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درسوختبهحملونقلریلی

 مع��اون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته و تعامل با وزارت نفت 7.5 
میلیارد دالر اعتبار از محل صرفه جویی در سوخت برای انجام 
س��رمایه گذاری های صنعت حمل و نقل ریل��ی در مدت پنج 

سال اختصاص می یابد.
به گزارش ایرنا، نوراله بیرانوند افزود: اولین قرارداد مربوط به 
صرفه جویی های مصرف سوخت در محل این نمایشگاه به امضا 
رسید و راه آهن درصدد است در مدت پنج سال آینده بتواند 7.5 

میلیارد دالر را برای شرکت های ریلی اختصاص دهد.  معاون راه 
آهن افزود : راه آهن در این نمایش��گاه موفق به امضای قرارداد 
همکاری های ریلی در حوزه مدیریت ترافیک و عالئم خطوط شد 

تا بتواند از تجارب کشور اسپانیا در این زمینه استفاده کند. 

نمای نزدیک

تجهیزات مخابراتی و پزشکی در صدر کاالهای قاچاق
مدیرکل بازرس��ی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارجاع بیش 
از ۱۴هزار پرونده قاچاق کاال در سطح عرضه به تعزیرات حکومتی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد 

تومان خبر داد.
داریوش بهنود قاس��می در گفت وگو با ایس��نا، در تشریح اقدامات سازمان حمایت در مبارزه با 
قاچاق کاال در س��طح عرضه در سراسر کش��ور اظهار کرد: طی سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق کاال 
در س��طح کش��ور به اجرا گذاشته شد، گفت: در این راستا ۳۲۰ هزار و ۵۳ مورد بازرسی از مراکز 
خرد و کالن در سطح عرضه صورت گرفت و از این ناحیه بیش از ۱۴ هزار پرونده تخلف، به ارزش 

بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
مدیر کل بازرس��ی و امور قاچاق س��ازمان حمایت در خصوص رش��د قابل توجه اقدامات انجام 
ش��ده در حوزه مبارزه با قاچاق کاال افزود: تعداد بازرس��ی ها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ 
با افزایش ۱۴ درصدی روبرو بود و پرونده های متش��کله هم نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۳ 

درصد و ارزش ریالی کاالهای مکشوفه نیز ۹۹۱ درصد بالغ بر ۹ برابر رشد داشته است.
مدیر کل بازرس��ی و امور قاچاق س��ازمان حمایت در مورد قاچاق مکشوفه نیز خاطر نشان کرد: 
در بی��ن گروه ه��ای کاالی��ی، باالترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکش��وفه به ترتی��ب به تجهیزات 
مخابرات��ی با ۱۵۰۰ میلی��ارد ریال، تجهیزات پزش��کی ۳۳۵ میلیارد ریال، دخانی��ات ۱۷۳ میلیارد 
ری��ال، مواد خوراک��ی ۹۲ میلیارد ریال و در نهایت محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی با ۸۹ میلیارد 

ریال اختصاص دارد.

 تا پایان سال 2017؛
ATRپنجفروندهواپیمایدیگر
واردکشورمیشود

 مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی 
ای��ران )ای��ران ایر( ضمن بی��ان اینکه دی��روز فرودگاه 
مهرآباد تهران میزبان ورود چهار فروند هواپیمای جدید 
ATR )ای تی آر( بوده اس��ت، از ورود پنج فروند دیگر 
از این نوع هواپیماها به کشور تا پایان سال 2017 ) 10 

دی 1396( خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرهاد پرورش در حاش��یه مراس��م 
ورود چه��ار فروند هواپیمای ATR به فرودگاه مهرآباد 
، در جم��ع خبرنگاران افزود: ای��ران ایر برای خرید 20 
فروند هواپیمای ATR با این ش��رکت سازنده قرارداد 
منعقد کرده و امید اس��ت بقیه این هواپیماها در س��ال 

2018 به ایران ایر تحویل شود.
وی اظه��ار داش��ت: پس از برج��ام و لغو تحریم ها، 
مذاکره برای خرید هواپیماهای نو با ش��رکتهای سازنده 
به صورت مس��تقیم آغاز ش��د و پ��س از ورود 3 فروند 
هواپیمای ایرباس به کش��ور، امروز نیز ش��اهد ورود 4 

