
مهمترین دغدغه بانک ها ارتقاء امنیت 
حسابهای مشتریان 

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به گسترش 
اس��تفاده از اینترنت و تراکنش های مالی مبنی 
بر آن اظهار داش��ت: همواره ارتقاء سطح امنیت 
حسابها و پایین آوردن مخاطرات امنیتی مطابق 
با توسعه علم و تکنولوژی از جمله الزامات حوزه 
بانکی است.به گزارش روابط عمومی، عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در خصوص 
الزام ب��ه کارگیری رمز دوم پوی��ا از ابتدای دی 
1398 گف��ت: ابزارهای پرداخ��ت الکترونیک و 
دیجیتال که توسط بانک ها در اختیار مشتریان 
قرار گرفته بسیاری از خدمات بانکی را به خارج از 
محیط شعب منتقل کرده است.وی افزود: امنیت 
تراکنش ها در سمت بانک ها بسیار باالست و ما 
از تم��ام امکانات و تکنولوژی های روز دنیا برای 
حفظ امنیت حس��اب ها و تراکنش ها اس��تفاده 
می کنیم. اما در ماه های اخیر شاهد برخی سوء 
اس��تفاده های از حس��اب های افراد هستیم. که 
بخش��ی از آنها به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی 
از سوی مش��تریان است.پورسعید افزود: یکی از 
اقداماتی که در حال حاضر با ابالغ بانک مرکزی 
توسط بانک ها اجرایی شده است، راه اندازی رمز 
پویا )رمز دوم اینترنتی( اس��ت. که این اقدام می 
تواند بسیاری از موارد فیشینگ و سوء استفاده از 
حساب های مشتریان را کاهش دهد.مدیر عامل 
بانک ایران زمین با اشاره به اینکه براساس اعالم 
پلیس فتا فیش��ینگ عامل شکل گیری یک سوم 
جرائم سایبری در کش��ور است گفت: به همین 
خاطر اس��تفاده از رمز دوم یکبارمصرف به  جای 
رمز ثابت در دس��تور کار قرار بانک ها قرارگرفته 
است؛ به طوری که پیش بینی می شود با جایگزین 
ش��دن رمز یکبارمصرف از سوی تمامی بانک ها، 
می توان تعداد زیادی از این موارد را کاهش داد.

اعطای تسهیالت به زلزله زدگان 
آذربایجان شرقی در بانک ملت

بانک ملت به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، 
تسهیالت حوادث غیرمترقبه اعطا می کند.

به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت، به موجب 
نام��ه بانک مرک��زی، ب��ا مصوبه هی��ات مدیره 
بانک ملت و در راس��تای ایفای مس��وولیت های 
اجتماعی، این بانک به آس��یب دیدگان ناشی از 
زلزله اس��تان آذربایجان ش��رقی ، ۴3۵ میلیارد 
ری��ال تس��هیالت ارزان قیم��ت پرداخت خواهد 
کرد.بر اس��اس این مصوبه، بانک ملت ۶۰۰ فقره 
تس��هیالت ۴۰۰ میلیون ریالی بازس��ازی اماکن 
مسکونی روس��تایی، 3۰۰ فقره تسهیالت 1۵۰ 
میلی��ون ریالی تعمیر اماکن مس��کونی و تجاری 
ش��هری و روس��تایی، ۶۰۰ فقره تسهیالت 1۵۰ 
میلیون ریالی تامین لوازم معیشتی و ۴۰۰ فقره 
تس��هیالت 1۵۰ میلیون ریالی ب��ه جایگاه های 
دامی آس��یب دیده از زلزله در استان آذربایجان 
شرقی، اعطا خواهد کرد.این تسهیالت با معرفی 
بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی ب��رای جبران 
خس��ارات ناشی از زلزله استان آذربایجان شرقی 

به آسیب دیدگان پرداخت خواهد شد.

