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هر کس در اوایل دهه  80به تاالر حافظ سری میزد،
متوجه حکمرانی سهام سیمان بر تحوالت بازار سهام
میش��د .در آن سالها ،س��هام این صنعت رشدی
خیرهکننده داش��ت و قیمتهای چند هزار تومانی
هر س��هم کارخانجات سیمانی به راحتی در بازار جا
افتاده بود .نسبت  P/Eباالی سهام سیمان نیز گویا
کسی را نگران نمیکرد .در آن سالها اگر کسی قصد
ساخت و ساز داشت ،به سختی قادر بود سیمان مورد
نیاز خود را تهیه کند .قیمت سیمان کنترل میشد
و فاصله بین قیمت آزاد و رسمی عمیق شده بود.
اوض��اع در دهه  90اما متفاوت اس��ت .ظرفیتهای
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مهر :اگرچه سامانه ثبت سفارش برای واردات
برخی کاالها از تیرماه امسال بسته شده ،اکنون
دولت ساعت ورود به سامانه ثبتسفارش را ۸
تا  ۱۶اعالم کرده و اعتبار نیز از  ۶ماه به سه ماه
تقلیل یافته است.
با روی کار آمدن محمد شریعتمداری ،به عنوان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت محدودیتهایی
بر تجارت خارجی کشور اعمال شده که بیشتر،
خود را در ثبت س��فارش واردات نمودار کرده
است .به این معنا که بر اساس استراتژی جدید
دولت ،تراز تجاری منفی کش��ور باید با اعمال
برخی محدودیتها و ممنوعیتها بر واردات،
کنترل شده و ارزآوری و ارزبری کشور به نوعی
تراز شود.
بر این اس��اس ،از تیرماه امسال ،ثبت سفارش
واردات خ��ودرو ب��ه دلیل رون��د فزاینده ورود
خودروهای خارجی و وارداتی به کشور ،متوقف
شده و اجازه ثبت سفارش جدید برای واردات
داده نمیشود و البته واردات قبلی نیز مطابق با
ضوابط صورت میگیرد.

دو اتفاق مثبت و نوید آینده بهتر
کارشناس بازار سرمایه

economic@Jameefarda.com

محدودیت جدید دولت
ت سفارش
برای ثب 

سال به سال افت تولید و صادرات صنعت سیمان

گـــــــزارش

تولید چنان رشد کرده که کارخانجات برای فروش
محصول دچار مش��کل هس��تند .عدم توازن میان
تولید و تقاضا س��بب شده شرکتهای تولیدکننده
لِتوجه در
برای فروش بیش��تر به ارائه تخفی��ف قاب 
قیمتها متوس��ل شوند .مس��کن ،دیگر رونق دهه
 80را ش��اهد نیس��ت و رکود چن��ان در تاروپودش
رخنه ک��رده که سیاس��تهای مختل��ف نیز تکان
جدی به ساخت و س��از نمیدهد .اوضاع در دو بازار
فروش دیگر صنعت سیمان نیز مطلوب نیست .سیر
کاهشی بودجه عمرانی کش��ور در سالهای اخیر و
افزایش بدهی دولت به پیمانکاران موجب شده بازار
سیمان در طرحهای عمرانی کوچک شود .صادرات
نیز که در سالهای گذشته به نقطه دلگرمی صنعت
تبدیل شده بود ،وارد سیر کاهشی شده چون دیوار
تعرفهها باال رفته و قدرت رقابت با رقبای منطقهای
افت کرده است.

