آقای وزیر

خطکش

عدم صادرات کاالی بیکیفیت

راه سبز

الزام شرکتهای دولتی به ثبت اطالعات در سامانه یکپارچه

معاون اول رئیسجمهور با ارسال بخشنامهای ،کلیه وزارتخانهها ،سازمانها،
مؤسس��ات و ش��رکتهای دولتی ،بانکها و بیمهها را به بارگذاری اطالعات در
سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهای دولتی ملزم کرد.
اس��حاق جهانگیری با ارسال بخش��نامهای ،کلیه شرکتهای دولتی مشمول
ماده ( )۴قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ( )۴قانون مدیریت خدمات کشوری
و ماده ( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و همچنین
مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تاماالختیار خود
به دفتر امور ش��رکتهای دولتی در وزارت امور اقتص��ادی و دارایی ،اطالعات خود را در
«سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهای دولتی» تکمیل و بارگذاری کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف ش��د امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی
پاد
به این سامانه را فراهم نموده است.

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت گف��ت :در حوزه تش��کلهای صادراتی باید
اقداماتی انجام گیرد که هرکاالیی به هرش��کلی صادر نشود ،چراکه ممکن است
کاالی بیکیفی��ت موقتاً صادر ش��ود؛ اما صادرات آن ادام��ه دار نخواهد بود و بر
اعتبار دیگر کاالهای ایرانی نیز تاثیر منفی میگذارد.
رضا رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق ،حفظ این رتبه را سختتر
از بدست آوردنش دانست که به گفته ی او ،کیفیت کاالهای صادراتی مهمترین نقش را
در این خصوص دارند .در حوزه تشکلهای صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هرکاالیی
به هر شکلی صادر نشود ،چراکه ممکن است کاالی بیکیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات
آن ادامه دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کاالهای ایرانی نیز تاثیر منفی میگذارد.
به گفته وی اگر صادرات را به عنوان راهکار رونق تولید میدانیم ،باید پیگیریهای
شاتا
الزم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم.

معیـشت

یکشنبه  25فروردین  1398شماره 4997

ادامه از صفحه اول

دلی��ل این مدعا را میت��وان در حجم مبادالت
ایران و تجارت خارجی ایران جستوجو کرد؛ تجارتی
که علیرغم ظرفیتهای باال آن طور که باید نتوانسته
چنگی به دل اقتصاد بیمار ایران بزند .براس��اس آمار
و مستندات موجود مجموع تجارت خارجی ایران تا
پایان بهمنماه سال  97به  78.5میلیارد دالر رسیده
و این در حالی اس��ت که این رقم برای مدت مشابه
سال  89.2 ،96میلیارد دالر بوده است.
براس��اس گزارشهای منتش��ر ش��ده ایران در
مجموع از ابتدای س��ال  97ت��ا پایان بهمنماه40 ،
میلیارد دالر خالص صادرات غیرنفتی و  38میلیارد و
 500میلیون دالر واردات داشته که این اعداد در 11
ماهه سال گذشته ،شامل  ۴۱.۶میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی و ۴۷.۶میلیارد دالر واردات میشود.
فراز و فرودهای مهم
اگرچه روند تجاری کشورهای مختلف در سال
گذشته فراز و فرودهای بس��یاری داشته است اما
بررس��ی اجمالی از اتفاقات مرسوم درا ین بازار به
خوبی نش��ان میدهد که نه تنه��ا از ظرفیتهای
موجود بهرهبرداری نش��ده بلکه شرایط به گونهای
بوده که در برخی موارد مانعهای بس��یاری در سر
راه تجارت ایران با سایر کشورهای وجود داشته و
در پ��ارهای از موارد هم مغفول ماندن ظرفیتها و
بس��ترها فضای همکاریها در بخشهای مختلف
اقتصاد را محدود کرده است.
به عنوان مثال کش��وری مانن��د آذربایجان به
عنوان یک ش��ریک تجاری ایران صادرات در سال
گذشته با رشد  ۷۰درصد مواجه بوده است.

