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پیام روشن تراز
تجاری منفی

با وجود اخبار مثبتی که از بهبود روابط
تجاری کشور طی ماه های اخیر منتشر
شــده اســت که مهم ترین آن هــا ،تسریع
در فرایند پیوستن ایران به اتحادیه های
اوراسیا و شانگهای و همچنین افزایش
تعامالت دیپلماتیک با کشورهای همسایه
اس ــت ،خــروجــی ایــن اتــفــاق در تجارت
خارجی کشور چندان مثبت نبوده است.
چرا که گزارش گمرک از تجارت  7ماهه
کشور تــراز تجاری منفی  3.3میلیارد
دالر را نشان می دهد که به معنای فاصله
قابل توجه صادرات غیرنفتی در مقایسه با
واردات است.
براساس گزارش گمرک در  7ماه نخست
امسال  31.7میلیارد دالر واردات انواع
کاال به کشور انجام شده است .در همین
مــدت صـــادرات غیرنفتی کــشــور28.4
میلیارد دالر بود که  3.3میلیارد دالر کمتر
از واردات است و به این ترتیب تراز تجاری
کشور در  7ماهه امسال به منفی 3.3
میلیارد دالر رسیده است که کم سابقه و
نگران کننده است .این در حالی است که
در  7ماهه سال گذشته تراز تجاری کشور
منفی  800میلیون دالر بود که به مراتب
تراز تجاری مناسب تری نسبت به امسال را
نشان می داد .این فاصله به معنی کسری
 3.3میلیارد دالری تامین ارز بدون اتکا
به دولت است و با این روند ،ممکن است
کسری تجاری امسال از مرز  5میلیارد
دالر نیز بگذرد.
شاید بتوان ردپای جهش نرخ ارز در ماه
های اخیر را در این کسری دید ،چرا که
نبض اصلی بــازار ارز از مسیر تامین ارز
صادرات غیرنفتی می گذرد .این جاست
که تفاوتی بین واقعیت گسترش تعامالت
دیپلماتیک با همسایگان و منفی تر شدن
تــراز تجاری کشور دیــده می شــود و این
پرسش مطرح می شود که این تعامالت
تجاری چرا به بهبود وضعیت تجاری کشور
منجر نشده است.
واقعیت این است که تجارت ریشه در تولید
داخــل و مناسبات خارجی کشور دارد.
برای تقویت صادرات و کاهش واردات باید
تولید داخل به ویژه در بخش هایی که سهم
اصلی واردات را دارند ،تا حد ممکن بیشتر
شود .این مسئله موضوعی زمان بر است
و تا زمانی که رشد صنعتی و کشاورزی
باالیی نداشته باشیم در عمل در اقالم مهم
صنعتی و به ویژه کشاورزی از جمله نهاده
هــای دامــی واردکننده ایــم .در موضوع
کــشــاورزی با توجه به محدودیت منابع
آبی و کمبود بارش ،انتظار رشد چندانی
نمی تــوان داشــت و به این ترتیب انتظار
جهش صادراتی نیز نمی توان داشت .در
بخش صنعت حتی خام فروشی از حدی
بیشتر ممکن نیست چرا که افزایش تولید
در بخش هــای معدنی و صنایعی نظیر
فــوالد و سیمان ،معطل افــزایــش تامین
انرژی از جمله برق و گاز است ،آن هم در
شرایطی که تامین برق و گاز در لبه سر
به سری تولید و مصرف است ،نمی توان
انتظار افزایش تولید چندان زیاد و در پی
آن جهش صــادراتــی داش ــت .آن هــم در
شرایطی که به تدریج با پیشرفت طرح
نهضت ملی مسکن و رسیدن تدریجی
پــروژه ها به مرحله سفت کــاری ،مصرف
داخلی فــوالد و سیمان افزایش خواهد
یافت و امکان صادرات حتی در حد فعلی
سخت خواهد بود .از سوی دیگر بازار فوالد
نیز با عوارض صادراتی وضع شده از سوی
وزارت صمت و رقابت منفی روس ها و
قیمت شکنی آن ها توان صادراتی چندانی
ندارد.مسئله دیگر نوع مناسبات تجاری و
ارتباطات دیپلماتیک مرتبط با آن است.
طی ماه های اخیر تحوالت خوبی رخ داد
و مسیر پیوستن ایــران به اتحادیه های
اوراسیا و شانگهای تاحد زیادی جلو رفت.
با این حال اثر این تعامالت و مذاکرات در
سفره تجارت خارجی چندان دیده نمی
شود و چنان که باالتر گفتیم ،براساس
گــزارش گمرک ،تــراز تجاری در  7ماهه
نخست امسال منفی  3.3میلیارد دالر
است .در چنین شرایطی باید توجه داشت
که تعامالت دیپلماتیک زمانی می تواند به
بهبود وضعیت تجارت کشور منجر شود که
همراه با نقشه توسعه صنعتی و کشاورزی
باشد که بتواند از مسیر تقاضای خارجی،
تقویت تولید داخلی را رقم بزند ،در غیر این
صورت نباید از تعامالت تجاری و پیوستن
به اتحادیه های تجاری مختلف ،انتظار
معجزه داشت.
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روابط عمومی سپاه جزئیات تشییع شهید داوود جعفری را اعالم کرد

