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پس ندادن بدهی چینیها به ایران صحت ندارد
نایب رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین با تکذیب این موضوع که چین قصد
بازگرداندن بدهی خود به ایران را ندارد عنوان کرد :اینکه گفته می شود ...

رشتههای مورد نیاز بازار کار
اعالم شد

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رشــتههای تعمیر
و نگهداری لپتاپ ،موبایل ،خودرو ،ماشین آالت صنعتی،
نصب و راهاندازی خطوط تولیــد ،طراح ،گیاهان دارویی،
محصوالت غذایی ســالم و انرژیهــای تجدیدپذیر را
مهمترین رشتههای مورد نیاز بازار کار نام برد و از جوانان
جویای کار خواســت تا در این رشــتهها جذب بازار کار
شوند.
به گــزارش خبرنگار خبرگــزاری دانشــجویان ایران
(ایســنا) ،کوروش پرند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
در حال حاضر بیشــترین فارغالتحصیل بیکار را در حوزه
فناوری اطالعــات داریم ،گفت :از ایــن رو برای جذب
فارغالتحصیالن این حوزه ضروری است تا رشتههای این
حوزه متناسب با نیاز بازار کار طراحی و ارائه شود.
وی ادامــه داد:در حال حاضر بیشــترین نیاز بازار کار در
حوزه فناوری اطالعات برنامهنویســی اپلیکیشن موبایل
است و با شــرایط موجود در سال  94یکی از حوزههایی
که میتوانیم روی کســب و کار آن متمرکز شویم توسعه
برنامهنویســی اپلیکیشن اســت به نحوی که هماکنون
کشــور ظرفیت جذب  100هزار برنامهنویس اپلیکیشن
را دارد.
معاون وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه
 60درصــد مهارتآموزانی کــه آموزشهای تخصصی
دیدهانــد وارد بازار کار میشــوند ،اظهار کــرد :در حال
حاضر ســه نوع طبقهبندی بــرای مهارتآموزان آموزش
دیده وجود دارد؛ یکســری آموزشهای عمومی دیدهاند،
یکسری آموزشهای تخصصی را فرا گرفتهاند و یکسری
نیز شــاغل بوده ولی آموزشهای تخصصی برای ارتقای
بهرهوری گذراندهاند.
پرند ادامه داد :در حال حاضر بیشتر آموزشهای ما عمومی
است ولی به طور کلی آن دسته از افرادی که آموزشهای
تخصصی دیدهاند به ســرعت جذب بازار کار شدهاند به
نحوی که  95درصــد آموزش دیــدگان دوره UPVC
(کارگاه در و پنجره دوجداره) مشغول به کار شدهاند.
وی افزود :هماکنون  40میلیون نفر جمعیت غیرفعال داریم
و بــرای اینکه در کوتاه مدت ایــن جمعیت را فعال کنیم
باید به ســمت و سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط،
مشاغل خانگی و اشتغال خود حرکت کنیم.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ســازمان
آموزش فنی و حرفهای کشــور شــش هزار اســتاندارد
آموزشــی دارد که  1500اســتاندارد به صنایع دستی و
مشاغل خرد مرتبط است.
پرند در پایان عملکرد آموزشــی سازمان فنی و حرفهای
در ســه ماهه نخســت ســال جاری را مورد اشاره قرار
داد و گفــت :در ســه ماهه اول ســال  94در بخشهای
خدمات ،صنعت ،فرهنگ و هنر و کشــاورزی  48میلیون و
 114هزار و  446نفر ساعت آموزش داشتیم که از این میزان
 19میلیون و  550هزار و  292نفر ساعت در بخش دولتی
و  28میلیــون و  564هزار و  154نفر ســاعت در بخش
خصوصی آموزشهای فنی و حرفهای را فرا گرفتهاند.

اقتصاد
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نمایندگان فولکسواگن و دایملر به ایران آمدند
نمایندگان دو خودروساز آلمانی فولکسواگن و دایملر برای مذاکره و زمینهسازی برای
حضور در ایران عازم تهران شدهاند ...