صنعت سیمان که در سال  1392موفق به تولید 71
میلیون تن محصول شده بود ،س��ال  95را با تولید
 54میلیون و  260هزار تن��ی به پایان برد .عملکرد
در این فاصله سال به سال افت کرده چون تولید در
سالهای  93و  94نیز به ترتیب  66و  58.7میلیون
تن بوده است .صادرات نیز از عدد  18.5میلیون تنی
سال  93به  15میلیون تن در سال  94و  13میلیون
تن در سال  95افت کرده است .گفتنی است که سهم
محصول نهایی سیمان در صادرات سال  95تنها 7.3
میلیون تن بوده و بقیه آمار مربوط به صادرات کلینکر
(ماده اولیه تولید سیمان) بوده است.
بازار سهام اما در هفته گذش��ته و هم زمان با رجوع
تقاضا به اکثر صنایع ،اقبال خود را به صنعت سیمان
نی��ز معطوف کرد که این اتف��اق در صفهای خرید
پرتعداد نمادهای صنعت در روز س��ه ش��نبه جلوه
کرد .اما تب تقاضا بس��یار سریع فروکش کرد چون
عرضههای پرحجم نفس تقاضا را گرفت و فعاالن بازار
با توجه به عملک��رد صنعت چندان امیدی به بهبود
سودآوری در آینده نزدیک نداشتند.
صنعت سیمان اما در روزهای اخیر با دو اتفاق مثبت
روبهرو ش��ده که نوی��د اوضاع بهتر تولی��د ،فروش،

صادرات و سودآوری را میدهد .اتفاق نخست ،مربوط
به آمار تولید صنعتی در نیمه نخس��ت سال جاری
است .مطابق اعالم مقامهای دولتی و بانک مرکزی
که درگزارش روزنام��ه دنیای اقتصاد بازتاب یافته،
تولید صنعتی در نیمه نخست امسال رشد مطلوبی
در اکثر صنایع بزرگ داشته است .شاخص تولید در
این مقطع زمانی حتی از سقف سال  1390نیز عبور
کرده اس��ت تا ورود بخش صنعت به فاز رونق کامال
عملی شود .آمارها از صعود شاخص تولید صنعتی در
شش فصل متوالی خبر میدهند و این به معنای رونق
تولید است .در این بین اما خبر رشد تولید در صنایع
«کانی غیرفلزی» نیز مسرت بخش است؛ چه اینکه
محصوالت مهم این صنایع مرتبط با بخش ساختمان
است .تولید کاشی و سرامیک در نیمه نخست سال
جاری  20درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
رشد کرده است .تولید سیمان گرچه در این مقطع
افتی  3.7درصدی داشته اما پیشبینی میشود این
افت نه تنها در نیمه دوم سال جبران شود که مجموع
تولید امسال س��یمان به عددی بیش از تولید سال
گذشته برس��د .رونق در بخش ساخت و ساز و عبور
نرخ رش��د قیمت مسکن در برخی مناطق شهری از

شاخص بازار سهام  1307واحد رشد کرد

زمستانی گرم برای بورسبازان

طرح استیضاح وزیر جهاد
کشاورزی کلید خورد

خانه ملت :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،
گفت :باتوجه به مش��کالت موج��ود در بخش
کشاورزی از جمله مباحث الگوی کشت ،عدم
تعادل در ب��ازار و رانتهای موج��ود در زمینه
واردات مخصوصا در بخش دولتی باعث شد تا
استیضاح وزیر کلید زده شود.
علی وقفچی درخصوص طرح استیضاح وزیر
جهاد کشاورزی ،اظهار کرد :با عنایت به اینکه
ش��خصا در زمان رأی اعتم��اد و معرفی وزرا به
ایش��ان رأی مثبت ندادهام و این مس��ئله را به
آقای حجتی نی��ز اعالم کردهام با حضور وی در
این سمت مخالف هستم.او بیان کرد :وزیر جهاد
کشاورزی در گذشته قولهایی دادند که مقرر
شد نیروهای جدیدی را جایگزین افراد حاضر در
وزارتخانه کند و از پتانسیل و جوانی آنها استفاده
نماید که متاسفانه چنین اتفاقی صورت نگرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای
اسالمی اضافه کرد :باتوجه به مشکالت موجود
در بخش کش��اورزی از جمل��ه مباحث الگوی
کش��ت ،عدم تعادل در بازار و رانتهای موجود
در زمین��ه واردات مخصوص��ا در بخش دولتی
باعث شد تا از کمیسیون کشاورزی استیضاح
وزیر کلید زده شود.

