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وزیر نیرو در جمع فعاالن اقتصادی:
پیوستن به بازار اوراسیا کار 

بزرگی در شرایط تحریم است

وزیر نیرو گفت: در شــرایط اعمــال تحریم ها، 
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کار بزرگی 
است و این موضوع مستلزم همکاری مشترک با اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. به گزارش 
ایرنا، رضا اردکانیان در نشســت صبحانه کاری با 
بخش خصوصی فعال در صنعت آب و برق که در اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: حضور در بازارهای 
منطقه و کشورهای همسایه نیازمند داشتن برنامه و 
حرکتی جمعی و هدفمند است. وی ادامه داد: در این 
زمینه، مقدمات الحاق جمهوری اسالمی ایران به 
اتحادیه اوراسیا انجام شده و یک فوریت الیحه دولت 
در مجلس به تصویب رســیده است که امیدواریم 
تا قبل از تصویب بودجه، این الیحه نیز به تصویب 
برسد. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بازار 180 تا 190 
میلیونی روسیه و همچنین بازار سایر کشورهای 
عضو این اتحادیه فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال 
در کشور به شمار می رود، گفت: در روزهای پایانی 
خردادماه، اجالســی در این زمینه در ایران برگزار 
خواهد شد که در آن جلسه، بحث همکاری با منطقه 

قفقاز شمالی در دستور کار قرار دارد.
    

فروش ۳۵ هزار بشکه نفت خام 
در بورس انرژی

در پنجمین عرضه نفت خام ســبک در رینگ 
بین الملل بــورس انرژی، یک محمولــه ۳۵ هزار 
بشکه ای خریداری شــد. به گزارش ایسنا در این 
عرضه قیمت پایه ۵۶.81 دالر بــود، اما درنهایت 
این قیمت تعدیل و معاملــه در قیمت ۵۲.۲۵ دالر 
صورت گرفت. پیش پرداخت شش درصد و امکان 
تسویه 100 درصد ریالی از ویژگی های این عرضه 
است. مدت تسویه حساب نیز از زمان بارگیری 90 
روز تعیین شده است. نفت خام سبک ایران تاکنون 
پنج بار در بورس انرژی عرضه شده است که در نوبت 
سوم و چهارم هیچ مشــتری  برای خرید آن اعالم 

آمادگی نکرد.
    

فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی شد
بدهی معوق شرکت های 

بزرگ به صنعت بیمه 

رئیس کل بیمه مرکزی گفــت: بدهی معوق 
شرکت های بزرگ به صنعت بیمه توجیه اقتصادی 
ندارد و شرکت های بیمه باید در ارائه نرخ و شرایط، 
حساسیت بیشتری از خود نشان بدهند. به گزارش 
بیمه مرکزی، غالمرضا ســلیمانی که در شورای 
عمومی سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت، 
افزود: بیمه مرکزی مأموریت دارد تا از آســیب به 
شرکت های بیمه پیشگیری کند اما به هیچ عنوان 
به دنبال ورود به عرصه نرخ گذاری نیست. وی یادآور 
شد: ارائه برخی نرخ های غیرواقعی به بدنه صنعت 
بیمه آسیب وارد می کند و سرمایه های این صنعت را 
به خطر خواهد انداخت. سلیمانی با تاکید بر ضرورت 
تعامل نهاد ناظر و شرکت های بیمه در حوزه های 
نظارتی، گفت: توسعه صنعت بیمه در گرو تقویت 
توانگری مالی شــرکت های بیمه است و با افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در جامعه، ســهم بیمه از اقتصاد 
کشــور افزایش خواهد یافت. رئیس شورای عالی 
بیمه بهره گیری از سامانه ســنهاب را از روش های 
شناسایی بدهکاران بیمه ای دانست و از مدیران عامل 
شرکت های بیمه خواست با به روزرسانی اطالعات 
شرکت خود در این سامانه، ساماندهی بیشتری در 

ارائه خدمات بیمه ای داشته باشند.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
روز دوشنبه در جریان بررسی بودجه 
ســال 98، مجوز اخذ وام ۵ میلیارد 
دالری از روسیه را برای یک سال دیگر 
تمدید کردند. نمایندگان در جریان 
بررسی الیحه بودجه سال 9۵ به دولت 
اجازه داده بودند که ۵ میلیون دالر از 

روسیه وام بگیرد.
علی الریجانــی، رئیس مجلس 
شورای اســالمی، گفته بود که بهره 
این وام ۲٫۷۷ درصد درصد اســت و 
طی یک دوره پنج سال بازپرداخت 

خواهد شد.
این مصوبه مجلس پیــش از این 
اعتــراض برخــی نماینــدگان را به 
دنبال داشــت، با این حال پریروز و در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال 98 
نمایندگان زمان دریافــت این وام را 

تمدید کردند. 
براساس این مصوبه، این وام برای 
امــور زیربنایی و تولیدی بــا اولویت 
انرژی های نو، هسته ای، نیرو، راه آهن، 
بزرگراه ها، سدها، شبکه های آبیاری 
و طرح های انتقال آب اختصاص پیدا 

می کند.