بانک ها کاهش سود تسهیالت را تالفی کردند

گــر چــه بانکهــا بــا شــروط خــاص خــود از مصوبــه
شــورای پــول و اعتبــار تبعیــت کــرده و نــرخ ســود
تســهیالت را تــا  24درصــد کاهــش دادنــد ،ولــی
در مقابــل از امتیــازات دیگــر مشــتریان کــم کردنــد
تــا ضــرر کاهــش حداقــل چهــار درصــدی ســود را
تالفــی کــرده باشــند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،بعــد ازمصوبــه
شــورای پــول و اعتبــار بــرای کاهــش
نــرخ ســود تســهیالت از حداقــل  28بــه
 24درصــد ســرانجام بعــد از یکــی دو مــاه
بانکهــا نــرخ ســود تســهیالت پرداختــی
خــود را تــا حــدودی بــا نــرخ  24درصــد
مصــوب منطبــق کردنــد و هــر یــک بــا ابــاغ
لیســت بلنــد باالیــی از شــروط مــد نظــر بــه
پرداخــت تســهیالت  24درصــدی تــن دادنــد.
امــا کســر حــدود چهــار درصــدی ســود
دریافتــی از مشــتریان کــه مــی توانــد منابــع
قابــل توجهــی را آنهــم در دوران کســری
نقدینگــی بــه همــراه داشــته باشــد چنــدان
بــه مــذاق بانکهــا خــوش نیامــد و ســعی کردنــد بــه
گونــه ای دیگــر آن را جبــران کننــد.
جــدای از اینکــه در برخــی بانکهــا شــرایط وام
دهــی بــه گونــه ای پیــش مــی رود کــه در نهایــت
ســود  24درصــدی مصــوب تــا همــان نــرخ هــای
 28درصــدی ســابق بــه مشــتری هزینــه تحمیــل
مــی کنــد ،شــرایط دریافــت و بــاز پرداخــت ســخت
تــری نیــز بــرای آنهــا تعییــن مــی شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه در بخشــنامه برخــی بانکهــا
تاکیــد شــده اســت کــه دوره هــای بازپرداخــت وام
پرداختــی بــا ســود  24درصــد کاهــش یافتــه اســت
بــه گونــه ای کــه بــرای اعطــای تســهیالت در قالــب
عقــد مضاربــه کــه عمدتــا بازپرداخــت یکجــا دارد
دوره بازپرداخــت از  6مــاه بــه ســه مــاه کاهــش یافته

و مشــتری ملــزم اســت تــا تســهیالت دریافتــی را در
نصــف مهلــت قبلــی بــه بانــک برگردانــد.
مدیــر یکــی از شــعب در ایــن رابطــه توضیــح داد کــه
بــا ایــن کاهــش دوره زمانــی ،منابــع پرداختــی زمــان
کمتــری دســت مشــتری مانــده و بــه گونــه ای ضــرر
کاهــش چهــار درصــدی ســود جبــران مــی شــود.
در مــوردی دیگــر اگــر قــرار باشــد کــه ســپرده
مشــتریان بــه عنــوان وثیقــه وام گیرنــده قــرار
گیــرد ســود واقعــی بــه آن پرداخــت نخواهــد شــد،

بــه طــوری کــه ســود ســپردههای یکســاله کــه
در حــال حاضــر بایــد بــا  20درصــد پرداخــت شــود
وقتــی کــه بــه عنــوان وثیقــه وام پرداختــی بــا ســود
 24درصــد باشــد ،ســود ســاالنه آن بــه  18درصــد
یعنــی ســود ســپرده  9ماهــه کاهــش مییابــد  .در
ایــن حالــت بــا کاهــش ســود تســهیالت دریافتــی
بانــک هــم ســود کمتــر از حــق مشــتری(20
درصــد) بــه وی مــی پــردازد.
در ایــن میــان دســتورالعملهای دیگــری
هــم در بانکهــا وجــود دارد کــه از مشــتری
طلــب حســابهای همیشــه پــر دارد .بــه
گون ـهای کــه مشــتری بایــد در حســاب خــود
منابــع کافــی داشــته باشــد بــا ایــن توضیــح
کــه گــردش حســاب یعنــی واریــز و برداشــت
مــاک نیســت بلکــه بایــد در حســاب وی
همیشــه ســپرده ای در خــور توجــه وجــود
داشــته باشــد .واضــح اســت ایــن ضــرورت
هــم بــرای جبــران بخشــی از منابــع خــارج
شــده بانــک در قالــب تســهیالت خواهــد بــود.
بــه هــر حــال بانکهــا هــر یــک بــا ترفندهــای خــاص
خــود مصوبــه ســود شــورای پــول و اعتبــار را دور
مــی زننــد؛ نــرخ ســود ســپرده ســاالنه را همــان
 20درصــد مــی پردازنــد ،ولــی بــرای جــذب مشــتری
ســود روزشــمار را  19درصــد افزایــش داده انــد و از
ســویی دیگــر بــرای پرداخــت تســهیالت بــا ســود
 24درصــد مشــتریان را تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد
و گاهــا از حــق خودشــان منــع میکننــد.

