چهارشنبه  10آبان 1396

تحليل امروز

اقـتـصـاد
فـردا

علی محسنی

رشد اقتصادی سال  1395به عددی دو رقمی رسید
که پ��س از صنایع مرتبط با نفت که بخش عمده این
رشد خیره کننده را به خود اختصاص دادند ،صنعت
خودرو نیز در این رشد نقش بسزایی ایفا کرد .آمارها
نشان میداد تولید خودرو در این سال نسبت به سال
 94با رش��دی  38درصدی روبهرو بوده است .آمارها
همچنین حکایت از آن دارد که رشد تولید خودرو در
سال جاری تداوم یافته و دو خودروساز بزرگ در نیمه
نخست سال موفق به تولیدی  13درصد بیش از نیمه
اول سال  95شدهاند .ش��واهد حکایت از تداوم سیر
صعودی تولید خودرو دارد و آمار تولید نهایی امسال
به احتمال قریب به یقین فراتر از سال قبل خواهد بود.
برابر این آماره��ای صعودی مطلوب اما واقعیتی تلخ

خبر کوتاه

تفاهم با برخی از کشورها
برای مبادله با ارز محلی

سخنگوی طرح رجیستری:

فعال آیفون  xنخرید

ایسنا :س��خنگوی طرح رجیستری تأکید
ن ایکس
کرد :تا اطالع ثانوی گوشیهای آیفو 
یا  ۱۰ب��ازار تماما قاچاق ب��وده و در صورت
خری��داری آنها ،مردم از س��وی اپراتورهای
تلفن هم��راه موف��ق به دریافت س��رویس
نخواهند شد.
حمیدرضا دهقانینی��ا با مخاطب قرار دادن
مردم ی��ادآوری کرد :با توجه به قاچاق بودن
این نمونهها قطعا با اجرای طرح رجیستری،
این گوش��یها هیچگونه سرویسی نخواهند
گرفت و بهتر اس��ت مردم آنه��ا را خریداری
نکنند یا اصالت گوش��ی را از طریق پیامک
کردن کد  IMEAبه ش��ماره  ۷۷۷۷احصاء
کنن��د .در ای��ن زمین��ه باید توجه داش��ت
ک��ه اکنون تنه��ا ای��ن موضوع مرب��وط به
این مدل خ��اص بوده و الزم نیس��ت مردم
گوش��یهای دیگر خ��ود را با این س��امانه
پیگیری کنند.
او در پاسخ به این س��وال که معرفی مدلها
و برندهایی که قرار بود طرح رجیس��تری با
آنها آغاز شود به کجا رسیده است ،یادآوری
کرد :این موضوع در وزارت ارتباطات در حال
بررسی اس��ت و به نظر وزیر ارتباطات منوط
شده است.
س��خنگوی طرح رجیس��تری اظه��ار کرد:
قرار اس��ت در بازارهای جهانی اپل  Xاز روز
یکش��نبه هفته آین��ده وارد ش��ود .تاکنون
افرادی که برای واردات این گوشیها به ثبت
س��فارش برای واردات رس��می پرداختهاند
کاالی خ��ود را وارد نکردهان��د و مش��خص
اس��ت آنچه از این گوش��ی وارد کشور شده
قاچاق است .برهمین اساس به مردم هشدار
داده میش��ود ک��ه از خرید این گوش��یها
خودداری کنند.

وجود دارد ،سهامداران خودروسازان از این تحوالت
هیچ نفع��ی نبردهاند .کارنامه نهایی س��ال  95ایران
خودرو و سایپا به ترتیبی بود که سهامداران خودروساز
نخست هیچ س��ودی از این س��ال دریافت نکردند و
سهامداران خودروساز دوم تنها 8ریال به ازای هر سهم
سود بردهاند که به معنای عددی نزدیک به صفر است.
اما چگونه چنین تناقضی ممکن است؟
جدول گویاس��ت .اعداد جدول از آخرین گزارش دو
خودروساز استخراج شده که به سهامداران ارائه شده
اس��ت .گزارش مربوط به نیمه نخست امسال و اعداد
به واحد میلیارد تومان است .ایران خودرو در برابر 13
هزار و  330میلیارد تومان درآمد فروش در نیمه اول
سال ،با کس��ر هزینههای تولید و هزینههای عمومی
 825میلیاردتومانسودعملیاتیداشتهاست.واقعیت
تلخ اما این است که  1030میلیارد تومان بابت سود
تس��هیالت دریافتی به بانکها پرداخت شده است.
این به معنای آن است که شرکت بیش از سودی که
میبرد ،ملزم به پرداخت سود بانکی است و اگر درآمد

