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بدهی خارجی ایران چقدر است

پــس از ریــزش نــرخ دالر و ایجــاد صــف فــروش ،ســه
بــازار مســکن ،بانــک و بــورس مســتعد جــذب نقدینگی  هــا
شــدند کــه کارشناســان بــر ایــن باورنــد ایــن شــرایط
می    توانــد فرصتــی بــرای توســعه بــازار ســرمایه باشــد.
بــه گــزارش گــروه تفســیر ،تحلیــل و پژوهش  هــای
خبــری ایرنــا ،همانطــور کــه پیــش بینــی می    شــد،
ریــزش نــرخ دالر در بــازار آزاد از هفتــه گذشــته شــروع
شــد .پــس از افزایــش غیــر منطقــی قیمــت ارز بســیاری
از کارشناســان اقتصــادی شکســت قیمت  هــا را تــا قبــل
از ســیزدهم آبــان مــاه کــه موعــد اعمــال تحریم  هــای
یکجانبــه امریــکا اســت ،پیــش بینــی کردنــد .مســووالن
هــم نســبت بــه خریــد عجوالنــه دالر از بــازار آزاد بــه
مــردم هشــدار دادنــد .حــاال بــا نزولــی شــدن رونــد قیمــت
ارز در بــازار شــاهد ایجــاد صــف فــروش دالرهــای خانگــی
هســتیم.
در ماه  هــای گذشــته شــاهد ان بودیــم کــه بــا ایجــاد عــدم
قطعیــت در بــازار پــس از خــروج ترامــپ از برجــام و کاهش
ارزش پــول ملــی کشــورمان ،گــردش نقدینگــی هــزار و
 600هــزار میلیــارد تومانــی چــه جهــش قیمت  هایــی را
در بازارهــای مختلــف از جملــه مســکن ،طــا ،ارز ،خــودرو
 ،ســکه و  ..ایجــاد کــرد بــه طــوری کــه باعــث شــد نــرخ
تــورم شــهریورماه بــه  6.5درصــد برســد ،نرخــی کــه در
تاریــخ اقتصــاد ایــران کــم ســابقه بــوده اســت.
بــا ریــزش قیمــت ارز و فــروش دالرهــای خانگــی بــاز هــم
یــک نقدینگــی ســرگردان قابــل توجهــی در بــازار مــوج
خواهــد زد .حــال اینکــه ســه بــازار ســنتی و نویــن مســکن،
بانــک و بــورس مســتعد جــذب ایــن نقدینگی  هــای جدیــد
در بــازار هســتند .بــه طــور قطــع ورود نقدینگــی بــه بــازار
مســکن بــه نفــع مــردم نیســت چراکــه باعــث افزایــش
قیمــت خانه  هــای کــم متــراژ می    شــود .از آنجایــی کــه
دالرهــای خانگــی در حــال فــروش هســتند ،فروشــندگان
خــرد دالر نقدینگی  هــای محــدود خــود را وارد بــازار
مســکن می    کننــد تــا کاالی بــادوام خریــداری کننــد کــه
ارزش پولشــان در گــذر زمــان حفــظ شــود.
امــا از آنجایــی کــه مســکن طــی یــک ســال گذشــته
حداکثــر افزایــش قیمــت را داشــته بــه طــوری کــه در
تهــران تــا بیــش از  60درصــد رشــد نــرخ را تجربــه
کــرده محــل خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری نیســت و
پیــش بینی  هــا هــم حاکــی از آن اســت کــه در ســال آینــده
ایــن بــازار دوبــاره وارد دوره رکــود می    شــود .در این شــرایط
دولــت قصــد دارد بــا افزایــش نــرخ ســود بانکــی ،بخشــی
از ایــن نقدینگی  هــا را وارد سیســتم بانکــی کنــد تــا بــا
افزایــش ســپرده  ها تــوان ارایــه تســهیالت افزایــش یایــد.
در ایــن میــان بخشــی از نقدینگی  هــا هــم بــه ســمت بــازار
ســرمایه هدایــت می    شــود .امــا از آنجایــی کــه بــورس
ماننــد ســایر بازارهــا مردمی    نیســت ،انتظــار م ـی    رود کــه
ســهم ایــن بــازار از دیگــر رقبــا در جــذب نقدینگــی کمتــر
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تــازه تریــن آمــار بانــک
مرکــزی گویــای بدهــی
10میلیــارد و  441میلیــون
دالری ایــران اســت کــه
اگــر بــه آن معوقه  هــا را
هــم بیفزاییــم ،بــه رقــم
 11میلیــارد و  885میلیــون
دالر می    رســیم کــه البتــه
در مقایســه بــا حجــم
درآمدهــای ارزی کشــور
قابــل توجــه نیســت.
