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طی 5 ماه

بانک ملی30 هزار و 900 فقره تسهیالت پرداخت کرد
فقره  و 900  هزار  تعداد 30  ایرانی  کاالی  از  در سال حمایت  ملی  بانک 
تسهیالت در قالب فروش اقساطی خرید کاالی مصرفی با دوام داخلی در 

پنج ماه ابتدای سال جاری پرداخت کرده است.
  بانک ملی ایران در سالی که حمایت از کاالی داخلی نام گرفته است، حمایت از 
تولید و بازار کاالی ساخت داخل را مورد توجه ویژه قرار داده و بر همین اساس در 
مدت مذکور دو هزار و 944 میلیارد ریال تسهیالت در قالب فروش اقساطی خرید 

کاالی مصرفی با دوام داخلی به متقاضیان تخصیص داده است.
تسهیالت سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال بخش دیگری از 
تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران در پنج ماه ابتدای امسال بوده به طوری که طی 
این مدت 29 هزار و 553 فقره تسهیالت به ارزش 50 هزار و 122 میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
رفع نیازهای اساسی خانوار نیز از دیگر محورهای تسهیالت پرداختی این بانک 
است و در مدت مذکور 358 هزار و 138 فقره تسهیالت در قالب فروش اقساطی و 

جعاله به ارزش 94 هزار و 206 میلیارد ریال پرداخت شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه

صورت های مالی بانک سپه تصویب شد
رشد کفایت سرمایه بانک سپه، نقش مؤثر در پروژه مهار آب های مرزی، 
ارتباط با صندوق توسعه ملی ازجمله مواردی است که باعث شده همواره 

دولت توجه ویژه ای به بانک سپه داشته باشد.
رحمت اهلل اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
سپه، بررسی عملکرد سال منتهی 29 اسفند 1396، بابیان اینکه برخی بانک ها مانند 
بانک سپه دارای ویژگی های خاصی هستند، اظهار داشت: بانک سپه به عنوان اولین 
بانک ایرانی، باسابقه ای بیش از 90 سال به این کشور خدمت کرده و بخشهای مختلف 
اقتصادی ازجمله بخشهای مولد و زیربنایی ، بازارهای بین المللی و... شاهد حضور 

اثرگذار این بانک است.
حمایت بانک سپه از سیاست های اقتصاد مقاومتی

وی بابیان اینکه آنچه از بانک سپه می توان یادکرد، ویژگی هایی است که آن را 
نسبت به دیگر بانک ها متفاوت می کند گفت: بانک سپه با توجه به قدمت تاریخی 
خود، خدمات قابل توجهی به نیروهای مسلح ارائه داده و حمایت از سیاست های 

اقتصاد مقاومتی ازجمله برنامه های کاری آن بوده است.

توسط بانک مسکن انجام شد

پرداخت ۲000 میلیارد تومان وام مسکن در یک ماه
در  تسهیالت  پرداخت  میزان  مسکن  بانک  اطالعات  و  آمار  کل  اداره 
حوزه های مختلف طی ماه میانی تابستان را ۲ هزار و ۴5 میلیارد و ۶۷۲ 

میلیون تومان اعالم کرد.
بر اساس اطالعات اداره کل آمار بانک مسکن، در مرداد ماه امسال بیش از 56 
هزار فقره انواع تسهیالت توسط بانک مسکن به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیرات 
ساختمان های مسکونی،  پرداخت شد. این تعداد تسهیالت به لحاظ فقره، تغییر 
آنچنانی نسبت به مرداد سال گذشته ندارد البته حدود 50 فقره بیشتر است اما ارزش 
ریالی تسهیالت پرداخت شده توسط بانک مسکن در میانه تابستان امسال رشد قابل 

توجهی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، در مرداد ماه سال جاری 2 هزار و 45 میلیارد و 6۷2 میلیون 
تومان انواع تسهیالت توسط بانک مسکن به متقاضیان در حوزه های مختلف بخش 
مسکن و ساختمان پرداخت شد. این میزان تسهیالت به لحاظ ارزش ریالی رشد 19 