حرف مردم

شهادتمستشارهوافضایسپاه
درسوریه
سـرهنگ داوود جعفـری از افسـران ارشـد
و پـاک باختـه نیـروی هوافضـای سـپاه در
سـوریه صبح سه شـنبه ،با انفجار بمب کنار
جـاده ای رژیـم صهیونیسـتی در حوالـی
دمشـق شـهید شـد .در اطالعیـه روابـط
عمومـی کل سـپاه آمـده اسـت :بـی تردیـد
رژیـم جعلـی و جنایتـکار صهیونیسـتی
پاسـخ ایـن جنایـت را دریافت خواهـد کرد.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

همزمان روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه
در اطالعیـه ای اعالم کرد :آیین تشـییع مدافع
سـرفراز حـرم سـردار شـهید داوود جعفـری کـه
توسـط ایـادی رژیـم صهیونیسـتی در حوالـی
دمشـق سـوریه بـه شـهادت رسـید از سـاعت
 ۸صبـح امـروز( پنـج شـنبه سـوم آذر مـاه) ،از
حسـینیه امـام رضـا (ع)جنـب سـتاد نیـروی
هوافضـای سـپاه برگـزار مـی شـود.

افت چشمگیر تراز تجاری

ثبت تراز تجاری منفی  3.3میلیارد دالر در  7ماه امسال ،چگونه رقم خورد و نقش فوالد در این زمینه چه بود؟
گــزارش گمرک از تجارت  7ماه کشور تراز
تجاری منفی  3.3میلیارد دالر را نشان می
دهد که به معنای فاصله قابل توجه صادرات
غیرنفتی در مقایسه با واردات است .در این
میان افت صادرات محصوالت فوالدی نقش
مهمی داشته است.
براساس گــزارش گمرک در  7ماه نخست
امسال  31.7میلیارد دالر واردات انواع کاال
به کشور انجام شده است .در همین مدت
صادرات غیرنفتی کشور 28.4میلیارد دالر
بود که  3.3میلیارد دالر کمتر از واردات
است و به این ترتیب تراز تجاری کشور در 7
ماه امسال به منفی  3.3میلیارد دالر رسیده
که کم سابقه و نگران کننده است .این در
حالی است که در  7ماه سال گذشته تراز
تجاری کشور منفی  800میلیون دالر بود
که به مراتب تراز تجاری مناسب تری نسبت
به امسال را نشان می داد.
مقایسه وزنی صــادرات غیرنفتی و واردات
نیز نشان می دهد که فارغ از تغییرات قیمت،
افت صادرات و واردات چه مقدار بوده است.
براین اســاس میزان صــادرات غیرنفتی در
 7مــاه امسال  61.3میلیون تن و واردات
 19.7میلیون تن بــود .این در حالی است
که میزان صــادرات غیرنفتی در  7ماه سال
گذشته  74.9میلیون تن و میزان واردات
 23.4میلیون تن بود .در این میان افت بیش
از  13.6میلیون تنی و  1.35میلیارد دالری
صادرات غیرنفتی در این مدت معنادار است.
در همین حال بررسی آخرین آمار مربوط به
صنعت فوالدسازی نشان میدهد که در ۷
ماه نخست امسال ،تولید فوالد رشد  ۱۲تا