2 میلیارد دالر قبال گرفته 
بودیم

یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز 
خبر داد که ایران تاکنون دو میلیارد 

دالر از روسیه وام گرفته است.
 علیرضا رحیمی در حاشیه جلسه 
علنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
درباره مجوز پارلمــان به دولت برای 
تمدید اخذ وام ۵ میلیــارد دالری از 
روسیه، گفت: مجلس در گذشته در 
بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام 
۵ میلیــاردالری را داد که طبق گفته 
معاون وزیر اقتصــاد تاکنون حدود 
۲ میلیارد دالر از روســیه به صورت 
مستقیم و یا ســرمایه گذاری جذب 
شــده اســت و حدود ۳ میلیارد دالر 
باقی مانده است که دولت می تواند در 
قالب استقراض یا سرمایه گذاری در 

پروژه های مصوب جذب کند.
براســاس گزارش ها، تأمین مالی 
پروژه نیروگاه حرارتــی هرمزگان و 
برقی ســازی راه آهن گرمسار، اینچه 
برون با وام ۲ میلیارد دالری مورداشاره 

انجام شده است.
بانک دولتی »توسعه و امور مالی 
خارجی« روســیه در شــهریور 9۶ 
قرارداد فاینانس یک میلیارد و ۲00 

میلیون یورویی به منظور تأمین مالی 
پروژه نیروگاه حرارتــی هرمزگان را 
در حضور مقامات ایران با بانک دولتی 
»صنعت و معدن« ایران امضا کرده بود.

در جلسه روز دوشــنبه مجلس، 
محمد باقر نوبخت، رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه؛ نیز گفت: »امســال 
ما از ۶۵ میلیــارد دالری که در قانون 
برنامه به دولت اجازه داده شده برای 
توســعه و احداث طرح ها از فاینانس 
استفاده کند، سقف ۳0 میلیارد دالر 
در نظر گرفته ایم« همچنین پیش از 
این محمد مهدی مفتح، سخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجــه، گفته 
بود که در الیحه بودجه ســال آینده 

دولت اجــازه دارد ۳0 میلیارد دالر از 
کشورهای خارجی فاینانس دریافت 

کند.
بدهی  خارجی بد نیست! 

بدهی خارجی به بدهی های یک 
کشور به وام دهندگان خارجی گفته 
می شود و می تواند شــامل وام های 
دریافتــی از بانک هــای خصوصی 
خارجــی، دولت هــای دیگــر و 
موسسه های مالی بین المللی مانند 
بانک جهانی و صنــدوق بین المللی 

پول باشد.
ازاین رو، حفظ ســطح مناسبی از 
بدهی ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه  تنها 
منفی تلقی نمی شود بلکه در هر اقتصاد 
متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و 

حتی الزم است.
به بیان دیگــر، بر اســاس نظر 
کارشناســان اقتصادی، وام گرفتن 
و حتی افزایش بدهی یک کشــور 
از منظــر بین المللــی، برخــالف 
تصور رایج، به  منزلــه اعتبار و توان 
مالی مناسب آن کشــور محسوب 
می شود؛ ســرعت  گرفتن افزایش 
بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت 
موثر و تخصیص بهینه تســهیالت 
همراه باشــد، نشــانگر چشم انداز 
مثبت تعامالت تجاری و اقتصادی 

با سایر کشورها خواهد بود.

