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شوک دالر 3 هزار و 500 تومانی دالر خانگی را به بازار ریخت

توقف خرید و فروش در بازار ارز

دوشنبه 10 آذر 1393 | سال دوم | شماره 441  4

شهروند| بازار ارز دیروز س��کته کرد. درچهارراه 
استانبول گروهی دالرهای ذخیره شده خانگی خود 
را به دست گرفته بودند و به دنبال خریدار می گشتند 
اما ارز دست کم دیروز مشتری نداشت این بدان معنا 
بود که ب��ازار نه تنها از قیمت بیش از 3 ه��زار و 500 
تومان برای دالر شگفت زده شده بود بلکه هنوز این 
قیمت را به رسمیت نشناخته و منتظر ثبات نرخ ها 
در مرزهای باالتر یا پایین تر اس��ت تا بعد از آن برای 
آینده تصمیم بگیرد البت��ه از وقتی نتیجه مذاکرات 
وین با خبر تمدید تا تیر  سال بعد اعالم شد همه نگران 
بودند که مبادا آقای دالر دوباره به چهارراه استانبول 
برگردد. ماجرای آقای دالر را همه ی��ا به یاد دارند یا 
شنیده اند. س��ریالی که روزگاری میهمان تلویزیون 
بود و البته داستان زندگی بسیاری از مردم آن نسل. 
مردمی که در س��ودای س��ودهای ب��ادآورده خانه و 
ماشینشان را هم فروختند تبدیل به دالر کردند اما 
وقتی ورق برگشت و قطعنامه 598 میان ایران و عراق 
امضا شد آنها دار و ندارشان را از دست دادند. البته  سال 
90 آقای دالر دوباره برگشت و ماجراهای تازه ای را به 
همراه خود آورد. یعنی در همان روزهایی که دالر تا 
مرز 4 هزار تومان هم پیشروی کرد تا خیلی ها به هر 
قیمتی که شده در خانه هایشان صندوق ذخیره ارز و 
سکه راه اندازی کنند.  سال 92 این موج فروکش کرد 
و قیمت ها بعد از انتخابات به کمتر از 3 هزار تومان هم 
رس��ید هرچند که با تأکید وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی بر ارزش واقعی دالر، نرخ ها دوباره به آن 
س��وی مرز 3 هزار تومان کوچ کرد. حاال بعد از تقریبا 
یک سال پرونده دالری که تقریبا در مدار ثبات آرامش 

گرفته بود دوباره به جریان افتاده. 
دالر از مرز روانی 3500 تومان گذشت

دیروز ارزش هر دالر آمریکا در ب��ازار ارز تا 3 هزار و 
545 هم افزایش یافت یعنی 100 تومان رشد فقط 
در یک روز و بی��ش از 200 تومان افزایش قیمت در 
کمتر از 2 هفته. البته در آخرین روزهای قبل از اعالم 
نتیجه مذاکرات، همه پیش بین��ی می کردند که در 
صورتی که بازار از این نتایج به هر دلیلی راضی نباشد 
قیمت دالر افزایش خواهد یافت البته موج خوشبینی 
آنچنان بلند بود که این پیش بینی عموما به بدبینی 
تعبیر شد. همان روزها این تحلیلگران ایستگاه بعدی 
دالر را م��رز روانی 3 ه��زار و 500 تومان اعالم کردند 
هرچند که حتی آنها هم فک��ر نمی کردند که قطار 
قیمت ها به همین زودی از این مرز روانی عبور کند. 
به هرحال نهمی��ن روز آذرماه در ب��ازار ارز و چهارراه 

استانبول روز غافلگیری بود.
همه هیجان زده اند

عباس شرفی از صراف های این بازار به »شهروند« 
گفت: قیمت دالر در کمال شگفتی با جهشی قابل 
مالحظه تا 3 هزار و 545 تومان هم باال رفت بعد هم با 
کمی عقب نشینی تا 3 هزار و 520 تومان عقب نشینی 
کرد. او با تأکید بر هیجانی بودن قیمت دالر افزود: به 
نظر نمی رسد این روند افزایش��ی مدت زیادی دوام 
بیابد به عبارت دیگر احتمال نزول به کمتر از 3 هزار و 

