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عضو عالی شورای حل اختالف سه قوا:
 یارانه پنهان باید 

به یک چهارم برسد
عضو هیات عالی حل اختالف سه قوا گفت: 
ساالنه بیش از یک تریلیون و 300 هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان پرداخت می شود که این رقم 
در کشور همســایه غربی ما صفر است. دولت و 
مجلس باید با همکاری یکدیگر حداقل این عدد را 
به یک چهارم برسانند تا اقتصاد کشور ضربه نبیند.

به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، محمد 
حسن ابوترابی فرد عضو هیات عالی حل اختالف 
سه قوا در نشست دومین میز تخصصی تعمیق 
ســاخت داخل در صنعت خودرو  با اشــاره به 
اهداف دشــمن و تحریم کشور گفت: دشمن به 
دنبال این بود که در سال 97 با اعمال تحریم ها، 
صنعت کشور را در شوک ببرد و در سال 98 رکود 
و تعطیلی صنایع شدت بیشتری به خود بگیرد هر 
چند ما در روزهای اول شاهد موفقیت آنها در این 
حوزه بودیم اما اکنون تمام آمارها حکایت از جهش 

در تولیدات حوزه های مختلف دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازدید خود 
از کارخانه سایپا گفت: این مجموعه نیز پس از یک 
دوران رکود شاهد جهش معناداری در تولید است 
و بنا بر گزارش مدیران تا پایان سال تولیدات این 
مجموعه به 540 هزار دستگاه خواهد رسید. امروز 
ما توانسته ایم به معنای واقعی تهدیدها را تبدیل 

به فرصت کنیم.
وی با اشــاره به صحبت های وزیر صمت در 
خصوص نیاز به تامین مالی گفت: این که آقای 
رحمانی گفتند ما به منابع مالی زیادی نیاز نداریم 
و فقط سرمایه در گردش می خواهیم به معنی این 
است که در سالهای قبل سرمایه گذاری مناسبی 
انجام شده است. منابع همیشه محدود هستند و 
مهم این است که سیاست گذاران کشور منابع را 

به سمتی هدایت کنند که اثرگذار و مولد باشد.
وی افزود: ساالنه بیش از یک تریلیون و 300 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می شود 
که این رقم در کشور همسایه غربی ما صفر است. 
دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر حداقل 
این عدد را به یک چهارم برسانند تا اقتصاد کشور 

ضربه نبیند.
    

وزیر جهاد کشاورزی:
مالک قیمت خرید تضمینی 

گندم تصمیم شورای اقتصاد است

وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: مالک قانون 
تصمیم شورای اقتصاد اســت و مراحل قانونی 
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم طی شده و 
ســخنگوس دولت قیمت مصوب را اعالم کرده 

است.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، محمود 
حجتی در حاشیه مراسم امضا تفاهم نامه اجرای 
مدیریت بهره برداری و نگهــداری از پارک های 
جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران، درباره 
احتمال تغییر قیمت گندم، اظهار کرد: مصوبه 
دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم توسط 
سخنگوی دولت عنوان شده و این قیمت مالک 

قانونی است.
 وی ادامه داد: مالک قانونی شــورای اقتصاد 
است و تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مراحل 
قانونی خود را در این شــورا طی کرده است. ما 
در شورای اقتصاد مفصل راجع به قیمت خرید 
تضمینی بحث کرده ایم و مصوبه شورای اقتصاد با 

حضور ما تعیین شده است.
وزیر جهــاد کشــاورزی دربــاره عملکرد 
این وزارتخانــه در برخورد با تغییــر کاربری و 
زمین خواری گفت: بر اساس قانون، مسئولیت 
تغییر کاربری در خــارج از طرح ها بر عهده امور 
اراضی اســت. وی ادامه داد: در تخلفات صورت 
گرفته ســازمان امور اراضی با طرح شکایت به 
مقامات قضایی تشکیل پرونده می دهد و از این 
طریق مودر پیگیری می شــود. حجتی با اشاره 
به تامین نهاده های کشــاورزی گفت: همچنان 
نهاده های کشاورزی با ارز 4٢00 تومانی تامین 
خواهد شد. گفتنی است؛ علی ربیعی، سخنگوی 
دولت، اخیرا در جریان نشست خبری خود درباره 
نرخ تضمینی خرید گندم اظهار داشــت:  بنابر 
مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم 
٢ هزار و ٢00 تومان در نظر گرفته شد و متناسب 
با سایر تورم ها و مسائل اقتصادی کشور چنین 
رقمی مشخص شد و امیدواریم که کشاورزان ما 