جزئیات اموال توقیف شده ایران در آمریکا
با به پایان رسیدن مذاکرات هستهای موضوع آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران
در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است ...

اقتصاد امروز

رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت هر کیلو مرغ به  6500تومان در بازار روز سهشنبه خبر داد و گفت :این وضعیت تا
پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و به اعتقاد من قیمتها نه تنها افزایش نمییابد ،بلکه کاهش نیز خواهد داشت.

مشاور کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور تاکید کرد

اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاههای باالی  50نفر

اجــرای طبقهبنــدی مشــاغل در کارگاههــا
ضابطــهمند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در
پرداختیها میشود.
علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار ایســنا ،اظهار کرد:
طبعا طبقهبندی مشاغل فاصلههای حقوقی را از میان
برداشــته و موجب پرداخت واقعی حق و حقوق کارگر
میشود.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بخــش اعظمی از
کارخانههای بزرگ لیســت کارگران خود را به عنوان
کارگر ساده رد میکنند و حقوق یک کارگر ساده را به
کارگر متخصص خــود میدهند و هیچ گونه اختالفی
بیــن حقوق کارگر ســاده و کارگــر متخصص قایل
نمیشوند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور اضافه
کــرد :با وجود آنکــه قانون کار موضــوع طبقهبندی
مشاغل را دیده است اما متاسفانه به درستی در کشور
اجرا نمیشــود لذا مجری قانون یعنی وزارت کار باید

نظارت بیشــتری نســبت به اجرای صحیح آن اعمال
کند و بازرسی از کارگاهها را افزایش دهد زیرا قانون به
تنهایی کاری از پیش نمیبرد.
خدایی در عین حال مهمترین مانع اجرای طبقهبندی
مشــاغل را نبود امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید
کرد :بسیاری از کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت
هستند و نگرانی آنها برای از دست دادن شغل موجب
شــده تا نتوانند پیگیر طرح باشند از طرفی کارفرمایان
برای آنکه طرح اجرا نشــود بعضا رویه اخراج یا تغییر
کارگران و جایگزین کردن کارگر را در پیش میگیرند
به همین دلیل اجرای واقعی طرح ســالها با مشــکل
مواجه بوده اســت .وی با تاکید بر اجرای طبقهبندی
مشاغل در کارگاههای باالی  50نفر افزود :لیستهای
بیمه تمام شرکتها و کارگاهها هم اکنون موجود و قابل
پیگیری اســت و وزارت کار میتواند به سادگی آنها
را شناسایی و کارفرما را مکلف به استخدام کارشناس
طــرح کند .به گفته مشــاور کانون عالی شــوراهای

اســامی کار کشور ،کارگران میتوانند نسبت به عدم
اجرای طرح در کارگاه شــکایت کنند ولی این پروسه
از مرحله ثبت شکایت تا ورود به فاز قضایی پروسهای
طوالنی و زمانبر اســت و بهتر است وزارت کار در این
زمینه وارد عمل شود.

جهانگیری:

در دوران بعد از تحریم  ،ایران شرکای خارجی خود را انتخاب می کند

معـان اول رییـس جمهـوری گفـت :در دوران بعـد از تحریـم  ،ایـران
شـرکای خارجـی خـود را انتخـاب مـی کنـد و قـرار نیسـت دیگـران مـا
را انتخـاب کننـد.
بـه گـزارش خبرنگار اعزامی ایرنا اسـحاق جهانگیری عصر سـه شـنبه در
جریـان سـفر یک روزه خود بـه اردبیل و در آیین افتتـاح کارخانه MDF
آرتاپـان افـزود :در دوران بعـد از تحریـم ،مهم ترین حرف ما با کشـورها و
شـرکت هایی که تصورشـان از ایران یک کشـور کوچک در حال توسـعه
بـا ظرفیـت هایـی محدود اسـت و این کـه یک فرصـت برایشـان فراهم
شـده تـا کاالهـای خـود را بـه ایـران بفروشـند و بازار ایـران را در اختیـار بگیرند  ،این اسـت کـه ما انتخـاب می کنیم
بـا چه کسـی کار کنیم.
جهانگیـری بـا بیـان ایـن کـه صنعتگـران بایـد شـرکای خـود را در دنیـا انتخـاب کننـد ،اظهـار داشـت :شـرکت های
خارجـی ای مـی تواننـد بعـد از تحریـم در ایـران کار کننـد کـه به شـرکت هـای ایرانـی به عنـوان یک شـریک نگاه
کننـد و بـه ظرفیـت هـای ایـران بـه عنوان یـک ظرفیـت مهـم بنگرند.
وی تصریـح کـرد :شـرکت هـای خارجـی بایـد با شـرکت های ایرانی  ،شـرکت و تولید مشـترک داشـته باشـند که نه
تنهـا بـرای ایران بلکه بـرای منطقـه و جهان تولیـد کنند.
معـاون اول رییـس جمهـوری ادامـه داد :مـا در دوران بعـد از تحریـم قـرار نیسـت بـازار کشـور را در اختیـار خارجـی
قـرار دهیـم و ارز کشـور را صـرف واردات کاالهـای مصرفـی کنیـم؛ البته قرار هم نیسـت سیاسـت های بسـته دولتی
کنترل شده داشته باشیم.

کنگره آمریکا منتشر کرد

آن سو
ژاپنی ها به صنعت نفت ایران بازمی گردند

خبرگزاری رســمی کیودو از امکان بازگشت شرکت اینپکس ژاپن به
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رســمی کیودو ،یک مقام ارشد
وزارت نفت ایران اعالم کرد :امکان ازسرگیری حضور و فعالیت ژاپن
در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان که پنج سال پیش شرکت ژاپنی
اینپکس به دلیل فشار تحریم های آمریکا و غرب از آن کناره گیری
کرد ،وجود دارد.
بازگشــت شرکت اینپکس به پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان واقع
در جنوب غرب ایران نشان دهنده تمایل ایرانی ها برای بهره مندی
از توان فنی ژاپنی هاســت.ایران از میزان پیشرفت شرکت چینی در
طرح توســعه میدان نفتی آزادگان پس از خروج اینپکس ،ناراضی بوده و ابراز امیدواری می کند که پس از توافق
جامع هســته ای اخیر میان تهران و کشورهای گروه  ٥+١در وین ،احتمال مشارکت شرکت ژاپنی در طرح توسعه
میدان نفتی آزادگان فراهم شود.شــرکت اینپکس ژاپن در سال  ٢٠١٠میالدی به دلیل محدودیت ها و فشارهای
حاصلی از تحریم های ایاالت متحده آمریکا مجبور به کناره گیری از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شد.
مقام ارشــد وزارت نفت ایران با بیان اینکه بازگشــت دوباره اینپکس به طرح توسعه میدان نفتی آزادگان به نظر
وزارت نفت بســتگی دارد ،گفت :دیدگاه مثبتی نسبت به بازگشــت این شرکت ژاپنی به طرح توسعه میدان نفتی
آزادگان دارم.شــرکت اینپکس که در توکیو به ثبت رسیده و بخشی از سهام آن متعلق به دولت ژاپن است ،پیش
از خروج از طرح توســعه میدان نفتی آزادگان (به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام در منطقه خاورمیانه به
شمار می رود) پس از تشدید تحریم های ایران ،در این پروژه سهیم بود.
ایــران در نظر دارد با برگزاری یک کنفرانس در لندن از مدل تازه قراردادهای نفتی ایران برای جذب ســرمایه و
فناوری شرکتهای خارجی ،رونمایی کند.

