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فتح قله کرکس در پنجاه و نهمین سالروز 
تأسیس بانک رفاه

تیم کوهنوردی بانک رفاه همزمان با پنجاه و نهمین 
سالروز تأس��یس بانک رفاه کارگران، با صعود به قله 
کرکس پرچم پر افتخار بانک را به اهتزاز در آوردند 
و سالروز تأس��یس بانک را جشن گرفتند.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک رفاه کارگ��ران، همزمان با فرا 
رس��یدن پنجاه و نهمین سالروز تأسیس بانک رفاه، 
کوهن��وردان بان��ک رفاه متش��کل از کوهنوردانی از 
سراس��ر کش��ور، قله 3895 متری کرکس را فتح و 
پرچم پر افتخار بانک رفاه را بر فراز این قله به اهتزاز 
در آوردند.پ��س از فتح قلل توچ��ال، الوند، زردکوه، 
س��بالن و س��هند، قله کرکس ششمین قله مرتفعی 
اس��ت که تیم کوهنوردی بانک رفاه فتح می کند و 
پرچم بانک را به اهتزاز در می آورد. این کوهنوردی 
همه ساله به مناس��بت گرامیداشت سالروز تأسیس 
بانک صورت م��ی گیرد.دکتر محمدعلی س��همانی 
مدیرعامل بان��ک رفاه نیز در پیامی از ورزش��کاران 

کوهنورد بانک قدردانی کرد

روابط عمومی بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
سمینار تامین مالی شرکت های دانش بنیان 

صادراتی برگزار می شود
رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات اع��الم کرد: 
سمینار "تأمین مالی شرکت های دانش بنیان صادراتی 
تبیین سیاست ها و اولویت ها" برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات این بانک به
منظور حمایت از نقش ��آفرینی مؤسسات دانش بنیان 
در توس��عه صادرات غیرنفت��ی و معرفی رویکردهای 
نوین تأمین مالی برای صادرات محصوالت، س��مینار 
یاد شده را برگزار می کند.نگاهی به نقش نظام بانکی 
در تجاری س��ازی طرحهای مبتن��ی بر فناوری های 
نوین، تس��هیالت صندوق نوآوری و ش��کوفایی برای 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور و تبیین 
سیاست ها و اولویت های دولت به منظور حمایت از 
جمله محورهای این سمینار خواهد بود. بانک توسعه 
صادرات، صندوق نوآوری و ش��کوفایی، س��تاد ویژه 
توسعه فناوری نانو و معاونت علمی وفناوری ریاست 
جمهوری برگزار کنندگان این س��مینار هستند.این 
سمینار یازدهم شهریور 1398 در مرکز همایش های 

سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود

افزایش ٦٣ درصدی تسهیالت بانک صادرات 
به بنگاه های کوچک و متوسط

می��زان تس��هیالت اعطایی بانک ص��ادرات ایران به 
بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با 
پیش��رفت فیزیکی بیش از ٦٠ درصد تا پایان خرداد 
ماه سال جاری با افزایش ٦3 درصدی همراه شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
در راس��تای حمایت های پیش��ین خ��ود از تولید و 
اش��تغال داخلی و رونق تولید، تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی بیش��تر از ٦٠ درصد را همچنان در دستور 
کار خود دارد به نحوی که میزان تسهیالت اعطایی 
بانک ص��ادرات ایران به این بنگاه ه��ا در خرداد ماه 
نس��بت به ماه قبل با ٦3 درصد افزایش از ٢8 هزار 
و ٤9٦ میلی��ارد ریال فراتر رفت��ه و در اختیار هزار 
و ٦٦٤ بن��گاه قرار گرفته اس��ت.بانک صادرات ایران 
در بین بانک های خصوصی کش��ور همچنان جایگاه 
موثر و برجس��ته خود را حفظ کرده اس��ت. امضای 
تفاهم نام��ه برای تضمین پیش ف��روش محصوالت و 
تولی��دات کارخانجات داخلی و اعطای س��رمایه در 
گردش و همچنین تس��هیل جریان مبادالت تجاری 
ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی کش��ور، از جمله 
اهداف این بانک در حمایت از تولید و اش��تغال بوده 

که همچنان با اهتمام ویژه در دستور کار است.

