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تسهیالت بانک توسعه تعاون در طرح 
اشتغال پایدار روستایی ۱۴۵۰۰ میلیارد ریال 
عضو هیئ��ت  مدیره بانک توس��عه تع��اون مجموع 
تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال 

پایدار روستایی را ۱۴۵۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
س��یدباقر فتاحی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون 
یک��ی از بانک ه��ای موفق عامل در اج��رای طرح ملی 
اش��تغال پایدار روستایی بوده است گفت: بانک توسعه 
تع��اون در قالب ۱۹هزار فقره تس��هیالت پرداختی در 
طرح ملی اش��تغال پایدار روستایی زمینه ساز کمک به 
ایجاد ۳۷ هزار شغل جدید شد. وی نظارت قبل، حین 
و بعد از پرداخت تسهیالت اعتباری توأم با اعتبارسنجی 
صحیح و تشخیص اهلیت مشتریان باعث هدایت صحیح 
تسهیالت اعتباری امکان کنترل و نظارت بهتر و بیشتر 
و احصای نتایج و بررسی اثربخشی آن با توجه به اهداف 

تعیین  شده می باشد.

 انضباط مالی محور اعتماد بانک ها
به واحدهای تولیدی

مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات گفت: تالش 
بانک توسعه صادرات ایران تداوم حفظ تولید صادرات 
محور و ارائه خدمات این بانک در ش��کل های مختلف 
آن اعم از سرمایه در گردش، تامین مالی طرح توسعه، 
تخصیص تسهیالت با نرخ های مصوب، کمک به نقل و 
انتقاالت ارزی از طریق صرافی توسعه صادرات است.

علی صالح آبادی و هیات همراه طی دیدار از »شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش« گفت: برنامه ریزی تامین مالی 
طرح توس��عه ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش )فاز 2( 
توسط این بانک برای توس��عه زیرساخت های صادراتی 
کشور انجام ش��ده است. وی انتشار 2۰۰ میلیارد تومان 
اوراق صکوک برای ش��رکت ف��والد کاوه جنوب را یکی 
دیگر از اقدامات انجام ش��ده عنوان کرد و گفت: انتش��ار 
این اوراق توس��ط شرکت تامین س��رمایه تمدن صورت 
پذیرفته و کمک ش��ایانی به تامین مالی این بنگاه کرده 
است. صالح آبادی محور اعتباردهی نظام بانکی به مشتری 
را برپایه اعتماد دانس��ت و گف��ت: در ارزیابی های بانک 
موضوع انضباط مالی از اهمیت زیادی دارد؛ رتبه اعتباری 
به اندازه ای حائز اهمیت است که می تواند اختیارات بانک 

را برای ارتقای سقف اعتباری، افزایش دهد.

 کسب مقام نخست کشوری
توسط بانک کشاورزی استان البرز 
ش��عب بانک کش��اورزی اس��تان البرز با جذب ۹6 
درصد از اعتبار تخصیصی توانس��تند مقام نخست را در 
اجرای دس��تورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون بودجه سال 
۹۷ در زمینه بخشودگی سود و جرایم تاخیر بدهی ۷۷۰ 

نفر از کشاورزان خسارت دیده استان کسب کنند.
تاکن��ون 2۰۵ میلی��ارد ریال از یاران��ه بند خ در 
راس��تای بخش��ودگی س��ود تسهیالت مش��مول این 
قانون، هزینه شده و با رسیدگی به این تعداد پرونده، 
مبل��غ 2۴۱ میلیارد ریال از مانده مطالبات غیر جاری 

بدهکاران بخش کشاورزی استان کاهش یافته است.

