
 ساخت مدارس مناطق سیل زده 
با حمایت بانک ایران زمین

بان��ک ای��ران زمین منظ��ور ایفای نق��ش خود در 
حوزه مس��ئولیت اجتماعی و با هدف توسعه فضای 
آموزشی کشور؛ کلنگ مدرسه فرزندان ایران زمین 
را در شهرستان شاوور اس��تان خوزستان به زمین 
زد.به گ��زارش روابط عمومی: مراس��م کلنگ زنی 
مدرس��ه فرزندان ایران زمین در اس��تان خوزستان 
ب��ا حض��ور مدیران اس��تانی بانک ای��ران زمین در 
استان خوزستان، مدیران اداره کل نوسازی مدارس 
استان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاوور، 
مس��ئوالن محل��ی و دانش آموزان مدرس��ه برگزار 
ش��د.صمد نیک پور مدیرامور ش��عب اس��تان های 
خوزس��تان و لرس��تان بانک ایران زمین در مراسم 
کلنگ زنی احداث مدرس��ه فرزن��دان ایران زمین 
گفت: بانک ایران زمین بر اس��اس مس��ئولیت های 
اجتماعی و فرهنگی که دارد، نسبت به مردم ایران 
زمین تعهد دارد. این بانک در بحران های پیش آمده 
نظیر س��یل و زلزله در کشور، در حد توان به مردم 
آن دیار خدمت کرده اس��ت.نیک پ��ور افزود: بانک 
ای��ران زمین پ��س از وقوع حادثه دلخراش س��یل، 
با تشکیل ستاد پش��تیبانی جهت برنامه ریزی بهتر 
برای حمای��ت از هم میهنان س��یل زده، کمک های 
خ��ود را به این مناطق آغاز ک��رد، این بانک عالوه 
بر س��ایر کمک ه��ا، مبالغی را هم جهت س��اخت و 
بازسازی مدارس در استان های سیل زده اختصاص 

داد.

بانکداري دیجیتال، یکی از ابزارهای تحقق 
مشتري محوري 

دکتر حس��ین مه��ری مدیرعامل بان��ک صنعت و 
مع��دن گفت : بانکداری دیجیتال، یکی از ابزارهای 
تحقق مش��تری محوری اس��ت؛ ما باید به سمت و 
س��ویی برویم که فراتر از انتظار مش��تریان به آنها 
خدم��ات بدهیم .ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني 
بان��ک صنع��ت و مع��دن، وي ک��ه در نشس��تي با 
عنوان تح��ول دیجیتال در بان��ک صنعت و معدن 
، با حض��ور مدیران و کارشناس��ان اج��راي پروژه 
بانک��داري دیجیتال در این بانک س��خن مي گفت 
اف��زود: با توج��ه به تحوالت عظیم��ي که در حوزه 
فناوري در جهان در جریان است و همچنین شکل 
گیري نیازهاي پیچیده مشتریان شبکه بانکي،گذر 
از مدل بانکداري س��نتي به بانکداري دیجیتال یک 
ام��ر گریزناپذیر اس��ت.دکتر مهري عنوان داش��ت: 
از لح��اظ وج��ود اطالعات و زیرس��اخت هاي الزم 
اقدامات خوبي در کش��ور به انجام رس��یده و الزم 
است با برقراري ارتباط بین سیستم هاي اطالعاتي 
در سازمانهاي مختلف و ایجاد امکان دستیابي بانک 
ها ب��ه این اطالعات، زمینه تجزی��ه و تحلیل رفتار 
مش��تریان و طراحي خدمات نوین بانکي در بس��تر 
بانک��داري دیجیتال فراهم ش��ود. مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن بیان داشت: در اقتصاد هوشمند، از 
مش��تري مداري به سمت مشتري محوري حرکت 
مي کنیم بطوریکه مش��تري، محور تمامي فعالیت 
هاي بانک مي ش��ود و همه فرآیندها و خدمات در 
بانک بر اس��اس خواست و نیاز مشتري تعریف مي 

گردد.