“توافق هستهای” ؛ برگ برنده ایران در مذاکرات گازی با ترکیه؟

درحالــی که پیش از این خبرها حاکی از موافقت ترکیه با پیشــنهاد ایران مبنی بــر افزایش واردات گاز ایران به
این کشــور در ازای کاهش قیمت آن بود ،جمع بندی مذاکرات هستهای
و تشــدید احتمال لغو تحریم های بین المللی گویا ایران را بر آن داشته تا
مذاکرات گازی خود با ترکیه را از موضع جدیدی دنبال کند.
به گزارش ایســنا ،در ســال  1996ایران و ترکیه قراردادی  25ساله را در
زمینه مبادله گاز امضا کردند که بر اســاس آن همســایه غربی ایران باید
ســاالنه  10میلیارد لیتر مکعب گاز ایران را وارد کند .این قرارداد ایران را
پس از روسیه به دومین تامین کننده گاز این کشور تبدیل کرده است.
اما بهمنماه ســال  1392ادعای شــرکت دولتی بوتاش ترکیه روند این
قرارداد دیرینه را دچار مشــکل کرد ،چرا که این شرکت ادعا کرده بود که
ایران از آذرماه آن ســال در معامله خود کم فروشی و گران فروشی کرده است .البته  10ماه پس از آن دیوان بین
المللی داوری هرگونه کم فروشی از سوی ایران به ترکیه را رد و رای خود را به سود ایران را صادر کرد.
بــا ســفر هیات بلندپایه ترک و در صدر آن رجب طیب اردوغان ،رییس جمهــور ترکیه ،به تهران مذاکرات گازی
ایران به اوج خود رسید.
«آنچه مصرا خواستیم درباره انرژی بود زیرا ما بخش اعظمی از گاز طبیعی ایران را می خریم « ،».ما می خواهیم
بهای گاز مناسب باشد تا به بهای کمتر آن را به مردم بفروشیم و مردم ما متضرر نشوند که البته دو کشور دوست
باید در این باره همکاری و همفکری کنند ».این ها صحبت های رییس جمهور ترکیه است که فروردین ماه سال
جاری در دیدار با حسن روحانی ،رییس جمهور کشورمان مطرح شد.
با این حال بیژن نامدار زنگنه با تاکید بر اهمیت سهم بازار برای ایران گفته بود که به شرطی قیمت گاز ایران به
ترکیه کاهش مییابد که واردات گاز ترکیه از ایران افزایش یابد.
امــا در آن مقطع ترکیه پیشــنهاد واردات دوبرابری گاز از ایران را نپذیرفت تــا وزیر نفت هرگونه مذاکره دیگر را
بی دلیل بداند .ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان ،در تیرماه ســال جاری ترکیه با پیشــنهاد ایران مبنی
بر کاهش قیمت گاز در ازای افزایش واردات آن موافقت کرد.

جزئیات اموال توقیف شده ایران در آمریکا

بــا بــه پایــان رســیدن مذاکــرات هســتهای موضــوع
آزادســازی داراییهــای بلوکــه شــده ایــران در
خــارج از کشــور بــه بحــث داغ ایــن روزهــا تبدیــل
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن میــان اعــداد و ارقــام
مختلفــی از ســوی منابــع مختلــف دربــاره میــزان
داراییهــای ایــران در آمریــکا مطــرح میشــود.
براســاس گزارشــی کــه ســرویس تحقیقــات کنگــره
آمریــکا منتشــر کــرده اســت برخــی از تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران در زمان تســخیر النه جاسوســی
در ســالهای  1979تــا  1981در قالــب دســتورات
اجرایــی دولــت جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور
وقــت آمریــکا ،باعــث مســدود شــدن داراییهــای
ایــران در آمریــکا شــدند.
بخشــی از ایــن داراییهــا پــس از حــل و فصــل
موضــوع در ســال  1981تحــت توافقنامــه الجزایــر
و در قالــب دســتورات بعــدی آزاد شــدند.
امــا بخــش دیگــر نظیــر یــک ســری از قراردادهــای
بیــن شــاه مخلــوع بــا آمریکایــی هــا کــه پــول آنهــا
را پرداخــت شــده و بــه ســرانجام نرســیده بــود،
بــه ایــران پــس داده نشــدند .از جملــه ایــن مــوارد
قــرارداد نظامــی  400میلیــون دالری اســت کــه پــول

آن پرداخــت شــده بــود ولــی وزارت دفــاع آمریــکا
پــس از انقــاب تجهیــزات مــورد نظــر را بــه کشــور

دیگــری مجــددا فروخــت و پــول آن را در حســابی
ذخیــره کــرده اســت.
همچنیــن امــوال دیپلماتیــک ایــران در آمریــکا نظیــر
ســاختمان ســفارت و  10ملــک دیگــر بــه همــراه
حســابهای بانکــی در ایالتهــای مختلــف توســط
دولــت آمریــکا توقیــف و اجــاره داده شــدند .امالکــی
کــه قیمــت شــان بــا احتســاب مبلــغ اجــاره ســالهای

