کارنامه  9ماهه تجارت خارجی کشور نشان داد

سهم  33.8میلیارد دالری  3900شرکت از کل واردات
کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در  9ماهه سالجاری منتشر شد .به گزارش روابط عمومی
گمرک ایران ،مجموع صادرات غیرنفتی ایران در  9ماهه س��الجاری به  31میلیارد و  640میلیون
دالر رسید .به گزارش گمرک ،در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین در نه ماهه نخست امسال
نسبت به سال گذشته  12و  78درصد افزایش یافته است .در بازار عراق هم رشد  36صدم درصدی
ثبت شد .صادرات غیرنفتی ایران به کرهجنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش 28و 99صدم درصدی

دوشنبه  11دی 1396
سال اول ،شماره 51

و  6و  27صدم درصدی همراه شد و شاهد افت  18و  39صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات
متحده عربی بودهایم .بر این اس��اس در  9ماهه سالجاری تشریفات گمرکی  115میلیون و 171
هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام
شده است که از این مقدار  26میلیون و  595هزار تن سهم واردات و  88میلیون و  576هزار تن سهم
کاالهای صادراتی غیرنفتی است.

economic@Jameefarda.com
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سرمقاله

نیاز به عزم ملی
برای بازنگری در سیاستها
زهرا کریمی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

ماراتن قدرت باندهای اقتصادی

11

نوبخت برنامههای اقتصادی دولت در سال آینده را تشریح کرد

افزایش قدرت خرید
با جلوگیری از رشد قیمتها

ابتدای دولت نهم ،شاخصهایی مانند نرخ رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری و اشتغال روندی رو به رشد و
همزمان بیکاری و تورم ،سیری کاهنده داشت و این درحالی بود که ارزش پول ملی در برابر دالر تقریبا
معادل  9هزار ریال ثابت بود .اما در س��ال  1392سکان قدرت در شرایطی به روحانی تحویل داده شد
که با وجود  650میلیارد دالر فروش نفت خزانه خالی بود ،سرمایهگذاری به کمترین سطح آن در 60
سال گذشته رسیده و تورم برای نخستینبار در تاریخ کشور به بیش از  40درصد رسیده بود...
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مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرد؛

