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صندوقهای ثروت ملی جهان  7/45تریلیون دالری شد

تازه ترین بررسیها نشــان میدهد که بهبود بازار سهام منجر
به رشــد  ۱۳درصدی صندوقهای ثروت ملی در سراسر جهان
و رســیدن آن به رکورد  ۷.۴۵تریلیون دالر شــده است .دارایی
صندوقهای ثروت ملی در ماه گذشته میالدی یعنی مارس در
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل با  ۱۳درصد رشد به هفت
تریلیون و  ۴۵۰میلیارد دالر رســید که علت اصلی آن عملکرد
قوی در حوزه بازارهای ســهام در ســطح جهانی نســبت داده
میشــود .همچنین دارایــی صندوقهای ثروت ملی در ســال

 ۲۰۱۶میــادی به دلیــل پایین بــودن نرخهای
بهره ،کاهش قیمت نفت و نوســان بازارهای بورس
با رشد آهســتهای روبهرو بود؛ اما ارزش سهامهای
جهانی در ســال گذشته میالدی که با رشد تقریبا
 ۲۰درصدی روبهرو شــد ،رونــق و افزایش دارایی
صندوقهای ثروت ملی را به دنبال داشــت .بر همین اســاس،
دارایی  ۱۰صندوق ثروت ملی بزرگ جهان از بخش ســهام در
حــدود  ۷۴درصد از داراییهای این صندوقهــا را در جهان با

بازار پول
رقم  ۵تریلیون و ۴۹۰میلیارد دالر به خود اختصاص
میدهد .به گزارش ایبِنا ،آمارها نشــان میدهد که
در یک ســال اخیر  ۷۱درصد از صندوقهای ثروت
ملی در مقایســه با سال قبل از آن  ۵۱درصد رشد
داشــته اند که میتوان از جمله دالیل این رشد را
در بهبود قیمــت نفت عنوان کرد و به طــور کل  ۵۱درصد از
سرمایه این صندوقها از طریق درآمدهای مرتبط با اخذ مالیات
از شرکتهای نفتی یا فروش نفت تشکیل میشود.

اعالم قیمت  4200تومانی دالر موجب افزایش واردات و کاهش صادرات شد

تجارت ایران؛ چشم انتظار تثبیت حقیقی نرخ ارز

آفتاب اقتصادی-الهام عالئی :نوسانات نرخ ارز در
روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم
صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش
پیدا کنــد؛ روندی که البته تغییر کــرد .روزهای
ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود
و در این مدت قیمــت دالر در برخی روزها حتی
به ســاعت افزایش پیدا میکرد .بر همین اساس،
آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت گویای آن
است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به
مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخالف رویه
ســال قبل که تراز تجاری یعنی اختالف صادرات
نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دالر شده بود،
در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر
واردات پیش رفته است.
البته شامگاه بیســتم فروردینماه با دستور معاون
اول رئیــس جمهور مبنی بــر در نظر گرفتن نرخ
۴۲۰۰تومانی برای دالر تا حدی سیر صادرات کند
شده و اختالف آن با واردات کاال تشدید شده است
امــا پیش از این تغییــرات در روز  ۱۹فروردینماه
یعنی آخریــن روزهای گرانی دالر کــه نرخ آن با
ســرعتی باال تغییر میکرد ،به طور قابل توجهی
افزایش داشته؛ به گونهای که ارزش صادرات ۴۲۰
میلیــون و  ۷۰۰هزار دالر و حجم آن بیش از ۷۶۴
هزار و  ۸۰۰تن بوده است .این در حالی است که در
همین تاریخ میزان واردات بیش از  ۲۲۶میلیون و
 ۵۰۰میلیون دالر بوده و وزن واردات  ۱۵۶هزار تن
اعالم شده است.
طبــق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت در روز
بیســتم فروردینمــاه ارزش واردات بیش از ۱۷۵
میلیــون و  ۵۰۰هزار دالر بوده که وزن این واردات
 ۱۰۲هزار و  ۸۰۰تن بوده است .در همین روز ارزش
صادرات  ۱۸۹میلیون و  ۶۰۰هزار دالر بوده و وزن
آن بالغ بر  ۳۵۰هزار و  ۲۰۰تن ارزیابی شده است.
صادرات یک چهارم و واردات دو برابر شد

