
عرضه نفت خام در بورس تا پایان مهرماه

4انرژی

 سخنگوی سازمان حمایت:

پرونده های 2100 میلیارد ریال احتکار به تعزیرات 
ارسال شد

سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیش 
از 95 هزار مورد بازرسی احتکار کاال در نیمه نخست امسال انجام شد که 
در این زمینه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 2100 میلیارد 
ریال تنظیم و برای رسیدگی به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است.
»غالمرضا کاوه« امروز )چهارشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
به طور کلی در 6 ماه نخست امسال یک میلیون و 714 هزار و 560 مورد بازرسی 
و 45 هزار و 344 مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل 102 هزار و 
231 فقره پرونده تخلف در همه زمینه ها به ارزش بیش از 10 هزار و 701 میلیارد 
و 610 میلیون ریال بود که آنها را به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.

وی یادآوری کرد: پارسال در مجموع سه میلیون و 605 هزار و 829 مورد بازرسی 
و 71 هزار و 724 گشت مشترک در سطوح مختلف بازار )تامین، تولید، شبکه توزیع 
و عرضه( صورت گرفت که به تنظیم 230 هزار و 424 فقره پرونده تخلف به ارزش 

بیش از 10 میلیارد ریال منجر شد.
جزییات پرونده های بخش قاچاق

کاوه اعالم کرد: همزمان با بروز التهاب در بازار که از سیر صعودی قیمت ارز و 
کاهش نرخ برابری ریال در اوایل امسال متاثر بود، این سازمان همگام با سیاستگذاری 
دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کمک به 
برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان نسبت به تشدید 

نظارت ها و بازرسی ها مبادرت کرد.
سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در 6 ماهه 
نخست امسال با انجام بیش از 186 هزار مورد بازرسی کشف کاالی قاچاق در سطح 
عرضه، بیش از چهار هزار پرونده قاچاق به ارزش افزون بر پنج هزار و 480 میلیارد 

ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شد.
وی یادآوری کرد: پارسال در زمینه بازرسی و کشف کاالی قاچاق در سطح عرضه، 
کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
بیش از 330 هزار مورد بازرسی داشتند که 11 هزار و 263 فقره پرونده قاچاق را به 

ارزش حدود 600 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال کردیم.
 لزوم افزایش اثربخشی تنبیه متخلفان

سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به پایین بودن ارقام 
جریمه ها و طوالنی بودن فرآیند رسیدگی در اداره های کل تعزیرات حکومتی به 
سبب رعایت تشریفات قانونی اشاره کرد و گفت: مشکالت در صدور حکم آنی توقف 
تخلف موجب شده است اثربخشی بازرسی ها و تنبیه متخلفان برای عموم مردم 

ملموس و مشهود نباشد.
»بر این اساس برای برخورد موثر با تخلف ها و ممانعت از استمرار آنها تا صدور 
حکم، پیشنهادهایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده که امید است در 

تصویب و ابالغ آن تسریع شود.«
وی از شهروندان خواست برای مشارکت بیشتر در برخورد با تخلف های اقتصادی 
و ناامن سازی فعالیت سودجویان و فرصت طلبان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
بویژه گرانفروشی، فقدان قیمت، اختفا، احتکار، کاهش عرضه کاال و غیره، مراتب را از 

طریق سامانه 124 اعالم کنند.
به گزارش ایرنا، دیروز »مجتبی شیرقاضی« دبیر ستاد مبارزه با احتکار و اختفای 
کاالی استان تهران، اعالم کرد: تاکنون برخی کاالهای احتکار شده مانند الستیک، 
کاغذ، پتروشیمی، لوازم خانگی، برنج، عدس و حبوبات در شبکه های مشخص، توزیع 

شده است.

