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 جابه جایی موقت دو شعبه
 بانک اقتصادنوین

شــعب »فلکــه دوم نیــروی هوایــی« تهــران و 
»نهارخــوران« گــرگان به منظور انجــام عملیات 
بازســازی از روز یکشــنبه مورخ ۲۷ شهریور ماه 

۱۴۰۱ به محل موقت منتقل شدند. 
بــه گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر این 
اساس، شــعبه فلکه دوم نیروی هوایی )کد ۲۰۶( 
به محل شــعبه چهارراه آیت )کد ۲۰۹( به نشانی 
تهران، نارمک، خیابان دماوند، پالک ۵۸۵ و شعبه 
نهارخوران گرگان )کــد ۳۰۰۱( به محل جدید به 
نشانی گرگان، خیابان گلشهر، مجتمع ستاره منتقل 
شــدند. این دو شــعبه پس از بازســازی و تجهیز 
بهزودی در محل پیشــین خود آماده ارائه خدمت 
به مشتریان گرامی خواهند بود. گفتنی است، ازآنجا 
که خدمات بانک اقتصادنوین بهصورت یکپارچه در 
تمامی شعب ارائه میشوند، مشتریان این بانک جز 
در برخی خدمات خــاص، محدودیتی در دریافت 
خدمات بانکی و انتخاب شــعبه ندارند و بهآســانی 
میتوانند خدمات موردنیاز خود را از تمامی شــعب 

این بانک در سراسر کشور دریافت کنند.

مدیریت هوشمند مصارف در دستور 
کار شعب بانک توسعه تعاون

سرپرســت بانک توسعه تعاون برمدیریت هوشمند 
مصارف و تســهیالت تاکید کــرد وگفت :ابزارهای 
تامین مالی نوین همچون اوراق گام وال سی ریالی 

در اولویت شعب قرار گیرند.
محمدشــیخ حسینی،سرپرســت بانــک توســعه 
تعاون درنشســت ویدئوکنفرانسی با مدیران شعب 
استان،روسای دوایر اعتباری و کارشناسان اعتباری 
و بازاریابی اســتان ها با موضوع »بررسی عملکرد 
اعتبــارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰« اظهــار کرد: عملکرد همــکاران صف در 
حوزه هــای مصارف، درآمد و وصــول در نیمه اول 
ســال جاری مطلوب بوده اســت. وی افزود:میزان 
تکالیف بانک درســال جاری بسیارســنگین است.
میزان افزایش تســهیالت در برخی ســرفصل ها 
تا ۱۰ برابر افزایش یافتــه به همین دلیل نیازمند 
مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم.شیخ حسینی 
ادامه داد:مهم ترین شــاخص در نظام بانکی تعادل 
بخشــیدن بین مصــارف و منابع اســت.به گفته 
سرپرست بانک توســعه تعاون: همکاران شعب در 
نیمی از اســتان ها در موضوع تســهیالت بند الف 
تبصره ۱۸ عملکرد خوبی داشــته اند و بقیه استان 
ها باید تالش بیشــتری برای جــذب و تخصیص 
تسهیالت این سرفصل کنند. سرپرست بانک توسعه 
تعاون با بیان اینکه شعب بانک در سراسر کشور تا 
پایان شهریور با تالش مضاعف و برنامه ریزی اقدام 
به تصویب قراردادها کنند تا بانک بتواند برای سال 
جاری نیز اقدام بــه انعقاد تفاهم نامه در چارچوب 

تبصره ۱۸ با دستگاه های اجرایی کند.