همچنین در روز های اول پس از تکنرخی شــدن
ارز صادراتی که تا  ۴۰۰میلیون دالر پیش رفته بود
به کمتر از  ١٠٠میلیون دالر نزول کرد و در تاریخ
 ۲۱فروردین ماه  ۲۴۴هزار و  ۵۰۰تن کاال به ارزش
 ۸۶میلیون دالر صادر شد .این در حالی است که در
همین روز ،واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به
 ۱۸۷میلیون و  ۵۰۰هزار دالر رسید.
روز چهاردهم فروردینماه به عنوان اولین روز کاری
سال  ١٣٩٧نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت
ارز ،وضعیــت واردات و صادرات مانند گذشــته با
کمی اختالف در بخش واردات همراه بوده اســت.
بدیــن ترتیب در این تاریخ بیش از  ۱۴۲میلیون و

مخصوصــا در مورد آنهایی که صــادرات خود را از
طریق سیســتم بانکی انجام نمیدهند .بنابراین تا
زمانی که مدت معینی از اعالم نرخ جدید ارز نگذرد
و نرخ  4200تومانی پایدار نشود و ارز به میزان الزم
عرضه نشود ،هرگز کاهش جدی در قیمت ارز رخ
نخواهد داد و مسلم است که این شرایط آثار خود را
بر صادرات ما خواهد گذاشت».

افزایش واردات؛ حاصل ترخیص کاالها از گمرکات

۲۰۰هزار دالر کاال وارد شد که وزن آنها  ۶۶هزار و
۵۰۰تن ارزیابی شــده است .در این تاریخ صادرات
بالغ بــر  ۱۱۵میلیون و  ۵۰۰هــزار دالر بوده و از
نظر وزنی  ۱۹۷هزار و  ۹۰۰تن کاال به کشــورهای
مختلف صادر شده است.

هنوز این امیدواری در بازار شــکل نگرفته که دالر
4200تومانی بتواند روی این عدد پایدار بماند .با این
حال شخصا امیدوارم که دولت بتواند پایداری کند
و به وضعیت بازار آشــفته ارز سر و سامان دهد ،اما
در بلندمدت دولت با دشواری مهمی در این زمینه
روبهرو خواهد بود».

حسن فروزان فرد ،نایب رئیس
کمیسیون اقتصاد سالمت در
این راستا به آفتاباقتصادی
گفــت« :ما تجربــه چند بار
دخالت مســتقیم دولت در
قیمتگذاری نــرخ ارز را در
ل سالهای گذشته داریم.
طو 
بهعنوان مثال ،در زمان بحران ارزی ســال  73در
دولــت ســازندگی و در بحــران ارزی دولت آقای
احمدینژاد شــاهد این امر بودهایم ،اما تجربههای
تثبیت نــرخ ارز تا به امروز تجربههای موفق نبوده
است زیرا بعد از مدتی که تالش شده همه چیز در
چارچــوب قانون صورت بگیرد و پس از حدود یک
بازه یکساله ،مجددا قیمت ارز با یک جهش افزایش
پیدا کرده و تعادل عمال روی قیمتی باالتر از قیمت
اعالم شده توسط دولت برقرار شده است».
فــروزان فرد افــزود« :محدودیتهایی که در حال
حاضر اعمال میشــود ،با توجه به بیاعتمادیای
که میان فعــاالن اقتصادی و عمــوم افراد جامعه
نسبت به تصمیمات و برنامههای اقتصادی دولت و
حاکمیت وجود دارد ،آنگونه که دولت فکر میکند
موفقیتآمیز نخواهد بــود .زیرا یک تقاضایی غیر
از تقاضای واقعــی ارز به معنای واردات وجود دارد
کــه مجموعهای از تقاضاهــای اختیاری از جنس
پسانداز و برای حفظ ارزش پول اســت .در نتیجه

صادرکنندگان دست نگه داشته اند!