هم بتوانند منتفع شوند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

کارنامه تجارت خارجی ایران در 
نیمه نخست سال 98 با ٢۱میلیارد 
و٢٢۱میلیــون دالر واردات و ٢0 
میلیارد و 948 میلیون دالر صادرات 
بسته شــد و این در حالی است که 
ارزیابی هدفگذاری شــده صادراتی 
برای ســال جاری ۶۱ میلیارد دالر 
صادرات است که در حال حاضر تنها 

یک سوم آن محقق شده است.
در این زمینه روز گذشــته رضا 
رحمانی وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت نیــز از برنامه ریزی کاهش 
۱0 میلیارد دالری واردات کشــور 
تا ســال ۱400 خبر داد که بخشی 
از آن در اجــرای میزهــای تعمیق 
ساخت داخل دنبال می شود. براین 
اصل مقرر شــده تا پایان سال پنج 
میز تعمیق ســاخت داخــل دیگر 
در صنعت خــودرو، صنایــع لوازم 
خانگی، فوالد، مس، پتروشــیمی، 
موتورســیکلت، برق و الکترونیک و 
حوزه  فناوری اطالعــات در برنامه 

وزارت صمت قرار گیرد.
امــا از منظــر دیگــر مــوج 
اعتراض هــای اخیر در عــراق که 
دومین مقصد صادراتی ایران است، و 
از تیرماه شروع شده و اکنون سراسر 
این کشور را دچار نارامی و بی ثباتی 
کرده، فعــاالن تجــاری را در بیم و 
ناامیدی قرار داده است که پیش بینی 
می شــود ادامه ایــن وضعیت تاثیر 
قابل توجهی درهدفگذاری صادراتی 
ســال جاری چه در جهت افزایش 
و چه روند کاهشــی داشــته باشد. 
کارشناســان معتقدند بــا توجه به 
سهم ارزشی عراق از صادرات ایران 

و الزام رســیدن به افق تجاری ٢0 
میلیــارد دالری با عــراق، هرگونه 
اختاللــی در صــدور کاال بــه این 
کشــور همجوار کل صادرات ایران 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حمید حســینی، دبیرکل اتاق 
مشترک ایران و عراق در نوشته ای 
به بررســی تهدیدها و فرصت های 
این آشوب های داخلی عراق از منظر 
اقتصادی و تجاری پرداخته و عنوان 
کرده است: »در ماه های اخیر دولت 
عراق حرکت جدی جهت اســتقرار 
قانون در عراق و برخورد با تخلفات 
را شــروع و کنترل بیشتری بر رفتار 
مــردم اعمال کرده اســت که برای 
عراقی ها که در ۱5 ســال گذشــته 
آزادی مطلق داشــته اند، خوشایند 

نیست«.
وی در ادامه یادآور شــده است: 
»در این وضعیــت احتماال به اموال 
ایرانیــان و نمادهای ایران آســیب 
خواهد رســید، موقعیــت احزاب 
مخالــف ایران تقویت خواهد شــد 
و صــادرات کاالی ایــران به عراق 
کاهش خواهد یافت، ولی می تواند 
در مواردی نیز به نفع ما باشــد که 
ازجمله آنها مقابله جدی دولت عراق 
با فساد و بوروکراســی، شناسایی و 
تصفیه عوامل فاســد و آشوبگران، 
خروج خارجی ها از بــازار عراق به 
دلیــل ناامنی و اغتشاشــات و عدم 
تمایل آنها به حضــور در این بازار و 
حــذف محدودیت هــای تعرفه ای 
و گمرکی ازســوی دولــت عراق و 
افزایش صادرات اقالم غذایی ایران 

