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همراهبانک توسعه تعاون
ب هروزرسانی شد
نسخه همراهبانک توسعه تعاون به منظور
تنوعبخشی و تسهیل در ارائه خدمات بانکداری
الکترونیک به مشتریان بهروزرسانی شد.
شایان ذکر است که در نسخه بهروزرسانی
شده همراهبانک توسعه تعاون خدماتی در
قالب خدمات سپرده ،خدمات کارت ،خدمات
تسهیالت و پرداخت اقساط بر روی نسخه جدید
در جهت بهرهگیری و استفاده مشتریان دارای
سپرده نزد بانک تعبیه شده است و همچنین این
بانک در راستای خدماترسانی به سایر افرادی که
دارای سپرده نزد بانک توسعه تعاون نیستند اما از
خدمات بانکداری الکترونیک همراهبانک استفاده
میکنند خدماتی را بهصورت مجزا در قالب
«خدمات کارت» منظور کرده است.
گفتنی است خدمات جدید قابل دسترسی در
همراه بانک در بخش مربوط به «خدمات سپرده«
شامل :دریافت رمز یکبارمصرف کارت ،خدمات
کارتابلی ،قابلیت پرداخت قسط دیگران ،امکان
مشاهده آخرین ورودها ،قابلیت انسداد رمز دوم
کارت ،تبدیل شبا به سپرده و بالعکس ،دریافت
فایل گردش حساب به صورت پیدیاف ،نمایش
شرایط و قوانین ساتنا و پایا ،قابلیت پرداخت
قبض گروهی ،امکان یادداشتگذاری بر روی
گردش سپرده ،گزارش لیست انتقال وجه بین
بانکی ،گزارشهای وضعیت چک ،انتقال وجه
مستمر داخل بانکی و بین بانکی ،امکان مشاهده
تغییرات اخیر ،امکان همگامسازی کارتها و
سپردههای مقصد با اینترنتبانک (ذخیره ابری
اطالعات) است .همچنین در همین راستا خدمات
جدید قابل ارائه در نسخه بهروزشده همراهبانک
توسعه تعاون در بخش «خدمات کارت» شامل:
قابلیت شعبهیاب (با امکان نمایش تلفنهای
شعب ،مسیریابی و مشاهده پراکندگی شعب در
نقشه) ،امکان جستجو در کارتها ،اضافه شدن
دفترچه کارت و سپرده ،تغییر رسید انتقال وجه،
تغییر نحوه نمایش منوی سایر ،دریافت رمز
یکبارمصرف کارت است .شایان ذکر است بانک
توسعه تعاون با بهرهگیری از بانکداری الکترونیک
کارآمد و همچنین تکمیل زنجیره خدمات مبتنی
بر بستر الکترونیک تاکنون تالش کرده است
ظرفیت مناسبی را با عنوان یکی از مزیتهای
رقابتی در ارائه خدمات به مشتریان فراهم سازد.
برای دانلود نسخه جدید به آدرس زیر مراجعه
یا کلمه «همراه بانک» را به  500015741پیامک
کنید.
http://www1.ttbank.ir/hamrahbank
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در گفتوگو با کارشناس بازار سرمایه مطرح شد

اعطای وام قرضالحسنه ازدواج
از سوی بانک آینده
از مرز  26هزار نفر گذشت
در چهارمین سالگرد آغاز فرآیند اعطای وام
قرضالحسنه ازدواج از سوی بانک آینده ،تعداد
مشموالنی که تاکنون از این وام در بانک آینده،
بهرهمند شدهاند؛ از مرز ( 26,000بیستوشش
هزار) نفر گذشت.
در پی افزایش سقف وام ازدواج و استقبال
چشمگیر متقاضیان ،نهتنها وقفهای در روند
م قرضالحسنه ازدواج از سوی بانک
اعطای وا 
آینده ایجاد نشد؛ بلکه با اعطای بیش از 1,000
(یکهزار) فقره وام ،صرفا ً در اردیبهشتماه
سالجاری ،رکورد جدیدی در این زمینه از سوی
این بانک ،بهثبت رسید .این دستاورد ،گویای روند
مطلوب ارائه این نوع خدمت در بستر مسئولیت
اجتماعی و تالشی متعهدانه ،در راستای تسریع
و تسهیل در جلب رضایت مخاطبان جوان
برای وام ازدواج خواهد بود .شایان ذکر است؛
اعطای وام قرضالحسنه ،بهویژه برای زوجهای
جوان ،بهجهت برکتی که برای بانک آینده و
دستاندرکاران این فرآیند خواهد داشت؛ همواره
با حساسیت کامل ،به مرحله اجرا در آمده است
که بهرهمندی از وام توسط واجدان شرایط در
کوتاهترین زمان ممکن و بدون حضور در صف
انتظار ،از نتایج این پیگیریها بوده است.

