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تحریمهای جدید وزارت خزانهداری
آمریکا ذکر ش��ده ،پی��ش از این نیز
تحریم شده بودند؛ به نحوی که بعد از
خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام،
تمام تحریمهایی را که آمریکا تعلیق
یا لغ��و کرده ب��ود ،فعال ش��د و این
بانکها نیز از همان زمان ،مش��مول
تحریم قرار گرفتند؛ لذا با تحریم اخیر،
اتفاق جدی��دی در مورد این بانکها
نیفتاده است و اینها بانکهایی نبودند
که مش��مول تحریم نباش��ند و االن
تحریم شده باشند.
وی افزود :نوع اعالم این خبر نیز به

خوبی نشان میدهد که آمریکاییها
خود میدانند که قرار نیس��ت اتفاق
جدی��دی در نتیجه ای��ن تحریم رخ
دهد؛ چراکه در مواردی که آنها قصد
دارند یک مجموعه مالی را تحت تاثیر
ق��رار دهن��د؛ آن تحری��م را ناگهانی
اعم��ال میکنن��د؛ در حالیک��ه
آمریکاییها از یک ماه گذشته مکرر
اع�لام کردند ک��ه قص��د دارند این
بانکها را تحریم کنند و میگفتند که
این بانکها به زودی مشمول تحریم
ق��رار خواهند گرف��ت و در آیندهای
نزدیک ،اخبار مرتب��ط با آن را اعالم

خواهیم کرد.
قنب��ری ادامه داد :اع�لام مجدد
تحری��م  ۱۸بانک و موسس��ه مالی از
سوی وزارت خزانهداری آمریکا ،صرفا
اثر سیاسی ،رسانهای و تبلیغاتی دارد
و وقتی که یک بانک مشمول تحریم
نباش��د و برای اولین بار تحریم شود،
قطع��ا بر روابط کارگ��زاری آن بانک
اثراتی به جای خواهد گذاشت؛ به این
معنا ک��ه بانکهای خارجی که با آن
بانک کار میکنند ،در نتیجه تحریم
تصمیم میگیرند که فعالیت خود را
ادامه بدهند یا متوقف کنند؛ یعنی اگر

بانک طرف مراوده بانک تحریم شده
ایرانی ،در آمریکا شعبه داشته و روابط
کارگ��زاری داش��ته باش��د ،تصمیم
میگیرد ک��ه روابط را مورد بازنگری
قرار دهد ولی اگر این روابط را نداشته
باش��د ،روابط با بان��ک ایرانی را ادامه
میده��د.در ادام��ه مدی��ر کل امور
بینالمل��ل بانک مرکزی گفت :آنچه
که باید در این مس��یر تصمیمگیری
شود ،دو سال پیش اتفاق افتاده است
و بانکهایی که ط��رف قرارداد ایران
بودند ،تصمیم خود را در ادامه یا توقف
مبادالت با ایران گرفتهاند.

