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در آستانه اعالم موضع ترامپ درباره برجام رخ داد

امضای بزرگترین قرارداد خط اعتباری ایران و اروپا

گزارش

فاینانس ۵میلیارد یورویی بانکهای ایرانی و مؤسسه «اینویتالیا گلوبال اینوستمنت» با هدف تأمین مالی پروژههای ایران امضا شد
گروهاقتصادی /روزپنجشنبه هفته گذشته
ایتالیـ ــا بهعنوان هفتمین کشـ ــور خارجی
در دوره پسـ ــابرجام قـ ــرارداد تأمین مالی
فاینانـ ــس با ایـ ــران امضـ ــا کـ ــرد .پیش از
این کشـ ــورهای هند ،چین ،کـ ــره جنوبی،
دانمـ ــارک ،اتریـ ــش و روسـ ــی ه خطـ ــوط
اعتباری به ارزش حـ ــدود  40میلیارد دالر
بـ ــا بانکهـ ــای ایرانی و به منظـ ــور تأمین
مالی پروژههای عمرانی اولویت دار ایران
اختصاصدادهبودند.ایتالیاسومینکشور
اروپایی اسـ ــت که پس از امضـ ــای برجام
به جمـ ــع فاینانسـ ــورهای خارجـ ــی ایران
میپیوندد.
در روز  21دی ماه جـ ــاری قرارداد خط
اعتباری فاینانـ ــس  ۵میلیارد یورویی بین
بانکهـ ــای ایرانـ ــی و مؤسسـ ــه «اینویتالیا
گلوبـ ــال اینوسـ ــتمنتInvitalia Global
 »Investmentبـ ــه منظـ ــور تأمیـ ــن مالی
پروژههای عمرانی و تولیدی کشـ ــور امضا
شـ ــد.بر اسـ ــاس این قرارداد کـ ــه دو بانک
ایرانـ ــی صنعـ ــت و معـ ــدن و خاورمیانه
آن را امضا کردهاند و امکان الحاق سـ ــایر
بانکهـ ــای ایرانـ ــی بـ ــه آن وجـ ــود دارد،
پروژههـ ــای عمرانـ ــی و تولیدی کشـ ــور که
با اسـ ــتفاده از تکنولوژی ،ماشـ ــینآالت یا
خدمـ ــات فنی و مهندسـ ــی کشـ ــور ایتالیا
اجرا میشـ ــود ،میتواند از این تسهیالت
استفاده کند .استفاده از این خط اعتباری،
بـ ــا رعایـ ــت قوانیـ ــن و مقـ ــررات داخلی،
خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه
ششـ ــم توسـ ــعه ،قوانین بودجه سنواتی و
آییننامهها و دسـ ــتورالعملهای مرتبط
میسر خواهد بود.
همچنیـ ــن تمـ ــام پروژههـ ــای بخش
دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تأیید
دستگاههای ذیربط رسـ ــیده و مجوزهای
مربوطه را اخذ کرده باشـ ــند ،میتوانند از
این تسهیالت استفاده کنند .معاون اداره
تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ،درباره
قرارداد تأمیـ ــن مالی  ۵میلیـ ــارد یورویی

