
یک کارشناس مسائل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق 
موانع  از جمله  را  کار  قانون  مواد  از  بخش هایی  و  کاال 
به  توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه 
دلیل آن که مشکل اشتغال در روستاها به خوبی برطرف 
نشده است، نسل جوان و تحصیل کرده،  درآمد و اشتغال 

خود را در شهرها جست وجو می کند.
و  اشتغال  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  زهرا ممتاز قمشه ای، 
کسب و کار روستایی اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد 
اشتغال در کشور، همواره از اصلی ترین دغدغه های مسئوالن 
و دولت های مختلف بوده است. برای داشتن کشوری مولد، 
باید به اشتغال روستایی توجه کرد چرا که روستا پایه استقالل 
کشور بوده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، روستا پشتوانه 

تولید، حیات، غذا و موجودیت کشور است.
به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل 
از کلیه  باید  با آن  برای مبارزه  از مشکالت است و  بسیاری 
امکانات و نیروها استفاده شود؛ همچنین باتوجه به نهادینه 
شدن بسیاری از موانع اشتغال، الزم است مسائل آن به تفکیک 
بررسی شود تا در مورد اصالح هر یک به درستی تصمیم گیری 

شود.
اینکه  بیان  با  اجتماعی  و  اقتصادی  کارشناس مسائل  این 
افزایش درآمد روستاییان  در  بسزایی  نقش  صنایع روستایی 
و ایجاد اشتغال دارند، افزود: این صنایع می توانند تأثیر بسیار 
زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند به نحوی که 
ضمن داشتن توان اشتغال زایی باال، در حل مسائل مربوط به 
توزیع عادالنه درآمد و امکانات، تبعیض و نابرابری، مهاجرت، 
جمعیت  اندازه  از  بیش  رشد  سرزمین،  آمایش  ملی،  امنیت 
تاثیرگذاری داشته  شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد نقش 

باشند.
ممتاز، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها را زنگ خطری 
دانست که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به صدا درآمده و 
ادامه داد: متاسفانه مشکل اشتغال در روستاها به خوبی برطرف 
نشده و با افزایش خدمات در روستا، سبد هزینه ها باال رفته 
است، در نتیجه نتوانستیم سطح درآمد در روستاها را باال ببریم 
و نسل جوان و تحصیل کرده،  درآمد و اشتغال خود را در شهرها 

جست وجو می کند.
به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت 
از روستا به شهر، تامین زیرساخت ها و توسعه روستا در جهت 
تقویت بیشتر اشتغال روستایی باید مورد توجه قرار گیرد و 
گسترش مشاغل کوچک در روستا و ایجاد بستر اشتغال در 

صنایع روستایی می تواند به معکوس شدن مهاجرت کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: برای صنایع 
روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایه گذاری اندک 
در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیاز 
کمتر به ارز خارجی، توان ارزآفرینی و افزایش صادرات، امکان 
استفاده از صنایع و امکانات موجود در نواحی روستایی، افزایش 
بهره وری و ارزش افزایی تولید بخش کشاورزی، می توانند نقش 

بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی روستاها و کشور ایفا کند.
وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی 
دانست و گفت: ایجاد ظرفیت های شغلی در مناطق روستایی از 
بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار می رود و 
ظرفیت های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که 

باید به نحو شایسته از آن ها بهره بردای شود.
ممتاز با بیان اینکه در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی 
وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان روستایی در 

توسعه و تقویت بخش خصوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت 
می بخشد و توسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیت های هر 

منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی 
از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم 
اجرای قانون به ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریم های 
گفت:  و  کرد  عنوان  کاال  قاچاق  و  ارز  نرخ  نوسانات  ظالمانه، 
روان سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی 
روستا، افزایش دستمزد کارگران شهری، افزایش درآمد دولت و 

حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می شود.
به گفت وی، تصویب ماده قانونی مستقل برای اشتغال روستا 
و عدم تسری تمامی قوانین کار در روستاها گامی موثر برای 
تسریع در تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی است و روستا 

