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بهبود رشد اقتصادی ایران در سال میالدی آینده
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان ،بهبود رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۸را پیش بینی کرد .به گزارش ایسنا ،صندوق بینالمللی پول در این گزارش پیشبینی
کرد :رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال  ۲۰۱۷به  ۳.۵درصد میرسد که در مقایسه با نرخ رشد  ۱۲.۵درصد در سال  ۲۰۱۶کاهش نشان میدهد اما در سال  ۲۰۱۸به  ۳.۸درصد افزایش پیدا میکند.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،رشد قیمتهای مصرفکننده ایران در سال میالدی جاری به  ۱۰.۵درصد میرسد که در مقایسه با نرخ رشد  ۹درصدی در سال  ۲۰۱۶افزایش نشان میدهد ،با این
همه این وامدهنده جهانی انتظار دارد نرخ رشد قیمت مصرفکننده در سال میالدی آینده به  ۱۰.۱درصد کاهش پیدا کند .همچنین در گزارش صندوق پیشبینی شده است تراز حساب جاری ایران در
سال میالدی جاری به  ۵.۱درصد و در سال میالدی آینده به  ۵.۹درصد در مقایسه با  ۴.۱درصد در سال  ۲۰۱۶افزایش پیدا کند.

دولت برای غلبه بر بیکاری ،باید رشد اقتصادی بین  ۷تا  ۸درصد را تجربه کند

اخبار
بازدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا
از شرکت های قطعه ساز استان یزد
همزمان با برگزاری نمایشگاه خودرو یزد ،سید
محمد علی سید ابریشمی و معصوم نجفیان،
رئیس و عضو هیات مدیره گروه خودروسازی
سایپا به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه از
توانمندی های قطعه سازان استان یزد و همکار
با گروه سایپا بازدید کردند.
به گزارش سایپا نیوز؛ در این بازدید سید ابریشمی
ضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت های قطعه ساز
همکار با سایپا ،از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشکالت این شرکت ها قرار گرفت.
وی تمرکز بر افزایش کیفیت و تحویل به موقع قطعات را از اصول مهم در همکاری
شرکت های قطعه ساز با گروه سایپا دانست.
گفتنی است شرکت های یزد پیچ ،پارس پیچ ،موکت زمین آذین یزد ،شاد بسپاشر،
شادرو ماشین ،یزدتایر و  ...مورد بازدید قرار گرفت.

قدردانی موسسه اعتباری نور از سپرده گذاران و مسئوالن
نرمافزار مربوط به نرم افزار حسابهای مشتریان موسسه در حال بروزرسانی
و یکپارچه سازی است و اختالل یک ساعتی پیش آمده در حساب مشتریان
اصالح و رفع شد و همه برداشت های حساب مشتریان به حسابشان
برگشت داده شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نور ،این گزارش حاکی است برداشت از حساب
مشتریان به دلیل اختالل در انتقال دیتا یا اطالعات حسابهای مشتریان جهت اصالح
و بروزرسانی حسابهای مشتریان رخ داده و این اقدام به منظور یکپارچه سازی و بروز
رسانی نرمافرازهای مربوط به حسابهای مشتریان موسسه مالی و اعتباری نور در سراسر
کشور بوده است .روابط عمومی موسسه نور ادامه داد :هیچ گونه مشکلی بابت برداشت از
حساب مشتریان نیست و تمام وجوه برداشت شده به حساب مشتریان برگشت داده شد.
روابط عمومی موسسه اعتباری نور ضمن پوزش و عذرخواهی از همه سپرده گذاران
محترم موسسه اعتباری نور اعالم کرد :از همه سپرده گذاران ،مقامات و مسولین
وزارتخانه ها ،دستگاه ها و سازمان های ذی ربط از جمله قوه قضائیه ،نیروی انتظامی،
بانک مرکزی ،وزارت کشور ،استانداران و فرمانداران ،و همه سروران عزیز در سراسر
کشور ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 100هزار زوج از بانک تجارت تسهیالت گرفتند
تسهیالت قرض الحسنه اعطایی بانک تجارت به زوج های جوان در سراسر
کشور از مرز  100هزار فقره گذشت.
روابط عمومی بانک تجارت با اعالم این خبر افزود  :از ابتدای سال جاری تا نیمه اول
مهر ماه بیش از 100هزار زوج جوان با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند که مجموع تسهیالت پرداختی رقمی
افزون بر  10هزار میلیاردریال است.
در ادامه این خبر آمده است  :بانک تجارت در طرح پشتیبان پیوندها که به منظور
کاهش صف انتظار دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی به اجرا
گذاشته شد نیز مسئولیت پرداخت  70هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به زوج های
جوان را بر عهده گرفت که طی یک بازه زمانی دو ماهه  52856زوج با ارائه مدارک
الزم به شعب این بانک در سراسر کشور از تسهیالت قرض الحسنه 100میلیون ریالی
بهره مند شدند.

