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درصد
ظرفیت صنعت آب خالی است

بهرام فیاضی دبیر انجمن صنفی شرکتهای
صنعت آب و فاضالب گفت :کل بنگاههای
صنعت آب کشور اعم از تولیدیها ،مشاوران و
پیمانکاران با  20تا  30درصد ظرفیت خود کار
میکنند و  70درصد آن خالی است.

۱۷۰۰۰

حلقه الستیک
از گمرک غرب تهران ترخیص شد

رسول صفریان مدیر گمرک غرب تهران از ترخیص
 ۱۷۰۰۰حلقه انواع الستیک سنگین خبر داد.
براساس دستور رئیس کل گمرک همهتسهیالت
گمرکی در اختیار واردکنندگان الستیک قرار گرفت تا
در کمترین زمان ممکن به بازار توزیع عرضه شود.

۴۵

درصد
رشد صادرات ایران به عراق

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد
در نیمه نخست سالجاری صادرات به کشور
عراق با رقم  4.5میلیارد دالر نسبت به مدت
مشابه سال قبل با رشد  ۴۵درصدی مواجه
شده است.

۱۰

میلیارد دالر
مواد پتروشیمی صادر شد

صادرات محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی در
شش ماهه نخست سالجاری در آستانه ۱۰میلیارد
دالری شدن قرار گرفت.در این مدت حدود
7.4میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی صادر شده
که با افزایش  24درصدی مواجه شده است.

مذاکرات رؤسای بانک مرکزی ایران و روسیه برای امضای پیمان دوجانبه مالی

ریال و روبل ،جای دالر را میگیرد

اخیــر خــود بــه کشــورهایی پرداختــه کــه
بازیگران مهم اقتصادی یا سیاســی جهان
هســتند و مصمــم بــه کاهــش وابســتگی
خود به دالر .روســیه ،چین ،ایــران،ترکیه و
برخــی کشــورهای دیگر به این ســمت گام
یدارند.
برم 
در این گزارش با اشاره به تالشهای

چین برای جهانیســازی یوان بهعنوان
ششــمین ارز جهانی به اظهــارات اخیر
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه
پرداخته شــده اســت :امریکا با استفاده
از دالر بهعنــوان یک ابزار مالی ،در حال
لطمــه زدن بــه اطمینــان دالر اســت و
اشتباه استراتژیکی را مرتکب میشود.

ëëایرانحضوردرپیمانهایپولیدوجانبه
راکلیدمیزند
ماهیــت پیمانهــای پولــی دوجانبــه
چیست؟بهزبانسادهاینپیمانها،مبتنی
بر استفاده از واحدهای پول ملی کشورهای
مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین
دو کشور است به گونهای که نیازی به ارزهای

ثالثنباشد.برایاجراییشدناینپیمانها
نیاز اســت بانکهــای مرکزی کشــور مبدأ و
مقصد در تجــارت ،وارد مذاکــره با یکدیگر
شــده و پیمان پولی دوجانبــه را امضا کنند.
اما وضعیتــی که اقتصــاد ایــران در آن قرار
گرفته ،اهمیت پیمانهای دوجانبه پولی را
برای کشــورمان مضاعف میکند .ظرفیتی
که در نهایت میتواند برای شکستن فضای
یکجانبــه تحریــم و ســهولت در مبادالت
بانکیومالیبهایرانکمککند.
یک دهــه و انــدی از امضای نخســتین
پیمــان دو جانبه پولــی در دنیا میگذرد اما
ایــران تاکنــون چــه گامهای عملــی در این
زمینه برداشته است؟ مهرماه سال گذشته
بــود که ایــران در جریان ســفر معــاون اول
رئیس جمهوری به آنکارا نخستین پیمان
دو جانبه پولی خود را در قالب ســواپ ریال
و لیر با ترکیه به امضا رساند و حاال نوبت به
همسایهشمالیرسیدهاست:روسیه.
تحلیلگــران اقتصــادی بــه کارکــرد
پیمانهــای مالــی دوجانبــه خوشــبین
هســتند بــه مثابه یــک تیر با دو نشــان؛
هم بیاثرسازی تحریمها و هم افزایش
تبادالت مالی با همسایگان.