می تواند سر منشأ اصلی تولید کاالی ایرانی باشد.
ابالغیه  مفاد  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ممتاز 

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، داشتن راه حلی منطقی، 
جامع، کاربردی و فراگیر جهت اشتغال روستاییان بدون تحمیل 

بار مالی به دولت امری ضروری است.
پیش تر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به 
افتتاح ۴۰۰ واحد اشتغال پایدار روستایی در بخش های مختلف 
از  دستی،  صنایع  فناوری  و  گردشگری  صنعتی،  کشاورزی، 
افتتاح بیش از ۵۰۰۰ واحد اشتغال روستایی تا پایان سال جاری 
خبر داده و گفته بود ۳۱ استان کشور در حوزه توسعه اشتغال 
به عنوان  توسعه، روستاها  برنامه ششم  فعالند. در  روستایی 
قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه ای مورد 
توجه قرار گرفته اند. بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت 
موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد 
ظرفیت های  از  بهره برداری  و  شناسایی  به  نسبت  مقاومتی، 
موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان 

و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند.

اقتصادی 5

مدیرعامل بیمه  کوثر درهشتمین سالگرد تاسیس عنوان کرد

برنامه ریزی برای رساندن سهم بازار 4 درصدی به 10 
درصد

مهم ترین  از  یکی  مشعلچی 
برنامه های آتی ما آن است که 
از  را  کوثر  بیمه  سهم شرکت 
بازار دو رقمی کنیم، سهم ما 
از بازار اکنون حدود 4 درصد 
این  می کنیم  سعی  اما  است 
سهم را تا سال 1404 دورقمی 
برسانیم  درصد   10 به  و  کرده 
سختی  هدف گذاری  البته  که 

است.
فیروزآبادی  مشعلچی  مجید 
یک  در  کوثر  بیمه  عامل  مدیر 

نشست خبری به مناسبت ۲۷ مهر هشتمین سالگرد تاسیس این شرکت با 
خبرنگاران 

بیمه  و  بیمه عمر  مانند  زندگی  بیمه های  افزود: سهم  فوق  بیان مطلب  با 
سرمایه گذاری در مقایسه با سهم بیمه هایی مانند بیمه ثالث به عنوان بیمه اجباری 
که حدود ۴۵ درصد پرتفوی بیمه ها را به خود اختصاص داده است، نشان می دهد 
که شرکت های بیمه ای ایران آنچنان که باید در حوزه معرفی بیمه های نوین و 

آگاهی رسانی به مشتریان خوب عمل نکرده اند.
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در خصوص مشکالت پیش روی افزایش ضریب 
نفوذ بیمه در کشور گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ۳ یا ۴ راهکار دارد. 
مهم ترین این راهکارها ارائه طرح های نوین است. باید از طرح های قدیمی بگذریم 
و بیمه نامه  های جدید را مبتنی بر ریسک های جدید پوشش بدهیم. طرح های 
نوین باید ضریب نفوذ را افزایش دهد که رقابت را تسهیل و اخالقی و همچنین 
شرکت ها را از حالت زیاندهی خارج کند و مردم را نیز به آرامش بهتری برساند. 
مدیرعامل بیمه کوثر در خصوص پرتفوی این شرکت بیمه ای گفت:  ۳۳ درصد 
بیمه نامه ثالث و سرنشین می فروشیم که در بخش بیمه ثالث سهم ما از میانگین 
صنعت پایین تر است. میانگین صنعت در این بخش ۴۳ درصد است. وی ادامه 
داد: ۲۴ درصد از پرتفوی بیمه  کوثر نیز بیمه زندگی است که ۱۰ واحد از میانگین 
صنعت در این بخش باالتر است. بخش درمان نیز سهم ۱9 درصدی از پرتفوی 
شرکت کوثر دارد که ۴واحد هم از میانگین صنعت کم تر است. مشعلچی گفت: 
۷.8 درصد بیمه آتش سوزی می فروشیم که حدود دو برابر میانگین صنعت است و 
فروش بیمه کوثر در بخش حوادث هم ۷درصد است. در مجموع معتقدم در حال 
حاضر ترکیب پرتفوی شرکت بیمه کوثر یک ترکیب فوق العاده است. وی ادامه داد: 
بهترین ترکیب پرتفو، ترکیبی است که  بیمه ثالث آن بیشتر از ۴۰ درصد نبوده 
و بیمه های زندگی آن حد اقل ۲۰ درصد باشد که به این ترتیب وضعیت ریسک 
شرکت بیمه کوثر نیز مناسب ارزیابی می شود. وی افزود: همچنین چشم انداز ما 
این بود که در سودآوری در سه شرکت اول قرار بگیریم که با برنامه ریزی، امسال 
به این هدف رسید یم. وی حفظ توانگری شرکت در سطح یک را هدف گذاری 
سوم شرکت بیمه کوثر عنوان کرد و افزود: سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه   
کوثر برای سومین سال متوالی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید 
شد و حفظ سطح یک توانگری و افزایش نسبت آن تا ۱۲۰درصد و دریافت مجوز 
قبولی اتکایی از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از برنامه های این شرکت در 