بررسیها نشان میدهد در سال گذشته با وجود اینکه
رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده ،اما نرخ
بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است.
به گزارش خبرآنالین« ،رشد بدون اشتغال» ،پدیدهای است
که ظرف یکی دو سال گذشته و همزمان با بهبود وضعیت تولید
ناخالص کشور ،بارها از آن پردهبرداری شده است .نخستینبار،
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از این پدیده سخن گفت و عنوان
کرد که امروز اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایهگذاری و رشد
به سرعت به دست نمیآید و با پدیده رشد بدون اشتغال روبهرو
هستیم.
به گفته علی ربیعی ،با وجود رشد خوب در حال حاضر
نمیتوانیم انتظار افزایش بیشتر شغل در کشور را داشته باشیم.
در این نوع از رشد اقتصادی ،نمیتوان کیفیت زندگی مردم را
تغییر داد ،بنابراین نیازمند اجرای سیاستهای مدون برای افزایش
اشتغال در رشتههای پرتقاضای شغل هستیم.
بررسیها نشان میدهد در سال گذشته با وجود اینکه رشد
اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده ،اما نرخ بیکاری
کماکان رو به افزایش بوده است؛ به طوری که نرخ بیکاری در سه
ماهه دوم سال  1396به  11.7درصد رسید.
این اتفاق حکایت از آن دارد که تصمیمات و سیاستها در
خصوص اشتغالزایی با وجود تاثیرگذاری روی روند تولید ،ولی
باعث نشده که سطح اشتغال باال رود و نامعادله رشد بدون اشتغال
ایجاد شده است .گزارشهای کارشناسی نشان میدهد که این
نامعادله سهدلیل دارد :پایین بودن نرخ بهرهوری نیروی کار،
سرمایهبر بودن مشاغل ایجاد شده و عدم تاثیر اعطای تسهیالت
به بنگاههای تولیدی روی افزایش نرخ اشتغال.
از سوی دیگر ،بررسیها بیانگر آن است که افزایش نرخ بیکاری
عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به  41درصد
بوده و علت آن ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازار
کار بوده است .گزارشها در عین حال ،از افزایش تعداد جویندگان
کار حکایت دارد؛ به طوری که تعداد آنها به شکل قابل توجهی
بیش از  700هزار شغل جدیدی است که ایجاد شد .در همین
حال ،اشتغال ناقص هم در سطح باالی  9.2درصد کل جمعیت
شاغل باقی ماند.
ابرچالش بیکاری جوانان
بیکاری درگروه جوانان نیز در تابستان  1396معادل 24.4
درصد بود .این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط
شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .اگرچه روند
تغییر نرخ بیکاری جوانان نشان میدهد که این شاخص نسبت به
فصل مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
در حالی که بخشی از جمعیت در سن کار به نیروی کار
میپیوندند ،اما ایران تاکنون نتوانسته از امکانی که نیروی کار
جوان در اختیارش گذاشته ،به نحو احسن بهره ببرد .به گفته علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،افراد دهه  60که جمعیتی