 مساعدت بانک کشاورزی 
در قالب طرح ویژه وصول مطالبات

بانک کشــاورزی همزمان با آغاز سال زراعی جدید 
و به منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان بخش 
کشاورزی و تأمین منابع مالی طرح های تولیدی و 
همچنین مســاعدت با بدهکاران این بخش ، طرح 
ویژه» وصول مطالبات بــرای حمایت از تولید« را 

اجرا می کند.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک کشــاورزی، در قالب این طرح و برای تأمین 
ســرمایه درگردش واحد های تولیــدی، چنانچه 
مشــتری نسبت به پرداخت وتســویه نقدی کامل 
بدهــی بخش کشــاورزی خودکــه از محل منابع 
داخلی پرداخت شــده اســت اقدام کند، به شرط 
اینکه دارای میانگین حســاب باشد، تا ۱۰۰ درصد 
اصل تســهیالت وصول شــده می تواند تسهیالت 
جدید دریافت کند. بر اساس این گزارش،آن دسته 
از مشتریانی که میانگین حساب ندارند نیز با ارائه 
درخواست و مطابق با ســایر ضوابط اعتباری سال 
جاری تا ۸۰ درصد اصل تســهیالت وصول شــده 
خود، می توانند تســهیالت جدیــد دریافت کنند 
.این گزارش می افزاید؛ مشــتریان بانک کشاورزی 
درصورت پرداخت نقدی قســط آخر تســهیالت 
ســرمایه ای می توانند به شــرط داشــتن معدل 
حســاب،تقاضای دریافت تسهیالت جاری تا ۱۰۰ 
درصد اصل قســط واریزی را به شــعبه ارائه کنند 
و در ارتباط با مشــتریانی که معدل حساب ندارند، 
در صورت اســتمرار فعالیت واحــد تولیدی، تا ۸۰ 
درصد اصل قسط واریزشده برابر ضوابط و مقررات 

اعتباری قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.

دیدار مدیر کل پست بانک استان 
سمنان با اهالی روستاهای دامغان

دکتر علی فروزان خواه مدیر کل پست بانک استان 
سمنان در مراسم بازدید از ساختمان جدید پست 
بانک در روستای زرین آباد دامغان و دیدار با اهالی 
این روســتا در سخنانی گفت: هیچگاه از اعتماد به 

مردم آسیب ندیدیم.
وی گفت: پســت بانک نســبت به ســایر بانک ها 
تنهــا بانکی اســت که امــالک تملیکی نــدارد و 
هیچگاه کارخانــه مردم، خانه مردم و امالک مردم 
را به خاطــر وام به تملک خــود در نیاوردیم زیرا 
بیشــتر فعالیت پست بانک در روســتاها می باشد 
و مردم شریف روستاها همیشــه به تعهدات خود 
پایبند بوده اند برای همین عقیده ما اینســت که 
پســت بانک متعلق بــه وزارت ارتباطات نیســت 
بلکــه متعلــق به مردم شــریف ایران اســت. وی 
 همچنین از باجه های روستاهای اطراف نیز بازدید 

به عمل آوردند.

گزارشاخبـــار

تجارت ایران با کشــورهای عضو پیمان شــانگهای در حد 
متوسط قرار دارد و باید با تقویت روابط، ظرفیت های بالقوه 

تجاری با این کشورها را بیش از پیش فعال کرد.
سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی با جمعیت 
باالی یک و نیم میلیارد نفر اســت که برای همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. 
این ســازمان در ســال ۲۰۰۱ با هدف برقرار کردن موازنه 
در برابــر نفــوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شــد. 
این سازمان شــامل ۹ عضو اصلی و ۳ عضو ناظر است که 
ایران نیز سال ها به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور 
داشت که اخیراً به صورت رسمی اعالم شد که ایران عضو 
این سازمان شده است. در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کاالیی 
کشــورهای عضو ســازمان معادل ۵۲۸ میلیون دالر بوده 
که در ســال ۲۰۱۷ بیش از ۵۳۲ میلیون دالر صادرات و 
بیش از ۷۶۷ میلیون دالر واردات از جهان داشته است که 
به ترتیب ســهمی ۶.۱۷ درصــدی و ۳.۱۵ درصدی از کل 