فروند هواپیمای ATR به ایران هستیم.
پرورش افزود: ایران ایر از این هواپیماها در مسیرهای 
کوتاه و فرودگاه های کم برخوردار استفاده خواهد کرد، 
زیرا همواره نمایندگان مختلف و استانداران درخواست 
داش��ته اند پروازهای هوایی ما به این فرودگاه ها برقرار 
ش��ود. ما مطالعات خ��ود را درباره هواپیمای ATR که 
سابقه خوبی از آنها وجود دارد، آغاز کردیم تا بتوانیم از 
هواپیماهای مناس��بی برای پروازهای کمتر از 100 نفر 

استفاده کنیم.
وی افزود: پس از 15 ماه، مذاکره ما با شرکت های 
س��ازنده به نتیجه رس��ید و امروز شاهد ورود 4 فروند از 
این هواپیماها به کشور بودیم و به همراه این هواپیماها 
2 تا 3 تن قطعات یدکی به ایران منتقل شد تا بتوانیم از 
این قطعات در موارد مورد نیاز استفاده کنیم. مدیرعامل 
ایران ایر اظهار داش��ت: پی��ش پرداخت اولیه خرید این 
هواپیماها از محل صندوق توس��عه ملی پرداخت ش��ده 
است تا بتوانیم با استفاده از فاینانس خارجی هزینه های 
خری��د این هواپیماها را به ط��ور کامل پرداخت کنیم و 

بتدریج همه این هواپیماها وارد کشور شوند.

اتصالسوئیچکارتهایبانکیایرانوروسیه
کلی��د اتصال س��وییچ کارت ه��ای بانک��ی ایران و 
روس��یه، در ادامه گس��ترش ارتباطات بانکی در سطح 

بین المللی، زده شد.
به گزارش بانک  مرکزی، هموطنان دارای کارت های 
ش��تابی و همچنین دارندگان کارت های روسی از اواخر 
مردادماه س��ال ج��اری می توانن��د از خودپردازهای دو 
کشور و در فاز بعد، از سایر درگاه های پذیرش به صورت 

مشترک استفاده کنند.
ب��ا توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای 
اتصال س��امانه کارت جمهوری اسالمی ایران با سامانه 
کارت کشور روس��یه از 25 اردیبهشت ماه سال جاری، 
ارس��ال، دریافت و پردازش تراکنش های آزمایشی بین 
دو کش��ور آغاز ش��ده و مطابق با برنام��ه زمان بندی از 
اواخر مرداد س��ال جاری، دارندگان کارت های شتابی و 
همچنین دارندگان کارت های اعتبار روس��ی می توانند 
در فاز اول، از خودپردازهای دو کش��ور و در فاز بعد، از 
سایر درگاه های پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند. 
ارتباط بین س��وئیچ های کارت ایران و روسیه عالوه بر 
توسعه امکانات گردشگری در نقاط مختلف کشور برای 
گردشگران روس و همچنین کشورهای مشترک المنافع، 
تس��هیالت قابل توجهی را برای مسافران و گردشگران 
ایرانی که به مقصد این کش��ورها سفر می کنند، فراهم 

می کند.

نفتارزانشد
پس از آنکه آمارها نشان داد که میزان ذخایر نفت 
خام آمری��کا افزایش یافته و به رغم اعالم عربس��تان و 
روس��یه مبنی بر حمایت از تمدید توافق کاهش تولید، 
مج��ددا نگرانی ها از مازاد عرضه در بازار را افزایش داد، 

قیمت نفت امروز کاهش یافت.
ب��ه گزارش تس��نیم ، قیمت هر بش��که نفت برنت 
دیروز با 41 س��نت، مع��ادل 0.8 درصد افزایش به 51 
دالر و 24 س��نت رس��ید. قیمت نفت خ��ام آمریکا نیز 
امروز 43 س��نت، معادل 0.9 درصد افزایش داشت و به 

48 دالر و 23 سنت رسید.
قیمت نفت برنت روز دوش��نبه ب��ه 52 دالر و 63 
س��نت رسید و قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدییت 
آمری��کا بعد از اعالم حمایت عربس��تان و روس��یه ازت 
مدید 9 ماهه توافق کاهش تولید تا 49 دالر و 66 سنت 
باال رفت. برخی دیگر از تولید کنندگان نیز اعالم کرده 
ان��د که از تمدی��د توافق کاهش تولید ت��ا پایان مارس 

2018 حمایت می کنند.
تمدی��د تواف��ق کاهش تولید که اج��رای آن از ماه 
ژانویه آغاز شده و قرار است در ماه ژوئن به اتمام برسد، 
از س��وی برخی تولید کنندگان ضروری ارزیابی ش��ده 
است زیرا اجرای توافق تاکنون نتوانسته مشکاف عرضه 
و تقاض��ای موجود در ب��ازار را به اندازه کافی کم کند و 

موجب تقویت قیمت ها شود.