حمایت بانک ایران زمین از بهره برداری خط 
تولید جدید شرکت فوالد اکسین اهواز

 API به��ره برداری از خ��ط تولید ان��واع ورق های
محی��ط ترش مورد مص��رف در صنای��ع نفت و گاز 
چهارشنبه بیست و س��وم مرداد 98 با حضور دکتر 
دهقانی مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه نفت، 
مهندس ابراهیمی مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین 
و مدیریت ش��عب اس��تانهای خوزس��تان و لرستان 
بانک ایران زمین در شرکت فوالد اکسین خوزستان 
برگزار ش��د.به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ایران 
زمین، چهارشنبه بیس��ت و سوم مرداد مراسم بهره 
ب��رداری از خ��ط تولی��د ورق Api محیط ترش در 
شرکت فوالد اکسین اهواز برگزار شد. این نوع خاص 
ورق که پیش از این جز اقالم وارداتی بود که جهت 
پروژه عظیم خط لوله نفت گوره به جاسک به همت 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد اکسین اهواز و 
لوله س��ازی اهواز و بانک ایران زمین برای اولین بار 
 LC به بهره برداری رس��ید.در این پروژه گش��ایش
جهت تولید ورق مذکور در ش��رکت فوالد اکس��ین 

اهواز توسط بانک ایران زمین انجام شده است.

اخبار

  دود قیمت گذاری دستوری در چشم تولیدکنندگان  
  رئیس کمیته فقهی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با بی��ان اینکه رانت اصوال 
در جایی ش��کل می گیرد که دو قیمت وجود داش��ته باشد، گفت: قیمت گذاری 
دس��توری به س��ود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست و سود آن فقط به 

جیب واسطه ها می رود.
غالمرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: کشور امروز در شرایطی است که عموما در 

تولید بس��یاری از کاالها نیاز داخل تامین می ش��ود و مواد اولیه به مقدار کافی وجود 
دارد، از این رو ایجاد و فراهم کردن زمینه رقابت دربازار یک ضرورت تلقی می شود.

  رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: رانت اصوال در جایی ش��کل 
می گیرد که دو قیمت وجود داش��ته باش��د. به طوریکه اگر قیمت به ش��کل دس��توری 
مشخص و به تولیدکننده آن کاال تکلیف شود، به طور طبیعی قیمت دومی در بازار آزاد 
برای آن محصول ایجاد می ش��ود که در اینجا سود اصلی حاصل از اختالف دو نرخ فوق 

به جیب واسطه می رود.  ایرنا  

 واهمه ای از تروریست های اقتصادی   نداریم 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت:این روزها شاهد افزایش حداکثری 
فشار تروریست های اقتصادی بر بخش دریایی هستیم درحالی که هیچ واهمه ای 

از تروریست های اقتصادی یا دیگر انواع تروریست ها نداریم.
محمد راس��تاد گفت: این روزها شاهد آن هس��تیم که حداکثر فشارها از ناحیه 

تروریس��ت های اقتصادی بر کشورمان وارد می شود. هیچ فشاری نمی تواند بخش 
دریایی را دچار مخاطره کند.

وی افزود: جامعه دریایی ما هیچ واهمه ای از تروریس��ت های اقتصادی یا دیگر انواع آنها 
ندارد. هیچ کس نمی تواند کش��ور ما را از مزیت طبیع��ی پیوند با دریا محروم کند البته 

هنوز هم فرصت های زیادی را در بخش دریایی از دست داده ایم.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: فرصت های اش��تغال زیادی در نوار 
س��احلی بخصوص س��واحل جنوبی وجود دارد و جوانان زیادی جویای کار هس��تند که 