سیاست روز ظرفیت تجاری ایران با کشورهای همسایه را بررسی میکند؛

جدیدترین گزارش رس��می از بازار مس��کن
خونه به خونه
حاکی از آن اس��ت که در اسفند  ۹۷قیمت
مسکن نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 ۹.۳درصد و  ۹۵.۵درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن که در انتشار
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تجارت دیوار به دیوار

تجارت با  ۱۳کشور همسایه
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت از تجارت
خارج��ی؛ مجموع ارزش ص��ادرات ای��ران به ۱۳
کشور همسایه در  ۱۱ماه منتهی به بهمنماه سال
گذش��ته  ۲۲میلیارد و  ۱۹۷میلیون دالر و ارزش
واردات از این کشورها  ۱۹میلیارد و  ۲۰۷میلیون
دالر بوده که نس��بت به بازه زمانی مشابه سال ۹۶
در ارزش صادرات با رشد  ۱۴درصدی و در ارزش
واردات ب��ا افت  ۲۴درصدی روبهرو ش��ده اس��ت.
حجم ارزش��ی مبادالت تجاری با این  ۱۳کش��ور
 ۳۲میلیارد و  ۴۰۳میلیون دالر بوده و تراز تجاری
نی��ز مثبت  ۱۱میلی��ارد و  ۹۹۰میلیون دالر ثبت
شده است.
براس��اس این آمار ،تراز تجاری ایران با امارات
منفی  ۳۷۵میلیون دالر است .باالترین تراز مثبت
تج��اری نی��ز متعلق به عراق اس��ت .ت��راز تجاری
ای��ران با ع��راق مثبت  ۸میلی��ارد و  ۱۸۵میلیون
دالر ثبت ش��ده اس��ت .تراز تجاری ایران با ترکیه
منف��ی  ۸۸میلیون دالر بوده و با افغانس��تان تراز
مثبت  ۲میلیارد و  ۷۱۷میلیون دالری در  ۱۱ماه
منتهی به بهمن ثبت شده است .تراز تجاری ایران
با پاکس��تان نیز مثبت  ۸۶۴میلیون دالر بوده و با
روس��یه تراز تجاری منفی  ۸۹۳میلیون دالر رقم
خورده است .تراز تجاری ایران با عمان در این بازه
زمانی مثبت  ۲۸۸میلیون دالر و تراز تجاری ایران

در اسفند ماه مسکن  9/3درصد گران شد

ب��ا جمهوری آذربایجان مثب��ت  ۳۵۲میلیون دالر
ثبت ش��ده است .عالوه بر این تراز تجاری ایران با
ترکمنستان نیز مثبت  ۳۵۸میلیون دالر بوده و با
کویت  ۲۲۲میلیون دالر است .تراز تجاری با قطر
مثبت  ۱۹۷میلیون دالر ،با قزاقس��تان مثبت ۴۲
میلیون دالر و با ارمنس��تان مثب��ت  ۱۲۱میلیون
دالر بوده است.

اشتباهات تکراری
آنچه مسلم است ظرفیت تجاری ایران ظرفیت
قاب��ل تاملی اس��ت ام��ا اینکه چرا و ب��ه چه دلیل
تاکنون این ظرفیت آن طور که باید مورد استفاده
قرار نگرفته اس��ت مسالهای اس��ت که میتواند به
عنوان یک موضوع جدی مورد بررس��ی و تحقیق
قرار بگیرد .به عنوان مثال عدم بررس��ی درس��ت
و منطق��ی متولیان کش��ور در رویارویی با بازاری
مانن��د عراق منجر به آن ش��د تا برای س��الهای
متم��ادی ترکیه بازار رقابت از ایران را بربا ش��د و
سهم بیش��تری از بازار عراق داشته باشد و این در
صورتی بود که ایران ظرفیت و پتاس��یل بیشتری
برای این کار داش��ت اما نبود برنامهریزی دقیق و
درست مانع از هدایت درست این ظرفیت شد.
راهکارهای رونق تولید
با توجه به نامگذاری س��ال جدی��د به عنوان