گذشــته  50میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.
همچنیــن بــر اســاس گزارشــی کــه در ســال
 2013منتشــر شــد ،در فوریــه ســال  2010حــدود
یــک میلیــارد و  950میلیــون دالر از داراییهــای
ایــران در آمریــکا مســدود شــده اســت.
دیگــر اختالفــات مالــی بیــن ایــران و آمریــکا مربــوط
بــه شــلیک نــاو آمریکایــی وینســنت بــه هواپیمــای
مســافربری ایــران در ســوم ژوئیــه  1988اســت.
آمریــکا در پــی ایــن فاجعــه در مجمــوع  61میلیــون
و  800هــزار دالر خســارت بابــت  248قربانــی(300
هــزار دالر بابــت هــر قربانــی سرپرســت خانــواده
و  150هــزار دالر بابــت قربانیــان غیرسرپرســت)
پرداخــت کــرد ،امــا هیــچ گاه پــول خــود هواپیمــا
را پرداخــت نکــرد.
همچنیــن در اواخــر ســال  2009یــک دادگاه
آمریکایــی در جنــوب نیویــورک امــوال شــرکت آســا
را کــه متعلــق بــه بانــک ملــی ایــران اســت توقیــف
کــرد.
ایــن مــوارد تمــام اموالــی اســت کــه ســرویس
تحقیقــات کنگــره آمریــکا بــه عنــوان داراییهــای
مســدود شــده ایــران در ایــن کشــور از آنهــا نــام
بــرده اســت.

حریری با اشاره به اظهارات اخیر مظاهری:

پس ندادن بدهی چینیها به ایران صحت ندارد
نایــب رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و چین با
تکذیب این موضوع که چین قصــد بازگرداندن بدهی
خود به ایران را ندارد عنوان کرد :اینکه گفته می شــود
قرار نیســت چین بدهی های خود به ایران را بازگرداند
حرف درستی نیست چون منطق اقتصادی ندارد.
مجیدرضا حریری در گفتوگو با خبرنگار ایســنا ،درباره
صحبتهای اخیر طهماســب مظاهری درباره وضعیت
داراییهای ایران در چین و اینکه چین بعد از رفع تحریم ها
بدهیهای خود به ایران را پرداخت نخواهد کرد ،گفت:
وضعیت میزان بدهی چین به ایران موضوعی است که
تنها وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به آن آگاهی
دارند.
وی ادامــه داد :اما آنچه که من میدانم این اســت که
میزان این بدهی رقمی حدود  18میلیارد یورو است که
طی قــراردادی به عنوان ضمانت فایناسهایی که چین
برای پروژههای ایران داده استفاده می شده است.
این عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران افزود :اما موضوع
مازاد تراز تجــاری و نفتی که به چین فروخته ایم و در
ازای آن کاال وارد نکردهایــم ،تنها بانک مرکزی به آن
آگاهی دارد.

وی بــا بیان اینکــه این اختالالت و ســردرگمیهای
بــه وجود آمده در این موضوع بــه برخی مصاحبههای
غیر کارشناســی بر میگردد ،گفت :واقعیت این اســت

داراییهای ایران در خارج از کشــور رقمی حدود 120
تا  130میلیارد دالر است.
حریری تصریح کرد :بخشــی از این پول سهم صندوق
توســعه بوده و بخشــی دیگری از آن بــه وزارت نفت
اختصــاص دارد که معادل  14.5درصد اســت .در واقع
اگر به طور متوسط  19درصد سهم صندوق توسعه باشد
حدود پنج تا شــش میلیارد سهم صندوق توسعه از این
پول می شــود و حدود  30میلیارد نیز سهم وزارت نفت
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است ،همچنین بخش دیگر این پولها مربوط به ذخایر
ارزی اســت که بین  60تا  70میلیــارد بوده و ایران به
محض جدی تر شدن تحریمها از بانکهای غربی خارج
کرد .نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد:
آنچــه باقی می ماند رقمی حدود  30تا  35میلیارد دالر
بدهی چینیها به ایران اســت که برخی صحبتهای
پیرامــون آن در خصوص عدم بازگشــت این پولها به
کشور به خوبی بیان نشده است.
این عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه
آیــا چین قصد بازگرداندن بدهی خــود به ایران را دارد
یا خیر؟ گفت :با توجه به اینکه مســیر بازگشت پولها
به حســابها کامال مشخص است ،بنابراین امکان عدم
بازگشت این پول از کشور چین وجود ندارد.
وی افــزود :موضوع دیگر هم این اســت که روابط ما
با چین از نظر سیاســی و اقتصادی اســتراتژیک است.
در جریان تحریم ها تنها کشــوری که کمک زیادی در
مبادالت مالی یــا تامین کاالها و خرید نفت انجام داده
کشور چین بوده اســت ،کشوری که بیش از  50درصد
نفت تولیدی ایران را طی دو سه سال گذشته خریداری
کرد.