معادله چندمجهولی اشتغال

بالغ بر  9میلیون نفر بودند ،در دهه  80وارد بازار کار شدند و به
دلیل عدم پاسخگویی مناسب به این جمعیت برای ورود به بازار
کار هم اکنون با انباشت نیروی کار مواجه هستیم .این در شرایطی
است که ساالنه  800هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی وارد بازار
کار میشوند.
مطابق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس ،در صورتی که
قرار باشد نرخهای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده در
محدوده معمول دهههای اخیر نرخهای (یک تا پنج درصد) باقی
بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغالزا» متمایل نشود،
نرخ بیکاری از سطح تقریبا  11درصد کنونی به میزانی قابل توجه
باالتر میرود؛ به طوری که در سال  1400در سناریوی خوشبینانه
به حدود  16درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود  26درصد
می رسد و به نظر می رسد حل این شرایط ،همان چیزی است که
از آن به عنوان «ابر چالش» یاد میشود.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در
گزارش ویژه به وضعیت اشتغال در کشور پرداخت و سناریوهایی
درباره آینده اشتغالزایی در کشور بین سالهای  1394تا 1400
ارائه دارد .در این گزارش آمده است چنانچه نرخ مشارکت
اقتصادی طی دوره  1400-1394برابر با  37.3درصد باشد،

تداوم روند افزایش نفت در بازار جهانی
نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر نشانههای تحکیم تدریجی بازار پس از سالها
اشباع عرضه ،برای سومین روز متوالی افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۱۴سنت یا  ۰.۳درصد
افزایش ،به  ۵۱.۰۶دالر در هر بشکه رسید .قیمتها روز گذشته دو درصد افزایش یافته
و مجددا به باالی  ۵۰دالر در هر بشکه رسید بودند.
نفت برنت که قیمت پایه برای بازار بین المللی است ۸ ،سنت یا  ۰.۱درصد افزایش
یافت و به  ۵۶.۶۹دالر در هر بشکه رسید .نفت برنت در معامالت روز گذشته دو درصد
افزایش داشت.
به گفته معاملهگران ،بازار منتظر انتشار آمار ذخایر نفت آمریکا در روزهای چهارشنبه
و پنجشنبه برای داشتن نشانههای بیشتری درباره جهت قیمت است.
تعطیالت فدرال آمریکا در روز دوشنبه ،انتشار آمار ذخایر هفتگی را یک روز عقب
انداخت .قرار است موسسه امریکن پترولیوم آمار هفته گذشته را روز جاری منتشر کند
ج شنبه منتشر میشود .در مجموع تحلیلگران
و گزارش وزارت انرژی آمریکا نیز روز پن 
میگویند شرایط کوتاه مدت از محدود شدن عرضه در بازار حکایت دارد .قیمتها
همچنین از گزارش صندوق بینالمللی پول که رشد قویتر اقتصاد جهانی در سال

حسین زاده خبر داد

موفقیت بانک ملی ایران در اجرای طرح ضربتی
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
مدیرعامل بانک ملی ایران از موفقیت این بانک در شکستن صف تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمد رضا حسین زاده با اشاره به تاکید
بانک مرکزی مبنی بر لزوم بسیج شدن منابع بانک ها برای پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج ،گفت :با تدبیر مسئوالن بانک مرکزی ،طرح پرداخت ضربتی تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج کلید خورد و طی دو ماه و نیم ،همه نظام بانکی با قوت این طرح
را عملیاتی کردند.
وی با تاکید بر این که بخش عمده اجرای این طرح بر دوش بانک ملی ایران بود،
اظهار کرد :از ابتدای مرداد ماه که اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج آغاز شد تا  15مهر ماه ،بانک ملی ایران  71هزار و  806فقره از این تسهیالت
پرداخت کرده است.

