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اخبار
وزیر جهاد کشاورزی؛

صادرات پنج کوزه گل ارکیده معادل
یک بشکه نفت ارزآوری دارد

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :صادرات
پنج کوزه گل ارکیده معادل یک بشکه نفت برای
کشور ارزآوری دارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت جهاد
کشاورزی ،محمود حجتی امروز پنجشنبه در
سفر به استان البرز و در آئین بهره برداری از
گلخانه مدرن تولید گل ارکیده در روستای
گازرسنگ شهرستان نظرآباد با بیان این مطلب
افزود :گل ارکیده بازار صادراتی خوبی دارد و ۹۰
درصد آن صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد :هر کوزه گل ارکیده
بین هشت تا  ۱۲دالر در بازارهای جهانی به
فروش میرسد.
حجتی با اشاره به این که این پروژه در
مساحت  ۲۲هزار مترمربع احداث میشود گفت
که امروز فاز نخست آن در سطح پنج هزار متر
به بهره برداری رسید.
وی ،راه اندازی این واحدها را در ایجاد
اشتغال پایدار مؤثر دانست و گفت :شیوه آبیاری
گلها در این گلخانه به گونهای است که کمترین
میزان مصرف آب را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد :علی رغم
این که نظرآباد به شهرستانی صنعتی معروف
است ولی در بخش کشاورزی هم حرفهای
جدی برای گفتن دارد و با پشتیبانی مسئوالن،
چند جوان خالق در زمانی کوتاه به راه اندازی
این شرکت اقدام کرده اند.
وی با اشاره به این که در این شرکت
 ۳۵نفر مشغول به کار هستند ،افزود :منابعی
که از محل اشتغال توسعه روستایی در اختیار
متقاضیان قرار گرفته است.
مجتمع گلخانه ارکیده منجزی اولین
گلخانه کام ً
ال مکانیزه گل ارکیده در استان است
که با سرمایه گذاری  ۱۵۰میلیارد ریالی بخش
خصوصی و با هدف صادرات به کشورهای حوزه
خلیج فارس و اروپا تأسیس شده است.
این مجموعه گلخانهای طرفیت تولید ۳۰۰
هزار بوته گل ارکیده در سال را دارد.
اوپک اعالم کرد

صادرات نفت ایران به  ٢میلیون و ٧٠٠
هزار بشکه رسید

سازمان اوپک اعالم کرد :تولید تولید نفت
ایران  ۱۲هزار بشکه در روز افزایش یافت و در
ماه فوریه  ۲۰۱۹به  ۲میلیون و  ۷۴۳هزار بشکه
در روز رسید.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود
اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه فوریه ۲۰۱۹
با  ۱۲هزار بشکه افزایش در روز نسبت به ماه
قبل از آن به  ۲میلیون و  ۷۴۳هزار بشکه در
روز رسیده است.
این در حالی است که میزان کل تولید نفت
اوپک در ماه فوریه با  ۲۲۱هزار بشکه کاهش به
 ۳۰میلیون و  ۵۴۹هزار بشکه در روز کاهش
یافته است.
بنا بر اعالم اوپک ،تولید نفت ایران در ماه
ژانویه نیز نسبت به ماه قبل از آن  ۷هزار بشکه
در روز افزایش یافته بود.
بر اساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت
خام سنگین ایران در فوریه با  ۵.۱دالر افزایش
نسبت به ماه قبل از آن به  ۶۱دالر و  ۳۹سنت
رسید.
قیمت متوسط سبد نفتی اوپک نیز در ماه
فوریه با افزایش  ۵دالری نسبت به ماه قبل از آن
به  ۶۳دالر و  ۸۳سنت رسید.
در همین حال بر اساس گزارشها واردات
ماهانه نفت کره جنوبی از ایران در ماه فوریه،
 ۴برابر شد.
معاون وزیر صمت:

شرکت خودروسازی رنو به ایران
برمی گردد

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با اشاره به حجم باالی سرمایه گذاری
شرکت رنو در ایران گفت :این شرکت به ایران
باز خواهد گشت.
فرشاد مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه
مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و
کارگروه تنظیم بازار استان کرمان تصریح کرد:
وزیر صنعت ،معدن و تجارت موضوع کارخانه
روغن نباتی گلناز کرمان را در دستور کار قرار
داده و پیگیر رفع مشکالت این کارخانه است.
وی ادامه داد ۱۰ :هزار تن روغن برای این
کارخانه در نظر گرفته شده که تا کنون قرارداد
سه هزار تن آن بسته شده و قرارداد دو هزار
تن دیگر نیز در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.
مقیمی بیان داشت :با توجه به مذاکرات
ما با بانک مرکزی ،باید همکاری دو طرفه بین
کارخانه و بانک وجود داشته باشد تا نام این
کارخانه از لیست سیاه بانک مرکزی حذف شود.
مقیمی تصریح کرد :یک برنامه  ۱۰گانه
در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شد که بخشی
از آن مربوط به تسهیالتی است که در اختیار
خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان به
قطعهسازان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :تاکنون سه هزار میلیارد
تومان از این تسهیالت پرداخت شده و تا یکشنبه
یا دوشنبه هفته آینده بدهی خودروسازان از
قطعه سازان به طور کامل پرداخت خواهد شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت:
در خصوص هر کاالیی که در کشور ساخته
شود از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات عمل
میکنیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت:
شرکت رنو فرانسه در ایران یک میلیارد دالر
سرمایه گذاری کرده و با توجه به میزان
سرمایهگذاری انجام شده دوباره به ایران باز
خواهد گشت.
وی ادامه داد :مکانیزمی در نظر گرفتهایم
که تولید رنو با یکسری تفاوتها دوباره شروع
شود.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دیدار با آیات عظام در قم :

 ۱۵پروژه ویژه برای حفظ تولید و اشتغال اجرا می کنیم

رضا رحمانی در سفری یکروزه به قم ،در دیدار
با آیات عظام مکارم شیرازی  ،شهرستانی،صافی
گلپایگانی ،نوری همدانی ،علوی گرگانی و اعرافی
گفت :دشمنان محور تحریم های خود را تولید
قرار دادند که واحد های تولیدی را تعطیل کنند
و بخش دیگر تحریم ها نیز تبادالت مالی را نشانه
گرفته است.
رحمانی افزود :ستادهای الزم را در وزارت
صنعت تشکیل داده ایم و اقدامات ما نیز الهام
گرفته از فرمایش مقام معظم رهبری است که
حفظ وضعیت فعلی تولید و اشتغال جهاد است.
رحمانی اضافه کرد :در سال  97مردم و تولید
کنندگان همراهی کردند و همکاران ما نیز در
وزارت صنعت هر چه در توان داشتند ،گذاشتند
و سال آینده نیز با تمام توان پای کار ایستاده ایم.
به گفته ی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
سال  ، 97یک هزار و۸۰۰واحدی که تعطیل شده
بود ،احیا شد.
فعال سازی معادن
رحمانی با بیان اینکه فعال سازی معادن
کوچک و زنجیره ارزش را در دستور کار قرار
دادیم ،گفت 15 :پروژه ویژه در سال آینده برای
حفظ تولید داریم ،اگرچه تحریم مشکالتی را برای
تولید بوجود آورده است ،اما فرصت هایی هم ایجاد
کرده است مانند اینکه صادرات را توجیه پذیر کرده
و قاچاق را از توجیه انداخته است.
او افزود :تولید پوشاک که عمدتا از خارج انجام
می شد را در برنامه قرار دادیم ،به طور مثال چادر
مشکی را وارد میکردیم که در حال حاضر برنامه ای
با تولیدکنندگان پارچه در پیش گرفتیم و در حال
آزمایش برای تولید پارچه مناسب هستند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :برای
سال آینده تکمیل پروژه های نیمه تمام را در
اولویت داریم که به ترتیب درصد پیشرفت ،آنها را
تکمیل می کنیم.

