالت آن ها اقدام 
شود. وی بابیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکالت این طرح نخواهد 
بود، عنوان کرد: طبق نظر وزیر راه و شهرسازی باید تفاهم نامه ای با استانداران تهیه 
شود تا تعهدات وزارت راه و شهرسازی و استانداران برای اتمام هرچه سریع تر مسکن 
مهر در کشور مشخص شود. مهرآبادی با اشاره به پیشنهاد راه اندازی کمیته ای ویژه 
برای بررسی مشکالت مسکن مهر، تصریح کرد: این کارگروه باید با کار کارشناسی، 
درست و دقیق برآوردهای کارشناسی خود را در شورای مسکن استان تصویب کند تا 
مشکالت این بخش هرچه سریع تر مرتفع شود. وی بابیان اینکه ما آماده حل مشکالت 
مسکن مهر هستیم، افزود: بسیاری از مشکالت این طرح به استان بازمی گردد که باید 
با طرح در کمیته ای ویژه برای حل آن ها اقدام شود. مهرآبادی با اشاره به تقدیم الیحه 
بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسالمی، تشریح کرد: موارد بسیار خوبی از قبیل 
تأمین منابع برای بانک های طرف قرارداد این طرح، تأمین منابع مالی بانک مسکن و 
تأمین قیر در الیحه آمده است که در صورت تصویب کمک زیادی به طرح مسکن 
مهر خواهد کرد. معاون وزیر اضافه کرد: استان قزوین در طرح مسکن مهر بسیار 
منظم و هماهنگ با وزارت راه و شهرسازی کار کرده است و نمی توان انتظار داشت در 
طرحی با این وسعت هیچ عیب و ایرادی وجود نداشته باشد و باید به تدریج برای رفع 
مشکالت آن ها اقدام کرد. این مسئول افزود: در استان قزوین ۱۲ تعاونی مسکن مهر 
با ۲۰۰۰ واحد دارای مشکالت قضایی و اداری هستند که باید با کمک دستگاه های 
اجرایی و قضایی هرچه سریع تر برای رفع مشکالت آن ها اقدام شود. مهرآبادی گفت: 
۴۵ هزار واحد مسکن مهر استان قزوین از ۵۰ هزار واحد تحویل داده شده است و 

برخی نواقص این واحدها باید با تشکیل کارگروهی ویژه موردبررسی قرار گیرند.

دوشنبه / ۱۰ دی۱۳۹7 / شماره ۳۱6

تاسیس ۲۰۸ تعاونی در آذرماه امسال
بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در آذر ماه سال ۱۳۹7، تعداد ۲۰8 شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجراست. به گزارش ایسنا، تعداد کل 

اعضای تعاونی های مذکور ۳۱۱۹ نفر و تعداد شاغل ۲۴7۴ نفر  بوده که با سرمایه اولیه حدود ۳۱ میلیارد ریال تشکیل شده اند و متوسط تعداد اعضا و شاغالن مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۵ و ۱۲ نفر است.  بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها 
حاکی از آن است که بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های خراسان رضوی با ۲۹ تعاونی و فارس با ۲۵ تعاونی و کمترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کردستان تعلق دارد.

کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهد

حق مسکن و بن کارگران بیشتر می شود؟
اخبار

جالل میرزایی:

دولت در ممنوعیت های وارداتی تجدیدنظر کند
زمانی که دالر به باالترین حد خود در سال جاری رسید، بازار جهش های 
عجیب وغریبی تجربه کرد؛ قیمت برخی اقالم در بازار حتی به ده برابر قیمت 
چند ماه پیش خود رسید، بسیاری از اقالم ضروری نیز در بازار نایاب و یا 
کمیاب شد و برخی کاال هم که ارز دولتی دریافت کرده بودند، حداقل 6۰ 

درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
بازار جهش های  باالترین حد خود در سال جاری رسید،  به  هنگامی که دالر 
عجیب وغریبی را تجربه کرد، به گونه ای که قیمت برخی اقالم در بازار، حتی به ده 
برابر قیمت چند ماه پیش خود رسید. همچنین بسیاری از اقالم ضروری در بازار نایاب 
یا کمیاب شد و برخی کاال هم که ارز دولتی دریافت کرده بودند، حداقل ۶۰ درصد 

