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 کسب رتبه اول توسط بانك مسكن 
در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه اشتغال

کمیته امداد امام خمینی)ره( با اعالم رتبه برتر بانک 
مسکن در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی 

به مددجویان، از اقدامات این بانک تقدیر کرد.
ای��ن بانک ب��ه لحاظ عملک��رد فراتر از س��همیه 
تکلیفی مصوب بانک مرکزی بابت پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه اش��تغال زایی به مددجویان عضو کمیته 
امداد ام��ام خمین��ی)ره(، مقام اول را در بین س��ایر 
بانک ها کس��ب کرد. بانک مس��کن در سال 97 رقمی 
مع��ادل 44 میلی��ارد تومان تس��هیالت در این حوزه 
پرداخت کرد در حالی که س��همیه تکلیفی این بانک 

40 میلیارد تومان بوده است. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با ارسال نامه ای 
به بانک مسکن از عملکرد این بانک در راستای پرداخت 
تسهیالت اشتغال به مددجویان این کمیته تقدیر کرد. 
براساس گزارشی که در این نامه درخصوص سهم بانک 
مسکن در ایجاد اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( از محل تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 
در سال 97 عنوان شده، اعالم شده است که بانک مسکن 
ن��ه تنها به 100 درصد تعهدات تکلیفی خود به منظور 
پرداخت این تس��هیالت به مددجویان عمل کرده است 
بلکه بیش از س��هم تعیین ش��ده برای این بانک، اقدام 
به پرداخت تس��هیالت در این حوزه کرده است. به این 
ترتیب بانک مسکن به لحاظ درصد پرداختی تسهیالت 
به سهم تکلیف شده با عملکرد 110 درصدی،رتبه اول 
را در این زمینه در مقایس��ه با س��ایر بانک های دیگری 
که در این زمینه تعهد به پرداخت تسهیالت اشتغال به 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( داش��ته اند را 
کس��ب کرده است. مطابق با گزارشی که در نامه پرویز 
فتاح به منظور تقدیر از عملکرد بانک مسکن در حوزه 
پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( آمده است شبکه بانکی کشور در سال 
97 مکلف به پرداخت 1400 میلیارد تومان تسهیالت 
به منظور ایجاد اش��تغال پایدار برای مددجویان کمیته 
امداد امام)ره( بوده است که سهم تکلیفی بانک مسکن 
در این زمینه 40 میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که 
در مجموع 99 درصد از تکلیف تعهدی تعیین شده به 
این منظور از س��وی شبکه بانکی به بانک ها ابالغ شده 
اس��ت بانک مسکن پرداخت این تسهیالت را به میزان 
100 درصدی در دس��تور کار خود قرار داده و به شعب 
این بانک ابالغ کرده اس��ت. جزییات این گزارش نشان 
می دهد ب��ه دنبال پرداخت این تس��هیالت 73 هزار و 
111 طرح اش��تغال در کش��ور برای مددجویان کمیته 
امداد امام)ره( اجرا ش��ده است که از این تعداد 2 هزار 
و 324 طرح در نتیجه پرداخت تس��هیالت اش��تغال از 
سوی بانک مسکن به این مددجویان ایجاد شده است. 

 رویكرد حمایتی بانك ملی ایران
برای رفع نيازهای اساسی خانوار

بانک ملی ای��ران در یک ماه ابتدای س��ال جاری 
تعداد ش��ش ه��زار و 965 فقره تس��هیالت به صورت 
فروش اقس��اطی، جعاله و مرابحه ب��رای رفع نیازهای 
ض��روری خانوار پرداخت کرده اس��ت ک��ه ارزش این 

تسهیالت به دو هزار و 78 میلیارد ریال می رسد.
سال گذشته نیز بخشی از نیازهای اساسی خانوار با 
تسهیالت این بانک تامین به طوری که در سال 97 تعداد 
یک میلیون و 12 هزار و 180 فقره از این تس��هیالت به 
ارزش 277 هزار و 505 میلیارد ریال پرداخت شده است. 
همچنین بانک ملی ایران در سال رونق تولید، حمایت از 
بازار کاالی داخلی را در دس��تور کار خود قرار داده و در 
یک ماه ابتدای س��ال، تعداد 663 فقره تسهیالت فروش 
اقساطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به ارزش 70 
میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت. از س��ویی بانک ملی 
ایران در راستای همسویی با سیاست های دولت همواره 
رونق بازار تولید و کس��ب و کار را مورد توجه قرار داده و 
از این رو در س��ال گذشته نیز تعداد 82 هزار و 20 فقره 
تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی داخلی به ارزش 

هشت هزار و 602 میلیارد ریال تخصیص داده است.