خریدتضمینیگندمبه1/7میلیونتنرسید
مع��اون وزیرجهاد ب��ا اعالم اینک��ه خرید تضمینی 
گندم در 9 استان کشور از 1 میلیون600 هزار تن عبور 
کرده اس��ت، گفت: مقدار بیش از 30هزار تن محصول 
کلزای کش��اورزان نیز تا کنون در 9 اس��تان خریداری 

شده است.
به گزارش ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران، یزدان 
س��یف اظهارداش��ت: میزان خرید تضمینی گندم که از 
حدود 45 روز پیش عملیات آن در کشور آغاز شده، در 

حال حاضر به 1 میلیون 688 هزار تن رسیده است.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی افزود: ت��ا امروز که 
خرید تضمینی گندم در 9 اس��تان؛ خوزستان، کرمان، 
سیس��تان و بلوچس��تان، هرم��زگان، بوش��هر، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و خراسان جنوبی عملیاتی 
و آغاز ش��ده، مراکز خرید استان خوزس��تان با تحویل 
گرفت��ن بیش از 1 میلی��ون و 200 هزار ت��ن گندم از 

کشاورزان منطقه، رکوردار خرید در کشور هستند.

اج��راي پروژه ه��ای مختلف بهب��ود در 
حوزه محص��والت ایران خ��ودرو از زنجیره 
تامی��ن تا فروش و خدم��ات پس از فروش 
در سال ۹۵، منجر به افزایش رتبه کیفیت 
محصوالت شده است. برهمین اساس سطح 
کیفي سوزوکي به چهار ستاره در سال ۹۵ 
افزای��ش یافته و محصول پژو ۲۰6 نیز از 
س��طح کیفي دوستاره در س��ال ۹۴ به سه 

ستاره در سال ۹۵ ارتقا یافته اند.  
 ران��ا و دن��ا نیز ک��ه در س��ال ۹۴ یك 
س��تاره کیفیت را کسب کرده بودند موفق 
ش��دند در سال ۹۵ س��ه و دو ستاره را از 

آن خود کنند.
برمبناي این گزارش، در س��ال ۹۵، در 
ش��اخص IQS )تعداد ایراد اعالم ش��ده از 
سوي مش��تریان در ۱۰۰ دستگاه خودروي 
تحویل ش��ده( بهبود ۸ ت��ا ۲6 درصدي در 

کلیه محصوالت محقق شده است.
در سه حوزه محصول، فروش و خدمات 
پس از فروش نیز عالوه بر حفظ سطح کیفیت 
از سال ۹۴، افزایش حدود دو درصدي در 
می��زان رضای��ت از کیفیت محص��والت در 
۹ ماه ابتدایي س��ال ۹۵ ب��ا درنظر گرفتن 
محص��والت پرتی��راژ و همچنین افزایش ۵ 
درصدي در حوزه فروش و خدمات پس از 

فروش حاصل شده است.

نتايج شاخص های بعد از تحويل
در س��ال ۹۵ با اج��راي رویک��رد عدم 
مراجعه مشتریان به شبکه خدمات پس از 
فروش تا ۱۰ هزار کیلومتر پس از تحویل 
محصول، بهبود های متعددي کس��ب ش��ده 

است.
کاه��ش ح��دود ۱۹ درصدي ش��اخص 
مراجعات به ش��بکه خدمات پس از فروش 
و کاهش ش��اخص تعویض قطعات در دوره 
گارانت��ي به میزان بی��ش از ۲۵ درصد در 
بازه ۱۰ هزار کیلومتر نس��بت به سال ۹۴ 

براساس تعداد محصوالت مراجعه کرده به 
ش��بکه از جمله نتایج کسب ش��ده در این 

حوزه است.

نتايج شاخص های قبل از تحويل
نتای��ج حاص��ل از پروژه ه��ای مرتبط با 
کیفی��ت محص��والت،  منج��ر ب��ه تحقق ۱۴ 
درص��دي بهبود کیفیت در ش��اخص آدیت 
محص��والت  کلی��ه  در  س��ال ۹۵  ترکیب��ي 
تولیدي ش��ده اس��ت. این بهب��ود ماحصل 
در  کیفیی��ت  متع��دد  پروژه ه��ای  اج��راي 
پژو۴۰۵،  پژو۲۰6، پارس،  رانا،  محصوالت 

سمند و دنا است.

