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اخبار

رشد وصولیهای بانک سینا

تحقق  340میلیارد ریال سود از
سوی بانک گردشگری

نفت ایران ،برگ برنده چین در مقابله با آمریکا
به گزارش ایسنا ،چین که از واردکنندگان اصلی
نفت ایران محسوب میشود ،پس از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام و وضع تحریمهای جدید علیه صنعت
نفت ایران ،جزو کشورهایی بود که از معافیتهای
ابتدایی نسبت به این تحریمها برخوردار شد ،اما
پس از آنکه معافیت واردات نفت این کشور از
سوی آمریکا تمدید نشد ،اکنون ممکن است با اتخاذ
تدابیری و با پشت کردن به این تحریمهای یکجانبه،
واردات نفت از ایران را ادامه دهد.
هیچ چیز به اندازه جنگ تجاری آمریکا و چین،
جریان تجارت جهان و تقاضا برای کاالهای مختلف
از جمله نفت را مختل نکرده است .جنگ تجاری
اهمیت ویژهای برای نفت دارد زیرا هر دو کشور
آمریکا و چین بیش از  ۳۰درصد تقاضای جهان برای
نفت را به خود اختصاص میدهند .نفت در فهرست
تعرفههای تالفیجویانه چین روی واردات کاالهای
آمریکایی قرار نگرفت اما تشدید جنگ میان واشنگتن
و پکن ،توقف واردات نفت چین از آمریکا در اواسط
تابستان را به دنبال داشت.
چین در این جنگ که با وضع تعرفههای سنگین
روی واردات کاالی دو کشور همراه بود ،آسیب
بیشتری متحمل شد .این کشور که بزرگترین
واردکننده نفت جهان است با کاهش فعالیت تولیدی
و چشمانداز رشد تولید ناخالص داخلی تیره مواجه
شد .بازار سهام چین عنوان بازار سهام دارنده ،بدترین
عملکرد سال  ۲۰۱۸را از آن خود کرد که تا حدود
زیادی به دلیل جنگ تجاری پکن و واشنگتن بود .اگر
مهمترین مصرفکننده جهان با کندی رشد اقتصادی
در سال میالدی جاری روبهرو شود ،اقتصاد جهانی و
بازارهای نفت به شدت آسیب خواهند دید.
این در شرایطی است که توقف تدریجی روند
واردات نفت چین از آمریکا که به دلیل تشدید
اختالفات تجاری میان دو کشور است ،به نفع نفت
ایران بود .آمریکا همچنین موافقت کرد کریدور گاز
جنوبی که پروژهای برای انتقال ساالنه  ۱۶میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی دریای خزر به ترکیه و جنوب
اروپا است ،از تحریمهای ایران معاف شود.
در این بین ایران سرگرم طرحریزی استراتژیهای
محرمانه برای دورزدن تحریمهای نفتی آمریکا بود و
همزمان رقیبان نفتی ایران برای بازار اروپا و ربودن
سهم ایران در این منطقه دندان تیز میکردند.
کنارهگیری چینیها از خرید نفت آمریکا
دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جیم
تیگ ،مدیرعامل شرکت اینترپرایز آمریکا اعالم کرده
که شرکتهای چینی عالقهمند به امضای قراردادهای