آن از آمار س��امانه امالک و مس��تغالت استفاده شده در اسفندماه
امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با افزایش  9.3درصدی
نسبت به ماه پیش از آن یعنی بهمن به  11میلیون و 9هزار تومان
رسیده است .در بهمنماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع
واحد مسکونی  10میلیون و  66هزار تومان بود.
بررس��ی قیمت متوسط مسکن در اس��فندماه سال گذشته با
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 ۱۷۰۰تومان؛ نرخ خرید تضمینی گندم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی گفت :نرخ خرید تضمینی گندم
نان و گندم دو روم هزارو  ۷۰۰تومان در نظرگرفته شد که با افت پایه  ۴درصد
مفید و یک درصد غیرمفید به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است.
اسماعیل اسفندیاری بیان کرد :نرخ پایه خرید گندم نان و گندم دو روم هزارو ۷۰۰
تومان درنظرگرفته شده است که نسبت به سال گذشته گندم نان  ۳۱درصد و گندم دو
روم  ۳۳درصد افزایش قیمت داشته و با افت پایه  4درصد مفید و یک درصد غیرمفید به وزارت
جهاد کشاورزی ابالغ شده است .کشاورزان در امر تولید گندم باید به تاریخ گشت ،آبیاری صحیح،
مبارزه با آفات و علفهای هرز توجه بیشتری داشته باشند که محصول با کیفیت را تولید کنند.
اسفندیاری با بیان اینکه مهمترین معیار برای تعیین قیمت تضمینی گندم ،هزینههای
تولید اس��ت ،ادامه داد :نرخ پیش��نهادی از سوی وزارت کشارزی به شورای اقتصاد کشور
پیشنهاد داده میشود و این شورا قیمت نهایی را اعالم میکند .میزان

نمای نزدیک

 20مقصد صادرات ایران

امارات ،عراق ،ترکیه ،افغانستان ،عمان ،پاکستان ،روسیه ،ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان،
کویت ،قطر ،قزاقستان ،گرجستان ،سوریه ،ازبکستان ،ارمنستان ،اوکراین ،تاجیکستان ،لبنان،
قرقیزستان ،بالروس ،اردن ،بحرین ،یمن کشورهای پیرامونی ایران هستند که مبادالت تجاری قابل
توجهی میتوانند با ایران داشته باشند.
براساس اطالعات موجود سهم ارزشی صادرات ایران به  ۲۰مقصد عمده معادل  ۹۱درصد از
کل صادرات است به این ترتیب که چین با سهم ارزشی  ۲۰درصد ،عراق با سهم ارزشی حدود
 ۲۰درصد ،امارات با سهم ارزشی نزدیک به  ۱۸درصد ،افغانستان با سهم ارزشی بیش از ۷
درصد و هند با سهم ارزشی بیش از  ۵درصد ،عمدهترین مقاصد صادراتی ایران به شمار رفته و
میروند از سوی دیگر کرهجنوبی با سهم ارزشی نزدیک به  ۴درصد ،ترکیه با سهم ارزشی بیش از ۳
درصد ،پاکستان با سهم ارزشی  ۲/۵درصد و تایلند با سهم ارزشی  ۲درصد در ردههای بعدی قرار
دارند .سهم عمان از صادرات ایران حدود  ۲درصد و سهم اندونزی نزدیک به  ۱ /۵درصد است.
ترکمنستان ،ژاپن ،ایتالیا ،جمهوری آذربایجان ،مصر ،کویت ،قطر و آلمان نیز هر کدام کمتر از یک
درصد در صادرات ایران سهیم هستند.

س��ال رونق تولید قدر مسلم یکی از راههای رونق
تولید و آرام نگه داش��تن آن در سالهای پیشرو
آن است که به سمت افزایش صادرات گام برداریم
و در این زمینه بر این اس��اس تقاضا در کشورهای
همس��ایه میتوان نهایت اس��تفاده را از پتانس��یل
موجود داش��ت .ب��ه عنوان مثال آنچ��ه از صحبت
با کارشناس��ان و فعاالن این عرصه به دست آمده
این اس��ت که عمده تجار ترک اگر توانس��تهاند به
موفقیتهای خوبی در عرصه تجارت دس��ت یابند
این بوده که متولیان عثمان��ی راه را برای فعالیت
این افراد به خصوص بخش خصوص ترکیه همواره
کردهاند و با نیاز س��نجی و بهبود فرآیند ارس��ال
محص��والت و کااله��ای تولید ش��ده در ترکیه به
گونهای قدم برداش��تهاند که بتوانند هر روز بیشتر