آینده است.

تکذیب پرداخت وام قرض الحسنه 10 میلیارد تومانی 
بانک انصار

در پی نشر نامه منسوب به دستور مدیرعامل بانک انصار برای تسریع 
در پرداخت وام قرض الحسنه 10 میلیارد تومانی به اطالع افکار عمومی 
می رساند این موضوع اساساَ جعلی و کذب می باشد و برای اطمینان خاطر 

مخاطبان عزیز ذکر چند نکته مفید است:
۱-  مکاتبات داخلی بانک در سراسر کشور فاقد ُمهر می باشد.

۲- معاونتی با عنوان معاونت اعتبارات در بانک انصار وجود ندارد.
۳-  شماره وام قید شده جزء ردیف شماره وام های مورد استفاده نیست.

۴ - نامبرده ذینفع وام از مشتریان این بانک نبوده و فاقد هرگونه حساب است.
۵-  با توجه به کنترل های حاکم بر پرداخت تسهیالت و وام قرض الحسنه و میزان 

آن امکان چنین اقدامی نیست.
6-  بانک انصار حق پیگیری قضائی را برای خود محفوظ می داند.

مدیر عامل پست بانک ایران خبرداد

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به 15 هزار طرح خرد 
روستایی

مدیر عامل پست بانک ایران گفت: 1000 میلیارد تومان اعتبار از محل 
صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت اشتغالزای روستایی در اختیار 

این بانک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران؛ خسرو فرحی در جمع خبرنگاران در 
استان گلستان اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی پست بانک حضور در روستاهای 

کشور و ایجاد دسترسی همه مردم ساکن در روستاها به خدمات بانکی است.
وی با بیان اینکه تامین مالی طرح ها و مشاغل خرد اشتغالزای روستایی یکی از 
رسالت های اصلی این بانک است، افزود: در قانون ایجاد و توسعه اشتغال روستایی، 
پست بانک به همراه سه بانک و مؤسسه اعتباری دیگر تامین مالی طرح های خرد 

روستایی را عهده دار شدند.

با هدف حمایت از کاالی ایرانی صورت گرفت

 اعطای 21/000 فقره تسهیالت ُخرد
پرداخت تسهیالت ُخرد بانک آینده به متقاضیان در نیمه نخست سال ۱۳9۷، 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از نظر تعداد ۱۴۴ )یک صد و  چهل و  چهار( 