اقدامات انجام شده در راستاي بهبود 
كيفيت محصوالت در سال 95

در س��ال ۱۳۹۵ ب��ا تمرکز بر مش��تري 
م��داري و افزایش کیفی��ت و دوام قطعات 
پروژه ه��ای بهب��ود کیفی��ت محص��والت و 
مجموعه ه��ای ب��کار رفت��ه در آن تعریف و 
به اجرا گذاش��ته شده است. در این سال 
۲۳۸ پروژه بهبود کیفیت بر روي محصوالت 
و ۲۹۲ پ��روژه ب��ر روي مجموعه ها ش��امل 
موتور، گیربکس و سیستم الکتریکال اجرا 

شده است.

 پروژه های كالن و سرمايه اي
برنامه ه��ای س��رمایه اي بخش دیگري 
از برنامه های اجرا ش��ده در س��ال گذشته 
 ۳ موتورس��ازی  س��الن  ارتق��ای  اس��ت. 
محص��والت ج��اری، ارتقاء و بهب��ود کیفیت 
س��الن رنگ یك، ارتق��اي تجهیزات و خطوط 
س��ایت مازندران، بازسازی و ارتقای تست 
پیمایش خودرو )تست جاده(، برنامه ارتقاء 
تجهیزات جهت تست و بازرسی موتورهای 

الکتری��کال  تجهی��زات  تامی��ن   ، تولی��دی 
در کلی��ه س��ایتها، تجهیز و توس��عه PDIیا 
بازرس��ی قب��ل از تحویل، س��رمایه گذاري 
ش��رکت آلومینی��وم، ریخت��ه گ��ري ابه��ر، 
سرمایه گذاري شرکت نیرومحرکه از جمله 

برنامه های کالن سرمایه اي بوده است.

برنامه های بهبود كيفيت
در س��ال ۱۳۹۵ در حدود ۱۱۸ برنامه 
بهب��ود کیفی��ت در زنجی��ره ارزش تهی��ه و 
تدوین ش��ده اس��ت. ۱۲ برنام��ه در حوزه 
تامین، ۳۵ برنامه در حوزه تولید، ۲۱ برنامه 
در حوزه فرآین��د، ۳۵ برنامه در حوزه طرح 
و مهندس��ي، ۸ برنام��ه در حوزه کیفیت و ۵ 
برنامه نیز در حوزه فروش و خدمات پس از 
فروش تدوین شده است. طبق برآوردي که 
صورت گرفته ح��دود ۵۳ درصد از مجموع 
برنامه های تدوین ش��ده اجرا و محقق شده 

و سایر آن نیز درحال اجرا است.

ستاد عالي ارتقای كيفيت
در س��ال ۹۳ ب��راي تصمی��م س��ازي و 
پیاده س��ازي سیاست های کلي و یکپارچه و 
همچنین انجام اقدامات منسجم در زنجیره 
تامی��ن تا ح��وزه فروش و خدم��ات پس از 
فروش ستادي با عنوان »ستاد عالي ارتقای 
کیفی��ت« در گ��روه صنعتي ای��ران خودرو 

تشکیل شد.
در ای��ن س��تاد نزدیك به ی��ك هزار و 
6۸ مصوب��ه با رویکرد ه��ای کیفیت و با در 
نظر گرفتن تمامي حوزه های فرآیند ساخت 
و تولی��د م��ورد بررس��ي و تصمیم س��ازي 
قرار گرف��ت. این مصوبه ها در س��ه حوزه 
پیشگیرانه با ۲۷۳ مصوبه، واکنشي ۵۳6 
مصوب��ه و راهب��ردي ش��امل ۲۵۹ مصوبه 

بوده است.

درحال حاضر ح��دود 6۳ درصد)6۷۵ 
مصوب��ه( از تعداد یك ه��زار و 6۸ مصوبه 
س��تاد عال��ي ارتق��اء کیفیت محقق ش��ده و 
ح��دود ۳۰ درص��د)۳۲6 مصوب��ه( مطابق 
برنام��ه در حال انجام بوده و ۷ درصد )6۷ 

مصوبه( نیز در حال اخذ برنامه است.