بــه گــزارش خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا و
بــر اســاس نماگرهــای اقتصــادی بهــار  97کــه روز چهارشــنبه منتشــر شــد،
در ســه ماهــه نخســت امســال ،میــزان تولیــد روزانــه نفــت ایــران بــه طــور
متوســط بــه  3میلیــون و  805هــزار بشــکه در روز رســید کــه از ایــن میــزان
 2میلیون و  390هزار بشکه صادر می    شد.
همچنیــن در مــدت یــاد شــده رقــم صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه  10میلیــارد
و  60میلیــون دالر و میــزان واردات بــه  11میلیــارد و  253میلیــون دالر رســید؛
بــر ایــن اســاس و بــا احتســاب صــادرات نفتــی ،ایــران در بهــار امســال 29
میلیــارد و  336میلیــون دالر کاال صــادر کــرد و کل رقــم واردات آن  16میلیــارد
و  253میلیــون دالر بــود.
در بخــش بدهی  هــای خارجــی آنگونــه کــه بانــک مرکــزی گــزارش داده،
در پایــان خــرداد امســال ایــران  3میلیــارد و  957میلیــون دالر بدهــی کوتــاه
مــدت و  6میلیــارد و  484میلیــون دالر بدهــی میــان مــدت و بلندمــدت داشــته
اســت کــه اگــر بــه آن رقــم یــک میلیــارد و  444میلیــون دالر معوقــه ایــن
بدهی  هــا را بیفزاییــم بــه رقمی    بالــغ بــر  11میلیــارد و  885میلیــون دالر
می    رســیم.بر اســاس نظــر کارشناســان اقتصــادی ،افزایــش بدهــی یــک
کشــور از منظــر بینالمللــی ،برخــاف تصــور رایــج ،ب ـه منزلــه اعتبــار و تــوان
مالــی مناســب آن کشــور محســوب میشــود؛ ســرعت گرفتــن افزایــش
بدهــی خارجــی ،چنانچــه بــا مدیریــت موثــر و تخصیــص بهینــه تســهیالت
همــراه باشــد ،نشــانگر چشــم انــداز مثبــت تعامــات تجــاری و اقتصــادی بــا
ســایر کشــورها خواهــد بــود.
بدهــی خارجــی شــامل بدهی  هــای یــک کشــور بــه وام دهنــدگان خارجــی
گفتــه می    شــود و می    توانــد شــامل وام  هــای دریافتــی از بانک  هــای
خصوصــی خارجــی ،دولت  هــای دیگــر و موسســه  های مالــی بیــن المللــی
ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی خارجــی باشــد.
بــا رفــع تحریم  هــا و ایجــاد گشــایش در مــراودات مالــی و بانکــی پــس از
برجــام ،ایــران ســال گذشــته توانســت در مذاکــره بــا بانک  هــا و موسســات
مالــی معتبــر در کشــورهای مختلــف ،قراردادهــای مختلفــی بــا کشــورهای
چیــن ،کــره جنوبــی ،اتریــش ،دانمــارک ،روســیه و ایتالیــا منعقــد کنــد کــه
ارزش آنهــا بــه بیــش از  40میلیــارد دالر می    رســد کــه البتــه جــذب ایــن
میــزان فاینانــس و خــط اعتبــاری و هزینــه کــرد آن در طرح  هــای عمرانــی
زمــان بــر اســت.
از ایــن رو ،حفــظ ســطح مناســبی از بدهیهــا ،متناســب بــا ابعــاد اقتصــاد
نــهتنهــا منفــی تلقــی نمی    شــود بلکــه در هــر اقتصــاد متعامــل و پویایــی،
طبیعــی و مطلــوب و حتــی الزم اســت؛ طبــق بررســی  های بانــک مرکــزی
همچنــان نســبت بدهــی خارجــی کشــورمان در مقایســه بــا حجــم صــادرات
کمتــر از پنــج درصــد اســت.
نگاهــی کلــی بــه شــاخص  های اقتصــاد ایــران در بهــار امســال از رشــد
 1/8درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی بــا احتســاب نفــت حکایــت دارد کــه
ایــن شــاخص بــدون محاســبه نفــت  0/7درصــد اســت؛ در پایــان خردادمــاه
نــرخ تــورم  13/7درصــد ،رشــد نقدینگــی  3/4درصــد و نــرخ بیــکاری 12/1
درصــد محاســبه شــده اســت.

اقتصاد

رئیـس کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای
اسلامی    گفت :کسـر حـق بیمـه از اضافـه
کاری کارمنـدان مشـمول صنـدوق تامیـن
اجتماعی در دسـتور کار این کمیسـیون قرار
می    گیـرد.
