
چندي پيش شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت�ي ب�ا انتش�ار اطالعي�ه اي عن�وان كرد 
كه ه�ر نوع خري�د و ف�روش كارت س�وخت 
غير قانون�ي اس�ت. اي�ن اطالعي�ه زمان�ي 
صادر ش�د كه ش�ايعات در خص�وص افزايش 
چش�مگير قاچ�اق س�وخت ب�ه كش�ورهاي 
همس�ايه باال گرفته بود؛ قاچاقي كه ناش�ي از 
رش�د چش�مگير قيمت ارز در كش�ور است. 
اخبار حكايت از آن دارد كه اگرچه ش��ركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي، با هدف كاهش ميزان 
قاچاق سوخت از مناطق مرزي، سوخت گيري در 
جايگاه هاي شهرها را با كارت هاي سوخت عمومي 
جايگاه ها ممنوع كرده، اما قاچاقچيان همواره چند 
قدم جلوتر از نهادهاي دولتي حركت مي كنند و 
شيوه هاي جديدي را براي قاچاق سوخت به كار 
مي برند. قاچاقي كه حاال ب��ا افزايش قيمت دالر، 
مزيت اقتصادي اش بيش از هر زمان ديگر است. 

  سود چشمگير قاچاق سوخت
افزاي��ش مزيت قاچاق س��وخت به كش��ور هاي 
همس��ايه در حاليس��ت كه هم اكنون در كشور 
تركيه، قيمت هر ليتر بنزي��ن كمي بيش از يك 
دالر است. اين در حالي است كه در داخل ايران 
قيمت هر ليتر بنزين حدود ۹ س��نت اس��ت كه 

نش��ان مي دهد، تف��اوت قيمت هر ليت��ر بنزين 
با احتس��اب هزينه هاي قاچاق چي��زي حدود ۷ 
هزار تومان اس��ت كه همين امر انگيزه ها را براي 
قاچاق اين محصول استراتژيك بيش از هر زمان 
ديگر افزايش می دهد. اين قيمت ها دقيقاً مشابه 
نرخ هايي است كه در پاكس��تان و ارمنستان نيز 
اعمال مي شود و باعث شده پاكستان، افغانستان، 
تركيه و ارمنستان مقاصد مهم قاچاق سوخت از 

ايران باشند. 
  بوي قاچاق از مصرف باالي بنزين

درست همين چند روز گذش��ته بود كه عليرضا 
محجوب، نماين��ده مردم ته��ران در مجلس در 
گفت وگوي��ي با خبرگ��زاري ايلن��ا، از روزانه 20 
ميليون ليتر مصرف اضافي در كشور سخن گفت و 
آن را بي ارتباط با قاچاق سوخت ندانست. او مدعي 
ش��د كه »مصرف فعلي بنزين كمي شگفت انگيز 
اس��ت و بوي قاچاق و خ��روج از مرزها مي دهد، 
اين ميزان مصرف؛ عده اي را ثروتمند و عده اي را 
جلوي چشم مردم رانتخوار بار مي آورد و سيستم 

را خراب مي كند.«
  قاچاقچيان چه مي كنند؟

مدت هاست كه شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي با هدف جلوگيري از قاچاق بنزين از مناطق 

مرزي به خارج از كش��ور، در ش��هرهاي مرزي 
س��وخت گيري با كارت هاي عمومي جايگاه ها 
را ممنوع اعالم كرده و رانندگان مجبور هستند 
كه سوخت مورد نياز خود را تنها از طريق كارت 
خود دريافت كنن��د، اما واقعيت آن اس��ت كه 
به رغم اين تمهيدات، هم اكن��ون حجم بزرگي 
از قاچ��اق س��وخت از طريق همي��ن جايگاه ها 
صورت مي گيرد. به عنوان نمونه چند روز پيش 
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي 
منطقه كردستان گفته بود كه از ابتداي امسال 
از طريق فروش نفت��گاز در جايگاه مرزي عرضه 
سوخت باشماق مريوان كه يك جايگاه كوچك 
در نزديكي نقطه صفر مرزي است، ۳0۳ ميليارد 
و ۷۴0 ميليون ريال به حس��اب خزانه واريز شد 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ۱۱0 
درصد رشد داشته است. اتفاقي كه نشان مي دهد 
كه قاچاقچيان س��وخت را به ص��ورت قانوني از 