 بخش مهمی از منابع بانک ها 
به تولید اختصاص یافته است

مدیرعامل بان��ک صادرات ایران گف��ت: بانک ها از 
جمله بانک صادرات ایران بخش مهمی از منابع شان 
را به تس��هیالت تولید اختصاص داده اند و به همین 
منظور از ابتدای سال جاری طرح »طراوت« در این 
بانک اجرا شده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
ص��ادرات ایران، حجت اله صی��دی در گفت و گو با 
»روزنامه مس��تقل« اظهار کرد: این طرح هم برای 
تقویت تولید و هم برای تحریک تقاضای خرید ارائه 
ش��ده و به دلیل این که امروز هم در بخش عرضه 
و ه��م در بخش تقاضا رکود وج��ود دارد، می تواند 
راه حل بسیار مناس��ب و درستی باشد اما با توجه 
به بزرگی اقتصاد کشور و فراوانی انتظارات، کارهای 
برزمی��ن مانده زیادی هم وج��ود دارد که امیدوارم 
بتوانیم در این زمینه ها هم گام های جدی برداریم. 
صیدی در خصوص شفافیت عملکرد بانک صادرات 
ای��ران اب��راز کرد: برای ش��فافیت عملکرد، س��الی 
چهار بار صورت های مالی را به طور کامل منتش��ر 

می کنیم. 

اخبار

سوپر مارکت مالی ابزاری برای تسهیل شرایط ورود افراد 
ب��ه بازارهای مالی و رفع دغدغه های آنها در این مس��یر 
پ��ر پیچ و خم  اس��ت و با توجه به رای��ج بودن  موضوع 
س��رمایه گذاری مبتنی بر هدف در کش��ورهای توسعه 
یافته، س��رمایه گذاران می توانند ب��ا بهره گیری از این 
پیش��خوان ب��دون دغدغه وارد حوزه س��رمایه گذاری از 

جمله بورس شوند.
محمودرض��ا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین س��رمایه 
تمدن در مراس��م افتتاح اولین سوپر مارکت مالی ایران 
در اصفهان با اش��اره به حضور مس��تقیم افراد متخصص 
برای س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه گف��ت: تصمیم 
س��ازی در فضای س��رمایه  گذاری در بورس، مساله ای 
اس��ت که ارتباط مستقیمی با دانش افراد دارد و با توجه 
به س��طوح مختلف آشنایی با سرمایه  گذاری، هر یک از 
این س��طوح بر اس��اس اقتضائات خود، یک نوع عملکرد 

پیش رو دارند.
 وی اف��زود: برخ��ی از عالقمندان زمان��ی که تصمیم به 
سرمایه گذاری می گیرند با پرسش های متعددی روبرو 
می شوند و س��واالتی مانند اینکه "ما نمی  دانیم از کجا 
و چگونه اقدام به س��رمایه گ��ذاری کنیم"  یا "به دنبال 
این هس��تیم که از تمامی فرصت  های سرمایه  گذاری از 
جمله س��رمایه  گذاری در بازار سرمایه، بازارهای مالی و 
اقتصادی، بازار ارز، طال و س��که یا فرصت های س��رمایه 
گ��ذاری روی ابزاره��ای نوین مالی یا مبتن��ی بر کاال به 

صورت یک جا بهره مند شویم " مطرح می کنند.
ب��ه گفته خواجه نصیری ، این گ��روه از افراد نیازمند به 
پیشخوانی هستند تا با مراجعه به آن، مسیرهای مختلف 
س��رمایه گذاری خود را پس از اخذ تصمیم برای سرمایه  

گذاری دنبال کنند.
مدی��ر عامل تامین س��رمایه تمدن با بی��ان اینکه ایده 
سوپر مارکت مالی به عنوان یک ترند جهانی در حرکت 
است گفت: ارایه خدمات در سوپرمارکت مالی، در واقع 
ارایه  خدمات مالی اعتباری با پش��توانه بازار س��رمایه 
است؛ به این ترتیب که این پیشخوان می تواند اقدامی 

در جه��ت رفع  نی��از افراد عالقمند ب��ه حضور در بازار 
س��رمایه باش��د که از دانش مالی کمتری برخوردارند.