حسـن لطفـی روز سـه شـنبه در گفـت و گو
بـا ایرنـا درخصـوص موضـوع کسـر حـق
بیمـه از اضافـه کاری ،افـزود :حـق بیمـه از
اضافـه کاری کارمنـدان کـه صندوقشـان
تامیـن اجتماعـی اسـت نخسـتین موضـوع
جلسـه بعـدی کمیسـیون اجتماعـی مجلس
خواهـد بود.
وی ادامـه داد :قـرار بـود طـی فرمولـی این
میـزان بـه صنـدوق بازنشسـتگان تامین اجتماعـی برگردانده شـود کـه تامیـن اجتماعی بخشـنامه هیات
وزیـران را بـه طـور کامـل اجـرا نمی    کرد.
لطفـی اضافـه کـرد :پیگیری این موضـوع را از اولویت  هـای کاری خود می    دانم و در نخسـتین جلسـه پس
از تعطیلات مجلس ،موضوع در دسـتور جلسـه کمیسـیون اجتماعی قـرار می    گیرد.
محمدحسـن زدا معـاون سـازمان تامیـن اجتماعـی نیـز اردیبهشـت سـال جـاری در گفـت و گـو بـا ایرنا
یـادآور شـده بـود :بخش بیمه ای سـازمان تامیـن اجتماعی بر اسـاس تکلیف ،دسـتورالعمل اضافه شـدن
حـق بیمـه در اضافه کار کارکنان دولت را از سـال گذشـته صادر و این بخشـنامه را به شـعب ارسـال کرد.
بـه همیـن منظـور سـفارش سـاخت نـرم افـزار آن را به شـرکت خدمـات ماشـینی تامین از شـرکت  های
وابسـته بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی داده ایم و بـه محض اینکه بـه ما تحویـل دهند و سیسـتم را نصب
کنیـم ،اقدامـات الزم بـرای پرداخـت این مبالـغ انجام خواهد شـد.
معـاون تامیـن اجتماعـی خاطرنشـان کرده بود :بـه محض اینکه نـرم افزار را به سـازمان تامیـن اجتماعی
ارائـه کننـد طـی یـک دسـتورالعملی دسـتور نصـب نرم افـزار صـادر می    شـود تا مشـکل افزودن سـهم
اضافـه کار از حقـوق بـه مسـتمری و پـاداش بازنشسـتگی این افراد حل شـود.
زدا اظهـار امیـدواری کـرده بـود :همـه ایـن مراحل جهـت رفع این مشـکل نشـان می    دهد کـه اراده برای
انجـام کار وجـود دارد اما یکسـری مشـکالت فنـی و تکنیکی بـرای برنامه نویسـان ایجاد کرده اسـت.
معـاون بیمـه ای سـازمان تامیـن اجتماعـی یـادآور شـده بـود :هنـوز نحـوه محاسـبه ایـن اضافـه کار
بازنشسـتگان مشـخص نیسـت چون تنـوع اضافه کار زیاد اسـت و برخی از بازنشسـتگان دو مـاه تا بیش
از  20سـال از بیمـه شـان حـق بیمه از اضافه کار آنها کسـر شـده اسـت ،باید برنامه ای نوشـته شـود که
بـدون ایراد همـه را پوشـش دهد.
وی بـا بیـان اینکـه این موضـوع مربوط بـه افرادی اسـت که تا قبل از سـال  1395بازنشسـته شـده اند،
خاطرنشـان کـرده بـود :ایـن کار تا حدودی سـخت و زمـان بر اسـت و فکر می    کنـم در آینـده ای نزدیک
ایـن مشـکل حل شـود .اراده مـا بر این اسـت کـه بتوانیم بدون مشـکل ایـن موضوع را حـل کنیم.
بـه گـزارش ایرنا ،هیـات وزیران اول دی ماه سـال  95بخشـنامه ای را در این خصوص تصویـب کرد .این
بخشـنامه به پیشـنهاد مشـترک سـازمان اداری و استخدامی    کشـور و وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی
و بـه اسـتناد اصـل یکصـدو سـی و هشـتم قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی    ایران و آیین نامـه اجرایی
قسـمت دوم مـاده ( )59قانـون برنامه پنجسـاله پنجم توسـعه جمهوری اسلامی    ایران صـادر و پنجم دی
مـاه در  2مـاده بـه دسـتگاه  های مربوطه ابالغ شـد.
بـر اسـاس مـاده یـک ایـن بخشـنامه ،حقـوق بازنشسـتگی کارکنـان دسـتگاه  های اجرایـی مشـمول
قانـون تامیـن اجتماعـی کـه قبـل از  1393/4/17از اضافـه کار آنـان کسـور بازنشسـتگی کسـر و
بـه حسـاب صنـدوق تامیـن اجتماعـی واریـز شـده اسـت ،بـه شـرح و فرمـول زیـر محاسـبه و پرداخت
می    شود.