اسفند سال  96حاکی از رشد  95.5درصدی دارد .در اسفندماه سال
 96هر مترمربع واحد مسکونی  5میلیون و  628هزار تومان بود.
در بی��ن مناط��ق  22گانه تهران منطقه ی��ک باز هم رکورد
ش��کنی کرده است .در این منطقه هر مترمربع واحد مسکونی به
 24میلیون و  555هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی 13.55
درصد رشد .این قیمت  137.5درصد بیشتر از قیمت اسفند سال
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از دیروز سهم بازار خود از این محصوالت را بیشتر
کنند.
حال با وجود چنین الگویی و با در نظر داشتنم
اینکه کش��ورهای حاش��یهای در خیلی از موارد از
لحاظ تولید جایگاه پایینت��ری دارند بنابراین باید
به گونهای عمل کنیم تا روز به روز بر اس��تفاده هر
چه بیش��تر ظرفیتهای موجود در کش��ور تاکید و
با بررس��ی تقاضای موجود در کشورهای همسایه با
برقراری فرآیند حس��اب شده و منطقی به حمایت
از تولیدکنندگان داخلی و به ویژه بخش خصوصی
برای کسب سهم بیشتر در بازار کشورهای همسایه
بپردازیم تا انش��ااهلل عالوه بر رونق تولید بتوانیم به
سمت مثبتتر ش��دن هر چه بیش��تر تزار تجاری
کشور گام برداریم.

 96اس��ت .در مقایسه با نرخهای اسفند  92یعنی سال اول روی
کار آمدن دولت روحانی نیز قیمتهای جدید  510درصد (بیش
از  6براب��ر) افزایش یافته اس��ت .به جز منطقه  12که متوس��ط
قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی طی اس��فند ماه سال گذشته
 7دهم درصد کاهش یافته در س��ایر مناطق تهران قیمتها روند
افزایشی نسبت به بهمنماه سال  97داشته است.
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اخبار
اعطای تسهیالت بانک توسعه صادرات برای
احداث واحدهای پتروشیمی و بیمارستان

رئی��س ش��عبه میرداماد بانک توس��عه ص��ادرات
گفت :این ش��عبه تس��هیالتی را برای احداث واحدهای
پتروش��یمی ،نی��روگاه س��یکل ترکیب��ی و دو واح��د
بیمارستانی در تهران پرداخت کرد.
محمد حبیبی افزود :این ش��عبه با پرداخت 220
میلی��ارد ریال تس��هیالت ریال��ی و  35میلی��ون یورو
تس��هیالت ارزی از محل منابع بانک تامین مالی پروژه
ملی پتروش��یمی کردستان را برعهده گرفته است .این
ش��رکت همچنین موفق به دریاف��ت  75میلیون یورو
از محل حس��اب ذخیره ارزی در چارچوب تس��هیالت
ش��ده اس��ت .وی درخصوص یکی دیگ��ر از مهمترین
پروژههای تامین مالی ش��ده توس��ط این شعبه از بدو
تاسیس تاکنون گفت :تسهیالتی به مبلغ  250میلیون
یورو توسط شعبه میرداماد جهت احداث نیروگاه سیکل
ترکیبی پره س��رمپنا با ساختار  BOTبا ظرفیت 968
مگاوات برق واقع در شهرستان پرهسر گیالن با استفاده
از توانمندی متخصصان داخلی و تجهیزات ایرانی (بیش
از  93درصد) پرداخت شده است.