برنامه های سال 96
گ��روه صنعت��ي ای��ران خودرو مس��یر 
کیفیت را بي پایان تصور می کند و همواره 
ب��ه دنب��ال اج��راي برنامه ه��ا و پروژه های 
بهبود کیفیت اس��ت. از این رو براي س��ال 
۹6 نیز عالوه ب��ر پیگیري و نتیجه گیري از 
پروژه های قب��ل، برنامه های متنوع دیگري 

را نیز تدارك دیده است.
ارتقاي س��طح کیفي محصوالت تولیدي، 
ان��واع موت��ور و  سیس��تم ها،پروژه ه��ای 
پروژه های زیر ساختاري از جمله برنامه های 

سال جاري است.
اج��راي سیس��تم های تولی��د و کیفیت 
در تمام��ي فرآیند ها با رویکرد اثر بخش��ي 
شامل مدیریت دیداری ، ماتریس تضمین 
کیفیت ، جلس��ات مدیریت ب��ر نتایج کیفي 
نیز از دیگر اولویت های ترسیم شده براي 

تحقق در سال جاري است.
مهار نوسانات کیفي در شاخص کیفیت، 
بهب��ود کیفی��ت دوام قطع��ات ب��ر مبن��اي 
شاخص های CSI دوام و C۱۰۰ شش ماهه 

از دیگر پروژه های تدوین شده است.
کاه��ش هزینه های کیف��ي خدمات پس 
از ف��روش مرتبط با قطع��ه و انتقال آن به 
س��ازندگان قطعات، اجراي سیستم کنترل 
اس��تاندارد  بازنگ��ري   ،  Tower Control
آدیت محصول بر مبناي نظرات مشتریان و 
استقرار فرایند آدیت یا میزان فرسودگي 
خ��ودرو بع��د از م��دت مش��خص نی��ز در 
برنامه ه��ای بهبود ب��راي س��ال ۹6 تعیین 

شده است.

حركت ایران خودرو در مسير بي پایان كيفيت

رئیس کل گمرک جمهوری 
کــش اس��المی گف��ت: در دنی��ا 4 خـط 

روش ب��رای محاس��به حجم 
قاچاق مرس��وم اس��ت که تجمی��ع و تفاضل کل 
محاس��بات در این 4 روش به یک رقم مشخص و 

واحد می رسد.
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری 
اس��المی ای��ران در گفت وگو با مه��ر در خصوص 
مبنای محاس��بات حجم قاچاق گفت: همانطور که 
س��تاد مبارزه با قاچاق در پاس��خ به سواالت اعالم 
کرد 4 روش برای محاس��به حج��م قاچاق در دنیا 
وجود دارد. این 4 روش بر مبنای محاسبات علمی 

انجام می شود و قابل تغییر نیست.
کرباس��یان در ادامه به روش معمول محاسبه 
قاچاق اش��اره و گفت: روش نخس��ت محاس��به بر 
اساس مصرف و عرضه و تقاضا است. مشخص است 
که چه مقدار مصرف می ش��ود مرک��ز آمار منبع 
اعالم مصرف س��رانه است که به صورت ساالنه در 
سرش��ماری هایی که دارد مصرف آب و برق و... و. 
س��ایر کاالها را به صورت ساالنه محاسبه می کند. 
این آمار در تمام دنیا به همین روش استخراج می 

شود و کسی نمی تواند در آن تشکیک کند.
وی ادام��ه داد: پس مرکز آمار مصرف س��رانه 
را اس��تخراج می کند. واردات رسمی کشور هم که 
از طریق آمار گمرک مش��خص است، در خصوص 
تولی��د هم از طری��ق وزارت صنعت و وزارت جهاد 
کشاورزی آمار تمام واحدهای تولیدی فعال کشور 
مشخص می شود. تجمیع واردات و تولید و تفاضل 
آنها با مصرف سرانه می شود آن چه که وارد کشور 
ش��ده و به مصرف رسیده است. لزوما هم این عدد 

نمی تواند نشان دهنده قاچاق باشد.
کرباس��یان اف��زود: در روش دوم ب��ر مبن��ای 
صادرات و واردات اس��ت. ب��ا در نظر گرفتن میزان 
ص��ادرات و واردات از یک کش��ور مبدا به کش��ور 
مقصد می ت��وان تفاوت آماری را اس��تخراج کرد. 
این موض��وع را به صورت مث��ال توضیح می دهم. 
ش��ریک دوم تجاری ما در برخی س��ال ها کش��ور 
امارات بوده اس��ت. امارات که خ��ود تولید کننده 

نیست. این کشور تنها به عنوان واسطه در تجارت 
قرار دارد. برخی می آین��د آمار تمام کاالهای وارد 
ش��ده از امارات را هم محاس��به می کنند در حالی 
که باید گفت ش��ما آمار امارات را حذف کنید بعد 