درآمد نفتی 50میلیارد دالری
در سال 97

عکس :تسنیم

تحلیل ش��رایطی که در کش��ور هس��ت ،یک
تحلیل اقتصاد سیاس��ی است و صرفا اقتصادی
نیس��ت .باید توجه کرد ،منافع قدرت ،مدیریت
مناف��ع ق��درت و تقاب��ل آنه��ا همه مس��ائل
متفاوت��ی را ایج��اد میکنن��د ک��ه تنه��ا
متغیره��ای اقتص��ادی نیس��تند و مجموع��ه
ای��ن عوام��ل را بای��د در تحلیله��ا در نظ��ر
گرفت.
در رابطه با مس��ائلی که پیش آمده باید گفت،
مسائل سیاس��ی آنچنان وزن س��نگینی پیدا
کردهان��د که سیاس��تهای اقتص��ادی صرف،
مث�لا آن چیزی ک��ه در بودجه انع��کاس پیدا
کرده ،راه به جایی نمیب��رد .به نظرم به عنوان
مث��ال دیگ��ر نمیت��وان ن��رخ ارز را پایین نگه
داش��ت ،چ��ون در ای��ن ص��ورت کارخانهها و
تولیدکنند هه��ا بای��د فعالی��ت خ��ود را
تعطی��ل کنن��د از طرفی ه��م مردم خس��ته
هس��تند ،حت��ی اگ��ر ت��ورم پایی��ن نگ��ه
داش��ته ش��ود هم ب��ه ای��ن معنا نیس��ت که
م��ردم گران��ی را احس��اس نکنن��د ،زی��را
قیمته��ا ب��ه ان��دازهای باالس��ت و درآمدها
ترمیم نشده که مردم دیگر طاقت افزایش دوباره
قیمتها را ندارند.
به طور مثال قیمت بنزین ب��ا وجود تورمی که
در کش��ور داریم ،سالهاس��ت که ثابت مانده
اس��ت .پایین نگه داشتن قیمت بنزین منطقی
نیس��ت ،مصرف به  80میلیون لیتر در برخی از
روزها رسیده ،باید توجه داشت که بخشی از این
بنزین مصرفی وارداتی است و عمال به معنای از
بین بردن امکانات توسعهای کشور.
اما آنقدر مردم از ش��رایط خس��ته هستند که
هر اقدامی که از نظر اقتصادی منطقی اس��ت،
از نظ��ر سیاس��ی و اجتماع��ی امکانناپذی��ر
ش��ده ،کمااینک��ه ای��ن بح��ث ه��م وج��ود
دارد که آیا دول��ت با این ش��رایط میتواند آن
چی��زی را که در بودجه در نظ��ر گرفته اجرایی
کند یا نه.
مس��ئلهای که واقعا ج��ای نگران��ی دارد و کار
اقتصاددان��ان را در توجی��ه ای��ن سیاس��تها
س��خت کرده ،این است که اعتماد وجود ندارد.
مردم اعتماد ندارند و برایش��ان س��وال اس��ت
که مثال س��وخت گران میش��ود ،اضافه شدن
قیم��ت کجا مص��رف خواهد ش��د .آی��ا صرف
نهاده��ای فرهنگی خاص��ی میش��ود که در
روزه��ای گذش��ته در ش��بکههای اجتماعی
نام آنها دس��ت به دس��ت میش��ود یا سازمان
محی��ط زیس��ت بودج��ه بیش��تری دریافت
میکند.
سالها صحبت از این بود که سرمایه اجتماعی
در ح��ال کاه��ش اس��ت ،نمون��ه روش��ن که
باید ب��ه آن حس��اس میبودیم این اس��ت که
م��ردم در س��ال  92ک��ه ب��ا باالتری��ن آرا ب��ه
آق��ای روحان��ی رای دادن��د ،حاض��ر نش��دند
از یارانههای نقدی انصراف دهند .شاید در پس
ذهنش��ان این اس��ت که اگر این پول نفت به ما
نمیرسد ،به کجا میرسد؟ بنابراین این اعتماد
شکل نگرفته است.
در چنین ش��رایطی ب��ا ناراحت��ی و نارضایتی
مردم رو به رو هس��تیم و اگر بخواهیم تحلیلی
داش��ته باش��یم اوال بای��د امیدوار باش��یم که
ای��ن عصبانی��ت با عقالنی��ت مدیریت ش��ود.
همچنی��ن امی��دوارم زمین��های باش��د برای
ش��کلگیری عزم ملی تا یک بازنگری اساسی
در تخصی��ص مناب��ع داش��ته باش��یم و ای��ن
س��رمایه اجتماعی را با ش��فافیت اقتصادی که
مردم آن را میپذیرند دوب��اره زنده و بودجه را
اصالح کنیم.
واقعی��ت ای��ن اس��ت آنچ��ه ک��ه م��ا ب��ه
آن نیاز داریم ،فراتر از آن سیاس��تهایی است
که فقط از توان دولت بر میآید .دولت میتواند
قیم��ت س��وخت را افزایش دهد ،ام��ا آنچه که
حمایت م��ردم را ایجاد میکن��د ،تصمیماتی
اس��ت که در عرص��ه سیاس��ی گرفته ش��ود.
مانن��د اینک��ه میخواهی��م س��هم س��ازمان
محی��ط زیس��ت را در بودجه افزای��ش دهیم
ی��ا میخواهی��م از ای��ن پ��ول ب��رای بهب��ود
حم��ل و نق��ل عموم��ی اس��تفاده کنی��م
ی��ا اینک��ه نهاده��ای دیگ��ری ک��ه هس��تند
چان��ه میزنن��د و سهمش��ان را ب��اال میبرند.
چیزی ک��ه نیاز داری��م یک عزم ملی اس��ت از
س��وی تمام نهادهای تصمیم س��از کش��ور که
در این سیاس��تها و تخصیص منابع بازنگری
کنند.
چرا که هم��ه اقتصاددانان و جامعهشناس��ان
معتق��د هس��تند ک��ه نمیتوانی��م راه��ی که
در  30سال گذش��ته رفتیم را ادامه دهیم ،باید
بازنگری جدی کنیم .با این سه ،چهار درصد رشد
و فقدان سرمایهگذاری نمیتوانیم از این شرایط
خ��ارج ش��ویم ،ام��ا تاکی��د میکن��م ای��ن
موض��وع چیزی نیس��ت که دولت ب��ه تنهایی
و ب��ا اصالح بودجه س��نواتی بتوان��د به حل آن
کمک کند.