صادرات و واردات جهان برآورد می شود.
از نظر تجارت درون گروهی، مجموع ارزش صادرات درون 
گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 
۲۰۱۷، در حــدود ۳۲۹ میلیارد دالر بوده اســت. در این 
رابطه، کشــور چین با ۵۲ درصد باالترین و تاجیکســتان 
با ســهم ۱۸ درصد پایین ترین ســهم را به خود اختصاص 
داده انــد. همچنین مجمــوع ارزش واردات درون گروهی 
کشــورهای عضو ســازمان در ســال مزبور نیز در حدود 
۹۶۴ میلیــون دالر بــوده اســت. لذا کشــورهای چین و 
تاجیکســتان به ترتیب باالترین )۴۶ درصد( و پایین ترین 
)۰.۴۶( درصد ســهم را از این نظر داشــته اند.الزم به ذکر 
است، در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون 
گروهی ســازمان به ترتیب با ســهمی در حدود ۵ درصد 
و ۴.۳ درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار داشــته اســت. 
در این میان بیشــترین میزان صادرات ایران به شانگهای 
در ســال مزبور به ترتیب به کشــورهای چین، افغانستان، 
هند و پاکســتان )حدود ۹۵ درصد از کل صادرات ایران به 
سازمان( و بیشترین واردات ایران از کشورهای چین، هند، 
روســیه )حدود ۹۶ درصد از کل واردات ایران از سازمان( 
بوده اســت. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای 
شامل چین، روســیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بالروس، 
دارای تجارت فرامرزی اســت که در این میان بیشــترین 

حجم تجارت ایران با چین در ســال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ 
میلیارد و ۵۱۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دالر است.

در حقیقت چین و روســیه قدرت هــای تعیین کننده در 
سازمان همکاری شــانگهای و اصلی ترین شرکای تجارت 
فرامرزی با ایران محســوب می شــوند، بنابراین چشم انداز 
مناســبی از روابط تجاری میان ایران و کشــورهای عضو 

پیمان شانگهای می توان تصور کرد.
روســیه یکی از اصلی ترین اعضای ســازمان شــانگهای و 
همچنیــن حائز اهمیت برای ایران به حســاب می آید. این 
کشور با جمعیت تقریبی ۱۴۴ میلیون نفر، یکی از کشورهای 
پرجمعیت اروپا است و یکی از کشورهایی است که در زمینه 
صادرات کاال از ایران مقصد بســیار خوبــی برای بازرگانان 
ایرانی بوده و از اهمیت خاصی نیز برخوردار اســت. شرایط 
آب و هوایی این کشــور باعث شــده است تا امکان تولید و 
کشــت بسیاری از محصوالت کشــاورزی را نداشته باشند، 
این موضوع یک امتیاز مثبت برای صادرات ایران به حساب 
می آید. در حال حاضر روســیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
شرکای تجاری ایران شناخته می شود و ساالنه مقادیر قابل 

توجهی از انواع محصوالت به این کشور صادر می شود.
قزاقســتان، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیای مرکزی را در 
اختیار دارد. بر اساس آمار در سال ۲۰۱۴، شاخص آزادی 
اقتصادی قزاقســتان در طی ۱۷ سال جهش ۲۲ رتبه ای را 

نشان داده است و به همین دلیل در بین ۲۰ کشور پیشرو 
در حوزه توسعه آزادی اقتصادی در جهان قرار گرفته است. 
در تشریح وضعیت اقتصادی قزاقستان به اختصار باید گفت 
اقتصاد این کشــور مبتنی بر صادرات مواد خام )نفت، مواد 
معدنی و غالت( اســت. ســهم مواد خام در تولید ناخالص 
داخلی، تجــارت خارجی و درآمدهای دولتی این کشــور 
بســیار باالست. ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
قرقیزســتان باعث شده تا پتانسیل این بازار برای صادرات 