منابع دریا می تواند آن را پاسخ دهد.  وزارت راه و شهرسازی 

احداث شهرک های مرزی مشترک با کشورهای همسایه
مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران از احداث 
شهرک های مرزی مشترک با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر 
3 کش��ور ترکیه، عراق و آذربایجان برای موضوع ش��هرک های مرزی مشترک با 

ایران در نظر گرفته شده اند.
محسن صالحی نیا اظهار کرد: یکی از اهدافی که در شهرک های صنعتی به دنبال 

آن هستیم این است که مسایل زیست محیطی به خوبی رعایت شود. در این زمینه 
امروز شاهد ساخت و افتتاح تصفیه خانه  فاضالب شهرک صنعتی شوش هستیم.

وی افزود: در سیاس��ت های کالن وزارت صنعت به دنبال حمایت از اس��تقرار واحدهای 
تولیدی در ش��هرک های صنعتی هستیم زیرا در ش��هرک ها می توانیم به صورت متمرکز 
عمل و زیرساخت ها را نیز تکمیل کنیم. صالحی نیا تصریح کرد: در شهرک های صنعتی 
با توجه به تمرکز در استقرار واحدها به خوبی می توان مشکالت آن ها را رصد کرد و از این 

رو از استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی حمایت می کنیم.  ایسنا 

انجم��ن  مدی��ره  هیئ��ت  عض��و  ت ر تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تج����ا
ب��ا بیان اینکه تلویزیون های قاچ��اق دارای گیرنده ماهواره 
ب��ه راحتی در ب��ازار عرضه می ش��وند، گف��ت: قاچاق کاال 

افزایش یافته است.
باب��ک ثقفی از ایجاد تعادل نس��بی در بازار ل��وازم خانگی 
خبر داد و گفت: با خروج ش��رکت ه��ای تولیدکننده لوازم 
خانگی که اتفاقاً بس��یار ناگهانی از بازار ایران صورت گرفت، 
تولیدکنن��دگان داخلی توانس��ته اند خود را پی��دا کرده و 
فروش را در بازار افزایش دهند. این در ش��رایطی است که 
قطع همکاری ش��رکت های کره ای و تولیدکنندگان لوازم 
خانگ��ی در ایران تنش هایی را نیز در ب��ازار ایجاد کرد که 

خوشبختانه اکنون مدیریت شده است.
عض��و هیئت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان ل��وازم صوتی و 
تصویری افزود: س��ال گذشته افزایش قیمت کاالها و کمبود 
آن در بازار نارضایتی را برای مصرف کنندگان به همراه داشت 
ولی امروز تحت تاثیر 3 عامل بازار به تعادل رسیده است. به 
ای��ن معنا که تولیدکنندگان ایرانی که تحت فش��ار خارجی 
ها قرار داش��ته اند توانسته اند احیاء شوند و برخی برندهای 
قدیمی به خصوص در حوزه تولید یخچال، هم اکنون تعداد 

کارگران خود را افزایش و تولید را باال برده اند.
ثقفی گفت: امی��د به آینده در می��ان تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، فضای مناس��بی را رقم زده و ظرف ماه های آینده 
باالرفتن س��طح تولید داخلی را س��بب خواهد شد. البته به 
م��وازات این، کاه��ش مصرف داخلی نیز ب��ه دلیل افزایش 
قیمت ارز و س��طح عمومی قیمت ها در بازار مش��اهده می 

شود.
وی به مقایسه ای در حوزه تولید و مصرف لوازم خانگی در 

کش��ور ترکیه پرداخت و گفت: ٤ س��ال قبل میزان مصرف 
تلویزیون در ترکیه 3 میلیون عدد بود که امس��ال نیز همان 
رقم به ثبت رس��یده اس��ت. اما در ایران ٤ سال قبل میزان 
مصرف ٢ میلیون دستگاه بود که هم اکنون به 1.٤ میلیون 
دس��تگاه رسیده است که به دلیل مسائل سخت اقتصادی و 