درصدی نسبت به مرداد سال گذشته داشته است.
سهم غالب تسهیالت پرداختی در ماه میانی تابستان امسال را تسهیالت خرید 
مسکن با محوریت تامین مالی خانه اولی ها و زوج های متقاضی خرید مسکن تشکیل 
داده است. در مرداد ماه سال جاری، یک هزار و 28۷ میلیارد و 135 میلیون تومان 
تسهیالت به متقاضیان خرید مسکن پرداخت شد. 2 هزار و 645 متقاضی خرید 

مسکن از این میزان تسهیالت برای خرید خانه استفاده کردند.

به منظور شرکت در قرعه کشی

به موجودی حساب قرض الحسنه پس انداز بانک ملی 
دست نزنید

دارندگان حساب های قرض الحسنه بانک ملی نباید تا مشخص شدن نتایج 
قرعه کشی، موجودی حساب خود را به کمتر از 500 هزار ریال کاهش دهند.

  با وجود گذ شت یک ماه از پایان مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب 
های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، دارندگان این حساب ها همچنان نباید 
تا مشخص شدن نتایج قرعه کشی، موجودی حساب خود را به کمتر از 500 هزار 

ریال کاهش دهند.
تا زمان انجام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک هنوز مدت 

زمانی باقی مانده است.
بر اساس آنچه از پیش اعالم شده بود، باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی 
500 هزار ریالی در روز قرعه کشی، شرایط الزم برای شرکت حساب ها در قرعه کشی 

است.
همچنین حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ 500 هزار ریال به مدت سه ماه 
یا 90 روز متوالی در طول دوره قرعه کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا 

تکمیل موجودی، شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان حساب هاست.
بنابراین به همه مشتریان بانک که به منظور شرکت در قرعه کشی، حساب خود 
را افتتاح و یا موجودی خود را تکمیل کرده اند پیشنهاد می شود تا زمان اعالم نتایج 
قرعه کشی، موجودی آن را تغییر نداده و یا دست کم موجودی را در کف 500 هزار 

ریال نگه دارند.

در سال 9۶

بانک صنعت و معدن 10هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
3000 واحد صنعتی در سال 96 پرداخت کرده است 

  حسین مهری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : بانک 
صنعت و معدن در سال 1396 مبلغ 10هزار میلیارد تومان تسهیالت به 3000 واحد 

صنعتی پرداخته است .
وی که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک سخن می گفت افزود : 
سهم واحدهای کوچک و متوسط از تسهیالت این بانک در سال 96 از 26 درصد به 

36 درصد افزایش پیدا کرد .
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به کسب رتبه سوم توسط این بانک 
در زمینه تامین مالی طرح های کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید از 
اختصاص 13درصد از تسهیالت این بانک به استان های کمتر توسعه یافته در سال 

96 سخن گفت .

آدرس های غلطاخبار

FATF سراب بهبود روابط بانکی با تصویب لوایح مرتبط با
لوایح  تصویب  طبل  بر  حالی  در   FATF موافقان 
مرتبط آن می کوبند که درباره این موضوع که تصویب 
تحریم ها،قرار  بازگشت  دوران  در  چگونه  لوایح  این 
بخشد،هیچ  بهبود  را  کشور  بانکی  روابط  است 

نمی دهند. توضیحی 
شاهد  اخیر،  های  هفته  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
متعدد  تولیدات  و  دولتی  مسئوالن  مکرر  های  مصاحبه 
تصویب  دادن  جلوه  موجه  برای  دولت  حامی  های  رسانه 
عباسعلی  مثال،  عنوان  به  بودیم.   FATF با   مرتبط  لوایح 
 21 تاریخ  در  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  امیری، 
از  یکی  چهارگانه  لوایح  »تصویب  گفت:  شهریورماه 
در  بانکی  و  مالی  امور  ساماندهی  برای  کشور  ضرورت های 
بین المللی و موسسات  بانک های  و  بین المللی  مالی  مجامع 