بازاروسرمایه
رئیس هیئت مدیره
بانک قرضالحسنه مهر ایران:

بازار سهام در چه حد میتواند رشد داشته باشد؟
از ابتدای سال جاری قیمتها در بازار سهام روند
صعودی پیدا کرد ،اما این روند به علت افزایش
تولید و فروش شرکتها نیست بلکه بیشتر به
وضعیت دیگر بازارها از جمله بازار ارز و شرایط
سیاسی و اقتصادی ،موضوعات بینالملل و آینده
برجام ارتباط دارد؛ بهطوری که حتی دیده شده که
سهمهایی که از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارند
روی موج رشدها حرکت کرده و سود مناسبی را به
نوسانگیران و سرمایهگذاران بازار سهام دادهاند
در نتیجه در این جو ،معامالت بیشتر بر اساس
هیجانات و انتظارات از آینده صورت میگیرد.
از طرفی قرار است در این روزها ابزارهای جدید
فروش استقراضی و وارانت به بازار سرمایه راه
یابند که وجود این ابزارها میتواند سبب شود که
نقدینگی بیشتری به این بازار سرازیر شود عالوه بر
این چندی پیش قرارداد کشف پریمیوم روی قیر
با هدف صادراتی در بورس کاال راهاندازی شد که
این ابزار هم میتواند بازارهای کاالیی را تحت تأثیر
قرار دهد .ایسنا در این موارد با ولی نادی قومی،
کارشناس ارشد بازار سرمایه گفتوگویی داشته
است:
در شرایط حال حاضر بسیاری از مردم عادی
که تا به حال در بازار سرمایه ،سرمایهگذاری
نکردهاند وقتی اخبار مربوط به رکوردشکنی شاخص
کل را میشنوند تمایل پیدا میکنند که در بورس
سرمایهگذاری کنند .توصیه شما به این افراد
چیست؟
دالیل قوی متعددی برای سرمایهگذاری در
بازار سهام میتوان عنوان کرد .سود اسمی شرکتها
در سال  ۱۳۹۷تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی،
جهش داشته است و در صورت باال ماندن قیمت
مواد خام در بازارهای جهانی (قیمت فلزات ،سنگ
آهن ،محصوالت پتروشیمی و نفت) ،سود سال
 ۱۳۹۸شرکتها با وجود پیشبینی کاهش مقدار
فروش محصوالت ،رشد خواهد داشت .از طرف
دیگر بازار سهام تنها بازاری است که در مقایسه
با سایر بازارها نظیر مسکن ،ارز ،طال ،اتومبیل و
حتی قیمت کاالهای عمومی ،به اندازه کافی رشد
نکرده است و قیمت سهام شرکتها بر اساس
میزان کاهش ارزش پول ،تعدیل نشده است.
به اصطالح این بازار در مقایسه با بازارهای رقیب
عقب مانده است .بنابراین پتانسیلهای بالقوه برای
رشد (جهش) شاخص بازار سهام وجود دارد .اما
از طرف دیگر ریسکهای پیش روی بازار سهام
نیز قوی است .لغو معافیتهای نفتی ،احتمال
خروج ایران از برجام ،تحریم فلزات و تنشهایی
که اخیرا ً آمریکا در منطقه خاورمیانه پدید آورده
است ،ریسک سرمایهگذاری را در بازاری مثل
بازار سهام که حرکت سرمایه و نقدینگی در آن
به سرعت انجام میشود ،باال برده است .یکی از
دالیل خروج نقدینگی از بازار سهام طی یکی دو

در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی

تاکید بر حمایت از اشتغالزایی
با پرداخت تسهیالت قرضالحسنه

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسانات در بازارهای مالی ایران و شرایط اقتصادی حال حاضر ،گفت :از دید من با توجه به شرایط موجود سود
سال  ۱۳۹۸شرکتها با وجود پیشبینی کاهش مقدار فروش محصوالت ،رشد خواهد داشت .از طرف دیگر بازار سهام تنها بازاری است که در مقایسه
با سایر بازارها نظیر مسکن ،ارز ،طال ،اتومبیل و حتی قیمت کاالهای عمومی ،به اندازه کافی رشد نکرده ،در نتیجه پتانسیل رشد دارد.