کاهش بیسابقه سهم دالر در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان

رقابت دالر و یوان درخزانه بانکهای مرکزی دنیا

گروهاقتصادی 62.3-درصد؛ عددی است
که یکی از سیاسیترین تحوالت اقتصادی
این روزهای جهان را نشان میدهد .سهم
دالر در ذخایــر ارزی بانکهــای مرکــزی
جهــان بــه ایــن میــزان رســیده اســت کــه
کمترین رقم طی  5ســال اخیر به حســاب
میآیــد .این افت در حالــی رخ داد که دالر
در ســه ماهه دوم  5 ،2018درصد افزایش
ارزش داشــت .یورو ،ین و یوآن سهمشــان
از ذخایــر بانکهای مرکزی افزایش یافت
و بــه همیــن دلیــل دالر ،ســهم خــود را از
دســت داد .بــا وجــودی که همچنــان دالر
درمیان سایر ارزهای جهان برتری دارد ،اما
تحوالت ســالهای اخیر باعث شده است
تا بانکهای مرکزی دنیا و دولتها درفکر
یافتن جایگزینی برای آن باشند.
براســاس جدیدترین گزارش صندوق

بینالمللی پول ،بانکهای مرکزی جهان
در ایــن بــازه زمانی معــادل  193میلیارد و
 400میلیــون دالر ،یوآن نگهــداری کردند.
این درحالی است که سهم یوآن در ذخایر
ارزی جهــان بــا وجــود تنشهــای تجــاری
میان چین و امریکا رشد داشته و این ارز در
میان تمام ارزهای جهان در جایگاه ششم
قرار دارد .البته ســهم  1.84درصدی یوآن
بهعنــوان یکــی از ذخایــر ارزی بانکهــای
مرکزی همچنان در مقایسه با دیگر ارزهای
جهانــی ماننــد دالر ،یورو و یــن ژاپن ناچیز
محسوبمیشود.
اســتیون انگلندر ،کارشناس و پژوهشگر
اقتصادیبهبلومبرگمیگوید«:اختالفات
سیاسیمیانامریکاوسایرکشورهامیتواند
عاملیبرایاینمسألهتلقیشودامااعداد،
این نتیجهگیری قطعی را نشان نمیدهند.

پریشانیاخیربازارهاینوظهورممکناست
نیاز به مداخالتی از سوی بانکهای مرکزی
داشته باشد که در این میان دستکاری دالر،
ســادهترین راه ارزی بــرای نظم بخشــیدن
اســت ».او همچنیــن بــا توجه بــه افزایش
فزاینده ســهم یوآن در میان ذخایر جهانی
میگوید«:تالشهــای چیــن بــرای جهانی
کردن رنمینبی(یکــی از واحدهای پول این
کشور) درحال به ثمر رسیدن است».
گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول
همچنین نشــان میدهد که مازاد حساب
جاری چین در ســال گذشته به  1.7درصد
از تولید ناخالص داخلــی افزایش یافت و
چین را بین کشورهای دارای مازاد قرار داد.
آلمان ،کره جنوبی ،هلند ،سوئد و سنگاپور
نیــز در دســته همیــن کشــورها هســتند.
امریکا ،انگلســتان ،ترکیــه و آرژانتین نیز از