مالی دنیا است«)1(.
مهدی مطهرنیا، کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی 
در روزنامه اعتماد در تاریخ 18 شهریورماه نوشت: »بسیاری 
این  به  پیوستن  بین الملل  حوزه  و  اقتصادی  کارشناسان  از 
کاهش  برای  ایران  ریسمان  آخرین  را   )FATF(کارگروه
فشارهای ناشی از تحریم ها عنوان می کنند و معتقدند رعایت 
شرکت های  که  می شود  باعث  جهانی  استانداردهای  نکردن 
کوچکی که در مقابل تحریم های امریکا علیه ایران ایستادگی 
می کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با 
از کشورمان  را  این فرصت  نهایت  مشکل روبه رو شوند و در 
نوعی خودتحریمی است...  آنها  تعبیر  به  این مساله  و  بگیرد 
دور دوم تحریم ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در 
صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و چالش 

جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم«)2(.
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  پازوکی،  مهدی 
هم در مصاحبه با خبرگزاری برنا در تاریخ 21 شهریورماه 
که  دلیل  این  به  تندرو  »اقلیت  گفت:  موضوع  این  درباره 
 FATF با  نمی شناسند،  را  ملی  منافع  و  جهانی  جامعه 
مخالفت می کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار 
آمریکا  بدون  جهان  با  تعامل  برای  مثبت  سیگنال  و  کنیم 
به  این  و  بپذیریم  را   FATF مقررات  باید  باشیم،  داشته 
حتی  نکنیم  قبول  را   FATF اگر  ماست.  ملی  منافع  نفع 

افغانستان نیز با ما کار نمی کند«)3(.
در حالی ادعا می شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط 
 FATF های  خواسته  اجرای  تحریم،  شرایط  در  بانکی 
اینکه چگونه کسب  است که هیچ نکته ای درباره مکانیزم 
کند،  ایستادگی  تحریم،  مقابل  است  قرار   ،FATF رضایت 
موافقان  توسط  ادعاها  این  حالی  در  ضمنا  نمی شود.  بیان 
تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح می شود که نگاهی 
به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می کند این 

ادعاها »پوچ« است.
تاثیر ناچیز FATF بر بهبود روابط بانکی کشور

و  است  بانکی  کارگزاری  روابط  بر   ،FATF اصلی  تمرکز 

هدف  را  بانکی  روابط  بیشتر   FATF های  توصیه  اساسا 
قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادالت 
و  می شود  انجام  صرافی ها  طریق  از  حاضر  حال  در  کشور 
بانک ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این باره، مجید 
شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ 2 تیرماه در مصاحبه 
ایران،  انتقاالت  درصد   25« گفت:  مهر  خبرگزاری  با 
است«.  صرافی ها  به  مربوط  درصد   ۷5 و  بانکی  انتقاالت 
بنابراین تصویب لوایح مرتبط با FATF تاثیر چندانی ندارد 
زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج )25 

درصد روابط بانکی( تاثیرگذار است«)4(.
تحریم، علت العلل مشکالت بانکی کشور است

در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود و 
فرضا ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، باز هم روابط 

بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا:
دارد،  اهمیت  دنیا  دیگر  بانک های  برای  که  آنچه  الف- 
لیست  در  کشور  یک  وجود  نه  و  آمریکاست  تحریم های 
سیاه FATF. بارزترین مثال برای این موضوع، اعالم قطع 
آمریکا  خروج  از  بعد  ایران  با  اروپایی  بانک های  همکاری 

پی«  سی.  »بی.  بانک  مثال،  عنوان  به  است.  برجام  از 
سوئیس با انتشار بیانیه ای در تاریخ 9 خردادماه با اشاره به 
تحریم های جدید خزانه داری آمریکا اعالم کرد: »ما تمام 
)زمان  از 8 می  بعد  را  ایران  با  تراکنش های جدید مرتبط 
از برجام( به حالت تعلیق در آورده ایم  اعالم خروج ترامپ 
و فرآیند پایان دادن به همکاری ها با ایران را در چهارچوب 
بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا 

