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سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه 
به روزرسانی شد

در راســتای بهبــود ارائــه خدمــات الکترونیک، 
 ســامانه بانکــداری اینترنتی بانک رفــاه کارگران 

به روزرسانی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بهبود 
عملیات پایا گروهی، افزایش تعداد رکوردهای قابل 
نمایش در صورت حســاب از 300 به 400 رکورد 
و بهبود پیغام های نمایش داده شــده به کاربران، 
از جمله بهبودهای اعمال شــده در نســخه جدید 
)نسخه 7.4.0( سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه 

کارگران است.

بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال 
 یکی از اقدامات مهم 
بانک ایران زمین است

گردهمایی روســا و معاونین شــعب اســتان های 
اصفهــان، قم، مرکزی و چهارمحــال و بختیاری با 
حضور مدیران ارشد بانک در استان اصفهان برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار که با 
حضور معاونین طــرح و برنامه و فناوری اطالعات، 
مدیران امور شعب اســتانها و بانکداری دیجیتال، 
رییس اداره کارت و شــبکه پرداخت و مدیرعامل 
شرکت ســابین تجارت آریا برگزار شد، به تشریح 
و بررسی عملکرد شعب این منطقه در بخش های 

مختلف پرداخته شد.
فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران 
زمین در این جلســه به صورت جامع به تشــریح 
رویکــرد فعالیــت بانکداری طی 4 دوره گذشــته 
پرداخت و گفت: ظرفیت ها و پتانســیل های بانک 
در حوزه ارائه خدمات مالی با بهره گیری از بســتر 
بانکداری دیجیتال یکــی از اقدامات مهم در بانک 
ایران زمین بوده اســت. اینالویی افزود : شــرکت 
های وب با مشارکت بانک ایران زمین اقدام به راه 
اندازی نئوبانکی به نام فردا بانک کرده اســت. فردا 
بانک با ارائــه خدمات بانکی آنالین به دنبال ایجاد 
تجربه ای لذت بخش و از نو ساختن فرآیندی های 
عملیات بانکی است تا مشتریان با توجه به نیازهای 
مالی و پرداختی خود بــه بهترین خدمات ممکن 
به صورت آنالین دسترســی داشته باشند. در ادامه 
جلسه مهران باوند سوادکوهی معاون طرح و برنامه 
بانک ایران زمین موفقیت یــک بنگاه اقتصادی را 
در گروی حرکت منظم در چهارچوب، مطابق بازار 
و با برنامــه ریزی دقیق عنوان کرد. ســوادکوهی 
توجه به تنوع خدمات مالی از قبیل صدور ال سی 
داخلی، ضمانت نامه و سایر خدمات نوین بانکداری 
دیجیتال را از اهم وظایف در سال ۱40۱ بیان کرد 
و گفت: تجزیه و تحلیل اطالعات، شناســایی نقاط 
ضعف و رفــع آنها همراه با برنامــه ریزی و تالش 
مســتمر روزانه، عامل اصلی دستیابی به موفقیت 
اســت و تداوم حیات یک مجموعه اقتصادی منوط 
به سود آوری و ارزش آفرینی دوطرفه خواهد بود.

 کنترل و نظارت صحیح عامل پیشبرد 
اهداف بانک توسعه تعاون 

سرپرســت بانک توســعه تعاون کنترل و نظارت 
صحیح را عامل پیشبرد اهداف بانک اعالم نمود.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در جلســه با معاون حقوقی و نظارت بانک و برخی 
مدیران حوزه این معاونت اظهار داشت: هر مدیری 
که قصــد تحقق اهداف مهم و مترقی ســازمان را 
داشــته باشــد، نیازمند به تدابیر برای بکارگیری 
سیســتم های کنترل و نظارت اســت. وی افزود: 
چندیــن مرحله برای مدیریت و راهبری ســازمان 
قابل تصور اســت که بر این اســاس تدوین برنامه، 
ســازماندهی، هدایت، رهبری و بکارگیری منابع و 
نیز کنترل و نظارت از جمله این مراحل محســوب 
می گردند. شــیخ حسینی گفت: فرهنگ سازمانی 
باید به سمت و ســویی باشد که موضوع کنترل و 
نظارت از الیه های عملیاتی آغاز گردد و واحدهای 
کنترل داخلی سازمان الیه دوم به شمار می آیند، 
واحد حسابرســی و ســازمانهای ناظر بیرونی نیز 
الیه های بعدی هســتند. سرپرســت بانک توسعه 
تعــاون گفت: چنانچه کنتــرل و نظارت در همان 
سطح عملیاتی به نحو شایســته ای محقق گردد، 
در مجموع ســازمان با کارآمدی بیشتر به حرکت 
خود ادامه می دهد.وی خاطر نشــان کرد: بازرسان 
نقش مهمی در بانک توســعه تعاون بر عهده دارند 
و شایســته است تا بازرســان بانک از ویژگی های 
مثبتی مثل کاردان بــودن و عدالت و انصاف برای 