بانــک مرکــزی در راســتای شفافســازی و اطالعرســانی
عمومی فهرســت دریافتکنندگان ارز دولتی و سامانه نیما
اخبــــــار را بــه روزرســانی کرد .بهگــزارش بانــک مرکزی ،پیــرو اقدام
مورخ  ۷مهرمــاه  ۱۳۹۷درخصوص اعالم واردکننــدگان و دریافتکنندگان ارزی،
فهرســتهای روزآوری شــده تخصیص ارز تا تاریخ  11مهر ماه جاری برای اطالع
عموم منتشــر شــده و از این پس در هر روز کاری روزآوری میشــود که این موارد از
طریق وب سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است .براساس این گزارش اطالعات
منتشر شده صرفاً در خصوص پروندههایی است که وضعیت آن با تأیید بازرگان
مبنی بر دریافت ارز ،بهصورت «مختومه» درآمده اســت .همچنین شــماره ثبت
ســفارش بــه فهرســت دریافتکننــدگان ارز با نرخ مرجــع و نیمایی افزوده شــده
است .درلیست جدید معادل یورویی ارز دریافتی برای دریافتکنندگان حقیقی و
حقوقی ارز نیمایی اضافه شده است .به منظور رفع ابهام در خصوص مشخصات
دریافتکننده اصلی ،گزارش دریافت ارز نیمایی در دو گزارش به تفکیک اشخاص
حقیقی و اشخاص حقوقی جداسازی شده است.

تأثیرحکم الهه برای ورود هواپیماهای جدید

عکس :بانک مرکزی

گــروهاقتصــادی -ایــران و روســیه مصمم
هســتند با ریــال و روبــل ،حکومــت دالر در
تبــادالت مالــی و بانکــی بیــن دو کشــور را
کمرنــگ کنند .ایــن چکیده خبــری بود که
رئیــس بانک مرکزی ایــران پس از مالقات
خود بــا رئیس بانک مرکزی روســیه اعالم
کرد.
هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی
در راســتای توافــق رؤســای جمهــور ایــران
و روســیه در تهــران بــرای افزایــش حجــم
تجارتوپشتیبانیازسیستمبانکیدوکشور
برای ارتقای روابط بانکی و مالی دو کشور به
روسیهسفرکرد.اگرچهاهدافمتعددمالی
و بانکی در این ســفر پیگیری میشد اما با
توجه به تحوالت صــورت گرفته در فضای
بینالملل و قــرار گرفتن ایران و روســیه در
مــدار تحریمهــای امریــکا ،محوریتریــن
هــدف را میتــوان بــه اراده دو کشــور بــرای
کنــار زدن یا کم رنگ کردن دالر در تبادالت
مالی و بانکی بین دو کشور دانست .همتی
درصفحــه شــخصی خــود دراینســتاگرام
مذاکــرات صــورت گرفتــه با رئیــس بانک
مرکــزی روســیه را مثبــت ارزیابــی کــرده و
نوشته است :این مذاکرات میتواند شروع

خوبــی برای توســعه روابط پولــی و مالی و
تجارت بیــن دو کشــور باشــد .اراده رهبری
روســیه بــرای توســعه روابــط اقتصــادی با
ایران کامالً مشــهود بود و مبادله بر اساس
پولهای ملی دو کشــور یکــی از محورهای
مهم کاری ما خواهد بود.
اما آن گونه که رئیــس بانک مرکزی در
توگو با ایرنا بیــان کرده :در حال حاضر
گف 
 25درصــد از مبــادالت میــان دو کشــور بر
مبنای پــول ملی صورت میگیــرد که رقم
کمی اســت و روســیه و ایــران بهدنبــال آن
هستند که بتدریج با حذف دالر و بقیه ارزها
به تســهیل مبادالت تجاری نزدیک شوند.
براســاس ایــن نقشــه راه ،روابــط کارگزاری
میــان بانکهــای مرکــزی ایــران و روســیه
گســترش خواهد یافت و مبادله بر اســاس
پول ملی خواهد بود.
ëëکشورهاییکهبهدالر«نه»گفتند
بهنظــر میرســد تحــوالت روی داده در
فضای بینالملــل و فاصلهگیــری از نظام
تــک قطبی بتدریــج آثار خود را در سســت
شــدن پایههــای حکومــت دالر در اقتصاد
جهانینشانمیدهد.
بهعنــوان نمونه اســپوتنیک در گزارش

