
بررس�ي آم�ار عملك�رد بانك ها و مؤسس�ات 
اعتباري كش�ور حاكي از آن اس�ت كه مبلغ كل 
تسهيالت اعطايي در ش�هريور امسال نسبت به 
اسفند پارسال رشد 6/8 درصدي داشته است. 
به گزارش ايسنا، بررسي جديدترين آمار بخش پولي 
و بانكي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه تسهيالت 
اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري تا پايان شهريور 
امسال ۱۱۵۶ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به 
اسفند سال گذشته با رشد ۶/8 درصدي همراه بوده 
است.  بر اساس اين گزارش، ميزان تسهيالت اعطايي 
بانك ها و مؤسس��ات مالي در اس��فند سال گذشته 
۱۰8۲ هزار ميليارد تومان بوده است.  همچنين اين 
آمار بيانگر اين است كه تسهيالت قرض الحسنه ۵/9 
درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم عمده 
عملكرد تسهيالتي بانك ها مربوط به مشاركت مدني 
با 34/8 درصد و فروش اقساطي با ۲7/۲ درصد است.  
به لحاظ عددي در پايان شهريورماه سال جاري ۶8 
هزار ميليارد تومان از كل تسهيالت اعطايي بانك ها 
و مؤسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده كه اين 
ميزان نسبت به اسفند پارسال كه ۵9/۵ هزار ميليارد 

تومان بوده، ۱4/7درصد رشد را نشان مي دهد. 
با وج��ود اينك��ه از ش��هريورماه س��ال ۱394 آمار 
تسهيالت اعطايي بانك ها به تفكيك عقود مرابحه 
و اس��تصناع به انواع تس��هيالت اعطايي به تفكيك 
عقود اس��المي اضافه شده، اما در ش��هريور ۱397 

سهم استصناع از تس��هيالت پرداخت شده بانك ها 
و مؤسس��ات اعتباري صفر بوده، ولي منابع مرابحه 

8/8 درصد بوده است. 
  بانك هاي تجاري

بر پايه اين گزارش، تس��هيالت پرداخت ش��ده در 
بانك ه��اي تج��اري كش��ور در پايان ش��هريور ماه 
س��ال جاري متفاوت بوده، به نحوي كه 7/9 درصد 
از وام ه��اي بانك هاي تجاري، قرض الحس��نه بوده 
كه رق��م آن ۱4/7 هزار ميليارد توم��ان بود.  ميزان 

تسهيالت اعطايي قرض الحسنه بانك هاي تجاري 
در اسفند سال قبل از آن ۱۲/7 هزار ميليارد تومان 
بوده است.  در بانك هاي تجاري كشور، سهم عمده 
تس��هيالت پرداختي مانن��د بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري مربوط به فروش اقس��اطي به ميزان 3۶/3 
درصد اس��ت كه رقم آن ۶8 هزار ميليارد تومان در 
پايان شهريور سال جاري بوده است كه اين ميزان در 
اسفند سال گذشته معادل ۵۵ هزار ميليارد تومان 
بود.  ۱8 درصد تسهيالت بانك هاي تجاري به رقم 

33/8 هزار ميليارد تومان در پايان ش��هريور ماه به 
صورت مش��اركت مدني پرداخت شده كه اين رقم 
در اسفندماه سال قبل از آن 38 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت.  به صورت كلي، سهم عمده تسهيالت 
پرداختي بانك ه��اي تجاري در پايان ش��هريور ماه 
س��ال جاري به فروش اقساطي و مش��اركت مدني 