در شرایط
حاضر بازار
سهامپتانسیل
رشد دارد و
عرضههایاولیه
وقتیمفید
است که ولع
زیادی نسبت
به سهام وجود
دارد
هفته اخیر ،سردرگمی و احساس ترس ناشی از این
عوامل بوده است .بنابراین افراد برای ورود نقدینگی
به بازار ضمن توجه به فرصتهای پیشرو ،باید
ریسکهای سرمایهگذاری را نیز مد نظر قرار دهند
و نرخ بازده مورد انتظارشان را با توجه به ریسکها،
تعدیل کنند .همچنین برای سرمایهگذاری در بازار
سهام میتوانند از مؤسسات مالی مشورت بگیرند
یا اینکه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری در
سهام ،در بازار مشارکت داشته باشند.
به تازگی قرارداد کشف پریمیوم روی قیر با

هدف صادراتی در بورس کاال راهاندازی شده نظرتان
در رابطه با بازاری که این ابزار مالی میتواند ایجاد
کند چیست؟
بورس کاال یکی از بورسهای موفق کشور بوده
است اما این بورس یک بورس محلی است و حتی
در سطح منطقه رفرنس(مرجع) نیست ،لذا باید
انتظارات را مطابق با چنین ظرفیتی تعریف کرد.
ضمن اینکه بورس کاالی کشور یک بورس قیمتگیر
است تا قیمتساز ،یعنی تحت تأثیر قیمتهای
جهانی مواد خام است .پریمیوم در بورسهای
معتبر تحت تأثیر نزدیکی یا دوری انبار مورد تأیید
بورس از بازار مصرف است .در بورسهای بزرگ این
قراردادها کمک میکند که خریدار محصول خود را
از انبار نزدیک به محل مصرف تحویل بگیرد .در

قراردادهای کشف پریمیومی که قرار است در بورس
کاال اجرا شود ،قیمت مبنا (اصوال ًقیمتهای جهانی
مواد خام) در اطالعیه عرضه مشخص میشود و
خریداران فقط روی صرف ( )Premiumیا کسر
( )Discountروی قیمت مبنا با یکدیگر رقابت
میکنند و بدین ترتیب یک جز از قیمت نهایی که
صرف یا کسر باشد فیالحال معلوم میشود و اصل
قیمت (قیمت مبنا) در آینده مشخص میشود .به
هر حال در این قرارداد خریدار ضمن اطمینان از
تأمین به موقع کاالی مورد نیاز خود ،فشار مالی
زیادی را تحمل نخواهد کرد.
فروش استقراضی از ابزارهایی است که در این
روزها احتماال ً رونمایی خواهد شد ،فکر میکنید از
این ابزارها استقبال خواهد شد؟ توصیه شما برای
فرهنگسازی در خصوص این ابزارها چیست؟
بسیاری از ابزارهای سرمایهگذاری که طی
چند سال اخیر معرفی شده است مورد استقبال
سرمایهگذاران قرار نگرفته است .به نظر میرسد
که یکی از دالیل آن ،عدم انطباق این ابزارها با
سلیقه ریسک و بازده سرمایهگذاران باشد .البته
عدم آشنایی دقیق و پیچیدگی این ابزارها نیز در
عدم استقبال تأثیرگذار بوده است .البته فروش
استقراضی سهام شرایط را برای استفاده از
فرصتهای آربیتراژی که در بازار به وجود میآید،