سازمان خصوصی سازی:

ثبت نام جدید سهام عدالت صحت ندارد
 سازمان خصوصی سازی شایعات منتشر شده در فضای مجازی درخصوص 
ثبت نام جدید سهام عدالت را رد و اعالم کرد: این سازمان هیچ برنامه ای 

برای ثبت نام جدید از متقاضیان سهام عدالت ندارد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان خصوصی سازی، به دنبال انتشار خبرهایی 
در فضای مجازی با این عنوان که »خبر فوری: کسانی که سهام عدالت ثبت نام 
نکرده اند یا به دالیلی سهام خود را دریافت نکرده اند جهت دریافت کد سهام و ثبت 
نام به لینک سهام مراجعه کنند«، سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: این سازمان 
هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت نام جدید از افراد برای دریافت سهام عدالت 

ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.
بر این اساس مشموالن سهام عدالت و سایر افراد باید ضمن توجه به هشدارها 
برای آگاهی از خبرهای مربوط به سهام عدالت، تنها به مصاحبه رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی و مدیران ارشد این سازمان یا به سامانه رسمی این سهام به نشانی 

www.samanese.ir توجه و مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، تاکنون نزدیک به 38 میلیون و 800 هزار نفر سهام عدالت خود را 
به طور کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص یافته به این دسته از مشموالن مبلغ 

حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

در شعب بانک صادرات ایران انجام می شود

پرداخت سود سهام سال 96 وسرمد و شبهران
 سهامداران حقیقی شرکت بیمه سرمد و شرکت نفت بهران برای دریافت 

سود سهام سال ٩٦ به شعب بانک صادرات ایران مراجعه کنند.
  پرداخت سود سهام شرکت های بیمه سرمد با نماد معامالتی »وسرمد« و شرکت 
نفت بهران با نماد معامالتی »شبهرن« از نیمه مهر ماه سال ٩٧ در شعب بانک 
صادرات ایران آغاز شده و به مدت یکسال ادامه خواهد یافت و سهامداران حقیقی 
می توانند جهت دریافت سود سهام سال مالی منتهی به پایان سال ٩٦ به این شعب 

مراجعه کنند.
در اطالعیه ای که به همین مناسبت منتشر شده، از سهامداران این دو شرکت 
خواسته شده با مراجعه حضوری و ارائه کارت ملی به شعب بانک صادرات ایران 

نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.

 رئیس اتحادیه طال و جواهر:اخبار

مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طال از برداشته شد
بر اساس  تهران،  اتحادیه طال و جواهر  به گفته رئیس 
اولیه  مواد  واردات  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون، 
تولید مصنوعات طال که همان شمش طالست برداشته 
شد که این امر می تواند به کاهش هزینه ها و بازگشت 

رونق به این بازار کمک کند.
در حالی که قیمت سکه طی روز های اخیر به زیر 4 میلیون 
بازار دوباره رو به  تومان نیز رسیده بود، اما قیمت ها در این 
افزایش گذاشته و این در حالی است که قیمت دالر نوسان 
چندانی نداشته و حتی قیمت جهانی طال کاهشی بوده است.

با این وجود، قیمت سکه به 4 میلیون و 600 هزار تومان 
رسید. این قیمت در شرایطی بر روی تابلوی طالفروشان قرار 
گرفت که بر اساس اعالم اتحادیه طال و جواهر ارزش ذاتی این 
کاال 4 میلیون و 150 هزار تومان بوده که حکایت از حبابی 

بزرگ تر از 200 هزار تومان در این بازار دارد.
با وجود این حباب، اما مردم دوباره در نقش خریدار به بازار 
از  را  خودشان  کوچک  سرمایه های  تا  شده اند  سرازیر  سکه 

کاهش بیشتر ارزش، محافظت کنند.
بازگشت سکه به کانال 4.5 میلیونی با افزایش تقاضا

به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر مهم ترین عامل افزایش 
قیمت در بازار سکه جو روانی است که در این شرایط ایجاد 
را  خود  کوچک  پول های  ارزش  اینکه  امید  به  مردم  و  شده 
این مسیر عایدشان شود،  از  نیز  حفظ کنند و شاید سودی 

وارد بازار می شوند.
در  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  محمدولی،  آیت 
گفت وگو با ایرناپالس، ادامه داد: یعنی پول بیکار خود را در 
بخش های  و  بخش خصوصی  زیرا  می دهند،  قرار  مسیر  این 
نتوانسته شرایطی را فراهم کند که این جو  اقتصادی دولت 
روانی از بین برود تا به محض اینکه قیمت ها اندکی باال رفت، 
مردم بالفاصله خواسته و ناخواسته برای خرید فلز طال و یا 

سکه هجوم نیاورند.
وی با اشاره به اینکه هر زمان تقاضا برای کاالیی افزایش پیدا 
کند، رشد قیمت ها تسریع خواهد شد، افزود: افزایش مراجعه 
مردم برای خرید سکه و طال، اثرات افزایش قیمتی روی این 