نمایندگان فولکسواگن و دایملر
به ایران آمدند
نمایندگان دو خودروســاز
آلمانــی فولکسواگــن و
دایملــر بــرای مذاکره و
زمینهسازی برای حضور در
ایران عازم تهران شدهاند.
بــه گــزارش خبرنــگار
خبرگزاری دانشــجویان
(ایســنا) ،بــا بــه نتیجه
مذاکــرات هســتهای
خودروسازان بزرگ جهانی
عزم خود را برای حضور در بازار ایران جزم کردهاند.
در ایــن میان براســاس جدیدترین اخبار به دســت
آمده ،دو خودروســاز بزرگ آلمانی جزو پیشگامان این
عرصه بوده و نمایندگان آنها برای مذاکره در این زمینه
هماکنون در تهران به سر میبرند.
نمایندگان این دو شــرکت خودروساز آلمانی همراه با
هیــات بلندپایه اقتصادی آلمان به سرپرســتی معاون
صدراعظم این کشور وارد ایران شدهاند و مذاکراتی با
مسووالن صنعتی کشور خواهند داشت.
حضــور نمایندگان این دو شــرکت در ایران در حالی
است که شــرکت فولکسواگن تجربه حضور و تولید
محصوالتــش را در ایران دارد بهگونــهای که حدود
یک دهه پیش برخی از محصوالت این شرکت در یکی
از خودروسازان داخلی تولید میشد.
البته آلمانیها تنها مشــتاقان حضور در بازار خودروی
ایران نیســتند بهگونهای کــه پیش از آنهــا رقبای
فرانسویشــان تقریبا به توافق نهایی برای حضور در
صنعت خودروی ایران دست یافتهاند.
مذاکرات فشرده بین خودروسازان داخلی و دو شرکت
پژو و رنو در ماههای گذشته در جریان بوده و آنها آنطور
که خودروســازان داخلی اعالم کردهانــد ،به توافقات
نهایی برای آغاز همکاریهای مشــترک نیز دســت
یافتهاند.
در ایــن زمینه دو خودروســاز فرانســوی پذیرفتهاند
که بــرای حضور مجــدد در بازار ایران باید نســبت
به ســرمایهگذاری مســتقیم ،انتقال تکنولوژی ،تولید
محصوالت جدیــد و بهروز و صــادرات محصوالت از
سایتهای تولیدی ایران اقدام کنند.
البته گذشــته از آلمانیها و فرانسویها ،خودروسازان
آمریکایی نیــز عالقهای به واگذار کــردن بازار ایران
به رقبای خود ندارنــد بهگونهای که در ماههای اخیر با
ارســال پیامهایی عالقه خود را بــرای حضور در بازار
ایران ابراز کردهاند.
پیش از این ساسان قربانی ،عضو هیات مدیره انجمن
قطعهســازان ایران ،در این رابطه اظهــار کرده بود”:
ی از طریق برخی واسطهها به
خودروســازان آمریکای 
خودروسازان ایرانی پیام داده و خواستار سرمایهگذاری
در صنعت خودروی ایران شدهاند .در این زمینه شنیده
میشــود که آمریکاییها مطالعات بازارســنجی برای
حضور در ایران را نیز آغــاز کردهاند و آمادهاند با رفع
تحریمها فعالیت خود را در ایران آغاز کنند”.
در این شــرایط باید دید مذاکرات خودروسازان بزرگ
جهانی با مسووالن صنعتی کشور به کجا رسیده و کدام
شرکتها زودتر میتوانند با شرکای ایرانی خود به توافق
رسیده و تولید محصوالتشان در ایران را آغاز کنند.