 فراخوان جشنواره بین المللی عکس 
نگاه به آینده 

 "جش��نواره عک��س نگاه به آین��ده"، لحظاتی از 
آینده جهان اس��ت که در قاب تصویر عکاس��ان 
ثبت می شود تا با امید به زندگی در آینده روشن 
شود و روش��ن باقی بماند.مسابقه عکس نگاه به 
آینده که توس��ط بانک آینده برگزار می شود، بر 
آن اس��ت تا جوانان و عکاس��ان را به اندیشیدن 
پیرام��ون آینده جه��ان و منطق��ه ای که در آن 
زندگی می کنند، تش��ویق کند و منعکس کننده 
نگاه جوانان ب��ه تصمیم های مدی��ران آینده نگر 
باش��د. دومین جش��نواره دوره بین المللی عکس 

نگاه به آینده با رویکردهای زیر برگزار می شود:
• بهداشت و سالمت• آموزش و تحصیل• توسعه 
پایدار• سفر و گردشگری • محیط زیست مهلت 
ارسال آثار :دریافت آثار از 1۵ آذر ماه 1398 آغاز 

شده و تا 1۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

اخبار

بودجه شرکت های دولتی ۳.۵ برابر بودجه دولت
جزئیات الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از تقدیم به مجلس منتشر شد

گزارش

روز گذش��ته رئیس جمهور الیحه بودجه س��ال 99 را با 
رقمی بال��غ بر 1988 هزار میلی��ارد تومان که در قالب 
آن، بودج��ه عمومی ۵۶3.8۲9 میلی��ارد تومان و منابع 
عمومی ۴8۴.۵9۶ میلیارد تومان لحاظ شده بود تقدیم 
بهارستانی ها کرد تا از امروز و با توجه به برنامه زمان بندی 
صورت گرفته کار بررسی آن آغاز شود. بودجه ای که بنا 
بر اعتقاد بس��یاری از کارشناسان، یکی از سخت ترین و 
جنجالی تری��ن بودجه ها به ویژه در حوزه اجرایی خواهد 
بود؛ چرا که کس��ری بودجه آن رقم قابل توجهی اس��ت 
و به نظر می رس��د شرایط آن طور که درکاغذ پیش بینی 

شده، پیش نخواهد رفت. 
براس��اس بودجه ارایه ش��ده؛ بودجه عموم��ی ۵۶3.8۲9 
میلیارد توم��ان، منابع عمومی ۴8۴.۵9۶ میلیارد تومان، 
درآمد اختصاصی دس��تگاه ها ۷9 ه��زار میلیارد تومان و 
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی 
نیز 1۴83 هزار میلیارد تومان اس��ت. همچنین درآمدها 
۲۶1 ه��زار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های س��رمایه 
98.8 ه��زار میلیارد تومان و واگ��ذاری دارایی های مالی 
1۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. گفته می شود؛ 
درآمدهای مالیاتی با احتس��اب درآمد گمرکی 19۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه ها جبران 
خدمت کارکنان که همان حقوق و دس��تمزد اس��ت نیز 

113 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
البته دولت برای سال آینده پیش بینی فروش 8۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی کرده است. همچنین 
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش 
س��هم 3۶ درصد به ۲۰ درصد اس��ت بال��غ بر 3۰ هزار 
میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.

آنچ��ه در ادامه می خوانید ب��رآوردی از بخش های مهم 
الیحه بودجه 99 و اعداد و ارقام پیش بینی ش��ده برای 
آن اس��ت که بنابر اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران، هر 

رقم از این ارقام جای تامل بسیار دارد.

