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اخبار
فرحی:

مشتریان پست بانک ایران نظرات
خود را در مورد میز خدمت
الکترونیکی بانک اعالم کنند
فرحی مدیرعامل پست بانک ایران به
مناسبت روز خبرنگار و در نشست با اصحاب
رسانه ضمن تبریک این روز و رونمایی از
میز خدمت الکترونیکی پست بانک گفت :با
توجه به دستور رئیس جمهوری و تأکید وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات نسخه اولیه این
خدمت راه اندازی شده و در هفته دولت
امسال خدمات آن تکمیل و رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران،
فرحی افزود :انتظار داریم مشتریان بانک
نسخه اولیه میزخدمت را بررسی کرده و
خدمات موردنیاز آنان که در نسخه اولیه دیده
نشده را از طریق شماره تلفن  )021(84284و یا
ایمیل  info@postbank.irبه روابط عمومی
این بانک اعالم کنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

تهدید تحریمها را به فرصت تبدیل
خواهیم کرد
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به
توليد محصول جدید شرکت سایپادیزل گفت:
با اجرای روشهای متنوع در زمینه مقابله با
تحریمها ،تهدیدهای ناشی از آن را به فرصتی برای
رشد و شکوفایی گروه سايپا تبدیل خواهیم کرد.
به گزارش سايپانيوز ،محسن جهرودی
در جریان بازدید استاندار خراسان رضوی،
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
مدیران صنعتي استان خراسان رضوی از غرفه
گروه سایپا گفت :خودروی کشنده سنگین
دانگفنگ  KX480بهعنوان یک محصول
تجاری جهت ادامه اجرای طرح جایگزینی
خودروهای فرسوده تجاری مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد

محصوالت جدید سایپا مناسب
مصرفکننده ایرانی

استاندار خراسان رضوی گفت :محصوالت
جدید گروه خودروسازی سایپا در شان
مصرفکننده ایرانی است.
به گزارش سايپانيوز؛ علیرضا رشیدیان در
بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا در
هجدهمیننمایشگاهبینالمللیخودرو،قطعات
و صنایع وابسته در مشهد مقدس گفت:
خودروهای جدید گروه سایپا با برخورداری از
کیفیت و امکانات مناسب میتوانند نیاز بازار
را پاسخ دهند .وی با اشاره به خودروی رهام،
محصول جدید سایپا افزود :این خودرو باتوجه
به طراحی و ساخت تمام داخلی ،بهعنوان یک
افتخار در صنعت کشور محسوب میشود که
نشاندهنده وجود توانمندیهای فراوان در
صنایع داخلی است.

سرنوشت  ۹میلیارد دالر واردات با نرخ دولتی کامال مشخص است
لیستی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد
حدود  ۲.۵میلیارد یورو است که این رقم با آمار
 ۱۱میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالری اعالم شده بابت
پرداخت متفاوت بوده و حدود  ۹میلیارد دالر
فاصله دارد.
به گزارش ایسنا ،در این میان ابهاماتی مطرح
شده بود که در نهایت این لیست از سوی وزارت
صنعت به بانک مرکزی اعالم شد اما منتشر شد
که بانک مرکزی درباره انتقاداتی که نسبت به
«نامشخص بودن سرنوشت  ۹میلیارد دالر ارزی
که با نرخ دولتی داده شده است» توضیح داده که
بدین شرح است:
اصوال فرآیند واردات رسمی کاال به کشور به
اجمال از مراحل زیر تشکیل شده است:
 -۱اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده
خارجی /انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
 -۲انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت،
معدن ،تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کاال به
کشور)
 -۳تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از
درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی
ثبت آماری)
 -۴تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک
عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب
فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون
حواله ،برات یا اعتبار اسنادی)
 -۴ارسال کاال توسط فروشنده خارجی به گمرک
مقصد (ورود کاال به کشور)
 -۵امور گمرکی و ترخیص کاال توسط وارد کننده
با توجه به این موضوع باید گفت که از ۲۲
فروردین  ۹۷مطابق مصوبه هیات وزیران انجام
ثبت سفارش برای واردات کاال به کشور اعم از
سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
همچنین ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه
اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله
تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند .از سوی دیگر
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب
قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به
معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و
صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا
سامانه نیما در صورت تامین ریال الزم با اعتبار یک

بانک مرکزی اعالم کرد که هیچگونه ابهامی در  ۹میلیارد دالری که با نرخ  ۴۲۰۰تومان داده شده ،وجود ندارد و این موضع کامال مشخص است.در
فاصله  ۲۱فروردینماه سال جاری تا نهم تیرماه حدود  ۲۱میلیارد دالر ارز برای کاالهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱
میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است .همچنین کاالهای اساسی حدود سه میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر ارز دریافت
کردند و دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر از ارز دولتی بهرهمند شدند.

