دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

پیش بینی بانک جهانی از رشد  ۴/۱درصدی اقتصاد ایران

بانــک جهانی با وجود خروج آمریکا از برجام پیش بینی خود از
رشد اقتصادی ایران در ســال  ۲۰۱۸را افزایش داد .به گزارش
تســنیم ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم به
دورنماهای اقتصــادی جهان پیش بینی کرد رشــد اقتصادی
ایران در ســال جاری میالدی به  ۴.۱درصد برسد .این نهاد بین
المللی در گزارشی که شــش ماه پیش منتشر کرده بود ،رشد
 ۴درصدی را بــرای اقتصاد ایران در ســال  ۲۰۱۸پیش بینی
کــرده بود و اکنون با وجود خــروج آمریکا از برجام پیش بینی

خود از رشــد اقتصاد ایران در ســال  ۲۰۱۸را ۰.۱
درصد افزایش داده و به  ۴.۱درصد رســانده است.
با این حال بانک جهانی در بخشــی از گزارش خود
نوشته است :اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به
تاثیر نهایی بازگشت تحریمها علیه ایران وجود دارد
اما ممکن اســت این تحریمها صــادرات نفت ایران را چند صد
هزار بشــکه در روز کاهش دهد .بر اساس این گزارش متوسط
رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۷به  ۴.۳درصد رسیده اما در

بازار پول
ســه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته
است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط
 ۰.۵درصدی داشته است .رشد اقتصاد ایران در سه
ماهه نخست  ۲۰۱۷بالغ بر  ۱۶درصد ،در سه ماهه
دوم  ۴.۲درصد ،در ســه ماهه سوم  ۴.۶درصد و در
ســه ماهه چهارم  ۰.۵درصد محاسبه شده است .بانک جهانی
همچنین پیش بینی کرده اســت رشد اقتصادی ایران در سال
 ۲۰۱۹به  ۴.۲درصد برسد.

طی روزهای گذشته شرکتهای غربی اظهارنظرهای متفاوتی
در مورد تداوم همکاری با ایران مطرح کردهاند

کمپانیهایاروپایی
میان ماندن و رفتن

هرچند اروپاییها بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام در خصوص پایبندی خود به
برجام سخنان متناقضی را مطرح کردهاند ،اما در عمل برخی از شرکت اروپایی
همکاری خود را با ایران معلق کرده و منتظر سرنوشت برجام هستند
آفتــاب اقتصادی -گروه بــازار پول :طی ماه
گذشته شــاهد خروج آمریکا از برجام بودیم که
منجر به واکنشهای متفاوت بسیاری از شرکتها
و ســرمایه گذاران خارجی به این موضوع شــد.
 ۱۸اردیبهشت ماه امســال دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در ســخنرانی خود در کاخ سفید
رسماً خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد و همین
موضوع عاملی شد تا شراکت ایران با شرکتهای
اروپایی هم با ابهام همراه شود .هرچند اروپاییها
بعد از اعالم خــروج آمریکا از برجام در خصوص
پایبندی خود به برجام سخنان متناقضی را مطرح
کردهانــد ،اما در عمل برخی از شــرکت اروپایی
همکاری خــود را با ایران معلــق کرده و منتظر
سرنوشت برجام هستند.
تعلیق فعالیتهای پژو سیتروئن در ایران