یک استاد اقتصاد:
عضو هیئت مدیره بانک سینا گفت :میزان
وصولیهای این بانک در سال  97از رشد 163
درصدی برخوردار شده است.
علیرضا تقدیری گفت :با برنامه ریزی و
تالش همکاران ستاد و مناطق بانک سینا،
میزان وصولی نقدی و غیرنقدی این بانک در
سال  97با رشد  163درصدی همراه بوده است.
عضو هیئت مدیره بانک سینا اظهار کرد :با
توجه به پیگیریهای صورت گرفته در سال
منتهی به اسفند  97رشد  104درصدی در
وصول مطالبات پروندههای حقوقی از محل
وجوه نقد و تملیک اموال را شاهد بودیم که
امیدواریم این روند در سال جاری هم تداوم
یابد.
وی گردش صحیح و سریع منابع و مصارف
در سیستم های اقتصادی را بیانگر سالمت و
کارایی روشهای اجرایی آن سیستم دانست و
گفت :بدیهی است در بانکها نیز به طریق
اولی ،پارامترهای تامین و تجهیز منابع مالی،
چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه
بازگشت مجدد منابع از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .بنابراین ضرورت دارد همواره
موازنهای بین جذب ،مصرف و بازگشت به
موقع و در مدت زمان تعیین شده منابع به
شبکه وجود داشته باشد.

اخبار

دالیلی که ثابت میکند صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن است

پایان مرداد ،مهلت ارسال آثار
به جشنواره فیلم  180ثانیهای
بانک پاسارگاد

پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین
جشنواره فیلم  180ثانیهای بانکپاسارگاد ،پایان
مرداد سال جاری تعیین شدهاست.
به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،ارسال
فیلمها و ایدهها ،در خصوص محورهای سومین
جشنواره فیلم  180ثانیهای بانکپاسارگاد همچنان
ادامه دارد و با توجه به اعالم دبیرخانه جشنواره،
مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد خواهد بود.
تاکنون تعداد قابل توجهی اثر و ایده که حاکی از
دغدغ ه عالقهمندان در مورد موضوعات جشنواره
است ،ارسال شد ه است .این آثار همانند دورههای
قبل ،توسط هیئتداوران خبره ،بررسی شده و
جوایز ویژهای در انتظار برگزیدگان خواهد بود .بر
اساس این خبر ،جشنواره فیلم  180ثانیهای بانک
پاسارگاد ،در محورهای مسئولیتهای اجتماعی
در زمینههای تکریم خانواده ،حفظ منابعطبیعی و
محیطزیست ،اهدای عضو و همدلی و همبستگی
ملی در مواجهه با بالیای طبیعی و همچنین
حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی
برگزار خواهد شد .در این جشنواره یک بخش
جنبی با محوریت ایدههایی که در هر بخش
امکان ساخت نیافتهاند نیز وجود دارد.
از عالقهمندان دعوت میشود جهت ثبتنام و
ارسال آثار به سایت جشنواره به آدرس http://
 www.pasargadfilmfest.irمراجعه کنند.
کد رهگیری هر اثر که همان کد ملی شرکتکننده
است باید روی اثر ارسالی قید شود .همچنین
ک پاسارگاد به
دبیرخانه فیلم  180ثانیهای بان 
شماره  82893030-31آماده پاسخگویی به
سؤاالت عالقهمندان خواهد بود.
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درحالی که ترکشهای جنگ تجاری آمریکا و چین تمام بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است ،بازار طالی سیاه نیز از این ماجرا بیتاثیر نبوده
است .چینیها که از رفتارهای غیرمنطقی دولت آمریکا در وضع تعرفههای تجاری علیه محصوالت خود شاکی هستند ،ممکن است تصمیمهایی در
بازار نفت بگیرند که چندان مورد پسند آمریکاییها نباشد.