سرمایهگذاری  277میلیارد تومانی نبود ،نه تنها سود
خالص  66میلیارد تومانی محقق نمیش��د که زیان
خالص نیز نصیب بزرگترین خودروساز کشور میشد.
وضعیت سایپا اما نامساعدتر است؛ زیرا مطابق جدول،
مشخص است که حتی درآمدهای متفرقه نیز کفاف
نداده و دست آخر درآمد فروش  4هزار و  772میلیارد
تومانی به زیان خالص  91میلیارد تومانی منجر شده
است .این روند به معنای آن است که هرچند امسال
نیز آمارهای تولید رو به بهبود است و به احتمال فراوان،
صنعتخودروبهرکورد تولیدابتدایدهه 90میرسد،
سهامدار باز هم نباید منتظر باشد سودی به خانه ببرد.
این اعداد و ارقام خود گویای وضعیت نامناسب مالی
خودروسازان است .خودرو ماه به ماه و فصل به فصل
بیشتر تولید میش��ود .هموطنان بیشتری صاحب
خودرو میشوند ،مدیران و کارکنان شرکتها حقوق
و دس��تمزد خود را دریافت میکنند و سود وامهای
بانکها پرداخت میشود؛ اما سهامداران هیچ بازدهی
از این ش��رایط به ظاهر مطلوب نصیب نمیبرند .این

وضعیت یک دهه است که کموبیش ادامه دارد.
مقصر کیس��ت؟ نظام مالی بانک محور یا ضعف بازار
سرمایه؟ نبود تسهیالت با نرخ بهره ارزان یا تورم باالیی
کهباالجباردربهرهبانکهانمود مییابد؟ آیادولتباید
سود تسهیالت را پایین بیاورد یا تورم را کنترل کند
و به نظام بانکی نظمی ببخشد که سود تسهیالت در
روالی طبیعی پایین بیاید؟ این ش��رایط به صنعت و
اشتغال کشور آسیب بسیاری رسانده و سهامدارانی
(همان س��رمایهگذاران بلندمدت) ک��ه از نگهداری
سهام سودی نمیبرند را از ورود سرمایه خود به بخش
مولد اقتصاد دور کرده است .حجم نقدینگی موجود
در بورس عددی بس��یار نازل در مقایسه با نقدینگی
کل کشور است.
ایران خودرو و سایپا در مقایسه با نیمه نخست سال95
درآمد فروش
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درآمد سرمایهگذاری (درآمد متفرقه)
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نگاه

کرباس��یان در حال ورود به
هفت��اد و یکمین نشس��ت
ش��ورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی.
عک�س :ات�اق ایران
آنالین

کرباسیان برای مدیران عامل بانکها شرط بقا گذاشت

فروش اموال مازاد و پایان بنگاهداری

جامعه فردا :فروش اموال مازاد بانکها ،ش��رط
ضمن عق ِد حکم مدیران عامل است ،شرطی که
وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی برای بانکیها گذاش��ت تا این
ش��رط در کنار خداحافظی با بنگاهداری ضامن
بقای آنها در بانکها ش��ود .بر این اساس مدیران
موظف به فروش اموال مازاد بوده و تغییراتی که
در آینده در س��طح مدیران عامل بانکها انجام
دريچه