500 بیشتر از رشد قیمت ها در آن سوی مرز 3 هزار و 
500 تومان است. او معتقد است نه نرخ شکنی قیمت 
نفت موضوع تازه ای اس��ت و نه تمدید مذاکرات بار 
منفی دارد بنابراین می توان گفت واکنش بازار بیشتر 

هیجانی بوده و پایه و اساس منطقی ندارد. 
دالرهای خانگی به بازار آمد

علی یزدی دیگر فعال بازار ارز هم درخصوص حال 
و روز این بازار به »شهروند« گفت: افزایش قیمت دالر 
به باالتر از 3500 توم��ان صاحبان دالرهای خانگی 
را به بازار کشاند و عمده معامله کنندگان بازار دیروز 
افرادی بودند که بیشتر از 10 هزار دالر سرمایه ارزی 
نداشتند این درحالی اس��ت که صرافان و دالالن ارز 
محتاطانه ت��ر به افزایش قیمت دالر واکنش نش��ان 
دادند و در بین فعاالن رسمی بازار ارز معامله خاصی 
انجام نشد. به گفته او در بازار دیروز نوعی سردرگمی 
و بالتکلیفی موج م��ی زد و صرافان بهترین راهکار را 
خودداری از انجام معامله و پی گیری روند قیمتی دالر 

در روزهای آینده ارزیابی کرده بودند.
یزدی هم پیش بینی کرد که روند صعودی قیمت ها 
موقتی خواهد بود چون واکنش بازار هیجانی است، 
بنابراین قیمت دالر به زودی از قیمت 3500 تومان 

کمتر خواهد شد.
اما آیا واقعا این پیش بینی ها محقق خواهد ش��د و 

بازار دوباره شاهد نزول قیمت ها خواهد بود؟ 
صعود با شیب مالیم ادامه می یابد

سیامک قاسمی مدرس اقتصاد سازمان مدیریت 
صنعتی ایران معتقد است مسیر حرکت ارز در بازار 
ای��ران در روزها و ماه های آینده روی ش��یبی مالیم 

خواهد بود.
او به »شهروند« گفت: افزایش قیمت دالر سریع تر 
و با شیب تندتری نسبت به پیش بینی ها اتفاق افتاد. 
قاس��می ادامه داد اصوال حتی در خوشبینانه ترین 
حالت یعنی اگر مذاکرات هم به نتیجه قطعی برسد 
مسیر حرکت ارزش دالر بعد از افتی موقت صعودی 
خواهد بود یعنی حتی اگر قیمت دالر به زیر 2 هزار و 
500 تومان برسد دوباره با فروکش کردن هیجان به 

سوی آن سوی مرز 3 هزار تومان خیز برخواهد داشت 
این تجربه ای است که اولین تفاهم در سال 92 هم آن 
را ثابت کرد یعنی با وجود هیجان خبر تفاهم قیمت 
دالر در مجم��وع 50 تومان کاهش یاف��ت و به کف 
رسید به همین دلیل با فروکش کردن بحران دوباره 
رشد قیمت ها از سرگرفته شد. به گفته قاسمی نتیجه 
منطقی افزایش قیمت ها با شیبی مالیم خواهد بود 
مگر این که دولت بخواهد نرخ ها را با اعمال نفوذ مهار 
کند. او با اشاره به پایین بودن تقاضای سفته بازی در 
بازار ارز به دلیل تقاضای کم  افزود: به نظر نمی رسد 
هیجان زدگی چندان دامنه داری را در این بازار شاهد 

باشیم.
وارد برزخ ارزی شده ایم

محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم 
معتقد اس��ت دولت حتی اگر خود عامل گرانی دالر 
نباشد به ارزان بودن آن هم راضی نیست ضمن این که 
اصوال توان کاهش قیم��ت آن را هم ندارد. به گفته او 
درحال حاضر ش��رایط به گونه ای است که هرگونه 
مداخله توسط بانک مرکزی و دولت در بازار اثر منفی 
بیشتری بر بازار ارز خواهد گذاشت البته بازار و این که 
چه اتفاقی خواهد افتاد، قابل پیش بینی نیست چون 
تحریم ها همچنان باقی است و مسائل هسته ای حل 
نشده و به نظر می رس��د که در 7 ماه آینده در »برزخ 
ارزی« قرار داریم و اگ��ر دولت بی احتیاطی کند و ارز 