 ۱۹درصدی داشته و در مقابل صادرات کاهش
یافته و مصرف داخلی رشد کرده است .براساس
این آمارها ،صادرات کل محصوالت فوالدی در
 7ماه نخست امسال نسبت به  7ماه سال گذشته
 4درصد و کل صادرات آهن اسفنجی  46درصد
کاهش یافته است.
به گزارش مهر ،به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد از
جمله دالیــل کاهش صــادرات فــوالد میتوان به
وضعیت بازار جهانی فوالد و کاهش تقاضا برای
فــوالد در مناطق مختلف دنیا ،اعمال عــوارض
صادراتی روی محصوالت فوالدی در ابتدای سال
و دامپینگ روسیه که به کاهش سهم ایــران در
بازارهای هدف منجر شد ،اشاره کرد.

وحــیــد یــعــقــوبــی مــعــاون اج ــرای ــی انجمن
تولیدکنندگان فوالد در این باره به مهر گفت:
منحنی قیمتی فوالد یک منحنی سینوسی
است و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین ،قیمت
فــوالد به قله خود رسیده بود اما متأسفانه
کشور یک فرصت سوزی بزرگ انجام داد و
در قله قیمتها ،عوارض صادراتی روی فوالد
اعمال کرد.
وی افــزود :روسیه به دلیل تحریمهایی که
دارد وارد بازارهای صادراتی ما شد و رقابت
بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که
روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی
کم شد.

مسکن ارزان می شود؟
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که رشد تورم ماهانه مسکن کاهشی شد؛ این موضوع نشانه آغاز کاهش قیمت مسکن است؟
طبق آمار منتشرشده توسط
سازمان مرکز آمار ایران ،تورم
نقطهای و ماهانه (نسبت به
مــاه گذشته) کاهشی بــوده
اســـت .نـــرخ تــــورم مــاهــانــه
(درصــد تغییر عــدد شاخص
قیمت نسبت بــه مــاه قبل)
در آبــا نمــاه  1401به 2.1
درصد رسیده که در مقایسه
با همین اطالع در ماه قبل،
 0.9واحـــد درصـــد کاهش
داشته اســت همچنین نرخ
تورم ماهانه برای خانوارهای
شهری و روستایی 2.1درصد است که نسبت
به ماه قبل برای خانوارهای شهری 1.1واحد
درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی
0.1واحــد درصد افزایش داشته است ،در
این بین یکی از کاالهای مهم در سبد اقالم
محاسبه تورم ،مسکن و اجارهبهاست که در
ماه های اخیر بهصورت مستقل تورم ماهانه
آن در محافل رسانهای و کارشناسی مورد
توجه جــد یتــر قــرار گرفته اســت .آن طور
که تسنیم نوشته طبق گــزارش مرکز آمار
ایــران ،نرخ رشد نقطه به نقطه تــورم حوزه
مسکن یعنی مقایسه رشد متوسط قیمت
مسکن در آبــان امــســال در قیاس بــا آبــان
سال گذشته افزایش 39.2درصد را نشان
میدهد .نکته قابلتوجهی که باید به آن
اشــاره کرد رشد 3.7درص ــدی تــورم بخش
مسکن نسبت به ماه گذشته (تورم ماهانه
مسکن در کشور) است ،این درحالی است
که تورم ماهانه مسکن در کشور در مهر ماه
حــدود  6درصــد بــوده اســت ،بر ایــن اساس
تــورم ماهانه مسکن در کشور در آبــان ماه
نسبت به مهر افت قابلتوجهی را تجربه کرده
است.گفتنی اســت ،در مهر  1401تورم
ماهانه قیمت آپارتما نهای مسکونی شهر