لیست دریافتکنندگان ارز نیمایی و
دولتی به روز شد

کشــورهایی هســتند که با کســری حســاب
جاریمواجهند.
امریکاییهــا از ایــن تغییــرات چنــدان
خوشــبین نیستند .اســتیون منوچین ،وزیر
خزانــهداری امریکا در این باره به «رویترز»
گفت« :نگران سقوط یوآن هستم و با دقت
رصد میکنیم که چین این ارز را دستکاری
کرده است یا نه».
بررســی رویکــرد خبرگزاریهــای
چینی بــه این تغییرات نشــان میدهد که
آنهــا معتقدنــد بر خــاف جنــگ تجاری،
یــوآن چیــن درمیــان بانکهــای مرکــزی
جهــان محبوبتــر شــده اســت .کریــس
النــگ اقتصــاددان چین و هنــگ کنگ در
بانــک  DBSبــه خبرگــزاری  scmpچیــن
میگوید«:برخــی از بانکهــای مرکــزی
بیثباتی جنگ تجــاری را موقت میدانند

و نگاهشــان بــه وضعیــت اقتصــادی
بلندمــدت چین ،مثبــت اســت .از طرفی
دیگر ،آنها همچنین ممکن است به خاطر
کاهــش ارزش یــوآن ،بــه ایــن ارز بهعنوان
سرمایهگذاری ارزان نگاه کنند».
اما کاهش سهم و اهمیت دالر در میان
کشــورهای مختلف جهان ،تنها به همین
جا ختم نمیشــود .پیش از این نیز برخی
از کشــورها شــروع به فــروش اوراق قرضه
امریکایــی کــرده بودند .بر اســاس گزارش
وزارت خزانــهداری امریــکا در نیمــه اول
ســالجاری ،اوراق قرضه ترکیــه 42درصد
کاهــش یافتــه و بــه  28.8میلیــارد دالر در
مــاه ژوئن رســیده اســت کــه از ســال ۲۰۰۲
تاکنون بیسابقه اســت .ترکیه طی هشت
ماه گذشــته حدود  ۵۰درصد اوراق قرضه
در اختیار خود را به فروش رســانده اســت.

روســیه نیز قبالً یکی از بزرگترین دارندگان
اوراق قرضــه امریــکا بوده اســت امــا حاال
بیــش از یــک دهــه اســت کــه داراییهای
خــود را از اوراق قرضــه امریــکا در ســطح
 14.9میلیــارد دالر نگــه داشــته اســت.
گــزارش راشــاتودی نیــز نشــان مــیداد که
در طــی  12ماهــه منتهی بــه ژوئــن ،توکیو
82.9درصــد ،یعنــی معــادل  7درصــد از
کل اوراق قرضــهای را کــه از خزانــهداری
امریکا خریداری کرده بود ،فروخته اســت.
تنهــا در ماه ژوئن ،ژاپــن  18.4میلیارد دالر
از اوراق قرضــه دولــت امریــکا را فروخته و
پــول خــود را پس گرفته اســت .تمــام این
تحوالت جهانی ،نشان از آن دارد که اگرچه
هنوز دالر بر مبادالت تجاری جهان سلطه
دارد ،اما قلدری ایــن ارز روز به روز در حال
کمشدن است.