را به راحتی وارد بازار کند، اثر منفی بر بازار می گذارد.
او این حالت در بازار ارز را گذرا دانست و افزود: اگر 
دولت بدون احتیاط ارز وارد بازار کند، ممکن اس��ت 
نتیجه کار موفقیت آمیز نباشد و اثرات منفی بیشتری 

از نظر روانی و اقتصادی بر جای بگذارد.
 بهتر است دولت مداخله نکند

مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم دلیل 
افزایش قیمت دالر را اقتص��ادی نمی داند و معتقد 
است بانک مرکزی نمی تواند در بازار ارز دخالت کند 
چون ارزی در اختیار ندارد که بخواهد به چنین کاری 
دس��ت بزند. به گفته او بهتر اس��ت که دولت و بانک 
مرکزی فعال اقدامی را انجام ندهند و منتظر باشند، 

زیرا ممکن اس��ت که قیمت دوباره کاهش یابد. در 
این میان، ممکن است غیر از این هم باشد. به هرحال 
افزایش قیم��ت دالر در بازار به دلیل »ش��وک« بوده 

است.
نوسان ها موقتی است

عباس��علی ابونوری اس��تاد دانش��گاه هم آخرین 
تحوالت اخیر بین الملل��ی را بر تغییر ن��رخ دالر در 
بازار تأثیرگذار دانست و گفت: این امر باعث می شود 
برای مدت زمان کوتاهی در بازار ارز شاهد نوساناتی 
باشیم و این تأثیرگذاری در بازارهای دیگر مانند سکه 
و سهام هم افتاده اس��ت. او با اشاره به این که افزایش 
قیمت دالر در پی تصمیم خاص��ی در بازار داخلی و 
خارجی نبوده و این نوس��انات موقتی اس��ت، اظهار 
داش��ت: برخی ها از آب گل آلود ماهی می گیرند و از 
فرصت پیش آمده سوءاس��تفاده می کنند. سیستم 
نرخ ها و بازارهای جهانی هم دچار تغییر و تحوالتی 
نشده است که بتواند بر بازار داخلی ارز کشورمان تأثیر 
بگذارد. به گفته او دولت در نظر دارد که قیمت دالر در 
بودجه  سال 94 را تعیین کند که درحال حاضر این 
نرخ حدود 2850 تومان در نظر گرفته ش��ده و اعالم 
این موضوع در روزهای اخیر هم بی تأثیر نبوده است و 
تا زمان تصویب نهایی بودجه این نوسانات در بازار ارز 
را شاهد خواهیم بود و پس از تصویب قیمت ارز دالر 

تثبیت می شود. 
در هر حال با وجود آن که کارشناسان درخصوص 
بازگش��ت قیمت ها به مدار نزول دچ��ار اتفاق نظر 
نیس��تند ولی اهلل س��یف نه تنها به آین��ده مذاکرات 
هس��ته ای امیدوار اس��ت و به بانک ها آماده باش لغو 
تحریم ه��ا می دهد بلکه معتقد اس��ت جای نگرانی 