در ایــن رابطــه ،گــروه
خودروسازی پژوسیتروئن
فرانســه بــه منظــور
اجتناب از گرفتار شــدن
در تحریمهــای جدیــد
آمریکا علیه ایران ،شروع
به تعلیق فعالیتهای مربوط به ســرمایه گذاری
مشترک خود در ایران کرده است.
لیندا جکسون ،مدیر برند سیتروئن در واکنش به
این موضوع اعالم کرد :استراتژی گروه خودروسازی
پژو سیتروئن فرانسه در قبال ایران بهدلیل تصمیم
آمریکا به خروج از برجام و وضع تحریمهای جدید
علیه ایران تغییری نکرده اســت .البته سیتروئن
همچنان در مــورد آینده فعالیت تجاری خود در
ایران «محتاط» است و در عین حال منتظر است
تا اتحادیه اروپا موضعی روشن در قبال تحریمهای
آمریکا و چشــمانداز فعالیتهای تجاری در ایران
اتخاذ کند.
 ۱۰روز بعد از بیان موضعگیری این مقام مسئول
شرکت پژو سیتروئن در بیانیهای اعالم کرد« :گروه
ما بهمنظور پیــروی از قوانین (تحریمی) آمریکا
(علیه ایران) از تاریخ  ۶آگوست ( ۱۵مرداد) ،شروع
به تعلیق فعالیتهای سرمایه گذاری مشترک در
ایران خواهد کرد».
به دنبال لغو تحریمها در ژانویه  ،۲۰۱۶شــرکت
پژو ســیتروئن و دیگر رقیب فرانســوی اش رنو،
قراردادهایی را برای تولیدات جدید در ایران امضا
کردند تا شــراکتهای خود با شرکتهای ایران
خودرو و سایپا در دوران قبل از تحریمها را تقویت
کنند.
شــرکت پژو ســیتروئن قراردادهایــی به ارزش
۷۰۰میلیون یورو ( ۸۱۸میلیون دالر) با شرکتهای
ایرانی امضا کرده و شرکت رنو نیز اعالم کرده که
به منظور رساندن ظرفیت تولید خود در ایران به
 ۳۵۰هزار دستگاه در ســال یک سرمایه گذاری
جدید در این کشور انجام داده است.
به گفته پژو سیتروئن ،تعلیق فعالیتهای مربوط
به ســرمایه گذاری مشترک در ایران ،تغییری در
دستورالعمل مالی فعلی این گروه ایجاد نمیکند
و اینکــه فعالیتها در ایران کمتر از یک درصد از
درآمد شرکت را تامین میکند.
رفتن پژو قابل پیش بینی بود

عزیــز اکبریــان ،رئیس
کمیســیون صنایــع و
معادن مجلــس با بیان
اینکه خروج پژو از ایران
قابــل پیش بینــی بود،
گفــت« :پژوی فرانســه
همواره در روزهای سخت ایران را ترک کرده و در
واقع دوســت روز خوب ایران بوده است به همین
جهت نبایــد از این خروج تعجب کــرد .از ابتدا
روشــن بود که چنین اتفاقی رخ میدهد چراکه
این شرکتها از آمریکا تبعیت میکنند».
نماینــده مردم کــرج در مجلس دهم شــورای
اسالمی با بیان اینکه اکثر شرکتهای خودروساز
نیز از ایران خارج میشــوند ،بیان داشت« :اکثر
شرکتهای خودروســاز آلمان ،فرانسه و کره به
دلیل تبعیت از آمریکا همــکاری خود را با ایران
قطــع خواهند کــرد ،این پیش بینــی در قبال
شــرکتهای خودروساز چینی نیز وجود دارد .ما
باید تــاش کنیم در بحث خودروســازی برنامه
خود را داشته باشیم و وابستگی خود را به حداقل
برســانیم تا از خروج این شرکتها تولید آسیب
نبیند .باید به ســمتی حرکــت کنیم که درصد
باالیی از تولید خودروها براساس توان داخل باشد
تا با خروج شرکتهای خودروساز آسیبی به تولید
وارد نشود».

ایران از بوئینگ شکایت میکند

از سوی دیگر ،سخنگوی
بویینــگ  ۱۶خردادماه
اعــام کرد ،بــا تصمیم
ترامــپ برای خــروج از
توافق هستهای با ایران،
این شــرکت دیگر مجوز
الزم برای فروش هواپیما به ایران را ندارد.
ســیدتقی کبیــری ،عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس شــورای اســامی نیز در واکنش به این
موضوع گفت« :جمهوری اسالمی ایران از طریق
محاکم بین المللی ،حقوقی و قضایی فسخ قرارداد
بویینــگ را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
در تجربیات قبلی ما از آمریکاییها شــاهد نقض
قراردادهایشان با دیگر کشــورها هم بوده ایم .با
خروج این کشــور از برجام ،بهانهای برای فســخ
اینگونه قرارداده برایشان ایجاد شد .باید از همان
ابتدا تضمین قوی از این شــرکت هوایپماسازی
میگرفتیم تا به راحتی قراردادهایشــان را نقض
نکنند البته در این راستا تذکراتی داده بودیم».