افزایش کم خطر
 بدهی خارجی ایران

بانک جهانــی چنــدی پیش به 
ارزیابی بدهی های خارجــی ایران و 
پیش بیني این رقم برای سال ۲019 
پرداخت. این بانک بــا تحلیل میزان 
بدهی خارجــی ایران، رقــم آن را در 
سال میالدی گذشــته بیش از ۵۲0 
میلیــون دالر اعالم کــرد که گرچه 
رشدی چشمگیر نسبت به سال ۲01۶ 
داشته، اما با توجه به ابعاد اقتصاد کشور، 
هنوز رقم نگران کننده ای محســوب 

نمی شود. 
صنــدوق بین المللی پــول نیز با 
بررسی 1۳ شاخص اقتصادی کشور، 
سال ۲019 میالدی را سالی سخت تر 
برای اقتصاد ایران ارزیابی کرد که در آن 
میزان تولید ناخالص داخلی کاهش 9۷ 

میلیارد دالری را تجربه خواهد کرد.
این صندوق در گزارشــی موسوم 
به »چشــم انداز اقتصــاد منطقه ای: 
خاورمیانه و آسیای مرکزی« به بررسی 
وضعیت اقتصادی ۳0کشور منطقه از 
جمله ایران در سال ۲018 میالدی و 
چشم انداز اقتصادهای این منطقه در 

سال ۲019 پرداخت.
بر اساس این گزارش؛ اقتصاد ایران 
که در سال ۲01۷ رشد ۳.۷ درصدی 
داشت، سال ۲018 رکود و رشد منفی 
1.۵ درصدی را تجربه کرد و در ســال 
۲019 رشد منفی ۳.۶ درصدی خواهد 
داشت. ارقام اعالم شده از سوی صندوق 
بین المللی پول به درجــه ای از ارقام 
منتشر شده از سوی نهادهای داخلی 
نیز خوش بینانه تر است؛ مثال پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس از رشــد 
اقتصادی در سال آینده، تا رشد منفی 
۵.۵ درصد را محتمل می داند که نسبت 
به رقم پیش بینی شــده از سوی این 
مرجع بین المللی اقتصاد، 1.9 درصد 

رکود بیشتر را نشان می دهند.
بانک جهانی هم در گزارش خود از 
بدهی خارجی کشورهای دارای درآمد 
پایین یا متوسط می گوید که جمهوری 
اسالمی طی سال گذشته میالدی ۵۳۳ 
میلیون دالر از نهادهای مالی خارجی 
استقراض کرده که نســبت به سال 
۲01۶ تقریبا پنج برابر شده است. هر 
چند سهم این افزایش بسیار باال بوده و 
رشدی ۵00 درصدی را نشان می دهد 
اما با توجه به اینکه درنهایت سهم آن 
به ۵۲۳ میلیون دالر رسیده و این رقم 
برای اقتصادی چون ایران ناچیز است، 
هنوز جای نگرانی چندانی وجود ندارد. 
در حالی که مشخص نیست ایران در 
سال جاری و سال های پیش رو با توجه 
به بازگشت تحریم های امریکا موفق 

به جذب چه میزان وام خارجی باشد، 
نهادهای بین المللــی از جمله بانک 
جهانی دوره ای سخت را برای اقتصاد 

ایران پیش بینی می کنند.
طبق این گزارش که در وب سایت 
رســمی بانک جهانی منتشــر شده 
اســت، کل بدهی خارجــی ایران در 
ســال گذشــته با 1۵ درصد افزایش 
نسبت به سال پیشــتر به ۶ میلیارد و 
۲۷۶ میلیون دالر رسیده است. بانک 
جهانی می افزاید که نســبت بدهی 
خارجی ایران بــه تولید ناخالص ملی 
)این شــاخص در مورد ایران تقریبا 
برابــر تولید ناخالص داخلی اســت( 
حدود 1.۴ درصد اســت که کمترین 
میزان در میان کشورهای با درآمد کم 
و متوسط است. به بیان دیگر با وجود 
رشد بدهی خارجی ایران، این رقم برای 
کشورهایی مشابه با ایران جزو کمترین 
ارقام محسوب می شود. استقراض از 
نهادهای مالی خارجی برای توســعه 
پروژه ها و زیرســاخت کشورها امری 
معمول و غالبا مثبت است و بسیاری 
از کشورهای رو به توسعه مانند ترکیه 
و هند و چین موفق بــه جذب صدها 
میلیــارد دالر وام از نهادهــای مالی 
بین المللی شــده اند. نســبت بدهی 
خارجی ترکیه و هند و چین به تولید 
ناخالص ملی برای نمونه ۵۴ درصد، ۲0 
درصد و 1۴ درصد است. تولید ناخالص 
ملی ایران در ســال گذشته نسبت به 
سال ۲01۶ به خاطر افزایش صادرات، 
خصوصا درآمدهای نفتی حدود ۲0 
میلیارد دالر افزایــش یافته و به باالی 