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز
جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا روز
چهارشنبه  26مهرماه جاری با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،این اولین جشنواره قرعه کشی حساب های
قرض الحسنه پس انداز پس از اخذ مجوز فعالیت به عنوان بانک است که در راستای
قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه های افزایش مشارکت
عمومی و گسترش سنت الهی قرض الحسنه برگزار می شود .در اولین جشنواره
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سینا 20 ،جایزه  50میلیون ریالی 40 ،جایزه
 20میلیون ریالی کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 50 ،جایزه  10میلیون ریالی10 ،
جایزه  100میلیون ریالی و میلیاردها جوایز نقدی دیگر به هزاران برنده اهدا خواهد شد.

رئیس شورای اسالمی شهر یاسوج مطرح کرد

همکاری بانک شهر با شهرداریها
تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری و همکاری بانک شهر با ارگان دولتی
همچون شهرداری مثال زدنی است.
هدایت اکبری ،رئیس شورای اسالمی شهر یاسوج با اشاره به اهمیت تعامل میان
شهرداریها و بانک شهر در ارتقای سطح زندگی شهروندان گفت :همکاری بانک شهر با
شهرداریها مثال زدنی و قابل قدردانی است
هدایت اکبری با بیان این مطلب گفت :موفقیت بانک زمانی حاصل می شود که از
برخورد با ارباب رجوع گرفته تا تعیین مکان و ارائه خدمات ،همگی حساب شده باشد و
بانک شهر با در نظر گرفتن این ویژگی ها توانسته است نه تنها در کالن شهرها بلکه در
شهرهای کوچک نیز به ارائه خدمات الکترونیک بپردازد.

آن گاه در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد  5درصدی ساالنه،
در سال  1400جمعیت بیکار برابر با  4.17میلیون نفر و نرخ
بیکاری  15.9درصد خواهد بود.
چنانچه نرخ مشارکت طی دوره  1400-1394برابر با 38.7
درصد باشد ،آن گاه در بهترین حالت (نرخ رشد  5درصدی ساالنه)،
در سال  1400جمعیت بیکار برابر با  5.16میلیون نفر و نرخ
بیکاری  18.9درصد خواهد بود .در صورت وجود نرخ مشارکت 41
درصد طی دوره  1400-1394نیز در بهترین حالت و سناریوی
نرخ رشد  5درصدی سالیانه در سال  1400جمعیت بیکار برابر با
 6.78میلیون نفر و نرخ بیکاری  23.5درصد خواهد بود.
این پیشبینیها نشان میدهد که اگر دولت میخواهد بر
بیکاری غلبه کند ،چارهای جز این ندارد که رشد اقتصادی کشور
را روی میانگین  7تا  8درصد برای سالهای آینده نگه دارد و
سرمایه داخلی و خارجی جذب کند.
 4میلیون و  850شغل
براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ،ساالنه در کشور باید
 970هزار شغل ایجاد شود؛ این نشان میدهد که طی  5سال
آتی باید  4میلیون و  850هزار شغل در کشور ایجاد شود؛ اتفاقی
که نیازمند سرمایهگذاریهای قابل توجه است .اگرچه برخی

تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن میتواند
 500هزار شغل در سال ایجاد کند.
آنطور که در اقتصاد تجربه شده ،در دنیا ایجاد هر شغل به
سرمایهگذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کمترین مقدار آن
 50تا  65هزار دالر است .بر این اساس برای ایجاد  100هزار
شغل حداقل  5میلیارد دالر و برای یک میلیون شغل  50میلیارد
دالر سرمایهگذاری الزم است که در حدود  200هزار میلیارد
تومان میشود.
در این خصوص ،معاون اول رئیسجمهور در ابتدای امسال
عنوان کرد که در قانون برنامه ششم توسعه ،میزان اشتغالزایی
ساالنه  950هزار شغل تعیین شده که الزم است برای دستیابی
به این هدف ،الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد؛ البته دولت
خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می داند و برای تحقق آن
با تمام توان تالش خواهد کرد.
بنا به گفته اسحاق جهانگیری ،برای ایجاد  950هزار فرصت
شغلی در سال نیازمند  770هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
هستیم که این منابع باید از طریق سرمایهگذاری خارجی،
بودجه دولت ،منابع صندوق توسعه ملی ،منابع بانکی و منابع و
سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