نیست و آرامش به بازار ارز بازخواهد گشت.
آرامش به زودی به بازار ارز بر می گردد

رئیس کل بانک مرک��زی درباره افزایش نامتعارف 
نرخ دالر در بازار آزاد گفت: مذاکرات اخیر مثبت پیش 
رفته است و هیچ دلیلی برای نوس��ان در بازار دالر و 
ارز وجود ندارد؛ بنابراین آرامش ب��ه زودی به بازار ارز 
بر می گردد. او با تأکید بر این که شرایط اقتصاد ایران 
باثبات اس��ت، گفت: نوس��ان ها گاهی پیش می آید 
ولی اقتصاد ایران از عوامل بنیادین برخوردار است و 
به زودی شاهد بازگش��ت آرامش به بازار ارز خواهیم 
بود. س��یف به ایجاد تعادل ارزی، ورودی ارز به بازار و 
تقاضای بازار ارز اشاره کرد و گفت: تمام این شاخص ها 
متعادل است اما اخبار موقتاً نوس��ان را در بازار ایجاد 
می کند ولی به سرعت تعادل باز می گردد. وی با بیان 
این که اتفاقی که چند روز قبل افتاد )تمدید مذاکرات( 
می توانست باز هم به تأخیر بیفتد گفت: بانک ها باید 
آمادگی الزم برای برقراری ارتباط بین المللی را داشته 
باشند چون اگر بنا به فعالیت بانک های خارجی در 
داخل باشد معلوم نیست رقابت تا چه حد پیش برود. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مذاکرات نگفتند تا 
7 ماه بلکه تأکید کردند در این 7 ماه مذاکرات پیش 
م��ی رود، یعنی بانک ه��ا آماده باش��ند چون هرچه 

سریع تر ممکن است این کار عملی شود. 

 سامانه فروش اینترنتی
 ارز مسافرتی رونمایی شد

صادرات ۱5 هزار تن تخم مرغ از ۱۶ مهرماه

 برای نخستین بار صورت گرفت: 
انتخاب ۲ ایرانی به عنوان بازرس ایکائو

 شیوا: شورای رقابت 
برای قیمت گذاری دنا به جمع بندی نرسید

 مصوبه دولت: پرداخت 85 درصد
 هزینه شبکه آب کشاورزی توسط دولت

رئیس اتحادیه نان های صنعتی: افزایش 
30درصدی قیمت نان غیرکارشناسی است

 نمایشگاه الکامپ و تلکام
 از  سال آینده تجمیع می شوند

 فاضلی: فاز جدید برخورد با 
صنوفی که فاکتور فروش نمی دهند آغاز شد

 رئیس انجمن انبوه سازان: 
مصالح مسکن ویژه از مسکن مهر بهتر است

 معاون وزیر نیرو: منطقه ویژه
 انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می شود

نادران: حذف۱۲0 هزارنفر از دریافت یارانه 
نقدی رقم قابل توجهی نیست 

سازمان امور مالیاتی: معافیت شالیکوبان 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 کاهش 4۱ میلیون مترمکعبی
 ذخایر آب سدهای تهران

 رشد ۲8 درصدی صادرات ترکیه
 به ایران در دهمین ماه ۲0۱4

بدون شرح

 به یاد روزهای خوش سهامداران
ش�هروند| ده��م آذرم��اه را به روای��ت اخبار 
اقتصادی در سالیان گذش��ته مرور می کنید. در 
چنین روزی در  س��ال 92، ب��ا رأی اعضای هیأت 
نماین��دگان اتاق ایران، غالمحس��ین ش��افعی 
جانش��ین محمد نهاوندیان رئیس س��ابق اتاق 
بازرگانی ایران ش��د. نهاوندیان پ��س از روی کار 
آمدن دول��ت یازدهم به کابینه حس��ن روحانی 
پیوست و با جانشینی شافعی بر کرسی ریاست به 
نوعی رئیس س��ابق اتاق ایران با حضور در دولت، 
تسلط خود بر پارلمان بخش خصوصی را نیز حفظ 
کرد. گذشته از این خبر اما در همین روز در  سال 
91، بورس اوراق بهادار ی��ک رکورد بی نظیر را از 
خود برجای گذاش��ت. در این روز با از سرگیری 
رکوردش��کنی های ش��اخص بورس و نخستین 
حضور در کانال 32هزار واحدی، رکورد میانگین 
بازدهی سرمایه گذاری در بازار سهام با 24.8 درصد 
همراه ش��د. با این رویداد که در پی رش��د قیمت 
سهام اکثر شرکت های بزرگ بورس رخ داد، عالوه 
بر شکسته شدن رکورد ارزش روز بازار سهام با رقم 
147 هزار  میلیارد تومانی، رکورد میانگین بازدهی 

در بورس اوراق بهادار هم شکسته شد.