خواهد ش��د نیز تاثیری در این شرط ندارد و باید
مجری آن باشند.
مس��عود کرباس��یان در حاشیه جلس��ه شورای
گفتوگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی تغییر در
س��طح مدیران عام��ل بانکه��ا را دور از انتظار
ندانست و اعالم کرد« :پیگیر فروش اموال مازاد
بانکها هس��تیم .در مورد فروش اموال بانکها
ابالغیهای صورت گرفته که بر مبنای آن ،بانکها

تاالر شيشهای

ی خ��ود را بفروش��ند و این اقدام
بای��د داراییها 
قانونی و دستور رئیسجمهور است؛ به این معنا
ک��ه یکی از اولویتهایی ک��ه ضمیمه حکم وزیر
اقتصاد از طرف رئیسجمه��ور بود ،اصالح نظام
بانکی و حرکت بانکها از بنگاهداری به س��مت
کار بانکی بوده که این دستور رئیسجمهوری به
بانکها ابالغ شده است».
او با تأکید بر اینکه تغییراتی که در آینده در سطح

مدیران عامل بانکها انجام خواهد شد نیز تأثیری
در این اقدام ندارد یادآور ش��د که از سوی بانکها
نگرانی وجود دارد ،که اگر این کار به یکباره انجام
ش��ود قیمتها در بازار پایین میآید که برای رفع
این مشکل از آنها برنامه زمانبندی خواستهایم.
کرباسیان درخصوص مش��کالتی که بانکهای
چینی برای دانشجویان ایرانی فراهم کردهاند نیز
یادآور شد که این اقدام امری نامعقول است ،چرا

که خوش��بختانه دولت تمام مواردی که مربوط
به  FATFبود را با در نظ��ر گرفتن مصالح ملی
کشور و هماهنگی با سایر قوا دنبال میکند؛ این
در حالی اس��ت که  FATFنباید بهانهای برای
دیگر کشورها باشد تا مشکالتی را برای ما ایجاد
کنند .به همین دلیل وزارت خارجه بهجد در حال
پیگیری این موضوع است؛ البته مسائل بانکی که
چند ماه پی��ش در چین در مورد تج��ار رخ داده
بود حل ش��ده و در مورد دانشجویان نیز در حال
پیگیری هستیم و وزارت خارجه نیز فعال است.
ساماندهی نرخهای سود بهویژه در صندوقهای
سرمایهگذاری یکی دیگر از موارد مورد بحث بود
و کرباس��یان به آن اشاره کرد و هش��دار داد این
صندوقها نباید س��ودهای باالتر از سپردههای
بانکی بدهن��د .او تأکید ک��رد در صورت رعایت
دس��تورالعمل نرخها ،از اختی��ارات قانونی خود
استفاده کرده و سودهای باالتر را مشمول مالیات
خواهد کرد و پای حرف خود نیز ایستاده است.
وزیر اقتصاد نرخ س��ود اوراق مش��ارکت و اسناد
خزان��ه را حدود 17درص��د اعالم ک��رد که این
نرخ تا چن��د ماه پیش ب��االی  30درصد بود ،اما
با ابالغ دس��تورالعمل عرضه ای��ن اوراق در بازار
سرمایه ،اکنون به حدود  16تا 17درصد کاهش
یافته است .البته وقتی نرخ س��ود سپرده بانکی
15درصد اس��ت ،وجود اوراق خزانه با نرخ  16تا
18درصدی منطقی است .در همین راستا منابع
آزادش��ده صندوقها باید در بازار سرمایه و بازار
بدهی سرمایهگذاری شود که بر این اساس میزان
سپردهگذاری صندوقهای س��رمایهگذاری در
بانکه��ا از 70درصد به 50درص��د کاهش پیدا
کرده است.
پیوس��تن ایران به پیمان اوراس��یا نیز دیگر خبر
خوب وزیر بود که بر اس��اس آن بخش خصوصی
میتواند برای توسعه بازارهای صادراتی ایران در
آسیای میانه و روسیه در این زمینه اقدام کند.
کرباسیان با اشاره به اینکه صادرکنندگان ایرانی
کاالهایی ک��ه  ۱۰دالر ارزش اقتص��ادی دارد را
به دولت کش��ور روس��یه  ۲دالر اعالم میکنند
و بنابراین این  ۲دالر رس��ما اج��ازه انتقال پول
را دارد و  ۸دالر دیگ��ر باید در بازار تبدیل ش��ود،
گفت :ما به عنوان دول��ت ایران نمیتوانیم به آن
دولت بگوییم ما نمیخواهیم حق قانونی شما را
بپردازیم ،در حالی که این کش��ور از حضور ما در
بازارش استقبال کرده و برای مراودات تجاری تا
۱۵درصد تخفیف ایجاد کرده است.