رابطه بین اراده دولت و اصالح نهادهای مالی

درآمد کش��ور از مح��ل فروش نفت در س��ال آینده  50میلی��ارد دالر خواهد بود .ای��ن گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس از چش��مانداز قیمت نفت در بودجه س��ال  1397است .این مرکز در این گزارش
برآورد کرد که با احتس��اب نفت  ۵۴دالری ،درآمد کش��ور از محل فروش نفت در س��ال آینده حدود
۵۰میلیارد دالر اس��ت .در این گزارش آمده است :پیشبینی میش��ود متوسط قیمت نفت صادراتی
ایران در سال  ۱۳۹۷حدود  ۵۴دالر در بشکه باشد...

رؤسای اتاق بازرگانی ایران ،اصناف و تعاون به رئیس مجلس نامه نوشتند

چرا دولت از نهادهای غیرشفاف مالیات نمیگیرد؟
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کاهش بیش از  2درصدی بازار در دو روز ابتدایی هفته جاری

شاخص  1600واحد ریخت
در جریان معامالت روز گذشته برای دومین روز
متوالی در هفته جاری شاخص بازار سهام با افتی
 1.7درص��دی مواجه ش��ده و در کانال  95هزار
واحدی قرار گرفت.
پس از گذشت تنها نیم س��اعت از بازار یکشنبه
شاخص بیش از  500واحد منفی شده و با گذشت
یک ساعت این عدد تا سطح  1268واحد سقوط
پیش رفته اس��ت .نهایتا ش��اخص بازار سهام در
پایان معامالت یکشنبه با کاهشی  1649پلهای
در محدوده  95561واحدی به کار خود پایان داد.
همچنین بیش از ی��ک میلیارد و نه صد میلیون
برگ سهام با ارزشی بیش از  472میلیارد تومان
مورد داد و ستد قرار گرفت.
ش��اخص بازار فرابورس نیز با کاهشی  36پلهای
مواجه شده و در محدوده  1033واحدی دست
از کار کش��ید .فوالد مبارکه اصفه��ان (فوالد)،
گروه مپنا (رمپنا) و نفت و گاز پتروشیمی تامین
(تاپیکو) ه��ر یک به ترتیب  96 ،106و  77واحد
تاثیر منفی بر ش��اخص بازار سهام داشتهاند .در
جریان معامالت روز گذشته تقریبا همه گروهها
عمده بازار سهام منفی بودند و فشار عرضهها در
ساعات ابتدایی منجر به کاهش فراوان شاخص
بازار سهام شده است.
همایون دارابی کارشناس بازار سهام ،در گفتوگو
با «جامعه فردا» به س��هامداران توصیه داشت،
این روزه��ا از هرگونه رفتار هیجانی و ش��تابزده
خ��ودداری کنن��د و در ش��رایطی که اق��دام به
خرید س��همهای مطمئن و بنیادی داش��ته اند،
به س��اختارهای طبیعی نزولی و صعودی بورس
معتقد باشند.
این کارش��ناس بازار س��هام ،روند نزولی دو روز
گذش��ته ب��ورس اوراق به��ادار را کامال طبیعی
دانس��ت و گفت :از چهارش��نبه هفته گذشته ما
ش��اهد اتفاقاتی در عرصه اقتصادی و سیاس��ی
کش��ور بودهایم ،همچنین پس از رشد شاخص
در طول هفتههای گذش��ته احتمال استراحت
و اصالح قیمتی در بازار سهام دور از ذهن نبوده
است.
در هفته گذشته ،سه روز ابتدایی بازار کامال مثبت
و صعودی بوده ،اما دو روز پایانی هفته روند بازار
با اصالحاتی همراه ش��ده است .همچنین در دو
هفته پیش ،دو روز ابتدایی هفته بازار با رش��دی
نزدیک به  2درصد مواجه ش��د ه است و در سایر
روزهای هفته شاهد بازاری منفی و متعادل بودیم.
در چنین شرایطی که قیمتها روند صعودی به
خود گرفته بودند احتمال اصالح شاخص وجود
داش��ت ام��ا روز گذش��ته ب��ازار ب��ا بحرانهای
سیاس��ی داخل کش��ور مواجه ش��ده و برخی از
سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود هفتههای