ایرباس  ۱۱فروند هواپیما به ایران
تحویل میدهد؟

همچنیــن مدیرعامــل
هواپیمایــی جمهــوری
اســامی ایران از تحویل
 ۱۱فرونــد هواپیمــای
ایرباس و  ATRتا پایان
ســال  ۲۰۱۸میــادی
به ایرانایر خبر داد .فرزانه شــرفبافی در حاشیه
نشست انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا)
در ســیدنی اســترالیا درباره تحویل هواپیماهای
جدید به ایــران ایر پس از خروج آمریکا از برجام
اظهار کــرد« :انتظار داریم تا پایان ســال جاری
میالدی هشت فروند هواپیمای  ATRو سه فروند
ایرباس تحویل ایرانایر شود».
پیشتر فخریه کاشان ،مشاور وزیر راه و شهرسازی
در امور قراردادهای بینالمللی نیز از توافق کمپانی
 ATRبــا ایرانایر برای تحویــل هواپیما به این
شرکت پیش از آغاز مجدد تحریمها خبر داده بود.
بهگفته وی ،مکاتباتی نیز با دو شــرکت ایرباس و
بویینگ انجام شــده ،اما جزئیاتی از این مکاتبات
منتشر نشده است.
ایــن در حالی اســت کــه چند ســاعت پس از
خروج آمریکا از برجام؛ مدیرعامل هما از بررســی
دوهفتهای قراردادهای خرید هواپیمای ایرباس و
بویینگ خبر داده بود وعدهای که تقریباً دو هفته
از سررســید آن گذشته است .فرزانه شرفبافی در
ن باره گفته بود« :در خصوص قراردادهای خرید
ای 
هواپیمــا از ایرباس و بویینــگ بهمدت دو هفته
بررســیهای الزم را انجام میدهیم و پس از آن
نظر خود را در رابطــه با این قراردادها و وضعیت
خرید هواپیما اعالم میکنیم».
بانک سرمایهگذاری اروپا
در پی حفظ برجام نیست

از ســوی دیگــر ،بانک
سرمایه گذاری اروپایی با
رد طرح کمیسیون اروپا
مبنی بر فعالیت این بانک
در ایران به منظور حفظ
توافــق برجام اعالم کرد،
نمیتوانــد تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده
بگیرد .خــودداری بازوی بانکی خود اتحادیه اروپا
از پذیرش درخواست این اتحادیه مبنی بر فعالیت
در ایران نشــان دهنــده محدودیتهای اتحادیه
اروپــا برای حمایت از تجارت بــا ایران در مقابل
تحریمهای جدید دولت آمریکاست.
بانک ســرمایه گــذاری اروپایــی علیرغم نقش
سیاسیای که در حمایت از سیاستهای اتحادیه
اروپا دارد گفته ،این نمیتواند راه حل مشکل حفظ
برجام توســط طرفهای عضو این توافق باشــد.
ســخنگوی بانک ســرمایه گذاری اروپایی گفت:
«بانــک اتحادیه اروپا ابــزار صحیحی برای حفظ
برجام نیســت .مدل تجاری ایــن بانک با نادیده
گرفتن تحریمهای احتمالی علیه ایران ســازگار
نخواهد بود».
بانک ســرمایه گذاری اروپایی نگران است که در
صورت نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران نتواند
همچون گذشــته منابع مالی الزم را از بازارهای
بینالمللی ســرمایه جذب نماید .امــا این اعالم
موضع ،که اولین اظهارنظر مقامات بانک سرمایه
گذاری اروپایی از زمان پیشنهاد اتحادیه اروپا مبنی
بر تعامل این بانک با ایران است ،ضربهای سنگین

از سوی یک موسسه مالی وابسته به اتحادیه اروپا
به این اتحادیه اســت .به گفته منابع مطلع ،بانک
ســرمایه گذاری اروپایی تحت فشار آمریکاست تا
در فعالیتهای مرتبط با ایران درگیر نشود.
شرکتهای سوئیسی به تجارت با ایران
ادامه میدهند