معیشتی مردم است.
این مقام مسئول خاطرنش��ان کرد: از 1.٤ میلیون دستگاه 
تلویزیون که در بازار داخلی به مصرف می رسد، ٦٠٠ هزار 
دس��تگاه به صورت قاچاق وارد شده و متاسفانه فضا را برای 
فعالیت تولیدکنن��دگان داخلی و فروش محصوالت آنها در 

بازار تنگ کرده است.
ثقفی با اش��اره به انجام بررس��ی های میدانی خود در بازار 
لوازم خانگی خیابان جمهوری خاطرنش��ان کرد: هم اکنون 
فروشگاه های بزرگی که در گذشته محصوالت برند کره ای 
را که بعضاً در داخل کشور تولید یا مونتاژ می شد به فروش 
می رس��اندند، اقدام به عرضه کاالهای قاچاق می کنند که 
اتفاقاً ورود این کاالها به کش��ور ممنوع است. اما اکنون در 

قالب اجناس شرکتی در بازار داخلی به فروش می رسد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این تلویزیون ها دارای گیرنده 
های ماهواره هستند که متاسفانه با عرضه قاچاق در کشور 
و بدون نظارت دستگاه هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، به راحتی در بازار عرضه می شوند که باید جلوی 

آنها گرفته شود.
ثقفی گفت: امروز ش��رکت ه��ای ایرانی با دامپینگ کاال در 
مرزها مواجه هستند به نحوی که در دبی و کردستان عراق 
شس��کت قیمت کاماًل به چش��م می خورد تا اجازه ندهند 
تولی��دات ایرانی به موقع به بازار ارائه ش��ود که باید با آنها 

برخورد جدی صورت گیرد. مهر 

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی اعالم کرد:
فروش تلویزیون های دارای گیرنده ماهواره در بازار

وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان احوزه  حم��ل و نق��ل دریای��ی فرص��ت های گاردری����ل
زی��ادی برای اش��تغال زای��ی در بنادر صی��ادی و در بنادر 
تج��اری کوچ��ک وجود دارد، گف��ت: ولی متاس��فانه بنادر 

تفریحی و گردشگری نداریم.
محمد اس��المی گفت: ای��ن همایش جلوه ق��درت دریایی 
انقالب اسالمی و بیان تجربیات، اهداف، مطالبات، انتظارات 
و عهد میثاق برای ادامه راه اس��ت که به صورت موثر و هم 
افزا در جهت خلق قدرت موثر دریایی ایران مورد اس��تفاده 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اس��تکبار جهانی از بدو پیروزی انقالب اس��المی 
تاکن��ون یک هدف داش��ته و آن این بوده اس��ت که اجازه 
پیروزی، پیش��رفت و توس��عه را از جمهوری اسالمی ایران 
بگیرد و علی رغم گذشت ٤٠ سال هنوز از این هدف دست 

نکشیده است.
وی گفت: دشمن با صرف هزینه های سرسام آور و استفاده 
از ابزارهای متعدد که پیچیده ترین آن تحریم اس��ت علیه 
ایران برنامه ریزی کرده و کنترل تحریم را کشور به کشور، 
شهر به شهر، شرکت به شرکت و حتی میز به میز در دست 

گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: اما امروز کشور با رهبری 
مق��ام معظم رهبری در اوج اقتدار قرار دارد و می بینیم که 
تحریم های آمریکا هیچ تاثیری در پیش��رفت کشور نداشته 
است در حالیکه حتی در کشورهایی هم که حق وتو دارند، 
س��فارتخانه های آمریکا اعمال نفوذ می کنند اما نتوانس��ته 

اند در ایران توفیقی کسب کنند.
اس��المی به تخریب اذه��ان و القای ناس��ازگاری جمهوری 
اس��المی اش��اره و تصریح کرد: می خواهن��د در پیکره ید 

