
کارشناسان بازدهی بورس برای سهامداران را در گرو دید 
میان و بلندمدت آنان می دانند اما در صورت طمع ورزی و 
سفته بازی و تالش برای کسب سودهای بزرگ کوتاه مدت، 

نتیجه ای جز زیان عاید آنها نخواهد شد.
شاخص بورس در ادامه روند نزولی خود در پایان هفته ای که 
گذشت با افتی شدید وارد کانال ۱۵۶هزار واحدی شد که این 
موضوع، نگرانی هایی را در بین سهامداران درباره چشم انداز بازار 

سرمایه و تداوم افت شاخص ایجاد کرده است. 
افت شاخص عوامل مختلفی  ایرنا، درباره چرایی  به گزارش 
بیان می شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به کاهش قیمت 
نفت، افت بهای ارز، بروز مشکالت در صادرات محصوالت برخی 
شرکت ها و همچنین کاهش نرخ کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( 
در بازارهای جهانی اشاره کرد. با توجه به اینکه بورس اکنون در 
وضعیتی منفی به سر می برد، ابهامات و سواالت متعددی درباره 
انجام  سرمایه گذاری های  سرنوشت  و  سرمایه  بازار  چشم انداز 
شده در این بازار مطرح شده است. در شرایط منفی بازار، برخی 
سهامداران تازه وارد با هیجان زدگی در حال خرید و فروش سهام 
مختلف هستند تا شاید بتوانند همانند ماه های گذشته سودهای 
قابل توجهی را کسب کنند که البته کمتر به این هدف دست 

می یابند. 
عوامل تاثیرگذار بر افت شاخص بورس

 بهروز عباس زاده، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار 
سرمایه گفت: بخشی از رشد شتابان بورس در ماه های گذشته 
)تابستان و اوایل مهر( ناشی از هیجانات بود و طبیعی است که 

پس از آن رشد سریع، وارد مرحله اصالح شود.
  وی افزود: بر اساس تجربه سال های گذشته، همواره پس از 
رشد سریع بورس، باید انتظار یک دوره اصالح فرسایشی را داشته 
باشیم.   این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: برخی افراد در زمان 
رشد شتابان شاخص به صورت هیجانی اقدام به خرید می کردند 
و در معامالت خود توجهی به تحلیل ها نداشتند، اکنون نیز برخی 
به فروش  اقدام  از تحلیل  به دور  افراد به صورت هیجان زده و 
می کنند.   عباس زاده ادامه داد: عامل دیگر افت شاخص بورس، 
کاهش نرخ ارز بوده که بر برخی از گروه  های صادراتی و ارز محور 
تاثیر منفی داشته است.  وی یادآور شد: افت بهای نفت از بشکه ای 
۸۰ دالر به زیر ۵۰ دالر نیز باعث تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر 
برخی از گروه های بورسی مانند پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها شده 
است.   این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ریسک های 
سیاسی نیز تاثیر منفی بر بازار داشته و افت شاخص و کاهش بهای 
سهام شرکت ها را به دنبال داشته است.  عباس زاده با بیان اینکه در 
الیحه بودجه نیز هنوز ابهاماتی وجود دارد، افزود: در بین فعاالن 
بازار سرمایه این نگرانی ایجاد شده که توجه بیشتر به اخذ مالیات 
در بودجه سال آینده می تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت های 

بورسی داشته باشد.

ابهامات و نگرانی های پیش روی سهامداران
با  ناترازی میان درآمدها  افزود:  بازار سرمایه  این کارشناس    
مصارف و هزینه ها در بودجه سال آتی، ابهام در نرخ ارز و میزان 
درآمدهای ارزی و مشخص نشدن میزان صادرات نفت نیز از دیگر 
ابهاماتی به شمار می روند که هنوز برای فعاالن بازار سرمایه روشن 

نشده است.
عباس زاده اضافه کرد: پیش بینی می شود که بیشتر درآمدهای 
ارزی در سال آتی برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یابد و 
بودجه اندکی برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود که این 
موضوع می تواند بر شرکت های بورسی که برای اجرای پروژه ها از 