ایـ ــران و ایتالیـ ــا گفـ ــت :شـ ــرایط دریافت
تسـ ــهیالت از این خـ ــط اعتبـ ــاری ،بهتر از
صندوق توسعه ملی است.
به گزارش صدا و سیما ،حمید قنبری
توگوی خبری شـ ــبکه یک سـ ــیما،
در گف 
افزود :بخش دولتی ،خصوصی و عمومی
میتوانند از این خط اعتباری استفادهکنند
و بـ ــه صنعت خاصی نیز تعلق ندارد.وی
گفت :متقاضیان دریافت این تسهیالت با
بانکهای ایران طرف هستند و وثایق خود
را در اختیار این بانکهـ ــا قرار میدهند و
بازپرداخت آن به صورت یورو است.
ëëشش کشور امضاکننده فاینانس
با ایران
بـ ــر اسـ ــاس اطالعـ ــات سـ ــازمان
سـ ــرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی
و اقتصادی ایران ،چین در دو سـ ــال اخیر
یکی از بزرگتریـ ــن تأمینکنندههای مالی
کشـ ــور بوده اسـ ــت؛ شـ ــرکت بیمه اعتبار
صادراتـ ــی چین (سایناشـ ــور)  1.9میلیارد
یـ ــورو ( 2.5میلیـ ــارد دالر) بابت سـ ــاخت
راهآهن تهران  -قم  -اصفهان اختصاص
دادهانـ ــد .همچنین «سـ ــیتیک تراسـ ــت»
این کشـ ــور نیز قرارداد  10میلیـ ــارد دالری
فاینانـ ــس را بـ ــا ایران امضا کـ ــرد تا صرف
پروژههای آبی ،محیط زیسـ ــت و حمل و
نقل شود.بانک توسعه چین نیز قراردادی
بـ ــه ارزش  15میلیـ ــارد یـ ــورو ( 18میلیارد
دالر) برای پروژههـ ــای عمرانی و تولیدی
ایران در نظر گرفته است.
اوایل شـ ــهریور ماه امسـ ــال نیز اگزیم
بانک کره جنوبی با امضـ ــای قراردادی با
 12بانک ایرانـ ــی 8 ،میلیارد یورو (معادل
 10میلیارد دالر) به پروژههای بهداشـ ــت،
حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع
 2.2میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم
بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان
و برقـ ــی کردن قطار گرمسـ ــار اینچه برون
اختصـ ــاص داده اسـ ــت.عالوه برایـ ــن در

رئیس کل بانک مرکزی:

مردم قبل از سپردهگذاری
از بانک مرکزی استعالم کنند

چالشهای دامنه دار مالباختگان مؤسسات غیرمجاز که
در ماههـــای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای کشـــور
تبدیل شـــده و به حوزههای امنیتی و سیاســـی نیز کشیده
شـــد ،موجب شده است که هم مسئوالن اقتصادی کشور
و هم کارشناســـان نســـبت به تبعات ســـپرده گـــذاری در
مؤسســـات مالی غیرمجاز به مردم هشدار دهند ،اگرچه
با ساماندهی این مؤسسات از سوی بانک مرکزی ،اکنون
فعالیـــت این مؤسســـات بهطـــور کامل متوقف شـــده و
فضـــای حوزه مالی و پولی کشـــور از وجود این فعالیتها
پاک شـــده اســـت ،اما باز هم برای جلوگیری از به وجود
آمدن چنین شـــرایطی ،هشـــدارهایی از ســـوی مسئوالن
کشور به مردم داده میشود.
در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی گفت :مردم
قبل از سپردهگذاری ،نام مؤسسات و بانکهای مجاز را از
پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی استعالم کرده و نسبت
به داشـــتن مجوز آن ،مطمئن شـــوند .به گـــزارش بانک
مرکزی ،ولیاهلل ســـیف گفت :بانک مرکزی با نظارتی که
اعمال میکند ،دامنه ریســـکها را در این باره بهصورت
مؤثری کاهش خواهد داد.
وی گفت :در حوزه مؤسســـات مالی و اعتباری غیرمجاز،
بانک مرکـــزی وظیفه خود را انجـــام داده و میدهد ،اما
بایـــد انـــذار و توجه دهیم که ریســـک ســـرمایهگذاری در
ایـــن حوزه ،باید مورد محاســـبه قرار گیرد و ســـرمایهگذار
این مؤسســـات بایـــد تبعاتـــش را بپذیرد .ســـیف افزود:
مؤسســـههایی که هیچ نام و نشـــانی ندارند و وعدههای
خوبی میدهند که نمیتواند محقق شـــود ،نباید مبنای
تصمیمگیری سرمایهگذارانی باشـــد که قدرت پذیرفتن
ریســـکهای بـــاال را ندارنـــد .وی گفـــت :در مکاتباتی که
بانک مرکـــزی با نیـــروی انتظامی ،اســـتانداران و وزارت
کشـــور انجام داده ،تأکیده شـــده ،فعالیت هر یک از این
مؤسسات باید با حساسیت کامل مورد دقت قرارگیرد تا
بدون مجوز ،هیچ فعالیتی شروع نشود و البته مردم هم
باید وسواس و حساســـیتهای الزم را در این باره داشته
باشـــند .ســـیف در پاســـخ به این ســـؤال که آیا اطالعات
مالی حسابهای بانکی باید بهمنظور شفافیت مالی در
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ،افزود :البته به این
وضعیت باز و کامل که اشـــاره میکنید نیســـت ،حدود و
ثغوری دارد زیرا اطالعات مالی اشـــخاص از محرمانگی
الزم برخوردار اســـت؛ امـــا در حالتهـــای خاصی اجازه
دسترســـی به اطالعات را به صورت تجمیعی میدهیم،
زیـــرا این مصوب قانون اســـت و هماکنـــون نیز بر همین
اساس عمل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفـــت :عالوه بر این ،روی بحث
شفافیت در بانکها تأکید جدی وجود دارد و موضوعاتی
که سال گذشته از باال بردن دقت و تهیه سپردههای مالی
همچنین حفظ و حراست از سپرده سپردهگذاران انجام
دادیم ،همچنـــان روی اصول خود پیش میرود .ســـیف
افزود :هرگونه سوءاســـتفاده از یک جـــواز قانونی ،ممکن
است تبعات ناگواری داشته باشد ،از اینرو هر چیزی باید
در جای خود مورد استفاده قرار گیرد.