پیشین داشتهاند.
داراب��ی اف��زود :همچنین طبقه بن��دی جدید
شرکتها در س��امانه کدال نیز به نوعی موجب
نگرانی بازار سهام شده و در کنار هم قرار گرفتن
ای��ن عوامل موج��ب افت قابلتوج��ه در دو روز
گذشته شده است .اما در بازار شاهد فشار عرضهها
و صف فروش نبودهای��م و عوامل کنترلکننده
ب��ازار از جمله صندوقهایی ک��ه وظیفه تثبیت
بازار را بر عهده داش��تهاند حض��ور فعال دارند و
همچنین در نمادهای عمده خریدهایی هم انجام
ش��ده و به نظر میرس��د بازار بهزودی به تعادل
خواهد رسید.
این تحلیلگر بورس ،با اش��اره ب��ه آنکه پولهای
هوشمند پس از چند روز و حرکت بازار به سمت
آرامش اقدام ب��ه خریدهای جدی��دی خواهند
داش��ت ،افزود :ای��ن افت قیمت در بازار س��هام
طبیعی بوده و در همه بازارهای بورس در سطح
جهان وجود دارد و تنها نگرانیهای سیاسی اخیر
و افزایش ریسکهای غیرقابل پیشبینی منجر به
شناسایی سود در بازار شده است.
او افزود :بازارها معموال ش��بیه به ققنوس بوده و
در خاکستر خود اقدام به رشد میکنند و طبیعتا
بازار در چند روز آینده به حالت عادی باز خواهد
گش��ت .با جابهجای��ی انتظارات س��هامداران،
تغییر نگرش آنها ،گزارش��ات ن��ه ماهه نمادها و
روند س��ودآوری شرکتهای وابس��ته به قیمت
نف��ت و قیمته��ای جهانی بازار مج��ددا تغییر
جهت خواهد داد .در ش��رایطی که قیمت برخی
نمادها با افتی  10تا 15درصدی مواجه ش��ده،
مجددا این نمادها میتوانن��د موردتوجه بازار و
خریداران جدیدی قرار گیرند و طبیعتا پولهای
هوش��مند بع��د از چن��د روز و ب��ا حرک��ت به
س��مت آرامش بازار خریده��ای جدیدی انجام
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قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر خبر داد