جايگاه ها دريافت مي كنند. 
بر اين اس��اس، با توجه به اينك��ه پايش فعاليت 
جايگاه ها براس��اس مانيتورينگ اس��ت و ميزان 
كارت هاي وارد شده به دس��تگاه ها مورد بررسي 
قرار مي گيرد، لذا قاچاقچيان براي قاچاق نيازمند 
كارت س��وخت به تعداد زياد هس��تند تا بتوانند 

سوخت بيشتري را دريافت و سپس قاچاق كنند. 
از اين رو اين روزها خريد و فروش كارت س��وخت 
در ميان قاچاقچيان شدت گرفته و آنها به واسطه 
شبكه هاي اجتماعي اقدام به تطميع مردم عادي 
براي اجاره كارت س��وخت آنه��ا مي كنند. مبلغ 
پيش��نهادي آنها نيز بين ۳0 تا 60 ه��زار تومان 
در هر ماه اس��ت و با توجه به اينكه اكثر مردم در 
ش��هرهاي بزرگ مي توانند بدون كارت، سوخت 
مورد نياز خ��ود را دريافت كنن��د، از اين فرصت 
براي دريافت مبلغي استفاده مي كنند. لذا از اين 
رو بود كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، 
چندي پيش رسماً خريد و فروش كارت سوخت 
را ممنوع اعالم كرد و عنوان كرد كه با هركسي كه 
تعداد نامعقولي كارت سوخت همراه داشته باشد، 

برخورد مي شود. 
  قاچاق سوخت از مبدأ كالنشهرها

اما واقعيت آن اس��ت كه اين روزها، ب��ا توجه به 
افشاي حربه اجاره كارت س��وخت و حساسيت 
نهادهاي مختلف به اين ش��يوه، قاچاقچيان راه 
تازه اي را ب��راي خريد س��وخت ارزان و انتقال به 
آن سوي مرزها پيدا كرده اند. شيوه اي ارزان تر كه 
ديگر نيازي نيس��ت، مبلغي به حساب دارندگان 

كارت سوخت واريز شود. 
بر اساس اين ش��يوه، قاچاقچيان با بهره گيري از 
وانت بارهايي كه در قسمت بار آنها مخازن حمل 
مواد سوختي تعبيه شده، به جايگاه هاي شهرهاي 
بزرگ كه براي دريافت س��وخت ني��ازي به ارائه 
كارت ندارند، مراجعه و مخ��ازن غيرقانوني خود 
را پر مي كنند. سپس با مخفي كردن اين مخازن 
زير باره��اي عادي، اي��ن س��وخت ها را به محل 
دپوي اصلي در مناطق مرزي منتقل مي كنند و 
از آنجا نيز طبق روال عادي قاچاقچيان به خارج 
از مرزها برده مي َشود. نكته مهم در اين شيوه آن 
است كه نيروهاي انتظامي بيشتر تمركز خود را 
روي خودروهاي خروج��ي از مناطق مرزي قرار 
مي دهن��د و كمتر اقدام به بازرس��ي خودروهاي 
ورودي به اين مناطق مي كنن��د. از اين رو خيال 

قاچاقچيان در اين خصوص نيز راحت است. 
  دولت به فكر باشد

متأسفانه در خرداد ۹۴ همزمان با تك نرخي شدن 
نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهميه ها، 
مزيت اس��تفاده از كارت هاي س��وخت در ميان 
مردم از بين رفت و عماًل اين ابزار كنترلي قاچاق 
سوخت و كنترل تقاضا بي اس��تفاده شد. اتفاقي 
كه حاال نه تنها به رشد چشمگير تقاضاي بنزين 
منجر شده، بلكه عاملي براي افزايش شديد قاچاق 
سوخت ش��ده اس��ت. از اين رو دولت بايد هرچه 
س��ريع تر طرحي را براي كنترل قاچاق سوخت 

به كار ببندد. 
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افزایش قاچاق سوخت از كالنشهرها

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 
1752182موتورسازانتراكتورسازيايران

2530231صنايعآذرآب
3241276موتورسازانتراكتورسازيايران

8989560سيمانقائن
238831356نفتسپاهان
5292252الميران

4557217ذغالسنگنگينطبس
3004143مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

8301395بهپرداختملت
3345159پتروشيميآبادان
2756131داروسازيفارابي
101048ماشينسازياراك