 انعقاد تفاهم نامه همكاری بانك دی
با سازمان فرهنگی سياحتی کوثر

بانک دی در راس��تای بهره مندی از ظرفیت های 
موجود در بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران و گروه های 
اقتصادی وابس��ته به آن با سازمان فرهنگی سیاحتی 

کوثر، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
در جلس��ه ای ک��ه با حض��ور محمدرض��ا قربانی 
مدیرعام��ل و رضا س��هم دینی رئی��س هیئت مدیره 
بانک دی با علی عب��اس کمری مدیرعامل و محبوب 
ش��هبازی، رئی��س هیئت مدی��ره س��ازمان فرهنگی 
س��یاحتی کوثر و جمع��ی از اعضای هیئ��ت مدیره و 
مدیران ارش��د دو مجموعه برگزار شد، زمینه افزایش 
همکاری های متقابل بررسی گردید. در این نشست که 
ب��ا هدف تاکید بر هم افزایی میان گروه های اقتصادی 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با گروه مالی دی برگزار 
شد، طرفین در زمینه بازسازی و تجهیز اماکن اقامتی 
و س��اخت پروژه های عمرانی و گردش��گری س��ازمان 
فرهنگی س��یاحتی کوثر توس��ط بانک دی و واگذاری 
امالک بانک و ش��رکت های گروه مالی دی به سازمان 

فرهنگی سیاحتی کوثر به تفاهم رسیدند.

اخبار

توقف  پروازهای فرودگاه امام در روز ۱۴ خرداد
سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 

از توقف 5 ساعته پروازهای فرودگاه بین المللی امام)ره( در روز 14 خرداد خبر داد.
حسن خوشخو اظهار داش��ت: همزمان با برگزاری مراسم سی امین سالگرد 
ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی در حرم امام)ره(، پروازهای باری 

و مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( از ساعت 16 تا 21 روز چهاردهم 
خردادماه متوقف خواهد شد. وی با اشاره به اطالع رسانی توقف پروازها به شرکت های 

هواپیمایی در این روز، گفت : مس��افران  در ای��ن روز حتما قبل از عزیمت به فرودگاه از 
طریق تماس با تلفن 096330 یا مراجعه به وب س��ایت ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام 

خمینی)ره( به نشانی IKAC.IR از زمان پرواز خود مطلع شوند.
خوشخو افزود: همچنین در روز چهاردهم خرداد مسیر ترددی قم به تهران در آزادراه 

خلیج فارس نیز از ساعت 13 تا 21 مسدود خواهد بود.  فارس

ج مراقبت  بر
تدوین الیحه ماليات بر عایدی امالک، طال، ارز و خودرو

سرپرس��ت سازمان امور مالیاتی، گفت: س��ازمان مالیاتی هم اکنون در حال 
بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک، طال، ارز و خودرو است.
محمدقاسم پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
در کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی، اظهار داش��ت: سازمان امور 

مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام 
می ده��د و در حوزه امالک، طال، ارز و خودرو این مالیات می تواند وضع ش��ود، البته 

با توجه به س��اختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های اطالعاتی می توان 
تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی افزود: س��ازمان ام��ور مالیاتی با کلیات طرح نماین��دگان درباره طرح مالیات بر 
عایدی س��رمایه موافق بود، اما دس��تگاه های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح 

پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.  خانه ملت

وده  ارزش افز
خودکفایی ایران در توليد گندم 
مجری طرح گندم کش��ور گفت: در پی بارندگی ها و علی رغم وقوع سیل در 
ابتدای سال 98، تولید و خرید گندم بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش نشان می دهد و به نظر می رسد ایران برای چهامین سال پیاپی در تولید 

گندم خودکفا می شود.
اسماعیل اسفندیاری پور با بیان اینکه خودکفایی در تولید گندم ساالنه نزدیک به 

10 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی برای کشور داشته است افزود: از ابتدای فصل برداشت 
تاکنون نزدیک به دو میلیون تن گندم از کش��اورزان خریداری ش��ده اس��ت که اگر مانند 

سال های 90 تا 92 برنامه ادامه می یافت، امروز باید یکی از وارد کننده گندم می شدیم.
وی افزود: هر س��ال قیمت خرید گندم را مصوبه ش��ورای اقتصاد تعیین می کند و 
امسال قیمت تضمینی خرید گندم نان را 1700 تومان و خرید گندم دوروم برای صنعت 