پیشبرد این امر مهم برخوردار باشند.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری در بانک ملت

بانک ملت پیرو نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و براساس جزء 2 بند )الف( تبصره ۱6 قانون 
بودجه سال ۱40۱ و در راستای اجرای ماده )۱0(
قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعطای 

تسهیالت فرزندآوری را دردستور کار قرار داد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملت، گروه هدف 
تســهیالت فرزنــدآوری، پدر کودکانی کــه از اول 
فروردیــن ماه ۱400 به بعد و در داخل ایران متولد 
  ve-bank.pbn.net    شده اند  است که از طریق
به بانک معرفی می شــوند. بر اســاس این گزارش، 
سقف تســهیالت فرزند آوری برای فرزند اول 200 
میلیــون ریال و با بازپرداخت 36 مــاه، برای فرزند 
دوم 400 میلیون ریال و با بازپرداخت 48 ماه، برای 
فرزند سوم 600 میلیون ریال و با بازپرداخت 60 ماه، 
برای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و با بازپرداخت 
72 ماه و برای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال 

و با بازپرداخت 84 ماه در نظر گرفته شده است.

اخبـــار

مدیــر کل دفتــر واردات گمرک در بخشــنامه ای به 
گمرکات اجرایی کشــور کاهش یک درصدی مالیات بر 

ارزش افزوده واردات ۱3 کاالی اساسی را ابالغ کرد.
علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک در بخشــنامه 
ای به گمرکات اجرایی سراســر کشور نرخ اخذ مالیات 
ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، 
انواع روغن خام، حبوبات، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت 
قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
قند و شــکر تولید داخل معــادل یک)۱(درصد را ابالغ 

کرد.متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشــنامه شــماره ۱822357/۱400/365 مورخ 
28/۱2/۱400 درخصوص ابالغ بند )3( مصوبات شصت 
و ششمین جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
پیوســت تصویر نامه شماره 45967 مورخ ۱۱/3/۱40۱ 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی، منضم به نامه شــماره 
38640 مــورخ ۱۱/3/۱40۱ معــاون محترم اقتصادی 
رئیــس جمهور، پیرامون ابالغ بند)4( مصوبه شــصت و 
هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 

3۱/0۱/۱40۱ درخصــوص اصــالح بنــد )3( مصوبات 
جلسه 66 شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه 
کاهــش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقالم 
کاالهای اساسی به شرح ذیل، جهت اقدام الزم با رعایت 

کامل سایر مقررات ارسال می گردد:
»از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
تا پایان سال ۱40۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای 
واردات گندم، برنــج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، 
حبوبات شــامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شــکر، 
گوشت مرغ، گوشــت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده قند و شــکر تولید داخل معادل 

یک)۱(درصد تعیین می گردد.«
لذا براین اساس اعالم می دارد؛ عالوه بر کاالهای مندرج 
در بخشــنامه پیروی فوق الذکر، کاالهای حبوبات شامل 
عدس، نخود، لوبیا و عدس، گوشــت مرغ و چای نیز از 
تاریخ الزم االجرا شــدن قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
)۱400/۱0/۱3( تا پایان سال ۱40۱ مشمول مالیات بر 

ارزش افزوده یک درصد می باشد  تسنیم

ابالغ کاهش مالیات ارزش افزوده ۱۳ کاالهای اساسی به ۱ درصد 
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در زمستان ۱400 تورم 
نقطه به نقطــه معادل 35.5 درصد بوده اســت که در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل) 39.6 درصد( 4.۱ 

درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران، شــاخص قیمت و متوسط قیمت نهاده 
های ساختمانی شــهر تهران فصل زمستان ۱400 )بر 
مبنای ســال پایه ۱390( منتشر شد.در زمستان ۱400 
تورم فصلی، معادل 3.0 درصد بوده است که در مقایسه 
بــا همین اطالع در فصل قبــل )2.8 درصد( 0.2 واحد 

درصد افزایش داشته است.
در فصل زمســتان۱400 شــاخص قیمــت نهاده های 
ســاختمان های مسکونی شــهر تهران به عدد ۱222.5 
رســید کــه این رقم نســبت به شــاخص فصــل قبل 

)۱۱86.3(، 3.0 درصد افزایش داشته است.
در زمســتان ۱400 تورم فصلی، معادل 3.0 درصد بوده 
اســت که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )2.8 
درصد( 0.2 واحد درصد افزایش داشــته است.منظور از 
تورم فصلی، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت در فصل 

جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل می باشد.
در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشــترین تورم 
فصلــی مربوط به گروه اجرایی » تأسیســات برقی « با 
۱3.6 درصــد و کمتریــن تورم فصلی مربــوط به گروه 
اجرایــی » آهن آالت، میلگرد و پرفیــل درب و پنجره 
« با ۱.2 درصد می باشــد. بیشترین کاهش نیز مربوط به 
گروه  اجرایی» سیمان،بتن،شن و ماسه«  با ۱.3- درصد 

بوده است.
در زمســتان ۱400 تورم نقطه به نقطــه معادل 35.5 
درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل ) 39.6درصد( 4.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم نقطه ای، درصد تغییر شاخص قیمت در 
فصل جاری نســبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال 

قبل می باشد.
در این فصل در بین گروه های اجرایی، گروه » شیشــه« 
با 69.0 درصد بیشــترین تورم و گروه اجرایی » ایزوگام 
وقیرگونی و آســفالت« با 27.2 درصــد،  کمترین تورم 
نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.  فارس

کاهش 4.۱ درصدی تورم نقطه به نقطه

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در نتیجه بازرسی ها 
در اردیبهشــت بــرای 9۱07 واحد صنفــی به دالیل 
درج نکردن قیمت، گرانفروشــی، صادر نکردن فاکتور، 
خــودداری از عرضه کاال و دیگر تخلفات صنفی، پرونده 
تخلف بــه ارزش بیش از 5۱۱ میلیون تومان تشــکیل 

شده است.
طبق اعالم ســازمان حمایت، در اردیبهشت امسال، 4۱ 
هزار و 654 مورد گشــت مشــترک با سازمان تعزیرات 
حکومتــی و دیگــر دســتگاه ها از جملــه وزارت جهاد 
کشــاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق 

اصنــاف و اتحادیه ها وغیره برای کنترل بازار و مبارزه با 
گرانفروشی انجام شده اســت. در نتیجه این بازرسی ها 
برای 9۱07 واحــد صنفی به دالیل درج نکردن قیمت، 
گرانفروشــی، صادر نکردن فاکتــور، خودداری از عرضه 
کاال و دیگــر تخلفات صنفی، پرونده تخلف تشــکیل و 
پرونده متخلفان بــه ارزش بیش از 5۱۱ میلیون تومان 
بــرای صــدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی اســتان 

ارسال شده است. 
مردم می توانند با مراجعه به ســتاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و شهرستان های تابع 

شکایت خود را تنظیم کنند.  ایسنا

اصناف در اردیبهشت چقدر تخلف داشتند؟
بــه منظور تســهیل عرضــه ارز بــه بازار؛ فــروش ارز 
صادرکنندگان به صرافی ها با نمادهای معامالتی جدید 

در بازار متشکل ارزی راه اندازی شد.
در اطالعیه بازار متشــکل ارزی آمده است: » به اطالع 
کارگزاران محترم می رســاند، به منظور تسهیل فروش 
ارز صادرکنندگان، نمادهای معامالتی جدید دالر و یورو 
تحت عنوان دالر صادراتــی و یورو صادراتی از امروز به 
صورت آزمایشــی در بازار متشــکل ارز ایران راه اندازی 

خواهد گردید. 
فعالیــت کارگزاران بازار در این نمادها مســتلزم وجود 
حســاب جدید دالری و یورویی به نــام هر کارگزار نزد 