درحالی که
ترکشهایجنگ
تجاریآمریکا
و چین تمام
بازارهایجهانی
را تحت تأثیر قرار
داده است ،بازار
طالی سیاه نیز از
این ماجرا بیتاثیر
نبوده است
بلندمدت برای خرید نفت خام از آمریکا اکنون در
عمل ناپدید شدهاند .وی با بیان اینکه جنگ تجاری،
انتقال نفت آمریکا به چین را متوقف کرده و بعید
است خریداران چینی اکنون قرارداد بلندمدت برای
خرید نفت از صادرکنندگان آمریکایی امضا کنند،
گفت :وقتی در چین بودم ،دو کلمه را در هر نشست
میشنیدم؛ ترامپ و تعرفه .پس از رفع ممنوعیت
صادرات نفت آمریکا در سال  ۲۰۱۵میالدی ،صادرات
نفت این کشور رو به افزایش گذاشته و اکنون به
بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده است .طبق
اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در نیمه نخست
سال  ۲۰۱۸میالدی ،چین با واردات بهطور میانگین
روزانه  ۳۷۷هزار بشکه نفت از آمریکا ،بزرگترین
خریدار نفت این کشور بود ،اما در تازهترین آمارها
این رقم به حدود  ۴۱هزار بشکه در روز رسیده است.
دالیلی که ثابت میکند صفر شدن فروش نفت
ایران غیرممکن است
در این رابطه ،سیدمهدی حسینی ،کارشناس ارشد
حوزه انرژی گفت :این موضوع که چینیها در یک
جنگ اقتصادی مربوط به تعرفه با آمریکا درگیر هستند

قابل چشمپوشی نیست و باید به این نکته نیز توجه
کرد که چینیها منافع زیادی در آمریکا دارند؛ ضمن
اینکه این منافع میتواند ابزار فشاری برای آمریکا هم
باشد .وی افزود :اینکه چینیها بیشاز  ۲۰۰۰میلیارد
دالر در آمریکا سرمایهگذاری کردهاند ،میتواند یک
نقطه فشاری از سمت چینیها به آمریکاییها باشد
که در جنگ اقتصادی اعمال میشود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید به اینکه
اقدام چینیها برای خرید نفت از ایران میتواند یک
فشار دیگر به دولت آمریکا وارد کند گفت :چینیها
میتوانند از برگ خرید نفت از ایران بهگونهای با
فشارهای اقتصادی آمریکا مقابله کنند که نهایتا ً این
مسئله به نفع ما نیز خواهد بود .حسینی تصریح کرد:
باید به این مسئله مهم نیز توجه کرد که دولتیها
اساسا ً موضوع تحریم نیستند اما اینکه شرکتهای
دولتی چینی که خریدار نفت بودند ،منافعی در
آمریکا دارند نیز موضوعی قابل توجه است که باید
مدنظر قرار گیرد .وی با بیان اینکه چینیها میتوانند
با توجه به شرایطی که االن با آمریکا دارند از برگ
ایران استفاده کنند و به خرید نفت از ایران ادامه

دهند ،اظهار کرد :بیشک این یک اتفاق مبارک است
اما باید تحرکات اخیری که در این رابطه داشتیم را
توسعه دهیم .این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود:
عالوهبر این با توجه به اینکه اتحادیه اروپا ،چینیها و
روسها حفظ برجام را به عنوان یک اصل مهم در نظر
گرفتهاند ،اقدامات روانی که آمریکاییها برای برهمزدن
آرامش و نظم منطقه انجام دادهاند و میتواند برای
آینده خاورمیانه خطرناک باشد ،شرایطی را ایجاد کرده
که چینیها میتوانند از آن بهره ببرند.
حسینی با بیان اینکه ایران برای چین بازار بزرگی
محسوب میشود گفت :چینیها در پاکستان به
طور مفصل مشغول فعالیت هستند و در کشورهای
مشترکالمنافع هم کار میکنند .آنها هم عالقهای
ندارند که در منطقه آشوبی به وجود بیاید و مجموع
این اقدامات ممکن است چینیها را به این نتیجه
رسانده باشد که در تعامل با ایران رویکرد متفاوتی با
آمریکا در پیش گیرند که امیدواریم تصمیم نفتیشان
درباره ایران عملی باشد؛ اما حتی اگر این رویکرد
نمادین هم باشد ،باز هم در این شرایط خرید نفت از
ایران حرکت مفیدی است که امیدوارم ادامهدار باشد.