نحوه تسویه بدهی دولت 
بررس��ی الیحه بودجه 99 کل کش��ور نشان می دهد که 
دولت در س��ال آینده اجازه دارد پ��س از گردش خزانه 
و پ��س از کس��ر س��هم صندوق توس��عه ملی و س��هم 
1۴.۵ درصدی ش��رکت ملی نفت ای��ران، تا مبلغ ۴۰۰ 
ه��زار میلیارد ریال از خال��ص بدهی های قطعی خود به 
اش��خاص حقیقی، حقوقی، تعاون��ی و خصوصی که در 
چارچوب مقررات مربوط تا پایان س��ال 98 ایجاد شده 
و همچنی��ن اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل 
نفت به این اش��خاص بر اساس قیمت بورس انرژی و یا 
قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت تحویلی، عالوه 

بر سقف تعیین شده در بند ب این تبصره است.
آیین نامه اجرایی این بند به پیش��نهاد سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور با همکاری وزارتخان��ه های نفت، دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مس��لح و امور اقتصادی و دارایی به 

تصویب هیات وزیران می رسد.

30میلیارد دالر؛ سقف مجاز فاینانس در بودجه ۹۹ 
بر اساس بند )الف( تبصره )3( ماده واحده الیحه بودجه 
سال 99 کل کشور، با رعایت بند »الف« ماده )۴( قانون 
برنامه پنجس��اله شش��م توسعه در س��ال 1399 سقف 
تسهیالت تامین مالی خارجی )فاینانس( برای طرح های 
دولتی و غیردولتی عالوه بر باقیمانده س�همیه سال های 

قبل، معادل ریالی 3۰ میلیارد دالر تعیین می شود.
بر این اس��اس، در مواردی که اس��تفاده از تسهیالت مالی 
خارج��ی )فاینانس( من��وط به تضمین دول��ت جمهوری 
اس��المی ای��ران مبنی ب��ر بازپرداخت اص��ل و هزینه های 
تسهیالت مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی 
و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی مجاز اس��ت پس از تصویب هیات 
وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا 
اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف 
مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات 

وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد تمامی طرح ه��ای دولتی و غیردولتی متقاضی 

اس��تفاده از تس��هیالت مال��ی خارج��ی )فاینانس( اخذ 
تاییدیه دس��تگاه اجرائی ذیربط )به منظور تایید اولویت 
ب��رای اس��تفاده از تأمین مال��ی خارج��ی(، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی )به منظور صدور ضمانتنامه دولتی(، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )به منظور کنترل 
تعادل و مدیریت تراز ارزی کش��ور( و س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور )صرفا برای کنترل طرح های بخش دولتی 
شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های 
س��رمایه ای( ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر 
یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی 

شده در این قانون قابل پرداخت است.
در این میان، ش��ورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند 
»پ« ماده )۴( قانون برنامه شش��م توس��عه تس��هیالت 
مذک��ور را به طرح های بخش دولتی ک��ه دارای توجیه 
فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص 
می ده��د. طرح های بخش ه��ای خصوص��ی و تعاونی و 
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز 
با سپردن تضمین های الزم به بانک های عامل می توانند 
از تس��هیالت مذکور اس��تفاده کنند و بازپرداخت اصل 
و س��ود تس��هیالت هر یک از طرح های مذکور از محل 

عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
همچنی��ن در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین الزم 
از بانک های عامل که به پش��توانه أخذ وثائق مناسب و 
کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور 

ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
در عی��ن حال، دولت مجاز اس��ت یک میلی��ارد دالر از 
تس��هیالت تأمین مال��ی خارجی)فاینان��س( فوق الذکر 
را ب��رای اس��تفاده از منابع بانک ها و مؤسس��ات مالی و 
توس��عه ای بین المللی ب��ه منظور تجهیز آزمایش��گاه ها 
و کارگاه های دانش��گاه ها، موسس��ات آم��وزش عالی و 
پژوهش��ی و فن��اوری و مراکز آموزش فن��ی و حرفه ای 
دولت��ی با تضمی��ن دول��ت و بازپرداخ��ت آن، از محل 

اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اج��رای تبص��ره)38( قان��ون اصالح قان��ون بودجه 
س��ال 139۵ کل کشور مصوب 9۵/۶/3 در سال 1399 