فلز می گذارد.
بدقولی بانک مرکزی در واگذاری سکه های پیش فروش

تعهد  حاضر  حال  در  مرکزی  بانک  کرد:  تأکید  محمدولی 
جدیدی برای عرضه طال ندارد، اما در گذشته گاه به تعهداتی 
که داده می شد عمل نمی کردند و در زمان سررسید واگذاری 
سکه های پیش فروش شده، معموالً سکه تحویل داده نمی شد 
روز دیگر حواله  به چند  را  واگذاری سکه ها  نیز  و در جواب 
می دادند و یا از مردم می خواستند به جای دریافت سکه اوراق 
آن را بگیرند که این گونه اقدامات ذهنیت مثبتی برای مردم 

زمانی که قیمت ها صعودی  به همین دلیل،  نمی کرد.  ایجاد 
اما  باالتر،  قیمت  با  را  سکه  می دهند  ترجیح  مردم  می شود 
بازار آزاد بخرند تا در همان زمان سکه خریداری شده را  از 

دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در سال 97 نیز این اتفاق افتاد، گفت: این 
موارد بر بازار اثرگذار است و مردم را به دنبال هر اتفاقی برای 

خرید سکه و یا ارز به بازار می کشاند.
امیدوارم  داد:  ادامه  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
قیمت ها به عقب بازگردد و تعادل و آرامش بر بازار حاکم شود.

کاهش حباب سکه در بازار
اینکه قیمت سکه 200 هزار تومان حباب  به  با شاره  وی 
زیادی  کاهش  قبل  به  نسبت  حباب  این  البته  افزود:  دارد، 
داشته، اما به اعتقاد ما این رقم هم زیاد است. دولت یا همان 
بانک مرکزی برای ترکیدن حباب در بازار سکه و ارز باید بحث 

عرضه و تقاضا را در این بازار ها تراز کند، زیرا اگر برای عرضه و 
تقاضا این اتفاق بیفتد نشان دهنده این است که بانک مرکزی 
این موضوع در  آرام  آرام  تعهدات خودش را عمل می کند و 
خرید  به دنبال  اتفاقی  هر  از  بعد  که  می افتد  جا  مردم  ذهن 
نباشند که درنتیجه، حباب آن چنانی پیدا نشده و تقاضا های 

معقول نیز پاسخ داده می شود.
محمدولی با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا بر قیمت ها در 
بازار بی تأثیر نیست، گفت: اما اگر از درون کشور با سیاست های 
درست، بازار و اقتصاد را مدیریت کنیم می توان اثر تحریم ها را 
کمرنگ کرد. البته در شرایط فعلی نگاهی که در کشور وجود 
دارد، نگاه مثبتی است که در صورت تداوم، تحریم های جدید 

آمریکا کم اثر خواهد شد.
فعاًل کمبود طال نداریم

به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر در شرایط فعلی، در 

تولید مصنوعات طال، کمبودی نداریم، اما اگر رونق تولید مانند 
قبل بود این کمبود احساس می شد.

وی دلیل کاهش تولید را کم شدن تقاضا از سمت جامعه 
بیشترین  اکنون  افزود:  و  دانست  برای خرید مصنوعات طال 
تقاضا برای طال در حوزه طالی آب شده و سکه است و از سوی 
دیگر، به دلیل هزینه های باال و مشکالتی که تولیدکنندگان 
این  البته  که  بود  کرده  پیدا  کاهش  تولید  میزان  داشتند 

مشکالت در حال برطرف  شدن است.
محمدولی با شاره به اینکه مواد اولیه تولید طال در کشور به 
میزان الزم موجود نیست، ادامه داد: اگر روند تولید به شرایط 
بیاوریم و  از خارج  را  اولیه  باید مواد  بازگردد، طبیعتاً  عادی 
خوشبختانه بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده از واردات 
شمش طال برداشته شد و اکنون بازرگانان به تدریج در حال 

ورود به بحث واردات شمش طال هستند.