درصد افزایش داشته است.
بانک آینده، به منظور مشارکت فعاالنه در کمک به افزایش تولید داخلی و حمایت 
از کاالهای ایرانی، برای تأمین احتیاجات ضروری مردم، در 6 ماهه نخست سال 
۱۳9۷، بیش از ۲۱.۰۰۰ )بیست و یک هزار( فقره تسهیالت ُخرد به متقاضیان 
پرداخت کرده است که این تعداد تسهیالت در مقایسه با 6 ماهه نخست سال ۱۳96، 

رشد ۱۴۴ )یک صد و چهل و  چهار( درصدی را نشان می دهد.
میزان تسهیالت ُخرد بانک آینده تا پایان شهریورماه سال جاری، ۱۰.۵۵۰ )ده هزار 
و پانصدوپنجاه( میلیارد ریال بوده است که این مبلغ تسهیالت پرداختی نسبت به 
همین بازه زمانی در سال ۱۳96، بیانگر رشد ۱۳۱ )یک صد و سی و یک( درصدی 

است.
همچنین، با طراحی محصوالت اعتباری مختلف، تالش شده است تا خواسته 
و انتظارات مالی مشتریان عزیز برای خرید کاالی داخلی ایرانی، خودروی ساخت 

داخل، تهیه جهیزیه، تعمیر و بازسازی مسکن و ...، برآورده شود.
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وصول ٥١ هزار میلیارد ریال مطالبات کالن بانک صادرات
بانک صادرات از ابتدای فروردین تا ٢٤ مهرماه سال ٩٧ بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال از مطالبات کالن خود را وصول کرد.   حسین سالمتیان قمصری،  رئیس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک صادرات ایران تجهیز و تزریق بهینه منابع به 
بخش های مختلف تولیدی کشور و شفاف سازی مالی، ازجمله اهدافی است که بانک صادرات ایران طی سال ها سابقه درخشان فعالیت خود دنبال کرده است. وی افزود: وصول مطالبات کالن از مدیونین، ازجمله اهدافی است که در سال جاری 

دنبال می شود به نحوی که از ابتدای فروردین تا ٢٤ مهرماه سال ٩٧ بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال از مطالبات با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و مشوق های جذاب، دریافت شده است.

سبد هزینه ها باال رفته است

جوانان روستایی،  در جست وجوی درآمد و کار در شهرها
اخبار

سرمایه ملی در بازارهای داخلی به مظلومیت رسید

دندان گردی دالالن در قاچاق سوخت

عملیات بازار باز نرخ تورم را کنترل می کند

قاچاق سوخت از جمله معضالت پیش روی حامل های انرژی است که به دلیل 
تفاوت قیمت ایجاد شده بر روی قیمت حامل ها در بازار داخل و کشورهای 

همسایه در ماه های گذشته شدت گرفته است.
 به گزارش میزان، افزایش مصرف بنزین و سیر صعودی آن سوژه داغی است که 
در چند ماه گذشته بر سر زبان ها افتاده که کفه مصرف بیش از حد معقول سنگینی 
می کند. در کفه  تولید، ارقام جدید و قابل توجهی دیده می شود که به نوعی ثبت رکورد 
نیز به حساب می آید به گونه ای که در شهریور سال 9۷ در حدود 9۷ میلیون لیتر در 

روز تولید بنزین داشته ایم.
 در حوزه تولید بیشترین بار بر دوش پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که از حدود 
دو ماه گذشته مقدار تولید بنزین این پاالیشگاه به روزانه۳۰ میلیون لیتر با کیفیت 

یورو ۵ رسیده است.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بنا بر اعالم علیرضا صادق آبادی مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران فاز سوم این پاالیشگاه از آذر ماه 
آماده راه اندازی خواهد بود که با اتمام فاز سوم، افزایش تولید روزانه بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به ۴۰ میلیون لیتر تا پایان سال و تولید بنزین کشور به حدود 
روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر افزایش می یابد. گفتنی است عملیات ابتدایی در خصوص 
فاز چهارم این پاالیشگاه آغاز شده که در صورت ورود این فاز به مدار بهره برداری ۱۲ 
میلیون لیتر دیگر افزایش تولید خواهیم داشت که حجم بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
را به ۵۲ میلیون لیتر می رساند. نگاهی به میانگین مصرف بنزین در ایران گویای 6 
برابر بودن مصرف در مقایسه با مصرف جهانی است، به گونه ای که مردم ایران با ۱9 
میلیون وسیله نقلیه مصرفی در حدود 9۱ میلیون لیتر در روز دارند که طی هر ۱۰ 