آمادگیبانکتوسعهصادراتبرایرفعمشکالتتعهدارزیصادرکنندگان
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خبر
نقش بانک مسکن در توسعه زیرساخت های کشور
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ،نقش بانک مسکن در تامین
مالی ساخت و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه
را تش��ریح کرد.بهرنگ اسدی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با
بیان اینکه تامین سرمایه تخصصی حوزه حمل و نقل نیازمند حضور ارکان حرفه
ای اس��ت ،به پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،گفت :با توجه به اینکه شرکت
تامین سرمایه بانک مس��کن به صورت تخصصی در حوزه تامین سرمایه حوزه
حمل و نقل فعالیت دارد و بانک مسکن نیز به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه
حوزه مس��کن و حمل و نقل ش��ناخته می شود و همچنین به دلیل آنکه انتشار
اوراق منفعت برای تامین مالی آزادراه حرم تا حرم  ،نخستین اوراق تامین مالی
این حوزه در بازار سرمایه بود ،تصمیم برآن شد تا برای حرکت در یک مسیر حرفه
ای به سراغ بانک مسکن برویم.وی ادامه داد :به دلیل شناخت ماهیت کسب و کار
و رواب��ط کارگزاری که با پیمانکار پروژه به طور خاص بین بانک وجود داش��ت؛
زمینه برای پذیرش رکن ضامن فراهم بود.وی با تشکر از همکاری ویژه مدیریت
اعتبارات بانک مسکن در این مسیر اظهار کرد :مدیریت اعتبارات بانک مسکن در
بحث قراردادهای ضمانت همکاری ویژه ای داشت .چراکه بحث انتشار اوراق یک
موضوع چند وجهی و تعاملی اس��ت .از این رو اگر به غیر از بانک مس��کن ،بانک
دیگری در این قرارداد نقش ضامن را به عهده داشت فهم کنونی در حوزه کسب
و کار حمل و نقل به وجود نمی آمد.
افزایش قابلیت های همراه بانک سینا
نس��خه جدید نرم افزار همراه بانک سینا به منظور افزایش قابلیت ها و بهینه
س��ازی فرایندها ،منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،نسخه جدید
همراه بانک س��ینا ب��ه منظور افزایش مزیت ها و ارتقاء انعط��اف پذیری در ارائه
خدم��ات نوین بانکی با گرافیک جذابتر برای گوش��ی ه��ای اندروید و  IOSبه
روزرسانی شد.از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید می توان به
امکان بازیابی و دریافت نام کاربری و رمز همراه بانک اش��اره کرد که طی آن در
صورتی که مشتری رمز همراه بانک خود را فراموش کرده باشد با انتخاب لینک
مربوط به بازنشانی رمز در صفحه ورود به نرم افزار می تواند در خصوص بازیابی
آن اقدام نماید.

تبریک

خبر

مع��اون بین الملل بانک توس��عه
ص��ادرات ای��ران از آمادگی این بانک
ب��رای رفع مش��کالت تعه��د ارزی
صادرکنندگان��ی که طی س��ال های
پیش صادرات ریال��ی انجام داده اند،
خبر داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک
توس��عه صادرات ای��ران ،حمید رضا
معب��ودی ،افزود :در همین راس��تا به

شعب بانک توسعه صادرات اعالم شده
ک��ه فهرس��تی از صادرکنن��دگان و
تولیدکنندگان شناخته شده تولیدی
که به خصوص در اس��تان های مرزی
فعالیت دارند را تهیه و ارسال کنند تا
بتوانی��م ب��ا رایزنی با بان��ک مرکزی
مش��کالت رفع تعهد ارزی سال های
پیش را رفع کنیم.
وی با بی��ان اینکه صادرکنندگان

می توانند مسائل و ابهامات خود را در
حوزه رفع تعهد ارزی به بانک توسعه
صادرات ایران منعکس کنند ،گفت:
رفع مشکل صادرکنندگان در مسیر
ایف��ای تعه��دات ارزی ،ضامن تداوم
صادرات است.
معبودی با اشاره به مقررات بسته
اخیر بانک مرکزی ،گفت :همانطور که
دراین بستهاشاره شده صادرکنندگان
م��ی توانن��د  20درص��د از درآم��د
صادراتی خود را به ش��کل اسکناس و
 80درص��د را به ص��ورت حواله ارائه
کنن��د و صادرکنندگانی که صاحب
بنگاه تولیدی هس��تند می توانند 30
درصد از ارز حاصل از صادرات خود را
ص��رف رفع نی��از واردات��ی مجموعه
تولیدی خود ک��رده و مابقی آن را به
ش��کل حواله در بازار ثانویه به فروش
برسانند.معبودی ادامه داد :بر اساس
اطالعات دریافت شده از شعب بانک
توس��عه ص��ادرات ای��ران تمام��ی
صادرکنندگان اصلی و اصیل کش��ور

