
115 برنده دهمین دوره باشگاه 
مشتریان بانک آینده مشخص شدند

با انجام قرعه کش��ی دهمین دوره باشگاه مشتریان 
بانک آینده، با عن��وان »ندیده ها و نرفته ها«، 115 

برنده این دوره، مشخص شدند.
در این دوره هم مشتریان بانک آینده با بهره گیری 
از خدم��ات گوناگون بانکداری الکترونیکی، با توجه 
به می��زان موجودی س��پرده های قرض   الحس��نه و 
هم چنین افزایش موجودی حساب های کوتاه مدت 
عادی، امتیاز کسب کرده و در قرعه کشی »سفرهای 
تکرارنشدنی« پایان طرح، شرکت داده شدند. شرط 
ش��رکت در این قرعه کشی، کسب حداقل پنج هزار 
امتیاز بود. جوایز این طرح به ارزش دوازده میلیارد 
ریال در قالب س��فرهای تکرارنش��دنی، شامل پنج 
جای��زه یک میلیاردریالی، ده جای��زه پانصدمیلیون 
ریالی و یک صد کمک  هزینه س��فر داخلِی بیس��ت 
میلیون  ریالی، برای همه اعضای باش��گاه مشتریان 

بانک آینده بود.
آیین قرعه کشی با حضور عضو هیأت مدیره، جمعی 
از معاون��ان، مدیران و رؤس��ای ش��عب بانک آینده 
انجام گرفت و برندگان به این شرح معرفی شدند:

ابوالفض��ل بذرافش��ان -نوید دهقان��ی فیروزآبادی 
-فاطمه عینه دینی پور -ایمان زیویاری اش��تربنائی 
وسیدمحمدتقی مسعودی برندگان پنج جایزه ویژه 

یک میلیاردریالی شدند.

تاثیر گذاری بی بدیل بانک شهر در 
پیشرفت مترو کالنشهر اصفهان

شهردار کالنشهر اصفهان با اشاره به ضرورت توجه 
بانک ه��ای دولتی و خصوصی به نیازهای مدیریت 
شهرها در شرایط فعلی کشور؛ از حمایت های بانک 
شهر در پیش��برد طرح های توسعه ای کالنشهرها 
قدردان��ی کرد.به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط 
عموم��ی بانک ش��هر، ق��درت اهلل ن��وروزی با بیان 
اینکه خوش��بختانه بانک ش��هر به عنوان یک بانک 
تخصصی در حوزه مدیریت ش��هری با مش��کالت و 
معضالت این حوزه آشنا می باشد، گفت : این بانک 
طی یک دهه گذشته همواره پشتوانه محکمی برای 
ش��هرداری اصفهان در تمامی حوزه ها به خصوص 
در حوزه حمل و نقل ریلی بوده اس��ت.وی با اشاره 
به افزایش روز افزون اس��تفاده شهروندان از وسایل 
حمل و نقل عمومی ب��ر تاثیرگذاری بی بدیل بانک 
شهر در پیشرفت مترو کالنشهر اصفهان تاکید کرد.

اخبار گزارش
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: 
از اول ش��هریورماه تولی��د و واردات س��یگار فاقد شناس��ه 

رهگیری ممنوع است.
عطااهلل معروفخانی با تاکید بر اینکه از اول شهریورماه تولید 
و واردات س��یگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع است، گفت: 
ب��ا اجرای ف��از دوم طرح رهگیری س��یگار، فعالیت مخرب 

سودجویان و مافیای قاچاق سیگار کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح رهگیری سیگار گفت: 
از اول شهریورماه، گام اول از فاز دوم طرح رهگیری سیگار 
آغاز خواهد ش��د و از این تاریخ، کلیه س��طوح بسته بندی 

سیگار دارای شناسه رهگیری می شوند.
وی ادامه داد: شناس��ه رهگیری به صورت برچسب یا چاپ 
روی بس��ته بندی های س��یگار درج خواهد ش��د که شامل 
شناسه رهگیری، بارکد دوبعدی، شماره سریال خواهد بود. 
به گفته این مقام مس��ئول از اول شهریور، تولید و واردات 
س��یگار فاقد شناس��ه رهگیری ممنوع بوده و کلیه عوامل 
زنجیره توزیع می توانند نس��بت به اس��تعالم اصالت سیگار 
از طریق شناس��ه رهگیری اقدام کرده و س��پس آن کاال را 

خریداری کنند.