الـف ـ سـازمان تامیـن اجتماعـی موظـف اسـت مجمـوع اضافـه کار ماهانـه پرداختـی کارکنان یاد شـده
کـه حـق بیمه آنها کسـر شـده محاسـبه و به حسـاب صنـدوق بازنشسـتگان تامیـن اجتماعی واریـز کند.
ب ـ نسـبت درصـد موضـوع جـزء الـف در مبلـغ میانگیـن حقـوق و مزایـای مسـتمر و فـوق العـاده ویـژه
موضـوع بنـد ( )10مـاده ( )68قانون مدیریت خدمات کشـوری مشـمول کسـر حـق بیمه (بدون احتسـاب
اضافـه کار) فـرد ظـرف دو سـال آخـر خدمـت منتهی بـه بازنشسـتگی ضرب می    شـود.
پ ـ مبلـغ حاصـل از اعمـال جـزء (ب) در یـک سـی ام مجمـوع سـنوات پرداخت حـق بیمـه از اضافه کار
منتهـی بـه تاریـخ  93/4/17ضرب می    شـود.
ت ـ مبلـغ بـه دسـت آمـده از اعمال جـزء (پ) به مبلغ مسـتمری بازنشسـتگی موضـوع مـاده ( )77قانون
تامیـن اجاماعـی در آن متوسـط مـزد یـا حقوق بیمه شـده بـدون لحاظ اضافه کار محاسـبه شـده اسـت،
اضافه می    شـود.
در مـاده  2ایـن بخشـنامه نیز آمده اسـت :پـاداش پایان خدمت کارکنان یاد شـده به شـرح زیر محاسـبه
می    شود.
مبلغ محاسـبه شـده موضـوع جزء (پ) مـاده یک این آئییـن نامه به مبلـغ آخرین حقوق و مزایای مشـمول
کسـر حـق بیمـه (بدون محاسـبه اضافه کار) اضافه شـده و مجموع ایـن دو مبلغ در سـنوات خدمت کارمند
(حداکثر  30سـال) ضرب می    شـود».

باشــد البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه در هیاهــوی بــازار ارز
در اوایــل تیرمــاه رکــورد تاریخــی  50ســاله رشــد شــاخص
در بــازار ســرمایه شکســت و ایــن میــزان رشــد شــاخص
نشــان داد کــه بــورس آمادگــی جــذب نقدینگی  هــا را دارد.
** بــورس پتانســیل جــذب نقدینگی  هــا را
دارد
«علــی اســامی    بیدگلی» دبیــرکل کانــون نهادهــای
ســرمایه گــذاری در گفــت وگــو بــا پژوهشــگر ایرنــا
در بــاره احتمــال ورود نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه بــا
ایجــاد صــف فــروش دالر و اقدامــات دولــت بــرای هدایــت
نقدینگی  هــا بــه ســمت بازارهــای نویــن گفــت :وظیفــه

نیســتند نبایــد بــه صورت مســتقیم در بــازار ســرمایه گذاری
کنند.
وی افــزود :حجــم بــازار ســرمایه نســبت بــه حجــم
اقتصادمــان بســیار کوچــک تــر از ســایر کشــورهای
بانــک پایــه اســت امــا از ســوی دیگــر هیــچ کشــوری
حتــی بــا داشــتن فعــال تریــن بــورس هــم ایــن حجــم از
ســرمایه گــذار حقیقــی کــه بــه صــورت مســتقیم در بــورس
ســرمایه گــذاری کنــد را نــدارد.
اســامی    بیدگلی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری
مســتقیم در بــورس باعــث شــده کــه در چنــد ســال
گذشــته مــردم عــادی نتواننــد از مزایــای بــازار ســرمایه

فعــاالن بــازار ســرمایه و مســئوالن تشــویق مــردم بــرای
هدایــت پــس اندازهایشــان بــه ســمت بــازار ســرمایه بــه
جــای بازارهــای واســطه گرانــه ارز و طــا اســت.
وی تاکیــد کــرد :اگــر بــازار ســرمایه مردمی    شــود ،مــردم
پــس اندازهایشــان را صــرف خریــد کاالهــای مصرفــی
نخواهنــد کــرد کــه آنهــا هــم بــه کاالی ســرمایه ای
تبدیــل شــوند .از ایــن رو دولــت در چنــد روز اخیــر
اقداماتــی را در راســتای تثبیــت نــرخ ارز در بــازار انجــام
داد اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد نــرخ ارز در بــازار
بــرای بــازه زمانــی بلنــد مــدت می    توانــد کنتــرل شــود.