تهران منفی 0.1درصد بوده است .تورم ماهانه
مهر ماه در مقایسه با همین اطــاع در ماه قبل
( 3/3درصد) 3/4 ،واحد درصد کاهش داشته
است ،همچنین مطابق آخرین اطالعات مرکز
آمار در مهر متوسط قیمت مسکن در استان
تهران حدود  46میلیون تومان بوده است.
اگرچه آمار تورم ماهانه مسکن استان تهران
هنوز استخراج نشده است ،اما انتظار است
هما نطور که در مهر ماه  1401تورم ماهانه
قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران منفی
 0.1درصــد بــوده اســت ،در آبــان ماه نیز این
روند کاهشی ادامه داشته باشد ،بر این اساس
طبق پیگیری از مرکز آمار ایران آمار مربوط به
معامالت و متوسط قیمت مسکن آبان ماه در
تهران در روزهای  5تا  6آذر ماه منتشر خواهد
شد.البته نکته مهمتر این است که تحوالت
قیمت مسکن در تهران بهعنوان سیگنال قیمت
در کشور نقش مهمی در بازار معامالت مسکن
دارد .در تأیید افت محسوس قیمت مسکن،
بانک مرکزی نیز به تازگی و در مــاه گذشته
گ ــزارش تقریب ًا مشابهی از تــحــوالت قیمت
مسکن در تهران منتشر کــرده اســت ،در مهر
ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع
زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق

بنگا ههای معامالت ملکی
شــهــر تــهــران  43میلیون
ت ــوم ــان بـــود ک ــه حــاکــی از
افزایش محدود 1.2درصدی
نسبت به مــاه قبل اســت.در
آخر باید گفت بــازار مسکن
در ایــران در آستانه ورود به
شــرایــطــی جــدیــد اســـت که
فــعــاالن اقــتــصــادی ب ـهویــژه
سرمایهگذاران در این حوزه
بــایــد بــا دقــت بــه تحلیل آن
بپردازند و از سیاستگذاران
کالن این بــازار انتظار است
بــرای این بــازار که در این روزهــا بهمعنای
واقعی کلمه برای بخش قابلتوجهی از مردم
دستنیافتنی شده است فکر بکری کنند.

پیامك2000999 :