1770 تومان تعیین کرد.  ایرنا
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درحالی که قیمت سوخت در  كــش ای��ران با احتس��اب دالر آزاد خـط 
زیر 10 س��نت است و قاچاقچیان سوخت مشغول 
کارن��د و مجلس هم موافق احیای کارت س��وخت 
ش��خصی برای مقابل��ه با قاچاق اس��ت، خبری از 

اقدام دولت در این زمینه نیست.
ایران ای��ن روزها، بعد از س��ودان، ارزان ترین 
س��وخت جهان را می فروشد. قیمت هر لیتر بنزین 
یا گازوئیل، با احتساب دالر 14 هزار تومانی چیزی 
کمتر از 10 س��نت اس��ت. قیم��ت بنزین در حال 
حاضر در ایران 1000 تومان است و با افزایش نرخ 
ارز در ماه های اخیر فاصله قیمت سوخت در ایران 

با کشورهای همسایه افزایش یافته است.
همین اختالف قیمت باعث شده است قاچاق 
س��وخت از ایران به کشورهایی نظیر پاکستان باال 
رود. ن��رخ دالر در بازار آزاد در اوایل س��ال 1396 
حدود 3750 تومان بود که طی ماه های اخیر و به 
خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ 
ارزهای خارجی شدت یافت که این موضوع موجب 

افزایش قاچاق سوخت از ایران شده است.
حتی اگر قیمت بنزین در ایران را با دالر رسمی 
4200 تومانی هم محاس��به کنیم، قیمت هر لیتر 
بنزین و گازوئیل کمی بیش از 20 س��نت می شود 
که همچنان جزو ارزان ترین کشورهای جهان است 
)قیمت بنزین آزاد در ایران، لیتری یک هزار تومان 

و گازوئیل آزاد لیتری 600 تومان است.(
این ش��رایط باعث می شود، قاچاق سوخت، یا 
خری��د بنزین در ایران و فروش آن در کش��ورهای 

همسایه کاسبی پرسودی باشد.

در نظ��ر گرفتن قیمت بنزین ایران با دالر آزاد 
حدود 14 هزار تومانی و دالر رسمی 4200 تومانی، 
در مقایس��ه با چند کشور همس��ایه و جهان نشان 
می دهد که حتی اگر دالر رسمی را در نظر بگیریم، 

همچنان قاچاق سوخت از ایران پرسود است.
باتوج��ه به ارزانتر بودن گازوئی��ل در ایران، و 
گران تر بودن آن در بیشتر کشورهای جهان، سود 

قاچاق گازوئیل از ایران بیشتر از بنزین است.

 احيای سریع کارت سوخت شخصی
راهكار کنترل قاچاق

مهرداد الهوتی یک��ی از نمایندگان مجلس با 
اش��اره به شدت گرفتن قاچاق سوخت از کشور در 
ماه های اخیر گفته است: یکی از راه های جلوگیری 
از قاچاق بی رویه س��وخت به کشورهای همسایه، 
این است که قیمت س��وخت برابر با نرخ این کاال 
در کشورهای همجوار شود و افزایش پیدا کند، اما 
مساله این اس��ت که با توجه به شرایط و وضعیت 
اقتصادی کش��ورمان، نمی توانی��م قیمت بنزین را 

افزایش دهیم.
وی در ادامه اف��زود: در واقع تا زمانی که نرخ 

س��وخت در کش��ور ما تفاوت زیادی با قیمت این 
کاال در کش��ورهای همسایه داش��ته باشد، شاهد 
قاچاق خواهیم بود، اما ش��رایط اقتصادی کشور و 
وضعیت معیش��تی مردم، دست مجلس و دولت را 
برای گران کردن بنزین بس��ته است و بنابراین در 
این شرایط باید مسئوالن امنیتی و مرزی مراقبت 
بیش��تری داشته باشند و به ش��کل جدی مانع از 

قاچاق گسترده سوخت شوند. 
نماینده مردم لنگرود در مجلس، کاهش ارزش 
پ��ول ملی به دنب��ال افزایش ن��رخ دالر را از دیگر 

دالیل افزایش قاچاق بنزین عنوان کرد و 
اظهار داشت: در گذشته بیشتر 

کاالی قاچاق به کشور وارد 
می شد اما به دنبال کاهش 

ارزش پ��ول ملی ش��اهد 
قاچاق کاالهای مختلف و 
از جمله بنزین به خارج از 

کشور هس��تیم و بنابراین راهکار عملی این است 
ک��ه کاهش ارزش پول ملی مدیریت ش��ود و نرخ 

