اقتصاد کالن
آمار واردات گوشی تلفن همراه
اختالف  200میلیون دالری دارد

ایرنا :تفاوت قابل توجه آمار رســمی گمرک
ایران با آمار سایر کشورها در خصوص ارزش
واردات به ایران ممکن است ناشی از مباحثی
از جمله کماظهــاری ارزش در محمولههای
وارداتی به ایران ،قاچاق یا واردات غیر رسمی
و اشــتباهات آماری باشد .طبق اعالم گمرک
ایران ،در ســال  1396حدود ســه میلیون و
 224هزار و  617دستگاه تلفن همراه به ارزش
518/2میلیون دالر به کشور وارد شده است.
آمارها نشان میدهد در سال  95بالغ بر 719
هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود و
به نظر میرسد در سال  ،1396متوسط قیمت
وارداتی هر دستگاه تلفن همراه  160دالر بود.
امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین مبدا
واردات تلفن همراه ایران ،ادعا میکند که در
ســال  2017معادل  468میلیون دالر تلفن
همراه به ایران صادر کرده است ،در حالی که
براساس آمارهای گمرک ایران ،واردات تلفن
همراه کشــور از امارات متحده عربی در سال
 1396حدود  387میلیون دالر بود.
مدیرعامل بانک آینده:

برای تحقق اهداف اقتصادی،
بانکها بیش از پیش همکاری کنند

مهر :معاون وزیر صنعت با بیان اینکه هماکنون شرایطی ایجاد شده تا تفاوت شدید قیمت محصوالت معدنی از در کارخانه تا بازار به حداقل
برسد ،گفت :قیمتها در حال متعادل شدن است .جعفر سرقینی گفت :در حال حاضر شرایطی ایجاد شده تا برای عرضه تمامی محصوالت
کار به نحوی پیش رود که تفاوت قیمت از درکارخانه تا بازار به حداقل برسد که این اتفاق در بورس محقق شده و با واقعی شدن قیمتها،
اکنون میتوان شاهد توسعه صنایع باشیم.
معاون وزیر صنعت افزود :با وجود تمام چالشهایی که در بازار وجود دارد ،بورس کاال با مکانیزم عرضه و تقاضا و کارکرد شفاف ،در کنار نظارت
نهادهای مرتبط ،به راه خودش ادامه میدهد؛ ضمن اینکه در این بین در نوسانات اخیر هم با همکاری بورس کاال و تولیدکنندگان ،حجم
عرضهها افزایش یافت که همین موضوع موجب تعادل قیمتها در بازار شد.

مهر :رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود از تصویب مقررات راهاندازی سپرده ریالی مبتنی بر ارز خبر داد .عبدالناصر
همتی در یادداشتی درباره جلسه شورای پول و اعتبار نوشت :در جلسه شورای پول و اعتبار دو ساز وکار مهم در خصوص ارز به تصویب
رسید .اولی مقررات مربوط به راهاندازی «بازار متشکل معامالت ارزی» و دومی دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز ».وی افزود:
از اعضای شورای پول و اعتبار و نیز همکاران عزیزم که طی سه ماه تالش و کوشش و با کســب نظر از صاحبنظران پولی و ارزی و
فعاالن و مسؤالن بازار سرمایه نسبت به آمادهسازی این طرحها اقدام کردند ،تشکر می کنم .همتی ادامه داد :طرح اصالح نظام بانکی و
برنامهریزی برای استفاده از عملیات بازار باز در اعمال سیاستهای پولی با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان است که در صورت
آماده شدن عملیاتی خواهد شد.

اقتصـاد
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کدام بازار بیشترین سود را به سرمایهگذاران داد؟