•• یک بار باید بیام توی دهن این مجری هایی
بزنمکهبعدازباختورزشکارهامیگنچیزیاز
ارزشهایمانکمنشد!اینهمهپولبیتالمال
راتویحلقاینورزشکارهامیریزیمکهآخرش
بگوییمچیزیهمازارزشهایشانکمنشده؟
•• تنها جایی هستیم که پرچم انگلیس رو در
خیابان ها چرخاندیم و از تیم حریف حمایت
کردیم و بعد از باخت بدترکیب تیم ملی ،شروع
بهتوهینبهتیمکردیم.کشورعجیبیهستیم!
•• مگر مردم مسئول کسر بودجه مخابرات
هستندکهآبونمانخطوطراکدخودراباید10
برابر پرداخت کنند؟ آن هم آبونمانی که اصال
ریشهشرعیندارد!
•• افراد بازنشسته چه کارگر ،چه کارمند و چه
مشاغل آزاد  30سال از بهترین زمان زندگی
شان (جوانی) را که به نظر من هیچ قیمتی
نمی توان برای آن تعیین کرد در راه خدمت به
مملکتوچرخاندنچرخشهزینهکردنداالن
که پا به سن گذاشتند مستحقق رسیدگی بهتر
ازسویمسئوالنکشورهستند.
•• خاک بر سرتان تاج و کی روش! هی دفاعی
بازی کن احمق دیوانه! کمی ازعربستان یاد
بگیرید.شعورآنهاراهمندارین!
•• در جواب دوستی که گفتن دعای خیر مردم
پشت سر فوتبالیست ها نیست ،باید عرض کنم
که این عده از مردم همون هایی هستن که می
گنفوتبالروسیاسینکنینوخودشوننهتنها
حمایت نمیکنن که تا بتونن سنگ می اندازن
و رکیک ترین الفاظ رو در وصف تیم ملی به کار
میبرن!
•• نعمتی که سپاس گزاری نشود مانند گناهی
است که آمرزیده نشود.
•• چندین سال است که آزمون استخدامی
برای شهرداری ها برگزار نشده و شهرداری ها
یا دچار مشکالت فراوان کمبود نیرو در بعضی
بخش ها شدند یا از طریق قراردادی و شرکت
کارمندجذبکردهاندکهشایستهگزینیرازیر
سوال برده است .لطف ًا پیگیری کنید که آزمون
استخدامیشهرداریهابرگزاربشود.
•• تیم ملی برنده می شه اینترنت قطع می شه،
تیمملیمیبازهاینترنتقطعمیشه!تیمملی
مصدوم می ده اینترنت قطع می شه! فکر کنم
یک نفر رو گذاشتن توی اتاق فیلترینگ گفتن
همین جا باش هر موقع خوشت اومد دکمه
فیلترروبیشترفشاربده!
•• یکی از دالیل باخت تیم ملی فوتبال آه
اسکوچیچاست!
•• شما و کسانی که از باخت تیم ملی خوشحال
شدید! االن این تیم  6تا گل خورد چی به شما
اضافهشد؟اگر 6تاگلمیزدچیازشماکممی
شد؟چرافقطدعایبدیادگرفتید؟
•• در این چند سال آن قدر به ما وعده دروغ
داده اند که ما از همان اولش می دانستیم وعده
ساخت 4میلیون مسکن یک دروغ بزرگه! شما
تازهفهمیدین؟
•• خدایا ما هم آدمیم و نیاز به شادی داریم.
چطور عربستان  2گل به آرژانتین زد ولی ما
ششتاازانگلیسخوردیم؟
ل ما را از قدرتهایبرتر جهان
•• خدایا! فوتبا 
کن!
•• واقعامتاسفمبرایتیمملیفوتبالسرودملی
کشوررونخوندنکهچیروثابتکنن!
•• وقتی تیم ملی با نخواندن سرود ملی صدای
بی وطن ها می شود نتیجه شکست هم باعث
ابرازخوشحالیآنهاست.پسصدایهموطن
هایحقیقیباشید.
•• تلفنمغازهمنچندسالاستمصرفیندارد.
اکنون  2ماه است ماهانه  18هزار تومان قبض
می آید ،چرا؟ مخابرات باید جواب قانع کننده
بدهد.
•• از خراسان ممنونم که پاسخ پیامکی
مخاطبان خودش رو به یکدیگر در ستون حرف
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مردم چاپ می کنه .این خودش وجهی از امر
به معروف و نهی از منکر و باعث پویایی فهم