بودجه های عمرانی بهره می گیرند تاثیر منفی داشته باشد.
افزایش  سرمایه  بازار  فعاالن  دیگر  نگرانی های  از  افزود:   وی 
هزینه های شرکت ها به دلیل رشد نرخ تورم است که سودآوری 

شرکت ها را کاهش می دهد.
چشم انداز بازار کم نوسان و با ثبات برای بورس

این کارشناس بازار سرمایه درباره  چشم اندازه بازار سرمایه نیز 
گفت: پیش بینی چشم انداز بورس در ماه های پیش رو دشوار است 
زیرا هر روز اخبار جدیدی منتشر می شود که می تواند تاثیر منفی 
یا مثبت بر بازار بگذارد. اما اگر تحول سیاسی و یا اقتصادی مهمی 

رخ ندهد با یک بازار با ثبات مواجه خواهیم بود و حرکت های 
هیجانی دسته جمعی مانند صف های خرید و صف  های فروش در 
آن نسبت به چند ماه اخیر کمتر به چشم خواهد خورد.   عباس 
زاده اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و باال رفتن هزینه 
شرکت ها نباید در گزارش  های مالی که در آینده منتشر می شود 
انتظار سودآوری خیلی زیادی را داشت. به نظرم در ماه های آتی، 
شاهد افت و خیزهای باشتاب و سریع در بازار بورس نخواهیم بود 
و شاخص بورس با افت کمی به روند خود ادامه خواهد داد.  این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: باید توجه داشت که اکنون عالوه بر 
متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی سایر عوامل مانند متغیر های 
بین المللی نیز بر بازار تاثیرگذار هستند که قابل پیش بینی نیستند.

بین المللی  مبادالت  محدودیت های  تاثیر  درباره  زاده   عباس 
و اثرات تحریم نیز گفت: تاکنون تغییر ملموسی از نظر میزان 
فروش شرکت ها گزارش نشده، اما احتمال دارد در ماه های آینده 

مشکالتی برای شرکت ها رخ دهد.
استقبال از تک سهم ها در بازار خنثی و منفی

  این کارشناس بازار سرمایه درباره چرخش بازار به سوی تک 
سهم ها نیز گفت: معموال بازار سرمایه زمانی که به مرحله خنثی و 
منفی وارد می شود، حجم معامالت کاهش می یابد که در اینگونه 

بازارها تک سهم ها و سهم های کوچک که به نقدینگی پایینی نیاز 
دارند جذابیت می یابند زیرا به راحتی درگیر سفته بازی می شوند. 
  عباس زاده درباره خروج نقدینگی از بورس نیز گفت: پیش از 
این و در زمان رونق بورس، پول از سمت سپرده های بانکی به 
سوی بازارهای مختلف و از جمله بورس روان شد، اکنون نیز که 
بازار وارد مرحله خنثی و رکود شده است این پول ها دوباره به 
سوی سپرده های بانکی گرایش خواهند یافت.  این کارشناس بازار 
سرمایه درباره گزارش های ۹ ماهه شرکت ها نیز گفت: نباید انتظار 
زیادی از این گزارش ها داشت، عواملی مانند کاهش قیمت نفت، 
افت بهای ارز و رکود در برخی بازارهای داخلی تاثیر منفی بر 
عملکرد مالی شرکت ها خواهد داشت: برای گزارش های ۹ ماهه 
انتظار  نباید  اما  نمی شود،  شرکت ها وضعیت منفی پیش بینی 

سودآوری باالیی نیز از آنها داشت.
توصیه به سهامداران

وی با توصیه به سهامداران گفت: اکنون بازار سرمایه در شرایطی 
نیست که بتوان در کوتاه مدت از آن سود های پایداری را کسب 
کرد اما در صورتی که سهامداری برای دوره بلند مدت و میان 
مدت و با در نظر گرفتن وضعیت سودآوری شرکت ها انجام شود 

احتمال کسب موفقیت در سرمایه گذاری بیشتر می شود.