بودجه ناچیز برای ۱۳۰
ت فرسوده
هزار هکتار باف 
سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس گفت:
بودج��ه مص��وب دولت ب��رای رس��یدگی به
بافتهای فرسوده در سال  ۹۷ناچیز است.
بهگزارش صداوس��یما ،صدیف ب��دری افزود:
بودجه تعیین دولت برای رسیدگی به بافتهای
فرسوده در سال ۹۷با توجه به وسعت بافتهای
فرسوده بسیار ناچیز است.
او پهنه بافتهای فرسوده و فضاهای ناکارآمد
ش��هری را بسیار وس��یع دانس��ت و ادامه داد:
حدود ۲۰میلیون نفر از هموطنان در بافتهای
فرسودهوناکارآمدشهریساکنهستند،حدود
 ۱۳۰هزار هکتار وسعت بافتهای فرسودهای
است که نیازمند افزایش بودجه هستند.
ادامه از صفحه 9

عوارض واقعی خروج
ازکشور ،حداقل
 200هزار تومان است
ش��اید برخی چنین محاس��باتی را ب��ه زیان
مصرفکننده و ّ
مخل بازار و ناحق فرض کنند،
ولی میتوان از مجلس انتظار داش��ت به مرکز
پژوهشه��ای پرهزینه خ��ود ماموریت بدهد
محاس��به کنند ،یک تعرفه ده درصدی برای
خدمات مسافرتی وارداتی توس��ط هر ایرانی
خارج شونده از کش��ور بهطور متوسط چقدر
میشود و سپس در مورد بند جنجالی مربوط
به عوارض خروج تقسیم کارشناسی و غیرعوام
زده بگیرد.
نه تنها در این مورد ،بلکه در هر مورد دیگری از
مجلس انتظار میرود به جای در پیش گرفتن
ژستی همچون رفتار برخی همکاران روحانی
ک��ه گرایشه��ای محبوبالقلوب��ی در آنها از
دغدغههای کارشناس��ی و ملی بیشتر است،
جایگاه مجلس را بهعنوان تایید کننده مسیر
تحول اقتصاد کشور با دغدغههای حفظ نظام از
فروپاشی اقتصادی حفظ کنند.

عک�س :ایوالفض�ل
سلمانزاده /مهر

محمدرضا رافع
روزنامهنگار

اولین روز زمستان برای بورسبازان داغتر از روزهای
گرم تابستان بود و بر اساس آن هیجان در خرید و
افزایش توجهها به بازار سهام همچنان ادامه دارد.
ش��اخص بورس ،پیدرپی رک��ورد از خود به جای
میگذارد و افزایشهایی چشمگیر را ثبت میکند.
در جریان معامالت شنبه ،یعنی نخستین روز کاری
از هفته جاری ،شاخص بورس تهران با  1307پله
صع��ود در محدوده  96816واح��دی آرام گرفت.
حاال شاخص بورس تهران در یک قدمی کانال 97
هزار واحدی و در چند قدمی شکستن مرز صد هزار
واحدی قرار دارد و این جایگاه ،شاخص را در صدر
توجهات سرمایهگذاران قرار داده است .در جریان
نگاه

نرخ ارز در
بودجه سال
آینده معادل
 3500تومان
در نظر گرفته
شده است،
در حالی که
محاسبه نرخ
ارز بر مبنای
تورم داخلی
منهای تورم
خارجی از
سال  ،82نشان
میدهد که
نرخ ارز باید
بیش از این
باشد .دولت
با تزریقهای
زیاد و
تخصیص ارز
مبادلهای باعث
شده نرخ ارز
در بازار آزاد
حدود 4200
تومان باشد