از زمان دریافت
اعالمیهتامین
ارز (ارائه اسناد
حمل) وارد کننده
حداکثر سه ماه
فرصت دارد
نسبت به ارائه
پروانهگمرکی
ورود کاال مطابق
ثبت سفارش
صادره و اسناد
حمل ارائه شده
به بانک عامل
اقدام کند
ماهه است.
همچنین در صورت تامین ارز ،مطابق مقررات
ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد
نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت
اعالمیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام
کند .از طرف دیگر از زمان دریافت اعالمیه تامین
ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه
فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کاال
مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه
شده به بانک عامل اقدام کند( .در مصوبه جدید
دولت این مهلت ها به ترتیب به  ۳و  ۲ماه تقلیل

ایران و عراق مبادالت دالری ندارند

یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعالم شده تا این
تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته ،ارز تامین
شده و عدم ورود کاال به کشور نیست و همچنین
ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده
نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند
به مفهوم عدم ورود کاال به کشور تلقی شود.
لذا در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که
سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کاال پس از حداکثر
شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل ،منقضی شده و
کاالیی به کشور وارد نشده باشد .مطابق مقررات

بنگاهها

ارزی با انقضای مهلتهای یاد شده بانکهای عامل
مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت
عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این
دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی
اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبال اعالم شده فهرست
کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به
نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی
و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت
مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و
قضایی همراه خواهد بود.

تجارت با ریال و دینار است
درپی اعالم سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه «این کشور به
استفاده از دالر در مبادالت مالی خود با ایران پایان میدهد»،
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعالم کرد :ایران و
عراق رابطه دالری با یکدیگر ندارند و مبادالت تجاری بر اساس
ریال یا دینار است و مبادالت بانکی از سوی بانک مرکزی به
گونهای نیست که بخواهد روابط دالری آن را تحت تاثیر قرار
دهد.
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با ایسنا ،در ارتباط با اظهارات
برخی مقامات دولت عراق مبنی بر پایان یافتن مبادالت دالری
ایران و عراق به دلیل تحریم و فشارهای وارده از سوی آمریکا و
نیز برخی اظهارات مطرح شده پس از این موضعگیری در مورد
سرنوشت مبادالت تجاری و اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد:
متاسفانه برخی مقامات سیاسی دولت عراق به دلیل انتخابات
پیش رو نه به عقبه اقتصادی ایران و عراق توجه میکنند و نه
آتیه اقتصادی این کشور را در نظر میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه روابط استراتژیک اقتصادی و سیاسی ایران
و عراق بلندمدت است ،اظهار کرد :حجم مبادالت اقتصادی
ایران و عراق ساالنه  ۱۲میلیارد دالر است که قرار بر این شده
در سال جاری به  ۲۰میلیارد دالر نیز افزایش یابد .به طور حتم
چنین صحبتهای سیاسی خللی در مبادالت اقتصادی و تجاری
ایران و عراق ایجاد نمیکند و آینده اقتصادی دو کشور روشن
است.
آل اسحاق در ادامه با بیان اینکه مبادالت اقتصادی و
بازرگانی جاری ایران و عراق به قوت خود باقی است و با برخی
موضعگیریهای سیاسی کوتاهمدت دچار آسیب نمیشود،
اظهار کرد :عربستان به عنوان یک دشمن برای ایران قصد دارد
با پرداخت هزینه در این کشور نفوذ اقتصادی داشته باشد و

عرضه مرحله بیست و ششم اوراق گواهی
سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام بانک
اقتصادنوین تا  ۱۸مرداد ماه تمدید شد.
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،این اوراق ویژه سرمایهگذاری
(عام) مدتدار ،تا روز پنجشنبه  18مردادماه
 1397در تمام شعب این بانک در سراسر
کشور عرضه خواهد شد.
اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه
سرمایهگذاری بانک اقتصادنوین با نرخ سود
علیالحساب  18درصد ساالنه معاف از مالیات
خواهد بود.