به گفت��ه خواجه نصیری، س��وپرمارکت ه��ای مالی در 
کش��ورهای توس��عه یافته ارائه دهن��ده مجموعه ای از 
خدمات مالی و سرمایه گذاری هستند که افراد مختلف 
م��ی توانند ب��ه صورت آنالین یا آفالی��ن از این خدمات 

بهره بگیرند.
 مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، نکته ممتاز سوپرمارکت 
مالی را ارائه یکجای کلیه خدمات مالی برشمرد و گفت: 
در این پیش��خوان افراد به جای آنکه  برای دریافت این 
خدمات ب��ه صورت منف��ک از چندین و چند ش��رکت 
اق��دام کنند می توانند با صرفه جویی در وقت  و کاهش 
بروکراس��ی اداری از  تن��وع خدمات مال��ی و همچنین 

تخفیفات مطلوب بهره مند شوند.
 ب��ه اعتقاد خواج��ه نصیری، ه��دف اصلی از تش��کیل 
س��وپرمارکت مالی ارائه س��بدی کام��ل از محصوالت و 
خدمات س��رمایه گذاری به مش��تریان اس��ت تا افراد به 
صورت حرفه ای مش��کالت مالی خود را برطرف و برنامه 

مالی خود را برای آینده ای امن تنظیم کنند.
مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن با اش��اره به رایج بودن 
موضوع س��رمایه گذاری مبتنی بر هدف در کش��ورهای 
توس��عه یافته گف��ت : در این روش س��رمایه گذاران بر 
مبنای اه��داف تعریف ش��ده خود وارد حوزه س��رمایه 
گ��ذاری می ش��وند و این مهم مس��تلزم آن اس��ت که 
بتوانیم یکجا از همه ابزارهای س��رمایه  گذاری بهره  مند 

باش��یم.
 وی خاطرنش��ان ک��رد:  ارائه خدمات بازار س��رمایه به 
ص��ورت مدیریت دارایی اختصاص��ی یا در قالب صندوق 
های س��رمایه گذاری، مش��اوره مالی و سرمایه گذاری و 
مدیریت ریس��ک و تامین مالی برای اش��خاص حقوقی 
و خدم��ات کارگزاری و همچنین مش��اوره و صدور انواع 
بیم��ه نامه و خدمات مالی عمومی و مش��اوره به صورت 
مش��اوره مالیاتی و حقوقی، و آم��وزش از دیگر خدمات 

سوپر مارکت های مالی است.  سنا 

نایب رئیس شرکت بورس عنوان کرد؛
سوپر مارکت مالی، دروازه ورود به بازارهای مالی

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت از افزای��ش تولید داخل 
شمار زیادی از کاالهایی که پیشتر سهم وارداتشان زیاد 

بود، خبر داد.
رضا رحمانی افزود: در بحث خودکفایی و تولید کاال های 
داخلی چن��د کار جدی انجام دادیم نخس��تین کار این 
اس��ت که کاال هایی که می توان در داخ��ل تولید کرد از 

وارد کردنش جلوگیری شود.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت به بح��ث تامین قطعات 
خودرو اش��اره ک��رد و گفت: 200 هزار خ��ودرو به علت 
ناق��ص بودن قطع��ات آن در پارکینگ ه��ا مانده بود که 
نمی توانستیم آن ها را تحویل دهیم. اکنون این تعداد به 
10 هزار خودرو رس��یده است در واقع عمده این قطعات 
با قیمت بسیار کمتر از رقم وارداتی آن در داخل ساخته 