برخی اقالم و محصوالت ایرانی بسیار باال باشد.
تاجیکستان یک کشور مسلمان است که اکثر مردم آن به 
زبان فارســی صحبت می کنند. به همین دلیل ارتباطات و 
تشــابهات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی زیادی بین ایران 
و تاجیکستان وجود دارد. روابط تجاری بین این دو کشور 
از جمله صادرات به تاجیکســتان، در گذشــته بسیار قوی 
و پر رنگ بود. تا ســال ۲۰۱۵ ایران دومین ســرمایه گذار 
خارجی در این کشــور به شمار می رفت. اما به دلیل برخی 
مســائل سیاسی، در چند ســال اخیر، نقش ایران در این 
کشور کمرنگ شــده اســت.محصوالت و کاالهایی که از 
تاجیکســتان به کل جهان صادر می شــود شامل مواردی 
همچون پنبه و منســوجات، انرژی بــرق، آلومینیوم، میوه 
و روغن گیاهی می شــود. صادرات تاجیکستان به ایران نیز 
می تواند همین مــوارد را دربر گیرد. دوشــنبه، به عنوان 

پایتخت تاجیکســتان، یک منبع مهم بــرای تجارت این 
 ،WTO کشور است. البته که تاجیکســتان با عضویت در
صندوق بین المللی پول، ســازمان ملل متحد، یونســکو، 
اکو، جامعه شورای مشترک المنافع، سازمان همکاری های 
شانگهای و بانک توســعه آسیا، توانسته جایگاه خود را در 

سطح جهانی تثبیت کند.
طبق اعالم مرکز تجارت بین الملل، پاکستان ساالنه حدود 
۶۰ میلیارد دالر واردات از کشــورهای جهان دارد. ســهم 
ایران از بازار این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است. 
بیشترین صادرات ایران به پاکستان همواره در بخش انرژی 

و شامل صادرات برق و گاز بوده است.
هند از دیگر کشــورهای هــدف برای صــادرات کاالها و 
محصوالت اســت. این کشــور از نظر میــزان جمعیت و 
قومیت های بســیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است 
که در تجارت نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه به شرایط 
موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود 
دارد و با ســرمایه گذاری که کشــور هند در چابهار انجام 

داده، در ترانزیت کاالهای ایران می تواند تأثیرگذار باشد.
جدیدترین آمار منتشرشــده از ســوی گمرک چین نشان 
می دهد مبادالت تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست 
سال جاری میالدی با رشــد ۲۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸ میلیارد و ۲۶۳ میلیون 
دالر رسیده اســت.ارزش مبادالت دو کشــور در ماه های 
ژانویه تا ژوئن ســال قبل بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون 
دالر اعالم شده بود.واردات چین از ایران در ۶ ماهه نخست 
۲۰۲۲ با رشــد قابل توجه ۳۱ درصدی نســبت به مدت 
مشــابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون 
دالر رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد 
و ۱۱۶ میلیــون دالر کاال از ایــران وارد کرده بود.صادرات 
چین به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امســال نیز با رشد 
۱۶ درصدی مواجه شــده و به ۴ میلیــارد و ۱۸۲ میلیون 
دالر رســیده اســت. چین در ماه های ژانویه تا ژوئن سال 
قبل چین ۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دالر کاال به ایران صادر 
کــرده بود.با توجه به آمار فوق می تــوان گفت که تجارت 
ایران با کشــورهای عضو پیمان شانگهای در حد متوسط 
قــرار دارد و باید با تقویت تعامل با کشــورهای عضو این 
سازمان منطقه ای، ضمن تأمین نیازهای سیاسی و امنیتی، 
ظرفیت های بالقوه تجارت ایران با کشورهای عضو را بیش 

از پیش فعال ساخت.  مهر

تصویری از روابط ایران و اعضای شانگهای 

ظرفیت هایی که باید فعال شود

مطابق آخرین وعده  مشــاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، تکلیف وراث 
سهام عدالت تا پایان شهریور جاری مشخص می شود.