اســامی    بیدگلی بــا بیــان اینکــه بــا ایــن پیــش فــرض و
بــا قیمت  هــای حــال حاضــر ارز ،بــازار ســرمایه پتانســیل
رشــد را دارد ،گفــت :در صورتــی کــه دالرهــای خانگــی بــه
فــروش برســد ایــن ســرمایه می    توانــد بــه ســمت بــورس
هدایــت شــود.
دبیــرکل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری تاکیــد کــرد:
ســرمایه گــذاران خــرد بــرای ســرمایه گــذاری در بــورس
بایــد بــه نکاتــی توجــه کننــد کــه مــورد آســیب و دچــار
ضــرر نشــوند .اگــر ســرمایه گــذاران بــا بــازار مســکن آشــنا

منتفــع شــوند،گفت :مــردم عــادی بــا توجــه بــه اینکــه
قــدرت کارشناســی کمتــری نســبت بــه تحلیــل گــران
حرفــه ای دارنــد ،معمــوال از ســرمایه گــذاری در بــورس
متضــرر می    شــوند .بنابرایــن ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار در بــازار ســرمایه بــه عنــوان نماینــده دولــت بایــد
فرهنــگ ســازی  های الزم را انجــام دهــد و مــردم را
نســبت بــه ســرمایه گــذاری در ابزارهــای واســطه ای ماننــد
صندوق  هــای ســرمایه گــذاری آگاه کنــد چــرا کــه هــم
بــازده مطلوبــی را بــرای ســرمایه گــذار ایجــاد می    کننــد و
هــم ریســک کمتــر و نقدشــوندگی باالتــری دارنــد.
وی ادامــه داد :اقــدام دیگــری کــه دولــت بایــد
انجــام دهــد و تــا حــدودی هــم در چنــد مــاه گذشــته
قانــون گــذاران نســبت بــه آن اقــدام کــرده انــد ایــن اســت
کــه فرایندهــای ســرمایه گــذاری در بــورس را تســهیل و
برخــی از مقــررات زایــد را حــذف کننــد .در ایــن راســتا در
چنــد مــاه گذشــته ،شــورای هماهنگــی قــوا ،نــرخ مالیــات
نقــل و انتقــاالت ســهام را کاهــش دادنــد کــه ایــن کمــک
قابــل توجهــی بــه رونــق بــازار ســرمایه کــرد .معتقــدم اگــر
مشــوق  های مالیاتــی بیشــتری را فراهــم کننــد می    توانــد

دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه خبر داد

احتمال راهاندازی بانک مشترک میان
ایران و ترکیه
در جهــت افزایــش حجــم مبــادالت بازرگانــی
ایــران و ترکیــه و تســهیل آن ،دبیــر شــورای
مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه از احتمــال
راهانــدازی بانــک مشــترک میــان دو کشــور
خبــر داد و اعــام کــرد :نقشــه راهــی بــرای
همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور آغــاز
شــده و دو کشــور خواســتار توســعه همــکاری
در زمینــه داروهــای بیوتکنولــوژی و همــکاری
در مبــادالت دارویــی هســتند.

کــه در حــال حاضــر از پیشــنهادات آلمــان
بــرای حفــظ روابــط تجــاری بــه روش تهاتــر
یــا پایاپــای اســت.
ابراهیمی    اظهــار کــرد :ایــران و ترکیــه
تالشهــای مضاعــف بــرای افزایــش حجــم
مبــادالت تجــاری صنعتــی خــود آغــاز کردهانــد
و در حــوزه اقتصــادی ،بانکــی و خریــد مــواد
پتروشــیمی ،مــواد معدنــی و همچنیــن قطعــات
صنعتــی روابــط خــود را توســعه میدهنــد.

ســید جــال ابراهیمـی     -مدیــر مرکــز مطالعات
و پژوهــش ایــران و ترکیــه  -در گفــتو گــو
بــا ایســنا ،گفــت :در مرحلــه اول بــرای ســرعت
بخشــی در امــر مبــادالت تجــاری ،تشــکیل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران -ترکیــه
ضــروری اســت و ایــران اخیــرا پیشــنهاد
تشــکیل یــک بانــک مشــترک بــرای توســعه
روابــط تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه کــرده
اســت کــه البتــه ایــن پیشــنهاد مــورد توجــه
و نیــاز اســت ،چــرا کــه میتوانــد گرهگشــای
مشــکالت تجــاری و آسانســازی روابــط بیــن
دو کشــور باشــد.