اقتصاد در چنین روزی

گزیده خوانی

 صادرات به روس�یه در حد حرف است| 
مجتبی ش��ادلو، عضو اتحادیه باغ��داران از افت 
صادرات کیوی نسبت به پارسال خبر داد و گفت: 
صادرات کیوی به روسیه فعال در حد حرف است 
و عمال صادراتی به روس��یه نداشته ایم. وی افزود: 
برای امسال افزایش تولید قابل توجهی برای کیوی 
داش��ته ایم و به طور میانگین در باغ ها قیمت این 
میوه بین 1100 تا 1500 تومان است که در واقع 

پایه قیمت کیوی است.
 ثبت نام برای نیروگاه ش�خصی تا پایان 
هفته| مس��عود خانی مجری طرح های عوارض 
برق شرکت توانیر با اش��اره به نصب 7.5 مگاوات 
نی��روگاه خورش��یدی در ف��از اول ط��رح نصب 
نیروگاه های خورشیدی در پشت بام منازل اظهار 
کرد: در راستای اجرای فاز دوم نصب نیروگاه های 
خورشیدی، مشترکان خانگی تا پایان این هفته 
مهلت دارند با مراجعه به سایت های شرکت های 

توزیع استان خود ثبت نام کنند.
 توزی�ع آرد ارزان در نانوایی ه�ا| اگرچه با 
مصوبه دولت بنا بود نان از اول آذر گران ش��ود اما 
همچنان چانه زنی   قیمتی ادامه دارد. در این میان، 
سهمیه 10 روز نانوایان به قیمت قبل توزیع شده تا 
نان تا پایان دهه اول آذر با قیمت قبلی توزیع شود.

 توافق جدید ایران و روسیه برای تسهیل 
معامالت| موافقتنامه اصولی برای همکاری های 
راهبردی میان صندوق ضمانت صادرات ایران و 
آژانس بیمه صادرات روسیه با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت ایران و وزیر توس��عه اقتصادی 

فدراسیون روسیه به امضا رسید.

   رئیس کل بانک مرکزی: آرامش به زودی به بازار ارز بر می گردد، دلیلی برای نوسان وجود ندارد

عدد خبر

ماهی تیالپیا که در سطح شهر به فروش می رس�د برای مصرف کننده کیلویی ۲۶ تا 30 هزار تومان تمام می شود اما 
هرکیلو از این ماهی فیله منجمد برای وارد کننده کمتر آب می خورد. آمار رسمی گمرک در هفت ماهه نخست سال جاری 
قیمت هرکیلو این ماهی با قیمت روز دالر در بازار تهران )به ارزش 3497 تومان( هر کیلو ۱7 هزار و ۶05 تومان است که 

حدود ۱0 هزار تومان تفاوت دارد.

موید حسینی صدر رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس درباره نقش پتروشیمی ها در تنظیم بازار ارز، 
گفت: تا امروز ۱0 میلیارددالر درآمد ارزی از محل صادرات محصوالت پتروشیمی داریم که طبیعتا این میزان نقش موثری 

در بازار ارز دارد.

هیأت وزیران با اختصاص 3400 پس�ت سازمانی به سازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور موافقت کرد. دولت به منظور 
تقویت واحد های استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، تعداد 3400 پست سازمانی در اختیار 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری قرار داد.

 س�یدعلی اصغر میرمحمدصادقی مدی�رکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: ش�بکه بانکی کش�ور تا پای�ان مهرماه
   س�ال جاری ۱77 هزار  میلیارد تومان تس�هیالت پرداخت کرده اس�ت. از این میزان 55 هزارمیلیارد تومان به بخش
  صنعت تعلق گرفته و از این 55 هزار میلیارد تومان 80 درصد، یعنی 44 هزار  میلیارد تومان در اختیار بخش س�رمایه 

در گردش صنعت قرار گرفته است.