تمدیدمی شود.
ج- به منظور تس��ریع در جذب تسهیالت تصویب شده 
از بانک های توس��عه ای از جمله بانک توس��عه اسالمی، 
بانک سرمایه گذاری زیرس��اخت های آسیایی)AIIB( و 
بانک توس��عه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده 
از تس��هیالت مذکور مجازند در س��قف بند »الف« این 
تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در 
چارچوب س��قف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای 
طرح های با پس��وند وامی مندرج در پیوست شماره)1( 
ای��ن قان��ون نس��بت ب��ه هزینه ک��رد آن در چهارچوب 

موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز اس��ت درصورت تامین 1۵ درصد س��هم 
دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد 
به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل 
دو میلی��ارد دالر از تس��هیالت مالی خارجی در س��قف 
س��همیه بند »ال��ف« این تبصره را در جهت س��اخت و 
بهره برداری از خطوط قطار ش��هری و طرح های کاهش 
آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت 
ماده )۵( قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی 

ش��هری و حومه نس��بت ب��ه تضمین اصل و س��ود این 
تسهیالت اقدام کند.

۲0 درصد؛ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 
 بررس��ی الیحه بودجه 99 کل کشور نشان می دهد که 
س��هم صندوق توس��عه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد 

)۲۰( تعیین شده است.
ب��ر این اس��اس، بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران  
مکلف اس��ت در طول سال و متناس��ب با وصول منابع، 
بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم 
درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و 
میعانات گازی )معاف از تقسیم سود سهام دولت( و سهم 
چهارده و نیم درصد ش��رکت دولتی تابعه وزارت نفت از 
محل خالص صادرات گاز طبیعی )معاف از تقسیم سود 
س��هام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه 
درصد موضوع ردیف درآمدی ۲1۰1۰9 جدول ش��ماره 
)۵( این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه 

واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط 
به س��هم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار توسط 
وزارت نفت به مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون های 
»برنامه و بودجه و محاسبات« و »انرژی« مجلس شورای 

اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

۲ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر مصرف سیگار 
بررس��ی الیحه بودجه 99 کل کش��ور نشان می دهد که 
دول��ت در بخش مربوط ب��ه درآمده��ای مالیاتی، برای 
فروش و مصرف س��یگار همچون س��نوات قبل مالیات 

پیش بینی کرده است.
در بخ��ش مالیات ب��ر فروش س��یگار، بر اس��اس الزم 
االج��را نبودن قانون ممنوعی��ت ورود برخی از کاالهای 
غیرضرور مصوب ۷۴/۰۶/۲۲ و مجاز بودن تامین کسری 
س��یگار از طریق واردات، دول��ت رقم 8۰ میلیارد تومان 
)8.۰8۷.1۲1 ریال( را پیش بینی کرده است. در بخش 
مالیات بر مصرف سیگار نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان 

)۲۰.۰1۴.۵۰۰ ریال( پیش بینی شده است.

3۶ میلیون تومان؛ سقف معافیت مالیاتی 
بررس��ی الیحه بودجه 99 کل کش��ور نشان می دهد که 
دولت برای س��ال آینده، س��قف معافیت ه��ای مالیاتی 
موضوع ماده 8۴ قانون مالیات های مس��تقیم، در سال 

99 ساالنه مبلغ 3۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.
ن��رخ مالیات بر کل درآم��د کارکنان دولتی و غیردولتی 
اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ 
مذکور و تا یک و نیم برابر آن، مش��مول مالیات ساالنه 
ده درصد و نس��بت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم 
برابر آن نیز، مشمول مالیات ساالنه تا 1۵ درصد خواهد 
بود؛ ضم��ن اینکه نرخ مالیات ب��ر کل درآمد این افراد، 
نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد است. میزان 
معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و 1۰1 قانون 
مالیات های مس��تقیم س��االنه مبلغ ۲88 میلیون ریال 

تعیین شده است.

