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

دعوت پاکستان از ایران برای سرمایهگذاری در بخش ریلی

پاکســتان از ایران دعوت کرد به منظور بهبود سیستمهای ریلی
این کشور در صنعت راه آهن پاکستان سرمایه گذاری کند .خواجه
سعید رفیق ،وزیر راه آهن پاکســتان این پیشنهاد را در جریان
دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی ایران در اسالمآباد
مطرح کــرد .خواجه رفیق همچنین گفت ،پاکســتان عالقمند
به توســعه روابط نزدیک تر با ایــران «در تمام زمینهها به ویژه
بخش ریلی است» که اولویت پاکستان محسوب میشود .عباس
آخونــدی ،وزیر راه ایران در صدر یک هیئت بلندپایه برای انجام

سفری سه روزه به پاکستان رفته است .وی در دیدار
با مقامات پاکستانی بر توسعه بیشتر همکاریهای
میان دو کشــور تاکید کرد و آغاز راه اندازی سریع
پــروژه خط آهن میــان گوادر و چابهار شــد .وی
همچنین بر تقویت همکاریها میان ایران ،پاکستان
و ترکیه برای امتداد قطارهای باری از مسیر سه کشور تاکید کرد.
دو طرف توافق کردند که از سرگیری حرکت قطارهای مسافری،
قطار گردشگری و یک قطار ویژه در طول ماه محرم بین دو کشور

بازار پول
را مورد بررسی قرار دهند .سعید رفیق در این دیدار
از عالقمندی شرکتهای ایرانی به نوسازی خط ریلی
کویته -تفتان در قالب قرارداد ساخت -اداره -انتقال
استقبال کرد .با نوسازی این خط ریلی ،مدت زمان
ســفر به ایران از پاکستان از  ۲۰ساعت به  ۸ساعت
کاهش خواهد یافت .به گزارش تسنیم ،طرفین همچنین توافق
کردند که با تشکیل یک کارگوره مشترک ،همکاریهای بیشتر
برای ارتقای شبکه ریلی را مورد مطالعه قرار دهند.

غیبت عجیب سیف و کرباسیان
در بزرگترین رویداد بانکی ایران!
آفتاب اقتصادی-گروه بازار پول :روز گذشــته
نمایشــگاه بورس ،بانک و بیمه (فاینکس )۲۰۱۸
در محل دایمی نمایشــگاههای تهران افتتاح شد.
در مراســم افتتاحیه یازدهمین دوره نمايشــگاه
بينالمللــي در  ۲۷فروردين ماه  ،۱۳۹۷شــاپور
محمدی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،سورنا
ســتاری؛ معاون علمی فناوری رئیس جمهوری،
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بیمه مرکزی ،ندیمی
بوشهری؛ معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و موسوی؛
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی حضور داشتند.
ایــن در حالی بود که ولی اهلل ســیف؛ رئیس کل
بانک مرکزی و مسعود کرباسیان؛ وزیر اقتصاد در
چنین رویــداد مهمی غایب بودند و فقدان حضور
آنها بسیار محسوس و عجیب به نظر میرسید.
این نمایشــگاه کــه همه ســاله در محل دائمی
نمایشــگاه بین المللــی تهران برگزار میشــود،
بزرگترین رویداد اقتصادی مشترک بین بازارهای
پول ،سرمایه و بیمه است و ساالنه با حضور جمع
كثيري از شــركتهاي توانمند داخلي و خارجي
در زمينه بورس ،بانــک و بيمه برپا مي گردد .در
این نمایشــگاه شــركتهاي فعال ،دستاوردها و
خدمات خود را در معرض بازديد دستاندركاران
و متخصصان اين عرصه قرار میدهند و با در نظر
گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد
اين عرصه ،فعاليتهــا و نوآوريهاي آتي خود را
معرفي مینمايند.
در ایــن رویــداد صاحبــان اســتارتآپها،
شــتابدهندهها ،فرشــتگان ســرمایهگذار و
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه مجالی برای
شبکهســازی ،دیالوگ ســازنده ،معرفی ایدهها و
فرصتآفرینی در فضایــی تعاملی پیدا میکنند.
این رویــداد که ترکیبی از فضای نمایشــگاهی،
میزگردهای تخصصی ،رقابت استارتآپی ،فضای
شبکهسازی ،جلسات تخصصی مشاوره ،کارگاههای