بانک ملی؛ صدرنشین جدول صدور کارت
گزارش پایان سال شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت )ش��اپرک( حاکی از این است که بانک ملی ایران 
از نظر تعداد کارت های هدیه، بن کارت و کارت برداشت 

تراکنش دار در نظام بانکی صدرنشین است.
آنطور که ش��اپرک اعالم کرده، در اس��فندماه سال 
گذش��ته ۱8.۳8 درصد کارت های هدی��ه و بن کارت و 
نیز 22.۵۱ درصد کارت های برداش��ت مربوط به بانک 
ملی بوده اس��ت. نام بانک ملی در میان بانک های دارای 
باالترین سهم تعدادی و مبلغی از تراکنش های ابزارهای 
کارتخ��وان فروش��گاهی، پذی��رش موبایل��ی و پذیرش 
اینترنتی نیز دیده می شود. بررسی گردش مالی شاپرکی 
یا مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی نیز نش��ان 

می دهد بانک ملی در رتبه دوم این شاخص قرار دارد.

ارائه تسهیالت ویژه بانک شهر به دانشجویان 
و اساتید در نمایشگاه کتاب پایتخت

سرپرس��ت معاونت اعتبارات بانک شهر با اشاره به 
حضور بانک شهر در سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کت��اب ته��ران، از ارائه تس��هیالت ویژه ای��ن بانک به 

دانشجویان و اساتید در این نمایشگاه خبر داد.
داوود جعفری یزنی افزود: به منظور حمایت بیشتر 
از امور فرهنگی، این بانک طی برگزاری نمایشگاه کتاب 
پایتخ��ت و در چارچوب قوانین بان��ک مرکزی، به آن 
دسته از اساتید و دانشجویانی که اقدام به افتتاح سپرده 
می کنند، تس��هیالت مرابحه در قالب "کارت اعتباری" 
اعطا خواهد کرد. وی با اش��اره به ش��رایط اعطای این 
تسهیالت در چارچوب قوانین بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: اس��اتید با افتتاح حس��اب و ب��ا حداقل موجودی 
2۵ میلی��ون ریال می توانند حداقل ۵۰ میلیون ریال و 
حداکثر2۰۰ میلیون ریال کارت اعتباری دریافت کنند. 
همچنین دانشجویان نیز با با افتتاح حساب و با حداقل 
موجودی ۱۵ میلیون ریال می توانند حداقل ۳۰ میلیون 
ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال کارت اعتباری دریافت 
کنند. حداقل موجودی حس��اب اس��اتید و دانشجویان 
می بایست به مدت 6 ماه در سپرده قرار گیرد و پس از 

آن کارت اعتباری به متقاضی اعطا می شود. 

اخبار

جدیدترین پیش بینی از بازار اجاره بهای مسکن در سال ۹۸
نایب  رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تأکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن در 
سال گذشته بر بازار اجاره ها تأثیرگذار خواهد بود، وضعیت این بخش را در سال ۹8 

پیش بینی کرد.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه در بازار اجاره بها تقریباً از اوایل اردیبهشت ماه 

جابه جایی ها آغاز می ش��ود، اظهار ک��رد:  فروردین ماه به دلی��ل تعطیلی ۱۵روزه، 
جابه جای��ی آن چنانی در بازار اجاره نداریم اما به  مرور و تا ش��هریور هر س��ال نقل و 

انتقاالت در این بخش افزایش یافته و ادامه دارد.
وی تصریح کرد:  امسال با توجه به روند بازار مسکن و قدرت پرداخت در مستأجران که 
به شدت کاهش یافته است، پیش بینی من این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ ۳۰ 
درصد و شهرهای کوچک 2۰ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اما اجاره بها در 

شهرهای خیلی کوچک افزایش نمی یابد و در همان سطح سال گذشته باقی خواهد ماند.

خونه به خونه
باید دیپلماسی اقتصادی قوی تری با کشورهای همسایه به کار بگیریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شرایط اقتصادی ایجاب می کند تا با کشورهای 
همجوار که در بحث تحریم ها می توانند با ما کار کنند دیپلماسی قوی تری بکار گیریم.
مسعود خوانساری در اولین جلسه دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه دوره هشتم اتاق یکی از درخشان ترین دوره های اتاق بعد از 

انقالب بود گفت: در این دوره اعضای اتاق در ارتباطات داخلی پویا و چابک و در 
ارتباطات با سه قوه اثرگذار بودند. 