صدور  ۱۲هزار و  ۸۴۱میلیارد تومان چک برگشتی در شهریورماه
چکه��ای برگش��تی در آخرین ماه تابس��تان کاه��ش یافت .ب��ه گزارش بان��ک مرکزی،
15/6درص��د از تعداد و 21/8درص��د از ارزش کل چکهای مبادلهای ش��هریورماه س��ال
ج��اری را چکهای برگش��تی تش��کیل میدهد که س��هم ارزش��ی این چکها نس��بت
ب��ه ماه قب��ل 0/2درصد و در مقایس��ه با ش��هریورماه س��ال گذش��ته 3/1درص��د کاهش
داشته است.
در شهریورماه سال ۱۳۹۶در کل کشور بالغ بر 9/1میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر۵۸۹هزار
میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد ،بالغ بر1/4میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر۱۲۸هزار
میلیارد ریال برگشت داده شده است.
به این ترتیب15/6 ،درصد از تعداد و 21/8درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای شهریورماه
س��ال جاری را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه
قبل و همچنین نسبت به شهریورماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است .سهم تعدادی
چکهای برگش��تی نیز نس��بت به ماه قبل کاهش اما در مقایسه با شهریورماه سال گذشته
افزایش داشته است.
بر طبق آمار موجود ،بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده
شده است ،بهطوری که در شهریورماه سال جاری 97/3درصد از تعداد و 96/1درصد از ارزش
کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادالت
خرد و کالن جامعه داش��ته اس��ت .لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانهها و
تجهیزات پرداخت الکترونیکی ،تراکنشهای پردازشش��ده از طریق این ابزارها و سامانهها

افزایش قیمت نفت
نگرانکننده شد
ایسنا :قیمت نفت در معامالت روز سهشنبه
تحت تاثیر ت��داوم کاهش تولید اوپک که به
محدود ش��دن عرضه به ب��ازار کمک کرده
اس��ت ثابت بود ،ام��ا دورنمای رش��د تولید
ش��یل آمریکا افزایش قیمته��ا را محدود
کرده است.
نف��ت برن��ت که قیم��ت پای��ه برای ب��ازار
بینالمللی اس��ت ۶۰.۷۸ ،دالر در هر بشکه
معامله شد که  ۱۲س��نت پایینتر از قیمت
نهایی معامالت دوش��نبه بود ،اما با باالترین
رکورد دو سال گذشته که اوایل هفته رقم زد
فاصله چندانی ندارد.
نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدی��ت آمریکا
ب��ا  ۱۰س��نت کاه��ش نس��بت ب��ه قیمت
نهای��ی معام�لات دوش��نبه ۵۴.۰۵ ،دالر
معامله شد.
ب��ه گفت��ه ویلی��ام اوالگلین��گ ،تحلیلگر
س��رمایهگذاری در ش��رکت ریوکی��ن
س��کیوریتیز ،اگر روند رشد ذخایر به همین
ش��کل ادامه پی��دا کنن��د و تقاض��ا هم به
رش��د ادامه دهد ،نگران��ی از عرضه اضافی
ممکن اس��ت ب��ه نگران��ی کمب��ود عرضه
تبدیل شود.