اختصاص يافته است. 
  پرداخت تسهيالت در بانك هاي تخصصي

همچنين بررس��ي عملكرد بانك هاي تخصصي در 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان 
ش��هريور ماه ۱397 نش��ان مي دهد كه ۲/7 درصد 
تسهيالت اعطايي به ميزان ۶/9 هزار ميليارد تومان 
در قالب قرض الحس��نه پرداخت ش��ده كه اين رقم 
در پايان س��ال قبل از آن ۵/9 ه��زار ميليارد تومان 
بود.  بزرگ ترين بخش تسهيالت پرداخت شده در 
بانك هاي تخصصي كشور مربوط به فروش اقساطي 
مي شود به نحوي كه در پايان شهريور ماه سال جاري 
۵4/9 درصد كل تس��هيالت اعطاي��ي اين بانك ها 
به رقم ۱38 هزار ميليارد توم��ان در بخش فروش 
اقس��اطي بوده و اين رقم در اسفندماه سال گذشته 
به ميزان ۱3۶ هزار ميليارد توم��ان بود.  بانك هاي 
تخصص��ي همچني��ن در بخش مش��اركت مدني 
تسهيالت قابل توجهي پرداخت كرده اند؛ به نحوي 
كه ۱۶/۶ درصد كل منابع تسهيالتي اين بانك ها در 
پايان شهريور امسال به ميزان 4۲ هزار ميليارد تومان 

در اين بخش پرداخت شده است. 

زماني ك�ه والديمي�ر پوتين، مديريت ش�ركت 
روس�نفت را به يكي از همكاران س�ابق خود در 
كا. گ. ب س�پرد، مش�خص بود كه اين ش�ركت 
نفتي به يك�ي از مهره هاي اصل�ي كرملين براي 
نفوذ اقتصادي در خاورميانه تبديل خواهد شد. 
مهم ترين كااله��اي صادراتي روس��يه، نفت و گاز 
است و شركت هاي روس��نفت و گازپروم، پيشرو در 
نقش آفريني در بازارهاي بين المللي تجارت نفت و 
گاز هستند. حضور گازپروم در بازار تجارت گاز اروپا 
به ابزاري براي توسعه راهبردهاي سياست خارجي 
مسكو در قاره سبز تبديل شده است. پس از بحران 
اوكراين و الحاق شبه جزيره كريمه، كرملين تالش 
كرد تا بار ديگر از ديپلماس��ي ان��رژي براي تقويت 

جايگاه خود بهره ببرد. 
شركت روسنفت نيز با توسعه دامنه فعاليت هاي 
بين المللي خ��ود در چند ق��اره مختلف فعاليت 
دارد. قراردادهاي روسنفت تأثير گسترده اي بر 
بازارهاي جهاني انرژي و سياس��ت هاي مس��كو 
داشته است. روس��نفت سرمايه گذاري هنگفتي 
در كردس��تان عراق انجام داده و ايگور سچين، 
مديرعامل اين ش��ركت چند قرارداد بزرگ را با 
رهبران اربيل منعقد كرده اس��ت. بدين ترتيب 
جايگاه روس��نفت در اين اقلي��م جدايي طلب و 

پررمز و راز تثبيت شده است. 
با افزاي��ش ظرفيت توليد نفت اين غول روس��ي در 
منطقه خودمختار كردس��تان، رهبران بغداد بارها 
خواهان بازنگري در راهبردهاي اين ش��ركت نفتي 

خرس ها شده اند. 

  اقدامات متوازن روسنفت 
روسنفت به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت روسيه 
از ارزش تجاري بااليي برخوردار است. دولت روسيه 
مالك بيش از ۵۰ درصد س��هام اين شركت بوده و 
مديرعامل آن روابط نزديكي با والديمير پوتين دارد. 
كرملين هيچگاه روابط خود را با شركت هاي نفتي 

كتمان نكرده است. 
روس��نفت يك ش��ركت تجاري اس��ت، اما اهداف 
سياس��ت خارجي كرملين در اقدامات آن نقش��ي 
تأثيرگذار دارد. مديران روس��نفت بايد ميان منافع 
دولت روس��يه و فرصت هاي تجاري، ت��وازن ايجاد 
كنند. براي هر شركت تجاري چنين رويكردي بسيار 
دش��وار خواهد بود. به هر ترتيب ب��ا حمايت دولت 
روسيه، شركت روسنفت در مقايس��ه با رقبايش از 
مزيت هاي مختلفي برخوردار است. اين غول نفتي ۶ 
ميليارد دالر به ونزوئال وام پرداخت كرده و در حال 
انجام آخرين مراحل تملك پااليش��گاه تگزاس ) از 
دارايي هاي ش��ركت ملي نفت ونزوئ��ال و در جهت 