محاسبات خود را دوباره چک کنید.
معاون طی��ب نیا در ادامه گفت: روش س��وم 
روش علمی اقتصاد س��نجی اس��ت. واردات موثر، 
اقتصاد س��ایه با صادرات کشورهای دیگر به عنوان 
 FOB و CIF .مبدا تولید را محاس��به می کنی��م
را در نظر می گیرند. ای��ن روش یکی از روش های 
رای��ج در کل دنیا اس��ت. اینطور نیس��ت که ما در 
کش��ور روش های خودمان را داش��ته باشیم. اینها 
فرمول ه��ای محاس��بات جهان��ی دارد و مخت��ص 
کشور ما نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کامال روش 
اکونومتری��ک را تش��ریح کرده و هر ک��س نیاز به 
آش��نایی بیشتر دارد می تواند به این ستاد مراجعه 

کرده و اطالعات کافی را دریافت کند.
ب��ه گفت��ه وی روش چهارم محاس��به میزان 
قاچاق از طریق ش��بکه بانکی و آمار ارز اس��ت. در 
مملکت��ی که حدود 20 میلیارد دالر درآمد فروش 
نفت دارد و درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی 
هم مشخص است چگونه میتوان 25 میلیارد دالر 

برای قاچاق خرج کرد؟
وی تاکید کرد: در زمان دولت قبل که قیمت 
نف��ت 130 دالر ب��ود این امکان وجود داش��ت. با 
ای��ن وضعی��ت درآمدهای کش��ور از منظر فروش 
نفت و کااله��ای غیر نفتی کام��ال می توان میزان 
ارز مصرفی برای واردات رس��می و غیر رس��می را 
محاس��به کرد. کرباسیان خاطرنش��ان کرد: این 4 
روش برای محاسبه قاچاق کامال مشخص و روشن 
اس��ت در این 4 روش پاسخ نهایی کامال همخوانی 
دارد. محاس��بات تجمیعی و تفاضلی هر 4 روش با 

کمترین میزان اختالف یک رقم مشخص به دست 
م��ی آید. مع��اون وزیر اقتصاد با اش��اره به وظایف 
گمرک و س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز گفت: 
مرجع اصلی محاس��به میزان قاچاق س��تاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اس��ت و این س��تاد طبق قانون 
بدون هیچگونه اغماض و مالحظه و اشتباه میزان 

قاچاق را محاسبه و اعالم می کند.
وی ادامه داد: آمار کاالهای ممنوعه ش��رعی و 
قانونی که حدود 2 میلیارد دالر اس��ت که به طور 

کامل غیر رسمی وارد کشور می شود.

کرباسیان بیان کرد: زمانی در کشور ما تفاوت 
قیمت سوخت در کش��ور ما با کشورهای همسایه 
بسیار باال بود. حدود 5 میلیارد دالر قاچاق سوخت 
در کش��ور داش��تیم. اصالح و منطقی شدن قیمت 
بنزی��ن، کاهش قیم��ت جهانی نفت و ب��ه دنبال 
آن کاهش قیمت فرآورده ه��ای نفتی و همینطور 
تثبیت قیمت ارز در کش��ور باعث ش��د تا جذابیت 

قاچاق سوخت کاهش پیدا کند.
وی تاکید ک��رد: ما از قاچاق س��وخت با رقم 
5 میلی��ارد دالر در س��ال 95 رس��یدیم ب��ه یک 

میلیارد دالر. این مقام مس��ئول در ادامه با تشریح 
روش های واردات کاال بدون ثبت در گمرک گفت: 
س��االنه 17 میلیون مسافر وارد کشور می شود. آیا 
ای��ن 17 میلیون کاال با خود حمل می کنند یانه؟ 
ای��ن آمار در جایی ثبت نمی ش��ود. چطور به خود 
اجازه می دهیم 17 میلیون نفر را که به مس��افرت 

خارجی می روند را قاچاقچی بنامیم؟
وی افزود: 40 میلیون نفر ساالنه به مناطق آزاد 
س��فر می کند که با توجه به اینکه این مناطق اجازه 
خرده فروشی دارند مس��افران از آنجا هم کاال خرید 
می کنند. این امر نه خالف قانون اس��ت و نه قاچاق. 
درآم��ار هم ثبت نمی ش��ود. چگون��ه می توانیم 40 
میلیون مسافر مناطق آزاد را قاچاقچی قلمداد کنیم؟

کرباس��یان ادام��ه داد: موضوع بع��دی در مورد 
بازارچه های موقت مرزی یا همان کوله بری هاست که 
طبق مقرراتی به آنها اجازه داده شد برای امرار معاش 
کار کنند. اینها هم در آمار گمرک ثبت نمی شوند چرا 
که این بازارچه ها گمرکی حضور ندارد. حال می توان 