اما ظاهرا در مورد ســوئیس قضیه متفاوت است.
سوئیس بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی اروپا
در طول دهها ســال سیاست مســتقلی را دنبال
کرده و به خاطر همین سیاســت مســتقل است
که تمایلی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارد .پس
از خروج آمریکا از برجام ،واشنگتن به کشورهای
اروپایی برای قطع تجارت با ایران فشار وارد کرده
و شــرکتهای سوئیســی نیز از این فشار آمریکا
مستثنی نیستند.
در این میان یک تحلیلگر و کارشناس سوئیسی به
دولت این کشور توصیه کرده که به رغم فشارهای
آمریکا بــه تجارت با ایران ادامــه دهد .آندریاس
شــوایتزر که به تازگی از ســفر به ایران بازگشته
در گفتوگو بــا پایگاه غربی «فی نیوز» میگوید:
«ایرانیها سالهاست که یک سیاست عملگرایانه
داشــتهاند .آنها  ۴۰سال است که در برابر تحریم
و فشارهای خارجی ایستادهاند .پس از اجراشدن
برجام امیــدواری فراوانی به لحاظ اقتصادی برای
ایرانیهــا ایجاد شــد ولی اکنون ایــن میزان از
امیدواری در میان آنها دیده نمیشود».
وی در خصوص وضعیت شرکتهای سوئیسی در
تجارت با ایران پس از خروج آمریکا از برجام گفت:
«برخی شرکتهای بزرگ و بسیاری از شرکتهای
متوسط سوئیســی به این نتیجه رسیدهاند که به
روابــط تجاری و اقتصادی خود بــا ایران به رغم
فشــارهای آمریکا ادامه دهند .آنهــا معتقدند با
وجود تحریمهای آمریکا ،تجارت با ایران همچنان
امکانپذیر اســت .ایران همچنان برای بسیاری از
ســرمایهگذاران خارجی بازاری بســیار جذاب و
سرشار از فرصتهای تجاری برای سرمایهگذاری
است .من معتقدم شرکتهای سوئیسی از روسیه
و چین به منظور دور زدن تحریمهای آمریکا علیه
ایران استفاده خواهند کرد».
امیدواری هند به تداوم پروژه چابهار

همچنین هنــد اعالم کرد ،امیدوار اســت روابط
تنشآلود میان ایران و آمریکا به پروژه بندر چابهار
که یک مســیر جایگزین به افغانستان و آسیای
میانه محسوب میشود آسیب نزند.
راویش کومار ،سخنگوی وزارت امور خارجه هند
گفت ،سوشما ســواراج ،وزیر امور خارجه هند ،به
صراحت موضع این کشور در خصوص این موضوع
را بیان کــرده و توضیح داده که چگونه روابط دو
کشــور به رغم تحریمهای آمریکا تقویت خواهد
شــد .ما در خصوص پروژه چابهــار موضع مان را
اعالم کرده ایم .ما به ایران گفته ایم که امیدواریم
و انتظار داریم که این پروژه از تحوالت اخیر تاثیر
نپذیرد .ما به آنها گفته ایم که چابهار یک مســیر
دسترســی جایگزین به افغانستان و آسیای میانه
فراهم میسازد و ما قبال از این مسیر برای عرضه
گندم به افغانستان استفاده کرده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه هند همچنین گفت:
«موفقیــت این پروژه به هدف ما یعنی ایجاد یک
افغانستان امن ،با ثبات و موفق کمک خواهد کرد و
این هدف دولت آمریکا نیز است ».به گفته کومار،
موضع هند در قبال برنامه هستهای ایران این است
که تهران حق استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای
را داراست».
رپسول اسپانیا نخستین محموله نفت
غرب کارون را خرید

در خبری دیگر ،دو منبع
آگاه گفتنــد ایران اولین
محموله نفت غرب کارون
را به شــرکت رپســول
اسپانیا فروخته که نشان
میدهــد تهران عالقمند
به افزایــش صادرات نفت خود به رغم تحریمهای
جدید آمریکاســت .آمارهای اعالم شــده از سوی
وزارت نفت ایران نشــان میدهــد صادرات نفت
این کشــور در ماه میبه  ۲.۷میلیون بشکه در روز
رسیده که رکوردی جدید از زمان لغو تحریمها در
ژانویه  ۲۰۱۶تاکنون به شمار میرود.
دو منبــع آگاه گفتند ایران در حال بازاریابی برای
نفت خام غرب کارون تحت عنوان نفت پارس است.
مقامــات ایرانی بارها گفتهاند کــه تهران تا زمانی
توافق برجام را پابرجا میداند که بتواند نفت خود را

بفروشد و پول آن را دریافت کند .یکی از این منابع
گفت ،شرکت رپســول توافق کرده که ۵۰۰هزار
بشــکه نفت پــارس را به صورت تــک محموله
خریداری نماید .شرکت رپسول این محموله را به
صورت مشترک با نفت خام سنگین ایران بارگیری
خواهد کرد و قرار است این محموله در اواخر این
هفته یا اوایل هفته آینده بارگیری شود.
بخش اعظــم نفت صادراتی ایــران یعنی حداقل
۱.۸میلیون بشــکه در روز به بازار آســیا میرود.
بخش اعظم باقی نفت صادراتی ایران به اروپا ارسال
میشود و به عقیده تحلیلگران این نفت صادراتی
به اروپا بیش از صادرات به ســایر نقاط در معرض
تحریمهای آمریکا قرار دارد.
بانک بلژیکی همکاری با ایران را محدود میکند