در حوزه ارز ،میزبــان اعضای هیئتمدیره کانون
صرافان ایران بود.
اعتراضسرمایهگذاران

انتقادهای بســیاری به این عــدم حضور دو مقام
مسئول برخالف سنوات گذشته در نمایشگاه اخیر
بورس ،بانک و بیمه صــورت گرفته؛ تا جایی که
در بخشی از سخنرانیهای رئیس سازمان بورس
تعدادی از ســرمایهگذاران ســعی کردند صدای
اعتــراض خود را به شــاپور محمدی برســانند.
محمدی در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در
افتتاحیه این نمایشگاه حضور نداشت مدعی شد
که حضور بانکها امسال در نمایشگاه بورس ،بانک
و بیمه پر رنگ بود!
حضور  ۳۹۲شرکت در فاینکس ۲۰۱۸

آموزشی و جلســات  B۲Bاست ،فرصتی بینظیر
برای صاحبان ایده ،استارتآپهای حوزه فینتک،
شــتابدهندهها ،صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه و فعاالن حوزه ســرمایهگذاری فراهم
مــیآورد تا بــا تعامــل هدفمند و ســازنده به
شبکهســازی ،یادگیری ،شناســایی و بررســی
چالشها و روندهای مطرح در این صنعت نوظهور
و اثرگذار در اقتصاد جهانی بپردازند.

مالی کشور قرار میدادند.
اما این غیبت ،آن هم در شــرایط کنونی اقتصاد
ایــران و پس از ماجــرای تثبیت نــرخ ارز برای
بسیاری ســؤالبرانگیز شده است .برخی معتقدند
که این فقدان حضور جهت پرهیز از مواجه شدن با
خبرنگاران ،فعاالن اقتصادی و مردم صورت گرفته
اســت تا از پاسخگویی به پرســشهای آنها شانه
خالی کنند.

غیبتی سوال برانگیز

حضور پررنگ سیف در دو جلسه دیگر

با این حال ،سیف و کرباسیان بنا به دالیلی نامعلوم
در این نمایشــگاه حضور نیافتند .آنچه که در این
راســتا عجیب به نظر میرسد این است که همه
ســاله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در
مراســم افتتاحیه نمایشــگاه بورس ،بانک و بیمه
شرکت میکردند و طی ســخنانی عموم مردم و
فعاالن اقتصادی را در جریان مهمترین رویدادهای

نکته جالب اینجاســت که دقیقــاً در همین روز،
ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در دو جلسه
دیگر شرکت کرد و این در حالی است که ضرورتی
برای حضور وی حداقل در یکی از این جلســات
احساس نمیشد .سیف صبح روز گذشته در جلسه
ستاد اقتصادی دولت شرکت کرد و نیز در جلسهای
با موضوع اجرایی شــدن سیاستهای اخیر دولت

 ۳۹۲شــرکت و موسســه داخلــی و خارجی از
کشورهای عراق ،عمان ،ترکیه ،امارات ،سوییس،
ســوئد ،انگلیس و روســیه در نمایشگاه فاینکس
 ۲۰۱۸حضور دارند .عالوه بــر این ،ارکان بورس
همچون شــرکت بورس ،بــورس کاال ،فرابورس،
بورس انرژی و شــرکت ســپرده گذاری مرکزی
و تســویه وجوه ،شــرکتهای کارگزاری و تامین
ســرمایه و مشــاوران ســرمایه گــذاری و دیگر
شــرکتهای مرتبط با بازار ســرمایه نیز در این
رویداد حضور فعالی دارند .همچنین در حاشیه این
نمایشگاه سومین رویداد فین استارز نیز با مشارکت
اســتارتاپها و فین تکهای مالی برگزار میشود.
فین استارز ،بزرگترین رویداد استارتآپهای مالی
ایران ،خاورمیانه و شمال آفریقاست.
با توجه به آنچه ذکر شد ،در انتظار پاسخ منطقی
و مناسبی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر
اقتصــاد برای توجیه عدم حضورشــان در چنین
رویداد اثرگذاری هستیم.