آمارها در حال صعود و جیب سهامدار همچنان خالی
کارشناس بازار سرمایه
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ایس�نا :رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق
به��ادار میگوی��د با برخ��ی از کش��ورها به
تفاهمهای��ی رس��یدهایم که به ج��ای دالر
با پوله��ای محلی مبادله داش��ته باش��یم
ت��ا نگرانیهای مرب��وط به اس��تفاده از دالر
کاهش یابد.
ش��اپور محمدی گف��ت :در کش��ور ما اکثر
اوراق تضمی��ن بانک��ی دارد و ای��ن یکی از
دالیل گرانتر شدن تأمین مالی است .ما به
دنبال ریتینگ هستیم تا تأمین مالی ارزانتر
شود ،البته در آن صورت دیگر خطر ریسک
صفر نیس��ت .اگر بتوانیم ریتین��گ را برای
شرکتهای لیستش��ده در بورس و اوراق
داشته باش��یم این اتفاق میافتد .خارجیها
میتوانند در این خصوص به بازار س��رمایه
ما وارد شوند.
او ادامه داد :در برخی از کشورها به این نتیجه
رسیدیم که با پولهای محلی مبادله داشته
باش��یم و این نگرانیهای استفاده از دالر در
مبادالت را از بین میبرد.

تناقضی بزرگ در وضعیت خودروسازان

معادل  13درصد بر تولید خود در شش ماهه نخست
امس��ال افزودهاند؛ اما هزینه مالی ایران خودرو در این
مقایسه از  854به  1030و هزینه مالی سایپا از  454به
 634میلیارد تومان افزایش یافته است که یعنی هزینه
مالی  27درصد در همین مدت افزایش یافته است .دو
خودروسازبازحمتفروشداراییهایاسودسپردههای
بانکی یا فروش اقساطی و سود تس��عیر ارز (در قالب
درآمد س��رمایهگذاری یا متفرقه) از شدت زیاندهی
خود کاستهاند یا سود نشان دادهاند؛ اما این روند تنها
تالش برای پوش��اندن ضعف مدیری��ت مالی داخلی
شرکتها یا اوضاع نامساعد تأمین مالی در کشور است.
در برابر رش��د آمارهای تولید و فروش خودروسازان
ارزش سهام ایران خودرو و س��ایپا در یک سال اخیر
نزدیک به  25درصد افت داشته است.

رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بهمرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت
سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است .با اینوجود ،به دلیل اهمیت کارکرد و
امتیاز چک و بهخصوص جایگاه اعتباری چک در مبادالت کشور ،این ابزار پرداخت هنوز هم
از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
اگرچهمتأثرشدنفضایکسبوکارکشورازرکوداقتصادیسالهایگذشتهمیتواندازدالیل
برگشت چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی باشد ،لیکن عدم وجود سازوکارهای مؤثر
اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند صدور دستهچک نیز از دیگر دالیل مهم این امر است .انتظار
میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی
مشتریان بانکها در این زمینه ،بهمرور زمان سهم چکهای برگشتی از بابت کسری یا فقدان
موجودی کاهش یابد .بانک مرکزی در راس��تای کاهش چکهای برگشتی ،در کنار تکمیل
زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک ،پیادهسازی کامل سامانههای نظارتی مرتبط
نظیر سامانه چک برگشتی ،سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و بهخصوص سامانه
صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار
صدور دستهچک در دستور کار قرار داده است .یادآور میشود در سامانه صیاد عالوه بر مواردی
نظیرایجادشفافیتاطالعاتیوایجادمحدودیتبرایصدورچکهایبالمحل،تدابیریجهت
ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است .ضمن آنکه بررسی صالحیت دارنده
دستهچکوهمچنینایجادشفافیتاطالعاتیو جلوگیریازسوءاستفادهبهمنظوراختصاص
دستهچک به متقاضیان فاقد صالحیت از دیگر قابلیتهای سامانههای نظارتی مرتبط بوده و
عملیاتی شدن کامل این سامانهها میتواند موجب ایجاد شفافیت اطالعاتی از طریق برپایی

نظام استعالم همگانی شده و انتظار میرود با تکمیل سامانه مزبور ،سهم چکهای برگشتی
در نظام پرداخت کشور بهطور قابل مالحظهای کاهش یابد.
تعداد و ارزش چک های عادی مبادله ای و برگشتی در شهریور 96