واحده ملت سس��تی ایجاد کنند که در این زمینه نیز موفق 
نخواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه باید س��هم خ��ود را از اقتصاد جهانی 
دریایی کس��ب کنیم، یادآور شد: در همه مودهای حمل و 
نقلی نیازمند افرادی هس��تیم که مس��تعد و خالق باشند و 
بتوانند با علم و فناوری این مودهای حمل و نقلی را توسعه 
دهن��د همچنین در حوزه حمل و نق��ل دریایی نیز فرصت 
های زیادی برای ایجاد مش��اغل متعدد داریم چه در بنادر 
صیادی و چه در بنادر تجاری کوچک ولی متاس��فانه اصاًل 

بنادر تفریحی و گردشگری نداریم.
اس��المی افزود: هفته گذشته مدیرعامل شرکت ایزوایکو به 
من اعالم کرد که از ابتدای تاس��یس این کارخانه کش��تی 
س��ازی تاکنون چنین رونقی نداش��ته اس��ت. ضمن اینکه 
ش��رکت نفتکش نیز به خوبی در حال اس��تفاده از ظرفیت 

های ایزوایکو برای تولید و توسعه ناوگان است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه 
و ترکمنس��تان برای حضور در اجالس اقتصادی کشورهای 
حاش��یه خزر گفت: در اجالس س��وچی توافق��ات خوبی با 
کش��ورهای حاشیه خزر داشتیم و در ترکمنستان نیز با این 

کشور به تفاهم هایی دست یافته ایم.
وی با اش��اره به تصمیم راهبردی 1٠ سال پیش رهبر معظم 
انق��الب مبنی بر افزایش اقتدار دریای��ی در آب های جنوبی 
گفت: 1٠ س��ال قبل مقام معظم رهبری اعالم کردند نیروی 
دریایی به نیروی دریایی راهبردی ارتش تبدیل شود و از خلیج 
فارس خارج ش��ود. خلیج ف��ارس و تنگه هرمز باید در اختیار 
نیروی دریایی سپاه قرار گیرد. امروز می بینیم که این تصمیم 
راهبردی چقدر در افزایش قدرت دریایی جمهوری اس��المی 

ایران تاثیرگذار بوده است.  وزارت راه وشهرسازی 

وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
استفاده از ظرفیت داخلی برای تولید ناوگان

طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دالر صرفه جویی شد؛

لبه تیز کارت سوخت زیر گلوی قاچاقچیان سرمایه ملی

سمیه   ملکی

ostan.sr@gmail.com

رئی��س هیئت مدی��ره بنیاد برکت ضمن تش��ریح 
اقدامات صورت گرفته در تقویت اقتصاد روستایی 
از اجرایی ش��دن 19 هزار طرح در٦ هزار روس��تا 

خبر داد. 
اقتصاد روس��تایی یک��ی از مهمتری��ن مولفه های 
تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهاس��ت چرا که  هرگونه 
کاستی و یا تقویت در این حوزه بر میزان مهاجرت 
به ش��هرها، تقویت یا ضعف اقتصاد شهری و مولفه 
های پیش��رفت کالن اقتص��ادی تاثیرگذار خواهد 
بود. بر همین اس��اس اس��ت که فعالیت در عرصه 
تقویت اقتصاد روس��تایی اصلی مه��م برای نهادها 
و س��اختارهایی اس��ت که ب��رای تحق��ق اهداف 
انق��الب و حمایت از اقش��ار مختلف جامعه تالش 
می کنند. رویکردی که طی سالهای اخیر از سوی 

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
مورد توجه و تاکید بوده و تقویت اقتصاد روستایی 
به عن��وان راهکار احیای روس��تاها و کاهش کوچ 
روستائیان به ش��هرها که در نهایت به خودکفایی 
در تهیه غ��ذا و محصوالت کش��اورزی و دامی در 

اولویت برنامه های آن قرار داشته است.
 در همین چارچوب محمود عسکری آزاد، رئیس کل 
هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  
در بازدید از غرفه توانمندی های روستائیان و عشایر در 
نمایشگاه بین المللی تهران گفت: رشد اقتصادی و توزیع 
نامناسب درآمد دو مس��ئله ای است که باید در به آن 
توجه  کرد در کش��ور ما توزیع درآمد مناسب نیست و 
یکی از علت های آن پایین بودن سطح درآمد روستائیان 
اس��ت.  وی در ادامه بر نقش و جایگاه مهم روستاها در 
اقتصاد ملی کشور اشاره و تاکید داشته که  ٢٦ درصد 
از تولید ملی کشور در روستا ها تامین می شود و روستا ها 