دالر کاهش پیدا کند. 
الهوتی با بیان اینکه س��ود سرشاری از قاچاق 

بنزین نصیب کش��ورهای همسایه می شود، گفت: 
نمی توان گفت ک��ه فقط بومی ها و افراد محلی در 
قاچاق بنزین نقش دارند بلکه به دلیل سود بسیار 
باال، در این زمینه باندهای حرفه ای هم وارد عمل 

شده اند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار 
داش��ت: به نظر می رس��د در ش��رایط فعلی احیا و 
استفاده مجدد از کارت س��وخت، می تواند راهکار 

خوبی برای جلوگیری از قاچاق سوخت باشد.
همچنین حمید بنایی رئیس مجمع نمایندگان 
اس��تان خراس��ان رضوی نیز در ای��ن رابطه گفته 
است: به دلیل جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت 
باید استفاده مجدد از کارت های سوخت در دستور 
کار قرار بگیرد. وی تصریح کرد: متاسفانه نوسانات 
نرخ ارز باعث ش��ده اس��ت افراد سودجو دست به 
قاچاق س��وخت به شیوه های مختلف بزنند که هر 
چه س��ریع تر باید جلو این افزایش بی رویه قاچاق 

گرفته شود.
نماینده گناباد و بجستان 
در مجلس شورای اسالمی 
برای  ک��رد:  تصریح 
ی  گی��ر جلو
ای��ن  از 

قاچ��اق بای��د ی��ک ن��وع س��اماندهی در ان��واع 
س��وخت های کش��ور صورت بگیرد که اس��تفاده 
مجدد از کارت های س��وخت ب��رای کمک به این 

اقدام می تواند بسیار مفید باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس از احیای کارت های 
س��وخت اس��تقبال می کند، اظهار داشت: از طرفی 
اس��تفاده از این کارت ها می تواند در فرهنگ سازی 
استفاده از سوخت نیز اثرگذار باشد. از طرفی نوسان 
قیمت ارز باعث ش��ده اس��ت که قیم��ت بنزین در 
کشورهای همسایه افزایش پیدا کند و انگیزه برخی 
سودجویان برای قاچاق این سوخت را مضاعف کند 
از ای��ن رو الزم اس��ت که دولت ب��رای جلوگیری از 
افزایش قاچاق سوخت تدبیری کند و قاچاق بنزین 
را به حداقل برس��اند و از طرف��ی مردم نیز نیز باید 
در مدیریت مصرف بنزین و دیگر حامل های انرژی 

تالش کنند.

احيای کارت سوخت شخصی چه شد؟
این گزارش در پایان خاطرنش��ان می کند دولت 
از آذرماه سال گذشته به دنبال احیای کارت سوخت 
و س��همیه بندی بنزین به منظور کنترل مصرف این 
حامل ان��رژی پرطرفدار بود اما به دلیل فش��ارهای 
نمایندگان مجلس فعال جلوی سهمیه بندی و افزایش 
قیمت گرفته ش��د. اما نمایندگان مجلس هم موافق 
احیای کارت س��وخت شخصی هس��تند. به همین 
دلیل، ضرورت دارد دولت هرچه س��ریع تر همزمان 
با احیای کارت س��وخت ش��خصی، کارت س��وخت 
جایگاه ه��ا را جمع آوری کند و با این کار تا حد قابل 

توجهی قاچاق سوخت را کنترل نماید.  فارس

بی نظارتی های فاجعه آفرین

 متولیان در خواب 
قاچاقچیان سوخت مشغول کارند

بررسی عملکرد نظارت و بازرسی اصناف نشان داد؛
ین تخلف اصناف وشی؛ بیشتر گران فر

بررس��ی عملکرد نظارت و بازرس��ی اصناف تهران در اردیبهشت ماه  حکای��ت از آن دارد ک��ه بیش��ترین تخل��ف صنف��ی در ای��ن م��اه بــــازار روز
گران فروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.