اوایل دی ماه امسال قرارداد تأمین مالی
بینالمللـ ــی میـ ــان چهار بانـ ــک ایرانی و
اگزیـ ــم بانک روسـ ــیه بـ ــدون محدودیت
سـ ــقف در مسـ ــکو امضـ ــا شـ ــد.هند دیگر
شـ ــریک ایـ ــران در پرداخـ ــت تسـ ــهیالت
خارجی به ایران اسـ ــت که قـ ــرارداد آن در
قالب طرح توسـ ــعه بندر چابهار پیگیری
میشـ ــود؛ در ایـ ــن برنامـ ــه هنـ ــد ضمـ ــن
پرداخـ ــت  150میلیـ ــون دالر فاینانس به
ایران 85 ،میلیون دالر نیز در بندر چابهار
سـ ــرمایهگذاری کرده اسـ ــت.همچنین در
شـ ــهریور ماه امسـ ــال قـ ــرارداد اوبربانک
اتریش با  ۱۴بانک ایرانی و قرارداد دانسکه
بانـ ــک دانمارک با  ۱۰بانـ ــک ایرانی امضا
شد.بدین ترتیب نخسـ ــتین قرارداد برای
گشـ ــایش خط اعتباری بانکی (ال سی) با
«اوبربانک» اتریش به میزان یک میلیارد
یورو و دومین قرارداد فاینانس با «دانسکه
بانک» دانمـ ــارک به مبلـ ــغ  ۵۰۰میلیون
یورو امضا شـ ــده است.این برای نخستین
بار پس از برجام بود که بانکهای اروپایی
قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا
کردند اما با ورود ایتالیا به این جمع تعداد
بانکهـ ــای اروپایـ ــی تأمینکننـ ــده مالی
پروژههای ایرانی به سه مورد رسید.بر این
اسـ ــاس مجموع قراردادهایی کـ ــه از آغاز
اجـ ــرای برجام تاکنون بـ ــرای تأمین مالی
خارجی با ایران منعقد شـ ــده اسـ ــت ،به
بیش از  15میلیارد دالر میرسد.
ëëپیام فاینانسها ،اطمینان از ثبات
مالی ایران
رئیـ ــس کل بانـ ــک مرکـ ــزی پیـ ــام
فاینانسها را اطمینان از ثبات مالی ایران
دانسـ ــت و گفت :با وجود اینکـ ــه بهدلیل
تحریـ ــم امکان تسـ ــویه اقسـ ــاط فاینانس
فراهم نبود ،اکنون همه بدهیها تسـ ــویه
شده است.
ول ـ ـیاهلل سـ ــیف ،بـ ــا انتشـ ــار پیامی در
صفحه تلگرام خود نوشت :روز پنجشنبه
قـ ــرارداد خط اعتبـ ــاری فاینانس به ارزش