۶.۹ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر ثروت 
بررس��ی الیحه بودجه سال 99 کل کشور نشان می دهد 

که دولت برای درآمد حاصل از مالیات بر ثروت، ۶ هزار 
و 9۴۶ میلیارد تومان پیش بینی کرده اس��ت. در الیحه 
بودجه سال 99 کل کشور، برای درآمد حاصل از مالیات 
نقل و انتقال امالک نیز هزار و ۲3۰ میلیارد تومان پیش 
بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و 
انتقال س��هام، ۲ هزار و ۲8۷ میلیارد تومان تعیین شده 
اس��ت.در عین حال، برای درآمد مالیاتی حاصل از حق 
تمب��ر و اوراق بهادار ه��زار و 133 میلیارد تومان پیش 

بینی شده است.

اخذ مالیات از پزشکان در بودجه ۹۹ 
اخ��ذ مالیات از پزش��کان در بودجه 99 همچون س��ال 
جاری لحاظ ش��د که بر این اساس مقرر شد 1۰ درصد 
حق الزحمه پزش��کان به عن��وان مالیات علی الحس��اب 
پرداخت شود. بررسی الیحه بودجه سال 99 کل کشور 
نش��ان می دهد که پزش��کان مشابه امس��ال، موظف به 
اس��تفاده از دس��تگاه کارتخوان ش��دند و مق��رر گردید 
1۰ درصد حق الزحمه پزش��کان به عن��وان مالیات علی 

الحساب پرداخت شود.
بر این اس��اس، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروس��ازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت 
آنها توسط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی 
و س��ازمان دامپزش��کی ایران صادر می ش��ود، مکلفند 
در چارچ��وب آیین نامه تبصره )۲( م��اده )1۶9( قانون 
مالیاته��ای مس��تقیم مص��وب ۶۶/1۲/۴ و اصالحات و 

الحاقات بعدی آن، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، 
وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و 
شرکتهای دولتی مکلف هستند ده درصد از حق الزحمه 
یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه 
صورتحس��اب های ارس��الی به بیمه ها و یا نقدا از طرف 
بیمار پرداخت می ش��ود، به عنوان علی الحساب مالیات 
کس��ر کنند و به نام پزش��ک مربوط تا پایان ماه بعد از 
وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی 

کشور واریز کنند.
مالیات علی الحس��اب این بند شامل کلیه پرداخت هایی 
که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند )الف( این 
تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود. 
حکم م��اده )199( قانون مالیات های مس��تقیم مصوب 
13۶۶ با اصالحات و الحاق��ات بعدی آن در اجرای این 

بند جاری است.

دریافت هزینه تمام شده آب از دستگاه های اجرایی 
شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلف هستند 
طبق الیحه بودجه س��ال 99 و با هدف فرهنگ سازی و 
مدیریت مص��رف آب، تعرفه به��ای آب مصرفی تمامی 
دستگاههای اجرایی را، معادل قیمت تمام شده دریافت 

کنند.
بر اساس الیحه بودجه 99 شرکت های تولید نیروی برق 
حرارتی دولتی و ش��رکت های ب��رق منطقه ای مکلفند 
منابع تعیین ش��ده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس 
از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی و ش��رکت توانی��ر بابت رد دیون یا 
س��رمایه گذاری )احداث( در توس��عه نیروگاه حرارتی و 

توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. 
به منظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز ش��رکت های 
توانی��ر و مل��ی گاز ایران موظفند از طری��ق اپراتورهای 
تلفن همراه، نس��بت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول 
مطالبات با مش��ترکین با نصب کنتورهای هوش��مند با 
اولویت مش��ترکین عمده ی��ا پرمصرف اق��دام و هزینه 
مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند.