این مرزنشینان را قاچاقچی نامید؟
وی اف��زود: از یک س��وی دیگر م��ا بحث بار 
ملوان��ی را هم داریم. ح��دود 6 هزار لنج به عنوان 
ملوانی از مرزهای آب��ی کاال وارد می کنند. ما چرا 
بای��د در جایی که به این ملوانان اجازه وارد کردن 
کاال داده ای��ن آنها را قاچاقچی بدانیم؟ چرا باید به 

این افراد توهین کنیم؟
رئیس کل گمرک اضافه کرد: در جمع بر اساس 
حجم کاالهای وارد شده از مسیر مسافران خارجی، 
 مناطق آزاد،  مرزنشینان و کوله بری و ملوانی برآورد 
ما و همینطور س��تاد مبارزه با قاچاق کاال این است 
که حدود 8 تا 8.5 میلیارد دالر وارد می ش��ود. وی 
در ادامه تصریح کرد: 1.5 تا 2میلیارد دالر کاالهای 
ممنوعه و شرعی داریم که قطعا قاچاق است. حدود 
1 میلیارد دالر هم قاچاق س��وخت داریم. بین 650 
ت��ا 700 میلیون دالر هم کاال به صورت قاچاق وارد 
می شود. وی تاکید کرد: این دولت با همان 4 روش 
محاس��به در س��ال 92 دولت را با رق��م حدود 25 
میلیارد دالر قاچاق تحویل گرفت. و در پایان دولت 

به رقم حدود 12 میلیارد دالر رساند.

رئیس کل گمرک اعالم کرد؛

۲ میلیارد دالر قاچاق کاالهای ممنوعه 

اختالف قیمت به20 هزار تومان رسید؛
ضرباننامنظمبازارهایمالی

 ضرب��ان بازاره��ای مالی در 
ب��ازار آزاد تهران نوس��ان را جنب استانبول

س��که  گاه  می کند؛  تجرب��ه 
گران می ش��ود و گاهی اوقات هم، ارزان؛ به نحوی 
ک��ه اختالف قیم��ت گاهی به 20ه��زار تومان در 

خرید و فروش برخی انواع سکه می رسد.

ب��ه گزارش مهر، بازارهای مالی در آس��تانه فرا 
رسیدن رویداد انتخابات، مرتب باال و پایین می شود. 
حتی گاهی اوقات، معامالت قفل می شود و به دلیل 
برخی بی اعتمادی ها به روزهای آینده، تغییراتی را 
تجرب��ه می کنند. این روزها البت��ه صرافان بیش از 
ه��ر صنف دیگری، این نوس��انات را لمس می کنند 
و آنگونه که خودش��ان اذعان دارن��د، بازار با توقف 
موقتی در برخی ساعات مواجه می شود و البته مردم 
هم کمتر برای خرید و فروش، راه چهارراه استانبول 

تا میدان فردوسی را در پیش می گیرند.
در این میان اگرچه نرخ ارز به نسبت باثبات تر 
است و نوس��ان کمتری را نس��بت به سکه تجربه 
می کند، اما اختالف قیمت میان برخی انواع سکه 
گاه آنقدر چش��مگیر می شود که خود صراف ها هم 
نمی دانند باالخ��ره باید چه تصمیمی در معامالت 
روزان��ه خود بگیرند. به عن��وان مثال، گاهی روزها 
اخت��الف آن قدر زیاد اس��ت که حت��ی بین خرید 
و فروش انواع س��که، تا 20 هزار تومان هم تفاوت 

دیده می شود؛ به نحوی که برخی انواع سکه که با 
قدرت خرید مردم تناسب بیشتری دارد و به نوعی 
ارزانترین انواع سکه بهار آزادی به شمار می رود، از 
ده تا 20 هزار تومان اختالف قیمت را میان خرید 

و فروش تجربه می کند.
یکی از صراف ها می گوید: بازار با توقف موقتی 
در برخی س��اعات روز همراه می شود و اکنون خود 
صراف ها هم نمی دانند ک��ه می توانند با فراغ بال و 
با س��رعت معق��ول، خرید و ف��روش را انجام دهند 

یا اینکه باید با احتیاط بیش��تری وارد عمل شده و 
معامله کنند. او می گوید: به عنوان مثال، روز س��ه 
ش��نبه اختالف قیمت برای ربع س��که به 12تا 20 
هزار تومان هم رسیده بود، به نحوی که صراف های 
میدان فردوسی ربع سکه را 340 تا 360 هزار تومان 
از مشتری می خریدند و در مقابل 365 تا 380 هزار 
تومان هم به فروش می رساندند. این در حالی است 
که اکثر صراف ها هم خرید نداش��تند؛ اما با قیمت 

بسیار باال، ربع سکه را به فروش می رساندند.