گــروه بانکــی و بیمهای
«کی بی ســی» بلژیک
نیــز اعالم کــرد ،پس از
تصمیــم آمریکا مبنی بر
وضــع تحریمهای جدید
علیه ایران ،این شــرکت
معامالت مرتبط بــا ایران را تنها به داد و ســتد
کاالهای بشردوستانه محدود میکند .شرکت کی
بی ســی در بیانیهای اعالم کرد« :بالفاصله پس از
خروج آمریکا از برجام ،گروه کی بی ســی تصمیم
گرفت سیاســت خود در قبال ایران را به تجارت
کاالهای بشردوســتانه که از ســوی اداره کنترل
داراییهای خارجی خزانــه داری آمریکا (اوفک)
تعریف شده محدود سازد».
این سیاســت همچنین اجازه میدهــد که این
معامالت بشردوســتانه توسط مشــتریان کی بی
ســی پس از تاریخ  ۴نوامبر  ۲۰۱۸و تا زمانی که
با برنامههای اوفک انطباق داشته باشد ادامه یابد.
به گفته کی بی ســی ،معامــات در حال انجام با
ایران برای کاالهایی غیر از کاالهای بشردوســتانه
طی مهلت  ۱۸۰روزه مشخص شده خاتمه خواهد
یافت .کی بی سی هیچگاه هیچ معاملهای را با ایران
جز در انطباق با تمامــی تحریمهای قابل اجرای
اتحادیه اروپا و اوفک و شرایط مشخص دیگر تامین
مالی نکرده است.
کی بی ســی که یک گروه بانکی بیمهای اروپایی
است بعد از برجام تصمیم گرفته بود از مشتریان
خــود در بازارهای کشــورهای بلژیک ،جمهوری
چک ،اسلواکی و مجارستان «در مبادالت تجاری
شــان با ایران ،مطابق با مقررات آمریکا و اتحادیه
اروپا» حمایت نماید.
تالش آمریکا برای قطع همکاری اروپا با ایران

این همه در حالی اســت که یک دیپلمات ارشد
اروپایی گفت« :آمریکاییها نقشــه راهی تنظیم
کردهاند و بر اســاس آن به همه کشــورها ســفر
میکنند تا در مورد همکاری با ایران هشدار دهند.
آنها متعصب هستند .ما به وضوح به آنها گفته ایم:
اگر دارید میآیید که به ما بگویید در اینجا قوانین
آمریکا را اجرا کنیم ،از شما استقبال نخواهد شد».
وزرای ســه کشــور عضو اتحادیه اروپا و مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامهای به همتایان
آمریکایی خود از آنها خواستهاند تا از شرکتهای
اروپایی فعال در ایــران در برابر تحریمهای جدی
واشنگتن علیه تهران حفاظت کنند.
در نامهای که روز  ۴ژوئن ارسال شده ،وزرای امور
خارجه و دارایی اروپایی درخواســت کردهاند که
شرکتهای اروپایی فعال در حوزههای داروسازی،
بهداشت و درمان ،انرژی ،خودروسازی ،هوانوردی
کشوری ،زیرساختی و بانکی از تحریمهای جدید
دولت آمریکا معاف شــوند .نقشه راه تنظیم شده
از سوی دولت آمریکا نشان میدهد که واشنگتن
تمایل چندانی به مصالحه با اروپا در این باره ندارد.
ســیگال ماندلکر ،معاون وزیر خزانه داری آمریکا
اخیرا گفته اســت« :ما آنهایی را که فعالیتهای
تجاری ممنوعــه در ایران انجام میدهند ،مد نظر
قرار خواهیم داد».
یک مقام دیگر اروپایی گفت ،آمریکا در حال اعزام
تیمهایی مشابه به نقاط مختلف جهان است تا یک
به یک به صورت خصوصی در مورد تجارت با ایران
هشدار دهد .یک مقام اتحادیه اروپا اظهار داشت،
آمریکا همچنین بانک سرمایه گذاری اروپایی را که
هرگز در ایران فعالیت نداشته تحت فشار قرار داده
تا در شــرکتهای اروپایی فعال در ایران سرمایه
گذاری نکند .در چنین شــرایطی ،باید در انتظار
نتایج مذاکرات ایران و اروپا جهت یافتن راهحل این
مسئله بود .این نتایج همچنین میتواند راهگشای
شرکتهایی باشد که بر ســر دوراهی برای ادامه
همکاری تجاری خود با ایران هستند.