شده است.
رحمانی افزود : در بحث الس��تیک کامیون که 70 درصد 
وارداتی ب��ود طراحی صورت گرفت تا پن��ج واحد تولید 
الستیک کامیون را داخلی کنیم که تا ماه آینده نخستین 
واحد تولیدی به بهره برداری می رسد. ظرفیت تولید آن 
25 درصد نیاز داخلی اس��ت و با 30 درصد تولید داخلی 
که داش��تیم 55 درصد نیاز داخلی تولید خواهد شد. وی 
گفت: در بحث چادر مشکی 90 درصد پارچه چادر مشکی 
وارداتی بود که با تالش هایی که صورت گرفت نخستین 
واحد تولی��دی بزودی فعال می ش��ود و 30 میلیون متر 
تولید داخل را تامین می کند در حالی که اکنون مصرف 
داخل 90 میلیون متر است. وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
ادامه داد: با 10 میلیون متری که اکنون داریم و با فعال 
ش��دن این واحد تولیدی ح��دود 50 درصد نیاز داخل را 
تامین می کنیم. رحمانی در ادامه گفت: به زودی کارخانه 
آلومینی��وم جنوب را با 300 هزار تن ظرفیت تولید فعال 
می کنیم که در این خصوص یک میلیارد و 200 میلیون 

دالر سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: نهضتی در حوزه صنعت و معدن ش��روع شده 
اس��ت به طوری که در سال گذشته 30 درصد کاال های 
مصرف��ی وارداتی را کاهش دادی��م. وزیر صنعت، معدن 

و تج��ارت گفت: با اعمال مدیری��ت جهادی، تحریم های 
گس��ترده خارجی نتوانست مانع رشد تولید و اشتغال در 

کشور شود و امسال در بیشتر حوزه ها رشد داشتیم.
رحمانی افزود: شرایطی که سال گذشته در بازار و بخش 
های دیگر داش��تیم ب��ا کمک نیروهای ج��وان و تالش 
جهادی و بس��یجی وار تغییر کرد و تولید هشت ماهه ما 
در حوزه های مختلف بازار، معدن، کس��ب و کار نسبت 

به سال گذشته رشد داشت.
وی گفت : امس��ال نه تحریم ها کم و نه درآمد ما بیشتر 
ش��د اما وضعیت تولید ماه در 8 ماهه گذشته در بیش از 

دو سوم اقالم افزایشی بوده است.
رحمان��ی با بی��ان این ک��ه در تولی��د صنای��ع غذایی، 
پتروشیمی و س��یمان رشد داشتیم و اگر نداشتیم برای 
تنظیم بازار مش��کل پیدا م��ی کردیم، گفت: برای حفظ 
وضع موجود در حوزه تولید و اشتغال، در شرایط تحریم 
تالش کردیم و موفق ش��دیم مانع از تأثیرگذاری تحریم 

ها و ایجاد کمبود در بازار شویم.
وی ب��ا بی��ان اینکه یکی از بیش��ترین جاهایی که رش��د 
داشتیم صنایع معدنی بود گفت : در بیشتر کاالهای عمده 
رش��د داش��ته ایم و تولیدات ما در فوالد ، سیمان ، صنایع 
غذایی و دارویی و صنعت پتروشیمی افزایشی بوده است. 
او به تالش وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای تقویت 
نهضت س��اخت داخل اش��اره کرد و گف��ت: هر کاالیی را 
که می توانس��تیم در داخل تولی��د کنیم مانع واردات آن 
ش��دیم و 10 میلیارد دالر از ارز مخت��ص واردات را برای 
تولید، س��رمایه گذاری کردیم. رحمان��ی از افزایش رونق 
تولید با هدف ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی در هشت 
ماه گذشته خبر داد و گفت : در گذشته 2 درصد واردات 
کشورهای همسایه ما از ایران بود و در هشت ماهه نخست 
س��ال جاری، صادرات به بیشتر کش��ورها از لحاظ وزنی، 
16 درصد افزایش یافته اس��ت. وی از شناس��ایی گلوگاه 
های تحریم در حوزه ه��ای مختلف خبر داد و گفت: در 
حوزه فوالد، تولید الکت��رود گرافیکی را به عنوان گلوگاه 