مخاطبان است .اگر به اظهارنظرهای نادرست
افراد چهره در هر عرصه ای پاسخ مناسب داده
شوداینقدرمتوهمنمیشدندکهچونپاسخی
به حرفشاندادهنشدهحتماحرفشانصحیح
است.
•• دوستعزیزآموکسیسیلین ۵۰۰راکجا۲۲
تومانخریدیچونمن ۳۲هزارتومانخریدم!
•• آیا حضور وزیر ورزش در جمع فوتبالیست
ها خیلی امر واجبی است که ایشان تمام امور
ورزش را رها کرده و در جمع آنان است و چرا
باید از باخت مقابل تیم پرآوازه انگلیس این قدر
ناراحت شویم در صورتی که در حل کوچک
ترینمسائلموجوددرورزشکشورمانازجمله
حضور بانوان در ورزشگاه ها بازمانده ایم!
•• اگر گرفتن آبونمان برای خطوط راکد و بدون
مصرف ،شرعی و جایز است لطفا مخابرات نام
علمایی که این فتوا را داده اند ،اعالم فرماید.
•• از ایرانسل دیگر خسته شدیم! چقدر
پیامک برای خرید بسته ها و سیم کارت! لطف ًا
اطالعرسانیکنید.دیگربساست!
•• گفته می شود کشور اوکراین یکی از منابع
عمده تامین غالت و روغن جهان است .درود بر
مردم سخت کوش و با مرام آن که دین خود را به
جامعهجهانیادامیکنند.
•• ممنون از این که پیگیر افزایش مبلغ آبونمان
تلفنثابتهستید.اکثریتمردمناراضیبودهو
خواهاناصالحمبلغآبونمانهستند.
•• اهل سیاست نیستم فقط طالب حق و
حقیقت ،صلح و دوستی و آرامشم ولی متاسفم
برای این همه افراط و تفریط! چه آسان انسان
ها را از عرش به فرش می کشیم! چه بازیگر چه
فوتبالیست چه هر سازمانی! حضرت علی(ع)
حتی با دشمنان خود چنین نمی کرد! الگوی
ماکیست؟بهکجامیرویم؟
•• اعتراضهمیشهحرفدلوزبانملتانقالبی
است .دیروز بر وجود ناعدالتی ها اعتراض
داشتیم که به برکت دولت های پیشین رقم
خورد ،امروز اعتراض داریم بر اغتشاش.
اعتراض با عالمت عقل و منطق به میدان می
آید،اغتشاشباجهلوقتلوغارتو دشمنی!
•• روزنامه  ۲۹آبان صفحه  ۱۱گزارشی چاپ
کردید با عنوان «افزایش حقوق کارمندان از
چه زمانی اعمال می شود» این چندین گزارش
در چند ماه گذشته است که با این عنوان چاپ
می کنید ولی یک بار چاپ نکردید پرداخت
شده یا نه؟ ازشون پیگیری کنید لطفا تا بعضی
ازمسئوالنالکیحرفنزنند!
•• یارو تو دانشگاه فرهنگیان درس
خونده(دانشگاهی زاید و پرهزینه و بی فایده
برای مملکت )  ۴سال حقوق مفت گرفته! ۴
سال برایش سابقه کاری خورده ،حاال در اولین
روز کاری رتبه بندی هم گرفته! من  ۸سال در
دانشگاه عمرم تلف شد بدون حقوق( زمان
انقالبفرهنگی)برایگرفتنلیسانس ۸سال!
با ۱۲سال دیپلم شد ۲۰سال! رتبه بندی حق
من بازنشسته قربانی انقالب فرهنگی است یا
اینصفرکیلومترهایاصالضررنکرده!
•• درباره تغییر غیرکارشناسی ساعت کار بانک
ها باید گفت اول صبح مشتری ندارند چون
عم ً
ال کار مثبتی انجام نمی شود .از طرفی
مشتریان در آخر وقت ساعت  ۱۳با در بسته
مواجه می شوند .خواهشمند است تجدید نظر
فرمایید.
•• چرانصبفیلترخودروها،انجامنمیشود؟
•• امر به معروف و نهی از منکر صداوسیما
پیشکش! در فیلم و تبلیغات کاال و ...مواظب
باشه منکر را ترویج نکنه! خبرنگارش از رئیس
جمهور و رئیس مجلس و  ...برای به کار بردن
واژگانبیگانهایرادمیگیرهبعددرتبلیغاتشاز
واژههاییمثل«لیبلبندی»استفادهمیکنه!