نرخ تورم ،تأییدی بر این مدعاست.
اتف��اق دوم اما ایجاد چش��ماندازی مثب��ت در برابر
صادرات است .عراق که خریدار قاطع سیمان ایرانی
در سالهای گذش��ته بوده ،با افزایش تعرفه واردات
درص��دد حمایت از تولی��د داخل برآم��ده و تعرفه
واردات س��یمان ایرانی را باال برده است .کاهش آمار
صادرات س��یمان به همین واس��طه بوده چه اینکه
افزایش صادرات به بازارهای دیگر پاس��خگوی افت
صادرات به بازار عراق نبوده اس��ت .به تازگی عنوان
ش��ده در گفتوگوی رایزن بازرگانی ایران با رئیس
گمرک ع��راق توافقی بر کاهش تعرف��ه صادرات 4
گروه محصوالت ایران به این کشور انجام شده است.
این کاهش از ابتدای سال  2018اجرایی خواهد شد.
تعرفه صادرات س��یمان به همراه سایر محصوالت
س��اختمانی و محصوالتی چون چرم و خودرو  5تا
 30درصد بوده اس��ت که قرار اس��ت به  15درصد
کاهش یابد.
به این ترتیب صنعت سیمان به رشد تولید و صادرات
امیدوار ش��ده ،گرچه هنوز این امیدواری در آمارها
دیده نمیشود و انتظار میرود اخبار مثبت ،آمارها
را نیز مثبت کند.

معامالت دیروز بیش از یک میلیارد و  176میلیون
برگه سهام با ارزشی در حدود  306میلیارد تومان
مورد داد و ستد قرار گرفته است .همچنین شاخص
ب��ازار فرابورس نیز با  10پل��ه افزایش در محدوده
 1092واحدی به کار خود پایان داد .فوالد مبارکه
اصفهان (فوالد) ،ملی صنایع مس ایران (فملی) و
پتروشیمی خارک (شخارک) هر یک به ترتیب با
 175 ،200و  135واحد تأثیر مثبت در ش��اخص
به تنهایی موفق به بر دوش کشیدن بیش از 500
واحد از بار مثبت شاخص شدند .اما افزایش امروز
قیمت سهام و ش��اخص بورس تهران همچنان بر
پایه عوام��ل خارجی اثرگذار بر بازار بوده و رش��د
قیمتهای جهانی بیشترین تأثیر را بر بورس تهران
داشته است .صعود بیسابقه قیمت نفت برنت در
بیش از دو سال گذشته و رسیدن به محدوده بیش
از  65دالر در کنار صعود قیمتهای جهانی مس،

سنگ آهن ،فوالد و محصوالت پتروشیمی احتمال
افزایش سودآوری ش��رکتها در بازار را باال برده و
بر همین اس��اس صنایع نفتی ،فل��زی و معدنی به
تنهایی بار مثبت کردن ش��اخص بازار سهام را بر
دوش کش��یدند و اغلب نمادهای ای��ن گروهها در
صدر توجهات اهالی ب��ازار بودند .همچنین اغلب
ل گزارشات نه
کارشناس��ان بر این باورند ،با ارس��ا 
ماهه ش��رکتها در روزهای آینده بر عطش خرید
در بازار سهام افزوده شده و احتمال ادامه رشد بازار
سهام وجود خواهد داشت.
دکتر بهروز خدارحمی ،مدیر عامل گروه مالی سپهر
صادرات ،در گفتوگو با «جامعه فردا» با اش��اره به
اینکه آینده بازار س��هام در ماههای آینده روشن و
مثبت خواهد بود ،گفت :به نظر میرسد بازار سهام
در سال جاری در صدر بازدهی در مقایسه با سایر
بازارهای موازی قرار گیرد و سرمایهگذاران در این