می توانند در بخش صنعت تاثیرگذار باشند. 
عس��کری آزاد با آسیب شناس��ی وضعیت اقتصاد 

روس��تایی گفت: برای حل مشکل روستا از طریق 
توسعه زیر ساخت ها در ٤٠ سال گذشته اقدامات 
زی��ادی انجام دادیم ولی به دلیل آنکه اش��تغال به 
کش��اورزی و دامداری محدود ش��ده، بس��یاری از 
جوان��ان تحصیلکرده در روس��تاها نمی مانند و در 
حال حاضر رش��د جمعیت روس��تایی ما منفی 7 
دهم درصد اس��ت. فقط با اعطای وام این مش��کل 
حل نمی شود .در بنیاد برکت  بر روی این موضوع 
مطالع��ه کردیم ک��ه چگونه  درآمد روس��تائیان را 
افزای��ش داده و آنه��ا را در روس��تاها ثاب��ت کنیم 

در جمع بندی مطالعاتی  به 5 س��رمایه  انس��انی، 
اجتماعی، مالی، طبیعی و فیزیکی دس��ت یافتیم . 
این 5 س��رمایه با هم ترکیب و به س��مت اشتغال 
برده ش��ده ودر نهایت  طرح های آس��مان سحاب 

آفتاب و مهتاب را طراحی کردیم. 
وی ب��ا مروری بر اقدامات صورت گرفته از س��وی 
بنیاد برکت در تحقق اقتصاد روستایی فعال و مولد 
در ادام��ه افزود: در ٦ هزار روس��تا 19 هزار طرح 
اجرایی ش��ده است. امسال در کل سال 98 در ٢8 
روس��تا وارد عمل ش��ده ایم. در هر شهرستان یک 
کمیته اشتغال و یک کارگروه توسعه اشتغال ایجاد 
کردیم. مسئول طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت 
در تشریح روند حمایتی صورت گرفته در روستاها 
افزود: تس��هیل گران ب��ه ازای کاری که انجام می 
دهد مبلغی را دریافت می کند و این مبلغ را ظرف 
مدت 3 س��ال دریافت می کند. وی گفت: کمتر از 
یک درصد تاخیر در پرداخت وام توسط کسانی که 

وام دریافت کرده اند را داشتیم.

عس��کری آزاد در تش��ریح اقدامات صورت گرفته و 
برنامه های بلند مدت بنیاد برکت برای امر اش��تغال 
زایی که می تواند نقش��ی مهم در اقتصاد روستایی 
داش��ته باش��د افزود: امس��ال 15 هزار طرح و سال 
آینده 1٠٠ هزار طرح اش��تغال زایی ایجاد خواهیم 
کرد. 1٠٠ هزار طرح در روس��تاها یعنی 15٠ هزار 
شاغل مستقیم و 15٠ هزار شاغل غیر مستقیم ایجاد 
شود. این طرح ها و اقدامات راه حلی برای مهاجرت 

معکوس و توزیع عادالنه تر درآمدها است.
الزم به ذکر اس��ت اش��تغال زایی در روس��تاها از 
مولفه ه��ای مه��م در تحق��ق اقتص��اد مقاومتی و 
خودکفایی کش��ور در مقابله با تحریم هاس��ت که 
می توان��د بخش عمده ای از نیازهای کش��ور را در 
حوزه مواد غذایی تامین و از میزان وابستگی ها به 
خارج از کش��ور را بکاهد. روندی که طی سالهای 
اخی��ر از س��وی نهادهایی همچون بنی��اد برکت و 
بسیج س��ازندگی به صورت مستقیم و یا از طریق 
اردوهای جهانی پیگیری و دس��تاوردهای بسیاری 
را رقم زده اس��ت چنانکه آمارها از بازگشت بخش 
قابل توجهی از روس��تائیان به خانه و کاشانه اشان 
و رونق تعداد قابل توجهی از روس��تاهای کش��ور 

حکایت دارد. 