تسويه بخشي از بدهي هاي دولت ونزوئال( است. 
در كش��ور هن��د نيز ش��ركت روس��نفت تاكنون 
۱3ميليارد دالر در يك پااليشگاه و بيش از ارزش 
تجاري آن سرمايه گذاري كرده است. مردان يخي 
براي تثبيت جايگاه خود در بازار هند با عربستان 
سعودي، از مدت ها پيش، رقابت نفس گيري را آغاز 
كرده است. در مجموع، اين اقدام خرس ها مي تواند 
روابط دهلي نو و مسكو را ارتقا دهد. از سوي ديگر، 
قرارداد روس��نفت با دولت منطقه اي كردس��تان 
در ش��مال عراق مي تواند منافع سياس��ي و مالي 

چشمگيري به ارمغان آورد. 
رفراندوم اس��تقالل اقليم كردس��تان در پاييز سال 
گذش��ته با مخالفت هاي جامعه جهاني با شكست 
بزرگي روبه رو شد. در دوره اوج گيري بحران، رهبران 
بغداد نيروهاي نظامي  خود را براي تصرف ميادين 
نفتي كليدي كركوك روانه اين شهر كردند. اقدامي 
كه اميد كردها براي جدايي از كش��ور عراق را نقش 
بر آب كرد. در زمان باال رفت��ن دامنه بحران، ركس 
تيلرسون، وزير خارجه پيشين اياالت متحده تالش 
كرد تا تنش ها را كاهش دهد، ام��ا در همان روزها 
ايگور سچين، مديرعامل شركت روسنفت در حال 
مذاكره براي تمل��ك خط لوله كلي��دي كركوك- 

جيحان بود. 
سچين به جاي تالش براي آرام كردن اوضاع، نامه اي 
به بغداد ارسال كرد و با حمايت از كردها اعالم نمود 
منافع اين غول نفتي در گروي توسعه همكاري هاي 
راهبردي است. به ياد داشته باشيد كه قرارداد تملك 
اين خط لوله و چند ميدان نفتي در روز ۲۰ اكتبر و 
همزمان با اوج گيري تنش ها بر سر نتايج همه پرسي 

استقالل كردستان به امضا رسيد. 
  نقاط ضعف و قوت عراق 

بغ��داد مخالف هرگون��ه ق��رارداد رهب��ران كرد با 
شركت هاي خارجي بدون تأييد پارلمان اين كشور 
است. به هر ترتيب شركت روسنفت از حق امضاي 
قرارداد با كردها براساس الگوي مشاركت در توليد و 
همانند قراردادهاي دولت مركزي و اربيل برخوردار 
مي باش��د. نشس��ت ميان جبار اللعيبي، وزير نفت 
عراق و ديديير كاسيميرو، مرد دست راست سچين 

در بغداد در ماه آوريل امس��ال، نشانه اي از رضايت 
ضمني دولتمردان عراقي از فعاليت خرس ها ارزيابي 

شده است. 
با وجود نارضايتي بغداد از سرمايه گذاري هاي مسكو 
در اقليم جدايي طلب كردستان، داليلي وجود دارد 
كه نشان مي دهد عراقي ها خواهان حفظ روابط خود 

با روسيه هستند. 
نخست اينكه مسكو در س��ال هاي اخير با افزايش 
سطح روابط خود با دولت هاي خاورميانه به بازيگري 
مهم در اين منطقه تبديل شده است. دومين نكته 
اينست كه همكاري هاي مشترك چهار كشور عراق، 
ايران، روسيه و س��وريه براي مقابله با داعش كه در 
سپتامبر س��ال ۲۰۱۵ ميالدي با امضاي قراردادي 
چهارجانبه آغاز شد، به عاملي جهت اشتراك منافع 