بازار از سود مناسبی برخوردار باشند.
این کارش��ناس بازار سهام رش��د بازار سرمایه در
ماههای گذشته را تحت تأثیر افزایش قیمتهای
جهانی و روند صعودی نرخ دالر دانس��ت و افزود:
بازار سهام در ماههای گذشته تحت تأثیر دو عامل
خارجی و داخلی با رش��د روبهرو ش��ده ،که تأثیر
عواملی خارج��ی نظیر رش��د قیمتهای جهانی
بس��یار باالتر بوده است .از جمله مهمترین عوامل
اثرگذار خارجی بر بازار سرمایه باید به رشد قیمت
کامودیتیه��ا (کاالی اولی��ه) ،رش��د قیمتهای
جهانی و رش��د قیمت در محصوالت��ی (همچون
نفت ،گاز و فرآوردهه��ای نفتی) که از این افزایش
قیمتها اثر میگیرند اش��اره ک��رد .افزایش نرخ
محص��والت جهانی نظیر فوالد و س��ایر معدنیها
در کنار رش��د قیم��ت دالر در داخل کش��ور این
صنای��ع را از دو جهت با جهش س��ودآوری مواجه

کرده است.
او در خصوص عوام��ل داخلی تأثیرگ��ذار بر بازار
ل گزارشات
سهام گفت :نزدیک شدن به فصل ارسا 
عملکرد ش��رکتها نیز از مهمترین عوامل داخلی
اثرگذار بر بازار بوده ،از آنجا که چشمانداز اقتصادی
کشور در شش ماه گذشته نامناسب ارزیابی شده
بود و عمده ش��رکتها بر اس��اس آن چش��مانداز
گزارشاتشان را تنظیم و روانه بازار کرده بودند ،پس
ن گزارشها به
طبیعتا معاملهگران نیز بر اساس آ 
بازار سهام توجه داش��ته و در نتیجه تغییر شرایط
سودآوری شرکتها تحت عوامل گفتهب ر گزارشات
آنها و نگاه اهالی بازار س��رمایه ب��ر صنایع بیتأثیر
نخواهد بود.
خدارحمی سرمایهگذاری در بورس را در مقایسه
با س��ایر بازارها جذابتر عنوان ک��رد و افزود :با در
نظر گرفتن این مس��ئله که نقدینگ��ی در اختیار
سرمایهگذاران عادی همواره چند بازار بیشتر برای
ورود نداشته و در ش��رایطی که سایر بازارها نظیر
مسکن همچنان در رکود به سر میبرند و با توجه به
کاهش میل به سرمایهگذاری در شبکه بانکی کشور
در اثر افزایش ریسک سرمایهگذاری در مؤسسات
مالی غیرمجاز و همچنین اعمال کاهش مداوم نرخ
سودهای بانکی در ش��بکه پولی کشور ،بخشی از
نقدینگی به سمت بازار سهام حرکت کرده است.
همچنین س��ایر بازارهای موازی بازار سهام نیز در
شرایط فعلی بازدهی قابل توجهی در مقایسه با بازار
سهام نداشته و سرمایهگذاران عادی به راحتی توان
ورود به آنها را ندارند.
این کارشناس بازار سهام چشمانداز سرمایهگذاری
در بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت :ادامه رش��د
ش��اخص بازار س��رمایه و افزایش قیمت سهام در
ماههای آینده دور از تصور نخواهد بود و تنها عوامل
خارجی مطرحشده توان تغییر جهت بازار را خواهند
داش��ت ،اما احتمال تغییر جهت نرخ قیمتهای
جهان��ی و دالر بس��یار ک��م خواهد بود و ش��واهد
نشاندهنده ادامهدار بودن روند افزایشی روزهای
اخیر در ماههای آینده اس��ت .همچنان پولهای
جدید (نقدینگی تازهنفس) با شدت زیادی وارد بازار
سهام نشده و شاهد تشکیل صفوف خرید مستحکم
در نمادهانیستیم ،بنابراینباگذشتزمانامیدهابه
سرمایهگذاری در بازار سهام افزایش خواهد یافت.
او افزود :با توجه به پتانسیل بازار سهام و در مقایسه
با س��ایر بازارهای موازی ،بورس قابلیت آن را دارد
که در سال جاری در صدر بازدهی بازارها قرار گیرد.