رئیس کل هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  در نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد
وستا  ح در 6 هزار ر اجرایی شدن 19 هزار طر

ب��ا گذش��ت 5 روز از آغ��از  ل و فرآیند سوخت گیری با کارت پت�����ر
س��وخت، اولی��ن گمان��ه زنی ها از می��زان کاهش 
مصرف س��وخت در کشور باال گرفته است و تعداد 
زیادی از کارشناس��ان معتقدند دولت بویژه وزارت 
نف��ت، مهم ترین دلیل خود برای اس��تفاده مجدد 
کارت س��وخت را، جلوگیری از قاچاق س��وخت به 

خارج از مرز ها عنوان می کند.
معضلی که نه تنها منجر به خروج سوخت فسیلی 
از کش��ور می ش��ود، میزان قابل توجهی از ارز که 
مخت��ص به تمام مردم این کش��ور ب��وده را هم به 
تاراج برده و در جیب دالالن می ریزد. در این بین 
روش های  بس��یار عجیب و برنامه ریزی ش��ده  و 
همچنین  کمرنگ شدن نظارت بر مصرف سوخت  
در بره��ه ای از زمان، عواملی اس��ت که به قاچاق 

سوخت دامن زده بود.

شگردهای قاچاق
 روزان��ه گزارش ها و خبر های متعددی از کش��ف 
محموله های مختلف قاچاق س��وخت از کش��ور را 
در بخش های مختلف خبری و رس��انه های فضای 
مجازی مش��اهده می کنی��م، اما عل��ت اصلی این 

خروج سرمایه چیست؟
علت اصلی این موضوع ارزان قیمت بودن این کاال 
نسبت به نرخ سوخت در کشور های همسایه است؛  
ک��ه در هر حالت قاچ��اق محصول ب��ا هر قیمتی 
امری قبیح و غیر قابل توجیه اس��ت. تعداد زیادی 
از ساکنان مرزی در این ارتباط به خبرنگار باشگاه 
خبرن��گاران جوان گفته اند ک��ه " بیش تر دالالن 

ف��روش بنزی��ن و گازوئیل به آن ط��رف مرز،  آن 
ه��م به طور قاچاق، خارجی هس��تند و با تحریک 
افراد داخلی قصد برهم زدن نظام عرضه و تقاضای 
بنزین و س��ایر سوخت ها را در کشور  دارند"! البته 
این میان سود زیاد حاصل شده از فروش نفت آن 
هم به برکت نوس��انات سال گذشته ارزی هم قابل 

کتمان نیست.  
آبان س��ال گذش��ته بود که دهقانی نیا، سخنگوی 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز خب��ر از قاچاق 
روزانه بیش از 11 میلیون لیتر سوخت آن هم در ٤ 
فرآورده نفتی داد. رقمی که واقعا چشمگیر و تکان 
دهنده بود، به همین دلیل مسئوالن را برای مقابله 
ب��ا آن به تکاپو انداخت و درس��ت در ٢8 فروردین 
امس��ال نتایج مقابله و رصد دس��تگاه های مختلف 

برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعالم شد.

کاهش ۴ لیتری قاچاق سوخت در روز 
عبداهلل هندیانی، معاون پیش��گیری س��تاد مرکزی 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد و انرژی با اش��اره به میزان قاچاق سوخت در 
سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به علت ٢ نرخی 
و یا چند نرخی شدن ارز، موضوع فروش سوخت در 
آب ه��ای بین المللی با نرخ جهانی بین اس��تان ها و 

به ویژه استان های مرزی افزایش پیدا کرد.
او افزود: طبیعتا س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
لحظه چند نرخی شدن ارز این موضوع را تا حدودی 
پی��ش بینی می کرد و ب��ا کارشناس��ان و همکاری 
نیرو های مرزبانی و سپاه پاسداران وارد عمل شدیم.