شناسایی و آنرا در داخل تولید کردیم.  شاتنا 

از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛
خبرهای امیدآفرین برای رونق تولید 

گزارش

مع��اون وزی��ر اقتصاد گفت: کان��ال هایی در ش��بکه های 
اجتماعی فعال هس��تند که کار خرید و فروش مجوز ها از 

100 میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.
محمدعل��ی دهقان دهنوی ب��ا بیان اینکه م��ا از انتقاد به 
هر ش��کل آن اس��تقبال می کنیم اظهار داشت: این نوع از 
انتقادات نش��ان دهنده این است که  موتور مبارزه با فساد 
در وزارت اقتصاد  بعد از پیام وزیر اقتصاد، اس��تارت خورده 

است.
مع��اون اقتصادی وزیر امور اقتص��ادی و دارایی افزود: یک 
رویکرد در صدور مجوزها این اس��ت که اگر کسی بخواهد 
کسب و کار جدیدی راه اندازی کند باید ثابت کند شرایط 
قانون��ی الزم را دارد و از حاکمی��ت اج��ازه بگی��رد که این 

رویکرد، »نظارت پیشینی« است.
وی خاطرنش��ان کرد: رویکرد دیگر به این صورت است که 
فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب 
و کار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از ش��روع کس��ب و کار 

موکول کنیم.
مع��اون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنش��ان 
کرد: راهکار جلوگیری از سوء استفاده ها بعد از راه اندازی 

کسب و کار، دقیق تر کردن نظارت های پسینی است.

انحصار، فساد و رانت 
دهقان دهن��وی با بیان اینکه در برخی م��وارد، خود نظام 
مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، اظهار 
داش��ت: س��ه پدیده انحصار، فس��اد و رانت رابطه پیچیده 
و تنگاتنگ��ی با هم دارن��د و یکی از اهداف آنها نیز، س��وء 

استفاده از نظام مجوز دهی است.
وی گف��ت: زمانی که یک دس��تگاه متص��دی صدور مجوز 
بگوید، تعداد فعاالن یک حوزه اقتصادی به کفایت رس��یده 
و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد ش��د، خود این تبدیل 
به انحصار و رانت ب��رای فعاالن صاحب مجوز در آن حوزه 

می شود.

این مقام مس��ئول با بیان اینک��ه اینگونه تصمیمات، باعث 
گران قیمت ش��دن مجوز ها و ایجاد زمینه فس��اد از طریق 
انحص��ار و رواج خرید و ف��روش آنها می ش��ود، افزود: در 
حال حاضر حتی کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال 
هس��تند که کار خرید و فروش مجوز ها از 100 میلیون تا 

چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.
هیات مقررات زدایی یکی از معدود راه های مبارزه با فساد 

است
دهق��ان دهن��وی در ادامه با اش��اره برخ��ی واکنش ها به 
س��خنان وزیر اقتصاد در خصوص افش��ای فس��اد از سوی 
مردم مبنی بر اینکه ، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوز های کس��ب و کار کارش را به درستی انجام نداده و 
وزیر اقتصاد باید برخورد با فس��اد را از این هیأت آغاز کند، 
تأکید ک��رد: هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز 
های کس��ب و کار یکی از معدود راه های مبارزه با فس��اد 

محسوب می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه 
ایج��اد هیات مقررات زدایی و تس��هیل ص��دور مجوز های 
کس��ب و کار و فعالی��ت های موثر این هیأت در راس��تای 
اجرای دستورات مقام معظم رهبری و روق تولید ملی بوده 
اس��ت، اظهار داشت: در یک سال گذشته این هیات 11 بار 
تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور 
مجوز ها مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفته و برای کاهش 
س��قف زمانی و تسهیل فرآیند های صدور مجوزها، تصمیم 