نقد بودجه سال 97این بار پشت درهای اتاق بازرگانی تهران

بیتوجهی دولت به بدهیها ،مخاطرهآمیز است
الیحه بودجه سال  ،97زیر ذرهبین فعاالن اقتصادی رفت .آنها هدفگذاری رشد اقتصادی،
تالش برای فقرزدایی و برنامههای اش��تغالزایی را از مزایای الیحه پیش��نهادی دولت
دانستند و در مقابل ،بیتوجهی به پرداخت بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی،
استقراض از بانکها و کم کردن بودجه عمرانی در جهت جبران کسری بودجه را برای
آینده کشور مخاطرهآمیز دانستند.
چهلمین نشست ش��ورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی
برگزار ش��د که برخی از اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران معتقد
هس��تند هنوز هم بسیاری از مشکالت دولت پابرجاس��ت و دولت در راستای حل آنها
نتوانسته به خوبی عمل کند .بر این اس��اس تأکید شده که تصمیمات نادرست دولت،
علت ماندگاری بس��یاری از این مشکالت اس��ت و به همین دلیل موضوعاتی در الیحه
ی شده با اجرایی شدن آنها ،میزان تورم
بودجه سال  97به چشم میخورد که پیشبین 
در کشور افزایش خواهد یافت.

دولت  3ماه زودتر تصمیماتش را اعالم کند

بهگزارش روابط عمومی اتاق تهران ،در این جلس��ه ،رئیس اتاق تهران در رابطه با ارس��ال
نامهای که به رئیسجمهور نوشته بود گفت که «در آن یادآوری شده تصمیمات یکباره و
دفعتی دولت در این خصوص مشکالت عدیدهای برای فعاالن کسبوکار ایجاد کرده است».
مسعود خوانساری با بیان اینکه به طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور،
بدس��لیقگی صورت گرفته اس��ت ،میگوید :افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و
نیز حاملهای انرژی که دولت در نظر گرفته ،اقدامی ناش��یانه است .حال آنکه دولت با
افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کاالها ،عمال برخالف
قانون عمل کرده است.
او افزود :این در حالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل
از  3ماه قبل از ابالغ آن ،اطالعرسانی کند تا فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی نسبت
به آن تصمیمات و سیاستها آمادگی الزم را کسب کنند.
رئیس اتاق تهران در عین حال به اثرات مثبت کاهش سود سپردههای بانکی اشاره کرد
و گفت :این اقدام مثبت دولت منجر به رش��د شاخصها در بورس و نیز قیمت مسکن
ش��ده است و اگر سود س��پردهها روند تعدیل بیش��تری را در پیش گیرد ،به طور قطع
گشایشهای دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
محاسن و مشکالت بودجه 97