وی افــزود :بــرای ایجــاد بانــک مشــترک بیــن
ایــران و ترکیــه حداقــل شــش مــاه وقــت الزم
اســت ســهامداران و کثــرت ســهام دو طــرف
در بانکهــای مرکــزی دو کشــور تثبیــت
شــود .از طرفــی ایجــاد صنــدوق مشــترک
ســرمایهگذاری و ضمانــت صــادرات کــه
هرگونــه خریــد و فــروش را تضمیــن کنــد و
دارای پیغــام خــاص فیمابیــن باشــد یکــی از
روشهــای خــوب بــرای اجراســت همانطــور

وی افــزود :ایــران و ترکیــه بــرای حــل مســائل
تجــاری و توســعه روابــط کمیســیونهای
مشــترک ،نقشــه راه همکاریهــای اقتصــادی
را بــرای طــرح پروژههایــی بــا قابلیــت
اجــرا در اقتصــاد مشــترک آغــاز کردهانــد
کــه کمیســیون تجــارت ترجیحــی ،تجــارت
مــرزی ،کمیســیون حمــل و نقــل گمرکــی،
روابــط بانکــی و  ...از آن جملــه اســت .بــه
طــور مثــال ایجــاد شــهرک صنعتــی مشــترک
در حــوزه مــرزی کــه بــرای اســتقرار صنایــع،
ایجــاد صنایــع مشــترک المنافــع و همچنیــن
اســتفاده از فرصتهــای مشــترک کــه مــورد
نیــاز هــر دو کشــور اســت از جملــه ایــن اهــداف
اســت .جلــب و جــذب ســرمایه از هــر دو ســو و
جلــب ســرمایهگذاری خارجــی در پروژههــای
صنعتــی در شــهرک صنعتــی مشــترک یکــی
دیگــر از اهــداف ایــن پــروژه اســت.
ابراهیمی    بــا بیــان ایــن کــه مدیــر کل
شــهرکهای صنعتــی ترکیــه در بازدیــد و
مذاکــره بــا رایــزن اقتصــادی ایــران و ترکیــه
خواســتار ادامــه مذاکــرات و بــه نتیجه رســانیدن

هرچــه ســریعتر ایــن پــروژه شــدهاند ،گفــت:
ایــن مذاکــرات عالوهبــر شــکوفا کــردن
صنعــت و تجــارت در حــوزه مــرزی دو کشــور،
تاثیــر شــگرفی در شــهرهای اطــراف مــرز هــر
دو کشــور بــه وجــود م ـیآورد .همچنیــن قــرار
اســت کــه بــه زودی کمیســیون مشــترک
اقتصــادی در شــهر آنــکارا برگــزار شــود
کــه نقشــه راه آن بررســی جوانــب مختلــف
اقتصــادی در توســعه بازرگانــی دو کشــور از
طریــق تعرفههــای ترجیحــی ،حــذف دالر از
سیســتم مبــادالت بازرگانــی ،اســتفاده از ســوآپ
ارزی ،اســتفاده از پولهــای ملــی دو کشــور،
بررســی نحــوه ضمانــت نامههــای تجــاری
بــرای جایگزیــن ســوییفت (پیغامگیــر بانکــی) یا
نحــوه اســتفاده از پیغامهــای جدیــد بــه جــای
ســوییفت و ایجــاد مراکــز اعتبــاری مشــترک از
جملــه اهــداف اســت.
مدیــر مرکــز مطالعــات ایــران و ترکیــه بــا
اشــاره بــه پیشــنهاد مدیــر کل شــهرکهای
صنعتــی ترکیــه کــه بــرای ســرعت بخشــی
بــه امــر فــوق ،مبنــی بــر ایــن کــه هیاتــی از
کارفرمایــان مطــرح ترکیــه ،صنعتمردانــی
از مناطــق مختلــف ترکیــه بــه ایــران اعــزام
شــود تــا بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعتگــران
شــهرکهای صنعتــی ایــران و شــناخت
کمبودهــا ،ارتبــاط بیــن صنایــع مســتقر در
شــهرکهای صنعتــی در کشــور را میســر
ســازند.
ابراهیمی    افــزود :بــا توجــه بــه نقــش
شــهرکهای صنعتــی در توســعه تجــارت
حــوزه  ،SMEهمایشهــای مشــترک
شــهرکهای صنعتــی میتواننــد نقــش
اساســی در باالرفــت مبــادالت تجــاری
دو کشور و توسعه صنعت شود.
وی تاکیــد کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه
رایــزن اقتصــادی ایــران در آنــکارا در دیــدار
بــا رئیــس ســندیکای کارفرمایــان تولیــد داروی
ترکیــه ،از آنهــا خواســت بــه همــراه هیاتــی
از واحدهــای دارویــی از ایــران بازدیــد کننــد و
بــرای توســعه همکاری  هــای تولیــد و همچنیــن
بــازار مشــترک دارو مذاکراتــی در تهــران انجــام
دهنــد کــه طــرف تــرک از ایــن موضــوع
اســتقبال کــرده اســت .لــذا هــر دوطــرف
خواســتار توســعه همــکاری در زمینــه داروهــای
بیوتکنولــوژی و همــکاری در مبــادالت دارویــی
بیــن دو کشــور شــدند.