به منظور افزایش رفاه حال مشتریان و ایجاد
سهولت در جهت توسعه خدمات غیرحضوری،
امکان ثبت درخواست برای دریافت پایانه های
فروشگاهی بانک ملت ،از طریق اینترنت فراهم
شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،از این
پس متقاضیان دریافت پایانه فروشگاهی
از این بانک ،مشابه فرآیند درخواست درگاه
پرداخت اینترنتی( )VPOSمی توانند بدون نیاز
به مراجعه به شعب بانک ،باورود به سایت
اینترنتی شرکت بهپرداخت ملت به نشانی
از منوی
www.behpardakht.com
پذیرندگان ،گزینه ثبت درخواست پذیرندگی
را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه،
درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت
کنند

اخبار

واکنش بانک مرکزی به شایعه گم شدن  9میلیارد دالر:

تمدید عرضه اوراق سپرده بانک
اقتصادنوین

امکان ثبت اینترنتی درخواست
برای دریافت پایانه فروشگاهی
بانک ملت

شنبه  20 /مردا دماه / 1397شماره4058

هزینههایی که تاکنون برای داعش پرداخت میکرده و کشتهها
و شهدای بسیاری را در کشور عراق به جای گذاشته ،این بار با
هزینهکرد به صورت یارانه اقتصادی در این کشور نفوذ کند.
وی ادامه داد :ما عالوه بر وجود دشمنانی همچون عربستان
که به پشتوانه آمریکا سعی دارد روابط تجاری و اقتصادی ایران
و عراق را تحت تاثیر قرار دهد ،رقبای کاری نظیر ترکیه و چین
نیز داریم اما با این رقبا مشکلی نداریم و مسائلی که اخیرا به
وجود آمده ،به این دلیل است که عربستانیها قصد دارند با پول
خود در حوزه اقتصادی در کشور عراق نفوذ کنند و متاسفانه
افرادی نیز وجود دارند که به دلیل مسائل سیاسی به آتیه عراق
فکر نمیکنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه
بنیانهای اساسی اقتصاد ایران و عراق بلندمدت است ،گفت:
حرفهای انتخاباتی برخی از مسئوالن عراقی اشتباهی است
که از سوی این افراد رخ میدهد و آنها به آینده اقتصادی
این کشور توجهی ندارند .ایران از نظر اقتصادی مزیتهای
فوقالعادهای را برای عراق دارد و به دلیل نزدیکی به این کشور
ه پروژههای عمرانی این کشور را
از لحاظ جغرافیایی هزین 
کاهش میدهد .عالوه بر این سرمایهگذاریهای بلندمدتی در
این کشور از سوی ایران صورت گرفته است و ساالنه حدود دو
میلیون گردشگر از ایران به عراق میروند و دو میلیون گردشگر
از عراق به ایران میآیند.
آل اسحاق افزود :در بخشهای مختلف نظیر مواد غذایی،
مصالح ساختمانی ،خدمات فنی -مهندسی و سرمایهگذاریهای
اقتصادی نیز تعامالت مطلوبی بین دو کشور برقرار است و برخی
از افراد سیاسی نمیتوانند در مورد مبادالت اقتصادی ایران و
عراق را تصمیم بگیرند و نگاه سیاسی را در این حوزه دخیل کنند.

افزایش  30درصدی کاالهای خرده فروشی در بازار

رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در نشستی خبری گفت :فرهنگ فروشگاه های زنجیره
ای در کشور ما هنوز بخوبی جا نیفتاده و الزم است رسانه ها در این زمینه به ما کمک کنند.
«امیرخسرو فخریان» در پاسخ به خبرنگاران افزود :پس از نظارت و اعمال کنترل های الزم برای
عرضه کاال در فروشگاه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد.
رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیرهای گفت :فقط در عرضه روغن نباتی در برخی فروشگاه ها
محدودیت داشتیم که با تمهیدهای اندیشیده شده ،این مشکل برطرف شد.
وی ادامه داد :کمبود برخی کاالها فقط به دلیل اعمال تحریم ها رخ نداده بلکه کمبود آب باعث
شده است در تولید شماری از مواد غذایی با مخاطراتی روبرو شویم .برای نمونه تولید رب گوجه
فرنگی کم شده است.
به دنبال انتشار شایعاتی درباره کمبود کاال و مواد غذایی در فضای مجازی شماری از شهروندان
با مراجعه به فروشگاه ها بیش از نیاز معمول خود خرید کردند که این موضوع نگرانی هایی را به
وجود آورد.
فخریان افزود 125 :نشان تجاری در  3500شعبه فروشگاه های زنجیره ای کشور فعالیت می
کنند.
به گفته وی ،نوسان های نرخ ارز موجب شد قیمت کاالهای خرده فروشی  30درصد افزایش
یابد.
این مقام صنفی افزود :امکان دارد کاالهایی که افزایش قیمت داشتند ،عقب گرد کنند.

وی درباره ارایه تخفیف های ویژه در فروشگاه های زنجیره ای گفت :گردش کاال در فروشگاه های
زنجیره ای کمتر از یک ماه است؛ بنابراین اینکه برخی می گویند کاالهایی تخفیف ویژه دارند که
فقط چند روز به پایان تاریخ مصرف آنها مانده است ،صحت ندارد.