تجربه های ناموفق دخالت دولت در نرخ ارز

این کارشناس و فعال اقتصادی درباره کاهش حجم
صادرات پس از تثبیت نرخ ارز اظهار داشــت« :با
توجه به اینکه مفهوم پیمان ارزی مجددا مطرح شده
که مطابق آن ،افرادی که در حوزه صادرات فعالیت
میکنند دوباره از طریق پیمانهای ارزی به کار خود
ادامه دهند تا در مقابل صادرات ،ارز به داخل کشور
بیاید ،این مسئله موجب ایجاد هیجان و نگرانی میان
فعاالن اقتصادی شده است .به ویژه صادرکنندگان
بخش خصوصی که کاالهایی را به کشورهایی مانند
عراق و پاکســتان صادر میکنند ،عمال از نظامات
بانکی برای صادرات استفاده نمیکردند و به نوعی
از ارتباطات صرافی برای جابه جایی پول خود بهره
میبردند .در نتیجه اکنون که قیمت ارز همچنان
در کشــورهایی مانند افغانستان ،پاکستان و عراق
همچنان بیش از  1000تومان باالتر از چیزی است
که به صورت رسمی اعالم شــده ،صادرکنندگان
نگران از انجام صادراتی هســتند که آنها را وادار به
معامله با نرخ  4200تومانی می کند .در حالی که
عمال نرخ ارز حدود  5200تا  5700تومان است».
نایب رئیس کمیســیون اقتصاد سالمت ادامه داد:
«بنابراین چنیــن نگرانیهایی موجب شــده که
صادرکنندگان دست نگه دارند و در انتظار تثبیت
شــرایط موجود باشند .این مهمترین آیتمی است
که موجب ابهام و پیچیدگی در این زمینه شــده؛

وی درباره شرایط واردات کشــور پس از اعالم ارز
تکنرخی گفت« :از آنجا که همه فکر میکنند که
این نرخ  4200تومانی باقی نخواهد ماند و فشار بازار
موجب افزایش این قیمت خواهد شــد ،افرادی که
بتوانند از ظرفیت رسمی برای دریافت ارز استفاده
کنند ،به حجم واردات خود ســرعت میبخشند.
خیلــی از کاالها قبال وارد گمرکات شــده بودند و
وارد کنندگان ترخیص آنها را انجام نمیدادند؛ چون
فکر میکردند که قیمت ارز با دخالت دولت کاهش
خواهــد یافت .بنابراین از آنجا که با این ســرعت،
واردات قابل افزایش نیست ،آمار افزایش واردات طی
روزهای اخیر مربوط به ترخیص کاالها از گمرکات
است .اما نرخ  4200تومانی در بلندمدت حتما تاثیر
خود را روی واردات رسمی ایران خواهد گذاشت و
مانعی برای رشد واردات خواهد شد».
جلب اعتماد عمومی؛ مهمترین مسئله کنونی

فروزان فرد در مورد تدابیری که دولت میتواند جهت
پرهیز از آســیب صادرات و واردات با توجه به نرخ
جدید ارز اتخاذ کند ،اظهار داشــت« :همه فعاالن
اقتصــادی متفق القول هســتند که موضوع جلب
اعتماد عمومی در این شــرایط از همه چیز مهمتر
اســت .عرضه و تقاضای حاصل از نگرانی نسبت به
آینده اقتصاد ایران و مسائل بینالمللی ،بیش از عرضه
و تقاضای واقعی باید مورد توجه قرار گیرد که الزمه
آن برقراری آرامش در حوزه ارزی اســت .روی هم
رفته ،مهمترین توصیه این است که با حقیقتگویی
و رفتار حرفهای توســط مجموعه حاکمیت ،زمینه
برای جلب توجه و اعتماد عمومی ایجاد شــود که
در این راســتا باید به موقع گفتوگو کرد ،راستگو
بود ،برنامهها را به طور شــفاف بیان کرد و به دنبال
راهکارهای خروج ارز از حالت دستوری بود».
حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر
ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشــخص شود .این
وضعیت در حالی اســت که در ماههای گذشــته
صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز
اشــاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات
یدانستند.
م