هندیانی گفت: باتوجه ب��ه همکاری های این نهاد 

موفق به کاهش 5 تا ٦ میلیون لیتر قاچاق ش��دیم 
و در نهای��ت فع��ال با توجه به اتفاق��ات اخیر ارزی 
برآورد ها نش��ان می دهد، همچنان 8 میلیون لیتر 

سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج می شود.
البته س��ردار مویدی، دبیر س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال  و ارزضمن تایید کاهش میزان قاچاق سوخت 
اظه��ار ک��رد: قاچاق س��وخت دالی��ل مختلفی از 
جمل��ه نحوه نظارت بر مص��رف و همچنین قیمت 
ای��ن کااله��ا دارد ک��ه وزارت نفت ب��ا راه اندازی 
سیس��تم سوخت رسانی با کارت اقدام خوبی برای 
جلوگی��ری از هدر رفت مناب��ع را در پیش گرفته 
است، امیدواریم برای قیمت سوخت های مختلف 

نیز تجدید نظراتی صورت گیرد.
احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره 
به ص��دور کارت س��وخت و جلوگی��ری از قاچاق 
بنزین، گف��ت: در دولت قبل با به کارگیری کارت 
سوخت در مصرف بنزین، طی 8 سال 1٠٠ میلیارد 
دالر صرفه جویی ش��د و این بحث کار کارشناسی 
ش��ده ای به نظر می رس��د و از مجموع این 1٠٠ 
میلی��ارد،  75 میلیارد از مح��ل صرفه جویی و ٢5 
میلی��ارد تومان از محل واردات کمتر س��وزاندیم. 
همچنین در دولت نهم و دهم س��االنه حدود 1٢  
میلیارد  و 5٠٠ میلیون دالر صرفه جویی سوخت 

مشهود بود.

وزارت نفت به دنبال مصارف مشکوک 
ک��وروش کرم پور حقیقی دبیر کمیس��یون انرژی 
مجلس شورای اسالمی در خصوص نتیجه  بدست 
آم��ده اس��تفاده از کارت س��وخت در  س��ال های 

گذش��ته اظهار کرد: در گذش��ته کارت س��وخت 
وجودی فعال داشت و به طور معمول در جایگاه ها 
از آن اس��تفاده می ش��د، این امر مدتی به صورت 
غیر فعال تبدیل ش��د و میزان مصرف سوخت هر 
خودرو از دسترس سیس��تم بهینه سازی سوخت 
خارج ش��ده بود. حال با ورود مجدد کارت سوخت 
به چرخه س��وخت گیری می توان میزان استفاده 
س��وخت هر خودرو را با استفاده از کارت هوشمند 
ش��خصی مورد بررس��ی قرار داده و از استفاده بی 
رویه و مش��کوک آن جلوگی��ری کرد. او ادامه داد: 
هدف اصلی اس��تفاده از کارت س��وخت چگونگی 
مصرف و مدیریت سوخت اس��ت؛ ابتدای امر باید 
فکری به حال نهادیه سازی فرهنگ استفاده از هر 

نوع سوخت بویژه بنزین کرد سپس به سراغ میزان 
و سقف استفاده از سوخت پرداخت.

کرم پور با اش��اره به اینکه مقابله با معضل قاچاق 
یک��ی از اهداف احیای کارت س��وخت در کش��ور 
اس��ت، بیان ک��رد: تمهیدات الزم ب��رای مقابله با 
قاچاق س��وخت  بررس��ی شده اس��ت و به زودی 

عملی می شود.
دبیر کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: هم اکنون سامانه ی تعریف شده برای کارت 
س��وخت کامل ترین نوع س��امانه است، چرا که در 
این س��امانه بیشترین اشکاالت و موانع پیش روی 
دارندگان کارت س��وخت در نظر قرار گرفته است. 

 باشگاه خبرنگاران