سهم چک های برگشتی از کل چک های عادی مبادله ای

تعداد ارزش و سهم چک های برگشتی به دلیل کسری و یا فقدان موجودی در شهریور 96

بانکیها در انتظار مجامع
جامعه فردا :ش��اخص ب��ورس اوراق بهادار تهران دی��روز برای
چهارمین روز متوالی در هفته با رش��د روبهرو شد ،روزگذشته هم
افزایش  172واحدی را ثبت کرد و به رقم  87649واحد رس��ید.
شاخصازابتدایهفتهرشدیبیشازهزارواحدیرابهثبترسانده
اس��ت .حجم و ارزش معامالت در روز گذشته نشان از عرضههای
بیشتر توسط برخی از س��هامداران کوتاهمدت و حرکت به سمت
شناسایی سودهای چند روز اخیر داشت.
در این روز ،ارزش معامالت نسبت به روز دوشنبه با رشدی در خور
توجه روبهرو بود و بیش از دو هزار و  342میلیارد ریال نقدینگی در
جریان معامالت دیروز در میان سهامداران جابهجا شد .گروههای
خودرویی ،پاالیش��ی و پتروش��یمی در صدر توجهات اهالی بازار
قرار گرفتند.
اکثر نمادهای گروه خودرویی در جریان معامالت روز گذش��ته با
تشکیل صفوف خرید بعد از مدتها سبزپوش شدند .صفوف خرید

تشکیل شده در گروه خودرویی استحکام چندانی نداشت و طی
دقایقی از ساعات معامالت ،این صفوف از بین میرفت.
در گروه پاالیشیها ،پاالیش��گاه بندرعباس (شبندر) ،پاالیشگاه
اصفهان (ش��پنا) و پاالیشگاه تهران (ش��تران) مورد توجه فعاالن
بازار قرار گرفت و پاالیشگاه بندرعباس برای چهارمین روز متوالی
سبزپوش بود .در جریان معامالت دیرو ِز پاالیشگاه بندرعباس17،
میلیون برگ سهم جابهجا شده است.
گسترش نفت و گاز پارس��یان در محدوده خنثی قیمتی در صدر
توجهات بوده است .پارسیان پس از رشد متوالی چند روز اخیر در
محدوده مقاومتی  220تومان کمی آرام گرفته است .کربن ایران
(شکربن) با توجه به اعالم تعدیل با اهمیت سود در گزارش 6ماهه
با صف خریدی مستحکم در طول بازار مواجه بود.
س��رمایهگذاری صنایع پتروش��یمی (وپترو) ،لعابیران (شلعاب)
و پتروش��یمی پردیس (ش��پدیس) در گروه پتروشیمی از دیگر

سهمهای مورد توجه اهالی بازار بودند .شاخص بازار فرابورس نیز با
 3واحد رش��د به رقم  972واحد دس��ت یافت .مباحث مربوط به
طوالنی شدن دوره توقف در نمادهای معامالتی که در بازار بسته
میشوند این روزها صدای همه فعاالن بازار را درآورده است.
دیروز خبر خوشی هم برای سهامداران بانکی به گوش رسید ،در
حالی که بسیاری از نمادهای گروه بانکیها در بورس مدتهاست
متوقف شده .مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعالم کرد که
مجامع بانکها از هفته آینده برگزار خواهد شد.
این هفته بازار س��رمایه ایران شاهد برگزاری چهارمین نمایشگاه
بینالمللیبورس،بانک،بیمهوخصوصیسازیدرجزیرهکیشهم
بود .شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته
در جریان برگزاری همایش بینالمللی بازار س��رمایه ایران از ابراز
تمایل کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسالمی خبر داده است.
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چهارمیننمایشگاهبینالمللیبورس،بانک،بیمهوخصوصیسازی
با حضور  260شرکتکننده داخلی و  60شرکت خارجی در قالب
هیأتهای بینالمللی مشارکتکننده و بازدیدکننده از  25کشور
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کیش دایر شده است.