وعدههای دولت چه شد؟
آفتاب اقتصادی -گروه بــازار پول :در هفته
گذشته ،اتفاق بســیار مهمی در اقتصاد کشور
روی داد و پس از بحران ارزی و افزایش بیرویه
قیمت ارز ،نهایتــاً دولت و بانک مرکزی قیمت
دالر را  ۴۲۰۰تومــان اعــام کردند .همچنین
اعالم شــد که این نرخ تنها نرخ رســمی دالر
جهت معامــات داخلــی و خارجی اســت و
ســرپیچی از این نرخ مشــمول برخورد قانونی
خواهد بود .از سوی دیگر ،ولیاهلل سیف ،رئیس
کل بانــک مرکزی و مســئوالن دولتی معتقد
بودند که با کاهش و تثبیت نرخ ارز ،بازار طال و
سکه نیز از سیر صعودی قیمت خارج میشود و
به ثبات میرسد .این در حالی است که کاهش
قیمت طال و ســکه برای چندروز عملی شد ،اما
روز گذشته مجددا ً روند افزایش قیمت این فلز

افزایش مجدد قیمت سکه

گرانبها آغاز شد.
قیمت ســکه بار دیگر
از یــک میلیــون و
۸۰۰هزار تومان عبور
کــرد و ایــن در حالی
بود کــه رئیــس کل
بانک مرکزی گفته بود
بــا دالر ۴۲۰۰تومانی،
ســکه باید ارزان شود.
درحالی قیمت سکه در
روز گذشته با افزایش قیمت همراه شده که دالر
با اعالم بانک مرکزی در نرخ  ۴۲۰۰تومان تک
نرخی شده و قیمت اونس جهانی طال هم نسبت
به روز قبل تغییری نکرده است.
امــا باوجود ثبات نرخ دالر و قیمت جهانی طال،

ثبتسفارش از سر گرفته شد

ثبــت ســفارشهای
واردات و صــادرات
کاال که از هفته پیش
متوقف شــده بود ،بار
دیگــر از ســرگرفته
شد .بنا بر آنچه اعالم
شده اســت« :با توجه
بــه اعمــال تغییرات
مربوطــه در بخــش
تجاری ســامانه جامع
تجارت و همچنین سامانه ثبتارش ،امکان ارسال
درخواستهای افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم
شده اســت .البته در حال حاضر امکان ویرایش
درخواستهای قبلی وجود نداشته و پس از پیاده
سازی تغییرات مربوطه اطالعرسانی الزم در این
زمینه صورت خواهد گرفت».
نکته دیگر آنکه براســاس مصوبات اخیر هیئت
وزیران در تاریخ  ۲۲فروردینماه ســال جاری و
به منظور ساماندهی بازار ارز ،تغییراتی در بخش
عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است.
از جمله این تغییرات میتوان به تغییرات صورت
گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی اشاره کرد.
در این بخش گزینه بدون انتقال ارز به گزینههای
قبلی اضافه شده و گزینه غیربانکی که در گذشته
وجود داشت ،حذف شده است.
بر این اســاس تجار روی این ســامانه در زمینه
عملیات ارزی با دو گزینه بانکی و بدون انتقال ارز
مواجه میشوند .همچنین در زمینه تامین ارز نیز
تغییراتی صورت گرفته و به تناسب نوع عملیات
ارزی انتخاب شده مقادیر زیر برای تامین ارز قابل
انتخاب خواهند بــود .در صورت انتخاب گزینه
بانکی تجار میتوانند گزینههایی مانند خرید ارز از
سیستم بانکی ،از محل صادرات یا از محل حساب

ارزی خــود را انتخاب
کننــد .همچنین در
صورت انتخاب گزینه
بدون انتقــال ارز تجار
میتواننــد مــواردی
مانند بند یــک ماده
 ۳۸آییننامــه اجرایی
مقــررات صــادرات و
واردات ،از محل بند ۵
این آییننامه از محل
بنــد  ۷ ،۶یا  ۸گزینههای خود را انتخاب کنند.
همچنین مجوزهای صادرشــده توسط سازمان
سرمای ه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
از دیگر مواردی است که در این بخش لحاظ شده
اســت .البته تذکراتی نیز داده شده و اعالم شده
پیش از انتخاب این موارد بندهای مورد اشاره در
آییننامه مذکور به دقت مورد مطالعه قرار گرفته
و تنها در صورتی کــه واردات به مواردی که در
این آییننامه اشاره شده مربوط میشود از گزینه
بدون انتقال ارز استفاده شود ،زیرا تبعات ناشی
از انتخاب اشــتباه در این زمینه برعهده بازرگان
خواهد بود .همچنیــن پروندههایی که پیش از
اعمال تغییــرات جدید دارای نوع عملیات ارزی
غیربانکی بوده اســت در صورت نیاز به ویرایش
بایــد نوع عملیات ارزی آنهــا به حالت بانکی یا
بدون انتقال ارز تبدیل شده و تغییرات جدید را
در بخش تامین ارز اعمال کنند.
به گزارش ایسنا ،با توجه به مصوبه اخیر هیئت
دولت هفته گذشــته مقررات  ۱۵گانهای برای
واردات و صــادرات در نظــر گرفته شــد که بر
این اســاس برای انطباق سامانه جامع تجارت با
مقررات جدید برای مدتی امکان ثبت سفارش در
این سامانه وجود نداشت.