وی با اشاره به دیپلماسی خارجی اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به شرایط این 
دوره ایجاب می کند که با کش��ورهای همجوار که در بحث تحریم ها می توانند با ما کار 
کنند دیپلماس��ی قوی تری به کار بندیم. خوانس��اری با بیان اینکه در حال حاضر هشت 
کمیس��یون در اتاق بازرگانی تهران فعال اس��ت، گفت: با توج��ه به تخصص های جدید 

تشکیل کمیسیونی با موضوع استارتاپ ها در دستور کار قرار دارد. 

تجارت
عرضه ۳۱۸ دارایی فکری در تابلوی بورس ایده

مدیرعامل فرابورس از وجود 8 هزار اوراق فاقد بازار خبر داد و گفت: حداکثر 
تا پایان سال ۹۹ این اوراق سررسید خواهد شد.

امیر هامونی یکی از مهمترین اتفاقات بازار س��رمایه را رشد ۱۰6 درصدی شاخص 
آیفکس دانست و گفت: براساس اعالم فدراسیون جهانی بورس ها فرابورس ایران در سال 

۹۷ به لحاظ بازدهی کل توانس��ته رتبه مهمی به دست آورد. ضمن اینکه ارزش بازدهی 
فرابورس که در ابتدای سال ۹۷ معادل ۱2۰ هزار میلیارد تومان بود به 2۵۷ هزار میلیارد تومان 

رسیده که رشد بالغ بر 8۰ درصدی را تجربه کرده است. ارزش معادالتی فرابورس در سال ۹۷ معادل 
۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹6، ۷۱ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

وی به وجود ۳۱8 دارایی فکری در تابلوی بورس ایده فرابورس اشاره و اظهار داشت: از 
این رقم، ۳۰۰ مورد اختراع، ۱۵ طرح صنعتی و سه عالمت تجاری و برند هستند. ضمن اینکه 

دارایی فکری معامله شده نیز به ۱2 مورد رسیده که هشت مورد آن اختراع بوده است.
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گروه معیشت  س�یاه همزم��ان با نزدیک ش��دن به ط�اي 
روزهای پایانی مهلت شرکت های که معافیت خرید 
نفت از ایران را دارند انتشار خبر عدم تمدید معافیت 
خرید نفتی این 8 ش��رکت از ایران توسط ترامپ بار 
دیگر این مساله را به تیتر یک خبرگزاری های مختلف 

به خصوص خبرگزاری های خارجی تبدیل کرد. 
براساس توافقات اعالم دولت آمریکا به همراه 
متح��دان خ��ود توافق کرده اند تا ب��ا اقداماتی »به 
موقع« تضمین کنند ک��ه درپی حذف نفت ایران 
از بازارها، نیاز جهانی به این محصول تامین شود.
بنابر اعالم کاخ س��فید، آمریکا، عربستان و امارات 

برای تامین نیاز بازار به توافق رسیده اند.

پیش بینی نقش برآب
اگرچه این خبر از دید بس��یاری از کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصادی و سیاس��ی می تواند تهدید 
ج��دی و قاب��ل توجهی باش��د و نفت مح��ور بودن 
درآمدهای ایران نیز مهر تاییدی بر این نکته باشد 
اما اگر نیم نگاهی به سایر ظرفیت ها و پتانسیل های 
درآمدزای��ی ایران داش��ته باش��یم بی ش��ک ورق 
تمام معامالت رس��می و غیررس��می این دس��ت 

پیش بینی ها بر خواهد گشت. 
شاید این اتفاق سبب شود تا به قول ضرب المثل 
قدیمی "عدو شود سبب خیر" و متولیان به این باور 

برسند که برای یکبار هم که شده دست از تکیه بر 
درآمدهای نفتی بردارند و به سمتی بروند که بتوان 
با تکیه بر سایر درآمدها به توسعه پایدار اقتصادی 
رس��ید و شرایط را به گونه ای هدایت کرد که دیگر 