اقتصادی 5

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین مطرح کرد

توسعه بانک ایران زمین با استفاده از تجربه بازنشستگان
موفقیت های کسب شده در بانک ایران زمین را باید مرهون زحمات و 

تالش های بی دریغ بازنشستگان دانست.
هادی قدیمی، معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین در مراسم تجلیل و تقدیر 
از همکاران بازنشسته در مدیریت بازرسی حضور و با تاکید بر ثمرات مثبت حضور 
و انتقال تجربه این افراد به نیروهای جوان اظهار کرد: بخش بزرگی از موفقیت های 
کسب شده در بانک را باید مرهون زحمات و تالش های بی دریغ بازنشستگان 
دانست. معاون عملیات بانکی با اشاره به این نکته که بازنشستگان شبکه بانکی 
میراث ارزشمندی هستند که ما پیشرفت خود را مرهون تالش های آنها می دانیم، 
گفت: در این سال ها با تالش این عزیزان توانسته ایم نسل جوان را آماده پذیرش 
مسئولیت های خطیر و بزرگ کنیم. امروز نیروهای جوان ما به لطف این عزیزان 
ضمن آمادگی برای قبول مسئولیت ها، به افرادی باتجربه و قابل اعتماد برای 

سیستم تبدیل شده اند.

هیبنا شرایط تسهیل ثبت نام مشتریان بانک مسکن را بررسی می 
کند

پل ارتباطی مشتریان در سامانه سجام
مشتریان و دارندگان حساب بانک مسکن می توانند در فرآیند ثبت نام در 

سامانه سجام، شماره حساب بانک مسکن را ثبت کنند.
قانون  اجرای  بهادار و تسویه وجوه، در  اوراق  شرکت سپرده گذاری مرکزی 
مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با هدف ارائه خدمات 
زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعاالن بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، 
ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، نسبت به راه اندازی سامانه 
جامع اطالعات مشتریان )سجام( اقدام کرده است.بر این اساس، تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه )اعم از بازار اوراق بهادار و بورس های کاال( 
موظفند تا نسبت به ثبت  نام در سامانه مذکور، حداکثر تا تاریخ 4 دی ماه سال 
جاری اقدام کنند و در صورت عدم ثبت  نام فعاالن مذکور در سامانه موصوف، 
استفاده این افراد از خدمات بازار سرمایه از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، صدور 
و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری آباد و غیره، موکول به ثبت نام در 

سامانه مذکور خواهد بود.

رئیس شورای اسالمی کالن شهر قم تصریح کرد

اهمیت حمایت بانک شهر از توسعه حمل و نقل عمومی و 
تکمیل شبکه مترو

رئیس شورای اسالمی کالن شهر قم، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی 
و تکمیل شبکه مترو را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت 
شهری کالن شهرها دانست و گفت: بانک شهر در این حوزه حمایت های 

قابل توجهی از شهرداری های کشور داشته است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، عبداهلل جاللی با بیان اینکه 
بانک شهر نقطه امید پروژه های شهری است،گفت:درحال حاضر نقش بانک شهر 
در کاهش مشکالت و معضالت شهری چشمگیر و ملموس است. وی با تاکید بر 
اینکه امروز بانک شهر به عنوان یک بانک تخصصی در کشور مطرح است،گفت:این 
بانک با وجود آنکه سابقه طوالنی در نظام بانکی کشور ندارد اما به پاس خدماتی که 

به شهروندان می دهد به بانکی محبوب در کشور تبدیل شده است.

مدیرعامل پست بانک ایران:

پست بانک ایران پوشش مناسبی برای خدمات و تکمیل 
فعالیت های نظام بانکی در کشور است

بیست و سومین جلسه شورای  ایران در  بانک  فرحی، مدیرعامل پست 
اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به میزبانی این بانک در محل 
تاریخی موزه ارتباطات برگزار شد ضمن خیرمقدم به مدعوین و با اشاره به 
مصادف شدن جلسه مذکور با آغاز بیست و سومین سال فعالیت این بانک 
گفت: گستردگی حضور پست بانک درسطح کشور پوشش مناسبی برای 
خدمات و تکمیل فعالیت های نظام بانکی در مناطق روستایی، عشایری و 

کم برخوردار است.
 به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در ادامه ضمن قدرانی از 
وزارت امور اقتصادی و دارائی به جهت حمایت از مجموعه های اقتصادی و 
این مهم درسطح کشور اظهارداشت: روابط عمومی ها  اثرات مثبت  به  اشاره 
مسئولیت خطیری را در سازمان ها عهده دار می باشند که هم افزایی و همدلی 
مجموعه های اطالع رسانی وزارت اقتصاد و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در 
راستای تعامل سازنده با مردم بسیار ضروری است و باید نسبت به آن اهتمام 

ویژه ای داشت.