است.«
البتــه پیــش از ایــن در نیمه 
مردادماه نیز دبیرکل اتاق مشترک 

بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به 
کاهش صادرات به عــراق، 4عامل 
داخلی و خارجــی را دلیل کاهش 
صادرات ایران به عــراق عنوان کرد 
و تصریح داشت: » وضعیت صادرات 
ایران به عــراق مطلوب نیســت و 
صادرات ما به این کشور از ماه گذشته 
روند کاهشــی یافته است. کاهش 
قیمت ارز، گرمای هوا، فشار دولت 
به صادرکنندگان برای بازگشت ارز 
صادراتی از جمله عوامل داخلی موثر 
بر روند نزولی صادرات به عراق بوده 
اســت. عالوه بر این برخی تحرکات 
سیاســی در عراق به عنــوان عامل 
خارجی بر روند کاهش صادرات کاال 

از ایران به عراق مؤثر بوده است.« 
ســالم امینی، نماینده مجلس، 
نیز در تیرماه در رابطه با اعتراضات 
مردمی در عراق اعالم کرد: »ناآرامی 
و بی ثباتــی در عــراق حتما روی 
تجارت خارجــی ایران اثــر منفی 
می گذارد و حداقــل نتیجه اش آن 
اســت که صادرات ایــران به عراق 
را مختــل می کنــد و زائرانــی که 
عازم عتبات عالیات می شــوند را با 

نگرانی  هایی مواجه می کند.«
 پیشتازی واردات 

در نیمه نخست سال 
آمارهای رســمی منتشر شده از 
ســوی گمرک ایران نشان می دهد 
که کاهش صادرات در نیمه نخست 
سال نسبت به واردات ضمن اینکه 
تراز تجاری کشــور را منفی کرده، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نیز با کسری همراه بوده است. البته 
بررســی های ماه به ماه آماری هم 
حکایت از آن دارد که تراز تجاری ماه 

به ماه به نفع واردات و منفی است.

حجم تجــارت خارجی ایران در 
نیمه نخســت ســال، 4٢میلیارد و 
۱۶9 میلیــون دالر گزارش شــده 
اســت که از این میزان، ٢۱میلیارد 
و ٢٢۱میلیون دالر ســهم واردات و 
٢0میلیارد و 948 میلیون دالر سهم 
صادرات که در این بین تراز تجاری 
نیز منفی ٢73 میلیون دالر و به نفع 

واردات رقم خورده است. 
صادرات غیرنفتی 23 درصد 

افزایش یافت 
به استناد آمار ارائه شده از سوی 
گمرک صادرات غیرنفتی کشور طی 
۶ ماه نخست امسال 70 هزار و 9 تن 
کاال به ارزش ٢0 میلیون و 948 هزار 
دالر بوده که از نظر ارزشی ۱0.55 

درصد کاهــش و از نظر وزنی 5.٢٢ 
درصد افزایش داشته است.

بررســی آمار گمرک از وضعیت 
تجارت کشور در نیمه نخست سال 
جاری نشــان می دهد کــه میزان 
صادرات قطعــی کاالهای غیرنفتی 
کشور )به استثنای نفت خام، نفت 
کوره و نفت سفید و همچنین بدون 
صادرات از محل تجارت چمدانی( 
بالغ بر 70 هزار و 9 تن و به ارزش ٢0 
میلیون و 948 هزار دالر بوده است 
که در مقایســه با مدت مشابه سال 
97، افزایشــی ٢٢.50 درصدی در 
وزن و کاهشی ۱0.55 درصدی در 

ارزش دالری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در 
این مدت، با افزایشی 0.4۱ درصدی 
در وزن و کاهشی 5.5۱ درصدی در 
ارزش دالری در مقایســه بــا مدت 
مشابه ســال 97، به ارقام ۱۶ هزار و 
5۶7 تن و ٢۱ میلیون و ٢٢ هزار دالر 

رسیده است.
  ادامه صدرنشینی چین 

در مقام شریک اول تجاری ایران 
طی شــش ماه نخست سال 98، 
بیشترین میزان صادرات کشور، به 
مقصد کشورهای »چین«، با رقمی 
بالغ بر 5 میلیــون و ۱0۶ هزار دالر 
و ســهم ٢4.37 درصد از کل ارزش 