بانک ملی ایران است. 
با پیگری بازار متشــکل، حســاب های جدیــد ارزی به 
صــورت غیرفعال افتتاح گردیده اســت؛ لــذا مقتضی 
اســت کارگــزاران محترم در اســرع وقت بــا مراجعه 
بــه شــعب ارزی بانک ملــی نگهدارنده حســاب های 
 خــود، اقــدام بــه فعال ســازی حســاب هــای ارزی 

جدید نمایند.
 الزم بــه ذکر اســت تا اطالع ثانــوی، روش فوق الذکر 
به موازات روش فعلی اجرایی توســط کارگزاران محترم 
مبنــی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان و فروش در 

سرفصل 24 اجرایی می گردد.«  تسنیم 

آغاز فروش ارز به صرافی ها با نمادهای معامالتی جدید 

گزارش

در واکنــش به افزایــش هــر روزه اجاره بها وزیــر راه و 
شهرســازی گفت که  تمامی قراردادهــای اجاره در قالب 
بســته حمایتی جدید مســتاجران به صورت یک ساله و 

خودکار تمدید می شوند.
رســتم قاســمی گفت:   امســال تمامی  قــرارداد های 
مســتاجران به طور اتوماتیک تمدید می شــود و ســقف 
افزایش  نرخ  اجاره در تهران و ســایر کالن شــهرها 25 

درصد و در سایر شهرها 20 درصد شده است.
بــه گفته وزیر راه و شهرســازی با این مصوبه یک ســاله 
مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند مگر 
آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش 
را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختالف باید 
بررسی شود.او می گوید: مستاجرانی هم که واحد مسکونی 
خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه خواهیم کرد که  در 
قرارداد جدید هم همان 25 تا 20 درصد نرخ اجاره افزایش 
یابد و ابزارهای نظارتی الزم را در این زمینه تهیه کرده ایم.
چندی پیش هم در شــوراي سران سه قوه توصیب شد که 
برای کنترل بازار اجاره نرخ اجاره در تهران 25 درصد و در 

سایر شهرها هم 20 درصد تصویب شود 
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کنترل بازار مسکن عالوه 
بر آنکه طرح مسکن استیجاری را در دستور کار خود قرار 
داده ایم، مصوبه پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن را هم به 

بانک ها ابالغ کرده ایم.
رستم قاســمی گفت: در پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن 
ما عملیات پرداخــت را به بانک ها ابــالغ کرده ایم و پیرو 
جلســه ای که با بانــک مرکزی داشــته ایم، بانک ها آماده 

عملیات پرداخت تسهیالت به متقاضیان هستند. به گفته 
وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره، طرح مسکن 
اســتیجاری در دستور کار قرار گرفته و همچنین در طرح 
نهضت ملی مسکن هم بیش از 200 هزار واحد خود مالکی 

وجود دارد که تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. در این 
طرح زمین بــه صورت رایگان در اختیــار متقاضیان قرار 
گرفته و با پرداخت تسهیالت این واحد ها ساخته می شود.

در این میان اما عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
کشــوری گفت: بازار اجاره مســکن با مصوبات دستوری 
و بــدون آنکه این مصوبــات به مرحله عملیاتی برســند، 
ساماندهی نمی شود. حسن لطفی گفت: بازار اجاره مسکن 
با مصوبه و دستور برای کنترل قیمت ها به سامان نمی رسد 
و تا زمانی که این مصوبه ها به مرحله عملیاتی نرسد، امکان 
کنترل قیمت ها وجود ندارد.به گفته عضو اتحادیه مشاوران 
امالک کشور نرخ نهاده های ساختمانی باال رفته و برق اگر 
کمتر تخصیص یابد، هر پاکت مصالح ساختمانی ۱0 تا ۱5 
هزار تومان گران می شــود. قیمت هر پاکت سیمان از 50 
هزار تومان به 65 هزار تومان رسیده و میلگرد از ۱8 هزار 
تومان به 20 هزار تومان رســیده اســت و بنابراین همین 
افزایش قیمت نهاده ها خود بهانه دیگری برای رشــد نرخ 
مســکن و در نهایت نرخ اجاره بها به شــمار می رود.دولت 
امســال تصمیم گرفته که نرخ اجاره بها برای بازار مسکن 
در تهران 25 درصد باشــد. اما به گفته مشاوران امالک به 
دلیل آنکه این مصوبه هیچ ضمانت اجرایی ندارد بســیاری 
از مســتاجران هم از این میزان افزایش نرخ اجاره و مصوبه 