یکی از موضوعات مهمی که درباره سهام عدالت در ماه های گذشته مطرح شده، 
مساله سهام عدالت فوت شــدگان بوده است.عسگر توکلی، رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، شمار فوت شدگان سهام عدالت را ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر دانســت و اظهار داشت: تعیین تکلیف سهام این افراد سه سال 

معطل مانده است.
وی تصریح کرد: با این حال شرکت سپرده گذاری سه سال تعیین تکلیف سهام 

این افراد را معطل و بالتکلیف گذاشته است.
توکلی با انتقاد از این که پول های مردم دســت شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
مانده اســت، افزود: با آن که زیرســاخت ها مهیاست اما همچنان تعیین تکلیف 

سهام فوت شدگان اجرایی نشده است.
بر این اســاس، پیمان حدادی، دســتیار ویژه سهام عدالت رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار درباره تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان اظهار داشــت: از ۴۹ 
میلیون ســهامدار عدالت، ظرف ۱۶ سال گذشته، ۳.۵ میلیون نفر فوت کرده اند.

وی ادامه داد: تکلیف سهام این ۳.۵ میلیون متوفی سهام عدالت تا پایان شهریور 
مشخص می شود.حال باید منتظر ماند و دید سهام عدالت فوت شدگان طی چند 
روز آینده چه سرنوشــتی پیدا می کند و وراث این افراد چگونه می توانند از این 

سهام استفاده کنند.  فارس

 تکلیف سهام عدالت فوت شدگان 
تا پایان شهریور مشخص می شود

معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی 
از ابــالغ بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد ســهم 
منابع بخش کشــاورزی هر یــک از بانک ها برای اجرای 

کشاورزی قراردادی خبر داد.
 محمــد قربانی صبح امروز در دهمین جلســه قرارگاه 
تامین مالی و ســرمایه گذاری کشاورزی که با محوریت 
ارایه »گــزارش اقدامــات انجام شــده در تامین مالی 
کشــاورزی قراردادی« و »ارایه سامانه هوشمند اجرای 
پایلوت کشــاورزی قراردادی گندم در استان خوزستان 
از طریق بخش خصوصی« برگزار شــد، درباره اقدامات 
مهم تامین مالی کشــاورزی قراردادی گفت: شیوه نامه 
تامین مالی کشــاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و 
با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی و سایر دستگاه های 

مرتبط در تیرماه سال جاری تدوین و ابالغ شده است.
وی افــزود: همچنین آیین رونمایی از نقشــه راه تامین 
مالی کشــاورزی قراردادی با حضور مدیران ارشد بانک 
مرکزی، وزارت جهاد کشــاورزی و مدیران عامل بانک ها 
نیز در مرداد ماه برگزار شد. به گفته قربانی، دستورالعمل 
اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت 
جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمان ها، 
شرکت های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان ها ابالغ 
و مبلغ ۲۰ همــت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق 
توســعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر 
ماه ســال جاری درخواست شد.وی با بیان اینکه سامانه 

ســیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه 
اطالعات برای اهلیت سنجی شرکت های پیش رو معرفی 
شده است، یادآور شــد: این سامانه توسط بانک مرکزی 
به کلیه بانک ها برای ثبت نام نیز ابالغ شده است.معاون 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین 
از ابالغ بانک مرکزی به کلیه بانک ها برای تخصیص ۲۰ 
درصد ســهم منابع بخش کشــاورزی هر یک از بانک ها 
برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور ماه خبر 
داد و گفت: شناســایی و معرفی لیست اولیه شرکت های 
پیشــرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده 
اســت.وی به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی 
در بســتر الکترونیکی برای اجرای کشــاورزی قراردادی 
محصــوالت گلخانــه ای و کشــت قــراردادی گندم در 
استان خوزســتان در ۵ شهریور ماه ســال جاری اشاره 
و تصریــح کرد: کارگروه ملی کشــاورزی قراردادی برای 
بررســی درخواست های شرکت های پیشــرو و پیگیری 
درخواست های آنها نیز تشکیل شده است.قربانی با اشاره 
به برگزاری هفت جلســه کمیته کارشناســی تخصصی 
تأمیــن مالی کشــاورزی قراردادی در بانــک مرکزی با 
حضور چهار بانک و چهار صندوق ضمانت، یادآور شــد: 
جلســات توجیه ای برای اتحادیه ها و تشکل های بخش 
غیردولتــی، معاونت های تخصصی و ســازمان های تابعه 
 وزارتخانه توســط معاونت برنامه ریــزی و اقتصادی نیز 