به گزارش ایلنا ،فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین
و اقتصاد با موضوع بنیانهای نئولیبرالیسم تحریمها گفت :در طی
این چند ماه اخیر که مسئله خروج آمریکا از برجام و بازگشت موج
تحریمها موضوعیت پیدا کرده است ،شاهد واکنشهای متفاوتی
نسبت به این پدیده هستیم که به نظر میرسد زیر ذرهبین قرار دادن
آنها برای فهم بایستههای شرایط کنونی کشور بسیار ضروری است.
دو رویکرد به ظاهر متفاوت اما با کارکرد یکسان در مورد بازگشت
تحریم ها مشاهده میشود که شخصا ً هر دو رویکرد را مشکوک
ارزیابی میکنم .رویکرد اول ادعا میکند که تحریمها هیچ تاثیری
بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران نگذاشته و نخواهد گذاشت،
بنده این رویکرد را مشکوک و خطرناک میدانم چون نسبت به
مسائل حیاتی مبتالبه کشور حساسیتزدایی میکند که میتواند
ل جبرانی را در پی داشته باشد .مومنی
برای کشور هزینههای غیرقاب 
ادامه داد :رویکرد دوم که عمدتا ً در بیرون از کشور فعال است ادعا
میکند که هدف صریح اعالم شده از بازگشت تحریمها ،براندازی
و فروپاشی اقتصاد ایران است .آنها ادعا میکنند که اراده این است
پس نمیتوان کاری کرد .این رویکرد نیز به شکلی دیگر با ژست
متعارض نسبت به تحریمها و از نیاز شدید کشور به برخورد فعال
با تحریمها حساسیتزدایی میکند و به نظر بنده این دو رویکرد در

قیمت وام مسکن
برای اقشار مختلف
مدتهاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق

تسهیالت مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و
تقاضا را برای این اوراق کاهش داده است .در

حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن

در فرابورس ایران در حدود  ۵۰هزار تومان
معامله میشود.

به گزارش ایسنا ،در هفتههای اخیر قیمت

اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن با نوسانات
زیادی مواجه نبوده است .وضعیت کلی بازار

مسکن که با توجه به افزایش قیمتها در رکود

به سر میبرد ،به این شرایط دامن زده و مقدار
تقاضا را برای خرید اوراق تسهیالت مسکن

باید به مردم برگردیم

فرشاد مومنی اظهار کرد :ما باید به مردم برگردیم و اگر ابزارهای
توگوی عالمانه
عالمانه این مردمگرایی یعنی شفافیت و حریت و گف 
و کارشناسانه را جایگزین این مناسبات نکنیم فریبهای اصحاب
رانتی و مافیای رسانهای پشتیبانان میتواند استمرار داشته باشد و
آسیبها را به شدت افزایش دهد.

نگاهی به صورتهای مالی سال  97بانک
گردشگری نشان میدهد که این بانک در سال
مالی منتهی به اسفند  97موفق شده مبلغ 340
میلیارد و  157میلیون ریال سود خالص محقق
کند.
این بانک در طول سال مالی  97مبلغ  37هزار
و  343میلیارد ریال سود و وجه التزام تسهیالت
اعطایی در حسابهای خود ثبت کرده که در
مقایسه با سال مالی ماقبل با رشد  368درصدی
مواجه شده و این حکایت از عملکرد مطلوب بانک
در سال مالی  97دارد .ضمن اینکه در سال مالی
 97بانک به ازای هر سهم سود  57ریالی محقق
کرده و جمع درآمدهای مشاع بانک با افزایش
 260درصدی به مبلغ  38هزار و  519میلیاردریال
رسیده است .همچنین بانک گردشگری از سال
گذشته برنامه افزایش سرمایه خود را دنبال می
کند و بنابر تصمیماتی که در این بانک گرفته شده
 ،قرار است سرمایه بانک از  6هزار میلیارد ریال
به مبلغ  15هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی
سهامداران و به منظور اصالح اجرای اقدامات
اصالحی افزایش یابد .نگاهی به ترازنامه بانک
نشان میدهد که داراییهای نقد در سال مالی
 97با افزایش  270درصدی همراه شده و به مبلغ
 17هزار و  147میلیارد ریال رسیده است .ضمن
اینکه بانک اعالم کرده که هیچگونه بدهی به بانک
مرکزی نداشته و بدهی های خود به سایر بانکها
و موسسات اعتباری دیگر را  4درصد کاهش داده
است .بنا بر این گزارش ،بانک گردشگری درسال
مالی  97مبلغ  32هزار و  364میلیارد ریال به
عنوان درآمدهای غیرمشاع در حسابهای خود
ثبت کرده که  739درصد نسبت به سال مالی
 96رشد داشته است.