خطوط اعتباری خارجی پسابرجام در یک نگاه
کشور
چین

سیتیک تراست

 10میلیارد دالر

بانک توسعه چین

 15میلیارد یورو
( 18میلیارد دالر)

پروژه های عمرانی و تولیدی

اگزیم بانک کره جنوبی
ونش اکونوم بانک

 2.2میلیارد یورو(2.7
میلیارد دالر)

نیروگاه هرمزگان و برقی کردن
راه آهن گرمسار اینچه برون

اگزیم بانک روسیه

بدون محدودیت سقف

پروژه های عمرانی و تولیدی

هند

دولت هند

 150میلیون دالر

توسعه بندر چابهار

 1میلیارد یورو( 1.3میلیارد دالر)

پروژه های عمرانی و تولیدی

روسیه

اتریش

اوبربانک

دانمارک

دانسکه بانک

 500میلیون یورو
( 650میلیون دالر)

پروژه های عمرانی و تولیدی

ایتالیا

اینویتالیا گلوبال اینوستمنت

 5میلیارد یورو( 6میلیارد دالر)

پروژه های عمرانی و تولیدی

 ۵میلیارد یورو بیـ ــن ایران و ایتالیا منعقد
شـ ــد .انعقاد این قرارداد ،گامـ ــی دیگر در
مسیری اسـ ــت که نظام بانکی ایران پس
از برجـ ــام ،در رابطه با فراهم کردن امکان
تأمین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی
کشـ ــور آغاز کرد.به گفته وی در سالهایی
که تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه
کشـ ــور وضع شـ ــده بود ،نه تنهـ ــا دریافت
فاینانـ ــس برای تأمیـ ــن مالـ ــی پروژههای
کشور عمالً متوقف شـ ــده بود ،بلکه حتی
بازپرداخـ ــت فاینانسهـ ــای سـ ــابق نیـ ــز
بهدلیل نبود کانال بازپرداخت ،با مشکل
مواجه شـ ــده بود و متأسفانه با بانکهای
بدهکاران بدحساب رفتار
ایرانی همچون
ِ
میشـ ــد .پس از رفع تحریمها به موجب
برجام ،نخسـ ــتین گامی که باید برداشـ ــته
میشـ ــد ،تسـ ــویه تعهدات معوق بود که
خوشـ ــبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر
داشـ ــتن کلیه مالحظـ ــات و منافع کشـ ــور
انجام شـ ــد.این اقدام ،اثر خود را در مدت
کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان

پرونده تجمیع کارتهای بانکی روی میز بانک مرکزی

فراهم شـ ــود به نحوی که هر بانکی
کارت هوشمند صادر میکند بتواند
در خارج از کشـ ــور نیز مورد استفاده
قـ ــرار گیـ ــرد .مدیـ ــر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکـ ــزی ،عملیاتی
شدن روش مذکور را نیازمند برخی
پروتکلهای ارتباطـ ــی عنوان کرد و
افزود :پـ ــروژهای را به همین منظور
از  ۶مـ ــاه گذشـ ــته آغـ ــاز کردهایـ ــم و
امیدواریـ ــم تـ ــا تیرماه سـ ــال آینده آن را بـ ــه اتمام
برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمندسازی
کارتها را رعایت کنند .وی در پاسـ ــخ به این سؤال
که آیا بعد از آمادهسـ ــازی استانداردها ،تغییری در
کارتهای بانکی ایجاد خواهد شـ ــد؟ تصریح کرد:
تغییرات در حوزه کارت یکی از بحثهای چالشی
و جدی اسـ ــت و به همین دلیل در کشورهای دیگر
بهرغم اقداماتی که انجام شـ ــده هنوز نتوانستهاند
کارتها را تجمیع کنند .این مقام مسئول در بانک
مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در
این حوزه ،هزینههایی است که این کار میتواند به
بانکها تحمیل کند ،افزود :سیاست بانک مرکزی
در ایـ ــن حوزه تعریف محصوالت جدید اسـ ــت که
مشتری هم بتواند از خدمات کارتهای هوشمند
در پرداختهای بـ ــرون خط و هم از پرداختهای
خارج از کشور استفاده کند.