تامین نقدینگی الزم
رحمانی با اشاره به مشکالت واحدهای
تولیدی افزود :تامین نقدینگی یکی از مشکالت
واحدهای تولیدی بود که بانک ها باید تامین کنند
و تصمیم شد واحد هایی که می توانند تولید کنند
و بفروشند ،تامین نقدینگی شوند.
رحمانی با بیان اینکه مهمترین اقدام ما این
است که نگذاریم واحد های تولیدی تعطیل شود،
گفت :در برخی حوزه ها مثل فوالد و پوشاک تولید
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
او افزود :برخی صنایع مثل لوازم خانگی نیز جا
دارد که توسعه پیدا کند.
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه
سال آینده تمهیداتی برای ادامه تولید اندیشیده
شده است ،گفت :در حوزه معدن برنامه ویژه ای
داریم که انقالبی در معدن رخ بدهد ،صادرات
کاالهای صنعتی و معدنی را در برنامه قرار دادیم
که برای سال اینده در داخل با تقاضا مشکل داریم
با صادرات اشتغال را حفظ کنیم.

رحمانی با اشاره به تنظیم بازار کاالهای
اساسی افزود :در تنظیم بازار کاالهای اساسی جهاد
کشاورزی تالش فراوانی دارند و دارو را وزارت
بهداشت انجام می دهد و با انها همکاری داریم.
رحمانی اضافه کرد :دولت با وجود کمبود های
ارزی ،بودجه ارزی برای این کاالها اختصاص داده
است.
ضرورت توجه به تولید
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در این دیدار ،گفت:
تولید باشد درامد و اشتغال می آورد و وابستگی را
کم می کند در حالی که اگر تولید با مشکل مواجه
شود گرانی بیکاری و ...به همراه می آورد.
وی افزود :آلمان و ژاپن دو کشور در جنگ
جهانی دوم بخش هایی از آنها ویرانه شد ،اما امروز
پیشرو در عرصه اقتصادی دنیا هستند ،چون این
کشورها تولید خود را احیا کردند و این باعث شد
در سطح اول بیایند.
ایت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد:باید
فرایند کاهش تولید به طور کامل عارضه یابی شده

وراهکارهای الزم برای طرف شدن این موضوع
اتخاذ شود.
این مرجع تقلید اضافه کرد :در کشور ما تولید
با مشکالتی همچون مسائل بانکی ،مالیات ،اداره
کار و نوسانات ارزی مواجه است.
نظارت بر قیمت کاالها
ایت اهلل نوری همدانی نیز با اشاره به لزوم
کنترل قیمت ها ،گفت :باید در فرایندی بررسی
شود کاالیی که تولید شده چقدر هزینه داشته
است و در تمام کشور با یک قیمت به فروش برسد.
وی افزود :باید به قیمت کاال و خدمات نظارت
شود ،البته بخشی از مشکالت به مدیریت باز می
گردد و ارتباطی با تحریم ندارد.
ایت اهلل شهرستانی با اشاره به ضرورت تولید
کاالی با کیفت متذکر شد:برای توسعه صادرات باید
کاالی مناسب تولید کنیم.
وی افزود :تولید کاالی استاندارد زمینه ساز
توسعه صادرات خواهد شد و چنین کاالیی حتما
با استقبال مشتریان در سایر کشورها روبرو خواهد
شد.
آیت اهلل صافی گلپایگانی نیز بر گسترش
روابط بارکشورها تاکید کرد که باید در دستور کار
دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
آیت اهلل علوی گرگانی نیز در دیدار با رضا
رحمانی بر استفاده از افراد و مدیران شایسته تاکید
کرد و گفت :تولید حساس ترین مساله کشور است
و باید احیای واحدهای تولیدی در اولویت قرار
گیرد.
وی ادامه داد:وزارت صنعت حوزه های بسیاری
دارد و باید حساسیت تولید را مد نظر قرار داد و
سیاست های الزم را اتخاذ کرد.
آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور
نیز در دیدار امروز از آمادگی کامل حوزه برای
کمک به تحقیق و پژوهش و فرهنگ سازی برای
استفاده از تولید داخل خبر داد.