دیــروز در بازار داخلی
شــاهد افزایش قیمت
طال و انواع ســکه بهار
آزادی بودیم؛ در همین
راســتا قیمت هر گرم
طــای  ۱۸عیــار بار
دیگر به مرز  ۱۷۳هزار
تومان رسید .سکه نیز
از قیمت یک میلیون و
 ۸۲۰هزار تومان عبور
کرد .فعاالن بازار معتقدند توقف حراج ســکه از
جمله دالیل افزایش قیمت سکه در روز جاری
است .ضمن آنکه با محدودیتهای جدید ارزی
و اجرای سیاســت ارز تک نرخی ،بســیاری از
سرمایهها به سمت بازار طال و سکه حرکت کرد.

همین امر از دالیل گرانیهای اخیر قیمت سکه
در بازار است.
دیــروز در بــازار آزاد ســکه تمامبهــار آزادی
طرح جدید بــا افزایش قیمــت یکمیلیون و
۸۲۳هزارتومان و ســکه تمامبهــار آزادی طرح
قدیــم یکمیلیون و  ۷۴۱هــزار تومان معامله
میشــد .هر قطعــه نیمبهار آزادی نیز شــاهد
افزایش قیمت بود؛ بهنحوی که در بازار آزاد هر
قطعه نیمسکه ربعبهار آزادی  ۸۹۳هزار تومان،
ربعسکه ۵۶۱هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی
۳۵۴هزار تومان فروخته میشد .هر گرم طالی
۱۸عیار نیز دیــروز  ۱۷۲هــزار و  ۵۹۵تومان
ارزشگذاری شــده بود ،ضمــن آنکه هر اونس
طــا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۴۵.۲دالر
معامله میشود.

دالر بیش از پنج یا شش درصد نوسان نمیکند
رئیــس کل بانــک
مرکزی با بیان اینکه
نــرخ چهار هــزار و
۲۰۰تومــان بــرای
دالر ثابــت نخواهــد
بــود و براســاس
مدیریــت شــناور
شــده بــا متغیرهای
اقتصــادی تغییــر
خواهد کــرد ،گفت:
البتــه این تغییرات زیاد نبــوده و در حد پنج
یا شش درصد خواهد بود .ولی اهلل سیف پس
از جلسه ســتاد اقتصادی دولت با بیان اینکه
در نگاه کلی سیاســتهای جدید ارزی دولت
بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای
اقتصادی کشــور و عرصه بین المللی اجرایی
شــده اســت گفت :این طرح در همین مدت
کم نیز اثربخشــی خود را نشان داده ،البته در
برخی زمینهها هنــوز ابهاماتی وجود دارد که
به این معنا نیســت که در مدل دیده نشــده
باشــد .به همین علت یــک کمیته دائمی در
بانک مرکزی تشکیل شــده تا با رصد مداوم
بازار ابهامات و مشــکالت این طرح را رصد و
حل کند .ســیف درباره برخی ابهامات موجود
در سیاستهای جدید ارزی همچون تخصیص
ارز مسافری برای دومین بار و پرداخت هزینه
ویزا در برخی ســفارت خانهها به صورت ارزی
گفت :این موارد در دست اقدام است و پس از
عملیاتی شدن ســامانه تخصیص ارز مسافری
متناسب با شرایط کشور امکان دارد برای سفر
دوم نیز ارز تخصیص یابد.
رئیس کل بانــک مرکزی در خصوص کارمزد
ســفارت خانهها نیــز گفت :در ایــن زمینه