فرماندار تهران :باران نبارد ۵۲ ،درصد تهرانیها تشنه میمانند

عیســـی فرهادی فرمانـــدار تهران
با بیان اینکه در  ۴۷ســـال گذشـــته
کمترین میزان آب را داشـــتهایم و
اگـــر بارندگیها در تهران به همین
روند باشد  ۵۲درصد مردم تهران
فاقد آب شرب خواهند بود ،گفت:
وضعیت آبـــی در تهران بحرانیتر
از بیرجند و خراسانجنوبی است.
همچنیـــن مدیرعامل شـــرکت
آب و فاضـــاب تهـــران گفت :با توجـــه ب ه کاهش
بارندگیها ،نگرانیهایی برای تأمین آب پایتخت
به وجود آمده لذا از هماکنـــون تدابیری برای این
مهـــم درنظرگرفتهایـــم که امیدواریم با مشـــکلی
توگو با ایسنا،
مواجه نشویم .محمد پرورش در گف 
بـــا بیان اینکـــه چندین ســـناریو برای گـــذر از پیک
آبی در نظر گرفته شـــده اســـت ،اظهار کرد :روزانه
جلســـات متعددی برای حل مشـــکالت پیشرو
برگزار میشـــود تا بتوانیم شـــرایط رابه طور کامل
ارزیابـــی و چالشهـــای پیـــش رو را برطرف کنیم.
وی ادامـــه داد :طبق اعالم ســـازمان هواشناســـی
وضعیت بارشهـــا نرمال خواهد بـــود که همین
مســـأله نگرانیهای ما را کاهش میدهد با وجود
ایـــن میتوان اطالعات تکمیلـــی و دقیقتر درباره
وضعیت منابع آبی تهران را نهایتاً تا دوروز آینده

تأمین کننده مالی

مبلغ
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یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعالم کرد
مدیـــر اداره نظامهـــای پرداخـــت
بانک مرکزی بـــا بیان اینکه پرونده
تجمیـــع کارتهـــای بانکـــی روی
میـــز بانک مرکـــزی اســـت ،گفت:
بانکهـــا در حـــال آمادهســـازی
برای صـــدور کارتهای هوشـــمند
هســـتند .بـــه گـــزارش پژوهشـــکده
پولی و بانکـــی ،داوود محمدبیگی
بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری جلســـات
مشـــترک بانک مرکزی با بانکهـــا ،گفت :یکی از
موضوعاتی که هماکنون در حال بررسی و اجرایی
شـــدن آن هســـتیم ،بحـــث آمادهســـازی بانکها
برای پیادهســـازی اســـتانداردهای امنیتی و صدور
کارتهای هوشـــمند اســـت .مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی گفت :در کشـــور دو سه بار
تاکنون به سمت کارتهای هوشمند رفتهایم؛ ولی
به دلیـــل اینکه الزام خاصی از نظـــر داخلی برای
اســـتفاده از این کارتهـــا ،وجود نداشـــت ،زیاد از
کارتهای هوشمند استفاده نکردیم.
محمـ ــد بیگـ ــی ،یکـ ــی از چالشهـ ــای اصلـ ــی
در حـ ــوزه ارتباطـ ــات بینالمللـ ــی را بهرهگیری از
کارتهای هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست
و تصریـ ــح کرد :برای این مهم باید دو اقدام انجام
شود؛ نخست اینکه زیرساختهای بانکها آماده
شـ ــود و دوم اینکـ ــه قوانین و مقـ ــررات این کارتها