رکورد تولید آهن اسفنجی فوالد سفیددشت در آذرماه
فوالد سفیددشت با تولید 63 هزار تن آهن اسفنجی طی آذرماه امسال، 

رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. 
به گزارش سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
سفیددشت که به عنوان نخستین کارخانه احیای مستقیم از فوالدهای استانی 
از 43۰ هزار تن آهن اسفنجی  ابتدای سال جاری بیش  از  به شمار می آید، 
تولید کرده است. این گزارش می افزاید، فوالد سفیددشت همچنین که جزو 
بزرگترین واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است، از ابتدای راه 
اندازی تاکنون، بیش از یک میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است و این در 
حالی است که این طرح برای تامین آب صنعتی مورد نیاز، با مشکالت عدیده 

ای روبه رو بوده است.

گزارش ماهانه وزارت صمت نشان داد

بانک صادرات ایران همچنان درصدر حامیان بنگاه های 
کوچک و متوسط

 آمارهای شهریور ماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد که رتبه بانک صادرات ایران به منظور تامین مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ٦٠ 
درصد در راستای اقتصاد مقاومتی همچنان در صدر بانک های خصوصی 

کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مجموع پرداختی تسهیالت این بانک 
به بنگاه های مذکور در ماه مورد اشاره، ٢١٢ فقره به ارزش بیش از دوهزار میلیارد 
ریال گزارش شده که همچنان هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش در راس بانک های 

خصوصی کشور قرار گرفته است.
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در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت

برگزاری رویداد شتاب فناوری های مالی با حمایت بانک ایران زمین
رویداد شتاب فناوری های مالی در استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک ایران زمین برگزار شد. رویداد شتاب فناوری های مالی در استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک ایران زمین به مدت سه روز در سالن اجالس پارک علم و 

فناوری شهر زاهدان برگزار شد.

عوامل تاثیرگذار بر افت شاخص بورس

بازندگان بورس چه کسانی هستند؟
اخبار

بانک مرکزی به هدف زد

سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران

یک استاد اقتصاد:

دولت بودجه فعالیت های مولد را در اولویت قرار دهد

پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنش های بانکی،سودجویان 
بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی دیگران هستند تا با اجاره حساب با 

هفته ای۵00هزار تومان،گردش مالی خود را غیرقابل ردیابی کنند.
به گزارش مهر، دالالن این روزها کمتر فرصت می یابند تا در بازار ارز خودنمایی 
کنند. بانک مرکزی تقریبا بیشتر راه هایی که آنها می توانستند از خال حضور سیاستگذار 
در بازار و اجرای روش های سختگیرانه در مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده کنند 
را بسته است و به خصوص در اقدامی که به تازگی با ساماندهی تراکنش های بانکی 
انجام داده است، عرصه را بر آنها بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. همین امر 
سبب شده تا سوداگران بازار ارز، اجاره حساب بانکی دیگران را در دستور کار قرار داده 
و با سوءاستفاده از آن، وضعیت تراکنش های خود را به روال سابق پیش ببرند؛ این 
عکس العمل آنها نشان می دهد که اهداف بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت های 
داللی در بازار ارز، تا حدود زیادی محقق شده است.  دالالن برای جذب افراد و قانع 
کردن آنها در اجاره حساب های بانکی شان ، به افراد تاکید می  کنند کاری که شما باید 
انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر 
حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد 
بود، این مطلبی است که اخیرا در شبکه های اجتماعی مربوط به دالالن بازار ارز دست 