کم کرده است .در آخرین روز کاری فرابورس

واقع دو روی یک سکه هستند .وی خاطرنشان کرد :البته رویکرد
سومی را نیز میتوان در نظر گرفت که مسئله تحریمها را به مثابه
نزا در نظر میگیرد و میتواند همانند هر شوک دیگری
شوک برو 
در بردارنده فرصتها و تهدیدهایی باشد .یک نظام تصمیمگیری و
اجرایی خردورز و بااراده و سازماندهی شده ،میتواند از این شوک
نزا به اعتبار فرصتهایی که فراهم میکند ،کانونهای اصلی
برو 
آسیبهای ناشی از خطاهای سیاستی گذشته را شناسایی کند و با
متر شدت آسیبهای وارد شده به کانونهای اصلی بقا و بالندگی
کشور ،کمک کند تا آسیبها به صورت عمیق شناخته و سازوکارهای
برطرفکننده آنها پیدا شود .اما اگر چنین نظام تصمیمگیری هوشمند
نزا گسترش و تعمیق
و باارادهای نباشد نصیب ما از این شوکهای برو 
گرفتاریها خواهد بود .مومنی ادامه داد :نیروی محرکه این موج دوم
یعنی برخورد انفعالی در برابر تحریمها ،غفلت و سهلانگاری در
شناخت کانونهای اصلی آسیبپذیری جامعه و اقتصاد ،به شدت
نیازمند واکاوی علمی و کارشناسانه است و واقعا باعث تاسف است
که بحثهای کارشناسی در جامعه به طرز افراطی سیاستزده ما
این استعداد را پیدا میکند که بازیچه مطامع سیاسی قرار بگیرد و از
کانالهای اصلی خارج و در مدار ز دوخوردهای باندی و جناحی باشد
که این بسیار خطرناک است .استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
اضافه کرد :بنابراین در این شرایط باید از اصحاب خرد و دانایی و
رسانههای مستقل ،ملی و اسالمی بخواهیم در هوشیارسازی نقش
فعال داشته باشند و مسائل ملی در استاندارد خودشان مورد توجه
قرار بگیرد .باید در جناحهای مختلف درون ساختار قدرت این بلوغ
فکری را ایجاد کرد که حداقل آن موضوعاتی که به بقا و بالندگی