نعمتی با اشاره به اینکه دولت فع ً
ال تصمیمی برای سهمیه بندی سوخت ندارد عنوان کرد؛

امکان احیاء کارت سوخت در سال  ۹۸برای ساماندهی قاچاق بنزین

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه احیاء مجدد کارت
سوخت یکی از ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت است ،گفت :دولت
تصمیمی بر سهمیهبندی بنزین ندارد اما ممکن است سال آینده
کارت سوخت به منظور ساماندهی مصرف احیاء شود.
بهروز نعمتی درخصوص «احیای کارت سوخت بدون
سهمیهبندی» و «احیای کارت سوخت با سهمیهبندی» بهعنوان
راهکارهای ارائه شده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی برای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت ،گفت :در رابطه با
قاچاق سوخت جلسات متعددی میان دولت و مجلس بهویژه در
«ستاد عالی اطالعرسانی کشور» برگزار شده است و مباحث مورد
کارشناسی دقیق قرار گرفتهاند اما سهمیهبندی بنزین و هر نوع
سوخت دیگر مخالفت بسیاری از اعضاء را به دنبال داشت.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در
مجلس شورای اسالمی ضمن مخالفت با هر نوع سهمیهبندی سوخت،

افزود :ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد
کارت سوخت امکانپذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف افراد از
سوخت مشخص خواهد شد ضمن آنکه میتواند بهعنوان یکی از
ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت موثر واقع شود.
دو نرخی شدن بنزین حبابهای کاذب قیمت را به دنبال دارد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در توضیح دالیل
مخالفت خود با سهمیهبندی بنزین ،توضیح داد :مردم این روزها با
مشکالت اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند لذا کوچکترین
تغییر قیمت یا دو نرخی شدن بنزین ،حبابهای کاذب قیمت را به
دنبال دارد و تورم بیش از گذشته خواهد شد.
دولت تصمیمی بر سهمیهبندی بنزین ندارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همچنین بیان
کرد :دولت تصمیمی بر سهمیهبندی بنزین ندارد اما ممکن است سال
آینده کارت سوخت به منظور ساماندهی مصرف احیاء شود چراکه

دولت میتواند از اختیاری که برنامه ششم توسعه به آن داده استفاده
کرده و کارت سوخت را مجددا به کشور باز گرداند/.

حذف دالر در مبادالت جهانی راهبرد جدید تجاری ایران

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
حذف دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران
با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید
تجاری ایران است ،از تحول در ترکیب صادراتی
کاالها و خدمات خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی که رئیس جمهور کشورمان را در
سفر به عراق همراهی کرده بود ،در بازگشت از
عراق با اشاره به توافقات انجام گرفته با مسؤلین
عراقی تاکید کرد :با روندی که در روابط اقتصادی
و تجاری ایران و عراق می بی نم و آنچه که با

حذف دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران
با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید
تجاری ایران است ،ادامه داد :وجود محدودیت در
مبادالت پولی ایران و عراق به خاطر تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،پیچیدگی روابط بانکی دو
کشور را زیاد کرده است ولی ما با درک شرایط
و محدودیتهای همکارانمان در عراق و با استفاده
از مکانیسم پرداخت خاص به نحو مقتضی امور را
پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی از صادرات
گسترده در جریان را وصول خواهیم کرد.
همتی افزود :قدم بعدی برای تکمیل این

راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشورهای
همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی
مستقیم ما را به دیگر کشورها کاهش میدهد و
لذا بخش مهمی از صادرات آن کشورها به ایران از
طریق صادرات مجدد آن کشورها قابل تأمین است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان اعالم کرد
االن در یک موقعیت ویژه برای استفاده از ظرفیت
ملی برای پشتیبانی از تولید ملی و صادرات و
کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کاالهای
ساخته شده قرار داریم که میتواند در شکست
قطعی تحریم نقش آفرینی کند.

بازار سهام در هفته اخیر شاهد ترافیک عرضههای اولیه بود که
این موضوع توانست بازار را با تحرک بیشتری روبرو کند .همچنین
پایان تسویه اعتباری کارگزاریها نیز در معامالت تاثیرگذار بود
شاخص کل در این چند روز توانست بیش از  ۶۰۰۰واحد رشد کند.
اهالی بازار سرمایه در پنج روز کاری هفته اخیر در بورس تهران
شاهد اتمام زمان کارگزاریها برای تسویه اعتبارات بودند .این موضوع
توانست مقداری از حجم عرضهها بکاهد و بازار را با رشد در قیمت
سهمهای شاخصساز و در نتیجه افزایش نماگر اصلی بازار مواجه
کند .از طرفی دیگر معامله گران بورسی با عرضه یک شرکت جدید
در بورس اوراق بهادار مواجه شدند.
خبرها از عرضه یک شرکت جدید و احتماالت عرضه دو شرکت
دیگر در بورس تا پایان سال سبب جنب و جوش بیشتری در بازار