فراهم میآورد و به نظر میرسد که مورد استقبال
قرار خواهد گرفت .در خصوص وارانت باید گفت
که این ابزار توسط ناشران و نهادهای مالی معتبر بر
روی سهامETF ،ها و اوراق قرضه منتشر میشود
و این امکان را به خریدار میدهد تا دارایی پایه را با
یک قیمت معین در تاریخ مشخص از ناشر وارانت
خریداری کند .اینکه چنین ابزاری وارد بازار شود
بسیار خوب است اما در خصوص استقبال از آن به
نظرم محتاط عمل خواهد شد.
عرضههای اولیه و جذب نقدینگی از طریق این
عرضهها را در شرایط حال حاضر مناسب میبینید؟
عرضههای اولیه یکی از عوامل ایجاد انگیزه
برای فعاالن بازار سهام ،جذب منابع جدید به
بازار و ریسک پذیری بیشتر فعاالن بورس است.
با توجه به اینکه اکثر عرضههای اولیه ،سودی عاید
مشارکتکنندگان میکند ،لذا ریسکپذیری افراد
افزایش مییابد .نتیجه حاصل از تحقیقات تجربی
و مشاهدات نشان میدهد که افراد حاضرند با
«پول ب ُرد» ریسک بیشتری انجام دهند .در شرایط
حاضر بازار سهام پتانسیل رشد دارد و عرضههای
اولیه وقتی مفید است که ولع زیادی نسبت به
سهام وجود دارد یا اینکه اعتماد به بازار تا حدودی
کم شده است و برای بازگرداندن اعتماد از این ابزار
استفاده میشود.

ارسال مدارک کانون صرافان به بانک مرکزی آغاز شد

کانون صرافان ایران از روز جمعه ارسال مدارک به بانک مرکزی
برای ورود به بازار متشکل را آغاز کرده است .به گفته رئیسکل

بانک مرکزی این بازار فعال در مرحله آزمایشی قرار دارد و پس از
تکمیل این مرحله ،فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی از سال گذشته خبر از ایجاد
بازار متشکل ارزی داد که قرار بود بر اساس آن خرید و فروش
ارز در بازار آزاد ساماندهی شده و از سوی دیگر کشف قیمت
واقعی ارز به جای بازارهای سلیمانیه ،هرات و امثال آن در تهران
انجام شود .طی هفتههای گذشته مسئوالن بانک مرکزی و وزارت
امور اقتصادی و دارایی وعدههایی برای راهاندازی این بازار داده
بودند ،اما بهرغم اینکه فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد خبر از آغاز
فعالیت این بازار تا هفته گذشته داد ،ولی هنوز این بازار به مرحله
اجرایی نرسیده است .این در حالی است که بر اساس اطالعات
به دست آمده ،کانون صرافان ایران از روز جمعه گذشته ارسال
ش ثبتنام و ورود به بازار متشکل ارزی
مدارک موردنیاز جهت پی 
را آغاز کرده است .از سوی دیگر عبدالناصر همتی ،رئیسکل
بانک مرکزی در روزهای گذشته اعالم کرده بود که بانک مرکزی
اقدامات حاکمیتی خود را در زمینه راهاندازی بازار متشکل ارزی
انجام داده و دیگر کاری در این مورد ندارد و زمان آغاز فعالیت

این بازار به خود آن شرکت بستگی دارد .با راهاندازی بازار متشکل
ارزی قرار است ،بانکها و صرافیهای مجاز بانک مرکزی به عنوان
بازیگران اصلی این بازار فعالیت کرده و بتوانند خرید و فروش ارز
را از طریق مکانیزم آنالینی که در این بازار تعریف شده ،انجام
دهند .البته برخی بر این باور بودند که با راهاندازی بازار متشکل
ارزی ،سامانه نیما حذف شده و این بازار جای سامانه نیما را
خواهد گرفت ،اما رئیسکل بانک مرکزی این موضوع را رد کرده
و گفته است که حذف سامانه نیما از مبادالت ارزی به هیچ وجه
صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان  ۵۰تا  ۶۰درصد
ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
با این حال در صورتی که بازار متشکل ارزی به اهداف اصلی
تعریفشده برای آن برسد و کشف قیمت ارز در تهران انجام
شود ،عالوه بر اینکه ممکن است سبب کاهش قیمت ارز شود،
بلکه تاثیر بسیار جدی بر جلوگیری از التهابات بازار ارز و نوسانات
آن خواهد داشت .همتی این را هم گفته است که در حال حاضر
فعالیتهای بازار متشکل ارزی در مرحله آزمایشی قرار دارد که
پس از اتمام این مرحله ،فعالیت رسمی بازار آغاز میشود.