سال مصرف بنزین ۲ برابر می شود. این رشد مصرف در ۴ ماهه نخست سال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 9.6 درصدی داشته که نشان از مصرف 

غیرعادی و وجود دالیل مختلف است.
یکی از اثرگذارترین دالیل رشد مصرف، قاچاق بنزین به دلیل قیمت کمتر آن در 
مقایسه با کشور های همسایه است، به همین خاطر بنا بر آمار اعالم شده از سوی 
مسئوالن کشفیات قاچاق سوخت در ماه های اخیر ۳ برابر شده است. بنا بر پیش بینی ها 
روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت به کشور های همسایه قاچاق می شود که زنگنه 
در واکنش به این اعداد و ارقام با رد این مسئله گفت: مصرف افزایش یافته و قاچاق 
صورت می گیرد، اما حجم آن، میزان بیان شده از سوی برخی افراد نیست. در این میان 
سو ءاستفاده از کارت سوخت مهاجر مزید بر علت شده به گونه ای که ۳۵۰ هزار کارت 
سوخت مهاجر در مناطق مرزی شناسایی شده که صاحبان آن در شهر های مختلف 

هستند، اما از طریق کارت های شان در استان های مرزی سوخت گیری می شود.
ایجاد کارگروه برای بررسی کارت سوخت مهاجر و سهمیه بندی بنزین از جمله 
راهکار های پیش روی برای مدیریت شرایط بوده که از سوی مسئوالن بیان شده 
و در دست بررسی است. همچنین در حوزه گازوئیل نیز قاچاق همانند بنزین 
روز  لیتر در  روزانه ۱۵ میلیون  قاچاق  بینی  به گونه ای که پیش  گزارش شده، 
صورت گرفته که یکی از معضالت پیش روی صنعت گازوئیل خرید و فروش 
سهمیه آن به وسیله کارت سوخت و یا در مواردی احداث خط لوله برای قاچاق 
بوده است. افزایش قاچاق گازوئیل در شرایطی است که هم اکنون به طور میانگین 
روزانه ۲9 میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ در کشور تولید می شود که تا پایان سال 

افزایش تولید ۱۰۰ درصدی خواهیم داشت.

یک استاد بانک داری اظهار داشت: از طریق ایجاد بازار اوراق، امکان غلتاندن 
اوراق بدهی ها به بدهی های جاری فراهم می شود. بنابراین بازار اوراق نه 
تنها در تناقض با شرایط موجود نیست بلکه راه حل شفابخش برای شرایط 

موجود و کسری بودجه دولت است.
باز  بازار  عملیات  از  استفاده  تاثیر  مورد  در  سعدوندی  علی  ایلنا،  گزارش  به 
این  دنیا،  در  شده  شناخته  پولی  سیاست گذاری  ابزارهای  از  گفت:  اقتصاد  در 
عملیات بازار باز است که کارایی آن به اثبات رسیده است. بیشتر از ۱۵۰ کشور 
اجرای  آن  دلیل  که  کنند  کنترل  خوبی  به  را  تورم  نرخ  توانسته اند  جهان  در 
سیاست های متناسب ارزی و عملیات بازار باز است. تا زمانی که ما از ابزارهای 