هزار و  ۱۲۰میلیارد ریال میرسید اما با گذشت پنج روز کاری در
بورس این رقم به  ۵۱هزار و  ۸۰۶واحدی دست یافت در نتیجه ارزش
معامالت  ۵۶درصد رشد کرد .انتشار  ۷۰۰میلیارد تومان صکوک
مرابحه نیز در رشد ارزش معامالت تأثیر داشت .همچنین در هفته
گذشته حجم معامالت  ۱۱هزار و  ۶۱۲میلیون سهم بود که این رقم
در هفته جاری به  ۱۴هزار و  ۴۴۷سهم رسید و رشد  ۲۴درصدی را
تجربه کرد .شاخص کل بازده نقدی و قیمتی که در هفته گذشته در
تراز  ۱۶۲هزار و  ۸۲۷واحدی قرار داشت با گذشت پنج روز کاری
 ۶۲۸۹واحد رشد کرد و به رقم  ۱۶۹هزار و  ۱۱۶واحدی رسید.
شاخصهای بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب  ۵۰۱۰و
 ۱۰۷۴۱واحد رشد کردند .همچنین شاخص آزاد شناور با افزایش
 ۸۱۵۷واحدی روبرو شد.

از سوی بانک مرکزی؛

بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید ابالغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی
بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای بخش
تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابالغ کرد.
در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل
صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطهای
مرتبط با واحدهای تولیدی ،بسته تشویقی در
حوزههای ثبت سفارش ،عملیات بانکی و تشریفات
گمرکی ،برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات
توسط این بانک به شرح ذیل تهیه و به وزارت صنعت،
معدن و تجارت ابالغ شد.
 -1این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط
با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه می شود .لذا
همه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
 -2اقدامات وزارت صنعت ،معدن وتجارت در
حوزه ثبت سفارش:
* تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد
با واحدهای تولیدی ،برای نیاز واحدهای تولیدی

مشمول این بسته هستند.
* کدهای تعرفه کاالهای مشمول این بسته
که شامل مواد اولیه و واسطهای بخش تولید است،
توسط وزارت صنعت تعیین میگردد .امکان انتخاب
ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته
(در اولویت  1و  )2فراهم میگردد.
* بعد از درخواست مجوز متقاضی ،حداکثر طی
یک روز کاری ،پرونده بررسی و تعیین تکلیف میگردد.
* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این
کاالها کنترل نمی شود.
 -3اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در حوزه عملیات بانکی:
* گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک
روز کاری صادر می شود.
* وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از
حداکثر  35درصد به حداکثر  15درصد کاهش و نحوه
دریافت آن میتواند به صورت چک ،سفته و یا ترکیبی

در دیدار برات کریمی عضو هیات مدیره
بانک ملی ایران و هوشنگ بازوند استاندار
کرمانشاه ،از نقش موثر و حمایتی این بانک در
کاهش مشکالت مردم مناطق زلزله زده استان
تقدیر شد.
به گزارش امتیاز؛ استاندار کرمانشاه با
عنوان اینکه سیستم بانکی به خصوص بانک ملی
ایران با تالش و پرداخت به موقع تسهیالت نقش
به سزایی در رفع مشکالت مردم مناطق زلزله
زده داشت ،از مدیران و کارکنان این بانک برای
خدمات رسانی روزهای اول زلزله سال گذشته
نظیر راه اندازی شعب سیار بانکی و دستگاههای
سیار خودپرداز در شهرستانهای ثالث باباجانی
و سرپل ذهاب در راستای خدمت رسانی بهتر به
زلزله زدگان تقدیر کرد .وی گفت ::نقش بانک
ملی ایران در بازسازی و کمک به مناطق زلزله
زده بی نظیر بوده است و تصمیمات خوبی در
خصوص تسریع در پرداخت تسهیالت برای
واحدها و اماکن زلزله زده گرفته شد که از محل
کمکهای بانک ملی ایران برای مناطق زلزله
زده در موارد متعددی مثل فضاهای آموزشی و
تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها استفاده شده
است.وی از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
بانک ملی ایران بابت کمک به توسعه اقتصادی
کشور و همچنین به صورت ویژه از خدمات
بانک ملی در استان قدردانی کرد و گفت:
بانک ملی ایران بزرگترین بانک جهان اسالم
است و در حادثه زلزله استان ،شبکه بانکی به
ویژه بانک ملی ایران به عنوان پیشتازان عرصه
خدمات رسانی فراتر از انتظار اقدام کرد و از
همه دستگاههای متولی زلزله و خدمات رسان
در این زمینه پیشی گرفت.برات کریمی عضو
هیات مدیره بانک ملی ایران نیز از تالشهای
استاندار در خصوص پیشبرد اهداف استان تقدیر
و آمادگی این بانک را برای مساعدت و همراهی
در جهت این اهداف و پرداخت تسهیالت به
طرحهای اشتغال زا و توسعهای استان اعالم کرد.
در این دیدار حمید رضا فتحی بیرانوند مدیر امور
شعب منطقه یک کشور ،مختار محمدی رییس
اداره کل حسابداری و بودجه و بهزاد جلیلیان
رییس اداره امور شعب استان کرمانشاه بانک،
عضو هیات مدیره را همراهی میکردند.