افزایش قیمت را تجربه کردند.
با این  حال، با ارزان شدن بهای ارز و کاهش آن از ۱۸ هزار تومان به حدود ۱۰ هزار 
تومان، هنوز اثری از کاهش قیمت ها در بازار نیست و همچنان قیمت برخی کاالها رو 
به افزایش است. بسیاری بر این باورند، در این شرایط برای کنترل بازار باید نظارت از 
سوی دولت بیشتر شود. در مقابل عده ای دیگر می گویند، نظارت کارساز نیست و بازار 
باید از طریق عرضه و تقاضا کنترل شود و دولت به  جای محدود کردن واردات اجازه 

دهد تا بازار به روال طبیعی خود بازگردد.
جالل میرزایی نماینده مردم ایالم، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در گفت وگو با 
تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، قرار 

شد دولت به یکسری از کاالها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند، ولی به خاطر اتفاقاتی 
که در آن زمان رخ داد، این ارز در جایی که باید هزینه شود، نشد.

وی در ادامه گفت: برخی کاالها با ارز آزاد وارد می شوند که طبیعی است در این 
شرایط قیمت این کاالها افزایش داشته باشد. با این  حال، انتظار این بود پس از کاهش 
ارز قیمت ها به حالت سابق خود برگردد، ولی متأسفانه دولت مرزها را بسته و واردات 

به  شدت کم شده است.
این نماینده مجلس افزود: اندکی طول خواهد کشید تا قیمت ها به حالت قبل خود 
بازگردد، اما عده ای می گویند اگر دولت نظارت خود را افزایش دهد، ممکن است 
اتفاقاتی در قیمت اجناس رخ دهد، ولی تجربه نشان داده که با نظارت و اعمال فشار 

کاری درست نمی شود.
رضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کاالها در بازار است؛ اگر عرضه کم و کاال درخواست 
زیادی داشته باشد، طبیعی است که قیمت ها باال می رود، به ویژه در جامعه ما که 
احتکار بیداد می کند و فرهنگ که مبتنی بر کار و تالش نیست، افراد سعی می کنند 

در کوتاه ترین زمان ممکن بار خود را ببندند.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنابراین دولت در این خصوص نمی تواند 
کاری از پیش ببرد؛ مگر آنکه برنامه ریزی بلندمدتی وجود داشته باشد و کارهای 

اساسی انجام و کل ساختارها اصالح شود.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در کل سیستم ما ـ چه نهادهای انقالب و چه 

نهادهای دولتیـ  زمانی که مناصب بر اساس شایسته ساالری و ارتقا، مبنای شایستگی 
نیست، از این مشکالت خواهیم داشت. متأسفانه کسب وکار ما هم از همین سیستم 
تبعیت می کند و همه  چیز رانتی و ارتباطی شده است؛ پس نمی توان این اوضاع را به 

این سادگی ها اصالح کرد.
وی گفت: اآلن مردم به ما می گویند زمانی که دالر به ۱۸ هزار تومان رسید، برخی 
کاالها افزایش تا ۱۰ برابری هم تجربه کرده اند، ولی اکنون  که قیمت ها کاهش پیدا 
کرده، فروشندگان حاضر نیستند، کاال را با قیمت واقعی به مردم بدهند. نکته این است 
که برخی کسبه خرد، کاالهایشان را با قیمت باال خریده اند. این ها در برابر قیمت دالر 
تا مدتی مقاومت خواهند کرد. البته برخی  در این میان، به دنبال سود خود هستند. 
راهکار کاهش قیمت در بازار این است که کسی چیزی نخرد، من اطمینان دارم که 
بازار نمی تواند یک یا دو ماه بیشتر در مقابل نخریدن و باال بودن قیمت ها مقاومت کند. 
البته یک موضوع دیگر این است که بازار اطمینانی به کاهش قیمت ارز ندارد و نگران 

این است که قیمت ارز بار دیگر گران شود.
این نماینده در پایان افزود: البته تا همین اآلن هم بسیاری از کسبه اظهار 
نارضایتی می کنند و ادعا دارند، مشتری در بازار کم شده است؛ بنابراین، اگر مردم 
کمی دیگر مقاومت کنند ممکن است بازار از مواضع خود کوتاه بیاید و مجبور 
شود، قیمت ها را کاهش دهد. البته دولت هم باید تجدیدنظری در ممنوعیت های 

وارداتی داشته باشد.