پروژه

پروژه های آبی ،محیط زیست و
حمل و نقل

پروژه های بهداشت ،حمل و
نقل و انرژی

کره جنوبی

اعالم کرد .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب تهران با تأکید به مســـأله
مدیریـــت مصـــرف و اهمیـــت این
موضوع در پیشـــبرد اهداف گفت:
مدیریت مصرف موضوعی اســـت
که مشـــترکان در تمام فصول باید
به آن توجه داشته باشند ،چراکه نه
تنها تهران بلکه کل کشـــور چندین
ســـال اســـت که با تنش آبی دست
و پنجـــه نرم میکنـــد .وزیر نیرو چنـــد روز پیش با
اشـــاره به وضعیـــت بارندگی در کشـــور گفته بود:
در کل کشور نســـبت به مدت مشابه طی  ۴۸سال
گذشته ،امسال خشکترین سال را تجربه کردیم و
در برخی استانها حتی نسبت به  ۵۰سال گذشته
خشکترین شـــرایط را ســـپری کردیم .اردکانیان
ابراز امیـــدواری کرد ،مصرفکننـــدگان با توجه به
اینکه کشـــور ما در منطقه خشـــک و نیمه خشک
قـــرار دارد ،متناســـب با میـــزان نزوالت آســـمانی
صرفه جوییهای الزم را داشته باشند .وزیر نیرو با
بیان اینکه امسال سال آبی سختی خواهیم داشت
ابراز امیدواری کرد که تا پایان زمســـتان وضعیت
بارشها بهتر شود .وی گفت :البته تا پایان اسفند
در بهتریـــن حالت بارندگی نیز حـــدود  ۱۵درصد
بارش هایمان کمتر است.
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داد و متعاقب آن بانکها و تأمینکنندگان
منابع مالی در کشـ ــورهای مختلف ،اعالم
آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی
را به نظام بانکی کشـ ــور ارائه دهند.رئیس
کل بانک مرکزی ادامه داد :بر این اساس،
مذاکـ ــرات با بانکهـ ــا و مؤسسـ ــات مالی
معتبـ ــر در کشـ ــورهای مختلـ ــف انجـ ــام و
قراردادهای مختلفی با کشـ ــورهای چین،
کره جنوبـ ــی ،اتریش ،دانمارک ،روسـ ــیه و
ایتالیا منعقد شـ ــد کـ ــه ارزش آنها در حال
حاضر ،به بیش از  ۴۰میلیارد دالر میرسد.
قرارداد دیروز با ایتالیـ ــا ،بزرگترین قرارداد
وامی اسـ ــت که تاکنون با یـ ــک وام دهنده
اروپایـ ــی منعقد شـ ــده و بهصـ ــورت خط
عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است
که پروژههـ ــای بخشها و صنایع مختلف
اعـ ــم از دولتـ ــی و غیر دولتـ ــی میتوانند از
آن اسـ ــتفاده نمایند.اسـ ــتفاده از این گونه
خطوط اعتباری ،میتواند برخی خألهای
تأمیـ ــن مالـ ــی در کشـ ــور را مرتفـ ــع کنـ ــد و
خصوصـ ــاً در پروژههایی که به دانش فنی

یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای
پیشرو صنعتی نیاز دارند ،اعم از پروژههای
بخش دولتی و خصوصی مورد اسـ ــتفاده
قـ ــرار گیرند.عالوه بـ ــر قراردادهـ ــای فوق،
مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه،
ژاپـ ــن ،آلمان و اتریش در جریان اسـ ــت تا
خطوط اعتباری دیگـ ــری نیز برای صنایع
مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب،
امکان اجـ ــرای پروژههـ ــای اولویـ ــت دار با
اسـ ــتفاده از طیف وسـ ــیعی از منابع مالی
وجود داشته باشد.
انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس،
از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست از
جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای
پروژههای عمرانی که هر یک به نوبه خود
میتواند سـ ــهم مهمی در ایجاد اشتغال
و افزایش رفاه مردم داشـ ــته باشـ ــد و دوم
از جهت سیاسـ ــی که نشان دهنده اعتماد
و اطمینان جامعه بینالملل نسـ ــبت به
ثبـ ــات و امنیت بلند مـ ــدت اقتصادی در
ایران اسالمی است.
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صندوق بینالمللی پول:
یک چهارم هزینههای دولت ایران
صرف پرداخت حقوق میشود