نماینده سابق ایران در ایکائو معتقد است هرچند حکم دادگاه الهه علیه امریکا
فعالً موقت اســت ،اما میتوان انتظار داشــت با همین حکم زمینههای حقوقی
بهتــری برای پیگیــری قراردادهــای خرید هواپیمــای ایران فراهم شــود .علیرضا
توگو با ایســنا اظهار کرد :دادگاه الهه طی حکمی اعالم کرده که تا
منظری در گف 
صدور حکم نهایی ،هیچ یک از طرفین معاهده برجام نمیتوانند در زمینه اموری
که جان انســانها را بهخطر میاندازد از جمله هوانوردی کشــوری اقدام تحریمی
اجرایــی کننــد .وی افــزود :ایــن عمل یعنی اینکــه دادگاه ،خــود را برای رســیدگی
بــه ایــن پرونده صالح شــناخته اســت و به این ترتیــب اعتراض طــرف امریکایی
به صالحیت این دادگاه مردود شــناخته شــد .معاون ســابق ســازمان هواپیمایی
درباره میزان امیدواری ایران از حکم فعلی اظهار کرد :حکم فعلی را میتوان به
حســاب آن گذاشت که حداقل دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در خصوص عدم
برقراری تحریمها را نافذ دانسته و قابل پذیرش حقوقی میداند .منظری با بیان
اینکه در صورتی که حکم نهایی صادر شود دولت امریکا نمیتواند در زمینههای
بشردوستانه و هوانوردی ،ایران را تحریم کند ،گفت :با توجه به اینکه تحریمهای
اینچنینــی موجــب به خطــر انداختن جان انســانها میشــود ،در صــورت حکم
قطعی ،دولت ترامپ باید واکنش حقوقی الزم را به این موضوع نشان دهد.

قیمت دالر به زیر  ۷۰۰۰تومان میرسد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ،گفت :از بحران
تغییرات قیمت ارز در حال عبور هســتیم و برآوردها نشــان میدهد که قیمت ارز
باید زیر  ۷۰۰۰تومان قرار بگیرد .به گزارش ایســنا ،جمشــید انصاری روز پنجشنبه
در شورای اداری کردستان اظهار کرد :با روی کار آمدن دولت یازدهم ،در شرایطی
سیاســتهای کشــور اجرا شــد که بهدلیل تحریــم ظالمانه امریکا در یک شــرایط
اقتصادی خاص قرار داشتیم.
ëëقیمت دالر آزاد و ثانویه یکسان میشود
نایــب رئیــس اتاق بازرگانی ایران گفــت :با توجه به اینکه افزایــش نرخ ارز منطق
اقتصادی نداشــت ،باید روند کاهشــی به خــود میگرفــت .وی پیشبینی کرد که
دالرهای خانگی بیشتری به بازار وارد شوند و روند افت قیمت دالر ادامهدار باشد
و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار گیرد که متعادلترین قیمت برای آن است.
ن سالحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
حسی 
اینکه در ســامانه نیما تقاضا برای دالر با  ۸۰۰۰تومان شــروع شــد و بعد تا  ۱۰هزار
تومان هم پیش رفت ،گفت :پیشبینی این بود که قیمت دالر حداکثر در محدوده
بازار ثانویه به تعادل برسد ،لذا با توجه به کاهش التهابات و جو روانی ،روند کاهشی
قیمت دالر شروع شده است.

تردد کامیونها به حالت عادی بازگشت

رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه تردد کامیونها عادی شده است ،گفت:
آمادگی داریم هرجا که کمبود ناوگان باری احساس شود ،کامیونهای ملکی
ســازمان راهــداری را برای خدمترســانی به مردم فعال کنیم .عبدالهاشــم
حســن نیــا در گفتوگو با مهــر با بیان اینکــه روند فعالیت راننــدگان کامیون
تقریبــاً بــه حالــت عادی برگشــته اســت ،افــزود :تا ســاعت  ۱۶دهــم مهرماه
حدود  ۶۰هزار فقره بارنامه صادر شــد که نســبت به هفته گذشــته  ۳۰درصد
افزایش داشــته اســت .وی با تشــکر از همکاری رانندگان خودروهای سنگین
باری جادهای با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و دیگر دستگاههای
مرتبــط بــا حمل و نقــل جــادهای گفت :روز گذشــته کارشناســان و بازرســان
ســازمان راهداری در سراســر کشــور از شــرکتهای حمل و نقلی بازدید و به
تخلفات آنها رسیدگی کردند.