انجام شده است.  وزارت جهاد کشاورزی

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

 اختصاص ۲۰ درصد تسهیالت بخش کشاورزی بانک ها 
نماینـده مـردم پـارس آباد در مجلس شـورای اسـالمی به کشاورزی قراردادی

گفـت: از مجموعـه هایی نظیر شـرکت صنایـع تولیدی 
کـروز کـه توانسـته بیـش از ۳ هـزار قطعـه را داخلـی 
سـازی و اشـتغالزایی بـرای بیـش از ۱۲ هـزار نفـر را 

فراهـم آورد بایـد حمایـت شـود.
کمیسـیون  رئیـس  نایـب  جهانگیـرزاده  عبـاس 
حاشـیه  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  کشـاورزی 
تولیـدی  صنایـع  خودکفایـی  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
کـروز بـا بیـان اینکـه قطعـات ایـن شـرکت از کیفیـت 
چنیـن  در  افـزود:  اسـت،  برخـوردار  باالیـی  و  خـوب 
بـا کشـورهای حـوزه خلیـج  رقابـت  شـرایطی ضمـن 
نیـز  را  داخـل  سـاخت  قطعـات  توانیـم  مـی   فـارس 
بـه  قطعـه سـازان  اینکـه  بیـان  بـا  کنیـم. وی  صـادر 
ملـت  نماینـدگان  از جملـه  متولیـان  عملـی  حمایـت 
نیـاز دارنـد، بیـان داشـت: تنها با حـرف زدن کشـور به 
خودکفایـی نخواهـد رسـید؛ از ایـن رو بـرای حمایت از 
قطعه سـازان و رفـع موانع و مشکالتشـان باید اقداماتی 

جـدی صـورت گیرد.
نماینـده پـارس آبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در 
نظیـر  هایـی  مجموعـه  از  قطعـا  اظهارداشـت:  ادامـه 
شـرکت صنایـع تولیـدی کـروز که توانسـته بیـش از ۳ 
هـزار قطعـه را داخلی سـازی و اشـتغالزایی بـرای بیش 
از ۱۲ هـزار نفـر را فراهـم آورد حمایـت خواهیـم کـرد. 
جهانگیـرزاده خاطرنشـان کرد: پیشـنهاد می کنم سـایر 

نماینـدگان مجلـس نیـز از ایـن مجموعـه هـا بازدیـد 
کننـد و تولیـد کننـدگان بداننـد از طـرف قـوه مجریه، 

مقننـه و قضایـی حمایـت خواهند شـد. 
بـه  کـروز  تولیـدی  صنایـع  شـرکت  اسـت؛  گفتنـی 
تولیـد  کارخانـه  تریـن  پیشـرفته  و  بزرگتریـن  عنـوان 
قطعـات خـودرو در کشـور، اقدام بـه برگزاری نمایشـگاه 
خودکفایـی کرد. هـدف از برگزاری این نمایشـگاه بازدید 
قطعـه سـازان داخلـی از دسـتاوردهای ایـن شـرکت بود 
و بـا قطعـه سـازانی کـه آمـاده همـکاری داشـتند، عقـد 
قـرارداد انجام شـد. بر اسـاس این گزارش؛ شـرکت کروز 
در ۲۶۰ هـزار متـر سـالن تولیـد و ۱۳ هـزار نفر پرسـنل 
بـرای توسـعه هرچه بیشـتر با شـرکت های تولیـد کننده 
قطعـات همـکاری می کنـد. در واقـع ایـن گـروه تولیدی 
بـرای اینکـه چرخـه تولیـد داخلـی در باالتریـن سـطح 
انجـام گیـرد، از تـوان دیگر شـرکت ها بـا اسـتانداردهای 
خـاص خـود بهـره می گیرد تـا سـرعت داخلی سـازی و 
تولیـد در مجموعـه افزایـش یابـد.  تعـداد قطعاتـی کـه 
شـرکت صنایـع تولیـدی کـروز تاکنـون داخلی سـازی 
کـرده اسـت بیش از ۳۹۰۰ قطعـه در ۱۸ گروه محصول 
اسـت؛ همچنیـن تعـداد تامیـن کننـدگان داخلی طرف 
قـرار داد بـا این شـرکت تولیـد، ۳۰۰ شـرکت و کارگاه 
تولیـدی اسـت. بیـش از ۵۰۰ میلیـون عـدد قطعه طی 
یـک سـال اخیـر خریداری شـده اسـت که باعث شـده 