مکاتبهای بــا وزارت
امــور خارجــه انجام
دادهایــم تا ســفارت
خانههــای خارجــی
کارمزد صــدور ویزا
را همچون بســیاری
دیگر از کشــورها با
واحــد پــول محلی
دریافت کنند و سپس
بانک مرکزی براساس
یک روند این هزینه را به ارز تبدیل کند.
وی با تاکید بر نقش مهم صرافیها در اقتصاد
کشــور گفت :قصد حذف و تعطیلی صرافیها
را نداریم .ســیف با اشاره به اهمیت تجربیات
صرافان کــه بــه ویــژه در دوره تحریمهای
بینالمللی راهگشــای مبادالت تجاری کشور
بودهانــد ،تصریح کــرد :مصالح ملــی اقتضا
میکنــد که از صرافیها حمایــت کنیم .آنها
روابط کاری ارزشمندی در سطح بین المللی
دارند که راهگشا بوده و هست .متاسفانه امروز
صحبتهایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی قصد
حذف صرافیها از فضای اقتصادی کشــور را
دارد شنیده میشود .من اطمینان میدهم که
هیچ کس نمــی خواهد صرافیها را از اقتصاد
ایــران حذف کنــد و بالعکــس معتقدیم که
صرافیها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش تسنیم ،رئیس شورای پول و اعتبار
درباره منــع صرافیها از خرید و فروش ارز بر
اســاس سیاســتهای جدید ارزی نیز گفت:
تــا اطالع ثانــوی فقط دو نقــش عمده برای
صرافیها در نظر گرفته شــده که یکی بحث
انتقــال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات
غیر نفتی است.

۳

سه شنبه  ۲۸فروردین۱۳۹۷

شماره۷۴۰

افزایش حجم تسهیالت اعطایی بانکها
آخرین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از افزایش ۱۳.۹درصدی
مبلغ کل تسهیالت اعطایی نسبت به اسفند ۹۵است .به گزارش ایبنا ،بررسی جدیدترین
آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در بهمن ماه سال ۹۶نشان میدهد که کل
تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۳۶۶.۹هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به
اسفند ماه سال ۹۵که ۹۱۰۱.۱هزار میلیارد ریال بود ۱۳.۹درصد افزایش یافته است.

گزارش

ممنوعیت خرید و فروش نقدی
اسکناس ارز در صرافیها

ســخنگوی بانک مرکزی گفــت :تا اطالع
بعــدی ،خرید و فــروش نقدی اســکناس
ارزهای خارجــی در صرافیها انجام نخواهد
شد .محمدعلی کریمی با اشاره به اینکه این
بانک با رصد نیازهای همه گروهها ،ارز مورد
نیاز را از طریق بانکهای عامل تامین اعتبار
میکند ،گفت :تا اطالع بعدی ،خرید و فروش
نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافیها
انجام نخواهد شد.
ســخنگوی بانک مرکزی تقاضای عمده ارز
را از محل واردات دانســت کــه باید پس از
ثبتســفارش از طریق بانک انجام شود و در
عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود:
ارز مسافرتی از طریق بانکهای ملی و سامان
و ارزهای دانشــجویی و درمانی هم از طریق
بانکهای تجارت و سامان پرداخت میشود تا
از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها ،ارز به
متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
وی بــا بیان اینکــه بانک مرکزی پارســال
۴۸میلیــارد دالر از محــل درآمدهای نفتی
برای واردات رســمی کشــور تامین اعتبار
کرد ،گفت :بقیه نیز از محل درآمد صادرات
غیرنفتــی صــرف واردات شــد کــه طبق
سیاستهای جدید ،صادرکنندگان غیرنفتی
موکلف شدند ارزشــان را برای ایفای نقش
در واردات تجارت خارجی کشــور اختصاص
دهند .در این باره بانک مرکزی سامانه نظام
یکپارچــه مدیریت ارزی (نیما) را راه اندازی
کرد تــا صادرکنندگان غیرنفتــی با عرضه
درآمدشــان در این مسیر ،آن را مستقیم در
خدمت واردات کاالهــای ضروری مورد نیاز
کشور قرار دهند.
به گزارش تســنیم ،کریمی افــزود :از موارد
دیگری که تعیین تکلیف شــده این اســت
که واردکنندگانی کــه پیش از مصوبه اخیر
۲۱فروردین امســال ،گشایش اعتبار ریال و
حواله شــان را ارائه کــرده اند و منتظر وارد
شــدن کاالیشان هســتند ،با نرخهای قبلی
میتوانند اقــدام به واردات کنند اما اگر کاال
در موعد مقرر وارد نشــود ،طبق شــرایطی
با دالر  ۴۲۰۰تومــان ارز در اختیار اینگونه
واردکنندگان قرار میگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پشتوانه ارزی برای تامین دالر
 ۴۲۰۰مهیاست