درخواست ارزی جهانگیری از بانک مرکزی

نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات

معــاون اول رئیس جمهور با تاکیــد بر ضرورت
بهرهبرداری سریعتر از ســامانه "نیما" گفت :ارز
حاصل از صادرات کاال باید به چرخه اقتصاد کشور
بازگردد .اسحاق جهانگیری در ادامه جلسات ستاد
اقتصادی برای ســاماندهی بازار ارز کشور گفت:
تخصیص مابهالتفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای
اساســی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین
زمان الزم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی
در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.
معــاون اول رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه ارز
حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشــور

بازگردد ،افزود :اطالع رسانی صحیح رمز موفقیت
سیاســتهای ارزی دولت اســت .وی با اشاره به
اینکــه ارز حاصل از صــادرات کاال باید به چرخه
اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست تا
با تکمیل و بهره برداری سریعتر از سامانه "نیما"
نظارت جــدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و
واردات اعمال شود .وی با بیان اینکه مهمترین رمز
موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور
اطالعرســانی صحیح است ،گفت :مردم مطمئن
باشــند که دولت بــا همراهی آنهــا و بنگاههای
اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به

همکاری ایران و اتریش برای توسعه صنعت ریلی

ت حملونقــل ریلی
ظرفی 
در ایــران و بســتههای
حمایتــی دولــت اتریش از
شــرکتهای ایــن کشــور
برای سرمایهگذاری ،فرصت
مناســبی بــرای فعالیــت
بنگاههای اتریشــی در ایران
ایجاد کرده اســت .در مالقات هیئت  10نفره از
فعاالن حوزه صنایع ریلی کشور اتریش با معاون
امور بینالملل اتاق تهران ،دو طرف نســبت به
توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه حملونقل
ریلی تاکید کردند .اعضای این هیئت که با همراهی
کریستف گرابمایر ،رایزن بازرگانی سفارت اتریش
در ایران در اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بودند،
نمایندگان شرکتهای اتریشی بودند که در بخش
خدمات صنایع ریلی از جمله ارائه ســاختارهای
کشســان در صنعت ریلی ،ارائــه قطعات بتنی
پیشساخته نوآورانه جهت استفاده در سکوها و
ساختمانها ،ارائه راهکارهای نوآورانه در ارتباط
با سیستمهای عایقبندی و قطعات الکترونیکی،
تولید و نگهــداری ماشــینآالت ریلگذاری و
کاهش ریسک بالیای طبیعی فعالیت دارند .در
این نشســت ،معاون امور بینالملل اتاق تهران
به ســابقه روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد و
گفت :بعد از لغو تحریمها ،هیئتهای بســیاری
از اتریش و دیگر کشــورها میهمــان اتاق تهران
بودند .اتریش اولین کشور اروپایی بود که بعد از
لغو تحریمها هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی
به ایران اعزام کرد و خواهان گســترش و افزایش