وظایف بازیگران بازار سیگار پس از آغاز 
طرح رهگیری

معروفخانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان سیگار کاماًل به 
وظایف خود در مورد اجرای طرح رهگیری آگاه هس��تند، 
گف��ت: وظیف��ه اصلی آن ها، تولید س��یگار دارای شناس��ه 
رهگیری و اظهار آن شناسه های رهگیری در سامانه جامع 
تجارت است. این مقام مسئول افزود: توزیع کنندگان عمده 
و خرده س��یگار نیز از تاریخ یکم ش��هریورماه می بایس��ت 
نس��بت به استعالم شناسه رهگیری اقدام کرده تا از اصالت 
سیگار مطمئن شوند و این امر تغییری در وظایف آن ها در 
سامانه جامع تجارت ایجاد نمی کند. یعنی، توزیع کنندگان 

سراس��ری و استانی س��یگار کما فی الس��ابق باید خرید و 
ف��روش خود را در س��امانه ثبت نمایند و نی��ازی به انجام 

فرایند جدیدی در سامانه نیست.

تعیین تکلیف سیگارهای انبارشده
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان 
اینک��ه برای جلوگی��ری از سوءاس��تفاده و یکپارچگی بازار 
س��یگار کشور، طبیعی است که باید س��یگارهای قبلی در 
یک مهلت معین به اتمام برس��ند، گفت: این بازه زمانی در 
نامه ارس��الی از س��وی مرکز برنامه ریزی که مصوب کمیته 
فنی و با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی نظیر ستاد 
مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز بوده ب��ه کلیه عوامل 

زنجیره تأمین ابالغ شده است.
وی با اش��اره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعاالن 
ب��ازار دخانیات اظهار داش��ت: البته به جه��ت اینکه برخی 
برندهای سیگار زمان بیش��تری را برای اتمام نیاز دارند به 
عوامل زنجیره تجاری اعالم ش��ده است، در صورتی که در 
بازه های زمانی مش��خص شده س��یگارهای فاقد شناسه به 
اتمام نرس��ید، حتماً موجودی های خ��ود را اعالم کنند تا 
کمیته اجرایی طرح رهگیری نس��بت ب��ه تصمیم گیری و 

اعالم بازه زمانی مجدد اقدام کند.
معروفخان��ی تاکید ک��رد: بنابرای��ن به هیچ عن��وان قصد 
جلوگیری از عرضه »س��یگارهای از پی��ش موجود« وجود 
ن��دارد و مرکز نظارت بر دخانیات کش��ور به عنوان متولی 

اجرای این طرح، حتماً کمال همکاری را با تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان انجام خواهد داد تا آخرین پاکت س��یگار 
از س��یگارهای فاقد شناس��ه به اتمام برس��د. البته این امر 
نیازمن��د همکاری فعاالن بازار دخانیات برای فروش هرچه 

زودتر سیگارهای فاقد شناسه است.

شایعه پراکنی مافیای سیگار 
این مقام مس��ئول با انتقاد از فعالیت برخی افراد س��ودجو 
در فضای مجازی برای برهم زدن بازار س��یگار گفت: الزم 
به توضیح اس��ت که بیشترین س��ود را از اجرای این طرح 
افرادی خواهند برد که با مجوز و به صورت قانونی مشغول 
فعالیت در بازار س��یگار هس��تند و می خواهن��د از اصالت 

سیگار اطمینان حاصل کنند.
وی ادام��ه داد: طبیعی اس��ت برخ��ی افرادی ک��ه فعالیت 
غیرقانونی دارند، از ش��فافیت اس��تقبال نکرده و به شایعات 
دامن بزنند، زیرا کسب وکار آن ها در معرض خطر قرار خواهد 
گرفت. معروفخانی با تکذیب شایعات مربوط به حذف برخی 
از برندهای سیگار بعد از اجرای طرح رهگیری این کاال گفت: 
هموطنان و توزیع کنندگان س��یگار اصاًل به شایعاتی مانند 
جلوگی��ری از خرید و ف��روش برندهای مجاز خارجی که در 
ایران تولید می شوند یا جلوگیری از فروش سیگارهای فاقد 
شناس��ه قبلی یا تغییر قیمت سیگارها توجه نکنند، چرا که 
تمام جوانب در اجرای این طرح مورد بررس��ی قرار گرفته و 