رئیس سازمان چای از پرداخت مطالبات 
چای��کاران خبر داد و گف��ت: با توجه به مسـیر سـبز

شرایط اقلیمی مناسب و در صورت ادامه 
این وضعیت حدود 10 درصد میزان تولید چای امسال نسبت 

به سال گذشته افزایش می یابد.
محمدولی روزبهان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای 
فصل برداش��ت برگ س��بز چای تاکنون بیش از 35 هزار تن از 
این محصول برداش��ت شده است که 91 درصد آن درجه یک و 
9 درصد آن درجه دو بوده اس��ت. وی افزود: از این میزان برگ 
س��بز چای برداشت ش��ده حدود 7000 تن چای خشک تولید 
ش��ده است که با توجه به گشایش های به وجود آمده، استقبال 
مص��رف کننده داخلی برای چای ایران��ی و حمایت های دولت 
تاکنون 10 میلیارد تومان پول به چای کاران پرداخت شده است 
و طی روزهای جاری نیز با تخصیص 50 میلیارد تومانی از سوی 

س��ازمان برنامه و بودجه ای که نیمی از آن انجام ش��ده و نیمی 
دیگر در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، امیدواریم 100 درصد 

مطالبات چایکاران را تا نیمه  اردیبهشت ماه پرداخت کنیم.
رئیس س��ازمان چای با بیان اینک��ه مطالبات چایکاران با 
فاصله چند روزه پرداخت می ش��ود و درصددیم تا پایان فصل 
برداش��ت برگ س��بز نیز مطالبات چایکاران را در اس��رع وقت 
پرداخت کنیم، ادامه داد: تاکنون دولت پرداخت های مناس��بی 
برای تامین مطالبات چایکاران داش��ته است. از سوی دیگر نیز 
کارخانه های فرآوری چای بس��یار منظم تر و به موقع تر اس��ت. 
روزبهان اعالم کرد: کیفیت چای امسال به دلیل شرایط اقلیمی 
مناس��ب و بهبود عملک��رد چایکاران و کارخان��ه های فرآوری 
بسیار بهتر از سال گذشته شده است و پیش بینی می شود اگر 
ش��رایط اقلیمی به همین منوال ادامه پی��دا کند میزان تولید 

چای نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان چای خبر داد

افزایش 10 درصدی تولید چای
پخ��ش  مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل   

فرآورده های نفتی گفت: س��ال گذش��ته پتـــــرول
روزان��ه 290هزار بش��که نفت گاز و نفت 
کوره صادر شد که طبق پیش بینی ها امسال این رقم به روزانه 

550 تا 600 هزار بشکه در روزمیرسد.
به گزارش وزارت نفت، منصور ریاحی، مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی ای��ران، گفت: در حال حاضر با 
توسعه شبکه گازرسانی و وارد مدار شدن 5 فاز پارس جنوبی، 
س��وخت غالب در کش��ور گاز بوده و تمامی نیروگاه ها از نیمه 

دوم امسال از سوخت مایع بی نیاز می شوند.
وی، با اش��اره به این که سال گذش��ته سال سختی برای 
این ش��رکت بوده اس��ت، گفت: سال گذش��ته روزانه 210 تا 
220 میلیون لیتر فرآورده در س��طح کش��ور از س��وی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی توزیع ش��د. با توجه به س��رمای 

ش��دید در اکثر مناطق کشور در س��ال 95، قطع گاز از سوی 
ترکمنس��تان و خروج 60 میلیون مترمکعب گاز از مدار تولید 
فش��ار مضاعفی بر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی وارد 
ش��د که خوش��بختانه با هدایت وزی��ر نفت توانس��تیم بحث 
سوخت رسانی در س��طح کشور را بدون هیچ مشکلی مدیریت 

کنیم.
وی اف��زود: در پی اجرای سیاس��ت های توس��عه ش��بکه 
گازرس��انی در کشور سال گذشته برای اولین بار در عمر 107 
س��اله صنعت نفت به صادرات پایدار فرآورده های نفتی دست 
یافتیم. مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
ادامه داد: س��ال گذش��ته روزانه 290 هزار بشکه)64 میلیون 
لیتر( نفت گاز و نفت کوره صادر ش��د ک��ه طبق پیش بینی ها 
امس��ال ای��ن رقم به روزان��ه 550 تا 600 هزار بش��که در روز 

خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی:

 امسال صادرات ۹برابر می شود