ارزشاهنشین،سپردههایقعرنشین
ِ
نســل فردا  /گــروه بازار :امســال
ســرمایههای فراوانی از بانکها سرازیر
بازارهای موازی بانکی ،نظیر ارز ،خودرو،
سکه و طال و البته مسکن شد .همین امر
مهمترین دلیل نوسات بیحد و حصری
بود که هر روز بــازار را در مینوردید .به
استناد گزارش منتشره خبرآنالین ،به نظر
میرسد به رغم فشار تورمی شدید رخ داده
در ماههای اخیر ،کسانی که سرمایههای
خود را در ابتدای ســال وارد بازارهایی از
این دست کردند ،توانســتهاند تا حدی
قدرت خرید پول خــود را حفظ نمایند.
اما بازدهی این بازارها در سالجاری فراز
و نشــیب فراوانی را تجربه کرده است .به
عنوان مثال بازدهی ارز در برخی ماهها به
شدت باال رفت و با مهار قیمتها و دخالت
بانک مرکزی ،کاهش بازدهی محسوسی
را شاهد بود.
ارز؛ شاهنشین بازار
قیمت ارز در آخریــن روزهای
اســفندماه به حدود چهارهــزار و ۷۷۶
تومانرســید .هنوز دالر روی پنج هزار
تومان را ندیده بود ،امــا دالالن چنان از
دالر پنج هزار تومانی میگفتند که گوشه
دل خیلیها خالی میشد .تعطیالت عید
نیز آبی بر آتش بازار دالر نریخت تا جایی

که سیف ،رئیس کل پیشین بانک مرکزی
تاکید کرد درســت در روزهای تعطیل،
خرید و فروشهای کالن و خارج از عرف
دالر را به ســمت پنج هزار تومانی شدن
هل میداد .این وضعیت وقتی گره خورد
به اردیبهشــت و خروج ترامپ از برجام،
آتش بازار را شــعلهور کرد تــا هر دالر تا
آستانه ۲۰هزار تومان ،طی طریق نماید .از
میانه مرداد نه فقط شرایط بازار که حتی
وضعیــت در مغز فرماندهــی اقتصادی،
یعنی بانک مرکزی تغییر کرد .سیف جای
خود را به همتی داد و معاون ارزی بانک
مرکزی نیز در اوین روز را به شب رساند،
اما بررســی وضعیت بازار نشان میدهد
در پایان آذرماه بازدهی بازار ارز نســبت
به پایان اســفند  ۱۱۷درصد بوده است.
البته این بازدهی تلخکامی آشــکاری را
برای ایرانیان به همراه دارد چرا که سود
باالی ارز نشان از سقوط سهمگین ارزش
پول ملی دارد .دالر در پایــان آذرماه به
قیمتی در حدود ۱۰هزار و ۹۰۰تا یازده
هزار تومان معامله می شد که با توجه به
رشــد قیمت میزان بازدهی  ۹ماهه بازار
 ۱۱۷درصد است.
سکه؛ بر مدار سود
طال و سکه دوقلوهای جدانشدنی

جذب سرمایه در ایران هستند .سکه در
پایان اسفندماه ســال گذشته قیمتی در
حدود یــک میلیون و  ۶۱۶هــزار تومان
داشــت ،اما در پایان آذرماه به محدوده
ســه میلیون و  ۳۶۰هزار تومانی پا نهاده
بود .این روزهــا هم دالر و هم ســکه با
قیمتی باالتر از روزهای پایانی آذر معامله
میشوند و بســیاری دلیل این افزایش را
فشار ژانویه بر بازار میدانند .بازدهی سکه
که تعیین قیمت آن به صورت مستقیم با
دالر در ارتباط است ،در این دوره زمانی
حدود  ۱۰۷درصد بوده است.
طال؛ سوددهی صددرصدی
هر گرم طال در پایان اســفندماه
بهایی در حدود  ۱۵۱هزار تومان داشت.
روند رشد قیمت طال همپای سکه و ارز در
نه ماه گذشته تداوم داشته است و در پایان
آذرماه هر گرم طال با قیمتی در حدود ۳۰۴
هزار تومان معامله میشد .به این ترتیب
کســانی که در بازار طال ســرمایهگذاری
کردند سودی برابر با  ۱۰۱درصد را به خود
اختصاص دادند .باید توجه داشــت باالتر
بودن سود سکه نســبت به طال به حبابی
که در بازار سکه وجود دارد باز می گردد.
بررسیها نشان میدهد نرخ سکه در بازار
از ارزش واقعی آن باالتر است.