روابط اقتصادی دو کشور شد.
محمدرضا بختیــاری ضمن
اشاره به سرمایهگذاریهایی
که شــرکتهای اتریشی در
حوزههای مختلــف از جمله
سالمت ،گردشگری ،خودرو،
انرژیهای تجدیدپذیر و  ...در
ایران انجام دادهاند ،از عدم اســتفاده از ظرفیت
خط اعتباری یــک میلیارد یورویــی اوبر بانک
اتریش سخن گفت و افزود :اتاق بازرگانی تهران
آمادگی دارد تا به شرکتهای اتریشی برای یافتن
شریک تجاری از میان اعضای اتاق کمک و آنها
را حمایت کند .مجید بابایی ابراهیمآبادی ،دبیر
و ســخنگوی انجمن صنفی شرکتهای حمل
و نقــل ریلی و خدمات وابســته نیز به تغییرات
لونقــل ریلی کشــور در طول
ســاختاری حم 
12سال اخیر اشاره کرد و گفت :زیرساختهای
حملونقل ریلی در ایران در اختیار دولت است؛
اما عملیات حملونقل کامال توسط شرکتهای
بخش خصوصی انجام میپذیرد .به گزارش روابط
عمومی اتاق تهران ،او با اشاره به تولید واگنهای
باری و مسافربری در ایران از طرفهای اتریشی
خواست تا پتانسیلهای خود را جهت همتایابی
از طریق اتاق تهــران به این انجمن اعالم کنند.
بابایی سپس به اولویت انجمن در افزایش ظرفیت
واگنهای حملونقل و نیز بســتههای حمایتی
دولت از شــرکتهای اتریشی اشاره کرد و از آنها
خواســت در این زمینه با ایجاد کنسرسیومهای
مشترک در ایران سرمایهگذاری کنند.

منظور تامین منافع ملی کشور است .جهانگیری
جذب اســکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در
نظــام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول
ملی و داراییهای مردم دانســت و اظهار داشت:
مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده
و بانکها باید در فضای رسانه ای و اطالع رسانی
دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود
در جامعه برنامه ریزیهای الزم را انجام دهند.
وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانکها
و نهادهای اقتصادی نظیر صرافیها تاکید کرد و
گفت :کارگروههایی که در دســتگاههای ذیربط

از جملــه بانک مرکــزی و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت شــکل گرفته باید ضمن بررســی همه
پیشــنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکارهای
الزم را ارایه کنند.
به گزارش ایبِنا ،در این جلسه که وزرای اقتصاد و
دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی،
نفت ،امور خارجه و کشور و روسای بانک مرکزی
و ســازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی
رئیس جمهور حضور داشتند ،آخرین وضعیت و
تحوالت بازار ارز کشــور مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.

توسعه همکاری بانکها و فینتکها در ایران

معــاون فناوریهــای نوین
بانک مرکزی گفت :اقداماتی
بــرای توســعه همــکاری
بانکهــا و فینتکهــا در
حوزه مدیریت مالی شخصی
در بانک مرکــزی در حال
انجام اســت .ناصر حکیمی
درباره همکاری بانکها و فین تکها در حوزه
مدیریت مالی شــخصی و انجام اقداماتی مانند
اجرای مقررات اروپایی  psd2اظهار داشت :این
موضوع احتیاج به حمایــت قانونی دارد و حد
ایدهآل از نظر ما این اســت که به بلوغ موجود
در اتحادیه اروپا برسیم و این موضوع را همچون
یک تکلیف به بانکها ابالغ کنیم.
وی افزود :بر این اســاس بانکهــا نمیتوانند
کانال دسترسی مشــتری را محدود به چیزی
کنند که خود بســتهبندی میکند .در نتیجه،
بانک باید بتواند تعدادی ســرویس اتمیک را
طبق کانالی که مشــتری مشخص میکند ،در
اختیــار او قرار دهد که ایــن موضوع در بانک
مرکزی در حال پیگیری است ،ولی با توجه به
فرهنگ جاری ،جا افتادن آن در ایران ســخت
خواهد بود.
حکیمــی درباره آینده فیــن تکها در ارتباط
با بانکها نیز گفت :اگر بازار به شــکل طبیعی
حرکت کند ،به نظر من فینتکها در مسیرها
و ارتباط با مشــتری بــر بانکها غلبه خواهند
کرد .یعنی شما با تعداد زیادی اپلیکیشن و راه
حل مواجه خواهید شــد تا بتوانید امور بانکی