میالدی جاری و آینده را پیشبینی کرد ،مورد حمایت قرار گرفتند.
قیمت برنت از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون به طور متوسط  ۵۲.۷۰دالر در
هر بشکه بوده است و بارکلیز انتظار دارد تا پایان سال به حدود  ۵۳دالر در هر بشکه
بالغ شود .با وجود این ،این بانک اعالم کرده نفت ممکن است در سال  ۲۰۱۸دوباره
کاهش پیدا کند و در سه ماهه دوم سال  ۲۰۱۸به دلیل تولید جهانی رو به رشد ،به
 ۴۸دالر عقب نشینی کند.
بر اساس گزارش رویترز ،پیمان میان اوپک و سایر تولید کنندگان شامل روسیه برای
محدود کردن تولید به میزان  ۱.۸میلیون بشکه در روز در مارس سال  ۲۰۱۸به پایان
میرسد .مذاکراتی برای تمدید این پیمان در جریان است ،اما تولید در نقاط دیگر رو
به افزایش است.
تولیدکنندگان آمریکایی در هیچ پیمانی برای محدود کردن عرضه شرکت نکردهاند
و تولید این کشور امسال به میزان  ۱۰درصد رشد کرده و به بیش از  ۹.۵میلیون بشکه
در روز رسیده است .با اینهمه ایان تیلور ،مدیرعامل ویتول در مصاحبه با رویترز اظهار
کرد :تولید آمریکا سال آینده  ۰.۵تا  ۰.۶میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و
پس از آن ثابت خواهد ماند.

معاون شرکت ملی نفت:

فایننشیال تایمز خبر داد

بریز و بپاش کافیست

سرمایهگذاری یک گروه مالی ایتالیایی در ایران

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان
این که قیمت نفت در پنج سال آینده  ۴۰تا  ۶۰دالر
برای هر بشکه خواهد بود ،افزود :باید اقتصاد خود را
با این قیمت تطبیق داده و هزینهها را کاهش دهیم.
اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا منوچهری در دومین روز از سومین
کنگره راهبردی نفت و نیرو در نشست باالدستی با بیان این
که با دستور وزیر نفت مطالعه کل مخازن کشور در دستور کار
قرار میگیرد ،گفت :این اقدام و بهرهمندی از مشاوران داخلی و
خارجی زمین ه مناسبی برای جهش توسعه در صنعت نفت فراهم
میکند .شرکت ملی نفت باید بیشتر از قبل برای ایفای نقش
به عنوان کارفرما آماده شود .این در حالی است که مواجهه با
ذی نفعان در بخش نفت و گاز حرکت را سخت کرده است.
وی با تاکید بر این که برای توسعه و اخالق حرفهای زمین ه فرهنگی مناسب نیاز داریم ،افزود :در حال حاضر زمینه فرهنگی صنعت نفت
به طور کامل فراهم نیست و این صنعت به احیای ساختار نیاز دارد .بخش خصوصی نباید مثل بخش دولتی بروکراتیک باشد و باید کارآمدی
و چابکی در شرکتهای خصوصی حفظ شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این که میدانهای مشترک مخصوصا میدانهایی که احتمال فرار هیدروکربور
در آنها وجود دارد در اولویت توسعه قرار دارند ،تصریح کرد :بعد از آن مخازن پیچیده با ضریب بازیافت های پایین و میدانهای بزرگ که
توسعه آنها تولید و درآمد بیشتری نصیب کشور میکند در اولویت قرار دارند.
منوچهری ادامه داد :انتظار ما از شرکتهای بین المللی تامین مالی و ارائهی فناوریهای نو است و در اجرای قراردادهای توسعه میدانها
دستیابی به تولید تجمعی مناسب و باالبردن ضریب بازیافت بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان این که در عین برخورداری از ذخائر هیدروکربوری فراوان امنیت کامل در کشور سایه انداخته ،اظهار کرد :وجود زیرساختها
در حوزه راه ،حمل و نقل ،صادرات و غیره فعالیت شرکت های اکتشاف و تولید و شرکتهایی که در حوزه ای پی سی فعال هستند و
بهره مندی از متخصصان و کارشناسان زبده از دیگر مزیتهای صنعت نفت ایران برای فعالیت سرمای ه گذاران محسوب میشود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد :طبق بررسیهای انجام شده در پنج سال آینده قیمت نفت  ۴۰تا  ۶۰دالر برای
هر بشکه خواهد بود و الزم است اقتصاد خود را با این قیمت تطبیق داده و هزینهها را کاهش دهیم .اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت
تمام شود و برای حداکثرسازی سودآوری تالش بیشتری کنیم.