از خـروج ۶ میلیـون یـورو جلوگیـری شـود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس:

از مجموعه هایی نظیر کروز باید حمایت شود

کمیته اقدام ارزی مصوب کرد؛

تمدید مهلت عدم اعمال محدودیت های 
تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱

کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای، مهلت عدم اعمال محدودیتهای تجاری تا پایان 
آذر ماه سال ۱۴۰۱ را تمدید کرد.

کمیته اقدام ارزی در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کاالهای خارج 
از شــمول ایفای تعهدات ارزی و آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرات از محل 

ورود موقت تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱ مصوبات تازه ای ابالغ کرده است.
در این ابالغیه آمده اســت: ۱. با توجه به پایان مهلت تعیین شده )پایان شهریور 
ماه ۱۴۰۱( در مصوبــه ۶۹ کمیته اقدام ارزی »در خصوص رفع محدودیت های 

صادرکنندگان کاالهای خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی )به شرح زیر(«،
- مصوبــه ۶۲ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه تمام یا بخشــی از کاالی وارداتی به 
هــر دلیلی از جمله معیوب بودن، فســاد، عدم دارا بودن اســتانداردهای الزم و 
یــا انصراف از خرید کاال، از طریق رویه صادرات قطعی از کشــور خارج شــود، 
معــادل ارزش کاالی وارداتی )کاالی جایگزین از محل بند ۲ ماده ۲۸ آئین نامه 
اجرایــی قانون مقررات صــادرات و واردات( با تأیید اصالــت پروانه های وارداتی 
توسط گمرک ایران مشمول ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات نمی گردد«
- مصوبه ۶۷ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه کاالیی به منظور تعمیر طی اظهارنامه 
صدور موقت از کشــور خارج شــود و بــه دلیل عدم قابلیت تعمیــر و غیر قابل 
استفاده بودن به کشــور بازنگردد و اظهارنامه صادرات موقت تبدیل به صادرات 
قطعی شود و یا کاالیی که اشتباهاً تحت رویه صادرات قطعی به منظور تعمیر از 
کشور خارج شود، منوط به تأیید مراتب توسط دستگاه تخصصی ذیربط، مشمول 

ایفای تعهدات ارزی نخواهد بود.«

»مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.«
۲. »بــا توجه به ضرورت تعییــن تکلیف پروانه های صادراتی رفع تعهد نشــده 
ســنوات ۱۳۹۷ لغایــت ۱۴۰۰ به صادرکنندگان کاال از محــل پروانه های ورود 
موقت که صادرات از محل ورود موقت آنها مربوط به بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه 
سال ۹۷ لغایت تا پایان سال ۱۴۰۰ است و تاکنون حسب مصوبه سی و دومین 
جلســه کمیته اقدام ارزی مورخ ۹ خرداد ســال ۱۴۰۰ نسبت به ارائه اطالعات 
خود به گمرکات ورود موقت کننده اقدام نکرده اند تا پایان مهر ماه سال جاری 
مهلت داده می شود وفق مصوبه مذکور اقدام و موضوع را از گمرکات ورود موقت 
کننده پیگیری کند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور از پذیرش درخواست های 
مربوط به بازه زمانی یاد شــده در گمرکات اجرایی و ارســال اطالعات به بانک 

مرکزی خودداری خواهد شد.
صادرکنندگان از محل ورود موقت در ۷ ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ تا پایان سال 

جاری جهت اقدام وفق مراتب فوق مهلت خواهند داشت.«  مهر