۱0
هزار تومان

۱0
میلیارد  دالر

3400
پست  سازمانی

۱77
هزار میلیارد تومان

گرانی ماهی وارداتی از گمرک تا مغازه

درآمد ارزی به بازار تزریق شد

به سازمان ثبت اسناد اختصاص یافت

پرداخت تسهیالت بانکی در ۷ ماه 

چند خط دلواپسی

وقتی   تحلیل ها غلط بود

»ش��گفتی« بهترین لغت برای ناظران اقتصاد ایران 
در این روزهاس��ت؛ روزهایی که بدتری��ن اتفاق ها، به 
صورت همزمان و دس��ته جمعی به سمت ایران روانه 
شده اس��ت. ازیک س��و درعرصه جهانی با باال رفتن 
ارزش دالر وطال، افت قیمت نفت را ش��اهد هستیم و 
درعرصه داخلی هم بازگش��ت موج هیجان منفی به 
اقتصاد را تجربه می کنیم. با نتیجه ندادن رایزنی های 
ایران در مذاکرات ژنو و نشس��ت اوپک )کش��ورهای 
صادر کننده نفت( این روزها برداشت منفی و نادرستی 
ازمذاکره ها  ش��ده تا بورس ایران در مس��یر س��قوط 
بیفتد و درمقابل قیمت دالر ب��ار دیگر یادآور روزهای 
عجیب سال 90 بشود. حاال بازار نقد و بررسی بار دیگر 
داغ است و همه می خواهند بدانند دالر چه می شود! 
این سوال درروزهایی مطرح است که برخی مفسران 
که باتحلیل هایش��ان همه را بیش از حد خوش بین 
کرده بودند، با شگفتی و سکوتشان نمی گویند که چرا 
چیزی مطابق پیش بینی های آنها پیش نرفته است 
و چرا مردم باید باز به آنها اعتم��اد کنند.  حاال برخی 
کارشناسان بازار،اقتصاد دانان و مسئوالن اقتصادی، با 
خطای تحلیل و پیش بینی  حتی رسانه ها را هم به خطا 
انداخته اند؛ روزنامه های روز یکشنبه نمونه این داستان 
است که دالر را برای این روز کاهشی پیش بینی کرده 
بودند ام��ا بازار بدترین هیجان را نش��ان داد. وضعیت 
پیچیده است و بسیاری آماده رفتارهای هیجانی شده 

اند،پس بد نیست چند نکته را با هم مرور کنیم.
1-تحلیل های ای��ن ایام، جملگی به این س��مت 
اس��ت که دولت با بحران کاهش قیمت نفت، گرفتار 
کس��ری بودجه اس��ت. می گویند دولت با مساله ای 
بزرگ دست به گریبان اس��ت و در برزخ ارزی است. 
همه ازمش��کل دولت می گویند و به گونه ای تحلیل 
می کنند که انگار دولت جزیره ای در این کشور است 
که مس��ایل و اقدام هایش به خودش مربوط اس��ت! 
حال آنکه این گرفتاری دولت یعنی گرفتاری ملت و 
مردم که می تواند بحرانی برای زندگی تمام ایرانی ها 

و کشورباشد.
2- باال رفتن دوباره دالر در ایران مفهوم س��اده ای 
دارد؛موج جدید گران��ی! دراین حوزه هم��ه از دولت 
می گویند وبرخی معتقدند دولت برای جبران کسری 
بودجه اش اقدام به باال بردن قیمت ارز کرده اس��ت و 
همان راهی را می رود که دولت قبل می رفت.  بد نیست 
بپرس��یم، با باال رفتن نرخ ارز محبوبیت دولت به کجا 
می رسد؟مگر وعده این دولت بهبود اقتصاد نبود؟ آیا با 
گرانی دالر چنین چیزی محقق می شود؟ درست که 
دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است وهمچون دولت 
قبل توانی برای تزریق دالر به بازار)برای کاهش قیمت( 
ندارد اما چرا ادبیات اقتصادی دولت تردید برانگیز شده 
است؟ چرا درست در روزهایی که بازار مستعد گرانی 
دالر است، مسئوالن ازباال بردن 200 تومانی نرخ دالر 
دربودجه صحبت کردند و به خاطر نمی آوردند که از 
آذر 92 تا آذر 93 ارز مبادله ای را تدریجی حدود 200 