۳

شنبه ۱۹خرداد ۱۳۹۷شماره۷۸۰

کنترل مجوزهای وارداتی با شناسه کاال عملیاتی شد
از این پس کنترل سیستمی اطالعات مربوط به هر قلم کاال و همچنین اعمال سیستمی مجوزهای
دستگاههای متولی از جمله نمایندگیها در گمرک از طریق شناسه کاال انجام میگیرد .به گزارش
تسنیم ،دفتر واردات گمرک ایران ،بخشنامهای را در خصوص تبادل اطالعات ثبتسفارش با
پنجره واحد تجارت فرامرزی صادر کرد .در این بخشنامه آمده است ،اقدامات یکپارچه و بررسی
دقیق اطالعات کاالی اظهاری و رویت شده با اطالعات ثبت سفارش انجام شود.

خبر

پرداختمطالبات
یک میلیارد تومانی ۵موسسه

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :ســپرده
تعاونیهای افضل توس ،البرز ایرانیان ،وحدت،
فرشتگان و ثامن الحجج تا مبلغ یک میلیارد
تومان از هفته آینده تــا آخر تیرماه پرداخت
میشــود .به گزارش تسنیم ،محمد نهاوندیان
تصریح کرد :با دستور رئیس جمهور و براساس
پیشنهاد کمیته منتخب رسیدگی به مسائل
سپرده گذاران تعاونیهای اعتباری که به تأیید
ســران سه قوه رسیده است ،ســپرده گذاران
تعاونیهای افضل توس ،البرز ایرانیان ،وحدت،
فرشــتگان و ثامن الحجج هر یک تا مبلغ یک
میلیارد تومان سپرده خود را دریافت خواهند
کرد .وی گفت :با شروع کار هیئتهای تصفیه
این مؤسســات که وظیفه شناسایی و فروش
امــوال این مؤسســات را برعهــده گرفتهاند،
بازپرداخت وجوه تأمین شــده از سوی بانک
مرکزی سرعت بیشتری مییابد .این کار طی
چند مرحله انجام خواهد شد که از هفته آینده
آغــاز و تا آخر تیرماه به پایان خواهد رســید،
جدول زمانی پرداختها شــامل زمان مراجعه
و میزان پرداختها در هر مرحله توسط بانک
مرکزی اعالم خواهد شــد .وی تصریح کرد :با
اجــرای این تصمیم ،اکثریــت قریب به اتفاق
سپرده گذاران این مؤسســات که تعداد آنان
بیش از سه میلیون نفر است سپردههای خود را
که با اقدامات متخلفانه مدیران مؤسسات مذکور
دچار مشکل شــده بود ،دریافت خواهند کرد.
پیگرد قضایی این تخلفات و مجازات کسانی که
از اعتماد مردم سوء استفاده کردهاند با اولویت
در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

خرید ۱/۵میلیارددالر
محصوالتکشاورزیازاوکراین

ایران و اوکراین عالقمند به تعمیق همکاریهای
دوجانبه در بخش کشاورزی و به ویژه افزایش
تجارت غالت ،روغن نباتی ،ذرت ،جو و ســویا
برای تامیــن نیازهای داخلی ایران هســتند.
به گزارش تســنیم ،ایران و اوکراین عالقمند
بــه تعمیق همکاریهــای دوجانبه در بخش
کشاورزی و به ویژه افزایش تجارت غالت ،روغن
نباتی ،ذرت ،جو و ســویا برای تامین نیازهای
داخلی ایران هســتند .این موضوع در جریان
دیدار ویکتور شرمت ،معاون وزیر سیاستگذاری
زراعی و غذایــی اوکراین با هیئت ایرانی مورد
بحث قرار گرفت .شــرمت در این دیدار گفت:
«ایران یک شــریک تجاری مهم برای اوکراین
اســت هرچند که متاسفانه در طی چند سال
گذشته شاهد کاهش مبادالت تجاری دوجانبه
بوده ایم .امــروز ،اوکراین آماده افزایش عرضه
محصوالت خود (به ایران) و تنوع بخشی بیشتر
به محصوالت کشاورزی صادراتی خود به ایران
است ».طرف ایرانی نیز در این نشست از قصد
خود بــرای خرید  ۱.۵میلیارد دالر محصوالت
کشاورزی از اوکراین خبر داد و پیشنهاد کرد که
به منظور تقویت پتانسیلهای تجارت بین دو
کشور ،روند صادرات محصوالت تسهیل شود.
طرف ایرانی همچنین نسبت به افزایش واردات
محصوالت کشاورزی از اوکراین و خرید طیف
بیشتری از محصوالت به خصوص روغنهای
نباتی و سویا از اوکراین ابراز تمایل کرد.