به دست می شود.
 پس از بخشنامه بانک مرکزی در مورد ایجاد محدودیت برای سقف تراکنش های 
کارتی، دالالن ارزی خارج از کشور در شبکه های اجتماعی این پیشنهاد را مطرح و 
از افراد خواسته اند تا حساب بانکی و کدملی شان را در اختیار آنها قرار دهند؛ چرا که 

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از این پس هر کد ملی می تواند در طول ۲4 ساعت 
حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد؛ همچنین هر کارت بانکی نیز 
می تواند نهایتا تا سقف۵۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد؛ بنابراین همان طور 
که پیش بینی می شد سوداگران ارزی با مشکل جدی در نقل و انتقال پولی خود 
مواجه شده و از این پس نمی توانند تراکنش های با حجم باال انجام دهند. به همین 
دلیل به اجاره کردن حساب بانکی افراد روی آورده اند.  طی سال های گذشته، تعداد 
زیادی دستگاه پوز به  صورت غیرقانونی، از کشور خارج شده و در اختیار دالالن ارزی 
قرارگرفته است و این افراد تراکنش های مالی خود را به  وسیله همین پوزها انجام 
می دهند. در واقع، تا قبل از بخشنامه بانک مرکزی، دالالن خارج از کشور به  وسیله 
همین کارت خوان ها، اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ باال می کردند که این امر منجر 
به افزایش تقاضای دالر در خارج از مرزها و به تبع آن ایجاد التهاب در بازارهای داخلی 
کشور شد؛ اما اکنون اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی بانک مرکزی، 
موجب محدود شدن فعالیت پوزهای خارج از کشور شده و به بازار ارز داخلی ثبات 
بخشیده است. در مقابل این اقدام بانک مرکزی در محدود کردن تراکنش های بانکی، 
دالالن بازار ارز به اجاره حساب های افراد روی آورده اند تا از این طریق بتوانند همچنان 
در فضای غیرشفاف اقدام به تراکنش های سوداگرایانه خود در حجم باال کنند. این 
عکس العمل سوداگران نشان می دهد اجرای بخشنامه بانک مرکزی آنها را با مشکل 
جدی مواجه کرده است، بنابراین باید گفت اهداف بانک مرکزی در مبارزه با سوداگران 
بازار ارز محقق شده است. نکته مهم آن است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گام 
اول در مبارزه با سوداگران بوده و نیاز به تکمیل دارد. پس در صورتی که سیاست های 

فعلی بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تراکنش های بانکی ادامه یافته و تکمیل شود، 
اشکاالت فعلی طرح نیز رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر تراکنش  حساب های افراد 
مبتنی بر تاریخچه تراکنش آن ها قرار گیرد، انگیزه سوداگران برای اجاره حساب های 

افراد عادی ازبین خواهد رفت.

یک استاد اقتصاد با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات 
الکترونیک، گفت: توسعه فعالیت های مولد تنها راهکار برای بهبود شرایط 

فعلی در کوتاه مدت است.
به گزارش ایسنا، عباس علوی راد با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تنگناهایی که 
دولت برای تخصیص بودجه با آن مواجه است، اظهار کرد: اولویت اصلی در تخصیص 
بودجه باید برای فعالیت های مولد که توان تولیدی باالیی در این شرایط دارند، باشد.

وی با بیان اینکه توان تولیدی بخشی از صنایع کشور مانند صنایع غذایی و ساختمان 
باالست، افزود: این صنایع با توان تولید خوب می توانند منجر به اشتغال زایی زیادی 

در کشور شوند. 

ضروری است دولت با تخصیص منابع ناچیزی کارخانه هایی را که آماده راه اندازی 
هستند و شانس بهره برداری آنها بیشتر است به کار گیرد.

وی به رونمایی از الیحه بودجه سال ۹۸ و معرفی برخی از ابعاد مهم آن، اشاره و 
ابراز عقیده کرد، با مطرح شدن ارقام کلی، کسری شدید در بودجه سال آینده مشهود 
است. وی حمایت از معیشت عمومی سالمت و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و 
اشتغال، فرهنگ و محیط زیست، افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم ها و افزایش 
انضباط و شفافیت بودجه ای را از ویژگی های بودجه ۹۸ عنوان کرد و افزود: طبق 
اطالع رسانی هایی که تاکنون صورت گرفته است، بودجه سال ۹۸ ظرفیت های باالیی 

برای مواجه شدن با کسری شدید دارد.