کشور مربوط میشود ،اجازه ندهند قربانی بازیهای سیاسی و
رانتجوییهای طبعی آن شوند .با کمال تاسف آنچه تا امروز مشاهده
میکنیم این است که بنیه اندیشهای در سطح نظام تصمیمگیری و
تخصیص منابع برای مواجهه با این شرایط بسیار ناکافی به نظر
میرسد و نظام تصمیمگیری بیش از اینکه برخورد فعال و عالمانه
را در دستور کار خود قرار دهد تحت عنوان راهحلهای برونرفت
از شرایط فعلی در جستجوی و پیگیری سیاستهایی است که خود
باعث این سطح از آسیبپذیری در اقتصاد سیاسی ایران شدهاند و
در این شرایط هم دانشگاهیها و هم اهل رسان ه مسئولیت خطیری
دارد .مومنی با اشاره به وجه اندیشهای این رویکرد گفت :اما این
بازی خطرناک یک وجه اندیشهای نیز دارد که شعار خصوصیسازی،
آزادسازی و واردکردن شوکهای قیمتی پیدرپی به اقتصاد ملی را
به عنوان راهکار و را ه چاره اقتصاد ایران در این شرایط میداند .اگر
نظام تصمیمگیری هوشمندی داشت تجربه سه دهه گذشته را زیر
ذرهبین قرار میداد و یا حداقل اگر اهل مشارکت بود ،قبل از اینکه
تصمیمی را نهایی و اعالم کنند نظرخواهی انجام میداد تا موضوع
شفاف شود .البته شواهد به اندازه کافی گویا است که اجازه ندهد یک
نظام تصمیمگیری با بضاعت ناکافی و غیرکارشناسی این قدر تحت
تأثیر قرار بگیرد .وی ادامه داد :اما این وجه اندیشهای قابل بحث
است و ما بارها اعالم آمادگی کردهایم که حاضر به مناظره با افراد
صاحب صالحیت هستیم .کجای دنیا در این شرایط اقتصادی توصیه
به شوکهای پیدرپی قیمتی ،خصوصیسازی و آزادسازی میکنند
که جز فاجعهسازی و تشدید بحرانها و گلآلود کردن آب اقتصاد
ایران برای بهرهمندی رانتجویان چیز دیگری را فراهم نمیکند.

ایران در این هفته امتیاز تسهیالت مسکن

اردیبهشت ماه  ۵۰هزار و  ۸۰۰تومان بود؛ در

صورتی که قیمت تسه فروردین امسال حدود
 ۵۲هزار تومان تعیین شده بود .گفتنی است،

قیمت اکثر اوراق منتشرشده در سالهای ۱۳۹۶

و  ۱۳۹۷به طور میانگین  ۵۰هزار تومان اعالم و
دادوستد شده است .ارزیابی محاسبه هزینه وام

مسکن ،از آنجا که قیمت بیشتر تسهها حدود

 ۵۰هزار تومان است ،قیمت هر ورق تسه را به

طور متوسط  ۵۰هزار تومان در نظر گرفته و با
این رقم هزینه وام مسکن برای افراد مختلف در

این گزارش محاسبه شده است .زوجهای تهرانی

برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی مسکن

باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند.
آنها باید  ۱۰میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰

برگها کنند .به این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون

تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید  ۴۰برگ

تسه خریداری شود ،دو میلیون تومان اضافه

میشود .همچنین زوجهای غیرتهرانی که در
شهرهایی با جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر

جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند تا سقف

 ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن

این مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند

و با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت
خرید این اوراق بپردازند.

مقیمی اعالم کرد

خبر خوش برای تولیدکنندگان

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن تشریح بازنگریهایی
ح رونق تولید صورت گرفته ،از پیشبینی پرداخت  ۱۴۰هزار میلیارد
که در طر 
تومان تسهیالت به  ۳۵هزار و  ۶۱۰واحد صنعتی طی این طرح در سال جاری
خبر داد و اظهار کرد که واحدهای صنعتی در سال جاری مجموعا ً به  ۷۲۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند که درخواست پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی
اعالم شده است.
کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکالتی است که

بخشهای مختلف صنعت بارها نسبت به آن گالیه داشتند .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران نیز چندی پیش اعالم کرد که با افزایش
نرخ ارز در سال گذشته نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶
بیش از سه برابر شده و با این شرایط بانکها باید منابع خود را به سمت حمایت
از تولید سوق دهند.از طرف دیگر از سال  ۱۳۹۶سه طرح حمایتی تحت عناوین
«رونق تولید»« ،بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با
اعتباری معادل  ۵۰هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و نوسازی صنایع در
نظر گرفته شد ،اما آمارها نشان میدهد سال گذشته استقبال چندانی از این
طرحها نشده است و معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
علت آن را وجود برخی طرحهای موازی شامل یارانه عنوان کرد و ضمن برشمردن
دالیل افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در سال جاری ،از بازنگریهایی
در طرح رونق تولید خبر داد .در این رابطه فرشاد مقیمی ،معاون امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به سیاستهای
این وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی ،اظهار
کرد :سال گذشته پیشبینی شده بود که برای مدیریت صنایع کشور به حدود
 ۲۷۷هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز است که حدود  ۲۰۱هزار میلیارد
تومان از این نیاز به واحدهای تولیدی پرداخت شد .وی با اشاره به تغییرات نرخ