بانک ملی 22 هزار میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرد
در شش ماه نخست امسال بیش از 146 هزار نفر با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند. با توجه به سیاست حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان در این بانک، میزان تسهیالت قرض الحسنه پرداختی ازدواج همواره با 

روند رو به رشد همراه بوده است به طوری که از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، تعداد 123 هزار و 123 فقره تسهیالت پرداخت شده و این میزان در شش ماه نخست امسال به 146 هزار و 701 فقره رسیده است. ارزش ریالی این تسهیالت نیز 
بیش از 22 هزار و 926 میلیارد ریال است. پنجشنبه / 19 مهر 1397 / شماره 252

بعد از بررسی های انجام شده و درحالی که قول رخ دادن این اتفاق در هفته 
جاری داده شده بود، شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه 
سال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین الملل 

بورس انرژی ایران کند.
به گزارش ایسنا، در پیش اطالعیه ای که از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر 
شده آمده است: »در راستای تحقق بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
از سوی مقام معظم رهبری، مبنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و مشارکت 
بخش خصوصی و همچینن اجرای بند )ح( ماده 4 قانون پنج ساله برنامه ششم 
توسعه کشور، شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه سال جاری اقدام 
به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران کند که 
اطالعیه عرضه مربوطه طی هفته آینده از طریق سایت شرکت بورس انرژی منتشر 

خواهد شد.
در این راستا، با توجه به فراهم شدن زمینه های قانونی و نهایی سازی چارچوب 
و اصول کلیدی موضوع توسط مراجع ذیصالح، شرکت ملی نفت ایران با همکاری 
بورس انرژی ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ساز و 
کار اجرایی و جزئیات شرایط عرضه را طراحی و جمع بندی کرده است. ایجاد فضایی 
شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسیل های بخش غیردولتی جهت صادرات نفت خام 

از مزایای اصلی این طرح خواهد بود.
بر این اساس، فروش به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی خواهد بود  که 
تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر سنا( به صورت نقدی قبل از تحویل محموله 
و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی 
معتبر از بانک های مورد قبول شر کت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت 
می گیرد. خریدار باید بخش ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، 

به ترتیب مورد تائید شرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه اعالم خواهد شد، واریز 
و تسویه کند.

متقاضیان خرید جهت شرکت در معامله، بایستی 10 درصد ارزش سفارش را 
به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه به حساب اعالمی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کند که در صورت انجام معامله 
بخشی از 20 درصد ریالی محسوب خواهد شد. خریداران بر اساس قیمت پایه اعالمی 
شرکت ملی نفت ایران که بر اساس قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت 
خواهد بود، بر روی قیمت نفت خام رقابت کرده که انتظار می رود ایجاد چنین فضای 

رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود.
تحویل نفت خام به خریداران در محموله های حداقل 5 هزار تنی )معادل حدود 35 
هزار بشکه استاندارد( قابل انجام بوده و البته، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای 
خرید، نسبت به برداشت محموله های بزرگتر اقدام کنند. فروش محموله ها به صورت 

مقصد آزاد )به جز سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد بود.
ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه، نحوه تحویل محموله، 
تسویه حساب موقت و نهایی، شرایط ضمانت نامه تعهد پرداخت و غیره متعاقبا در 

اطالعیه عرضه  اعالم می شود.«
بر اساس این گزارش، مدتی است سران سه قوه با عرضه نفت خام در بورس 
موافقت کرده اند. عرضه نفت از زمانی که بحث تحریم های یکجانبه آمریکا مطرح 
شد برای چندمین بار در تاریخ بورس مورد توجه گرفت، اما این بار با هدف دور زدن 
تحریم های نفتی، موضوعی که بسیاری به آن نقد دارند و معتقدند عرضه نفت در 

بورس نمی تواند موجب دور زدن تحریم ها شود.
چندی پیش اسحاق جهانگیری اعالم کرد که قرار است نفت خام در بورس عرضه 
شود، اما پس از مدتی که این موضوع فقط در حد یک سخنرانی باقی ماند شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد تصویب کرد که با 
هدف متنوع سازی روش های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی 
بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی انجام شود. این شورا اعالم کرد بر اساس 
این طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، 
نفت خام و فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش 

برساند.
هفته پیش معاون وزیر نفت اعالم کرد که" امیدوارم عرضه نفت خام در بورس 
انرژی از هفته آینده آغاز شود که در آن صورت به شکل محموله های پنج هزار 

بشکه ای و در مجموع یک میلیون بشکه خواهد بود. "