صادرات، انجام شده است.
همچنین »عــراق« با 4 میلیون 
و ۶۶3 هــزار دالر و ســهم ٢٢.٢۶ 
درصد، »ترکیه« با ٢ میلیون و 55٢ 
هــزار دالر و ســهم ۱٢.۱8 درصد، 
»امارات متحده عربی« با ٢ میلیون و 
35۶ هزار دالر و سهم ۱۱.٢5 درصد 
و کشور »افغانستان« با یک میلیون 
و 7۶ هزار دالر و سهم 5.۱3 درصد 

از کل ارزش، صورت گرفته است.
 واردات یک میلیون دالری

از آلمان
 طی شش ماه نخست سال 98، 
»آلمان« بــه عنوان تنها کشــور از 
قاره اروپا توانســته است در ردیف 
پنجم وارادات به ایران با یک میلیون 
و۱3هزاردالر و سهم 4.77 درصد از 
کل ارزش واردات، جزو کشورهای 
عمده طــرف معاملــه واردات قرار 
گیرد. در زمینــه واردات اماراتی ها 
توانسته اند در نیمه اول سال جاری 
3میلیــارد و780میلیون دالر کاال 

به ایرانی ها بفروشــند و سهم شان 
را از کل ارزش واردات به حدود ۱8 
درصد برسانند. واردات از ترکیه در ۶ 
ماه منتهی به شهریور ارزشی معادل 
٢میلیارد و۶۱8میلیون دالر داشته 
و سهم ارزشی این کشور همجوار از 
کل ارزش واردات بیش از ۱٢درصد 

است. 
هنــد در مقــام چهارمیــن 
کشــورعمده طرف معاملــه ایران 
اســت کــه ارزش واردات از ایــن 
کشور٢میلیارد و۱٢7میلیون دالر 
گزارش شده که ســهم ارزشی آن 
نیز بیش از ۱0درصــد از کل ارزش 

واردات است.
 عقب نشینی صادرات 
در نیمه نخست سال

 98 ل  ســا ول  ا نیمــه  ر  د
صادرکننــدگان توانســته اند 70 
میلیون و 9 هزار تن کاال به ارزش ٢0 
میلیــارد و 948 میلیون دالر صادر 
کنند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر وزنی رشد ٢٢/5 درصدی 
داشته، ولی از نظر ارزشی با افت 5/ 

۱0 درصدی روبه رو بوده است. 
بر این اســاس، وزن صادرات در 
شهریور سال 97 معادل 57 میلیون 
و ۱5٢ هــزار تــن و ارزش صادرات 
٢3 میلیــارد و 4۱9 میلیــون دالر 

بوده است. 
 افزایش واردات 

در نیمه نخست سال 
واردکنندگان در نیمه اول امسال 
۱۶ میلیون و 5۶7 هــزار تن کاال به 
ارزش ٢۱ میلیــارد و ٢٢۱میلیون 
دالر از بازارهای دنیا بــه ایران وارد 

کرده اند. 
»چین« با اختصاص رقمی بالغ 
بر 5 میلیــون و 304 هــزار دالر و 
ســهمی در حدود ٢5 درصد از کل 
ارزش واردات، در جایگاه نخســت 
کشــورهای طرف معامله قراردارد 
و همچنان با وجــود افت مبادالت 
تجاری با ایران صدرنشینی خود را به 
عنوان شریک اصلی تجارت خارجی 

ایران حفظ کرده است.