 31هزار ميليارد ريال از سوي بانك صنعت
و معدن براي تأمين مالي صنايع اصفهان

رئیس هيأت مدي��ره و مديرعامل بانک صنعت و
معدن با اشاره به نقش این بانك در تحقق شعار رونق
تولي��د ،از پرداخت  31هزار ميليارد ريال به واحدها و
طرحهای صنعتی استان اصفهان خبر داد.
حس��ین مهری كه روز چهارشنبه و پنجشنبه به
اس��تان اصفهان س��فر كرده بود ،در جم��ع بازرگانان،
کارآفرین��ان و تولیدکنن��دگان در ات��اق بازرگانی اين
اس��تان با اشاره به اینکه رونق تجارت و اقتصاد کشور
بدون همراهی بانکها میسر نیست اظهار داشت :این
بانک با حذف بروکراس��یهای بانکی و دستاندازهای
پرداخت تس��هیالت و همچنین تسهیل وثیقهگذاری،
اصالحات س��اختاری ،افزایش تفویض اختیار به شعب
استانها برای تش��خیص پرداخت تسهیالت ،درصدد
همکاری بیشتر با تولیدکنندگان و صنعتگران است.
وی با اش��اره به نامگذاری س��ال با عنوان "رونق
تولی��د" توس��ط رهبر معظ��م انقالب اس�لامي اظهار
داش��ت :یکی از پایههایی که میتوان��د به تحقق این
ش��عار کمک کند ،نظام بانکی اس��ت و بانک صنعت و
معدن به عنوان یک بان��ک تخصصی میتواند در این
زمینه س��رآمد باش��د .وي با بیان اینکه تحقق توسعه
صنعتی و ایجاداشتغال پایدار در کشور نیازمند تأمین
مالی متوازن طرحهای صنعتی با توجه به قابلیتهای
منطقهای است افزود :این بانک در سالجاري گامهای
بزرگ��ی را دراین زمین��ه بر میدارد .وی ب��ا تأکید بر
پرداخت تسهیالت به ش��رکتهای دانشبنیان تأكيد
كرد :حرکت عالمانه ،عامل رونق تولید در سال جدید
خواهد بود و این حرکت به شرطی محقق میشود که
دس��تورالعملهای متناقض کمتری در سطح اقتصاد
دیده شود و دولت نیز در مسیر تسهیل تجارت و رونق
شرکتهای دانشبنیان قدم بردارد.

بازدید مدیرعامل بانک پارسیان
از مناطق سیلزده استان گلستان

مدیرعامل بانک پارسیان روز سهشنبه 20فروردینماه
به همراه خس��روانی عضو هیات مدیره به منظور بررسی
راهکارهای الزم در چگونگی مش��ارکت و همراهی بانک
پارس��یان در جبران خس��ارتهای وارده ب��ه هموطنان
آسیبدیده حادثه سیل اخیر ،به استان گلستان سفر کرد.
پرویزی��ان و هیات همراه پ��س از ورود به فرودگاه
گرگان به اتفاق غراوی سرپرست استانداری و حمیدی،
معاون اقتصادی و برنامهریزی استانداری گلستان ضمن
بازدی��د هوای��ی از مناطق س��یلزده از نزدیک با حجم
خرابیه��ا و خس��ارتهای وارده به س��اکنین ،مزارع و
تاسیسات زیربنایی شهرستان آققال آشنا شدند.

هشتا ِد اقتصادی
دروغی در مورد هیئتمدیره بانکها

حجتاهلل صیدی زمانی تا پیش از حضور خود (از
 15اس��فند  )96در بانک ص��ادرات ایران عضو هیئت
مدی��ره ایرانخ��ودرو و نیز به عنوان مدی��ر عامل ،این
ش��رایط را داش��ته تا نماینده این مجموع��ه در بانک
پارسیان نیز باشد که البته همزمان با تصدی مسئولیت
مدیرعاملی بانک صادرات ایران در تاریخ مذکور از همه
سمتهای خود در ایرانخودرو استعفا داد.
ی��ک تارنمای خب��ری در حوزه اقتص��ادی ،فارغ
از مقایس��ه زمانی و مکانی دو صورت جلس��ه یکی به
تاری��خ  ۴تیرماه  95و دیگری در مورخ  5اس��فندماه
 96و ب��ا فاصل��های بی��ش از  ۱۳ماه یک��ی از مدیران
بانک��ی را همزمان در دو بانک ب��ه عنوان عضو هیئت
مدیره معرفی و یک مدیر خودروساز را عضو یک بانک
معرفی نموده است.
اینک��ه مدیرعامل ایرانخودرو ب��ه عنوان یکی از
سهامداران بانک پارسیان به نمایندگی از این شرکت
در هیئت مدیره این بانک عضو باش��د براساس قانون
تج��ارت ایرادی ندارد .چه بس��ا قانونگذار این اختیار
را ب��ه افراد داده ک��ه در ش��رکتهای متعددی عضو
بورس امروز
هیئتمدیره باشند.