کنکاشی در هزینه کردهای بودجه جاری کشور نشان
میدهد که همواره بیشـــترین پرداختها به موضوع
پرداخـــت حقـــوق کارمندان اختصـــاص دارد .موضوعی که با توجـــه به بزرگی
دولت و افزایش ساالنه میزان دستمزدها ،بخش بزرگی از حجم بودجه دولتی
را به خود اختصاص داده اســـت .بر اساس نقشه دادهنمایی الیحه بودجه ،۹۷
هزینههای جاری دولت بیش از  276هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است
کـــه  70درصد ایـــن رقم یعنی بیـــش از  191هزار میلیارد تومـــان صرف جبران
خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی میشود .در همین ارتباط صندوق بینالمللی
پول طی گزارشـــی اعالم کرده یک چهارم هزینههای دولت ایران در ســـالهای
 ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۶مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار
بیشتر از متوسط کشورهای درحال توسعه است .به گزارش تسنیم ،جدیدترین
آمار منتشـــر شـــده از ســـوی صندوق بینالمللی پول نشـــان میدهـــد در طی
سالهای  2005تا  2016بهطور متوسط  25درصد هزینههای دولت ایران مربوط
به پرداخت حقوق و دســـتمزد کارمندان و کارکنان بخش عمومی بوده اســـت.
ســـهم حقوق کارمنـــدان از کل هزینههای دولت در ایران باالتر از متوســـط این
رقم در کشورهای درحال توسعه بوده است .متوسط سهم حقوق کارمندان به
کل هزینههای دولت در کشـــورهای درحال توسعه طی سالهای  2005تا 2016
بالغ بر  20درصد بوده اســـت که  5درصد از این رقم در ایران کمتر بوده اســـت.
بر اســـاس این گزارش ،در میان  28کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه ایران
از نظر هزینه حقوق کارمندان  15اعالم شـــده اســـت .به عبارت دیگر بار حقوق
کارمندان دولت در  14کشور سنگینتر از ایران بوده است.

ادامه رکوردشکنیهای بهای نفت ایران

اخبار
قیمـــت نفـــت در بازارهـــای جهانـــی در ادامـــه روند
افزایشـــی خود به مرز بشـــکهای  70دالر رسید و نفت
سبک ایران نیز برای تحویل در اروپای غربی بشکهای
 66دالر و یک سنت خرید و فروش شده است .قیمت
نفت ســـبک ایران برای تحویل در اروپای غربی بشـــکهای  66دالر و یک ســـنت
و قیمت نفت ســـنگین ایران نیز بشـــکهای  64دالر و  11سنت اعالم شده است.
نفت شاخص «فروزان»ایران نیز بشکهای  64دالر و  36سنت به فروش رسیده
اســـت .میانگین قیمت نفت سبک ایران در سال  2017حدود بشکهای  52دالر
و  20سنت و بهای نفت سنگین بشکهای  51دالر و  53سنت ثبت شد.

هواپیماهای جدید یک فرودگاه دیگر را فعال کرد
ی ای تی آر ایران ایـــر ،فرودگاههای
بـــا افزایش تعداد هواپیماهـــا 
کوچک ایران که پیش از این به نظر میرسید نفسهای آخر خود
را میکشـــند بار دیگر به مســـیر رونق برگشـــتهاند و در جدیدترین
اقدام یکی از فرودگاههای ایران پس از چند ســـال توقف فعالیت
باردیگـــر به عرصـــه بازمیگردد .در طول ماههای گذشـــته با ورود
این هواپیماها تعدادی از فرودگاههای کمتر فعال بار دیگر فعال
شـــدهاند و در آخرین اتفاق فرودگاه پارس آباد مغان که فعالیت
آن برای چند سال متوقف شده بود با برقراری پروازهای جدید کار
خود را از سر گرفته است.