آغاز کرده ایم«)5(.
»اوبر بانک« اتریش نیز در تاریخ 23 خردادماه در سایت 
اطالع رسانی خود خطاب به مشتریان اعالم کرد که هرگونه 
پرداخت  امکان  زیرا  کنند  قطع  را  ایران  با  مرتبط  فعالیت 
بود:  کرده  تصریح  بانک  اوبر  بود.  نخواهد  نوامبر   4 از  پول 
فعالیت های  و  مشتریان  از  بسیاری  گذشته  سال  دو  »طی 
که  تهدیدهایی  اما  کرد  حمایت  را  ایران  با  مرتبط  تجاری 
توسط آمریکا برای شرکت های اروپایی اعمال می شود مانع 
آمریکا  ثانویه  تهدیدهای  که  چرا  شد  خواهد  همکاری  از 

برای ما دردسرساز می شود«)6(.
ب- بررسی دوران اجرای برجام نشان می دهد که علت 

اصلی مشکل بانکی کشور، تحریمها و کارشکنی های آمریکا 
از  نه  دوران  آن  در   ،FATF مسئله  اساسا  و  است  بوده 
موضوعیت  بانکهای خارجی  از طرف  نه  و  جانب مسئولین 
ترکیه  در  ایرانی  تجار  بانکی  مشکالت  است.  نداشته 
بخصوص هالک بانک ترکیه در آبان ماه 96، مشکالت بانکی 
مشکالت  هند،  از  ایران  نفتی  طلب  وصول  عدم  به  مربوط 
ایجادشده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند 
نوبت در سال گذشته، مشکالت بانکی میان ایران و عمان 
در رابطه با طلب ارزی بلوکه شده در دوران تحریم و عدم 
نمونه هایی  همگی  بزرگ  خارجی  بانک های  ارتباط گیری 
دلیل  به  کشور،  بانکی  مشکالت  می دهد  نشان  که  است 

تحریم ها و ناشی از سیاست های دولت آمریکا بوده است.
با این اوصاف مشخص می شود که تصویب لوایح مرتبط 
زیرا  نمی شود  بانکی  روابط  بهبود  به  منجر   ،FATF با 
با  خارجی ها  بانکی  ارتباط گیری  مانع  آمریکا  تحریم های 
کشور می شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس 
در زمینه بررسی لوایح مرتبط با FATF با توجه به منافع 

ملی تصمیم گیری کنند.

پست بانک ایران و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تفاهم نامه مشترک امضاء کردند
پست بانک ایران و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور گسترش همکاری های متقابل تفاهم نامه مشترک امضاء کردند.   پست بانک ایران و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور گسترش همکاری های متقابل در راستای ارتقای سطح 

سواد سالمت درسطح استان کشور بویژه در روستاها و مناطق محروم تفاهم نامه مشترک امضاء کردند. در این تفاهم نامه بر تقویت همکاری ها و مساعدت طرفین در زمینه ارتقای سطح سواد سالمت در استان کرمانشاه و لزوم توجه به اصالح 
سبک زندگی بخصوص در روستاها تأکید گردیده است. یکشنبه / 1 مهر 139۷ / شماره ۲3۶

تحلیلگران انتظار ندارند عربستان سعودی و متحدانش در نشست هفته 
مهمی  سیاستی  تصمیم  الجزایر  در  نفت  تولیدکننده  کشورهای  جاری 
بگیرند اما سعودی ها با چالش دیگری روبرو هستند که جلب رضایت دونالد 

ترامپ و همزمان حفظ اتحاد تولیدکنندگان نفت است.
به گزارش ایسنا، ترامپ می خواهد سعودی ها تولیدشان را افزایش دهند تا از جهش 
قیمت های نفت به دلیل تحریم های دولتش علیه ایران جلوگیری شود. اگر عربستان 
سعودی نسبت به انتظارات ترامپ تردیدی داشت، رییس جمهور آمریکا با توییتی که 