تعرفه س��وخت نیروگاه های خودتامی��ن که بنابر اعالم 
وزارت نی��رو اق��دام به تحوی��ل تمام یا بخش��ی از برق 
تولیدی خود به ش��رکت سراس��ری می کند، به میزان 
سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل 
تعرفه س��وخت نیروگاهی بر اس��اس متوس��ط بازدهی 

نیروگاه های حرارتی سال 9۷ خواهد بود.
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قاچاق بنزین کم است
وزیر نفت در حاش��یه افتتاحیه  نخس��تین 
روی��داد توس��عه فن��اوری  صنع��ت گاز در 
حوزه ه��ای پاالیش، انتق��ال و توزیع گفت: 
پتانس��یل های موج��ود نش��ان می دهد که 
جوانان می توانند در حوزه نفت و گاز کشور 
کارهای بزرگی انجام دهند، اما الزم اس��ت 

تقاضا را برای این ظرفیت ها به وجود آوریم.
زنگنه در خصوص قاچاق بنزین گفت: الزم 
اس��ت که این مساله را از همان افرادی که 
این موضوع را مطرح کردند، بپرسید اما در 
واقع در بنزین قاچاق بس��یار کم است؛ در 
گازوئی��ل قاچاق وجود دارد اما آن هم زیاد 
نیس��ت و ای��ن اعداد و ارقام��ی که در این 
حوزه نیز مطرح می ش��ود، منطقی به نظر 
نمی رس��د. وی ادام��ه داد: طبق گفته های 
صادق آبادی، اگر ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل 
قاچاق ش��ود، در واقع ۵۰۰۰ کامیون باید 
برای انجام این کار بس��یج ش��ده باشد که 
مدیریت این مس��اله بسیار سخت است که 
همین مساله نش��ان می دهد اعداد مطرح 
شده دراین باره منطقی نیست.   تسنیم

حمل ونق�ل در ص�در تخلف�ات بعد از 
اصالح نرخ بنزین

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران از افزایش دو تا سه درصدی تخلفات 
بعد از اصالح نرخ بنزین در سطح بازار خبر 
داد و گفت که بیشترین تخلفات کشف شده 

در بخش حمل و نقل بوده است.

ی��داهلل صادقی گف��ت: از روز ۲۷ آبان ماه 
تا چهاردهم آذر در اس��تان تهران مجموعا 
3۲ هزار و ۶۷8 مورد بازرس��ی بر کاالهای 
اولویت دار انجام ش��ده است. وی همچنین 
از تشکیل چهار هزار و ۶99 پرونده تخلف 
ب��ه ارزش 9۰ میلیارد و 9۰9 میلیون ریال 
خب��ر داد. به گفته این مقام مس��ئول، در 
این مدت ۶۶۶ گش��ت مشترک با سازمان 
تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، 
بازرس��ی س��ازمان ملی اس��تاندارد و اداره 
آگاه��ی ب��رای مبارزه ب��ا گران فروش��ی، 
احتکار، کم فروشی و عرضه کاالی قاچاق، 
غیراستاندارد و غیربهداشتی انجام شده که 
بیش��ترین تخلفات در بخش حمل و نقل 

است.  ایسنا

تعام�الت تجاری ایران و عمان باید به 
افزایش یابد

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: اراده 
مقامات عالی دو کش��ور ای��ران و عمان بر 
توس��عه روابط تج��اری اس��ت و معتقدم 
همان طور که روابط سیاس��ی دو کشور در 
باالترین س��طح قرار دارد، تعامالت تجاری 

هم باید به باالترین سطح برسد.
رض��ا رحمانی در همای��ش تجاری ایران و 
عم��ان که ام��روز در ات��اق بازرگانی ایران 
برگزار ش��د، گفت: اراده دو کشور ایران و 
عمان بر توسعه و گسترش روابط میان دو 
کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کش��ورمان با اش��اره به حضور بزرگ ترین 
هیات تجاری کشور عمان که در سال های 
اخیر به ایران آمده اس��ت، افزود: این مهم 
پیام آن اس��ت ک��ه طرفین در گس��ترش 
روابط با یکدیگر جدی هس��تند. وی بیان 
داش��ت: تفاهم نامه هایی بین دو کشور در 
س��فر اخیر وزیر تجارت عمان به ایران به 
امضا رس��یده که منجر به تس��هیل روابط 

تجاری دو کشور می شود.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