دو طرف تبديل شده است. 
عالوه بر اين م��وارد، عراق دومين خري��دار بزرگ 
سالح هاي روس��ي پس از هند به ش��مار مي رود. از 
ديدگاهي راهبردي، روابط بغداد و مسكو مي تواند 
منافع عراق را در برابر دو بازيگر كليدي در نظام عراق 
تضمين كند: اياالت متح��ده و ايران. اگرچه مردان 
يخي فاقد توانايي حمايت مالي و سياس��ي مش��ابه 
واشنگتن و در عين حال فاقد مشتركات فرهنگي و 
مذهبي مشابه با ايران هستند، اما مسكو مي تواند در 

صورت نياز يك توازن راهبردي ايجاد كند. 
  چراغ سبز مسكو 

عالوه بر نفت خام، توسعه و صدور منابع گاز طبيعي 
كردستان نيز در دستور كار روسنفت و رهبران اربيل 
قرار دارد. با ساخت يك خط لوله جديد به تركيه و 
در ادامه تا اروپ��ا مي توان يك منب��ع جديد عرضه 
گاز به اتحاديه اروپ��ا ايجاد كرد. ش��ركت گاز پروم 
روسيه داراي انحصار در عرضه گاز با خطوط لوله به 
دولت هاي اروپايي بوده و با عرضه گاز عراق در اين 
بازار مي توان شاهد كاهش سهم بازار گازپروم در بازار 

تركيه و اروپا بود. 
انحصار شركت هاي روسي در بازار گاز طبيعي اروپا 
باعث شده تا جرايم س��نگيني از سوي مسكو به 
دادگاه هاي اروپايي پرداخت شود. كرملين تاكنون 
در برابر گاز كردس��تان موضع گيري نكرده است. 
آنها بيش از هر چيز خواهان دستيابي به بيشترين 
منافع مال��ي و در عين حال به دنب��ال افزايش يا 
دس��ت كم حفظ نقش آفريني سياس��ي خود در 
قاره سبز هستند. با راه اندازي شبكه صادرات گاز 
عراق به اروپا، شاهد كاهش سهم بازار غول گازي 
گازپروم در بازار اروپا خواهي��م بود. به هر ترتيب 
با س��اخت اين كريدور، توليدكنندگان ال ان جي 
گران به ويژه در امريكا با شرايط دشوارتري روبه رو 

خواهند شد. 
از س��وي ديگر، رهب��ران اربي��ل به دلي��ل مواضع 
روسيه در س��ال گذش��ته، تمايل دارند كه ساخت 
و بهره ب��رداري از اين كريدور به غول هاي روس��ي 
واگذار شود. روس ها پس از سه دهه غيبت، بار ديگر 
به خاورميانه و اين بار با تمام قوا بازگش��ته اند. همه 
داليل نيز نشانگر آن است كه آنها خواهان حضوري 

بلندمدت هستند. بازي بزرگ آغاز شده است. 
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به دنبال نبض نفت
وحیدحاجیپور نگاهي به برنامه هاي بازوي نفتي پوتين در خاورميانه و آسيا

گزارشیک

نگاهي به عملكرد سيستم بانكي به روايت آمار

بانك ها امسال چقدر وام دادند؟

احتمال دارد بی ماشین ها هم سهمیه بنزین بگیرند
يك نماينده مجلس از احتمال اعطاي سهميه سوخت به افراد 
به جاي خودروها خب�ر داد و گفت: صحبت هايي مطرح اس�ت 
كه س�هميه نه به خودروها بلكه به افراد داده مي شود و آنهايي 
كه ني�از ندارند، س�هميه خود را در ب�ازار به فروش برس�انند. 
به گزارش تسنيم، هدايت اهلل خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اس��المي در برنامه »بدون خط خوردگي« راديو گفت و گو 
با موضوع بازگشت كارت س��وخت اظهار داشت: كارت سوخت به 
معني سهميه بندي و شفاف سازي در مصرف سوخت است؛ وقتي 
سهميه بندي صورت مي گيرد، بايد نرخ دومي وجود داشته باشد تا 

هر كسي كه خواست مصرف كند، هزينه آن را پرداخت كند تا هم 
نياز خودش را تهيه كند و هم درآمدزايي براي دولت ايجاد شود. 