از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول شود.
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان
صدور اعالمیه تأمین ارز از  3ماه به  6ماه افزایش مییابد.
 -4اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در
حوزه تشریفات گمرکی:
* پیش از اظهار ،امکان پذیرش نمونه برداری
کاالهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند
فراهم میگردد و مجوز ترخیص سازمان مربوطه ،صرفاً با
ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت میپذیرد.
* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب
کاال فراهم میگردد.
* چنانچه در زمان رسیدن این کاالها به اماکن
گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،ثبت سفارش
اعتبار داشته باشد ،تمدید ثبت سفارش جهت انجام
تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نمیباشد.
* اظهارنامههای این کاالها ،به مسیر سبز
سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف

بانک سامان با بهرهگیری از فناوریهای
نوین و مطابق با استانداردهای جهانی ،در شعب
منتخب صندوق امانات واگذار میکند.محمد
فرخیپور مدیر بانکداری خرد اظهار داشت:
بسیاری از شعب بانک سامان به انواع صندوق
امانات الکترونیکی و معمولی مجهز هستند و
بانک آمادگی دارد حداکثر امنیت را برای اموال
و اسناد مشتریان فراهم کند .مدیر بانکداری خرد
بانک سامان گفت :صندوق امانات در سه اندازه
کوچک ،متوسط و بزرگ در اختیار مشتریان قرار
میگیرند و برای رفاه حال مشتریان تغییری در
مبلغ کارمزدها و ودیعه صندوقها امانات داده
نشده است و متقاضیان ضمن افتتاح حساب و
پرداخت یک تا سه میلیون و ۳۰۰هزار تومان
ودیعه و اجار ه بهای ساالنه از۱۳۰هزار تا
۴۲۰هزار تومان میتوانند صندوق امانات بانکی
در اختیار داشته باشند.وی خاطرنشان کرد :تمام
هموطنان که مشتری بانک سامان نیستند نیز
با همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه
خود میتوانند با مراجعه به شعب دارای صندوق
امانات ،پس از افتتاح حساب از این خدمت بانکی
بهرهمند شوند .عالقهمندان به بهرهمندی از این
خدمت میتوانند به شعب مجهز به صندوق
امانات مراجعه کنند یا برای دریافت اطالعات
بیشتر با مرکز سامانارتباط به شماره -۶۴۲۲
 ۰۲۱تماس بگیرند.

شاخصهای عملکردی بانک توسعه
تعاون در سال جاری مثبت بود

ترافیک عرضههای اولیه در بازار سهام
سرمایه شد .از طرفی در فرابورس ایران نیز قرار است در هفته آینده
دو شرکت جدید عرضه شود.
بازار سرمایه در حالی روزهای پایانی سال  ۱۳۹۷را تجربه
میکند که فعاالن این بازار شاهد ترافیک عرضههای اولیه هستند.
ترافیک عرضهها از این بابت که میتواند نقدینگی جدید به بازار سهام
وارد کند خوب است اما از طرفی میتواند موجب افزایش عرضهها به
دلیل شرکت سهامداران خرد در عرضههای اولیه شود.
فلزیها در این هفته تأثیر بسزایی در نوسانات شاخصهای بازار
سهام داشتند؛ به طوری که دو نماد ملی مس و فوالد مبارکه در بیشتر
روزها به عنوان نمادهای با تأثیر بیشتر در شاخص قرار گرفتند و حجم
معامالت قابل توجهی را به خود اختصاص دادند.
در انتهای هفته قبل ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۳۳

استاندارکرمانشاه:

نقش بانک ملی ایران در کمک و
بازسازی مناطق زلزله زده بی نظیر بود

شرایط استفاده از صندوق امانات بانک
سامان

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

سایر همسایگان نظیر ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان
و غیره در حال شکل گیری است میتوانم خبر از
شکل گیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات
صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم.
وی افزود :شکست سیاست تحریم آمریکا در
عمل در حال تحقق است و به تدریج آثار آن در
تغییر ساختار تجاری ایران در حال ظهور میباشد.
واکنش سریع فعالین اقتصادی و پشتیبانی
ارگانهای ذیربط دولتی تحقق این تحول را شتاب
خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه

بانك

همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و
خروج کاال فراهم میگردد.
* بررسی ارزش این اظهارنامهها با عنایت به
قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه ،بعد از ترخیص کاال
انجام میشود.
* امکان اعطای تسهیالت در پرداخت حقوق
ورودی از جمله پذیرش ضمانتنامه بانکی معتبر یا
ترخیص نسیه (نگهداری از کاال صرفاً به میزان حقوق
ی شود.
ورودی و عوارض متعلقه) فراهم م 
* تلورانس قابل قبول در ارزش ،وزن و تعداد
کاال با فرض ثابت بودن شرح تجاری به  10درصد
افزایش مییابد.
* امکان ترخیص کاالهای مورد نیاز فوری به شرط
ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم میگردد.
* امکان ترخیص شبانهروزی کاالهای مشمول
این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده
فراهم میگردد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه
تعاون گفت :بانک توسعه تعاون در شاخصهای
عملکردی از رشد مناسبی برخوردار است.
حجتاهلل مهدیان در آخرین جلسه شورای
اداری این بانک در سال جاری با اعالم مطلب
فوق اظهار داشت :بررسی عملکرد و آمار و ارقام
فعالیت بانک توسعه تعاون در سال  ۹۷بیانگر
رشد مثبت و قابلتوجه در بخشهای مختلف
بوده است .مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه
تعاون در سال  ۹۷قریب به یکصد هزار میلیارد
ریال تسهیالت اعتباری پرداخت کرده است
اظهار داشت :خوشبختانه بانک در تجهیز منابع
و تخصیص تسهیالت از رشد  ۴۰درصدی نسبت
به سال گذشته برخوردار بوده است.وی با اشاره
به رشد تدریجی بانک از ابتدای فعالیت تا سال
 ۹۴گفت :از سال  ۹۵تا پایان سال  ۹۷شاهد
یک جهش بسیار خوب در همه شاخصهای
عملکردی بودهایم بهویژه در سال  ۹۷این روند
فزاینده بهمراتب بهتر و بیشتر شده است.رییس
هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون
عاملیت این بانک را در دو طرح ملی اشتغال
پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و
همچنین کمک و مشارکت در طرح رونق تولید
و حمایت از جامعه هدف ،نهادهای حمایتی نظیر
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید ،وام
ازدواج جوانان شرایطی را فراهم ساخت که
ظرفیت و قابلیت این بانک در اثربخشی و فعالیت
مناسب بهمراتب بیشتر شود.وی حمایت و کمک
دولت و مجلس و اقبال و کمک دستگاههای
باالدستی از این بانک را طی مدت اخیر ارزشمند
و قابلتوجه دانست و دراینباره گفت :بیتردید
کمک بیشائبه دولت و مجلس منتج به تصویب
افزایش سرمایه  ۱۰۰۰۰میلیارد ریالی بانک شده
است که با تصویب این عدد سرمایه بانک دو برابر
خواهد شد .وی اظهار امیدواری کرد با تخصیص
این سرمایه شرایط اعتباری بهتری برای فعالیت
پیش روی این بانک قرار گیرد.