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در جــذب نقدینگی  هــا موثــر باشــد.
دبیــرکل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری در بــاره رقابــت
بانــک بــا بــورس بــرای جــذب نقدینگی  هــا گفــت :ایــران
کشــور بانــک محــور محســوب می    شــود و حجــم قابــل
توجهــی از پــس اندازهــای مــردم درگیــر بــازار بانکــی و
پولــی اســت بنابرایــن همــواره بــازار پــول یــک رقیــب
بســیار جــدی بــرای بــازار ســرمایه بــوده اســت.
وی ادامــه داد :بــه نظــر می    رســد بــا توجــه بــه درآمدهــای
انتظــاری شــرکت  ها ،شــرکت  هایی کــه از افزایــش
بهــای ارز درآمــد قابــل توجهــی بــه دســت می    آورنــد،
ســود آنهــا بــه میــزان قابــل توجهــی از نــرخ ســود بانکــی
بیشــتر خواهــد بــود بنابرایــن بــرای ایــن شــرکت  ها شــاید
خطــری احســاس نشــود.
اســامی    بیدگلی گفــت :امــا بــه هــر حــال افزایــش نــرخ
بهــره بانکــی منجــر بــه کاهــش حجــم جریــان نقــدی
ورودی بــه بازارســرمایه خواهــد شــد .کمــا اینکــه شــاهد
بودیــم حتــی از زمــان ثبــات نــرخ بهــره بــا توجــه بــه
افزایــش نــرخ بازده تا ســر رســید اوراق بدهی منتشــر شــده
توســط دولــت بــا نرخ  هایــی بــاالی  30درصــد هــم انگیــزه
خریــداران ســهام بســیار کاهــش یافــت ســرمایه گــذاری
در اوراق بدهی جایگزین بازار سرمایه شد.
** چرا بورس برای مردم جذاب نیست ؟
در حــال حاضــر بــرای بیــش از  10میلیــون نفــر در بــازار
ســرمایه کــد معامالتــی وجــود دارد امــا ایــن رقــم هنــوز در
مقایســه بــا ســایر کشــورها ناچیــز اســت .البتــه ابهاماتــی
هــم در ثبــت ایــن کدهــای معامالتــی وجــود دارد و
عــده ای بــر ایــن بــاور هســتند کــه افــراد حاضــر در
بــورس کمتــر از ایــن اعــداد اســت.
یکــی از دالیلــی کــه مــردم عــادی کمتــر تمایــل بــه
ســرمایه گــذاری در بــازار ســرمایه را دارنــد زیان  هــای
گذشــته ناشــی از آشــنا نبــودن بــا اصــول ایــن بــازار اســت.
همــواره در التهابــات بــازار ســرمایه شــاهد ایــن هســتیم
کــه ســهام داران خــرد کــه همــان مــردم عــادی هســتند
کــه تخصصــی در اقتصــاد ندارنــد ،زیــان می    بیننــد.
بخشــی از ایــن زیــان بــه موضــوع نبــود آموزش  هــای
فراگیــر در بــاره بــازار ســرمایه مربــوط می شــود بنابرایــن
مردمی    کــه بــورس را نمی    شناســند ،ترجیــح می    دهنــد
ســرمایه خــود را وارد بــازاری ماننــد طــا و مســکن کننــد
و ریســک رکــود ایــن بــازار را هــم می    پذیرنــد.
امــا دلیــل دیگــر ،اعتمــاد نداشــتن مــردم بــه ایــن بــازار
اســت چراکــه اطالعــات ایــن بــازار بــه طــور شــفاف در
اختیــار شــهروندان قــرار نمی    گیــرد و رانــت اطالعاتــی
مجــال ایــن را بــه ســهامداران خــرد نمی    دهــد کــه از
مزایــای بــازار ســرمایه منتفــع شــوند .بنابرایــن هــر چنــد
کــه دولــت اصــرار بــر توســعه بــازار ســرمایه را دارد امــا
هنــوز هــم بــورس حیــات خلوتــی بــرای عــده ای از
ســهامداران حقوقــی محســوب می    شــود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه:

بستن حسابهای ایرانی از سوی
بانکهای فرانسه موضوع تازهای نیست
رئیس اتـاق مشـترک بازرگانی
ایران و فرانسـه گفـت :حداقل
دو سـال اسـت کـه بانکهـای
فرانسـوی حسـابهای متعلـق
بـه ایرانیهـا را شناسـایی و
آن را میبسـتند ،بنابرایـن این
موضـوع تـازهای نیسـت کـه
بزرگنمایـی شـده اسـت.