2736130سيمانخزر
6337301دودهصنعتيپارس

6724319مليسربورويايران
4554216صنايعپتروشيميكرمانشاه

3609171حفاريشمال
3104147گروهصنعتيسپاهان

6085288پتروشيميمبين
186388بينالملليمحصوالتپارس

182486توريستيورفاهيآبادگرانايران
110352بيمهما

170480فوالدآلياژيايران
172681مارگارين

4731222فوالدكاوهجنوبكيش
202595سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

4153194پتروشيميشيراز
3276153درخشانتهران

158574سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
4576210گروهصنعتيبوتان

150569توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
2689123سيماناروميه

145066ايرانياساتايرورابر
11841538خدماتانفورماتيك

3808173سيمانغرب
166275عمرانوتوسعهفارس

4479202توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
171977كارخانجاتتوليديشيشهرازي

78435سيمانشرق
4244189نيروكلر

5794257پتروشيميفجر
94942سرمايهگذاريبهمن

10079442فوالدخراسان
3946173گسترشنفتوگازپارسيان

166873شيشههمدان
4400192سرمايهگذاريداروييتامين

3417149فروسيليسايران
2600113سرماآفرين
3628156كاشيالوند

14396619گروهصنعتيملي)هلدينگ
120751چرخشگر

78633بينالملليتوسعهساختمان
4550191افست

107245فنرسازيزر
144660واسپاريملت

161767سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
2569106سرمايهگذاريپارستوشه

6924284بهپرداختملت
3808155پشمشيشهايران

124050گروهداروييبركت
167167سرمايهگذاريمليايران
17005669فرآوريموادمعدنيايران

2838111ايرانتاير
4318164بورساوراقبهادارتهران

174666لعابيران
191572مخابراتايران

5837219داروسازيزهراوي
86532سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

3795139مليصنايعمسايران
109640سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

217079كارخانجاتتوليديشهيدقندي
6244225حملونقلبينالملليخليجفارس

5066181پاكسان
180764صنايعشيمياييفارس
148052پگاهآذربايجانغربي

128444ماشينسازينيرومحركه
354681187پتروشيميپارس

3484113گروهمپنا)سهاميعام(
3645116سيمانبجنورد

4667145فوالدمباركهاصفهان
4604139سيمانفارس

229267سرمايهگذاريساختمانايران
9585278فوالدخوزستان
4018116بهنوشايران
4285123شيشهوگاز

5834167آلومراد
338396س.صنايعشيمياييايران

130436سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
362097تكنوتار

3889104توليدمحورخودرو
83722پالسكوكار

112429ليزينگايرانيان
146037رينگسازيمشهد

18481466معدنيدماوند
71518سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

199350پمپسازيايران
178744س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

4530111پتروشيميشازند
7803190صنايعپتروشيميخليجفارس

235656قندثابتخراسان
80119سيمانسپاهان
15025351پتروشيميجم

149434سامانگستراصفهان
85019سرمايهگذاريمسكن
7579163صنايعخاكچينيايران

225447صنايعكاشيوسراميكسينا
279556سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

192538صنعتيبهشهر
295758سيمانكرمان
132424نيرومحركه
513191قندهكمتان
17266297معادنبافق