پنج میلیارد دالر فاینانس چینی
جذب بخش معدن ایران شد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره
به توافق فاینانس  ۲۰میلیارد دالری بین ایران
و چین گفت :از مجموع فاینانسی که بین دو
کشور فعال شده ،پنج میلیارد دالر مربوط به
حوزه معدن و صنایع معدنی است .به گزارش
تســنیم ،مهدی کرباسیان با اشــاره به توافق
فاینانس  ۲۰میلیارد دالری بین ایران و چین
گفت :از مجموع فاینانســی که بین دو کشور
فعال شــده ،پنج میلیارد دالر مربوط به حوزه
معــدن و صنایع معدنی اســت .به طوری که
چهار میلیــارد دالر از این رقم در پروژههایی
که ایمیدرو با مشــارکت بخش خصوصی در
دست دارد ،سرمایه گذاری شده است .وی در
این کنفرانس با برشمردن طرحهای توسعهای
ایران در این حوزه و سرمایه گذاریهای مورد
نیاز تاکید کــرد :این پروژهها فرصت جدید را
برای توسعه روابط دو طرف فراهم کرده است.
کرباســیان همچنین از برگزاری جلســهای
بــا مدیر عامل ان اف ســی (شــرکت فلزات
غیرآهنی چین) خبر داد و اظهار داشت :در این
نشست طرف چینی از اتمام عملیات ساخت
پروژه آلومینیوم جنــوب به عنوان بزرگترین
طرح تولید شمش آلومینیوم در ایران تا پایان
سال جاری خبر داد .وی افزود :طرح آلومینیوم
جاجرم نیز در ســال جــاری وارد مدار تولید
میشــود به گونهای که شــاهد راهاندازی دو
کارخانه آلومینیوم در تولید شــمش خواهیم
بود .مدیر عامل این شــرکت با هدف اجرای
یک مرحلهای فاز دو و سه سالکو (آلومینیوم
جنوب) ،بــه ایران میآید به طوری که فاز دو
به ظرفیت ۶۰۰هزار تن اجرایی شــود .پروژه
آلومینای خلیج فارس و بوکسیت گینه نیز در
سفر آتی مدیر عامل اِنافسی در دستور کار
قرار دارد که آن دو پروژه نیز اجرایی شود.