گیری می شود.
وی اف��زود: اخیرا در م��ورد واگذاری زمین برای ش��روع و 
توس��عه کس��ب و کارها مصوب��ه ای 17 بن��دی در هیات 
مق��ررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز های کس��ب و کار 
داش��تیم که هر بند آن به تنهایی تس��هیالت اساس��ی در 
ایجاد کسب و کار فراهم می کند و البته تعداد 10 بند آن 
ب��ه دلیل آنکه خارج از حیطه اختی��ارات قانونی ما بود، به 

هیات دولت تقدیم شد.

دبی��ر هیات مقررات زدایی و تس��هیل ص��دور مجوز های 
کس��ب و کار ادامه داد: یکی از اقدامات ما، رسانه ای کردن 
فعالی��ت های هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز 
های کس��ب و کار بوده که باعث ش��ده ج��دای از مقامات 
عالی نظام، امروز تمامی کارشناسان و عامه مردم، در مورد 
ضرورت بهبود فضای کسب و کار اتفاق نظر داشته باشند و 

این موضوع تبدیل به یک مطالبه جدی شده است.

چرا دستگاه ها مقاومت می کنند؟
دهقان دهنوی با اش��اره به برخی مقاومت ها در دس��تگاه 
های اجرایی برابر مصوبات هیات مقررات زدایی و تس��هیل 
صدور مجوز های کس��ب و کار، اظهار داشت: برخی از این 
مقاومت ها ناش��ی از قوانین است، به این معنا که دستگاه 
می گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هس��تیم و 
نمی توانیم این تس��هیالت را ایج��اد کنیم که این نیازمند 
اصالح تعدادی از قوانین اس��ت؛ برخ��ی از مقاومت ها هم 
به دلیل فقدان زیر س��اخت های الزم است که باید تامین 

شوند.
وی ب��ا بی��ان اینکه م��ا در وزارت اقتص��اد از طریق درگاه 
مل��ی صدور مجوز ها و س��ایر ش��یوه ها، به ط��ور مداوم با 
دستگاه های صادر کننده مجوز در ارتباط هستیم، ارتباط 
و هم��کاری وزارت صمت با این وزارتخانه را خوب توصیف 
کرد و اب��راز امیدواری کرد که این هم��کاری ها می تواند 

بهتر نیز بشود.
مع��اون اقتص��ادی وزیر امور اقتص��ادی و دارای��ی با بیان 
اینک��ه تحریم های یکجانبه، در برخی موارد مس��ئوالن را 
وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده اس��ت که در فضای کس��ب 
و کار، چندان تس��هیل گر نیس��تند، گفت: البته در برخی 
حوزه ه��ا، همین محدودیت ها باع��ث ایجاد فرصت هایی 
ب��رای تولی��د و ایجاد اش��تغال ش��ده اس��ت و این فرصت 
 ها بای��د در همه ح��وزه ها مورد شناس��ایی ق��رار گیرند.

  وزارت امور اقتصادی و دارایی
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معاون راه آهن خبر داد
مهرآباد؛ ایستگاه جدید راه آهن

در حال��ی 6 س��ال از عمر راه ان��دازی قطار 
حومه ای می گذرد که قرار بود از حجم ورود 
خودروهای آالینده به کالنش��هرها بکاهد، اما 
در اجرا عمال نتوانس��ت ای��ن هدف را محقق 
کند. میرحس��ن موس��وی معاون مس��افری 
ش��رکت راه آهن در خصوص نقش قطارهای 