در اردیبهش��ت ماه سال جاری اتاق اصناف تهران 24 هزار و 345 مورد بازرسی انجام 
داده که از این تعداد 18 هزار و 448 مورد در سطح خرده فروشی، 2500 مورد در سطح 
عمده فروش��ی، 30 مورد در س��طح انبار، 47 مورد در سطح سردخانه ها و 3320 مورد در 
زمینه صنوف خدماتی انجام شده است. در 24 هزار و 345 مورد بازرسی انجام شده تعداد 
4749 برگه جریمه صادر ش��ده که 3795 مورد در س��طح خرده فروش��ی، 290 مورد در 

سطح عمده فروشی و 664 مورد در صنوف خدماتی بوده است.
در س��طح خرده فروش��ی بیش��ترین حج��م تخلف به می��زان 1863 م��ورد به علت 
گران فروش��ی بوده که در سطح عمده فروش��ی نیز بیشترین حجم تخلف عدم درج قیمت 
و نرخنامه بوده اس��ت. همچنین در سطح صنوف خدماتی بیشترین تخلف به میزان 329 
مورد در زمینه گران فروش��ی بوده که در مجموع به ترتیب بیشترین میزان تخلف اصناف 

تهران در زمینه گران فروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
طبق اعالم بازرسی اتاق اصناف تهران، در اردیبهشت ماه تعداد 2288 مورد از شکایات 
از طریق ستاد خبری به ثبت رسیده که از این میان در 1219 پرونده تخلف صنفی و در 

1069 پرونده عدم تخلف صنفی مشخص شده است.  ایسنا

ابزارهای هوشمند به كار می آید؛
صرفه جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی 

با حذف قبوض کاغذی
دولت قص��د دارد با حرکت  كــــــل مه��ره قب��وض کاغ��ذی به د
س��مت الکترونیک��ی ک��ردن، ق��دم بزرگ��ی در 
صرفه جوی��ی در هزینه ها ب��ردارد. این مهم که با 
هم��کاری مردم محقق می ش��ود 1,440 میلیارد 
تومان صرفه جوی��ی به همراه دارد و مش��ترکین 
می توانن��د با ارس��ال یک پیام��ک از صدور قبض 

کاغذی برق جلوگیری کنند.
هوشمندس��ازی اس��تفاده از ابزارهای فناوری 
اطالعات برای تسهیل فعالیت هایی است که پیش 
از این، به صورت س��نتی و معمول انجام می شدند. 
با اجرای طرح هوشمندس��ازی، می توان کش��ور را 
ارزان اداره کرد تا کارهای مردم با سرعت و سهولت 
بیش��تری انجام ش��ود. از مزایای هوشمند س��ازی 
می ت��وان ب��ه صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا، کاهش 
رفت وآمد، و حتی حفظ محیط زیست به اشاره کرد.

در این راس��تا، اواخر پاییز سال گذشته بود که 
محمدج��واد آذری جهرمی وزیر فن��اوری ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات از صرفه جویی 1440 میلیارد 
تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز 
و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه جویی می توان 
کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را 

باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد.
آمارها حاکی از آن است که 35 میلیون کنتور 
برق، حدوداً همی��ن تعداد کنتور آب و 20 کنتور 
گاز وجود دارد و برآوردها نش��ان می دهد 1,440 
میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه می شود. 
در حالی که به گفته آذری جهرمی ظرفیت کامل 
دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض 

را به صورت الکترونیکی صادر کند.
در این راس��تا، حس��ین صبوری مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه 
حذف قبوض کاغذی در راس��تای سیاس��ت های 
دولت الکترونیک بوده و ج��زو برنامه های وزارت 
نیرو اس��ت، اظهار ک��رد: وزارت نیرو ب��ا توجه با 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفته درحال تدوین 

ش��رایط و ضوابط اجرایی است. البته هنوز چیزی 
به ما ابالغ نشده اما قرار است ظرف دو تا سه ماه 
آینده اطالعات مشترکین که شامل شماره تلفن 

همراه و شناسه قبض آن ها است را اخذ کنیم.
وی اف��زود: بع��د از اینکه مصوبه ابالغ ش��د 
براس��اس چارچ��وب آن و ب��ه م��رور زمان قبض 
کاغذی ح��ذف خواهد ش��د و اطالعات قبض به 
صورت پیامک و س��ایر درگاه ها مانند همراه برق 
و... به اطالع مش��ترک رسیده و مشترک می تواند 
قبض خ��ود را پرداخ��ت کند. ای��ن فرآیند جزو 
دس��تور کار جدی شرکت توزیع تهران بزرگ هم 
اس��ت و درحال برنامه ریزی، تهیه زیرساخت ها و 

اخذ شماره تلفن همراه مشترکان هستیم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در ادامه از ارس��ال پیامک اطالعات قبض 
به یک میلیون مش��ترک در شهر تهران خبر داد 
و اف��زود: در حال حاضر برای حدود یک میلیون 
مش��ترک که شماره همراه آن ها موجود است به 
صورت موازی هم قب��ض کاغذی و هم قبض به 

صورت پیامک ارسال می شود.  ایسنا