صبح روز پنج شنبه ارسال کرد، این موضوع را به اوپک یادآوری کرد.
اما اگر کشورهای مشارکت کننده در پیمان نفتی به این باور برسند که عربستان 
سعودی، از درخواست واشنگتن به ضرر آنها اطاعت می کند، ریاض با تهدیدهایی برای 

نقش رهبری خود در میان ده ها کشور تولیدکننده نفت مواجه می شود.
در نشست هفته جاری الجزایر سعودی ها امیدوارند به هدفشان برای دائمی کردن 
همکاری میان تولیدکنندگان بزرگ در آستانه نشست بزرگ بعدی این گروه در 
دسامبر دست پیدا کنند. این تولیدکنندگان دو سال پیش در مواجه با ریزش قیمت 
نفت توافق کرده بودند تولیدشان را محدود نگه دارند. اوپک که متشکل از 15 عضو 
است و 10 تولیدکننده خارج از این سازمان به سردمداری روسیه، با هدف تقویت 
قیمت ها، از ژانویه سال 201۷ تولیدشان را 1.8 میلیون بشکه در روز محدود کردند. 

اکنون سعودی ها و اوپک می خواهند این اتحاد را نهادینه کنند.
به گفته رابرت مک نالی، رییس و موسس شرکت "راپیدان انرژی"، سعودی ها 
می خواهند تا حد امکان مذاکرات دوستانه ای داشته باشند و برای راه اندازی این 
سازمان در دسامبر آماده شوند و اتهامات مبنی بر اینکه تالش می کنند سهم ایران در 

بازار نفت را تصاحب کنند، رد می کنند.
از سوی دیگر واقف هستند که ترامپ ممکن است رهبری عربستان را زیر سوال 
ببرد و اگر نتوانند سیگنال روشنی را به رییس جمهور آمریکا ارسال کنند، اوپک 

ممکن است مغضوب ترامپ واقع شود.
این رویداد با مطرح شدن مجدد یک قانون با هدف جلوگیری از اعمال نفوذ 

اوپک بر قیمت های نفت در کنگره آمریکا، همزمان شده است. تحلیلگران می گویند 
سعودی ها احتماال نگران این هستند که ترامپ اگر ببیند مورد بی اعتنایی اوپک قرار 

گرفته است، برخالف روسای جمهور پیشین آمریکا، از قانون مذکور حمایت کند.
ترامپ برای نخستین بار اوپک را در آوریل برای باال رفتن قیمت های نفت سرزنش 
کرد و حتی پس از اینکه این گروه با افزایش تولید در ژوئن موافقت کرد، در آوریل 
و ژوئن مجددا این موضع خود را تکرار کرد. مشکالت تولید در برخی از کشورها 
باعث شده میزان کاهش تولید باالتر از سطح توافق شده میان کشورهای اوپک 
و غیراوپک شود و در نتیجه به تقویت قیمت ها کمک کرده است. اما تحلیلگران 
می گویند سیاست ایران ترامپ نقش عمده ای در باال بردن قیمت ها و رساندن آنها به 

مرز بین ۷0 تا 80 دالر ایفا کرده است.
گزارش جدید مبنی بر اینکه سعودی ها اکنون از افزایش قیمت نفت برنت به 
باالی 80 دالر در هر بشکه راضی هستند ممکن است ترامپ را به ارسال پیام اخیر 

برانگیخته باشد.
افزایش تولید ممکن است به بسیاری از تولیدکنندگان نفت صدمه بزند زیرا شمار 
معدودی از آنها ظرفیت تولید شناور دارند. این به معنای آن است که بسیاری از 
تولیدکنندگان نفت با کاهش درآمدهای نفتی روبرو خواهند شد در حالی که شماری 
دیگر نظیر عربستان سعودی، روسیه و امارات متحده عربی سهم بازارشان را توسعه 

