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اخبار
وزیر صنعت خبر داد:

راهاندازی دفاتر تجاری در کشورهای
ترکیه ،لبنان ،سوریه و عراق

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
 ۵۵درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵
کشور همسایه است ،از راهاندازی دفاتر تجاری
این وزارتخانه در کشورهای ترکیه ،عراق ،لبنان
و سوریه خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،رضا رحمانی در دیدار
با سفیر ایران در عمان با اشاره به پتانسیل
اقتصادی کشور عمان گفت :عمان با توجه
به تجارت آزاد با  ۲۷کشور دنیا ،دروازه ورود
به بازاری  ۵۰۰میلیونی است که ایران باید با
افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری خود با این
کشور از این فرصت استفاده کند .او با بیان اینکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،افزایش مراودات
تجاری با کشورهای عراق ،ترکیه ،سوریه و لبنان
را در دستور کار قرار داده است ،افزود :بخشی از
برنامه ،راه اندازی دفاتر تجاری وزارت صنعت،
معدن و تجارت در شهرهای اربیل ،بصره و بغداد
در عراق و استانبول در ترکیه است که در همین
ارتباط دفتر وزارتخانه در آنکارا پایتخت ترکیه
فعال است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید
بر اینکه  ۵۵درصد از صادرات غیرنفتی ایران به
 ۱۵کشور همسایه است ،اظهار کرد :همچنین
تنها  ۲درصد از واردات این کشورها از ایران است
که برنامه ما افزایش این میزان به  ۵درصد است.
رحمانی همچنین افزایش همکاریهای
اقتصادی با عمان ،عراق و لبنان را دروازه ورود
به بازار کشورهای عربی خواند و گفت :محور
برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای
سال آینده ،افزایش صادرات ،تولید ساخت داخل
و فعال سازی معادن است.

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک
شرکتهای بیمه اعالم شد

بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری
ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه را بر
مبنای اطالعات آخرین صورتهای مالی مصوب
تا روز  ۱۹فروردین ماه منتشر کرد.
بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه
مرکزی ،بیمه ایران با  ۱۸میلیون و  ۶۱۵هزار و
 ۲۴۶میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز
نگهداری ریسک دارد .شرکت های بیمه آسیا با
 ۳میلیون و  ۵۱۵هزار و  ۹۶۷میلیون ریال ،بیمه
البرز با  ۳میلیون و  ۱۴۴هزار و  ۸۳۴میلیون
ریال در رتبه های دوم و سوم باالترین ظرفیت
مجاز نگهداری ریسک هستند.بیمه پارسیان با
 ۲میلیون و  ۴۹۳هزار و  ۴۹۷میلیون ریال و
بیمه دانا با  ۲میلیون و  ۲۶۲هزار و  ۴۷۴میلیون
ریال در رده های بعدی جدول منتشر شده از
سوی بیمه مرکزی درباره ظرفیت مجاز نگهداری
ریسک هستند .براین اساس ،تنها  ۳شرکت
بیمه ایران ،پاسارگاد و ملت ظرفیت مجاز قبولی
اتکایی دارند و بیمه ایران معین که پیش از این
مجاز به قبول اتکایی بود ،حذف شده است.
همچنین  ۲شرکت اتکایی امین و ایرانیان نیز
ظرفیت قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های
بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند.
براین اساس بیمه ایران  ۹میلیون و ۳۰۷
هزار و  ۶۲۳میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی
اتکایی دارد .بعد از این شرکت ،بیمه پاسارگاد
با  ۷۷۷هزار و  ۷۲۶میلیون ریال و بیمه ملت
با  ۶۹۸هزار و  ۳۷۶میلیون ریال در رتبه دوم
و سوم قرار دارند.
همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین با
 ۹۱۴هزار و  ۸۹۸میلیون ریال و بیمه اتکایی
ایرانیان با  ۶۲۰هزار و  ۶۲۹میلیون ریال ظرفیت
مجاز قبولی اتکایی دارند.
براساس آمار منتشره در جدول بیمه
مرکزی ،ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد
برای بیمه ایران  ۳۷۲هزار و  ۳۰۵میلیون ریال،
برای بیمه پاسارگاد  ۳۱هزار و  ۱۰۹میلیون ریال
و برای بیمه ملت  ۲۷هزار و  ۹۳۵میلیون ریال
است.

س کاال در سال ۹۸
سیاستهای جدید بور 

مدیرعامل بورسکاال در رابطه با مهمترین
برنامههای این بورس در سال جدید گفت :تنوع
بیشتر قراردادها و ابرازهای معامالتی در دستور
کار بورس کاال در سال جدید قرار دارد.
حامد سلطانینژاد با اشاره به نامگذاری
امسال با شعار «رونق تولید» در رابطه با
مهمترین برنامههای بورس کاال در سال جدید
اذعان داشت :بورس کاال در طول فعالیت خود
قراردادهای معامالتی متنوعی ایجاد کرده و
ل جدید و سالهای آینده نیز قصد دارد
در سا 
محصوالت جدیدی را بهعنوان داراییهای پایه
ابزارهای موجود معرفی کند.
مدیرعامل بورسکاال در ادامه یکی از
برنامههای این بورس در سال جدید را عرضه
صندوقهای کاالیی بر روی محصوالت کشاورزی
عنوان کرد و افزود :از این طریق سرمایههای
سرگردان برای تامین مالی بخش کشاورزی
جذب میشود.
وی اضافه کرد :همچنین در سال  ۹۸بورس
کاال قصد دارد صندوقهای سرمایهگذاری ایجاد
شده را بهعنوان دارایی پایه جدید برای بازارهای
آتی و اختیار معامله به فعاالن بازار معرفی کند و
بازار مشتقه را توسعه دهد.
سلطانینژاد گفت :در حوزه گواهی سپرده
س کاال در حال حاضر مقدمات
کاالیی نیز بور 
تاسیس بازار گواهی سپرده مس و میلگرد را
فراهم کرده که در صورت موافقت سازمان بورس
در سالجاری معامالت گواهی سپرده کاالیی روی
این دو محصول جدید نیز راهاندازی خواهد شد.
وی افزود :عالوه بر توسعه دارایی پایه روی
ابزارهای موجود ،قصد داریم ابزارهای جدیدی
را نیز در سال جدید به فعاالن اقتصادی معرفی
کنیم که در این زمینه راهاندازی معامالت «اوراق
خرید دین» بهعنوان یک ابزار تامین مالی جدید
و راهاندازی معامالت «حق امتیاز» از برنامههای
سالجاری بورس کاالی ایران است.
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آغاز نصب زنجیره  ۲۰تایی سانتریفیوژ آیآر ۶در نطنز به دستور رئیسجمهور

رونمایی از  ۱۱۴دستاورد جدید هستهای

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
صبح دیروز در مراسم سیزدهمین سالروز ملی
فناوری هستهای ،از  ۱۱۴دستاورد هستهای
رونمایی کرد.
روحانی از دستاوردهای سانتریفیوژ زونال
پیوسته ،طراحی و ساخت سیستم کنترلی سامانه
سنجش فرایندی ،ساخت چشمه فوتونهای درهم
تنیده کوانتومی ،ایتریوم  ،۹۰اکسیژن  ۱۸و طراحی
و ساخت طیف سنج پیشرفته  FTIRدر سالن
اصلی این مراسم رونمایی کرد.
چند دستاورد دیگر از جمله نصب زنجیره
۲۰تایی ماشین سانتریفیوژ پیشرفته  IR۶در سایت
نطنز و بهرهبرداری از مرکز ملی فناوری خالء ایران
در فردو از طریق ویدئو کنفرانس رونمایی شد.
رئیس جمهور خطاب به سران آمریکا خاطر
نشان کرد :اگر تا دیروز از ( )IR1میترسیدید
ببینید امروز ما زنجیره  ۲۰تایی  IR6را رونمایی
کردیم .اگر باز هم به ظلم و زیاده خواهی خود ادامه
دهید در آینده نه چندان دور زنجیره  IR8را هم
رونمایی خواهیم کرد.
وی افزود :شما نمیتوانید جلوی پیشرفت ملت
ایران را بگیرید .اگر مقصود شما از تحریمها ،کاهش
توان دفاعی ایران بوده باید بدانید قدرت نظامی
ایران از سال گذشته تا به امروز به موشکها و
سالحهایی دست پیدا کرده است که در مخیله شما
هم نمی گنجد .پس شما جلوی قدرت نظامی ما را
نمیتوانید بگیرید .اگر مقصود شما از این تحریمها
ایجاد اختالف در داخل کشور است ،اشتباه کردید.
از سال گذشته تا به امروز یعنی از اردیبهشت ۹۷
که نغمه شوم تحریم را سر دادید تا فروردین امسال

وحدت ملت ایران روز به روز بیشتر شد.
وی افزود :اگر این دولت از سال  ۹۲از روز اول
گفت سانتریفوژ بچرخد اقتصاد ملت هم بچرخد
به هدفش رسید .سانتریفیوژ ما میچرخد ،بهتر،
دقیقتر و با کیفیت باال .ملت ایران هم در رشد و
توسعه علمی هر روز قدم جدیدتری بر میدارد .اگر
قبل از سال  ۹۲نیمی از گندممان را نیاز داشتیم
از خارج وارد کنیم امروز علیرغم سیل و مشکالت
به واردات نیاز نداریم .ما سال گذشته در بنزین
هم خودکفا شدیم .در منابع گاز مشترکمان از
همسایگان جلو زدیم .اقتصاد ما علیرغم میل و
تحریم شما چرخید؛ این وعده دولت به ملت ایران
بود به این وعده عمل میکند.
روحانی گفت :دولت کنار اقتصاد دانش بنیان

است .ببینید چند هزار شرکت دانش بنیان فعالیت
خود را آغاز کرده است .ببینید در همه رشتههای
علمی و فنآوری رشد کردیم .سی و پنج پله رشد
کردیم .پس مسیر ما درست است .مسیر ما رشد علوم
و خودسازی کشور است .شما خواهید دید بازسازی
استانهای آسیب دیده طول نمیکشد .ما میدانیم
خسارتها بسیار باالست شرایط دامداران ،کشاورزان،
منازل و زیر ساختهای ما آسیب دیده است ،اما تا
تابستان بخشی را جبران میکنیم .ملت ما یک پارچه
است اولین هدف ما جبران خسارات است.
وی یادآور شد :دیروز خدمت مقام معظم
رهبری بودم ،بخشی از صحبت ما درباره جبران
خسارات بود .امروز بحمد اهلل مقام معظم رهبری،
مجلس ،نیروهای مسلح و دولت یکپارچه هستند.

رئیس جمهور گفت :من از همه کسانی که
در این تعطیالت عید حتی یک ساعت به تعطیلی
نرفتند؛ از استانداران ،بخشداران ،فرمانداران،
نیروهای مسلح ،نیروهای امدادی تشکر میکنم.
هواپیما و هلیکوپتر ما شبانه روز تالش کردند.
جای سپاس و تشکر از همه ملت ایران به خاطر
صبوری ،ادب و عزتشان است .این همه روح بلند
و صبوری در حالی که خانه و زندگیاش به خطر
افتاده اما زبانش مهربانانه است ،این فرهنگ بزرگ
ملت را نشان میدهد.
وی تصریح کرد :من از رئیس سازمان انرژی
اتمی و تمام عزیزان این حوزه تشکر میکنم .دکتر
صالحی از بی مهریها گفتند ،اگر کسی چیزی بگوید
اجرتان بیشتر میشود .اگر اجر بی حساب میخواهید
این حرفها هم هست .ممکن است اختالف فکر و
نظری باشد اما همه ملت واحد هستیم ،اتحاد امروز
را ارج بدانیم که به دست خودمان ایجاد شده است.
من تشکر میکنم از کسانی که  ۱۱۴فناوری جدید را
تقدیم ملت ایران کردند.
روحانی گفت :ما هم در نهایت خدمتمان
به ملت ایران و ملت منطقه است .ما در بسیاری
امور صبر و حوصله کردیم .من به  ۵+۱میگویم،
به آن  ۵+۱که یکاش زد زیر تعهدش .به آن پنج
میگویم به وظایفتان توجه کنید .ما صبر میکنیم
و صبر کردهایم؛ اما صبر آستانهایی دارد بعد آن
ملت و نظام ایران قدم دیگری بر میدارد.
وی در پایان گفت :ما اگر صبر میکنیم از
ضعف نیست؛ به خاطر آینده منافع ملت ایران و
منطقه است .امیدواریم دیگران بدانند تاریخ نسبت
به آنها قضاوت میکند ،پای عهدتان بایستید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  پیشنهاد داد:

حذف  ۹۳۶هزار میلیارد تومان یارانه پنهان روی میز دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در جلسه روز  ۱۳فروردین
 ۹۸با مقام معظم رهبری ،بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
برای جبران خسارات سیل ،مطرح و در این راستا مقدماتی تمهیده
شده است.
محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه تولید و
اشتغال و اصالح ساختار بودجه ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به این
سوال که میزان خسارات وارده ناشی از سیل اخیر چه مقدار بوده
است ،اظهار داشت :از همه دستگاههای ذی ربط ،گزارشی با موضوع
برآورد هزینهها دریافت شده که البته یک گزارش مقدماتی است؛ از
سوی دیگر بخشی از خسارات هم در حال وقوع است؛ اما به هر حال
حجم خسارات به جد باال است ،بنابراین باید تمشیت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با اینکه آیا نامهای
از سوی رئیس جمهور به مقام معظم رهبری جهت برداشت از منابع
صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل ارسال شده است؟
گفت :دولت اگر اقدامی کند خودش توضیح میدهد؛ اما در جلسه روز
 ۱۳فروردین ماه با مقام معظم رهبری ،بحث همین بود که اگر جمع
بندی این باشد که از منابع صندوق استفاده کنیم ،استفاده خواهیم
کرد که در این راستا تمهید مقدماتی انجام شده است.
وی افزود :ساز و کار قانونی را برای استفاده از منابع مختلف
بودجهای ،بانکی و صندوق توسعه ملی فراهم میکنیم و منابع مطلوب
را تأمین خواهیم کرد.

وی در رابطه با تعیین تکلیف یارانه پنهان ،گفت ۹۳۶ :هزار
میلیارد تومان یارانه پنهان و  ۴۵هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی
داریم؛ با این شرایط چطور میتوان اصالح ساختار بودجه انجام داد؟
ما در این زمینه برنامهای آماده کردیم و به شورای عالی اقتصادی
تقدیم خواهیم کرد.
نوبخت در رابطه با علت خروج گوشت از شمول دریافت ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،با بیان اینکه در این خصوص بحث مفصلی در دولت
انجام شد ،گفت :سال گذشته رئیس جمهور تاکید کرد زندگی مردم
از نوسانات ارز مبرا شود از این رو ارز  ۴۲۰۰تومانی برای  ۲۵قلم کاال
در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد :اما آیا هدفی که داشتیم تأمین میشود و گوشت با
قیمت مدنظر به دست مصرف کننده میرسد؟ قیمتهای بازار نشان
میدهد هدف حاصل نشد.
وی گفت :مشکل این است که دام از کشور خارج میشود.
نوبخت اظهار داشت :در جلسه ستاد اقتصادی دولت به جمع
بندیهایی رسیدیم تا این موضوع را اصالح کنیم .البته ما به التفاوت
در بودجه منظور نمیشود و به مردم پرداخت میشود که البته هنوز
به جمع بندی نرسیدهایم.
معاون رئیس جمهور گفت :بحث حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از
 ۲۵قلم کاال هنوز نهایی نیست و فقط برای گوشت نهایی شده است.
وی با بیان اینکه در حاضر مابه التفاوت قیمتها به مردم

نمیرسد ،یادآور شد :میخواهیم سازوکاری را طراحی کنیم که ما به
التفاوت قیمت به مردم برسد که البته هنوز در خصوص نحوه پرداخت
ما به التقاوت به مردم به جمع بندی نرسیدهایم.
نوبخت همچنین در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال
جاری ،اظهار داشت :افزایش حقوقها براساس مصوبه مجلس
شورای اسالمی و با محاسبات دولت تا  ۲۰درصد در حقوقهای
سال جاری محاسبه و اعمال میشود که اگر هم از فروردینماه
اعمال نشود به طور حتم از ابتدای آن در نظر گرفته شده و
پرداخت میشود.

کمک پنج میلیارد ریالی ایرانسل به سیلزدگان اهدا شد

کمک پنج میلیارد ریالی ایرانسل برای رفع
نیازهای ضروری آسیبدیدگان سیل در استانهای
مختلف ،به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران اهدا شد.
به گزارش امتیاز ،طی مراسمی که صبح
سهشنبه  20فروردین با حضور محمد نصیری
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر و
علیاصغر عینیپور معاون فنی و مهندسی ایرانسل
در محل جمعیت هالل احمر برگزار شد ،مبلغ

در استانهای مختلف را تشریح کرد .وی همچنین
تاکید کرد« :ایرانسل فراتر از وظیفه تخصصی خود
در مخابرات ،یاریرسانی به عزیزان آسیبدیده و
سازمانهای امدادی را مسئولیت اجتماعی خود
میداند .به همین دلیل آماده همکاری گستردهتر
با جمعیت هاللاحمر ،به عنوان سازمان تخصصی
امدادرسان برای کمکهای بیشتر به آسیبدیدگان
و بازسازی بخشی از زیرساختهای تخریب شده
است».
ایرانسل با وقوع بارشهای شدید و شرایط
جوی سخت در استانهای مختلف ،با اعزام سریع
کارشناسان فنی به منطقههای آسیبدیده و بررسی
شرایط ایجاد شده ،در سریعترین زمان ممکن
شبکه را به حالت عادی و پایدار بازگرداند و برای

سرعت بخشیدن به امدادرسانی به سیلزدگان ،به
دفعات مکالمه و پیامک منطقههای سیلزده را
رایگان اعالم کرد.
در زمان بحران تیم فنی ایرانسل با توجه به
شرایط ایجاد شده از منابع مختلف تأمینکننده
انرژی مثل ژنراتورها برای برقرسانی و فعال
نگهداشتن آنتنهای مخابراتی استفاده کرد و
شبکه را برای استفاده مشترکان خود و مشترکان
اپراتورهای دیگر که از طریق رومینگ ملی از
شبکه ایرانسل استفاده میکردند پایدار نگه
داشت .همچنین بررسی و رفع مشکالت احتمالی
مشترکین مناطق آسیبدیده از طریق تماس
با مرکز شبانهروزی ارتباط با مشتریان ایرانسل
(شماره  ،)۷۰۰در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

انتقال گاز در استانهای سیلزده پایدار است

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از پایش مداوم خطوط انتقال
گاز و ایستگاههای تقویت فشار گاز در استانهای سیلزده خبر داد و
گفت :هیچ مشکلی در روند انتقال و توزیع گاز وجود ندارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نفت ،سعید توکلی ،در تشریح
وضع شبکه انتقال گاز کشور در استانهای سیلزده گفت :با گشت و
سرکشی که پس از هر بارندگی و سیل در شبکه انتقال گاز کشور انجام
میشود و نیز همکاری شرکت انتقال گاز ایران با ستاد شرکت ملی گاز
ایران ،مجموعه گازرسانی و دیسپچینگ ،تاکنون هیچ مورد انفجار یا
آتشسوزی در خطوط فشار قوی انتقال گاز کشور رخ نداده است.
وی افزود :این سرکشی بینظیر در مدت زمان محدود،
نشاندهنده پایش ،نگهداری و بهرهبرداری صحیح و همچنین واکنش

سریع و اثربخش کارکنان شرکت انتقال گاز در شرایط اضطراری است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به بارشهای بسیار
شدید و جاری شدن سیالب و رانش زمین در استان لرستان اظهار
کرد :در اثر این بارشها در هفته گذشته ،بخشی از خط لوله گاز ۳۶
اینچ خرمآباد دچار آسیبدیدگی شد که با عملکرد مطلوب شیرهای
قطع اتوماتیک  LBVطرفین محل حادثه و قطع فوری جریان گاز ،از
هرگونه انفجار و آتشسوزی در خط جلوگیری شد و عملیات اصالح
خط نیز در کمترین زمان ممکن صورت گرفت.
توکلی ادامه داد :با تدبیر و سرعت عمل مجموعه نیروهای
معاونت عملیات خطوط لوله و به خصوص مرکز بهرهبرداری خطوط
لوله خرمآباد و باوجود کوهستانی بودن این نقطه از خط ،بارش

سنگین باران و برف و برودت هوا و همچنین مسدود بودن بیشتر
راههای مواصالتی ،در یک اقدام ضربتی و با هماهنگی مدیریت بحران
استانهای همدان و لرستان ،با انتقال تجهیزات و ادوات الزم و اعزام
کارکنان مجرب ،عملیات تعمیر خط در حداقل زمان ممکن و بدون
قطعی گاز مشترکان ،با موفقیت انجام شد و خط یاد شده در مدار
بهرهبرداری قرار گرفت.
به گفته وی ،تعمیرات مربوط به پارگی بخشی از خط لوله ۲۰
اینچ کرمانشاه در عرض رودخانه گاماسیاب که عصر دیروز (دوشنبه،
 ۱۹فروردینماه) در اثر رانش زمین بهوجود آمده بود نیز صبح امروز
و در یک عملیات دوساعته انجام شد و اکنون مشکلی از نظر توزیع
گاز وجود ندارد.

احتمال توقف واردات گاز ایران از عراق ضعیف است

یک کارشناس بازار گاز احتمال قطع واردات
گاز ایران از سوی عراق را ضعیف دانست و گفت:
عراق نباید غایت صادرات گاز ایران باشد و باید به
بازار سوریه ،کویت و لبنان نیز وارد شویم.
جواد سلیمان پور ،کارشناس حوزه صادرات
گاز درباره اینکه امکان قطع واردات گاز ایران از
سوی عراق طی  ۲تا  ۳سال آینده توضیح داد:
عراق میتواند با جمع آوری گازهای همراه نفت
خود بخشی از نیاز خود به گاز را تأمین کند ،اما
نکتهای که در این میان وجود دارد  ۵واحد جمع
آوری و پاالیش گاز عراق است که در حال احداث
بود ،اما در نتیجه حمله داعش این طرحها متوقف
شد که اکنون در حال احیا است که بین  ۲تا ۳

سال زمان میبرد.
وی با تاکید براینکه حجم گازهای همراه نفت
عراق پاسخگوی نیاز این کشور نیست ،تصریح
کرد :عراقیها تصمیم دارند تولید نفت خود را تا
سال  ۲۰۲۵میالدی به  ۷میلیون بشکه در روز
برسانند .در صورتی که تولید نفت خود و در نتیجه
تولید گازهای همراه نفت را افزایش دهد ،باز هم
نمیتوانند نیاز کل کشور خود به صورت پایدار
تأمین کنند چرا که عمده تولید نفت عراق در
جنوب این کشور است .از سویی دیگر عمده مصرف
گاز عراق به منظور تولید برق و بخشی هم برای
تزریق به چاههای نفتی است.
این کارشناس حوزه صادرات گاز ادامه داد:

میلیون تومان کمک نقدی برای
استانهای سیل زده در اپلیکیشن «بله»
جمع آوری شد

کاربران اپلیکیشن «بله» با هدف کمک
به هموطنان استانهای سیلزده بیش از 664
میلیون تومان کمک نقدی انجام دادند.
به گزارش امتیاز« ،بله» در راستای
مسئولیت اجتماعی خود فراخوانی برای کمک
به استانهای سیل زده برای کاربران خود ارسال
کرد .این فراخوان در قالب بازوی (بات) «کمک
به سیلزدگان کشور» در «بله» اجرا شد و
کاربران به راحتی از طریق کارت بانکی ،کمک
نقدی خود را به میزان دلخواه برای سیلزدگان
به صورت مستقیم به شماره حساب اختصاصی
اعالم شده توسط جمعیت هالل احمر ایران و
کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز کردند.
بانک مرکزی اعالم کرد:

مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی
بانک مرکزی تمدید شد

بانک مرکزی ،مهلت استفاده از بسته ارزی
تشویقی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز
صادراتی را تا پایان شهریورماه  ۹۸تمدید کرد.
بانک مرکزی با توجه به عملکرد
صادرکنندگان و واردکنندگان در بهرهگیری
از بسته تشویقی ابالغی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۴
در سایت رسمی این بانک و متعاقباً طی نامه
شماره  ۹۷.۴۴۶۳۲۳مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴و با
هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع
تعهدات ارزی خود از یکسو و تسهیل تأمین
مالی تجارت و پروژهها از سوی دیگر ،مهلت
دستورالعمل فوقالذکر تا پایان شهریور ماه
 ۱۳۹۸را تمدید کرد .در اطالعیه بانک مرکزی
آمده است :با توجه به سیاستهای ارزی اجرا
شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی
کشور از محل واگذاری امتیاز پروانههای صادراتی
ظرف یک ماه گذشته بالغ بر  ۱.۵میلیارد دالر
واردات انجام شده است .ضمن اینکه در راستای
اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت کشور،
فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محل
صادرات غیرنفتی به صورت ویژه پیگیری شده و
تا پایان فروردین ماه سال  ۱۳۹۸ارتباط مستقیم
بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه
جامع تجارت برقرار خواهد شد.

پرداخت وام ازدواج  ۳۰میلیونی در
بانک قرضالحسنه مهر ایران

طی مراسمی در محل جمعیت هالل احمر

پنج میلیارد ریال از طرف ایرانسل برای کمک
به رفع نیازهای ضروری سیلزدگان ،به جمعیت
هاللاحمر اهدا شد.
ایرانسل عالوه بر این مبلغ 55 ،میلیارد ریال نیز
برای کمک به بازسازی زیرساختها در منطقههای
سیلزده اختصاص داده است.در این مراسم ،رئیس
سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر با اشاره به
وسعت بیسابقه سیل در استانهای مختلف ،ضمن
تقدیر از ایرانسل برای همکاری در روند امدادرسانی
به سیلزدگان ،برلزوم توجه ویژه به ابعاد گوناگون
خسارتهای سیل تاکید کرد.
همچنین معاون فنی و مهندسی ایرانسل نیز
طی سخنانی اقدامات ایرانسل برای حفظ پایداری
شبکه و کمک به روند امدادرسانی پس از بروز سیل

بانك

زیر ساخت صنعت برق عراق از نظر تولید و انتقال
شرایط مطلوبی ندارد .بنابراین حتی با استفاده از
گازهای همراه نفت خود که عمده آن در جنوب این
کشور متمرکز بوده ،باز هم به واردات گاز و برق از
ایران نیازمند است.
سلیمان پور با اشاره به اینکه ما میتوانیم مشروط
به استفاده از گاز ایران ،اقدام به ساخت نیروگاه در
بخشهای مختلف این کشور کنیم ،اظهار داشت:
نباید هدف نهایی خود را بازار گاز عراق قرار دهیم،
بلکه باید در نظر داشته باشیم که عراق گلوگاهی است
برای دسترسی به بازار گازی سوریه ،لبنان و کویت .به
ویژه کویت که از نظر فاصله مکانی اختالف چندانی با
ایران ندارد .ایران میتواند چه به صورت مستقیم و چه

به صورت سوآپ وارد بازار گازی کویت شود چرا که
این کشور فقط منابع نفتی در اختیار دارد و به دلیل
مصرف برق باال ،نیاز به گاز باالیی نیز دارد.
به گفته وی ،اینکه گفته میشود عراق میتواند
گاز مایع ( )LNGرا جایگزین گاز دریافتی از ایران
کند ،صحیح نیست چرا که ال ان جی گاز گرانی
است و استفاده آن برای نیروگاه هزینه باالیی در
بر دارد و از سویی دیگر بارگیری محدودی دارد که
نیاز به تجهیزات و بندرگاههایی دارد تا بتوان گاز
مایع را تبدیل کرده و مورد استفاده قرار داد که
عراق فاقد آن است و از سویی با توجه به گستردگی
جغرافیایی عراق ،توزیع چنین گاز گرانی بعید و
تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهرایران گفت:
این بانک امسال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸
کل کشور به هریک از زوجها به میزان  ۳۰میلیون
تومان تسهیالت ازدواج پرداخت میکند.مرتضی
اکبری در این باره اظهار داشت :این بانک در
راستای اجرای بند «الف» تبصره  ۱۶قانون بودجه
امسال ،به متقاضیان وام ازدواج که در سامانه بانک
مرکزی ثبت نام کرده و این بانک به عنوان بانک
عامل برایشان معرفی شده است ،تسهیالت ۳۰۰
میلیون ریالی پرداخت می کند .وی افزود :بانک
قرض الحسنه مهرایران در سال گذشته ،پیشگام
پرداخت تسهیالت  ۱۵۰میلیون ریالی ازدواج در
شبکه بانکی کشور بوده و طی یازده سال فعالیت
خود بالغ بر  ۲۸۵هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج
به ارزش  ۱۵هزار و  ۱۱۵میلیارد ریال پرداخت
کرده است .مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران
تصریح کرد :متقاضیان دریافت تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج امسال نیز می توانند با مراجعه به
آدرس  /https://ve.cbi.irو انتخاب این بانک
برای پرداخت تسهیالت ،نسبت به ثبت درخواست
خود اقدام کنند.وی ادامه داد :مبلغ این تسهیالت
برای هر یک از زوجین ۳۰۰ ،میلیون ریال با دوره
بازپرداخت پنج ساله ( ۶۰ماهه) و نرخ کارمزد ۴
درصد است.

پرداخت  ۱۱هزار فقره وام به
سیلزدگان  ۷استان؛ توسط بانک
توسعه تعاون

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار
اعضای هیات مدیره این بانک با رییس سازمان
برنامه و بودجه ،نسبت به انجام عاملیت تخصیص
و پرداخت تسهیالت دولت به سیل زدگان اعالم
آمادگی کرد .حجتاهلل مهدیان رییس هیات
مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ب ه اتفاق
ت مدیره این بانک عصر دوشنبه با دکتر
اعضاء هیا 
نوبخت معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه
و بودجه دیدار کردند .در این دیدار ،رییس هیات
مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی گزارشی
به اقدامات این بانک در رابطه با کمکرسانی به
سیلزدگان اخیر گفت :بانک توسعه تعاون با توجه
به ماهیت اجتماعی و اقتصادی ب ه عنوان اولین بانک
دولتی در راستای کمک و حمایت از سیلزدگان
استانهای لرستان ،خوزستان ،گلستان ،مازندران،
ایالم ،کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری اقدام به
تخصیص یازده هزار فقره تسهیالت اعتباری به
مبلغ  ۱۲۵۰میلیارد ریال نمود که در این میان
 ۴۰۰۰فقره از تسهیالت ب ه صورت پرداخت وام
قرضالحسنه و  ۷۰۰۰فقره از آن در قالب جعاله
تعمیر مسکن  ۱۵۰میلیون ریالی میباشد.همچنین
در این دیدار مهدیان از اعالم آمادگی بانک توسعه
تعاون برای عاملیت اعطاء تسهیالت اعتباری به
آسیب دیدگان سیل اخیر خبر داد و در اینباره
اظهار داشت :در صورت تخصیص منابع مشخص
و خاص از سوی دولت برای کمک به سیلزدگان و
آسیب دیدگان ناشی از سیل اخیر ،این بانک آمادگی
عهدهداری عاملیت برای تخصیص و پرداخت این
تسهیالت اعتباری به جامعه هدف را دارد.همچنین
در این دیدار دکتر نوبخت معاون رییسجمهور و
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ضمن تقدیر
و تشکر از عملکرد بانک در عاملیت اجرای دو طرح
ملی اشتغال پایدار روستایی و اشتغال فراگیر ،از
اقدامات این بانک نیز به جهت همکاری در تامین
مالی الزم جهت خرید تضمینی گندم کشاورزان در
سال گذشته قدردانی کرد و همچنین اقدامات بانک
توسعه تعاون و تصمیمات و تمهیدات این بانک را
در ارتباط با کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر در
خور توجه دانست.