515088معادنمنگنزايران
147025ايراندارو

350959معدنيوصنعتيچادرملو
44850749پتروشيميفناوران

368261آلومينيومايران
146224فرآوردههاينسوزآذر
184930صنايعكاغذسازيكاوه

87814سايپا
270643فرآوردههاينسوزپارس

447167باما
247037پارسمينو

262439توسعهمعادنوفلزات
367554آلومينيومايران
82012سيماندورود

152422توليديكاشيتكسرام
289841ريختهگريتراكتورسازيايران

120817داروسازيكوثر
116516ليزينگخودروغدير
33811461پتروشيميخارك

640987كالسيمين
559075معدنيوصنعتيگلگهر

97313كمكفنرايندامين
314942سرمايهگذاريشفادارو

311639گروهمديريتسرمايهگذارياميد
136317سيمانتهران

144717سيمانفارسوخوزستان
650975كربنايران

109612سيمانداراب
185320صنايعالستيكيسهند

177419سيمانهگمتان
243725داروسازيزاگرسفارمدپارس

378937موتوژن
505748پااليشنفتاصفهان

263925توليديچدنسازان
425040لولهوماشينسازيايران

372235سبحاندارو
331830پارسالكتريك
10089فنرسازيخاور

112610سرمايهگذاريشاهد
8017گروهبهمن

جعفر تكبيري / بخش اول

باالرفتن قيمت ارز باعث سودآور شدن قاچاق سوخت شده است جعفر تكبيري
  گزارش  

اعالم وصول استيضاح وزیر اقتصاد با ۳۳ امضا
در  امض�ا   ۳۳ ب�ا  اقتص�اد  وزي�ر  اس�تيضاح  حال�ي  در 
مجل�س ش�وراي اس�المي اع�الم وص�ول ش�د ك�ه ۵۰ نف�ر از 
نماين�دگان از درخواس�ت اس�تيضاح انص�راف داده بودن�د. 
به گزارش تسنيم، اس��تيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي با ۳۳ امضا 
صبح ديروز در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد. بر اين اساس 
كرباسيان ۱0 روز فرصت دارد تا در جلس��ه استيضاح مجلس حضور 

پيدا كند. 
در هفته هاي اخير م��وج مطالبه تغيير تيم اقتصادي دولت از س��وي 
گروه هاي مختلف مطرح شده اس��ت كه تا كنون اقدام اساسي در اين 
حوزه انجام نشده است.  بر اين اساس سه هفته قبل در حالي كه دوران 
مسئوليت پنج ساله سيف در بانك مركزي به پايان رسيده بود، همتي 
به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزي منصوب ش��د. گفتني اس��ت 
هرچند وزير كار در هفته گذش��ته نتوانست از اس��تيضاح مجلس به 
س��المت عبور كند، اما بسياري از كارشناس��ان معتقدند هنوز تغيير 

اساسي در تيم اقتصادي دولت شكل نگرفته است. 

 رانت خواران به دنبال واردات تخم مرغ

 نهاده ها ٤٠٠ درصد گران شد
رئيس هيئت مدي�ره اتحاديه مرغ تخمگذار با بي�ان اينكه قيمت 
برخي نهاده هاي دامي نسبت به سال قبل حدود ٤۰۰ درصد افزايش 
يافته است، گفت: عده اي به دنبال رانت در واردات تخم مرغ هستند. 
ناصر نبي پور در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت واردات و توزيع 
تخم مرغ در بازار اظهار داشت: هنوز وارداتي انجام نشده و قرار است اين 

اقدام صورت بگيرد. 
وي با بيان اينكه نيازي به واردات تخم مرغ براي تأمين نياز داخل نداريم، 
اضافه كرد: مشخص نيست چرا برخي اصرار به اين كار دارند؛ در واقع 

آنها به دنبال استفاده از رانت ارز ۴200 توماني هستند. 
نبي پور با تأكيد بر اينكه ارز زيادي بايد صرف واردات تخم مرغ ش��ود، 
افزود: دولت مي تواند همين مبلغ را صرف رونق گرفتن واحدي توليدي 
كند.  وي ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ را در مرغداري ۷000 
تومان اعالم كرد و درباره دليل افزايش 600 توماني نرخ نسبت به هفته 
گذشته گفت: متأسفانه شرايط كش��ور به صورتي است كه با نوسان 
شديد قيمت ها مواجه هستيم و قيمت هايي كه امروز وجود دارد، فردا 

تغيير مي كند. 
 نبي پور با بيان اينكه قيمت منطقي تخم مرغ براي مرغدار كيلويي بين 
۷200 تا ۷۳00 تومان است، ادامه داد: قيمت تمام شده توليد نسبت 
به سال قبل افزايش زيادي داشته، ذرت و كنجاله سويا بين ٨٥ تا ۹0 
درصد گران ش��ده اند و قيمت برخي ديگر از نهاده ها مثل مكمل ها و 

ويتأمين ها حدود ۳00 تا ۴00 درصد افزايش يافته است. 

 نگاهي به تاریخچه جنگ اقتصادي امریكا 
عليه ایران

اياالت متحده طي ساليان گذش��ته يك جنگ تركيبي پيچيده عليه 
جمهوري اسالمي ايران به كار بسته كه بخش مهم و اصلي اين جنگ 
بر پايه اقتصاد اس��ت. از اين رو ش��ناخت اين عرصه مه��م براي دفع 
دسيسه هاي مختلف دش��منان در حوزه اقتصاد امري ضروري است. 
در سلسله مقاالتي به بررس��ي و معرفي ابعاد مختلف جنگ اقتصادي 
امريكا و همچنين راهكارهاي مقابله با آن با الهام گيري از كتاب »مكر 

قمارباز« می پردازيم.
       