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
شــورای اســامی از پشــتوانههای ارزی
برای تامیــن دالر  ۴۲۰۰تومان خبر داد و
افــزود :همه باید به بانــک مرکزی و دولت
کمک کنیم تا بازار ولنگار ارزی مهار شــود.
عبدالرضا مصری گفــت« :عددهایی که در
اختیار ما قرار میگیرد ،حکایت از وجود این
پشتوانه دارد».
وی در عین حال با اشاره ضمنی به ولنگاری
بــازار ارز اظهار کرد« :هــر کس نمی تواند
بــرای واردات اقدام به دریافــت ارز کند و
طبیعتا با توجه به شــعار سال ،باید نسبت
به واردات بی رویه مدیریت صورت گیرد!»
این نماینده مجلس یادآور شد« :هر دولتی
که سر کار میآید به دولتهای قبلی انتقاد
میکند که نرخ ارز نباید دســتوری باشــد
و معادلــه عرضه و تقاضا بایــد قیمت بازار
را مشــخص کند؛ امــا بحرانهای داخلی و
خارجی این ادعا و اظهار نظر را با مشــکل
مواجه میسازد .اگر بتوان ارز  ۴۲۰۰تومان
را تامین کرد تا تولید کننده و مصرف کننده
دارای آرامش فکری باشــد و بانک مرکزی
مجدد رانت ایجاد نکنــد ،قطعا ثبات ارزی
مورد استقبال مردم قرار میگیرد».

بانک

تحویل ارز مسافرتی در شش
فرودگاه توسط بانک ملی

عضو هیئت مدیره بانــک ملی ایران گفت:
مسافران خارج از کشور میتوانند از طریق
باجههــای این بانک در شــش فــرودگاه
بینالمللــی کشــور ارز مســافرتی خود را
دریافت کنند .غالمرضــا پناهی اظهار کرد:
مقتاضیان ارز مسافرتی با ارائه مدارک مورد
نیاز در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به
واریز ریال اقدام و در قبال آن رسید دریافت
میکننــد .باجههای بانک ملــی ایران در
گیتهای خروجی فرودگاههای بین المللی
امامخمینــی(ره) ،اصفهان ،شــیراز ،تبریز،
ارومیه و اهواز با دریافت رســید نســبت به
پرداخت ارز خریداری شــده به مســافران
اقدام میکنند.

خبر

شرایط جدید واردات
و ترخیص خودرو اعالم شد

مدیــرکل مرکز واردات و امور و مناطق آزاد و
ویژه گمرک در بخشنامهای شرایط واردات و
ترخیص خودرو را اعالم کرد .به گزارش ایبِنا،
براســاس اطالعات این بخشنامه که از سوی
علی معقولی در تاریخ  ۲۶فروردین  ۹۷صادر
شده در پنج بند آمده است:
 -۱بــا توجه به حذف تبصــره یک ماده ۱۳
مصوبه مورد اشــاره ترخیص خــودرو با ارائه
ثبت ســفارش به نام افراد حقیقی و حقوقی
غیرنمایندگی امکانپذیر نیست.
 -۲ثبــت ســفارشهای صــادره از تاریــخ
 ۹۶/۱۰/۱۰لغایت  ۹۶/۱۲/۲۴برای اشخاص
حقیقی و حقوقــی غیرنمایندگانی در قالب
فایل الحاقی شامل  ۹۸۶ردیف که مورد تایید
دفتر مقررات صادرات و واردات میباشد جهت
آگاهی و اقــدام الزم با رعایت مصوبات مورد
اشاره فوق و رعایت کامل مقررات و صرفا در
مهلت اعتبار اولیه ثبت سفارش (قابل تمدید
نمیباشد) ارسال میشود.
 -۳بدیهی اســت ترخیص خودروهای فوق
مســتلزم ارائه قرارداد خدمات پس از فروش
یا نمایندگی رسمی و تایید  VINخودروها در
سامانه مربوطه است.
 -۴رعایت مفاد بخشــنامههای ،۲۶۶ ،۲۳۰
 ۳۰۷و  ۳۳۵ســال  ۹۶این مرکز در ترخیص
خودروهای مورد اشاره الزامی است.
 -۵با عنایت به حــذف تبصره یک ماده ۱۳
مصوبه موصوف در صورت ارائه ثبت سفارش
به نام افــراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی
بعــد از تاریــخ  ۲۴اســفند  ۹۶ضمن عدم
ترخیص خودرو مراتب را به همراه مستندات
مربوطه به این مرکز ارسال کنند.