گزارش

پیامدهایخروجآمریکا
ازبرجامبرایصنعتبیمه
به دنبال تصمیم دونالد ترامپ
برای خروج از برنامه جامع
توافق هستهای با ایران ،ناظران
و متخصصین صنعت بیمه از
ریسکهای پیروی از مقررات و
دستورات اجرایی رئیس جمهور
این کشور برای بیمهگران ابراز
نگرانی کردهاند
تصمیم رئیس جمهوری جنجالی آمریکا برای
خروج از برجام ،شــرکتهای بیمه خارجی به
ویژه بیمه گران اتکایی را تحت فشاری فوری
برای تطبیق با ریســکهای این موضوع قرار
خواهــد داد .به گزارش ایبِنا ،به دنبال تصمیم
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا
برای خروج از برنامه جامع توافق هســتهای با
ایران ،ناظــران و متخصصین صنعت بیمه از
ریســکهای پیروی از مقررات و دســتورات
اجرایی رئیس جمهور این کشور برای بیمهگران
بــه ویژه بیمه گران اتکایی ابراز نگرانی کرده و
احتمال پیامدهای عمدهای را نیز برای برخی از
پوششهای تجاری پیش بینی کردهاند.
دونالــد ترامــپ در روز  ۱۸اردیبهشــت ماه
اعالم کرد که واشــنگتن از برجام خارج شده
و تحریمهای ثانویه علیه تهــران را نیز که در
سالهای بعد از توافق هستهای لغو کرده بود،
بــار دیگر برقرار کرد .این در حالی اســت که
در ســالهای بعد از توافق هسته ای ،تعدادی
از شــرکتهای بیمه بین المللی به ویژه بیمه
گران اتکایی جهان وارد بازار ایران شدند که از
بین آنها میتوان به مونیخ ری ،اسکور و شرکت
هندی جی آی سی ری اشاره کرد.
با این حال خروج آمریکا از برجام ،چند نگرانی
عمــده برای صنعــت بیمه و بخــش اتکایی
جهانی بهدنبال داشــته است .شرکت حقوقی
و جهانی کالیداند کو اعالم کرده اســت :بدون
در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی این تصمیم،
تحریمهای جدید تحمیلی ،بیمه گران را تحت
فشــار فوری تطبیق برای بررسی ریسکهای
خود خواهد کرد.
این شــرکت میگویــد از دیگــر پیامدهای
تصمیم آمریکا ،تعرض بین تحریمهای آمریکا
و اروپاســت .بیمه گران باید پیروی از وظایف
نظارتی و نیز اصــاح قراردادهای خود را چه
تحت بندهای تحریم یا قوانین موضوعه که به
آنان حق عدم تحقق کامل بیمه نامهها یا فسخ
کامل آنها را میدهد ،لحاظ کنند.
سیدمحمد علیپور یزدی ،دبیرکل سندیکای
بیمه گران ایران درباره تداوم قراردادهای اتکایی
خارجی بیمه گران ایران با بیمه گران اتکایی
خارجی به ویژه در رشته بیمههای زندگی گفت:
تداوم تمامی این قراردادها بســتگی به امکان
مبادله ارز دارد .سال گذشته سه شرکت بیمه گر
داخلی بیمههای عمر و زندگی خود را نزد بیمه
گــران خارجی ،بیمه اتکایی کردند .همچنین
بیمه مرکزی به توافقی برای پوشش  ۳۰درصد
از ریســک حوادث فاجعه آمیز با یک شرکت
دیگر رسید .سیدمحمد آسوده ،مدیرعامل بیمه
اتکایی ایرانیان نیز درباره تاثیر خروج آمریکا از
برجام بر پایدار ماندن قراردادهای بیمه اتکایی
خارجی گفت :در طول دو و نیم سال گذشته
قراردادهای زیادی با طرفهای خارجی منعقد
نشده و رقم قراردادهای موجود نیز بهاندازهای
نیست که بخواهند آن را لغو کنند.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیــان درباره بیمه
۳۰درصد از خسارت حوادث فاجعه بار ایران نزد
بیمه گر اتکایی خارجی نیز اظهار داشت :این
خسارت بیمه شده اما تاکنون خسارتی اتفاق
نیفتاده است؛ در صورتی که خسارتی رخ دهد،
حق بیمه را باید بگیرند و خسارت را پرداخت
کننــد که باز هم رقم آن پایین اســت .کلوپ
پی.اند .آی انگلیس ارائــه کننده بیمه پیاند
آی و دیگر خدمات به جامعه کشتیرانی جهان
که توسط شرکت بیمه توماس میلر مدیریت
میشــود نیز در اظهارنظر خــود درباره عقب
نشــینی ایاالت متحده ،بر مشکالت احتمالی
برای تجارت و بیمه دریایی تاکید کرد.
نیگل کاردن معاون کلوپ مدیران تومان میلر
پی.اند .آی در این رابطه میگوید :انتظار میرود
این تصمیم ،پیامدهای عمدهای برای تجارت
دریایــی با ایران و نیز بیمه این نوع تجارت در
پی داشــته باشــد .اما یک ارزیابی کامل از اثر
احتمالی این تصمیم ،تنها زمانی محقق میشود
که درباره وضعیت دیگر شرکای برجام که اخیرا
حمایت خــود از این معاهــده را دوباره اعالم
کردهاند ،شفاف سازی شود.
همچنیــن باید دفتــر خزانــه داری کنترل
داراییهای خارجــی آمریکا ( )OFACنیز در
رابطه با مدیریت دوره پیــش از موعد خروج
قرارداد تحت این تصمیم ،توضیح دهد .کلوپ
پی.اند .آی اضافه کرده اســت که پیش بینی
میشــود تحریمها طی یــک دوره ۱۸۰روزه
پیــش از موعد خــروج در  ۴نوامبــر ۲۰۱۸
دوباره اعاده شوند .کاردن میگوید :کلوپ پروه
بینالمللی به رصد پیشرفتها ادامه میدهد و
دستورالعملهای بیشتر را نیز در صورت وجود
شفافیت بیشتر ارائه خواهد داد.