مهـدی میرعمـادی در
گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار
کـرد :بانکهـای فرانسـه
مدتهـا قبـل از صحبتهـای تحریمهـا ،حسـابهای ایرانیـان را
میبسـتند کـه البتـه بسـتگی بـه بانـک دارد .بسـیاری از بانکهـا
حتـی زمانـی کـه برجـام امضا شـده بـود هـم حسـابهای ایرانی را
میبسـتند و ایـن موضـوع تازگـی نـدارد.
وی افـزود :حـال اگـر یـک بانـک ،حسـابی را بسـته اسـت ،نبایـد
بزرگنمایـی شـود .همـه بانکهـای بـزرگ اگـر شناسـایی کنند که
حسـابی متعلـق بـه ایرانـی اسـت ،آن حسـاب را میبندنـد .امـا از
بانکهـای کوچـک اطالعاتـی در دسـترس نیسـت.
میرعمـادی بـا تاکیـد بـر این کـه بسـتن حسـابهای بانکـی ربطی
بـه تحریمهـای جدید ندارد ،گفت :بسـتن حسـاب ایرانیـان از دوره
تحریمهـای قبلی آمریکا شـروع شـده اسـت.
بـه گفته رئیـس اتاق مشـترک بازرگانی ایران و فرانسـه ،تـا چهارم
نوامبـر انتقـال پـول امـکان پذیـر اسـت .امـا از آن تاریخ بـه بعد به
دلیـل ایـن که بانـک مرکزی هم جـزو تحریمهاسـت ،قاعدتـا انتقال
پـول سـخت خواهد شـد؛ لـذا بایـد صبر کـرد تا بسـتهای کـه اروپا
بـرای توافـق بـا ایـران در نظـر گرفتـه و هنـوز هـم رسمی    نشـده
اجرایـی شـود ،آن زمـان انتقـال پـول امکانپذیر خواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توافقـی کـه قـرار اسـت بـا اروپـا شـود و
همچنیـن تصویـب ، FATFبسـیار کمککننـده بـود ،اظهـار کـرد:
بسـته پیشـنهادی اروپـا کـه وارد شـود ،احتمـاالً انتقـال پـول برای
تجـار شـروع خواهـد شـد .البتـه سـه  -چهـار ماه زمـان میبـرد تا
تمـام ضوابـط و کارهـا انجـام شـود .از جمله ایـن که طـرف ایرانی،
خارجـی و بانکهایـی کـه قصـد کار بـا دو طـرف را دارند ،مشـخص
شو ند .
میرعمـادی گفـت :شـرکتهایی کـه میتواننـد بـا ایـران فعالیـت
تجـاری داشـته باشـند جزئـی از تحریمهای آمریـکا نیسـتند یا اگر
هسـتند ،خودشـان پذیرفتهانـد که بـا ایران فعالیت داشـته باشـند و
ل انجـام دهند.
میتواننـد معاملات تجـاری و انتقـال پـو 
رئیـس اتـاق مشـترک بازرگانی ایـران و فرانسـه در رابطه بـا میزان
تجـارت ایـن دو کشـور گفـت :آمارهایـی کـه در گمرک برای سـال
جـاری ثبـت شـدهاند ملاک نیسـتند ،چـرا کـه رایزنیهـای واردات
قبلا صـورت گرفتـه و شـش  -هفـت ماه زمـان بـرده تا وارد شـده
و بـه گمـرک رسـیدهاند؛ لـذا بایـد صبر کـرد و آمـار تجـاری بین دو
کشـور طـی سـالهای  ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷را دید.
بـه گـزارش ایسـنا ،در دوازدهمیـن نشسـت معاونت امـور بینالملل
اتـاق ایران باهدف بررسـی چالشها و مشـکالت موجـود در تجارت
بـا فرانسـه در دوره تحریـم که با حضـور اعضای هیات رئیسـه اتاق
بازرگانـی ایـران و فرانسـه برگزار شـد ،معـاون امـور بینالملل اتاق
ایـران بـا بیـان ایـن نکته کـه فرانسـه نخسـتین کشـوری بـود که
پـس از برجـام چندیـن هیـات بلندپایـه تجـاری بـه ایـران اعـزام
کـرد ،گفـت کـه اگـر چـه پـس از خـروج آمریـکا از برجـام عمـوم
شـرکتهای فرانسـوی کـه وابسـته بـه همـکاری بـا ایـن کشـور
هسـتند ،از ایـران خارجشـدهاند ،امـا دولت فرانسـه در کنـار آلمان و
انگلیـس در تلاش بـرای حفـظ برجام اسـت.
همچنیـن رئیـس اتاق ایران و فرانسـه نیز ضمن تشـریح وابسـتگی
شـرکتهای فرانسـوی بـه آمریـکا تأکیـد کـرد :علیرغـم ایـن
موضـوع ،مانعـی بـرای فعالیـت شـرکتهای کوچـک فرانسـوی بـا
ایـران وجود نـدارد.