افزایش  ۲۴درصدی ترانزیت
خارجی کاال در سال ۹۶

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران
از افزایش ترانزیت خارجی کاال از مسیر ایران
در سال  ۹۶خبر داد و افزود :ترانزیت خارجی
کاال در ســال  ۹۶با  ۱۰میلیون و  ۶۹۵هزار
و  ۵۰۹تن کاال ۲۴ ،درصد افزایش داشــت.
حسین ســاالری با تشریح آمار ترانزیت کاال
در سال  ،۹۶اظهارداشت :تشریفات گمرکی
برای عبور ۷۳۶هزار و  ۲۰۸دستگاه کامیون
در گمرکات ایران انجام شــده است .در سال
 ۹۶ترانزیت کاالی بیش از  ۱۰۰کشور جهان
در گمرکات کشــور به کمک ســامانه جامع
گمرکی به صورت الکترونیکی و هوشــمند
انجام شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بــر ترانزیت گفت :در
ســال  ۷۳۶ ،۹۶هزار و  ۲۰۸دستگاه کامیون
ترانزیتی و  ۱۴میلیون و  ۷۶۶هزار تن کاالی
ترانزیتــی در قالــب رویه ترانزیــت داخلی،
خارجی و کارنه تیر از گمرکات عبور کردهاند
که نســبت به مشابه ســال قبل  ۱۵درصد
افزایش حجم کاالی ترانزیتی داشته است .به
گزارش ایبِنا ،ساالری افزایش حجم ترانزیت
کاال را مثبت ارزیابی کــرد و افزود :ترانزیت
خارجــی با  ۱۰میلیون و ۶۹۵هزار و ۵۰۹تن
کاال  ۲۴درصــد افزایش داشــت .این رشــد
ترانزیت خارجی منجر به رونق بخش حمل و
نقل زمینی و دریایی شده است .در سال ۹۶
از طریق رویه کارنه تیر ۱۴۱هزار و ۱۶دستگاه
کامیون با وزن  ۲میلیــون و ۷۹۷هزار تن از
گمــرکات عبور کرده اند .به گفته ســاالری
در ســال  ،۹۵تشــریفات گمرکی برای ۶۴۳
هزار و ۲۳۶دســتگاه کامیون با  ۱۲میلیون و
۶۶۳هزار و  ۳۱۴تن کاال انجام شده بود.

رشد  ۲۱درصدی صنعت بیمه
در سال ۹۶

رئیس کل بیمه مرکزی گفــت :ضریب نفوذ
صنعت بیمه پارسال با توجه به رشد ۲۱درصدی
حق بیمهها به  ۲.۳درصد رسید« .عبدالناصر
همتی» در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بانک،
بیمه و بورس در محل نمایشگاههای بین المللی
اظهار داشت :پارسال حق بیمهها رشد مناسبی
داشــت و نــرخ افزایش آن به باالتــر از تولید
ناخالص داخلی رسید .بیمههای عمر و زندگی
نیز  ۳۰درصد رشد کردند ،هرچند در سال ۹۵
میزان رشد آن  ۴۰درصد بود.
وی بــا تاکید بر اینکه باید تناســب الزم بین
عملکرد و میزان رشد توسعه هر یک از ارکان
بازار بیــن بانک ،بیمه و بورس برقرار باشــد،
اظهار داشــت :نظام تامین مالی کشــور باید
همگن و متقارن باشد .به گزارش ایرنا ،با رشد
۲۱درصدی حق بیمهها در سال گذشته ،میزان
حق بیمــه صنعت بیمه کشــور از  ۳۳۰هزار
میلیارد ریال فراتر رفت .رشد  ۳۰درصدی حق
بیمههای زندگی در ســال  ۹۶با توجه به تورم
یک رقمی پارسال رشد مطلوب تلقی میشود.