ضرر و زیانی متوجه فعاالن بازار سیگار نخواهد شد
در سال گذشته 55 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده 
اس��ت. همچنین میزان مصرف ساالنه سیگار در کشور بین 
۶5 تا ۷5 میلیارد نخ برآورد می شود که مازاد آن به صورت 
قاچاق وارد کش��ور شده و آسیب فراوانی به تولید ملی وارد 
می س��ازد؛ عالوه بر این عرضه و مصرف سیگار قاچاق باعث 
تضییع حقوق دولتی و از دست رفتن هزاران میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی برای کشور می شود.  تسنیم
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رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات اعالم کرد؛

 قاچاق ساالنه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار

  

س��خنگوی  اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفت، 
گاز و پتروش��یمی ایران با اش��اره به اینکه در بازار جهانی 
نف��ت تا 1۰ برابر حجم واقعی نف��ت،  نفت کاغذی خرید و 
فروش می شود، گفت: فروش نفت به مردم نه تنها گشایش 
اقتص��ادی برای دولت به ش��مار می رود، بلک��ه مردم را در 

درآمدهای نفتی کشور شریک خواهد کرد.  
سید حمید حسینی ضمن تاکید بر اینکه طرح فروش نفت 

به مردم که در روزهای گذش��ته توس��ط رییس جمهوری 
مطرح ش��ده، کامال عملیاتی اس��ت و با توجه به ش��رایط 

اقتصادی این طرح مورد استقبال مردم قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر 
بازارها مطمئن تر است،  افزود:  ریسک این خرید و فروش نیز 
به مراتب پایین تر اس��ت. حس��ینی با اشاره به اینکه در بازار 
جهانی نفت تا 1۰ برابر حجم واقعی نفت،  نفت کاغذی خرید 

و فروش می شود، گفت:  این موضوع متداول است تا از محل 
پیش فروش درآمدهای آتی، تامین منابع مالی برای اجرای 

طرح های نفتی و افزایش تولید محقق شود.
به گفته سخنگوی  اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی، ایران کمتر از این ابزار استفاده کرده و به 
نظر می رسد این اقدام گشایش اقتصادی برای دولت به شمار 
می رود و ع��الوه بر آن مردم را در درآمدهای نفتی کش��ور 
ش��ریک خواهد کرد.  حسینی تاکید کرد:  برای حفظ ارزش 
پول با توجه به نوس��ان بازارهای مختلف، خرید بشکه نفت 
بهترین وس��یله اس��ت و این معامالت معاف از مالیات است 
و در عی��ن حال ریس��ک نگهداری دالر نیز در این ش��رایط 
دیگر وجود ندارد. وی با بیان اینکه با خرید این اوراق عالوه 

بر نفع ش��خصی،  به اتمام پروژه های نفتی نیز کمک خواهد 
ش��د،  اف��زود: باید مناب��ع حاصل از این طرح ب��رای تکمیل 
پروژه ها مصرف ش��ود و منبعی برای جبران کس��ری بودجه 
و هزینه های جاری نباش��د. حس��ینی تاکید کرد:  اکنون با 
توجه به شرایط اقتصادی دستیابی به درآمد هفت  تا هشت 
میلیارد دالری از این محل قابل پیش بینی اس��ت و می تواند 
۴۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت و یا ۲۰۰ هزار بشکه 

به ظرفیت پاالیشی و پتروشیمی کشور اضافه کند.
به گفته این فعال صنفی، چنانچه تحریم ها ادامه پیدا کند 
و امکان صادرات نفت محدود باشد،  باز هم نفت تولید شده 
ام��کان تبدیل به فرآورده های نفت��ی را دارد و از آن محل 

صادرات انجام خواهد شد.  ایرنا 

   سخنگوی  اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی پیش بینی کرد؛

گشایش اقتصادی با شراکت مردم در درآمدهای نفتی
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