خود را انجام دهید و ارتباط
مستقیم مشتری با بانکها
ضعیفتر خواهد شد.
وی ادامــه داد :بانکهــا
در الیههــای پایینــی قرار
میگیرند کــه این موضوع
بســتگی به حمایــت مقام
ناظــر بانک هم دارد که با توجه به مجوزی که
ارائه شــده ،از موقعیت قانونی بانک دفاع کند.
بانکهــا در این الیه ،اقدام به جابهجایی وجوه
با رقمهای کالن و تسویه خواهند کرد که این
حالتی است که بازار روند طبیعی خود را طی
میکند و نتیجه آن به نفع مشتریان است.
به گزارش ایبِنا ،معاون فناوریهای نوین بانک
مرکــزی درباره مواردی که این رابطه را تهدید
میکند ،نیــز گفت :نکتــه اول اینکه بانکها
احســاس تهدید جدی کنند و برای دسترسی
آزاد بــه منابعی مانند APIها مانع ایجاد کنند
که این یک مسئله جدی است .نکته دوم اینکه
بانکها برای فین تکهایی که به آنها وابسته یا
نزدیک هســتند ،انحصار ایجاد کنند و در واقع
دسترسی محدود و یک انحصار چندجانبه ایجاد
شود .نکته سوم که به نظر من بسیار بااهمیت و
جدی است ،ایجاد یک مشکل امنیتی در یک یا
چند استارتاپ فین تک است .با توجه به اینکه
سیاست گذاران کمی ریسکگریز هستند که
البته در سیستم پولی و مالی محافظهکار بودن
طبیعی اســت ،ممکن است کل قضیه به یک
حالت انکار برسد و با آن مقابله شود.
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رشد  ۷۶درصدی واردات برنج در اسفندماه 96
بر اساس آمار گمرک ،در پایان سال  ،۹۶بیش از  ۱.۲میلیارد دالر برنج وارد کشور شده
است که نسبت به مدت مشابه سال  ۹۵رشد  ۷۶درصدی داشته است .به گزارش
تسنیم ،بررسی آمارهای تجارت خارجی در  12ماه سال  96نشان میدهد در این مدت،
یک میلیون و  293هزار تن برنج وارد کشور شده که به لحاظ وزنی نسبت به سال 95
رشد  54درصدی داشته است.

گزارش

نفت ایران به بندر گدانسک
لهستانرسید

پاالیشگاه «پی .کی .ان .اورلن» بزرگترین
پاالیشــگاه نفتــی لهســتان از تحویــل
130هزارتــن نفــت خــام ایران بــه بندر
«گدانســک» واقع در شــمال این کشــور
خبر داد .خبرگــزاری رویترز انگلیس کرد،
پاالیشــگاههای لهستان اغلب نفت از طریق
خط لولــه از روســیه نفت میخرنــد ،اما
پاالیشگاه دولتی یاد شــده و نیز پاالیشگاه
لوتوس به طور فزاینده از کشورهای دیگر از
جمله ایران و آمریکا نفت میخرند .پاالیشگاه
پی .کی تحویل نفت از ایران را تایید و اعالم
کرد :نفت خاورمیانه فرصتهای بســیاری
به مــا میدهد ،کــه مهمتریــن آن امکان
متنوعکــردن منابع تامین نفــت و افزایش
امنیت انرژی کشور است.
به گزارش ایرنا ،رویترز نوشت ،نفت ایران که
سبک تر از نفت خام روسیه است و گوگرد
کمتری دارد در پاالیشــگاه پی.کی.ان شهر
پالک واقع در شــمال غربی ورشو ،پایتخت
لهســتان پاالیش میشــود .بنا بــه اعالم
پاالیشــگاه پی .کی .ان ،آزمایشهای انجام
شده نشان میدهد نفت خام ایران به خوبی
قابلیــت پاالیش در این پاالیشــگاه را دارد.
نفتکش «دلتا کاناریس» ظرف یک ماه نفت
خام کشــورمان را از جزیره خارک تا بندر
گدانسک لهستان حمل کرده است.