پولی برای کنترل تورم و سیاست گذاری پولی استفاده نکنیم امکان کنترل دقیق 
تورم نخواهد بود و نباید فراموش کرد که ناکارایی سایر ابزارهای پولی مانند نرخ 
ذخیره قانونی در سیاست گذاری پولی به اثبات رسیده است. این استاد بانک داری 
دانشگاه با اشاره به بسترهای مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز گفت: با توجه 
به اینکه عملیات بازار باز ذخایر بازار بین بانکی را از طریق خریدوفروش اوراق 
دولتی کنترل می کند بنابراین اولین شرط برای اجرای موفقیت عملیات بازار باز، 
داشتن بازار اوراق قرضه دولتی بزرگ و نقدپذیر است. شرط دوم  این است که 
بانک مرکزی نباید تحت استیالی دولت در جریان عملیات بازار باز باشد. وقتی 
برخی ها تاکید بر استقالل بانک مرکزی دارند  در واقع ریشه در اجرای عملیات 

بازار باز است، یعنی بانک مرکزی باید قدرت تعیین نرخ سود را داشته باشد و از 
طریق عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق قرضه دولتی نرخ سود را تعیین کند.

سعدوندی بازار اوراق قرضه را در راستای شرایط موجود اقتصادی دولت دانست 
و افزود: اتفاقا در شرایطی که دولت بدهی دارد باید بازار اوراق نقدپذیر ایجاد 
شود. باید توجه داشت که بدهی دولت به بانک ها، صندوق های بازنشستگی و 
اوراق، امکان  بازار  ایجاد  از طریق  پیمان کاران غیرجاری و در حد نکول است. 
غلتاندن اوراق این بدهی ها به بدهی های جاری فراهم می  شود. بنابراین بازار اوراق 
نه تنها در تناقض با شرایط موجود نیست بلکه راه حل شفابخش برای شرایط 

موجود و کسری بودجه دولت است.

از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  رئیس ستاد 
در  که  اساسی  کاالهای  غیرقانونی  خروج  کاهش 
ماه های گذشته ناشی از نوسانات ارزی شتاب باالیی 
گرفته بود، خبر داد. طی ماه های گذشته و در پی 
نوسانات نرخ ارز خروج رسمی و غیررسمی کاالهای 
اساسی در کشور در قالب صادرات یا قاچاق با افزایش 
قابل توجهی مواجه شده بود که بعضا بازار داخلی را 
با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه 

کرده بود.
به گزارش ایسنا، علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  گفت: با توجه به این که 
کاالهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت 
از بازار، تامین می شود همواره شاهد خروج غیرقانونی 

را  وضعیت  این  ارزی  نوسانات  البته  که  بوده ایم  آن ها 
شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات 
برگزار شده و تفاهم های صورت گرفته، شدت و سرعت 
خروج کاالهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است. 
در جلسه اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران 
تمهیدات  و  راهکارها  شد،  برگزار  مرزی  فرمانداران  و 
مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج 
به  به عنوان مثال می توان  بودیم که  اساسی  کاالهای 
قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم. 
یکی  از مبادی خروج  کاالهای اساسی از کشور مناطق 
با همکاری  اما  بودند،  اروند در خوزستان  مانند  آزادی 
مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن آن ها 
حساسیت نسبت به خروج کاالهای اساسی از این مناطق 

و دیگر مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است 
از  اساسی  کاالهای  رسیدن خروج  به حداقل  و شاهد 
کشور هستیم. سازوکارهای جدیدی با حضور استانداران 
مختلف اندیشیده ایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از 
ستاد  رئیس  کنیم.  جلوگیری  اساسی  کاالهای  خروج 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه عدد و رقم 
دقیقی در زمینه ی میزان خروج کاالهای اساسی از کشور 
وجود ندارد، گفت: دستورالعمل، بخشنامه و آیین نامه های 
مختلفی در این راستا تدوین کرده و با برگزاری دوره های 
را  متولی  دستگاه های  پرسنل  همه  مختلف  آموزشی 
نسبت به چگونگی جلوگیری از خروج کاالی اساسی آشنا 
کرده ایم و با تاکید رئیس جمهوری در این زمینه شاهد 

روند کاهشی در این زمینه هستیم.

مناطق آزاد، روزنه ای که بسته می شود