صادرکنندگان از تأثیر ناآرامی ها بر مراودات تجاری و اقتصادی با همسایه غربی بیمناکند

ابهام در تجارت 20 میلیارد دالری با عراق 

موج اعتراض های اخیر 
در عراق که دومین مقصد 

صادراتی ایران است، فعاالن 
تجاری را در بیم و ناامیدی 

قرار داده زیرا هرگونه 
اختالل در صدور کاال به این 
کشور همجوار کل صادرات 

ایران را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد

کارنامه تجارت خارجی 
ایران در نیمه نخست 
سال ۹۸ با 2۱میلیارد 

و22۱میلیون دالر واردات 
و 2۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون 

دالر صادرات بسته شد و این 
در حالی است که ارزیابی 

هدفگذاری شده صادراتی 
برای سال جاری ۶۱ میلیارد 
دالر صادرات است که تنها 

یک سوم آن محقق شده 
است

گفت وگو

مدیرعامل بانک توســعه صادرات گفت: 
به نظر مــن وجود بازار متشــکل ارزی الزم 
است که با عملی شــدن این بازار خریداران 
و فروشــندگان در یک بازار منظم و متشکل 
می توانند عرضه و تقاضــا ارزهای مختلف را 
انجام دهند بانک مرکزی هم به عنوان ناظر 
و بازار گردان می توانــد نقش موثری در این 

بازار ایفا کند.
علی صالح آبادی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص بخشنامه بازار باز و 
انتشار اوراق بدهی گفت: با اجرایی شدن این 
بخشنامه بخش مهمی از مطالبات بانک ها از 
دولت وصول می شــود ضمن آنکه این اوراق 
قابل معامله در بازار بورس است و هر زمان که 
دولت نیاز داشته باشــه می تواند با تضامین 
الزم و به شرطی که در بودجه مشخص شود 

که در چه ســالی و به چه شــکلی قرار است 
بازپرداخت صورت بگیرد از این اوراق استفاده 
کند. به طــور کلی این بخشــنامه به روابط 
بانک ها و دولت نظم می دهد و به قول معروف 
حساب کتاب بانک با دولت مشخص می شود.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات با 
وجود قطع سیستم ســوئیفت با روش های 
مختــص بــه خــود، خدمــات ارزی را به 
صادرکنندگان و وارد کنندگان می دهد، هر 
چند محدودیت ها و مشکالتی وجود دارد اما 

به هر حال کار انجام می شود.
صالح آبــادی ادامــه داد: در حال حاضر 
معامالت ارزی ما به شــکل سامانه ای و بازار 
بورسی نیست و کار به شکل سنتی و تلفنی 
انجام می شود حال اگر این روند در سامانه ای 
شــبیه بورس صورت بگیرد خریــداران و 

فروشــندگان می توانند در هــر لحظه بازار 
را رصــد کنند و بانــک مرکزی بــه عنوان 
بازارگردان می تواند نظارت داشــته باشد و 
در مواقع لــزوم که نیاز  اســت، جانب تقاضا 
تقویت شود به عنوان خریدار وارد شود و در 
مقابل اگر قرار است جانب عرضه را بگیرد به 
عنوان تامیــن کننده  وارد شــود و بازار را به 

ثبات برسانند.
وی تصریح کرد: البته مدت زیادی است 
که بــازار ارز از ثبات خوبی بهــره می برد و 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی می توانند 
به این بازار اتکا کنند اما ایجاد چنین بازاری در 
بلندمدت به شکل کامال نظام مند می تواند به 
مدیریت کسب و کار فعاالن اقتصادی کمک 
کند. البته اگر تاخیری هم در تشــکیل بازار 
متشکل ارزی ایجاد شــود مشکلی به وجود 

نمی آید زیرا بازار ثبات الزم را دارد و این یک 
برنامه میان مدت است.

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات در 
خصوص نقش این بانک در شــرایط تحریم 
و نحوه خدمات رســانی آن گفت: این بانک 
با وجود قطع سیستم سوئیفت با روش های 
مختــص بــه خــود، خدمــات ارزی را به 
صادرکنندگان و وارد کننــدگان می دهد، 

هر چند محدودیت ها و مشکالتی وجود دارد 
ولی به هر حال کار انجام می شود.

وی در خصوص افزایش سرمایه این بانک 
گفت: بــا توجه به افزایش نــرخ ارز، افزایش 
ســرمایه بانک یک ضرورت اســت و ما این 
درخواست را به مجمع دادیم  هر چند در دو 
سال گذشته از محل تبصره 35 حدود هزار 

میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت وگو با ایلنا:

 بازار متشکل ارزی نیاز اقتصاد کشور است