۴۴0 میلیارد دالر رسید.
احیای دریاچه ارومیه

 منوط به استقراض خارجی
اینکه وام هــای خارجــی به چه 
مصارفی اختصاص می یابد، بستگی 
به عوامــل مختلــف دارد و این وام ها 
ممکن است شامل حوزه های گوناگون 
شود. برای مثال وام ۵ میلیارد دالری 
روسیه قرار است فقط به امور زیربنایی 
و تولیــدی با چند اولویت مشــخص 
تخصیص یابد؛ اما برای وام هایی از این 
دســت می توان مصارف دیگری نیز 
متصور بود؛ چنانچه رئیس ســازمان 
محیط زیســت ایران و مدیر ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه، پارســال و در 
کشاکش بحران خشک شدن دریاچه 
ارومیه؛ تنها راه کار تامین منابع مالی 
برای احیای این دریاچه را »استقراض 

خارجی« اعالم کرد.
عیسی کالنتری به ایسنا گفته بود 
که دریاچه ارومیه با بودجه »سنواتی« 

احیا نمی شود.
او همچنیــن از بدهــی »1800 

میلیــاردی دولت« به ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه خبر داده و افزوده بود 
که در دو سال گذشــته، »ثابت شده 
با بودجه ســنواتی نمی توان کارهای 
دریاچه ارومیه را پیش برد و با بودجه ای 
که سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
می دهد، بعید اســت احیای دریاچه 
ارومیه صورت گیرد«. کالنتری با تاکید 
بر ضرورت »تامین به موقع منابع مالی 
مورد نیاز« دریاچــه ارومیه، تصریح 
کرده بود »دولت باید اجازه استقراض از 
خارج از کشور را بدهد. یعنی پول مورد 
نیاز دریاچه را از خارجی ها به شکل وام 

با بهره حدود ۲.۵ درصد بگیریم«.
اولین وام خارجی ایران
 چه زمانی دریافت شد؟

بر اســاس اســناد تاریخی، اولین 
وام مهــم خارجی دریافتی از ســوی 
ایران در زمان ناصرالدین شــاه بابت 
پرداخت زیان به شــرکت انگلیسی 

تالبوت دریافت شد.
نخستین وام ایران به میزان ۵00 
هزار لیره در سال 1۲۷1 خورشیدی 
یعنی اواخــر ســلطنت ناصرالدین 
شاه پرداخت شــد که این وام صرف 
بازپرداخت زیان شــرکت انگلیسی 
تالبوت، پس از فســخ امتیاز توتون و 

تنباکو شد.
هرچند این وام به عنوان مهمترین 
وام خارجی ایران تلقی می شــود، اما 
پیش از آن، ناصرالدین شاه در نخستین 
سفر خود به اروپا نیز تسهیالتی ۲00 
هزار لیــره ای از بــارون جولیوس دو 
رویترز گرفت که پرداخت آن ســریع 

بود.
در عین حال ناصرالدین شاه برای 
سومین سفر به اروپا نیز ۴0 هزار لیره 
برای تامین مخارج سفر از رویترز وام 
گرفت. با این حال تسهیالتی که بابت 
پرداخت خســارت به شرکت تالبوت 
بود، چون میراثی ناگــوار، پس از ترور 
شاه به جانشین وی یعنی مظفرالدین 
شاه رســید و تا مدت های طوالنی بر 

گردن ملت ایران سنگینی می کرد.
بهره وام ۵00 هزار لیره ای انگلستان 

به ایران در آن دوران ۶ درصد بود.

مجلس مجوز اخذ وام پنج میلیارد دالری از روسیه را تمدید و مصارف آن را تعیین کرد

فقط امور زیربنایی و تولیدی!

بر اساس نظر کارشناسان 
اقتصادی وام گرفتن 

مشروط به حفظ سطح 
مناسبی از بدهی ها، 

متناسب با ابعاد اقتصاد 
نه  تنها منفی تلقی نمی شود، 

بلکه در هر اقتصاد متعامل 
و پویایی، طبیعی، مطلوب و 

حتی الزم است

براساس مصوبه مجلس، 
وام ۵ میلیاردی برای امور 

زیربنایی و تولیدی با اولویت 
انرژی های نو، هسته ای، 

نیرو، راه آهن، بزرگراه ها، 
سدها، شبکه های آبیاری 

و طرح های انتقال آب 
اختصاص پیدا می کند

گزارش

بانــک مرکــزی دیــروز علیــه اســداهلل 
عســگراوالدی بازرگان معــروف و رئیس اتاق 

بازرگانی ایران و چین افشاگری کرد. 
او از بانک مرکزی انتقاد کــرد و بانک هم در 
مقابل افشــا کردکه او بالغ بر 1۶.۶  میلیون یورو  
ارز حاصل از صادرات امسال خود را وارد چرخه 