مایوس شده اند.  باشگاه خبرنگاران

وعده وزیر راه و شهرسازی 

تمام قراردادهای اجاره خودکار تمدید می شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امکان برقراری همکاری  خودرویی 
بین ایران و روسیه، گفت: با توجه به اینکه هر دو کشور در تولید رنو کار کرده اند، 

می توان امکان راه اندازی پلت فرم  ال نود و ساندرو در ایران را بررسی  کرد.
علیرضــا پیمان پــاک در رابطه با همکاری مشــترک ایران و روســیه در حوزه 
خودروســازی، گفت: ایران و روســیه درباره همکاری مشترک صنعتی، تجاری، 
اقتصادی فصل مشترکی را در حوزه های مختلف کشتی سازی، تجهیزات پزشکی، 
دارو، ســاختمان سازی تشکیل داده اند و برای همه این گروه ها کارگروهی ایجاد 
شــده از در بین تمام این کارگروه ها کارگروه دارو و تجهیزات پزشــکی از همه 

پیشرفته تر است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: با توجه به توانمندی های دو کشــور 
در حوزه های صنعتی یاد شــده در بخش هایی از صنعت ما می توانیم تکنولوژی 
خود را در اختیار روســیه قــرار می دهیم و در بخش هایی نیــز  آنها می توانند 
تکنولــوژی خود را در اختیار ما قــرار می دهند و در بخش هایی مانند خودرو که 
هر دو کشــور دچار محدودیت هســتند، به عنوان برنامــه جایگزین واردات کار 
مشترک از قبیل تحقیق، توسعه، ارتقا فناری، همکاری مشترک و تجاری سازی 
فناوری را می توانیم انجام دهیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: 
بنابراین در حوزه خودرو نشســت های مختلفی در زمینه خودروهای ســنگین، 

ون، مینی بوس بین دو کشــور برگزار شده اســت و به این نتیجه رسیده ایم که 
در بخش هایــی ما خریدار کاال از آنها باشــیم و در بخش هایــی نیز آنها خریدار 
قطعات مورد نیاز از ما باشــند. وی اظهار داشــت: در حوزه خودروهای ســبک، 
موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی صادرات قطعات خودرویی اســت که در 
ایران تولید می شــود. وضعیت ما در زمینه ساخت قطعات خودرویی خوب است 
بنابراین قطعه ســازان را به روس ها معرفــی کرده ایم و مذاکراتی نیز بین طرفین 
برای صادرات قطعات خودرو انجام شــده اســت البته یک سری از قطعات مورد 
نیاز ما نیز در زمینه خودروهای ســبک توســط روس ها قابل تولید است. پیمان 
پاک با بیان اینکه موضوع دوم در حوزه خودروهای سبک، پلتفرم ها است، گفت: 
هر دو کشور در زمینه تولید خودروهای رنو کار کرده اند ضمن اینکه ما دارای دو 
پلتفرم خوب ال نود و ساندرو هستیم که امکان دارد در بررسی ها مشترک به این 

نتیجه رسد که بتوان آن را دوباره احیا کرد. 
وی اظهار داشت: البته احیا این دو پلتفرم باید توسط تیم های فنی بررسی شود 

اما بهرحال ممکن اســت دو کشور بتوانند بر روی پلتفرم مشترک کار کنند. لذا 
گروه های فنی می توانند این مســاله را بررســی کنند تا در آینده نزدیک در این 
زمینه به نتیجه برسیم. معاون وزیر صمت اظهار داشت: بازار خوبی برای صادرات 
داروهای بیوتکنولوژیک ما به روســیه وجود دارد ضمن اینکه در حوزه تجهیزات 
پزشــکی نیز ما از وضعیت خوبی نسبت به روس ها برخوردار هستیم و می توانیم 