براي شناخت ابعاد جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران  در مرحله نخست 
بايد نگاهي به پيشنيه و مراحل اين جنگ انداخت. 

مرحله نخس��ت ش��كل گيري اين جنگ عليه ايران به ابتداي پيروزي 
انقالب اس��المي باز مي گردد؛ جايي ك��ه امريكا به بهانه تس��خير النه 
جاسوسي با فرمان كارتر وضعيت اضطراري ملي درباره ايران را اجرايي 
كرد. اين فرمان به رئيس جمهور اياالت متحده اين امكان را مي داد كه 
در واكنش به تهديد نامتعارف و فوق العاده از سوي يك منبع خارجي، 
روابط تجاري امريكا با آن منبع را تنظيم كن��د. از اين رو به حكم اين 
قانون، تمامي دارايي ها و منافع تحت مالكيت دولت ايران، تشكيالت 
وابسته و مجموعه هاي تحت نظارت آن و همينطور بانك مركزي ايران 
مسدود شد. متأسفانه به رغم مذاكرات و توافقاتي كه ميان ايران و امريكا 
در دي ماه سال ۱۳٥۹ شكل گرفت، اياالت متحده بخش قابل توجهي از 
تعهدات بيانيه الجزاير را زير پا گذاشت و فرمان اجرايي وضعيت اضطرار 
عليه ايران را تمديد كرد. اقدامي كه در تمامي دولت هاي اياالت متحده 
تا به امروز ادامه پيدا كرده و معني آن اين است كه جنگ اقتصادي عليه 

ايران همچنان بايد ادامه داشته باشد. 
مرحله دوم جنگ اقتصادي به دوره كلينتون بازمي گردد؛ جايي كه 
كلينتون چارچوب جديدي براي جنگ اقتصادي ايران طراحي كرد 
و دو ويژگي مهم را سرلوحه كار دولت امريكا قرار داد. ويژگي اول آن 
ورود كنگره امريكا در وضع و تصويب تحريم ها عليه ايران بود و ويژگي 
دوم به وضع و تصويب تحريم هاي فرامرزي يا ثانويه عليه ايران بود. بر 
اساس اين دو ويژگي افزون بر محروم سازي مؤسسات و شركت هاي 
امريكايي در روابط اقتصادي با ايران، مؤسسات و شركت هاي ديگر 
كشورها نيز در صورت روابط تجاري و سرمايه گذاري در زمينه هاي 
انرژي و كاالهاي راهبردي و دو منظور با مجازات و تنبيه امريكا روبه رو 
مي شدند. هدف از جنگ اقتصادي در مرحله دوم، مهار دوجانبه ايران 

اعالم شد. 
مرحله س��وم جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران به پ��س از حادثه ۱۱ 
سپتامبر باز مي گردد. جايي كه جورج بوش با طرح ادعاهاي دستيابي 
ايران به سالح هسته اي مرحله جديدي از تحريم های ضد ايراني را به 
مرحله اجرا گذاش��ت. ويژگي اين دور از جنگ اقتصادي، چند جانبه 
كردن تحريم ها و فشارهاي اقتصادي و هدفمند و هوشمندسازي جنگ 
اقتصادي در ابعاد مختلف بود. هدف قرار گرفتن صادرات نفت و واردات 
بنزين، شبكه بانكي بين المللي )سوئيفت(، حمل و نقل كشتيراني جزو 

جديدترين بخش هاي اين جنگ اقتصادي بود. 
مرحله چهارم جنگ اقتصادي به دوره پسابرجام بازمي گردد. جايي كه 
ايران به رغم اعتمادسازي بي س��ابقه اي كه در جريان پذيرش برجام از 
خود نشان داد، اما از محور جنگ اقتصادي امريكا خارج نشد و در همان 
دوره باراك اوباما كه خود را مبتكر برجام مي دانست، نه تنها تحريم آيسا 
و همچنين وضعيت اضطرار ملي عليه ايران تمديد شد، بلكه قانون منع 
تردد در امريكا براي اتباع كشورهاي مختلفي كه به ايران رفته اند را به 

تصويب رساند. 
اما اين پاي��ان كار نبود؛ چراكه با تغيير دولت امري��كا و روي كار آمدن 
ترامپ وضعيت براي ايران بدتر از پيش ش��د و ترامپ نه تنها راه باراك 
اوباما در تصويب تحريم های مختلف عليه ايران را پيش گرفت، بلكه با 
خروج از برجام رسماً تمامي تحريم هايي كه در جريان برجام متوقف 
ش��ده بود را بار ديگر عليه ايران اجرايي كرد. تحريم هايي كه سخت تر 
از هر مرحله ديگر بود و در ابتدا صنعت خودرو سازي و فلزات گرانبها را 
شامل مي شد و در مرحله بعد كه از آبان ماه سال جاري اجرا مي َشود، 
نفت، پتروشيمي و بانك هاي ايراني بار ديگر مشمول تحريم هاي امريكا 
مي شوند و امكان معامله با هيچ يك از مشتريان خود در سراسر دنيا را 

نخواهند داشت. 

   بازرگانی

   بازار

كشف ۶ هزار ميليارد تومان آهن احتكار شده  در اصفهان و آذربايجان غربي

خريداران پيش فروش ۶ ماهه سكه  ۶هزار ميليارد تومان سود می كنند

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي كشور 
با اش�اره به تش�كيل 2۳۰ پرونده ملي عليه 
احتكار گفت: يكي از مهم ترين پرونده ها در 
اين زمينه مربوط به احتكار آهن و ميلگرد در 
اصفهان و آذربايجان غربي بوده كه در مجموع 
ح�دود ۶ هزار ميلي�ارد توم�ان ارزش دارد. 
سيد ياس��ر رايگاني در مصاحبه با راديو با بيان 
اينكه بعد از اعالم دستور وزير صنعت، معدن و 
تجارت به اصناف و اتحاديه ها در ارتباط با لزوم 
عرضه ۳٨ قلم كاالي اساسي به بازار، رسيدگي 
به پرونده هاي احتكار اين نوع كاالها در اولويت 
س��ازمان تعزيرات قرار گرفت، افزود: در همين 
چارچوب در اين چند هفته اخير، 2۳0 پرونده 
مهم و ملي را در سراسر كشور در موضوع احتكار 

تشكيل شده است. 
اين مقام مسئول در سازمان تعزيرات حكومتي 
با بي��ان اينكه يك��ي از مهم تري��ن پرونده ها در 
اين زمينه مربوط به احت��كار آهن و ميلگرد در 
استان هاي اصفهان و آذربايجان غربي بوده است، 
تأكيد كرد: اين دو اس��تان قطب آهن و ميلگرد 
كشور هس��تند و پرونده اي كه در اين زمينه در 
اين دو اس��تان تشكيل شده اس��ت در مجموع 

حدود 6هزار ميليارد تومان ارزش دارد. 
وي با بيان اينكه هدف از اي��ن احتكار ها عرضه 
قطره چكاني كاالها به بازار، ب��ا هدف باال رفتن 
قيمت اي��ن كاالها به م��رور زمان بوده اس��ت، 
ادامه داد: در مورد اين پرونده ها عالوه بر اينكه 

محتكران را ملزم به عرضه اي��ن كاالها به بازار 
كرده ايم، پرونده هاي نيز عليه آنها ايجاد ش��ده 

است. 
رايگاني همچنين احت��كار لوازم خانگي را يكي 
ديگ��ر از مهم تري��ن پرونده هاي اي��ن روزهاي 
سازمان تعزيرات حكومتي در زمينه احتكار كاال 
عنوان كرد و گفت: مثاًل در استان البرز يك برند 
آلماني اقدام به احتكار كاال به ارزش 2۱ ميليارد 
تومان و در اس��تان اصفهان نيز يك برند كره اي 
اقدام به احتكار بخش قابل توجهي از لوازم خانگي 

جهت عرضه قطره چكاني به بازار كرده بود.
  سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي همچنين 
به تشكيل پرونده هايي در ارتباط با احتكار برنج 
و اقالم خوراكي مورد نياز مردم اشاره كرد و افزود: 
به تازگي پرون��ده اي در ياس��وج در اين زمينه 
تش��كيل ش��ده كه فرد محتكر اقدام به پنهان 
كردن بيش از ٥ هزار ت��ن برنج و حبوبات كرده 
بود، البته در مورد اي��ن پرونده عالوه بر موضوع 
احتكار، احتماالً با جرم قاچاق نيز مواجه باشيم.  
رايگاني با بيان اينكه متأسفانه در اين پرونده ها 
حجم كاالهاي احتكار شده، باالست، خاطرنشان 
كرد: فردي در استان البرز اقدام به مخفي كردن 
بيش از يك ميليون پوشك با برند خارجي كرده 
بود، در حالي كه در سال ۹6 با ارز دولتي ۳۴00 
تومان اين كاال را وارد كش��ور كرده است.  وي با 
بيان اينكه بخش زيادي از اين كشفيات با كمك 
اطالعات مردم��ي صورت گرفته اس��ت، اظهار 

كرد: مردم در صورت مواجهه با اينگونه مسائل 
عالوه بر مراجعه حض��وري جهت دادن گزارش 
مي توانند با ش��ماره هاي ۱2۴ وزارت اطالعات، 
۱۱0 ني��روي پليس و ۱۳٥ س��ازمان تعزيرات 

تماس بگيرند. 
  نظارت دقيق با اس�تقرار سامانه جامع 

انبارها از شهريور 
 مديركل دفت��ر امور خدم��ات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم استقرار سامانه 
جام��ع انبارها از ش��هريور ماه گف��ت: كاالهاي 
موجود در انبارهايي كه در س��امانه جامع ثبت 
نش��ده يا با موجودي هاي ثبت ش��ده مغايرت 
دارند، در حكم كاالي قاچاق اس��ت و مشمول 
قوانين تعزيراتي مي شود.  محمد قبله با اشاره به 
شناسايي ٥۱0 هزار انبار نگهداري كاال در سطح 
كشور به سه روش خود اظهاري، اطالعات موجود 
در سازمان صنعت استان ها و اطالعات موجود در 
وب س��ايت ها گفت: هم اكنون اين س��امانه در 
مرحله عملياتي شدن است و از اول شهريور همه 
انبارها بايد اطالعات خود را در سامانه وارد كنند؛ 
ضمن اينكه همه سامانه هاي موازي بايد در ذيل 
اين سامانه قرار گيرند، چون استقرار اين سامانه 
تكليف قانوني ما بر اساس قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز مصوب مجلس شوراي اسالمي است.  
وي تأكيد كرد: س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان ها بايد به انبارها ابالغ كنند كه 
از ابتداي شهريور الزم است اوالً موجودي خود 

را در س��امانه جامع انبار ثبت كنند و ثانياً بايد 
همه ورود و خروج كاال مبتني ب��ر بارنامه ها در 
س��امانه ثبت ش��ود تا در زمان كوتاهي امكان 
رصد   موجودي انبارها به صورت هوشمند فراهم 
شده و اطالعات دقيقي از پراكنش و دپوي كاال 
در اختيار مس��ئوالن قرار گيرد.  مديركل دفتر 
امور خدمات بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اش��اره به وجود انواع مختلف انبار در 
سطح كشور گفت: هم اكنون بيش از ۳00 هزار 
انبار صنفي )عمده فروش، بنكدار و بار فروش(، 
۴۹ هزار انبار صنعتي، ٨۳ هزار انبار كشاورزي 
و ٨ هزار انبار معدني و ۴۱ هزار انبار دپوي كاال 
در كش��ور وجود دارد و از اين تع��داد، 2۴ هزار 
انبار به روش خود اظهاري، ۳٥۱ ه��زار انبار از 
طريق اطالعات اس��تانها و ۱2۷ هزار داده انبار 
نيز از طريق وب سرويس ها شناسايي شده اند.  
قبله افزود: صاحبان انبارهايي كه تاكنون مورد 
شناس��ايي قرار نگرفته اند باي��د از طريق پايگاه 
اينترنتي www. nwms. ir اطالعات انبار خود 
را ثبت كنند.  وي تصريح كرد: سامانه جامع انبار 
براي تمام افرادي كه در اين سامانه ثبت نام كنند 
حساب كاربري ايجاد مي كند كه بر اساس آن، 
انباردار بايد عالوه بر ثب��ت موجودي كاال، تمام 
ورودي و خروجي كاال توسط بارنامه و غير بارنامه 
را در حساب كاربري انبار خود ثبت كنند؛ چراكه 
از اين تاريخ، مالك تشخيص احتكار و محتكر، 

اطالعات موجود در سامانه جامع انبار است.

از دي�روز 2 ميلي�ون و ۵۷۵ ه�زار قطعه س�كه پيش فروش 
قطع�ي ب�ه خري�داران تحوي�ل داده ش�د ك�ه اگ�ر س�ود 
ه�ر قطع�ه را 2 ميلي�ون و ۳11 ه�زار توم�ان محاس�به 
كني�م، ۶ه�زار ميلي�ارد توم�ان س�ود توزي�ع مي ش�ود. 
به گزارش مهر، در راس��تاي اجراي سياس��ت بان��ك مركزي، در 
مجموع حدود ۷ ميليون و 600 هزار قطعه سكه در سررسيدهاي 
يك ماهه، سه ماهه، ش��ش ماهه، ۹ ماهه، ۱٨ماهه و دو ساله پيش 
فروش ش��د كه از اين تعداد سررس��يدهاي يك ماهه و سه ماهه 
تحويل شده است و از ديروز 2٨ مرداد ۹۷ فاز تحويل پيش فروش 
شش ماهه ش��روع ش��د كه تا ۱6 آبان ۹۷ طبق سررسيد توزيع و 
تحويل مي شود.  بر اساس آمار از 2 ميليون و ٥۷٥ هزار قطعه سكه 
پيش فروش ش��ش ماهه، در روزهاي آخر مرداد 2٥ هزار و ٨00 
س��كه، در ش��هريور ماه ۳۳6 هزار ، در مهرماه يك ميليون و 2٨۷ 
هزار ، آبان ماه ۹0۷ هزار قطعه س��كه پيش ف��روش قطعي تحويل 

متقاضيان مي شود.  قرار است اين سكه ها به ترتيب زمان ثبت نام، 
در همان شعبي كه عمليات پيش خريد در آن انجام شده، تحويل 

خريداران شود.
  آنگونه كه اعداد و ارقام بانك مركزي در پيش فروش س��كه نشان 
مي دهد، خريداران سكه با سررسيدهاي يك ماهه، براي هر قطعه 
س��كه يك ميليون و ٥۹0 هزار تومان هزينه كرده اند كه اين رقم 
براي خريداران با پيش فروش سه ماهه، يك ميليون و ٥۴0 هزار 
تومان به ثبت رسيده است.  همچنين بر اساس آمار بانك مركزي، 
مردم س��كه هاي پيش فروش شده با سررس��يد شش ماهه را يك 
ميليون و ۴۷٥ ه��زار توم��ان از بانك خري��داري كرده اند و براي 
سكه هاي با سررسيد ۹ ماهه نيز يك ميليون و ۴۱0 هزار تومان به 

ازاي هر قطعه سكه پرداخت كرده اند.
  بر اس��اس اعالم همان روزهاي بانك مركزي كه ق��رار بر اين بود 
پيش فروش هاي سكه آغاز شود، سكه هاي با سررسيد يكساله يك 

ميليون و ۳٥0 هزار تومان، ۱٨ماهه يك ميليون و 2۴٥ هزار تومان 
و سررسيد 2۴ماهه نيز يك ميليون و ۱۱6 هزار تومان به صورت 
رقم قطعي بوده است.  بر اساس معامالتي كه روز شنبه در بازار آزاد 
روي سكه صورت گرفت، قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۳ ميليون و ۷٨6 هزار تومان به ثبت رسيده بود كه اگر 
بخواهيم مابه التفاوت نرخ پيش ف��روش را كه يك ميليون و ۴۷٥ 
هزار تومان بوده اس��ت، از اين رقم كم كنيم، خريداران سكه هاي 
پيش فروش شش ماهه بر مبناي نرخ ابتداي هفته روي هر قطعه 
سكه 2 ميليون و ۳۱۱ هزار تومان سود خواهند كرد.  بر اين اساس 
اگر ميزان س��ود عايدي بابت هر قطعه سكه را در تعداد سكه هاي 
پيش فروش ش��ش ماهه ضرب كنيم، مي بينيم كه دولت فقط در 
پيش فروش ش��ش ماهه كه از امروز توزيع مي شود، چيزي حدود 
٥ هزار و ۹٥0 ميليارد و ٨2٥ ميليون تومان سود ميان خريداران 

توزيع خواهد كرد. 