شاخص بورس  ۲۹۹واحد
افت کرد

شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز
بــازار ســرمایه  ۲۹۹واحد افت کــرد .در
جریان دادوســتدهای بازار ســرمایه تعداد
503میلیــون ســهم و حقتقــدم بهارزش
94میلیــارد تومان در 54هــزار نوبت مورد
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت
299واحدی در ارتفاع 96هزار و 987واحد
قرار گرفت .بیشترین تأثیر منفی بر حرکت
دماسنج بازار ســهام در روز گذشته به نام
نمادهای معامالتی صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی
جم شــد و در مقابل نمادهــای معامالتی
پتروشــیمی مبین ،فــوالد خوزســتان و
ارتباطات سیار ایران با رشد خود مانع افت
بیشتر شاخص شدند.
به گزارش تســنیم ،شاخصهای اصلی بازار
سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی)
94واحــد ،کل (همــوزن) 85واحد ،قیمت
(هموزن) 63واحد ،آزاد شــناور 394واحد
ی بــازار اول و دوم به ترتیب
و شــاخصها 
 224و  573واحد افت کردند .در بازارهای
فرابورس ایران هم بــا معامله 206میلیون
ورقه بهارزش 197میلیارد تومان در 28هزار
نوبــت ،آیفکس  1.8واحد رشــد کرد و در
ارتفاع 1065واحد قرار گرفت.

بانک

پیشفروشسکه
در شعب بانک ملی

عرضه سکه از این پس در شعب بانک ملی
ایران و با سررسیدهای متفاوت انجام خواهد
شــد .بر اســاس اطالعیه بانک مرکزی ،به
منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان
پیــش خرید ،امــکان ودیعــه و نگهداری
سکههای خریداری شــده پس از سررسید
(موعد تحویل) به صــورت امانت نزد بانک
ملی ایــران در صورت توافق بانک و خریدار
نیز فراهم شده است .عالوه بر این ،در آینده
نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکههای
خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل
شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از
طریق دستگاههای خودپرداز بانک نیز میسر
شده است.

گشایش اعتبارات اسنادی ارزی
توسط بانک صنعت و معدن

عبــاس دانشــور ،مدیر امور بیــن الملل و
تجهیز منابع بانك صنعــت و معدن گفت:
ميزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته
از محــل منابع فاینانس و ســایر منابع در
اختیار بانك صنعت و معدن در سال 1396
حــدود چهار میلیــارد دالر بوده اســت .با
مساعدت و همراهی بانک مرکزی و سازمان
ســرمایهگذاریهای وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،این بانک توانســت در سال 1396
نســبت به انعقــاد هفت خط اعتبــاری با
بانکها و موسسات مالی خارجی اقدام كند
که ارزش کل این خطــوط اعتباری بالغ بر
 30میلیارد دالر میباشد.