مسکن رکورد شکست
بازار مسکن رشدی انفجاری را
در ماههای گذشته شاهد بود ،هر چند این
روزها خزیده در الک رکود و در گوشهای از
اقتصاد ،خاموش نشسته است ،اما در میانه
تابستان داغ تهران ،خودنماییاش را از سر
گرفته بود .بازار مسکن با رشد نزدیک به
صددرصدی قیمت نسبت به سال گذشته
یکــی از مهمترین مقاصد ســرمایههای
سرگردان بود .متوسط قیمت مسکن در
تهران به ازای هر متر مربــع حدود پنج
میلیون و ۷۶۰هزار تومان بــود ،اما این
رقم در پایان آذرماه امسال به  ۹میلیون
و  ۵۵۰هــزار تومان افزایــش یافت .این
یعنی ســودی نزدیک به  ۶۶درصد برای
سرمایهگذاران.
خودرو همچنان میتازد
بــازار خودرو نیز بازاری بســیار
پرســود برای ســرمایهگذاران است ،اما
تعدد کاال در این بازار مانع از آن میشود
که محاسبهای نســبی حتی در خصوص
سوددهی این بازارها منتشــر شود .اگر
تنها پرایــد را در نظر بگیریــم می بینیم
ســرمایهگذاری در بازار پراید ســودی
نزدیک به  ۹۰درصد را دارا بوده اســت.

عکس  :مهر

نسل فردا :جالل رسول اف،مدیرعامل بانک
آینده در جلسه هم اندیشی که با حضور اعضای
هیئت مدیره ،مدیران ارشــد و روسای بانک
آینده شعب سراسر کشور در ساختمان مرکزی
این بانک در تهران برگزار شد ،با اشاره به شرایط
اقتصادی کشــور خطاب به مدیران و روسای
شعب بانک گفت :همه ما به عنوان یک مدیر
بانکی باید دوشــادوش مســئوالن اقتصادی
کشور و همراه تمام مردم و برای عبور از شرایط
دوران تحریم آماده بوده و برنامه داشته باشیم.
وی توضیــح داد :اقتصاد ایــران ،بانک محور
بوده به همین دلیل بیشتر فشا ِر دشمنان ،بر
تخریب نظام بانکی کشور متمرکز است .لذا،
باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم که با بعضی
شایعهپردازی معاندان ،اعتماد مردم به بانکها،
دچار تزلزل شود؛ گرچه مردم ،هوشیارتر از این
هستند که خود را در معرض اینگونه شایعات
قرار دهند .مدیرعامل بانک آینده تاکید کرد:
حق مشتری است که بداند در بنگاه اقتصادی
که سرمایهگذاری کرده و با آن کار میکند چه
می گذرد.

تفاوت قیمت از در کارخانه تا بازار به حداقل میرسد

تصویب مقررات راهاندازی سپرده ریالی مبتنی بر ارز

چرا که هر پراید در پایان اسفندماه قیمتی
در حدود ۲۰تا  ۲۱میلیون تومان در بازار
داشت ،اما امروزه با نرخهایی حدود  ۳۷تا
 ۳۸میلیون تومان خرید و فروش میشود.
خودروهای وارداتی حتــی بیش از این
میزان افزایش را تجربه کرده است.
بورس بر قله نوسان
با رشــد قیمت ارز ،بــورس نیز
رشدی قابل توجه را شــاهد بود اما این
وضعیت دوام چندانی نداشــت و ارزش
ســهام پس از مهــار ارزی ریخت .بدین
ترتیب شاخص کل بورس که خود را برای
دستیابی به ۲۰۰هزار واحد آماده میکرد
با ریزشهای پی درپی به کانال  ۱۵۶هزار
واحدی رسید .در روز پایانی سال گذشته
پرونده بورس تهران با شاخص  ۹۶هزار و
 ۲۸۹واحدی بسته شــد که این عدد در
پایان پاییز امسال به  ۱۵۶هزار و  ۸۳واحد