یک شرکت مدیریت دارایی ایتالیایی نخستین گروه
سرمایهگذاری خارجی شد که در بحبوحه تهدیدهای
رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام ،سهمی در
یک شرکت مالی ایرانی خریداری کرد.
به گزارش ایسنا ،آزیموت که یک گروه  ۴۸میلیارد یورویی
مستقر در میالن است ۲۰ ،درصد سهم در شرکت مدیریت
دارایی انتخاب مفید را به مبلغ نامعلومی خریداری خواهد کرد.
سرجیو آلبارلی ،مدیرعامل آزیموت اظهار کرد :ما به دنبال
فرصتی برای سرمایهگذاری در یک بازار بسیار جالب هستیم.
ایران تاریخ بزرگی دارد.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز ،ایران دومین اقتصاد بزرگ
خاورمیانه با جمعیت حدود  ۷۸میلیون نفر ،بازار جذابی برای
سرمایهگذاران خارجی است زیرا ذخایر نفت ،گاز و معدنی
عظیمی دارد و پس از سالها تحریمهای اقتصادی ،به زیرساخت نیاز دارد .جمعیت تحصیلکرده و جوان این کشور چشم انداز وسوسه
کنندهای برای گروههای خدمات مالی ایجاد کرده است .تهران نیز مشتاق سرمایهگذاری خارجی بوده و تالش میکند مدیران دارایی،
صندوقهای سرمایه دولتی و صندوقهای بازنشستگی اروپایی را جذب کند.
با این همه توافق هستهای سال  ۲۰۱۵راه را برای سرمایهگذاری خارجی به طور کامل هموار نکرده است .شرکتهای آمریکایی حرکت
چندانی در این زمینه نداشتند ،زیرا بسیاری از تحریمهای یک جانبه آمریکا به قوت خود باقیماندهاند و برجام تنها مجازات برای سرمایهگذاران
غیرآمریکایی که با ایران همکاری میکنند را لغو کرده است .اما بانکهای بزرگ جهانی که در آمریکا فعالیت دارند محتاط مانده و برای
همکاری در ایران تمایلی نشان نمیدهند.
مارتین رابینسون ،مشاور شرکت کنترل ریسک با اشاره به  ۱۵.۱میلیارد دالر جریمه که از سوی رگوالتورهای آمریکایی در فاصله سال
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵علیه گروههای مالی شامل اچ اس بی سی و استاندارد چارترد صادر شد ،اظهار کرد :همچنان نگرانیهایی در جامعه مالی
برای همکاری با ایران وجود دارد.
آزیموت اعالم کرد این شرکت و شرکت مفید تضمین کردهاند که این شراکت مطابق با مقررات تحریمهای اقتصادی خواهد بود.
انتخاب مفید بخشی از گروه خصوصی مفید ایران است که یک شرکت هلدینگ با  ۸۹میلیون دالر دارایی است.
آزیموت از طریق «ای زد اینترنشنال هلدینگ» که واحد این شرکت در لوکزامبورگ است ،سهام مفید را خریداری خواهد کرد .آزیموت
و مفید همچنین قصد دارند یک صندوق برای سرمای ه گذاران خارجی به منظور سرمای ه گذاری در ایران در لوکزامبرگ تشکیل دهند.