نگران این قبیل فشارها نباشیم.
براساس اعالم گمرک ایران صادرات غیرنفتی 
ای��ران در ۱۱ ماه��ه ۹۷ ب��ه ۳8 میلی��ارد و۴۹2 
میلیون دالر رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال قبل 2۱ صدم درصد افزایش داشته است. از 
طرفی میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳8 
میلیارد و ۴۱۵ میلیون دالر رس��ید که در مقایسه 
بامدت مش��ابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد 
داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به 
مثبت ۷۷ میلیون دالر رسید که نشان می دهد تراز 

تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
طبق آمار ارزش دالری تجارت خارجی ایران در 
۱۱ ماهه سال جاری در مجموع به ۷6 میلیارد و ۹۰۷ 
میلیون دالر رس��یده که در مقایسه با پارسال یک و 
8 دهم درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد 
و ۳۷۱ میلیون دالر بیشتر از پارسال با سایر کشورها 
تجارت داشته اند که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت 
خارج��ی ایران طی یازده ماهه س��ال جاری اس��ت. 
مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال 

گذشته ۷۵ میلیارد و ۵۳6 میلیون دالر بود.
در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد و ۵۷۱ 

میلیون دالر، عمده ترین کاالی صادراتی کشورمان 
بود که۱۷ و ۷ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. گازهای طبیعی 
مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵2 میلیون دالر و 
سهم ۵ و ۷ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد 
و پس از آن به ترتیب روغن های سبک و فرآورده ها 
به جز بنزی��ن با یک میلی��ارد و۳6۵ میلیون دالر 
و س��هم ۳ و ۵۵ ص��دم درص��دی، گازهای نفتی و 
هیدروکربوره��ای گازی ش��کل مایع ش��ده با یک 
میلیارد و۱۰6 میلیون دالر و س��هم 2 و 8۷ صدم 
درص��دی و پروپان مایع ش��ده ب��ا ۱ میلیارد و ۷۷ 
میلیون دالر و 2 و 8۰ صدم درصدی قرار داده اند.

نیمه پر لیوان
با بررسی چنین آمارهایی و با مدنظر قرار دادن 
رقم صادرات غیرنفتی در کنار تحریم های نفتی ایران 
نکته اساسی در کنار تحقق اقتصاد مقاومتی آن است 
که متولیان و دس��ت اندرکاران بکوش��ند تا توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی ب��ه یکی از اولویت های کش��ور 
تبدیل ش��ود و در کنار آن با اجرای سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی بکوشند تا زمینه رونق مهیا شود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که 
رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی 
و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد و در صورتی که 
دولتم��ردان و متولیان با اعمال سیاس��ت گذاری ها و 
برنامه ریزی های مطلوب و مناسب در جهت افزایش 
صادرات غیرنفتی گام بر دارند می توان در بازه زمانی 
مطلوبی به اه�داف توس�عه دست یافت و در یک کالم 

در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت. 
این گروه از کارشناس��ان ب��ا بیان اینکه نگاه به 
صادرات غیرنفتی تنها از دید ارزآوری آن نباید باشد 
می گویند؛ صادرات غیرنفتی در کنار مساله ارز آوری 
به واسطه اش��تغالی که ایجاد می کنند می توانند از 
اولویت های اصلی کش��ور و البته متولیان باشند به 
این ترتیب که به واسطه آن می توان امیدوار بود که 
یکی از مشکالت اصلی دولت که همانا رفع بیکاری 

و اشتغال زایی است حل شود. 