انرژی
واردات بنزین از مهرماه متوقف شد

مهر :مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی از توقف واردات بنزین به ایران از ابتدای
مهرماه خبر داد.علیرضا صادقآبادی در مراسم راهاندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در نشست
خبری که در این پاالیشگاه برگزار شد ،اظهار کرد :با به مدار آمدن فاز سوم ،حاشیه امن در تولید و توزیع بنزین
در ایران ایجاد میشود.وی با اشاره به آمار تولید بنزین داخلی اظهار کرد :منظور از بنزین داخلی ،بنزین پایه
کشور به اضافه اکتانافزاهای تولید داخل است .میانگین تولید بنزین در ایران در سال  ١٣٩٦روزانه ٢٨/٦٧
میلیون لیتر بود که این میزان در سال  ٩٧تا روز گذشته ،به  ٩٥/٨٧میلیون لیتر رسیده است .البته در دو ماه
نخست سال جاری فاز دوم ستاره خلیج فارس راهاندازی نشده بود و بیشترین حجم اورهال را در پاالیشگاهها
در این فاز داشتیم.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه ظرفیت تولید
بنزین به جز فاز سوم ستاره خلیج فارس ٩٥ ،تا ٩٧میلیون لیتر بود ،افزود :در تابستان سالجاری که پیک
مصرف بنزین در کشور بود ،تولید بنزین به  ٩٧میلیون لیتر رسید .به گفته صادقآبادی میانگین تولید بنزین
پایه  ٩٧/٩٥میلیون لیتر است.وی در ادامه با بیان اینکه میزان تولید نفت گاز در ایران در سال ٩٤ ،۱۳۹۶
میلیون لیتر بود ،گفت :از این میزان ٢١ ،میلیون لیتر طبق استاندارد یورو چهار بود .متوسط تولید نفت گاز
در سالجاری هم ٢٨میلیون لیتر طبق استاندارد یورو چهار و  ۱۰۰میلیون لیتر نفت گاز پایه بود.به گفته
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،متوسط تولید نفت گاز یورو چهار در سالجاری،
 ٤٠میلیون لیتر در روز خواهد شد.صادق آبادی ادامه داد :پاالیشگاه تبریز ،سه میلیون لیتر به ظرفیت تولید
نفت گاز یورو چهار اضافه کرد و حدود دو ماه است که در پاالیشگاه بندرعباس  ١٤تا  ١٦میلیون لیتر نفت
گاز یورو به تولید کشور اضافه کرده است.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت گاز یورو از  ٢٣میلیون لیتر در
سال  ۱۳۹۶به  ٤٠میلیون لیتر در سال جاری میرسد ،توضیح داد :سه میلیون لیتر در پاالیشگاه تبریز و ١٤
میلیون لیتر در پاالیشگاه بندرعباس افزایش تولید صورت گرفته است .همچنین پایان سال  ١٢میلیون لیتر
تولید نفت گاز یورو در ستاره خلیج فارس به تولید اضافه میشود .وی درباره توزیع نفت گازی که در پاالیشگاه
بندرعباس تولید میشود ،توضیح داد :نفت گاز تولیدی در این پاالیشگاه در بنادر اصلی کشور توزیع و مازاد
آن هم در استانهای کرمان و فارس توزیع میشود.

سرعت افت معامالت مسکن
گرفته شد

اخبار روز

ایسنا :رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک
با اشــاره به کاهش  ۶۷درصدی معامالت
تهران در  ۱۷روز ابتدای دیماه نســبت به
زمان مشــابه ســال قبل گفت :آمار نشان
میدهد ســرعت افت ماهیانه قراردادهای
خرید و فروش گرفته شده و به تدریج شاهد
ثبات قیمت و ثبــات معامالت خواهیم بود.
مصطفیقلی خســروی اظهار کرد :در شهر
تهران از یکم تا هفدهم دیماه  ۱۳۹۷بالغ بر
 ۴۳۱۶قرارداد خرید و فروش مسکن منعقد
شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷
درصد کاهش نشــان میدهد .درخصوص
اجارهنامه نیــز در این مــدت  ۶۶۰۷مورد
قرارداد اجاره به امضا رســیده که از کاهش
 ۲۰درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل
حکایت دارد.وی افــزود :همچنین از یکم
تا هفدهم دیماه  ۱۳۹۷بالــغ بر  ۲۷هزار
و  ۴۸قرارداد خرید و فــروش ملک در کل
کشور به امضا رســیده که نسبت به مدت
مشابه ســال قبل  ۲۵درصد کاهش یافته
است.

پشتیبانی امور دام
به داد مرغداران برسد

ایرنا :فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش
دهندگان مرغ تخمگذار  ،با اشاره به اینکه نبو ِد
نهادههای دامی ،صنعت مرغداری را با بحران
جدی روبهرو کرده اســت ،اظهار داشــت :با
وجود فشا ر اتحادیههای استانی ،موضوع را به
شورای امنیت ملی انتقال دادهایم ،اما تاکنون
این چالش مرتفع نشده است .وی با اشاره به
اینکه کِشــتیهای زیادی در بنادر روی آب
هستند ،افزود :عدم ترخیص نهادهها از کِشتی،
زمینه را برای افزایش قیمت و کمبود نهاده
برای عرضه به مرغدار فراهم کرده که چنین
شرایطی مطلوب نیست .وی ادامه داد :با توجه
به بحران کنونی از دولــت انتظار میرود که
ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار
مرغداران قرار دهد .وی با اشــاره به اینکه در
شــرایط فعلی بحث نوسان قیمت نهادههای
دامی مطرح نیست ،بیان کرد :با توجه به آنکه
نهاد ه ای برای توزیع به مرغدار وجود ندارد ،از
این رو بحث قیمت مطرح نیست و تنها ممکن
است مرغداران به ســبب قرض به یکدیگر،
نرخی را مطرح کنند.