ارز در سال گذشته و تأثیر آن بر افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در
گردش ،گفت :از طرف دیگر سال گذشته مبادالت بانکی با کشورهای خارجی
سختتر شد و زمان رسیدن مواد اولیه به کشور حدود سه ماه افزایش پیدا کرد
و از چهارماه به حدود هفتماه رسید .معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با اشاره به تأثیر نوسان قیمتها بر فروش اعتباری یا اقساطی ،تصریح
کرد :با توجه به اینکه تولیدکنندگان برآوردی از قیمت مواد اولیه موردنیاز خود در
ماههای آینده ندارند فروش اعتباری در سال گذشته کاهش داشته است .مقیمی
همچنین علت دیگر کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش قدرت
خرید مردم عنوان کرد و گفت :در این شرایط برخی تولیدکنندگان باید برای فروش
محصوالت خود راهکارهایی در نظر میگرفتند که خریداران را تشویق کنند .وی
افزود :در زمینه صادرات نیز تولیدکنندگان با محدودیتهایی مواجه شدند که
زمان فروش محصوالت را طوالنیتر کرد و از طرف دیگر لزوم عرضه ارز در سامانه
نیما باعث شد که فروشندگان تردیدهایی برای صادرات داشته باشند ،چراکه نرخ
ارز در بازار آزاد بیشتر بود .این مقام مسئول با بیان اینکه مجموع این شرایط
باعث شد که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به بیش از  ۲۷۷هزار میلیارد
تومان برسد ،اظهار کرد :در نهایت در یکی از جلسات شورای هماهنگی اقتصادی
دولت ،رئیسجمهوری دستور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی

از سوی بانک مرکزی را صادر کرد اما با وجود اینکه برآورد ما از نیاز واحدهای
تولیدی در آن مقطع حدود  ۹۰هزار میلیارد تومان بود ،بانک مرکزی پرداخت
 ۴۰هزار میلیارد تومان را به عهده گرفت ،که این مبلغ نیز تا پایان سال گذشته
پرداخت نشد .همچنین به گفته وی در سال گذشته حدود  ۲۰۱هزار میلیارد
تومان تسهیالت به بخش صنعت پرداخت شد؛ اما طبق آمارها سهم تسهیالت
پرداخت شده به بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال  ۱۳۹۶کاهش
داشته و از  ۲۸.۴به  ۲۷درصد رسید و در عوض سهم بخش مسکن و ساختمان
از  ۸.۵به  ۱۳.۴درصد افزایش یافت .معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در ادامه اعالم کرد که برآورد این سازمان از نیاز واحدهای تولیدی به
نقدینگی در سال جاری حدود  ۳۶۰هزار میلیارد تومان است و با فرض دو بار
چرخش سرمایه در گردش در سال ،نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در مجموع
معادل  ۷۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که درخواست پرداخت این مبلغ به
بانک مرکزی اعالم شده است .وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت
عنوان «رونق تولید» ،اظهار کرد :در سال جاری برنامههایی با پیشفرض تحریم
برای رونق تولید طراحی شده است .برای مثال با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در
توسعه صادرات مؤثر بوده ،قصد داریم در رشتههای صنعتی که پتانسیل مناسبی
دارند ،رشد تولید خوبی ایجاد کنیم.