وي افزود: البته صحبت هايي مطرح است كه سهميه نه به خودروها 
بلكه به افراد داده مي شود و آنهايي كه نياز ندارند، سهميه خود را در 
بازار به فروش برسانند و آنهايي كه مي خواهند بيشتر مصرف كنند، 

از اين بخش نيازشان را تأمين كنند. 
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: مسئله اصلي اين است كه 
در حوزه اقتصادي بد عمل كرديم؛ اگر مردم اشتغال و توليد داشته 
باشند، مي توانيم بگوييم قيمت سوخت در ايران پايين است وگرنه 

براساس درآمدها، قيمت سوخت در ايران پايين نيست، بخصوص 
آنكه ارزش پول ملي نيز كاهش پيدا كرده است. 

همچنين آرش نجفي، نايب رئيس كميس��يون انرژي اتاق ايران با 
بيان اينكه »وقتي تعادل اقتصادي را رعايت نمي كنيم و اقتصاد را 
بر اساس يارانه تعريف مي كنيم، اين مش��كالت به وجود مي آيد«، 
بيان كرد: اگر بخواهيم روند افزايش سوخت در كشور را رصد كنيم، 
مش��اهده مي كنيم در حدود 4۰ سال گذش��ته قيمت بنزين هزار 
برابر شده اس��ت، يعني ساالنه به طور متوس��ط ۲۵ درصد افزايش 

پيدا كرده است. 

گزارش2

انرژی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

81991631ايرانمرينوس
2914176مارگارين

839093995قندشيرينخراسان
9201438فيبرايران

12984616قنداصفهان
4828229مهندسينصيرماشين

4300203قندنيشابور
3908184سرمايهگذاريصنعتنفت

5013232شهدايران
6132282سيماناصفهان

10583467حملونقلبينالملليخليجفارس
8502368داروسازيزاگرسفارمدپارس

3151135شيشههمدان
11316475فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

9919412پارسدارو
3180132توليدمحورخودرو

4086168ايرانتاير
145159ماشينسازياراك

360311461فرآوريموادمعدنيايران
8259334پاكسان

2957118صنايعشيمياييفارس
6505248قندلرستان

8370302مليكشتوصنعتودامپروريپارس
7651271كارتنايران

207671فرآوردههاينسوزآذر
13567414آسانپرداختپرشين

149044سيمانشمال
6580191پارسالكتريك
7176197فروسيليسايران

304677صنايعالستيكيسهند
123830ليزينگايرانيان

124130سرمايهگذاريشاهد
180943گروهپتروشيميس.ايرانيان

244458پمپسازيايران
8147187صنايعجوشكابيزد

6311139شيشهوگاز
281962پارسمينو

344274سراميكهايصنعتياردكان
333570كشاورزيودامپرويمگسال

5352112مليسربورويايران
5274110گروهصنعتيسپاهان

383978ريختهگريتراكتورسازيايران
9780184فوالدخراسان

359864تكنوتار
289550فوالدآلياژيايران

9801166فراوردههاينسوزايران
605221014البراتوارداروسازيدكترعبيدي

594390گروهمديريتسرمايهگذارياميد
255038صنايعآذرآب

595681داروسازيفارابي
16938200صنايعشيمياييسينا

718284پتروشيميفجر
560965توسعهمعادنوفلزات

807689گلتاش
503652نيروكلر

418142سيمانكرمان
252125صنايعكاغذسازيكاوه

316230سايپاشيشه
140513بانكتجارت

283526سرمايهگذارياعتبارايران
674460فرآوردههايتزريقيايران

406736صنايعكاشيوسراميكسينا
17666148سيمانسفيدنيريز

591849معدنيوصنعتيچادرملو
822461ايرانترانسفو
150511سيمانداراب

242817مخابراتايران
446829تامينماسهريختهگري

29308177سيمانبهبهان
423424كشتوصنعتپياذر

315117سرمايهگذاريپارستوشه
190410ايراندارو

392720گروهداروييسبحان
13876گروهصنايعبهشهرايران

9894سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
1889466پتروشيميجم

541918صنايعپتروشيميخليجفارس
397613كويرتاير

408812كاشيالوند
1120932كشتوصنعتچينچين

3182984معادنبافق
12263سيماندورود

409510محورسازانايرانخودرو
1895743گروهصنعتيپاكشو

1034121فوالدخوزستان
15473تامينسرمايهاميد

27115كاشيسعدي
799914الميران

1029018سيمانخاش
18473سامانگستراصفهان

30764سرمايهگذاريساختمانايران
1153613خدماتانفورماتيك
5831361پتروشيميفناوران
53534همكارانسيستم
1527211داروسازيسينا

1911613معدنيامالحايران
50843تايدواترخاورميانه

202197سازهپويش
115530فوالداميركبيركاشان

59290موتوژن
20430سيمانمازندران

1-6168كاشيوسراميكحافظ
3-8759شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

2-5750سالمين
1-2699نوسازيوساختمانتهران

2-5303سيمانغرب
1-2600ايرانياساتايرورابر

7-16641پرداختالكترونيكسامانكيش
6-11871داروييرازك

1-1952سرمايهگذاريتوسعهملي
6-10279جامدارو

6-7538سيمانآرتااردبيل
4-4943سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
2-1923توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

1-885ايراندارو
5-4357بيسكويتگرجي

3-2596سختآژند
3-2457پگاهآذربايجانغربي

7-5552سرمايهگذاريداروييتامين
8-6062پتروشيميشيراز

9-6219سيمانفارس
4-2749بيمهملت

5-3199گروهستوسعهصنعتيايران
8-4414آهنگريتراكتورسازيايران

13-6960كارخانجاتداروپخش
4-1971سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

20-9274پتروشيميمبين
19-8368معدنيوصنعتيگلگهر
3-1298سرمايهگذاريبهمن
27-11457داروپخش)هلدينگ

28-11391گلوكوزان
15-5851پارسسويچ

5-1937بانكاقتصادنوين
15-5803فوالدمباركهاصفهان

7-2682لعابيران
4-1461سيمانفارسوخوزستان

7-2326داروسازيامين
10-3050سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

24-7116صنايعپتروشيميكرمانشاه
10-2633صنايعسيماندشتستان

46-11866سيمانقائن
17-4150س.صنايعشيمياييايران

6-1463سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
27-6516توليدمواداوليهداروپخش

15-3449سيماناروميه
14-2902حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

9-1833سيمانتهران
18-3509سيمانخزر
18-3429سيمانايالم
21-3991كيميدارو

32-5878مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
27-4911لنتترمزايران

پوشش بيمه اي محموله هاي نفتي با كيست؟
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گف�ت: وزارت نفت براي 
پوشش بيمه اي صادرات نفت درخواست خود را به ما اعالم كرده است. 
س��يد كمال س��يد علي در گفت وگو با فارس گفت: كااله��اي صنعتي، 
محصوالت كشاورزي و حتي خدمات فني و مهندسي از جمله مواردي 
هستند كه صندوق ضمانت صادرات ايران مي تواند آنها را پوشش بيمه اي 
دهد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به عراق توانسته اند پول حاصل 
از صادرات خود را از اين صندوق بگيرند، گفت: آنها بيمه نداشتند، اما ما 
يك سري از وجوه آنها را پرداخت كرده ايم و مترصد آن هستيم كه آنها 
وجوه خود را از كشور عراق دريافت كنند و ما هم آن مبالغ را از آنها بگيريم.  
وي با تأكيد بر اينكه باالخره اخذ وجوه صادرات خدمات فني و مهندسي 
به عراق منتفي نيست، گفت: قطعاً دولت ايران با دولت عراق در اين رابطه 
مذاكراتي انجام خواهد داد تا اين وجوه دريافت ش��ود و بعد از اينكه اين 
پول ها به صادركنندگان پرداخت شد صندوق ضمانت صادرات ايران اين 