می دهند.
تحلیلگران می گویند احتمالی ترین روند نشست هفته جاری اوپک، تایید مجدد 
سیاست جاری این گروه برای افزایش اندک تولید و بازگشت به نرخ پایبندی 100 
درصدی به توافق کاهش تولید خواهد بود. سعودی ها و روس ها ممکن است سپس 
با تاکید بر آمادگی شان برای تامین هر گونه کمبود عرضه، قیمت های نفت را تحت 

فشار کاهشی قرار دهند.
به گفته جان کیلداف، از شرکای موسسه صندوق "اگین کپیتا"، افت فصلی تقاضا 
برای سوخت در پایان تابستان، رشد قیمت های نفت و بنزین را تا ششم نوامبر 
که انتخابات میان دوره ای کنگره برگزار می شود، محدود می کند. مهلت ترامپ 

برای خریداران نفت برای توقف واردات از ایران دو روز قبل از انتخابات آمریکا به 
پایان می رسد. وی انتظار دارد تاثیر تحریم های ترامپ علیه ایران در هفته های بعد از 

انتخابات میان دوره ای، روشن تر شود.
هلیما کرافت، مدیر جهانی استراتژی کاال در شرکت "آر بی سی کپیتال مارکتس" 
نیز معتقد است بخشی از بازار جدیت دولت ترامپ برای مقابله با ایران را دست کم 
گرفته است. این مسئله که چه میزان از صادرات نفت ایران متاثر خواهد شد، تنها 
بخشی از این معادله است و بازار به حد کافی به واکنش ایران توجه نداشته است. 
واکنش احتمالی ایران ممکن است تنش ها در خاورمیانه را افزایش دهد و ریسک 

ژئوپلیتیکی فزاینده در قیمت های نفت منعکس شود.
اگرچه عربستان سعودی می گوید حدود دو میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید 
شناور دارد اما تحلیلگران بعید می دانند این کشور قادر باشد این میزان تولید را به 

سرعت احیا کند و برای حفظ آن دشواری خواهد داشت.

نمایندگان کشورهای حاضر در نشست کمیته مشترک 
اوت  ماه  در  که  کردند  اعالم  غیراوپک  و  اوپک  وزارتی 
امسال، پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت به 1۲9 

درصد رسید.
داد:  گزارش  الجزیره  از  رویترز  مهر،   خبرگزاری  گزارش  به 
نمایندگان دو کشور عضو در کمیته نظارت بر توافق کاهش عرضه  
امروز )شنبه، 30 شهریورماه( اعالم کردند:  اوپک  اوپک و غیر 
یافته های این کمیته نشان می دهد که پایبندی به توافق جهانی 

کاهش تولید نفت در ماه اوت امسال 129 درصد بوده است.
کشورهای عضو غیرعضو اوپک در چهارمین نشست مشترک 
خود تصمیم گرفتند مجموع پایبندی خود به سهمیه های تعیین 
شده برای کشورهای حاضر در این توافق را به 100 درصد برسانند.
تصمیم برای توافق همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
به منظور کاهش در مجموع روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه 

ازسوی 12 عضو اوپک و 600 هزار بشکه از سوی تولیدکنندگان  
غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در نشست 1۷1 اوپک و 
نخستین نشست مشترک اوپک و غیراوپک در وین در دسامبر 
سال 2016 میالدی به منظور بهبود قیمت نفت و بازگرداندن 
ثبات به بازارهای جهانی گرفته شد، این توافق همکاری تا دسامبر 

2018 تمدید شده است.
 Declaration( بر اساس بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک
of Cooperation(،  دو کمیته مشترک فنی و وزارتی نظارت 
بر توافق اوپک و غیراوپک متشکل از وزیران کشورهای کویت، 
عربستان، ونزوئال، الجزایر، روسیه و عمان مسئول بررسی و نظارت 

بر پایبندی اعضا به تعهدهای کشورهای حاضر در توافق شد.
صدو هفتاد و پنجمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک 
سوم دسامبر )12 آذرماه( در مقر دائمی اوپک و در وین اتریش 

برگزار خواهد شد.

در ماه آگست رخ داد؛

پایبندی 1۲9 درصدی به توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک


