
نبود سامانه های شناسه کاال، رهگیری و سامانه 
تجارت موجب ش�ده ت�ا 80 درص�د از کاالهای 
قاچاق به کشور رصد نشود، به طوری که به گفته 
س�خنگوی قوه قضائیه، مأم�وران گمرک حتی 
از موجودی انبارهای گمرک نی�ز اطالع ندارند. 
تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از 
صنايع داخلي، بدون پرداختن به موضوع مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با چالش هاي جدي مواجه خواهد 
شد و سال هاست كه مس��ئوالن مربوطه آمارهاي 
متعددي از ميزان قاچاق كاال به كشور ارائه مي دهند 
و كمبود ها را به زمين گمرك يا ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز پاسكاري مي كنند. براسا س آمار امسال در 
مقايسه با پارسال، قاچاق در كاالهاي ورودي نه تنها 
افزايش نداشته، بلكه كاهش داشته است، اما از اواخر 
نيمه دوم پارسال، قاچاق كاالي خروجي به شدت 

افزايش يافته كه در اين زمينه، سوخت، مقام نخست 
را دارد.  مديركل پيشگيري و نظارت بر امور قاچاق 
كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در برنامه ويژه 
خبري از وصول ۲۲۴ ميليارد تومان جريمه و واريز به 
خزانه خبر داد و سخنگوي قوه قضائيه به برنامه هاي 
ويژه اين ق��وه براي مب��ارزه با قاچاق اش��اره كرد. 
سيد عبدالمجيد اجتهادي با اشاره به آمار ورودي و 
خروجي كاال در شش ماهه امسال گفت: »ورودي 
پرونده هاي قاچاق از حدود ۳۱ هزار فقره در شش 
ماه س��ال ۹۷ به حدود ۴۱ هزار پرون��ده در مدت 
مشابه امسال رسيده اس��ت و در مختومه كردن و 
رسيدگي به اين پرونده ها حدود ۲۲ درصد نسبت به 
سابق رشد داشتيم.« وي افزود: »همچنين ورودي 
پرونده هاي قاچاق در شش ماهه نخست امسال در 
مقايسه با مدت مشابه پارس��ال ۲۸ درصد افزايش 

داشته اس��ت.«  اجتهادی ادامه داد: »حدود ۱5 تا 
۲0 درصد كاالهاي قاچاق ب��ا روش هاي فيزيكي و 
سنتي كشف مي شود، اما ۸0 درصد را عماًل پوشش 
نمي دهيم، ولي اگر س��امانه هاي مختلف از جمله 
سامانه شناسه كاال و رهگيري و سامانه تجارت ايجاد 

شود، كاالها رهگيري مي شوند.« 
رهبري، رئيس مركز توس��عه تج��ارت الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ني��ز در اين برنامه 
با اش��اره به راه اندازي چندين سامانه مانند سامانه 
رتبه بندي اعتباري بازرگاني، سامانه جامع مجوزها، 
سامانه جامع ارزي، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه 
جامع انبارها، سامانه جامع گمركي، سامانه جامع 
ثبت معامالت و سامانه جامع بيمه گفت: »با اغلب 
اين دستگاه ها تبادل اطالعات خوبي داريم و فقط 
با گمرك نتوانستيم تبادل اطالعات داشته باشيم 

و گمرك عل��ت همكاري نك��ردن را، كمبود منابع 
اعالم كرده است.« 

  سخنگوي قوه قضائیه: در شناسايي کاالهای 
ورودی و خروجی از قانون عقبیم 

سخنگوي قوه قضائيه نيز از نبود اطالعات مأموران 
گمرك از ميزان ورودي و خروجي انبار هاي گمرك 
در گفت وگو تلفني با اين برنامه گفت: »الزام اوليه 
كه در اصالح فرآيند مبارزه با قاچاق كاال بايد انجام 
ش��ود، اقداماتي اس��ت كه نهادهاي متولي در امر 
پيش��گيري از قاچاق ك��اال متكفل آن هس��تند.«  
غالمحسن اسماعيلي افزود: »در بازديد از انبارهاي 
گمرك متوجه شديم كه از انبارهاي متعدد موجود 
در گمرك اطالعات��ي ندارند، مبني ب��ر اينكه چه 
نوع كااليي و با چه ميزان و مش��خصاتي در گمرك 

وجود دارد.« 
اسماعلي افزود: »زماني كه تا اين اندازه در شناسايي 
واردات و صادرات از برنامه هاي پيش بيني شده در 
قانون  عقبيم، چگونه مي تواني��م ادعا كنيم كه در 
مبارزه با قاچاق كاال می توانيم به مرز مطلوب برسيم 

و جلوي قاچاق كاال گرفته شود؟«
اس��ماعيلي ادامه داد: »در گمرك هم در انبارهاي 
سرپوش��يده و هم در انبارهاي روب��از خودروهاي 
فراواني كه بيش از يك س��ال و دو س��ال قبل وارد 
گمرك ش��ده و در محوطه گمرك زير آفتاب دچار 
اصطالك شده بودند، موجود است، اما هيچ اقدامي 

در ارتباط با ساماندهي آنها انجام نشده بود.« 
سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: »اينها مصاديقي 
از موضوعاتي است كه خصوصاً با رويكرد پيشگيري 
از قاچاق كاال مدنظر رياست قوه قضائيه قرار گرفت 
و تأكيد ش��د كه بايد رون��د مبارزه ب��ا قاچاق كاال 
علي الخصوص در حوزه پيشگيري دچار تحول شود 

و بتوانيم از قاچاق كاال جلوگيري كنيم.« 
وي تأكيد ك��رد: »البت��ه در مرحله رس��يدگي و 
صدور حكم و در فرآيند اجراي مجازات و قانون و 
همچنين شناسايي اموال كساني كه از قاچاق كاال 
دچار افزايش سرمايه شده اند، بايد بازنگري جدي 
صورت گيرد.«  اس��ماعيلي  افزود: »قوه قضائيه به 
صورت ويژه ورود پيدا و س��ازمان بازرس��ي قصور 
دستگاه هايي را كه در اين ارتباط كم كاري كردند 
بررسي می كند و قصوركنندگان را تحت تعقيب 

قرار مي دهد.« 
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80درصدکاالهایقاچاقرصدنمیشود
سخنگوي قوه قضائیه: مأموران حتی از موجودی انبارهای گمرک اطالع ندارند!

  گزارش  یک

 شگرد خودروسازان براي مقابله با ارزاني خودرو

روندفاکتورکردنخودروکندشد
در ي�ك هفت�ه اخی�ر رون�د کن�د فاکت�ور ک�ردن خودروه�ا 
ش�اهد  ب�ازار  ت�ا  ش�ده  موج�ب  عرض�ه،  کاه�ش  و 
باش�د.  ان�واع محص�والت  افزاي�ش قیم�ت خودروه�ا در 
به گزارش تس��نيم، اين روزها در بازار خريد و فروش خودرو معامله اي 
انجام نمي ش��ود و همه خريداران تمايلي به خريد خودرو ندارند. البته 
روند كاهشي قيمت خودرو در طول ماه هاي اخير نقش زيادي در ترديد 
خريداران براي خريد خودرو داشته است. از آن طرف گويا خودروسازان 
تمايلي به روند كاهشي قيمت ها ندارند و به نوعي با كاهش عرضه مانع 

ارزاني خودرو در بازار شده اند. 
در يك هفته اخي��ر روند كند فاكتور ك��ردن خودروها و كاهش عرضه 
محصوالت عاملي ش��ده تا نمودار قيمت خودرو مسير افزايشي را طي 
كند، به نحوي كه س��مند ال ايكس ديروز به ۷۸ ميليون تومان رس��يد. 
اين در حالي اس��ت كه قيمت اين خودرو در هفته گذشته ۷۲ميليون 
تومان بود. عالوه بر اين پرايد ني��ز ديروز ۴۷ ميليون و ۷00 هزار تومان 
قيمت گذاري شده، در حالي كه اين خودرو هفته گذشته ۴5 ميليون و 

500 هزار تومان بود. 

قاچاقلوازمخانگيافزايشيافتهاست
س�خنگوي انجم�ن تولیدکنن�دگان لوازم خانگ�ي با بی�ان اينكه 
قاچ�اق لوازم خانگ�ي افزايش يافته اس�ت، گفت: مش�كل اصلي 
تولیدکنن�دگان لوازم خانگ�ي داخلي، کمبود س�رمايه در گردش 
اس�ت که در صورت رفع آن، نیاز ب�ازار داخل تأمین خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، حميدرضا غزنوي در برنامه ش��بكه خبر در خصوص 
چالش هاي صنعت لوازم خانگي با بيان اينكه در حال حاضر كارخانه هاي 
توليد لوازم خانگي با ظرفيت ۳0 تا 50 درصدي فعال هس��تند، اظهار 
داش��ت: افزايش قيمت ارز موجب ش��د تا نقدينگي واحد هاي توليدي 

كاهش يابد. 
غزنوي تأكيد ك��رد: اگر مش��كالت واحد هاي توليدي ب��ه ويژه تأمين 
سرمايه در گردش برطرف شود، عرضه كاال به بازار بيشتر مي شود و حتي 

ارزآوري براي كشور به همراه خواهد داشت. 
وي ادامه داد: ظرفيت كافي براي توليد لوازم خانگي در كشور وجود دارد، 
اما اين توليد الزاماتي دارد كه مهم ترين آن تأمين س��رمايه در گردش 

واحد هاي توليدي است. 
غزنوي از جمله داليل افزايش قاچاق لوازم خانگي را ممنوعيت كامل 
واردات و كاهش حضور برند هاي خارج��ي در بازار عنوان كرد و گفت: 
در حال حاضر قاچاق فرصت مناس��بي براي حضور مؤثر در بازار يافته 
است.  سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي افزود: قاچاق 
در زمان هاي مختلف نقش خود را تغيير مي دهد و حتي در زمان هايي 
قاچاق از داخل به خارج انجام مي شود، اما در حال حاضر شاهد واردات 

غيرقانوني لوازم خانگي هستيم. 
  وجود ۶ میلیارد دالر ارزش افزوده در صنعت لوازم خانگي

عليرضا محمدي دانيالي، رئي��س انجمن صناي��ع لوازم خانگي نيز در 
اين خصوص تصريح ك��رد: لوازم خانگي دومين صنعت بزرگ كش��ور 
اس��ت و بيش از يك ميليون و ۳00 هزار نفر مستقيم و غير مستقيم در 
اين صنعت فعالند. همچنين ۶ ميلي��ارد دالر ارزش افزوده در صنعت 

لوازم خانگي وجود دارد. 
وي افزود: در ش��رايط تحريم و خالي ش��دن بازار از برند هاي خارجي، 
توليدكنندگان داخلي با افزايش ميزان و كيفي��ت توليد اين خأل را به 

شكل مطلوبي پر كرده اند و پاسخگوي نياز مشتريان هستند. 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پايانینام شرکت 

2668نوشمازندران
29658311موتورسازانتراكتورسازيايران

3559503پتروشيميشيراز
105633940دشتمرغاب
827451971توليديمهرام
414071321سيماناصفهان

27757867پااليشنفتبندرعباس
18223252موتورسازانتراكتورسازيايران
5307367توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

7749277سايپاشيشه
58661752پااليشنفتتبريز

37181405صنايعالستيكيسهند
86911127آلومراد

24406186سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
40741254صنايعخاكچينيايران

275071246حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
27446639فنرسازيخاور

14128313گسترشنفتوگازپارسيان
70262374فرآوريموادمعدنيايران

53587290پااليشنفتتهران
6556196لبنياتپاك

44572437پتروشيميپارس
55466667قندنيشابور
15181267سيمانخزر

6223139سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
3282215ليزينگايران

5084822ايرانتاير
19722573بورسكااليايران

13938439صنايعپتروشيميكرمانشاه
10742604مسشهيدباهنر

14984332توليديكاشيتكسرام
8599427داروسازيزاگرسفارمدپارس

11092951صنايعخاكچينيايران
24729840كاشيوسراميكحافظ

21877289صنايعپتروشيميخليجفارس
7571388دادهپردازيايران

10214762پتروشيميخراسان
20123634فوالدخراسان

16846284سرمايهگذاريپارستوشه
7589618خدماتانفورماتيك
16547200مليصنايعمسايران

5409152سيمانمازندران
4228267تكنوتار
764162زامياد

1836749نفتبهران
22182218گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6560267توسعهمعادنرويايران
8224323رادياتورايران

995350سرمايهگذاريسايپا
16261067داروسازياكسير

36158192گروهمديريتسرمايهگذارياميد
6534342سرمايهگذاريشفادارو

12101268بينالملليمحصوالتپارس
9511172فوالدكاوهجنوبكيش

6133686پتروشيميپرديس
24697334س.صنايعشيمياييايران

12175380سيمانفارسنو
1396744سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

1628516نفتپارس
19500482نيروترانس

1885263سرمايهگذارينيرو
2472148سيمانهرمزگان

5863102فنرسازيزر
404554س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

2195930درخشانتهران
38090261توليدمحورخودرو

10888923البراتوارداروسازيدكترعبيدي
39637436كنترلخوردگيتكينكو

18750720بيسكويتگرجي
3131077س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

3353232پتروشيميفجر
10391174سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

7851330سيمانآرتااردبيل

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از 20 هزارمیلیارد ریال به 51 هزارمیلیارد ریال  رسید

 RHU

علي شیربند| میزان