وجوه را از آنها دريافت مي كند. 
مديرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ايران با بيان اينك��ه ميزان مبلغ 
پرداختي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را ۲۰۰ ميليون دالر 
شده است، اظهار داشت: بانك توسعه صادرات با پوشش صندوق ضمانت 
به پيمانكاران ايراني كه پول صورت وضعيت خود را از كارفرمايان عراقي 

نگرفته اند پرداخت كرده است. 
سيدعلي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا صادرات نفت هم شامل پوشش 
بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران مي شود، گفت: پوشش بيمه اي 
صادرات نفت در هيچ جا انجام نشده است، معموالً در مورد وجوه صادرات 
نفت مديريت خوبي انجام مي شود، البته تقاضاي آن از سوي وزارت نفت 

آمده و از ما كمك مي خواهند. 
وي در مورد نحوه پوشش بيمه اي صادرات نفت بيان داشت: خريدار به ما 
معرفي مي شود و همانطور كه خريدار پتروشيمي را تحت پوشش بيمه اي 

قرار مي دهيم، خريدار نفت را هم مي توانيم پوشش دهيم. 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در پاسخ به اينكه آيا اين كار در 
شرايط تحريم امكانپذير است، گفت: قرار نيست خريدار را اعالم كنيم، 
اگر خريدار معتبر باشد صندوق ضمانت صادرات پوشش بيمه اي را انجام 
مي دهد. وي با تأكيد بر اينكه صندوق ضمانت صادرات ايران وظيفه دارد 
كه ريسك صادرات كاالي ايراني را پوشش دهد، بيان داشت: در گذشته 
كمپاني هاي ب��زرگ خريدار نفت اي��ران بودند، در حال حاضر ش��رايط 
متفاوت ش��ده و در بورس هم داخلي فروش مي رود كه نياز به پوش��ش 

صندوق دارد. 

 عراق برای واردات برق از ایران
 معاف از تحریم شد 

سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد: واشنگتن به عراق معافيت 4۵ 
روزه از تحريم هاي امريكا داد تا به بغداد كه با كمبود نيرو به خصوص در 
استان نفت خيز بصره مواجه است، اجازه دهد به پرداخت پول واردات گاز 

طبيعي و برق از ايران ادامه دهد. 
به گزارش ايسنا، هيثر نوئرت در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: ما شاهد 
اين بوديم كه در تابستان عراق چطور كمبود برق داشت؛ اين مشكل به 
خصوص در جنوب اين كشور حادتر بود. ما اين مشكل را درك كرديم و 
مطمئن هس��تيم كه اين معافيت به عراق كمك خواهد كرد كمبود برق 
در جنوب اين كش��ور را محدود كند. نوئرت حاضر نشد بگويد اگر بغداد 
واردات خود از ايران را به عنوان ش��رط معافيت كاه��ش دهد، آيا امريكا 

معافيت 4۵ روزه به عراق را تمديد خواهد كرد يا خير. 
وي گفت: من درباره تصميم��ات يا اقداماتي كه ممكن اس��ت در آينده 
نزديك انجام بگيرد صحبت نمي كنم. تصور مي كنم 4۵ روز مهم است و 
ما به گفت و گو با عراق در اين باره ادامه مي دهيم. بر اساس گزارش پالتس، 
تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران از دوش��نبه هفته گذش��ته 
آغاز شد، اما هشت مش��تري نفت ايران از جمله چين و هند براي ادامه 
وارداتش��ان معافيت گرفتند، عراق نيز براي واردات برق معافيت گرفت.  
به گفته مقام دولتي عراق، اين كشور همچنان گاز طبيعي و برق از ايران 
وارد مي كند و يك حساب بانكي براي پرداخت پول واردات ايران به دينار 

ايجاد كرده است. 