تومان گران کرده اند! آیا جای تامل  ندارد؟
3-اقتصاد ایران بحران زده اس��ت؛همچون زمین 
س��وخته تحویل دولت یازدهم ش��د و در آن، سطح 
زندگی مردم پایین آمده بود و دیگر منابعی هم برای 
جبران نبود.تحریم هایی که کاغذ پاره می خواندند به 
اوج رسیده بود و حاال با دیپلماسی فعال دولت ، درمسیر 
بهبود شرایط هس��تیم. اما در این میان جنگ پشت 
پرده کشورهای خاص)عربستان،روسیه و چین( علیه 
عدم توافق ایران با غرب جایگاهش چیس��ت و چرا در 

پیچیدگی جهانی این مساله دیده نمی شود؟
4-نفت ارزان،مس��ایل جهانی،دیپلماس��ی فعال 
خارجی علیه ایران، هیجان دالر،بحران اقتصاد داخلی 
و ده ها مس��اله دولت این روزها همه با هم بر اقتصاد 
ایران آوار است؛اما آیا هیجان داخلی و موج سازی های 
اخیر که مردم را درگیر کرده است هم خارج از اختیار 
ماست؟ آیا اگر واکنش های مشابه سال 90 تکرار شود 
ومردم دوباره به سمت داللی ارز و طال بروند چیزی جز 
اقتصاد در بحران قوی تری فرو می رود؟ ای کاش همه 
مسئولیت پذیرترباشیم ؛چه دولت باشیم وچه مردم و 

ضد دولت!

حمیدرضا طهماسبی پور
دبیر سرویس اقتصادی
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براساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی 
غیرنفتی با احتس��اب میعانات گازی در 8ماه 
نخست  سال 93 به ۶5 میلیارد و ۶94 میلیون 
دالر رسید که نسبت به مدت مشابه  سال قبل 
24درصد رش��د دارد. در 8ماهه  س��ال جاری 
حجم صادرات غیرنفتی با احتس��اب میعانات 
گازی ب��ه 31 میلی��ارد و 440 میلی��ون دالر و 
صادرات بدون میعانات گازی به 22 میلیارد و 
718 میلیون دالر رس��ید، همچنین براساس 
آماره��ا واردات 8ماهه امس��ال 34 میلیارد و 

254 میلی��ون دالر در همین م��دت گزارش 
ش��ده اس��ت. بر این اس��اس حج��م تجارت 
خارج��ی غیرنفتی ایران در 8ماه  س��ال جاری 
۶5 میلی��ارد و ۶94 میلیون دالر بوده اس��ت. 
حجم تجارت غیرنفتی 7ماهه امس��ال ایران 
57 میلی��ارد و 214 میلی��ون دالر بود. حجم 
صادرات غیرنفتی ایران در 7ماهه 2۶ میلیارد 
و 943 میلی��ون دالر و حج��م واردات در این 
مدت 30 میلی��ارد و 271 میلیون دالر گزارش 
شده بود. همچنین این گزارش نشان می دهد، 

حجم تجارت خارجی 8ماه  سال جاری نسبت 
به مدت مشابه  سال قبل حدود 24 درصد رشد 
دارد. بر این اساس رشد واردات کنونی نسبت 
به مدت مش��ابه حدود 21 درص��د و صادرات 
نیز 27 درصد گزارش ش��ده است. اقالم عمده 
صادرات غیرنفتی در مدت یاد ش��ده ش��امل 
پروپان مایع ش��ده، متانول و پلی اتیلن گرید 
فیلم ب��وده و عمده ترین خری��داران کاالهای 
صادراتی کش��ورمان ه��م به ترتی��ب چین، 
عراق، امارات متحده عربی، افغانس��تان و هند 

بوده اند. عمده واردات کشورمان هم به ترتیب 
به گندم با س��هم 3.79 درصدی از کل ارزش 
واردات، برنج با 3درصد، وسایل نقلیه با موتور 
پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از 
1500سانتیمتر مکعب با 2و83 صدم درصد، 
کنجاله س��ویا با 2و۶صدم درصد و ذرت دامی 
با 2و7صدم درص��د اختص��اص دارد و عمده 
کش��ورهای صادرکننده کاال به ای��ران هم در 
8ماهه امسال به ترتیب چین، کره جنوبی، هند 

و ترکیه بوده اند.

تجارت خارجی غیرنفتی 24 درصد رشد کرد