محسن پدرام رئیس هیئت مدیره بانک
قرضالحسنه مهر ایران به همراه توکلی عضو
هیئت مدیره و طبلشی مدیرکل پشتیبانی به
منظور ارزیابی عملکرد شعب در ارائه خدمت
به مشتریان ،مراجعین و متقاضیان از شعب
لرستان بازدید كردند.
به گزارش روابطعمومی بانک قرضالحسنه
مهر ایران ،در این سفر ،از شعب شهرهای
الیگودرز ،نورآباد ،کوهدشت ،رومشکان و...
بازدید شد.
در این بازدیدها ،رئیس هیئت مدیره
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،ضمن بررسی
و ارزیابی شیوه بازاریابی و ارائه خدمت و
تکریم مشتری در شعب ،درخصوص اهمیت
بازاریابی ،رعایت اصول مشتریمداری ،توجه
به بهداشت اعتباری و ،....رهنمودهای الزم را
بیان کرد.
محسن پدرام ،در جمع همکاران شعب
اظهار کرد :بانک قرضالحسنه مهر ایران در
زمینه اجرای بانکداری خرد با فعالیتهای خود
و بدون هرگونه انتظار کسب سود و انتفاع
توانسته است وضعیت اقتصادی خیلی از
اقشار جامعه را بهبود بخشد.
وی افزود :در بیشتر موارد این مبالغ خرد و
تسهیالت قرضالحسنه اعطایی ،باعث ایجاد
شغل در مناطق کمتربرخوردار شده و تداوم
این روند خدمترسانی ،منوط به تقویت منابع
بانک از طریق بکارگیری و اجرای راهبردهای
مناسب در امر بازاریابی و جذب منابع
قرضالحسنه در سطح شعب است.
رئیس هیئت مدیره بانک قرضالحسنه
مهر ایران تصریح کرد :در راستای تحقق این
امر میبایست تمامی همکاران اعم از روسا،
معاونان و کاركنان هر شعبه برای جذب منابع
بیشتر ،اجرای تعهدات و افزایش سهم از بازار
تالش كنند.
در ادامه توکلی ،عضو هیئت مدیره بانک
قرضالحسنه مهر ایران نیز با تبیین خدمات
و طرحهای ارزشمند بانک در راستای
خدمترسانی به آحاد جامعه و تعامل با
نهادهایی همچون بنیاد مسکن ،كمیته امداد،
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ،...بر اجرای
برنامههای ترسیمی بانك برای بهبود اشتغال در
مناطق محروم تصریح کرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه ارزنده بانک نزد
مردم ،بر لزوم اهتمام همکاران در شناسایی و
ارزیابی ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی
منطقه و همچنین جذب منابع پایدار در
راستای افزایش سهم بانک از بازارهای پولی،
رعایت اصول مشتریمداری ،اهتمام در
اجرای طرحهای ارزنده بانک از جمله طرح
همیاران مهر ،افزایش تعامل با خیرین جامعه
به منظور ارائه خدمت به اقشار آسیبپذیر
و كمتربرخوردار و همچنین كمك به بهبود
معیشت مردم منطقه برای ایجاد رونق
اقتصادی تاكید كرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان:

جایگزینی برای نفت و فرآوردههای نفتی ایران نداریم
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان گفت :ساالنه سه میلیون بشکه
نفت خام در افغانستان مصرف میشود که یک میلیون آن از طریق ایران
تامین میشود .در شش ماه اخیر ما شاهد افزایش واردات نفت از سمت
ایران بودیم.
به گزارش ایلنا ،پیمان سخی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان در
خصوص وضعیت تجارت دو کشور گفت :ارزیابی من این است که روابط
تجاری دو کشور از سه سال قبل روند روبهرشد و مثبتی را در پیش گرفته و
براساس نیازهای دو کشور جلو میرود .مخصوصا در یک سال اخیر که هیچ
مشکل جدی پیش نیامده است.
وی در خصوص تعطیلی بانک آرین و نقش آن در تجارت دو کشور گفت:
این بانک چندین سال است در افغانستان فعالیت دارد ولی نتوانسته نقش
چشمگیری در تجارت دو کشور داشته باشد و حتی نتوانسته 10درصد از
جابجایی پول را بر عهده بگیرد .البته تا آنجایی که من میدانم دیگر بانکهای
خارجی در مرزهای ایران نیز همین مشکل را دارند.
سخی در خصوص علت تعطیلی این بانک از سوی بانک مرکزی افغانستان
گفت :قوانین بانک مرکزی افغانستان باعث شده که حتی بانکهای افغانی
نیز تحت فشار قرار بگیرند و در سالهای اخیر ما شاهد بودیم که چند بانک