خبر

ضوابطفعالیتصرافیها
اعالم شد

بانــک مرکــزی در اطالعیههــای جداگانه
دربــاره تعیین سیاســتهای جدید ارزی،
ضوابط فعالیت صرافیها و همچنین کلیات
تأمیــن ارز بــرای واردات کاال و خدمات از
خارج کشور به مناطق آزاد تجاری -صنعتی
و مناطــق ویــژه اقتصاد را اعــام کرد .به
گزارش ایرنا ،در اطالعیه بانک مرکزی آمده
است :ضوابط فعالیت مجاز صرافیها به شرح
زیر است:
*انتقال ارز به دســتور هر یک از بانکهای
دارای مجوز ارزی
*خریــد ارز ناشــی از صــادرات کاالهای
غیرنفتی از صادرکنندگان
*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از
طریق سیستم بانکی
*تمــام صرافیها تا اطــاع ثانوی مجاز به
خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی
نبــوده و این امــر از طریــق بانکها انجام
خواهد شد.
*تأمین ارز بــرای واردات کاال و خدمت به
کشــور صرفاً پس از انجام ثبت ســفارش و
ثبت خدمت امکان پذیر است.
*انتقــال ارز از طریــق سیســتم بانکی یا
صرافیهــای مجاز با تقاضــای بانک عامل
انجام خواهد شد.
*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای
واردات کاالها و خدمات طی بخشــنامه به
بانکهای عامل ابالغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس
میتوانند نسبت به ســپرده گذاری آن نزد
بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای
مزبور توسط بانک مرکزی تضمین میشود.

ایران  ۹۲میلیارد دالر کاال
صادر کرد

بر اســاس گزارش ســازمان تجارت جهانی،
ایران در سال  ۲۰۱۷حدود  ۹۲میلیارد دالر
کاال به سایر کشورها صادر کرده است که این
رقم نسبت به سال گذشته  ۲۶درصد افزایش
نشان میدهد .سازمان تجارت جهانی از رشد
 4.7درصدی حجم تجارت بین کشــورهای
جهان در سال  2017نسبت به سال قبل از
آن خبر داد؛ نرخ رشــدی که از سال 2011
تاکنون یک رکورد به شمار میرود .بر اساس
گــزارش اولیه ســازمان تجــارت جهانی از
وضعیت تجارت بینالمللی در ســال ،2017
شــاخص حجم تجارت کاالیــی در جهان با
4.7درصد رشد نسبت به ابتدای سال 2017
به بیش از  145واحد رسیده است و پیشبینی
میشود در پایان سال جاری میالدی نیز این
شاخص حدود 4.4درصد دیگر افزایش یابد.
نرخ رشــد تجارت بینالمللی در سال 2017
اگرچه کمی پایینتر از متوسط بلندمدت آن
( 4.8درصد) از سال  1990تاکنون است اما
در قیاس با رشــد 1.8درصدی سال 2016
و متوســط  3.0درصدی در ســالهای پس
از بحران مالی  2008رقم بســیار مناســبی
محسوب میشود و نشان از بهبود قابلتوجه
اوضاع تجارت جهانی دارد .به گزارش تسنیم،
ایران در سال  2017حدود  92میلیارد دالر
کاال به سایر کشورها صادر کرده است که این
رقم نسبت به سال گذشته  26درصد افزایش
نشان میدهد .علیرغم این بهبود قابلتوجه،
ســهم ایران از کل ارزش صادرات جهان در
ســال  2017تنها  0.7درصد بوده اســت .با
احتســاب  28کشــور اتحادیه اروپا بهعنوان
یک قلمرو واحد ،ایران در جایگاه  24جهان
ازلحــاظ ارزش صادرات کاالیــی قرار گرفته
است .در خصوص آمار واردات نیز با توجه به
اینکه در گزارش اولیه سازمان تجارت جهانی
تنها اطالعات مربوط به 30کشــور نخســت
جهان از لحاظ ارزش واردات ذکر شده و ایران
جایی در بین این 30کشور ندارد .کشورهای
جهــان در ســال  2017مجموعــاً حــدود
17.2تریلیون دالر کاال صادر کردهاند که در
این میان کشــورهای چین ،آمریکا ،آلمان و
ژاپن بهترتیب بیشترین میزان صادرات کاال
(ازلحــاظ ارزش دالری) را به خود اختصاص
دادهاند .جالب اینجاســت کــه همین چهار
کشور ،در زمینه واردات نیز در رتبههای اول
تا چهــارم جهان قرار گرفتهاند ،با این تفاوت
که آمریکا باالتر از چین ،بزرگترین واردکننده
جهان در سال  2017بوده است.