صندوق بين المللي پول:
كنترل بازار ارز و تورم، اثر تحریم ها را می كاهد

صندوق بين المللي پول اعالم كرد: امسال و سال آينده ميالدي و در پي 
بازگشت تحريم ها عليه ايران رشد اقتصادي اين كشور منفي می شود 
و تورم بس�ته به نحوه اجراي تحريم ها به 35 ال�ي 40 درصد افزايش 
می يابد.  اما كنترل بازار ارز و تورم اثر تحريم ها را كاهش خواهد داد.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، صندوق بين المللي پول اعالم كرد 
اعمال دوباره تحريم هاي اقتص��ادي عليه ايران بر اقتصاد اين كش��ور و 
شاخص هاي كالن اقتصادي آن تأثيرگذار مي گذارد و بر ثبات آن اثرگذار 
خواهد بود.  در گزارش اين صندوق آمده است: البته هنوز براي ارزيابي 
ش��رايط پيش رو و نحوه اثرگذاري و عواقب تحريم ها زود اس��ت، اما در 
واقع انتظار داريم كه رش��د اقتصادي ايران طي سال جاري و سال آينده 
ميالدي منفي ش��ود.   صندوق بين المللي پول ادامه داد: ارزيابي هاي ما 
نشان مي دهد تورم نيز بسته به نحوه اعمال تحريم ها و تأثير آن بر ديگر 

بخش هاي اقتصاد اين كشور به 3۵ تا 4۰ درصد افزايش خواهد يافت. 
صندوق بين المللي پول در پاسخ به اين سؤال كه تأثير شرايط پيش روي 
ايران بر ديگر كشورهاي منطقه چه خواهد بود،  اعالم كرد: همانطور كه 
مي دانيد اقتصاد ايران و اقتصاد منطقه خيلي به هم وابسته نيستند و حتي 
پس از توافق هسته اي در سال ۲۰۱۵ نيز روند ورود سرمايه و كاال به ايران 
محدود بود، بنابراين انتظار اثرگذاري قابل توجه بر منطقه در حوزه تجارت 

و فعاليت هاي اقتصادي نداريم. 
صندوق بين المللي پول مي گويد: چيزي كه بر اقتصاد منطقه بيش از همه 
اثر خواهد گذاشت شرايط قيمت نفت و تشديد مناقشات ژئوپلتيك در 

منطقه طي شش ماه آينده خواهد بود. 
نماينده صندوق بين المللي پول در مصاحبه با بلومبرگ در پاسخ به اين 
سؤال كه تأثير معافيت هاي تحريمي ارائه ش��ده از سوي امريكا بر ايران 
چگونه خواهد بود، گفت: هنوز چند روز از آغاز اعمال معافيت ها مي گذرد 
و اين معافيت ها شش ماهه هستند. من فكر مي كنم چيزي كه تأثير قابل 
توجهي خواهد داشت سياست هاي اجرايي دولت ايران است. تحريم ها 
نقاط ضعف اقتص��اد ايران را نماي��ان مي كند و اگر آنه��ا اقدامات جدي 
نظيركنترل قيمت ارز و همچنين كنترل تورم ب��راي كاهش اثرگذاري 
تحريم ها انجام دهند مي توان شاهد كاهش اثرگذاري تحريم ها بود و بر 
عكس در صورتي كه آنها سياست هاي اشتباهي را در پيش گيرند تأثير 

تحريم ها شدت خواهد گرفت. 