علوی راد با ابراز این عقیده که طبق اطالعات به دست آمده و پژوهش های انجام شده 
منابع درآمدی دولت که شامل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
است به لحاظ تحقق با دشواری های زیادی مواجه هستند، افت صادرات نفتی را یکی 
از دالیل عدم تحقق منابع درآمدی دولت عنوان کرد و گفت: در قانون بودجه سال 
۹7 صادرات روزانه نفت معادل ۲.4 میلیون بشکه بوده که در الیحه سال ۹۸ به یک 
تا ۱.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا می کند، این کاهش معنادار در صادرات نفتی توسط 
دولت نشان می دهد فضای تحقق این بخش از منابع درآمدی در الیحه سال آینده 
بسیار مبهم و پر مخاطره است. رکود اقتصادی و گسترش آن با کاهش درآمدهای 

نفتی محتمل است و درآمدهای مالیاتی در این شرایط کاهش می یابد.

امروز هند  امور خارجه گفت:  وزارت  میز هند  رئیس 
نمی توان  راحتی  به  و  است  فرامنطقه ای  قدرت  یک 
بنابراین  گذاشت  قرار  فشار  تحت  را  کشور  این 
این  پایان  از  پس  که  است  این  ما  پیش بینی های 
خرید  خط  برای  جدیدی  راهکارهای  هند  معافیت ها 

نفت ایران اتخاذ خواهد کرد.
وضعیت  آخرین  خصوص  در  بنی اسدی  ایلنا،  گزارش  به 
ما  که  چیزی  تنها  گفت:  هند  سوی  از  ایران  نفت  خرید 
می دانیم این است که این کشور تا پایان زمان معافیت ها به 

خرید حداکثری خود مطابق سقف تعیین شده ادامه خواهد 
داد. هند به نفت ما نیاز دارد و برخی از پاالیشگاه های این 
کشور با نفت ایران کوک شده اند و برای آنها سرمایه گذاری 
متحمل  دهند  تغییر  را  آن  بخواهند  اگر  و  شده  زیادی 
از  کشور  این  آنکه  ضمن  شد  خواهند  گزافی  هزینه های 
قدیم به نفت ایران وابسته بوده و مایل است به خرید نفت 
قدرت  یک  هند  امروز  دیگر  سوی  از  بدهد.  ادامه  ایران  از 
فرا منطقه ای است و به راحتی نمی توان این کشور را تحت 
این است که  ما  بنابراین پیش بینی های  قرار گذاشت  فشار 

از پایان این معافیت ها هند راهکارهای جدیدی برای  پس 
خط خرید نفت ایران اتخاذ خواهد کرد.

وی در خصوص نحوه تسویه پول نفت گفت: حساب ایران 
در یوکو بانک برای این امر اختصاص داده شده است و ۵۰ 
یورو  به  روپیه ۵۰ درصد دیگر  به صورت  نفت  پول  درصد 

پرداخت خواهد شد.
هستم.  خوش بین  آینده  در  هند  و  ایران  تجارت  به  من 
هند برای کشور ایران و جایگاه و امکانات ما اهمیت بسزایی 
قائل است از طرف دیگر برای فروش تولیدات خود به ایران 

نیز برنامه ریزی کرده اند و نیاز به بازار ایران دارد. من فکر 
می کنم میزان تجارت دو کشور اگر در آینده بیشتر نشود 

حداقل در همین سطح فعلی باقی خواهد ماند.
تاسیس  امور خارجه در خصوص  وزارت  میز هند  رئیس 
تا دو ماه  بانک پاسارگاد  ایرانی در هند گفت:  بانک جدید 
دیگر شعبه خود را در بمبئی افتتاح خواهد کرد و اکنون به 
این شعبه  است.  و مکان یابی  فیزیکی  کارهای  انجام  دنبال 
به همراه یوکو بانک کارهای مالی دو کشور را انجام خواهد 

داد.

رئیس میز هند وزارت امور خارجه خبر داد

هند به دنبال ادامه خرید نفت ایران 