نشست صمیمانه گروه مالی سامان
با اصحاب رسانه
مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با حضور
جمعی از اصحاب رسانه و مدیران شرکتهای
گروه مالی سامان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،در
این مراسم که مدیران عامل و ارشد گروه
مالی سامان ،بانک سامان ،بیمه سامان،
پرداخت الکترونیک سامان و کارگزاری بانک
سامان ،مدیرانمسئول ،سردبیران و خبرنگاران
مطبوعات و رسانههای برخط در حوزههای
بانک ،بیمه ،بورس و بازارسرمایه حضور
داشتند ،سید احمدطاهری بهبهانی مدیرعامل
بانک سامان در سخنانی ضمن تبریک روز
خبرنگار از حضور اصحاب رسانه قدردانی و
برای آنها در این امر خطیر آرزوی موفقیت و
سربلندی کرد.
احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان در
این نشست صمیمانه به جایگاه ویژه رسانهها
در مبادالت اقتصادی داخلی و بینالمللی اشاره
و تصریح کرد :گروه مالی سامان با بهرهگیری از
دانش و تجربیات کشورهای مختلف سعی در
ارائه راهکارهای فنی در زمینه حل موضوعات
اقتصادی دارد و در این خصوص خبرنگاران
با ارائه اطالعات شفاف سالمت عملکرد گروه
مالی سامان به مردم کشورمان ،زمینهساز
جلب بیشتر اعتماد آنها به فعالیتهای این
گروه شوند.
ضرابیه گفت :بیمه سامان با ارائه خدمات
بیمه عمر و تشکیل سرمایه بر این اعتقاد
است که خانوادههای ایرانی با پسانداز و
سرمایهگذاری در بیمههای عمر در جریان
تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود
تا سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی
تأمین شود .ابراهیم حسینینژاد مدیرعامل
شرکت پرداخت الکترونیک نیز از حضور
اصحاب رسانه در این مراسم قدردانی کرد
و روز خبرنگار را تبریک گفت و افزود :از
اینکه تالش میکنید اخبار را به درستی
منتقل کنید و به صنایعی که در کشور
میخواهند پیشرفت کنند کمک میکنید
قدردانی میکنم .در بخش دیگری از این
مراسم ،غالمرضا خلیل ارجمندی مدیرعامل
گروه مالی سامان با اعالم خبر تأسیس
این گروه مالی گفت :بانک سامان در
حوزه بانکداری بانک موفقی بوده و در بین
بانکهای خصوصی توانسته جایگاه خوبی
پیدا کند .وی افزود :پیشبینی کردیم در
سال جاری همه شرکتهای گروه مالی
سامان در بازارسرمایه حضوری جدی پیدا
کنند و بتوانند در زمینه تخصصی خود به
باالترین جایگاه ممکن دست یابند.

رئیس کل بیمه مرکزی:

فعالیت های پژوهشکده بیمه باید
در راستای رفع نیاز های صنعت
بیمه باشد
فعالیت های پژوهشکده بیمه باید در
راستای رفع نیاز های صنعت بیمه باشد و اگر
پژوهشها به قانون و مقررات تبدیل نشود،
صنعت بیمه نمی تواند از آنها منتفع شود.
غالمرضا سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی
با حضور در پژوهشکده بیمه با رئیس و
مدیران این سازمان دیدار و گفت وگو کرد
و افزایش توان پژوهشی پژوهشکده بیمه
را در روند توسعه صنعت بیمه بسیار موثر
دانست.
سلیمانی در این جلسه نقش پژوهشکده
بیمه در ارائه راهکارهای جدید برای دوران
تحریم را بسیار کلیدی خواند وگفت:پژوهشکده
بیمه برای این دوران باید راهکارهای علمی و
قابل اجرا به صنعت بیمه ارائه دهد.
وی افزود :فعالیت های این سازمان باید
در راستای رفع نیاز های صنعت بیمه باشد
و اگر پژوهش ها به قانون و مقررات تبدیل
نشود ،صنعت بیمه نمی تواند از آنها
منتفع شود.

کسب رتبه نخست بیشترین پیشرفت
درخاورمیانه توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی در آخرین رد ه بندی 1000
بانک برتر جهان با  314پله صعود  ،موفق شد
در جدول بانک های دارای بیشترین پیشرفت
در خاورمیانه ،رتبه اول و در جدول جهانی 25
بانک دارای بیشترین پیشرفت  ،رتبه دوم را
کسب کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،
براساس ارزیابی های نشریه تخصصی
 The Bankerکه هر ساله در شماره
ماه جوالی این نشریه به چاپ می رسد،
سرمایه الیه اول بانک کشاورزی در سال
 2017افزایشی  157درصدی داشته است و
این موفقیت سبب شده تا بانک کشاورزی
در جدول  1000بانک برتر جهان 1000 Top
 World Bankاز رتبه  910سال گذشته به
رتبه  596صعود کند.