نسبت به عودت ارزهای صادراتی خود
پایبندهستند.
وی ،بازگش��ت ارز صادرات��ی ب��ه
کشوررا ضامن تداوم تجارت و صادرات
آتی دانست و افزود :عدم ایفای تعهد
ارزی از س��وی تع��داد اندک��ی از
صادرکنندگان نباید این ش��ائبه را در
جامعه ایجاد کند که این افراد تمایلی
به بازگش��ت ارز صادرات��ی به چرخه
اقتصادی کش��وررا ندارند.وی گفت:
بانک توسعه صادرات از تمام توان خود
برای حل مشکالت عملیاتی و سامانه
ای در حوزه رفع تعهد ارزی در حداقل
زمان ممکن با هماهنگی با نهادهای
سیاست گذار از جمله بانک مرکزی و
سازمان توس��عه تجارت استفاده می
کند.به گفته این مقام مسئول ،بانک
توس��عه صادرات به ش��عب خود در
سراس��ر کش��ور اعالم کرده تا چالش
ه��ای صادرکنن��دگان در مورد عدم
همخوانی با بخش��نامه ه��ای بانک
مرکزی را ب��ه مرکز منتقل کنند تا با

مکاتبه با این نهاد ،رفع شود.
معبودی یادآور ش��د :ب��ه منظور
بررس��ی دالیل ع��دم ایف��ای تعهد
صادراتی به صورت منظم جلس��ات
مختلفی با حضور مدیران ش��عب در
سراسر کشور به صورت آنالین برگزار
م��ی ش��ود.وی در ادام��ه ب��ه عمده
مش��کالت مط��رح ش��ده از س��وی
صادرکنن��دگان در ح��وزه رفع تعهد
ارزی اشاره کرد و گفت :دریافت ریال
به جای ارز ت��ا  16مرداد ماه  97برای
کشورهای عراق و افغانستان مستثنی
بود اما پس از آن بر اس��اس سیاست
ه��ای بانک مرکزی این روش منتفی
شد.معبودی در پایان تصریح کرد :با
توجه به اینکه صادرات در تراز تجاری
کشور دیده ش��ده و باید به شکل ارز
نمایش داده شود لذا صادرکنندگان
مکلفن��د ما به ازای ص��ادرات خود یا
واردات مورد نیاز کشور را انجام دهند
و یا ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصاد
کشور بازگردانند.

تعیین تکلیف ۸۰درصد از متقاضیان وام کرونا
پرون��ده  ۸۰درص��د از متقاضیان
تسهیالت مربوط به صاحبان کسب و
کارهای آس��یب دیده ناشی از شیوع
بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور
تعیین تکلیف شده و با توجه به تمدید
مهلتپرداختتسهیالتتوسطستاد
ملی مقابله با کرونا ت��ا پایان مهر ماه
سال جاری ،پرونده مابقی متقاضیان

نیز در حال بررسی و اقدام است.
بهگزارشایسنا،بانکمرکزیاعالم
کرد :حسب مصوبات ستاد کرونا مقرر
شده است که برای کمک به صاحبان
کس��بوکارهایی که به دلیل شرایط
ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت
خود دچار مشکل شدهاند (با ثبت نام
متقاضی در سامانه کارا وزارت تعاون،

جناب آقای رزم حسینی،وزیر محترم صنعت  ،معدن و تجارت

ی
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان وزیر صمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگ 
های بر جسته آن برادر گرامی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است تبریک
عرض نموده  ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
لقمان میرزاعلی -خبرنگار و سرپرست روزنامه های هدف و اقتصاد و افکار در استان گلستان
رحمت ا ...میرزاعلی -خبرنگار و سرپرست روزنامه های همدلی و هدف و اقتصاد در استان گلستان
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کار و رف��اه اجتماعی و تایید س��امانه
مذکور و معرفی به بانک) تسهیالت با
نرخ ۱۲درصد پرداخت شود که در این
رابطه تا تاریخ  ۱۴مهرماه  ،۱۳۹۹بالغ
بر  ۵۳۴،۲۹۸واحد به بانکهای عامل
معرف��ی ش��دهاند.بر ای��ن اس��اس،
 ۵۰۸،۰۱۲واحد از متقاضیان تا تاریخ
اشارهشدهبهشعببانکهاومؤسسات