در ادامه این جلسه ،ابراهیم بهادرانی ،مش��اور عالی رئیس اتاق تهران ،طیگزارشی

تحلیلی به تشریح الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخت .او با این
توضیح که این بودجه با رویکرد رش��د اقتصادی فراگیر ،اشتغالزا ،ضد فقر ،استفاده از
ظرفیتهای بخش خصوص��ی و تعاونی و نیز انضباط مالی و صرفهجویی در هزینهها
از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است ،افزود :مروری بر عملکرد بودجه شش ماهه
اول سال جاری نشانمیدهد که دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد.
او ب��ا بیان اینکه بررس��ی عملکرد ش��ش ماهه بودجه س��ال  1396نش��انمیدهد
که  63.6درصد این سند تاکنون محقق ش��ده است ،گفت :بودجه سال  96در مدت
شش ماهه امس��ال 63 ،هزار میلیارد تومان کسری دارد .او سپس به تشریح محاسن
و مش��کالت بودجه سال  97نس��بت به بودجه س��ال جاری پرداخت و با بیان اینکه
روی��ه بودجهریزی بر اس��اس عملکرد ،با ارائه الیحه بودجه س��ال آین��ده عمال آغاز
ش��ده اس��ت ،افزود :اهرمی کردن منابع بودجه برای طرحهای عمرانی با مش��ارکت
بخش خصوصی و تعاونی ،بانکها و دولت از جمله محاس��ن الیحه بودجه س��ال 97
است.
او با اش��اره به اینکه برخی ردیفهای متفرقه در س��ند بودجه سال آینده حذف شده
است ،افزود :در این الیحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرحهای
نیمهتمام توجه شده است.
بهادرانی س��پس ،تخصیص منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی در
سال  97نسبت به سال  ،96برای اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی و نیز اختصاص
 32درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی را از دیگر محاسن الیحه
بودجه س��ال آینده اعالم کرد و گفت :با این حال ،ب��رآورد بیش از واقع از ارقام بودجه
سال  ،97یکی از مشکالت این الیحه است.
به گفته بهادرانی ،این الیحه نشانمیدهد که دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق
عدم تخصیص بودجه طرحهای عمرانی ،استقراض از سیستم بانکی و عدم پرداخت
طلب صندوقهای بازنشستگی تأمینمیکند که این روش ،آینده اقتصاد کشور را با
مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و این امر نشانمیدهد که اصل خدشهناپذیر
تقدم درآمد بر هزینه در بودجهبندی کشور رعایتنمیشود.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه عدم اقدام جدی در مورد کاهش
حجم دولت از مشکالت دیده شده در الیحه بودجه سال  97است ،افزود :بودجه دولت
نسبت به س��ال قبل حدود  6.4درصد و نس��بت به پیشبینی عملکرد امسال معدل
 33.8درصد رشد دارد.
او همچنین فش��ار مالیاتی به مالیاتدهندگان منضبط را یکی دیگر از مشکالت این
الیحه عنوان کرد و گفت :در سال  97حدود  129هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

پیشبینی شده است که این رقم نس��بت به قانون بودجه سال  96که درآمد مالیاتی
حدود  112هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود حدود  15درصد رشد دارد .از این
رو بیم آنمیرود که با توجه به روال موجود و سلیقهای عمل کردن کارگزاران مالیاتی،
در اغلب موارد ،موجب افزایش فش��ارهای مالیاتی بهخصوص به واحدهای تولیدی و
بنگاههای اقتصادی منضبط شود
بهادرانی با بیان اینکه موضوع تکنرخی کردن ارز همچنان حل نشده است افزود :نرخ
ارز در بودجه س��ال آینده معادل  3500تومان در نظر گرفته شده است ،در حالی که
محاسبه نرخ ارز بر مبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال  ،82نشانمیدهد
که نرخ ارز باید بیش از این باش��د .در حالی که دولت با تزریقهای زیاد و تخصیص ارز
مبادلهای باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود  4200تومان باشد.
او با اش��اره به اینکه در الیحه بودجه س��ال  97اعتبارات الزم برای پرداخت تعهدات
س��الهای گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی پیشبینی نشده است ،افزود :این در
حالی است که هیچگونه رویکرد اطمینانبخشی در خصوص بازپرداخت بدهیهای
دول��ت و تسویهحس��اب آن با بخش خصوصی در الیحه بودجه س��ال  97به چش��م
نمیخورد.
آدرس غلط تراز تجاری

محم��د الهوتی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نی��ز در همین رابطه ،با بیان
اینکه تراز تجاری کشور در طول  50سال گذشته ،به جز دو سال اخیر ،هیچگاه مثبت
نبوده است ،گفت :تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ
شدن حجم صادرات.
او افزود :این آدرس غلط دادن است که چون تراز تجاری کشور منفی شده است باید
جلوی واردات گرفته ش��ود ،حال آنکه بخش عمدهای از واردات غیررسمی به کشور
در آمار تجارت خارجی منعکسنمیش��ود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی
نقش بسزایی دارد.
انتقاد از عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی،
دیگر موضوع مورد بررسی در این جلس��ه بود .در این رابطه ،هومن حاجیپور معاون
کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه س��ازمان تأمین اجتماعی قوانین را مالک عمل
قرارنمیدهد و واحدهای اجرایی این سازمان تنها به بخشنامهها و دستورالعملهای
این سازمان عملمیکنند.