دو طرح پیشنهادی اتمام مسکن مهر
تا سال  ۹۸به کمیسیون اقتصاد

خواهن��د داد و همچنی��ن در دقای��ق پایان��ی
بازار یکش��نبه شاهد فش��ار فروش در نمادهای
عمده بازار نبودیم.
داراب��ی درخص��وص س��رمایهگذارانی ک��ه در
هفتههای اخیر اقدام به خرید س��هام داشتهاند،
گفت :طبیعتا سهامدارانی که در هفتههای اخیر
اقدام به خرید سهام داش��تهاند ،در جریان افت
دو درصدی ش��اخص در روزه��ای اخیر متضرر
نش��ده اند و همچنان سبدشان در سود است .اما
همه سرمایهگذاران میبایس��ت با چشمانی باز
و ب��ه دور از عجله اقدام به س��رمایهگذاری کنند
و به س��اختارهای بازار اطمینان داش��ته باشند.
همچنین در نظر گرفتن ای��ن نکته که هیچگاه
جریان اف��ت و کاهش قیمته��ا دائمی نبوده و
بازارها به سرعت تغییر جهت میدهند ،ضروری
به نظر میرسد.
دارابی تاکید کرد :س��رمایهگذاران میبایست با
دیدی باز ،س��بدی از سهام را برای خود تشکیل
بدهند و نس��بت به مس��ائل اقتصادی و سیاسی
کالن جامعه حساسیتهای الزم را داشته باشند.
همچنین باید در ش��رکتهایی سرمایهگذاری
داشته باش��ند که در صورت کاهش قیمت نماد،
توان سودآوری مجموعه با خطری مواجه نشود
و برابر پیشبینیها روند س��ودآوری و تقس��یم
س��ود نقدی ش��رکت با مش��کلی مواجه نگردد.
در بازار س��هام به هی��چ عنوان رفت��ار هیجانی
و ب��ا عجله قابل پذی��رش نبوده و س��رمایهگذار
در ش��رایطی که نس��بت به خریدهایش و روند
سودآوری مجموعه اطمینان کافی را داشته باشد،
حتی در صورتی که قیمت س��هام برای چند ماه
متوالی هم افت کند ،جایی برای نگرانی نداشته
و طبیعتا این نماد به روند صعودی گذش��ته باز
خواهد گشت.

قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مسکن
مهر گفت :دو طرح پیشنهادی اتمام مسکن مهر
در یک بازه زمانی دوس��اله و یکسانسازی نحوه
ارائ��ه تس��هیالت بانکها به متقاضیان مس��کن
مه��ر در کارگروهی ب��ا محوریت بان��ک مرکزی
ارائه شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی،
احمد اصغری مهرآبادی امروز در بازدید از پروژه
دو هزار واحدی مس��کن نفت گف��ت 700 :واحد
آن تحویل داده ش��ده و طبق برنامهریزی صورت
گرفته ت��ا پایان س��ال  300واحد و تا ش��هریور
س��ال آینده نیز مابقی به متقاضیان تحویل داده
خواهد شد.
مهرآبادی افزود :با توجه به اینکه فصل مناس��بی
برای کار در اس��تان اس��ت ،تأکید داشتیم که به
صورت دو شیفت کار س��اخت و ساز ادامه داشته
باش��د .در این زمینه پیمانکار به م��ا وعده داد ،تا
زودتر کار خود را به اتمام برساند.
او تصریح کرد :دو طرح پیشنهادی اتمام مسکن
مهر در یک بازه زمانی دوساله و یکسانسازی نحوه
ارائه تسهیالت بانکها به متقاضیان مسکن مهر در
کارگروهی با محوریت بانک مرکزی ارائه ش��د تا
این طرحها به کمیسیون اقتصاد ارائه داده شوند.
مهرآب��ادی عن��وان ک��رد :روز دوش��نبه در
کمیس��یون اقتصاد دولت جمعبن��دی کارگروه