خارجی مجبور شدند فعالیت خود را تعطیل کنند .اما به طور حتم بانک
مرکزی دالیل موجه و قانونی داشته که جلوی فعالیت این بانک را گرفته زیرا
بانک مرکزی نمیتواند سرخود و بدون دلیل قانونی جلوی فعالیت یک بانک
را بگیرد .اما این که استناد حقوقی بانک مرکزی چه چیزی است من از آن
خبر ندارم.
وی در خصوص میزان واردات و صادرات بین دو کشور گفت :اکنون
تبادالت مالی مانند روال قبلی ادامه دارد و نیازهای ما به طور روزانه از ایران
وارد میشود .هر کاالیی که صرفه اقتصادی داشته باشد توسط تاجران دو
کشور از بازار ایران تهیه و به افغانستان وارد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان در خصوص صادرات زعفران ایرانی
به اسم زعفران افغانستان گفت :برخی از کشورها مانند هند و چین امتیازات
و تعرفههای خوبی برای زعفران افغانستان اعمال کردهاند و به نظر میرسد
که تاجران ایرانی برای استفاده از این امتیازها زعفران را به صورت فله وارد
افغانستان و سپس به اسم این کشور صادر میکنند تا بتوانند منافع مالی
بیشتری کسب کنند.
وی در خصوص سرمایهگذاریهای خارجی که در افغانستان انجام شده
گفت :در بخش صنایع کوچک و متوسط بیشتر خود افغانها سرمایهگذاری

میکنند اما در صنایع بزرگ به علت نیاز به تکنولوژی و حجم زیاد پول،
شرکتهای خارجی هستند که نقش اصلی را دارند .به خصوص این امر در
صنایع معدنی اتفاق میافتد به طوری که در سالهای قبل چین پنج میلیارد
دالر در معادن آهن سرمایهگذاری کرده و شرکتهای دیگر نیز با ملیتهای
مختلف در بخش گاز ،برق و صنایع معدنی در حال سرمایهگذاری هستند.
در سالهای اخیر چند شرکت ایرانی نیز شروع به سرمایهگذاری در معادن
افغانستان کردند که با توجه به نزدیکی فرهنگ و همزبانی و انتخاب شریک
افغانی میتوانند نسبت به سایر شرکتهای خارجی موفقتر عمل کنند .در
حوزه معدن ،شرکتهای ایرانی دارای تخصص کافی و تکنولوژی روز هستند.
سخی در خصوص شایعات قطع صادرات مواد نفتی و میعانات ایران به
افغانستان گفت :من چیزی به صورت رسمی ندیدم اما اگر این امر واقعیت
داشته باشد جایگزینی آن برای ما بسیار سخت خواهد بود و مجبور هستیم
این مواد را از آسیای میانه و ترکمنستان بسیار گرانتر تامین کنیم .به طور کلی
افغانستان اکنون جایگزینی برای نفت و فرآوردههای آن که از ایران میآیند،
ندارد.
وی ادامه داد :ساالنه سه میلیون بشکه نفت خام در افغانستان مصرف
میشود که یک میلیون آن از طریق ایران تامین میشود .در ششماه اخیر

ما شاهد افزایش واردات نفت از سمت ایران بودیم زیرا قیمتی که به ما داده
میشود  20درصد پایینتر از سایر کشورها است .فقط در ماههای اخیر اداره
نفت افغانستان یک محموله شش هزار تنی نفت را به دلیل کیفیت پایین
برگشت داده است اما همچنان ما مواد پتروشیمی ،نفت و فرآوردههای آن را
از ایران تامین میکنیم.