رسید .این اعداد ســود  ۶۲درصدی را در
این بخش گواهی میدهند.
ســپردههای بانکی در قعر
جدول سرمایهگذاران
ســپردههای بانکی که در شــرایط مهار
تورمی بــا توجه خاص ســرمایهگذاران
همراه بودند ،پس از ریزش ارزش پول ملی
اهمیت خود را از دست دادند .اتفاقا در این
دوره ،تمامی تالشها بر مهار بیشتر این
بازار متمرکز بود .در حالی که ارز و سکه
و مسکن میتاختند ،بخشنامه تازه بانک
مرکزی تغییر شرایط سپردهگذاری را رقم
زده است .مقرر است از ابتدای بهمنماه
پرداخت سود ســپردههای کوتاهمدت از
روز شمار به ماه شمار تبدیل شود .باالترین
بازدهی ســودهای بانکی در همین دوره
زمانی برابر با  ۱۵درصــد و با اغماض در
برخی موارد  ۲۰درصد بوده است.

مالیات
مالیات بر درآمد ،تکهای از
پازل رشد اقتصادی

مالیات بر درآمد یکی از پنج پایه جدید مالیاتی
در الیحه بودجه  ۹۸اســت کــه تاکنون نبود
چنین مالیاتی در کشور به ضرر تولیدکنندهها
تمام شده و بهطبع این موضوع رشد اقتصادی
را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.به دنبال
آغاز دور دوم تحریمهای آمریــکا علیه ایران
و کاهش فروش نفت ،ایــن موضوع بر اقتصاد
کشور در ســال آینده تاثیر خواهد گذاشت و
دولت الیحه بودجه  ۹۸را با نگاه به این شرایط
و تالش برای جبران کاهش درآمدها از طریق
راههای جایگزین ،تهیه و تدوین کرده است .در
همین راستا ،مالیات میتواند منبع مناسبی
برای جبران کاهش درآمدهای حاصل از نفت
و اثرات ناشــی از تحریمها باشد .دولت نیز به
همین دلیل ســعی کرده تا در الیحه بودجه
 ،۹۸پنج پایه مالیاتی جدیــد را ایجاد کند تا
محلی برای جبران کسری احتمالی دولت در
سال آتی باشد.
یکی از این پنج پایه مالیاتــی جدید ،مالیات
بر مجموع درآمد اســت .از جملــه راهکارها
جهت اصالح نظام مالیاتی کشور ،کاهش فرار
مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی،
وضع مالیات بر مجموع درآمد اســت .مالیات
از مجموع جریانهای درآمدی است که افراد
از منابع مختلف درآمدی به دست میآورند؛
در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع
درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد ،سود،
بهره ،اجــاره ،عایدی ســرمایه ،پرداختهای
انتقالی دولت ،درآمد مشــاغل و  ...را شــامل
میشود .برای این نوع مالیات میتوان نرخهای
مالیاتی در ســاختارهای تصاعدی ،تناسبی و
تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ســاختارها به
ترتیب با افزایش سطح درآمد ،نسبت مالیات
به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش ،ثابت
و کاهش مییابد.
هریک از این ســاختارها مزایا و معایبی را به
دنبال دارند ،اما نرخهای تصاعدی بیشــترین
اثر را بر توزیع درآمــد دارد و منجر به کاهش
شکاف طبقاتی میشود .میتوان برای اجرای
مالیات بر مجموع درآمد در اقتصاد کشور پنج
مزیت عنوان کرد .همان طور که اشاره شد از
جمله مزیتهای مالیات بــر مجموع درآمد،
اثر بازتوزیع مناسب درآمد است که به وسیله
نرخهای تصاعدی بهراحتی امکانپذیر است و
موجبات عدالت اقتصادی را در کشور به ارمغان
میآورد.