مطرح خواهد ش��د و امیدواریم که پیش��نهاد به
تصویب برسد.
او با بیان اینکه فش��اری که به م��ا از ناحیه مردم
وارد میش��ود ،خیلی زیاد است ،گفت :در برخی
نقاط واحدها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی یعنی دهکهای پایین واگذار شده که
توانایی پرداخت  500هزار تومان قسط تسهیالت
مسکن مهر را ندارند.
قائممق��ام وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه
در برخی پروژههای مس��کن مه��ر مردم متضرر
میشوند که باید کار را تسریع بدهیم ،اظهار کرد:
هنگام بازگشت سپرده مس��کن مهر فشار بسیار
سنگینی به متقاضی وارد میش��ود که به دنبال
اصالح آن هستیم.
مهرآبادی گف��ت 2 :میلی��ون و  200هزار واحد
مس��کن مهر در کش��ور وج��ود دارد ک��ه حدود
2میلیون واحد آن در مرحله اتمام هستند .ساخت
مسکن مهر از سال  86آغاز شد و  10سال از آغاز
آن میگذرد و برنامه دو ساله برای اتمام آن در نظر
گرفته شده ،اما امیدی به تکمیل آن در مدتزمان
تعیین شده نیست.
او ادامه داد :بازپرداخت  12ساله تسهیالت مسکن،
مردم را در تنگنا قرار میدهد ،از این رو از بانکها
درخواست میکنیم ،در این زمینه با نگاه بازتری
به موضوع توجه داشته باشند.

ت سفارش واردات خودرو از سر گرفته شد
ثب 
ایسنا :با ابالغ دستورالعمل جدید واردات خودرو ،ثبت
س��فارش واردات این محصول پس از چند ماه وقفه از
دیروز مجددا از سر گرفته شد.
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت با هدف س��اماندهی
واردات خودرو از تیرماه امس��ال ثبت سفارش جدید
برای واردات این محصوالت را متوقف کرد.
در چند ماهه گذشته نیز دس��تورالعمل ساماندهی و
مدیریت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تدوین و برای تصویب نهایی به هیأت دولت
ارسال شد.
براس��اس جدیدتری��ن اخب��ار بهدس��تآمده ،ای��ن
دستورالعمل روز گذش��ته به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ابالغ شده و به دنبال آن از امروز صبح فعالیت
سایت ثبت س��فارش واردات خودرو پس از چند ماه
وقفه مجددا از سر گرفته شده است.

جزئیات تعرفهها و دستورالعمل جدید واردات
خودرو

در دس��تورالعمل جدی��د واردات خ��ودرو تعرف��ه

واردات ای��ن محص��والت ب��ا حجم موت��ور  ۱۰۰۰تا
 ۱۵۰۰سیس��ی مع��ادل  ۵۵درصد ،تعرف��ه واردات
خودروهای با حجم موتور  ۱۵۰۱تا  ۲۰۰۰سیس��ی
 ۷۵درص��د و تعرف��ه واردات خودروه��ای ب��ا حجم
موتور  ۲۰۰۱تا  ۲۵۰۰سیسی نیز  ۹۵درصد تعیین
شده است.
طبق این دس��تورالعمل واردات خودروهای با ارزش
گمرکی بیش از  ۴۰ه��زار دالر و حجم موتور بیش از
 ۲۵۰۰سیسی نیز ممنوع است.
به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده
و در برندهایی همچون بیامو ،بنز و لکسوس نیز تنها
مدلهای پایه و ارزانتر از  ۴۰هزار دالر ،امکان ورود به
کشور را خواهند داشت.
برندهای دیگری همچون س��یتروئن ،رنو ،هیوندای،
تویوتا ،نیس��ان ،س��انگیانگ ،کیا ،میتسوبیش��ی و
دیاس نیز همچون گذش��ته امکان ورود به کشور را
خواهند داشت.
همچنین واردکنندگان غیر نمایندگی نیز مشروط به
شرایطی اجازه واردات خودرو را یافتهاند.