در این بخش نیز به این کشور صادرات داشته باشیم. 
وی افزود: در کشتی ســازی، حوزه صنعت ســاختمان و ســاخت توربین ها نیز 
کارگروه های مشترکی تشــکیل شده است. پیمان پاک اظهار داشت: فعالیت در 
تمام حوزه های یاد شده بر عهده فعالین اقتصادی است و کارگروه های تخصصی 
باید در زمینه های یاد شــده بررسی های الزم را انجام دهند و بخش دولتی فقط 
می تواند تســهیل گری کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: 
در سه ماه گذشــته همکاری بسیار گسترده و خوبی بین دو کشور ایجاد شده و 
توفیقات بسیار خوبی در حوزه تجارت بین دو کشور بدست آمده است. وی افزود: 
در زمینه ترانزیت بســیار موفق عمل کرده ایم و اگرچــه در زمینه های مختلف 
تجاری بین دو کشــور توفیقات خوبی نسبت به سال گذشته بدست آورده ایم اما 
هنوز به نقطه ایده ال نرســیده ایم اما دولت ساز و کاری را فراهم کرده است تا در 

داخل هماهنگی بین تمام دستگاه ها و مجموعه ها بوجود آید.  فارس

جزئیات مذاکره ایران و روسیه درباره 
همکاری مشترک خودرویی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد درگاه واردات کاال نیست
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادعای تبدیل شدن مناطق آزاد 

به محلی برای واردات کاال را رد کرد.
سعید محمد در نشســت هم اندیشــی با معاونان پارلمانی دستگاه های دولتی 
و وزارتخانه ها با حضور ســیدمحمد حســینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری 
با اشــاره به مشــکالتی که در تمام دنیا رخ داده و وضعیت ویژه ای را برای همه 
کشــورها در خصوص گرانی کاالهای اساســی رقم زده اســت، گفت: در بخش 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بحث تحریم ها مواجه هستیم و مشکالتی از دولت 
قبل به دولت سیزدهم منتقل شد. باید تصمیمات اصالح وضعیت معیشتی مردم 

اتخاذ شود تا مشکالت کمتر شود.  وی با اشاره به تعامل باالی مجلس با دولت و 
شورای عالی مناطق آزاد افزود: در سند تحول دولت سیزدهم اشاره ای به مناطق 

آزاد نشده که باید هر چه سریع تر این ابهام رفع شود.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه 
این مناطق ذیل یک وزارتخانه رفته گفت: انتظار داریم تا مناطق آزاد با بندر جبل 
علی رقابت کند اما با این شرایط این امکان نیست.وی با اشاره به درخواست های 
توســعه مناطق آزاد گفت: بیشتر شدن تعداد مناطق آزاد اشتباه است، 8 منطقه 
آزاد داریم 7 منطقه جدید هم تأســیس شده است ضمن اینکه الیحه ایجاد سه 
منطقه جدید به مجلس رفته اما باز هم تقاضا برای توســعه مناطق آزاد است که 
باید جلوی آن گرفته شود. محمد با بیان اینکه در دنیا نسل هفتم مناطق آزاد در 
حال راه اندازی اســت، گفت: ما هنوز در نسل اول مناطق آزاد مانده ایم.به گفته 
مشــاور رئیس جمهور، تولید و صادرات اتفاقی نیســت باید قواعد بازی را رعایت 

کنیم. درخواست من این اســت الزامات مناطق آزاد را وزارتخانه ها و نمایندگان 
مجلس به ما کمک کنند تا اجرا شود. وی با بیان اینکه مرتباً ما را متهم می کنند 
که مناطق آزاد دروازه واردات و قاچاق کاالســت، گفت: سال گذشته برای اولین 
بار تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجموعاً مثبت ۱۱ میلیارد دالر شد.

محمد درباره قاچاق کاال گفت: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که تفاهم 
نامه ای با شورای عالی به امضا رســاند اعالم کرده هیچ نگرانی بابت قاچاق کاال 
و ارز از مناطــق آزاد نداریم. قاچاق کاال در جاهای دیگری مانند کوله بری و ته 
لنجی است که باید به آنها رسیدگی شود.محمد گفت: موضوع واردات به مناطق 
آزاد با واردات از مســیر مناطق آزاد فرق دارد. در بســیاری از موارد واردات کاال 
برای ســرزمین اصلی اســت اما از درگاه مناطــق آزاد رخ می دهد و ارتباطی به 
مناطق آزاد ندارد که نباید به پای مناطق آزاد نوشته شود. این جمله که مناطق 

آزاد درگاه واردات است اشتباه است.  مهر