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که عامل 
اصلی قاچاق سوخت تفاوت قیمت داخل و خارج آن بوده 
است و طی سه ماهه اخیر به یک میلیارد لیتر رسیده است.
به گزارش ایسنا، علی مویدی خرم آبادی در نشست خبری 
امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه میزان و 
چگونگی قاچاق سوخت در ماه های گذشته چقدر بوده است؟ 

اظهار کرد که عامل اصلی قاچاق سوخت تفاوت قیمت داخلی و 
خارجی آن است و قطعا قاچاق سوخت جرم سازمان یافته است و 
بیشتر آنها تشکیالتی هستند و چه بسا با برخی دستگاه های دولتی 

هم پیوند خورده باشد.
وی افزود: در مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شبکه های خوبی 
در زمینه قاچاق سوخت رسیده ایم و در حال بررسی و برخورد 

سازمان یافته با این جرم سازمان یافته هستیم اما باید به گونه ای 
عمل کنیم که زمینه و بستر برای شکل گیری قاچاق فراهم نشود. 
به عنوان مثال در زمینه قاچاق سوخت باید قیمت سوخت در 

داخل کشور نسبت به نرخ جهانی آن تغییر کند .
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: قاچاق سوخت 
تلخ ترین اتفاقی بوده که تا کنون شاهد آن بوده ایم. به دلیل 
تفاوت نرخ ارز و تفاوت قیمت های داخلی و خارجی شاهد خروج 
کاالهای اساسی مانند سوخت هستیم که در واقع سرمایه های 
مردم به تاراج می رود و تا این اختالف قیمت وجود دارد این 
داستان هم چنان ادامه دارد، بنابراین بایستی تعادل قیمتی باید 

برقرار شود.
مویدی با بیان اینکه قاچاق سوخت عمدتا به کشورهای همجوار 
و همسایه صورت می گیرد، تصریح کرد که با وجود تالش همه 
قاچاق سوخت  یافتن  ادامه  بسیار گزاف سبب  مسئوالن سود 
هستیم البته دولت در زمینه خروج غیرقانونی و قاچاق کاالهای 
بسیار مناسبی صورت گرفته است که شاهد  اقدامات  اساسی 

جلوگیری از خروج این کاالها مانند دام زنده هستیم .
وی با اشاره به اینکه هیچ نظری درباره تغییر قیمت سوخت 
یا افزایش آن ندارم اضافه کرد: تنها مساله ای که می توان بر 
اساس کارشناسی صورت گرفته با اطمینان به آن اشاره کرد 
این است که اختالف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور 
باعث به تاراج رفتن این سرمایه می شود و اگر تدبیری برای 
جلوگیری از آن اندیشیده نشود شاهد افزایش بی رویه قاچاق 

سوخت نسبت به سال گذشته خواهیم بود. البته تالش همه 
شوم  پدیده  کردن  مهار  برای  عرصه  این  در  دست اندرکاران 
قاچاق بویژه قاچاق کاالهای اساسی مانند سوخت است که باید 
از مرزبانی و دیگر دستگاه های انتظامی و امنیتی مانند وزارت 
اطالعات، تشکر کرد چرا که اگر این تالش ها نبود چندین برابر 
قاچاق سوخت صورت گرفته، انجام می شد بنابراین نباید تالش 
دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک و... 
را نادیده انگاشت اما در آینده با راه آندازی سامانه هایی و رصد 
آنالین سوخت از تولید تا مصرف درصددیم تا قاچاق آن را به 

حداقل ممکن برسانیم.
تشکیل 46 هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق در نیمه 

امسال
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین درخصوص 
وضعیت قاچاق ارز و دیگر کاالها در نیمه امسال این گونه توضیح 
داد که طی ماه های گذشته بالغ بر 272 پرونده در زمینه قاچاق ارز 
تشکیل شده و در مراکز قضایی در حال رسیدگی است که البته با 
توجه به مسائل به وجود آمده در حوزه نوسانات ارزی، با خروج ارز 

از کشور تقریبا غیر اقتصادی و منتفی شده است.
او افزود: درباره قاچاق انواع کاال و ارز طی 6 ماهه نخست امسال 
73 هزار و 140 پرونده تشکیل شده که نسبت به نیمه اول امسال 
26 درصد رشد را نشان می دهد و ارزش آن ها به بیش از 46 هزار 
میلیارد ریال می رسد که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته 

داشته است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در سه ماهه اخیر