مسیر درست
بی ش��ک حرکت در چنین مس��یری مستلزم 

هماهنگ��ی دولت ب��ا بخش خصوص��ی و نهادهای 
مربوطه در زمینه بهره گیری از این ظرفیت هاس��ت 
و با توجه به ش��رایطی که دولت و کش��ور دارد اگر 
بخ��ش خصوصی نتواند همراه��ی کند نمی توان به 
آین��ده این حرکت امیدوار بود. به س��خن دیگر در 
چنین شرایطی باید دیپلماسی سیاسی دولت ورود 
تجار ایرانی به بازار جهانی و تسهیل صادرات باشد و 
با بهره گیری از این مساله و با یک نگاه راهبردی هر 

تهدیدی را در این زمینه به فرصت تبدیل کرد. 
از س��وی دیگ��ر کارشناس��ان و تحلیلگ��ران 
اقتص��ادی بر ای��ن باورند که هر چن��د تحریم های 
اقتصادی علیه کش��ورمان برخی مواقع تامین مواد 
اولیه، نوسازی ماشین آالت و تداوم تولید و فعالیت 
اقتصادی را با مش��کل مواجه کرده و می کند اما در 
صورت همراهی و حمایت دولت از بخش خصوصی 
مش��کالت قابل رفع بوده و می توان در جهت رونق 
تولید و اشتغال و توسعه صادرات گام برداشت و قدر 
مسلم در این شرایط سخت تحریم عرضه کاالهای 
ایرانی در بازارهای جهانی، نش��انه توانمندی و عزم 

ملی و پیامی برای تمامی ملت هاست.
ب��ه اعتقاد این افراد دولتم��ردان با حمایت از 
بخش خصوصی و زمینه س��ازی برای حضور آن و 
البته بهره گیری از از فناوری های نو می تواند عالوه 
بر دوری از از خام فروش��ی به سمتی حرکت کنیم 

که ارزش افزوده بیشتری عاید کشور شود. 

سیاست روز روی دیگر تحریم های نفتی را بررسی می کند؛

عدو شود سبب خیر

مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور مطرح کرد
افزایش ۳۰ درصدی تولید محصوالت کشاورزی 

به واسطه سیالب ها
مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور گفت:  س����بز با نهایت تاس��ف برای از دست رفتگان در راه 
س��یل های اخیر، این س��یل ها تولید محصول کش��اورزی در 

کشور را تا ۳۰ درصد افزایش خواهند داد.

صدرا علی اکبرخانی گفت: بارندگی ها و س��یل های اخیر در 
نقاط محتلف کشور باعث شد 8۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور 
جاری ش��ود که هر مترمکعب از آن برای دول��ت درآمد خواهد 
داش��ت. دولت باید س��رعت خود را در رابطه با پرداخت خسارت 
به کشاورزان بیشتر کند تا این کشاورزان بتوانند هرچه سریع تر 
اقدام به کشت محصول از دست رفته کنند تا هم در بازار کمبودی 

احساس نشود و هم کشاورزان از کار بیکار نشوند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این سیل برای رونق کشاورزی در 

کشور به خصوص در باغات بسیار مثبت بوده، زیرا از ۱ میلیارد و 
۹۰۰ هزار هکتار زمین های باغی در کش��ور، بیش از ۱ میلیارد و 
۷۰۰ هزار هکتار از آن در قالب آبی و مابقی در قالب دیم هستند.

علی اکبرخانی با بیان این مطلب که همانطور که پیش بینی 
می شود امسال بالغ بر ۳۰ میلیون تن تولید کشاورزی خواهیم 
داش��ت، ادام��ه داد: به کمک این حجم از آب ذخیره ش��ده در 
کشور این رقم پیش بینی، تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت به 

شرطی که از حجم آب دریافتی به نحو احسن استفاده شود.

وی توضیح داد: هر ساله تولید محصول کشاورزی، 2 برابر 
بیش��تر از میزان مصرف ساالنه در کش��ور است، پس افزایش 
حجم تولید در سال جاری صادرات را افزایش و در نهایت منجر 
به حجم زیادی از ارزآوری به کشور خواهد شد. باید اقداماتی 
در راس��تای حذف واس��طه های بین کش��اورز و مصرف کننده 
صورت گیرد تا با کنار گذاش��تن این افراد در بازار، کشاورزان 
خود بتوانند محصول خود را در بازار بفروش��ند تا در نهایت از 

قیمت نهایی محصول کاسته شود.