اعتب��اری عامل مراجعه کرده اند که از
اینتعداد ۲۷۸،۲۴۵واحدبا۴۵۹،۰۲۴
نفر ش��اغل در مجموع مبلغ ۵۶.۲۷۰
میلیاردریالتسهیالترادریافتکرده
اند.همچنینتعداد ۱۶۶،۸۹۳واحدنیز
از دریافت تسهیالت به دالیلی از جمله
عدم توانایی بازپرداخت تسهیالت و ...
انص��راف دادهان��د و پرون��ده مابق��ی

واحدهای کس��بوکار نیز در دس��ت
بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است.
بنابراین ح��دود  ۸۰درصد متقاضیان
تعیین تکلیف ش��دهاند و ب��ا توجه به
تمدیدمهلتپرداختتسهیالتتوسط
ستادملیمقابلهباکروناتاپایانمهرماه
سال جاری ،پرونده مابقی متقاضیان
نیز در دست بررسی و اقدام است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و
سوییس اعالم کرد:
ادامه کار کانال مالی سوییس با
وجود تحریمهای جدید بانکی
ایرنا -رییس اتاق بازرگانی مش��ترک
ایران و س��وییس با اشاره به ارسال حدود
س��ه محمول��ه داروی��ی از کان��ال مالی
بشردوس��تانه با این کش��ور به ای��ران از
مردادماه س��ال جاری ،گفت :تحریمهای
جدید  ۱۸بانک بر تجارت بشردوستانه با
سوییس تاثیر نمیگذارد.
به گزارش ایرنا ،دول��ت آمریکا در ۱۷
مهرم��اه نام  ۱۸بانک ایرانی را در لیس��ت
تحری��م های جدی��د خود ق��رار داد ،این
تصمیم در جهت افزایش فشارهای بیشتر
به کشورمان بود.
رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و
سوییس روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا ،با تاکید بر اینک��ه تحریم ثانویه ۱۸
بانک ایرانی از سوی آمریکا بر کانال مالی با
س��وییس اثری نمی گذارد ،اظهار داشت:
توافقات انجام ش��ده برای بهره برداری از
این مسیر بشردوستانه به گونه ای بوده تا
تحریم های قدیم و جدید نتواند تاثیری بر
آن بگذارد و تجار برای واردات اقالم اساسی
مانن��د دارو و غ�لات با مش��کلی مواجه
نشوند.
«شریف نظام مافی» افزود :تحریم های
جدی��د تاکنون به لحاظ تئ��وری بر کانال
مالی ایران و سوییس تاثیری نداشته است
و امیدواریم در عمل نیز شاهد تغییری در
روند بهره مندی از این مسیر بشردوستانه
نباش��یم و البته الزم به ذکر اس��ت که در
چند روز گذش��ته خللی در این ش��رایط
ایجاد نشده است.
رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و
سوییس با اشاره به نزدیک شدن انتخابات
آمریکا،خاطرنشانکرد:تحریمهایبانکی
در این مرحله یک حرکت تبلیغاتی برای
گروهی اس��ت که احتم��ال باخت آنها در
انتخابات پیش رو وجود دارد تا در فعالیت
دول��ت بعدی جهت رفع یا عادی س��ازی
روابط ایران و آمریکا مش��کالتی را ایجاد
کنند.
وی با بیان اینک��ه ایران تاکنون نیز به
دلیل تحریم های قبلی و شرایط FATF
از ش��بکه بانکی جهانی جدا بوده اس��ت،
تاکید کرد :امکان دارد تحریم های جدید
آمریکا تبعات بیش��تری برای بانک های
خصوصی داشته باش��د و تبادالت روزانه
آنها را با معضالتی مواجه کند اما این روند
برای تجار تفاوتی را ایجاد نمی کند.
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