اقتصادی نکرده است.
عســگراوالدی که از صادرکنندگان مشهور 
به شمارمی آید و رئیس اتاق مشترک ایران و چین 
است؛ اخیرا در اظهاراتی تصریح کرده است: سه 
ماه است صادراتی نداشته ام و با ندانم کاری بانک 

مرکزی صادرات کشور قفل شده است.
وی با بیان اینکــه در صورت عدم اصالح این 
شرایط، بهار ســختی پیش رو خواهیم داشت، 
درخصوص سامانه نیما نیز عنوان کرد: نیما دفتر 
دستکی اســت که آقایان راه انداخته اند و چند 
صراف را دور هم جمع کرده اند و اسمش را نیما 

گذاشته اند.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز طی جوابیه ای 
درخصوص اظهارات مطرح شــده توسط این 

صادرکننده اعالم کرد: به منظور روشــنگری 
افکار عمومی باید یادآور شــد کــه وی تاکنون 
هیچ اطالعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود 
در چرخه اقتصادی کشــور ارائه نکرده است، به 
طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان 
ماه سال 1۳9۷ بالغ بر 1۶.۶ میلیون یورو صادرات 
داشــته و ارز حاصل از صــادرات را وارد چرخه 
اقتصادی نکرده است؛ درحالی که بخش عمده ای 
از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از 
10 میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی 

از واردات کشور از این محل تامین شده است.
در ادامه آمده اســت: خاطرنشان می سازد 
سیاست های ابالغی شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا به بانک مرکزی برای اجرا 
درخصوص بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
کاماًل  شفاف و روشن است. آمار صادرات کشور 
که حاصل بهره گیری از امکانات و منابع مادی و 
انسانی است به صورت شــفاف بنا به اظهار خود 
صادرکنندگان از مبادی رســمی کشور اعالم 

می شود. 

در این جوابیه آمده است: جای تاسف است 
هر وقت در کشور در جهت شــفافیت اقدامی 
شود فشــارها و هجمه های زیادی با بهانه های 
به ظاهر موجه صورت می گیرد. شرایط تحریم 
نباید موجب بی نظمی و عدم شــفافیت شود، 
برعکس در زمان تحریم باید نظم، حســاب و 
کتاب و شفافیت های سیســتمی قابل کنترل 

افزایش یابد.
بنابر این جوابیــه؛ برخی آقایان شــفاف و 
صادقانه بــا مردم صحبت نمی کننــد و این که 
تمایلی ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند و طی 
سالیان طوالنی، در اتاق های بسته حوزه تجارت 
خارجی کشــور را قبضه کرده اند و صرفاً منافع 
شــخصی و گروهی خود را می بینند، اما بدانند 
که مردم کاماًل آگاه و هوشیار هستند. صادقانه 
به مردم بگویند نیما موجب می شــود کارهای 

پنهان ما برمال شود. 
بر اســاس اعالم بانک مرکزی،  سامانه نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( صرفاً به منظور 
ثبت شــفاف اطالعات و بازاری است که بدون 

هیچ گونه محدودیــت و ســقفی، امکان ثبت 
اطالعات و قیمــت خرید و فــروش ارز در این 
سامانه براســاس نرخ توافقی بین صادرکننده و 
واردکننده وجود دارد و بنابر سیاست های ابالغی 
صادرکنندگان بایــد از طریق شــبکه بانکی، 
صرافی ها و یا سایر شبکه ها، ارز خود را به منظور 

تامین نیاز های وارداتی کشور قرار دهند. 
در پایان این جوابیه سیاســت های ابالغی 
بانک مرکزی در برگشت ارز حاصل از صادرات 

نیز اعالم شده است که عبارتند از:
1- صادرکنندگان نســبت به فروش ارز در 

سامانه نیما به واردکنندگان اقدام کنند.

۲- صادرکنندگان ارز خود را به واردکنندگان 
دارای ثبت ســفارش به طور مستقیم فروخته 
و هر دو طرف اطالعات شــان را در سامانه نیما 

ثبت کنند.
۳- صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود 
را برای واردات مورد نیاز تولیدی خود استفاده 
کنند، ولی باید هم ثبت سفارش انجام شود و هم 
مطابقت کامل پروانه صادراتی با ثبت سفارش 

صورت گیرد.
۴- صادرکنندگان بخشی از ارز خود را که به 
صورت نقدی وارد می کنند به صرافی های مجاز 

فروخته و در سامانه سنا ثبت کنند.

بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد عسگراوالدی:

صادرکنندگان در اظهارنظرها صادق باشند