تا پایان آذر امسال  به 7۳8  تراز تجارت خارجی کشور 
میلیون دالر رسید و به روند مثبت خود ادامه داد؛ چراکه 
صادرات بیش از پنج درصد افزایش یافته و واردات نزدیک 

به ۱6 درصد کم شده است.
به گزارش ایسنا،صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه سال جاری از 
مرز ۳۳ میلیارد دالر گذشت و به ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دالر 
رسید. در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۸۶ میلیون و 
۹۴۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۳ میلیارد و 

۳۵۸ میلیون دالر می شود.
 طبق اعالم گمرک جمهوری اسالمی، تا پایان آذر ماه سال جاری 
صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵.۴۰ 

درصدی از نظر ارزش دالری داشته است.
 از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 
۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون 
دالر بوده است. بنابراین مازاد تراز تجارت خارجی ۷۳۸ میلیون 
دالر شد. واردات ایران در این مدت نسبت به ۹ ماهه سال گذشته 
۱۳.۲۷ درصدی از نظر وزنی و ۱۵.۹۰ درصدی از حیث ارزش 

دالری کاهش داشته است.
صورت  به  وارداتی  کاالهای  ترخیص  روند  گزارش  بنابراین 
لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر 
واردات گمرک رصد می شود و کاالهایی که مجوز ثبت سفارش و 
دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کاالها تامین و تخصیص 

داده شده است در کمتر از سه روز از گمرکات ترخیص می شوند.
اقالم عمده صادراتی

اقالم عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی 
به ارزش دو میلیارد و ۷۷۶ میلیون دالر و سهم ارزشی ۸.۳۲ 
درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون 
دالر و سهم ارزش ۵.۴۴ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک 
میلیارد و ۳۵۶ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴.۷ درصد، متانول به 
ارزش یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر و سهم ارزشی ۳.۴۲ درصد 
و سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک 
میلیارد و ۱۱۳ میلیون دالر و سهم ارزشی ۳.۳۴ درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۴ 
و ۰.۳۴ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی ها، 
۸.۳۲  درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۳۴ درصد مربوط به 

سایر کاالها بوده است.
اقالم عمده وارداتی به ایران

اقالم عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش 
یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴.۵۳ درصد، 
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی 
با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از 
۳۰ به استثنای الستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون 
دالر و سهم ارزشی ۳.۷۲ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۳ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۳.۱۴ درصد، لوبیای سویا به ارزش 
۹۴۴ میلیون دالر و سهم ارزشی ۲.۸۹ درصد و الکترود زغالی 
برای کوره ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دالر و سهم ارزشی ۱.۳۴ 

درصد بوده است.
کاالهای ایران بیشتر به کدام کشورها می روند؟

در این مدت مهم ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج 

کشور عراق با شش میلیارد و ۹۲۹ میلیون دالر، چین با شش 
میلیارد و ۷۴۹ میلیون دالر و سهم ارزشی ۲۰.۲۳ درصد، امارات 
متحده عربی با پنج میلیارد و ۱۳۴ میلیون دالر و سهم ارزشی 
۱۵.۳۹ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۳۳۷ میلیون دالر و سهم 
ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دالر و 

سهم ارزشی ۵.۷۳ درصد بوده اند.
قابل ذکر است کشور عراق طی این مدت رتبه اول را در بین 
کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است؛ به طوری که 
میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

با افزایش ۴۸.۷۰ درصدی از نظر ارزش دالری همراه بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در نه ماهه سال جاری 
به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۱۷۲ میلیون دالر 
و سهم ارزشی ۲۵.۵ درصد، امارات متحده عربی با چهار میلیارد 
و ۹۱۴ میلیون دالر و سهم ارزشی ۱۵.۶ درصد، جمهوری کره با 
یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دالر و سهم ارزشی ۵.۶۲ درصد، آلمان 
با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دالر و سهم ارزشی ۵.۵۹ درصد و 
سوئیس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دالر و سهم ارزشی ۵.۵۰ 

درصد انجام شده است.
به گزارش ایسنا، تراز تجارت خارجی یا صادرات خالص )بعضی 
مواقع با نماد NX مشخص می شود(، تفاوت میان ارزش پولی 
واردات و صادرات خروجی طی یک دوره معین در رابطه بین 

واردات و صادرات اقتصاد هر کشور است.
بر این اساس اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به 
نام مازاد تجاری مشخص می شود. اگر واردات بیشتر از صادرات 
باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص 

می شود.

طی ۹ ماه امسال

صادرات زیاد شد؛ واردات کم