حومه ای در کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 
در نیمه دوم سال که با پدیده وارونگی مواجه 
هستیم، اظهار داشت: در بحث آلودگی هوای 
کالنش��هرها به خص��وص پایتخ��ت، یکی از 
مهمتری��ن عوامل آالین��ده، ورود خودروهای 
شخصی به تهران است. وی افزود: اگر بتوانیم 
در مسیر گرمسار، پیشوا و ورامین به تهران از 
خطوط 3 و ۴ استفاده کرده و با خرید ناوگان، 
تعداد سفرها را افزایش دهیم، در این صورت 
می ت��وان به کاه��ش آلودگی ه��وای تهران 
امیدوار بود. موس��وی با بیان اینکه باید چند 
نقطه جدید در پایتخت به عنوان ایستگاه راه 
آهن در نظر گرفته ش��ود، گفت: باید راه آهن 
در مس��یرهای مذکور به خطوط مترو متصل 
شود، تا مسافران بتوانند به راحتی به صورت 
درب به درب س��فر کنند تا نیازی به استفاده 

از خودروی شخصی نباشد.   مهر 

معاون فنی گمرک خبرداد؛
مشکل اصلی تولید داخِل چادر مشکی 
مع��اون فنی گمرک با اش��اره ب��ه نبود یک 
ردیف تعرفه مس��تقل برای اظهار و ترخیص 
چادر مش��کی، گف��ت: واردکنن��دگان برای 
ترخیص چادر مشکی از ردیف "سایر" فصل 
5۴ قوانی��ن واردات و ص��ادرات ب��ا پرداخت 
عوارض یکسان با پارچه مورد نیاز واحدهای 

تولیدی استفاده می کنند.
مه��رداد جم��ال ارونق��ی ،  با بی��ان اینکه بر 
اس��اس قانون مقررات صادرات و واردات کلیه 
وزارت خانه ه��ای مرتبط ب��ا تولید موظفند که  
پیشنهادات خود درباره ورود و صدور انواع کاال 
را با توجه به نیاز کش��ور حداکثر تا 15 بهمن 
ماه به وزارت صنعت اعالم کنند. وی افزود: اگر 
دس��تگاهی بخواهد برای ورود کاال مثل چادر 
مشکی به  کشور محدودیت اعمال کند باید این 
پروس��ه را طی کند. معاون فنی گمرک با بیان 
اینکه، در حال حاضر هیچ گونه ردیف تعرفه برای 
ورود چادر مشکی در کتاب مقررات صادرات و 
واردات وجود ندارد گفت: در حال حاضر از اینکه 
چه میزان چادر مشکی وارد کشور شده اطالع 
دقیق��ی وجود ندارد چرا که فق��ط آمار واردات 
انواع پارچه که چادر مشکی نیز دران وجود دارد 

در اختیار گمرک می باشد.  میزان

سرپرست وزیر جهاد کشاورزی؛
ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر حذف می شود

سرپرس��ت وزی��ر جه��اد کش��اورزی گفت: 
پیش��نهاد ح��ذف ارز ۴200 تومانی واردات 
برنج و ش��کر ب��ا ه��دف حمای��ت  از تولید 
کنندگان ارائه ش��ده و مطمئن هستیم که با 
ش��کر موافقت می شود اما درباره حذف برنج 
باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.

دولت قصد حذف اختصاص ارز ۴200 تومانی  
به واردات شکر و برج و جایگزینی ارز نیمایی با 
هدف حمایت از تولید کنندگان و کاهش هزینه 
ه��ای خود دارد به طوری که عباس کش��اورز 
سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی در نشست 
تخصص��ی رونق تولید اظهار داشت:پیش��نهاد 
حذف ارز ۴200 تومانی واردات برنج و ش��کر 
با هدف حمایت  از تولید کنندگان ارائه شده و 
مطمئن هستیم که با شکر موافقت می شود اما 
درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره 
بیشتری کنیم.وی افزود: ارز کاالهای نهایی تا 
حد امکان باید برداش��ته شود همانطور که ارز 
۴200 تومانی گوش��ت، چای، کره و حبوبات 
نیز برداش��ته ش��د. تا زمانی که یارانه به تولید 
محصوالت کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد 
ش��دن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور 

است بر بازار نظارت داشته باشد.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

خرید و فروش مجوزهای کسب و کار از ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد


