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شناسهٴ خبر: 503824  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۶  ۰۹:۴۲

اقتصاد > سایر حوزه ها
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز دالیل کناره گیری محمدرضا نقدی از ر�است این ستاد را اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح روز �کشنبه با ایراد سخنانی در جمع کارکنان و مسئوالن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سمت خود کناره گیری کرد.

سردار نقدی صبح �کشنبه طی سخنانی در جمع کارکنان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تشکر از همه دستگاه ها و نهادهایی که در مدت مسئولیت وی با ستاد همکاری کرده اند از

آنان خواست که این همکاری را با مسئولی که بزودی برای تصدی این مسئولیت معرفی می شود ادامه داده و جهاد مخلصانه با فساد را تا رسیدن به هدف مطلوب که همان رضا�ت ولی امر

مسلمین حضرت آ�ت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و خشنودی دل و اطمینان مردم عزیز و فداکار کشورمان است مردانه و شجاعانه دنبال کنند.

بر اساس این گزارش �ا�گاه اطالع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ �نجم ارد�بهشت ماه 86 طی نامه ای از ر�است محترم جمهوری اسالمی ایران درخواست کرد به

دلیل ضرورت تمرکز، تالش و فعالیت سردار نقدی در انجام وظا�ف نظامی به مامور�ت وی در ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز خاتمه داده شود.

رئیس جمهوری در �اسخ به نامه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص درخواست �ا�ان مامور�ت سردار نقدی نوشت: "با تقدیر از خدمات ارزشمند برادر متعهد آقای نقدی و تالش های تاثیرگذارشان در مبارزه با

قاچاق کاال و ارز به مامور�ت ا�شان �ا�ان داده می شود. ا�شان هرکجا باشند مفید و موثر و �ا�بند ارزشها و اصول هستند."

آغاز و �ا�ان فعالیت نقدی در ستاد

به گزارش مهر، ابتدای �ائیز سال 84 بود که با انتشار خبر تعطیلی جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،  حتی زمزمه های ادغام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با �کی از معاونت های وزارت

کشور به گوش می رسید. اما به دنبال انتشار این خبر و واکنش رسانه ها، دولت نهم ترجیح داد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با �کی از معاونت های وزارت کشور ادغام نکند.

بر همین اساس ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تصمیم گرفت  فردی را رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کند تا همچنان ابهت این ستاد حفظ شود؛ این فرد کسی نبود جز سردار محمدرضا

نقدی.

نقدی بدون سر و صدا آمد و اوایل �ائیز در ستاد مرکزی مبارزه  با قاچاق کاال و ارز مستقر شد. دعوت سردبیران بخش های اقتصادی رسانه ها و شنیدن پیشنهادات و انتقادات آنان در مورد ستاد مرکزی مبارزه با

قاچاق کاال و ارز، اولین اقدام رسانه ای وی در این ستاد بود.

در این جلسه، نقدی با اشاره به ا�نکه در عرصه اقتصادی هم می توانیم برجستگی هایی در دنیا داشته باشیم، گفته بود: " حوزه اقتصاد عرصه �نهان کاری نیست و مردم با�د به طور شفاف در جر�ان اکثر�ت

مسایل اقتصادی قرار گیرند."

وی در آن روز گفت: " کسانی که اقتصاد دنیا در دست شان است ، تصمیم گرفته اند که اقتصاد ایران را نابود کنند." به اعتقاد وی، تنها با �ک نگاه فراگیر و ملی می توان به مسایل فراروی قاچاق کاال و ارز در

کشور پرداخت و از سطحی نگری در این عرصه با�د پرهیز کرد، زیرا امروز تاثیر گذاری مولفه ای بر روی هم بسیار شد�د است؛ از این رو تک مولفه ای حرکت نخواهیم کرد.

" در دوره جد�د فعالیت به غیر از مسایل امنیتی و دفاعی خط قرمز د�گری وجود نخواهد داشت. متخلفان اقتصادی در حوزه قاچاق کاال و ارز را به موقع به مردم معرفی خواهیم کرد." این البته تاکید و سخنان

�ا�ان نقدی در این جلسه بود. در آن زمان به نظر می رسید که وعده آن روزهای سردار محمد رضا نقدی درباره دستگیری قاچاقچیان محقق نخواهد شد، زیرا افراد د�گری در �ست های مختلف چنین وعده های

دادند اما هیچ گاه محقق نشد.

در �ک قضاوت کلی و صرفنظر از برخی انتقادات ، نمی توان از اقدامات مثبت و قابل تقدیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گذشت. به همین مناسبت نگاهی دار�م بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و

ارز در ظرف �کسال و نیم اخیر .

دستور بسیار مهم رئیس جمهوری

حما�ت از تولید داخلی و تقو�ت اقتصاد ملی، کاهش واردات غیر ضروری و مقابله با قاچاق کاال از جمله اولو�ت های اولیه کاری ستاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود. برهمین اساس اواخر سال

84 رئیس جمهوری دستور 5 ماده ای مبنی بر عدم خر�د کاالهای خارجی حتی از بازارهای داخلی توسط کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور را صادر کرد. 

دالیل کناره گیری نقدی از ر�است ستاد مبارزه با قاچاق
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�به منظورتقو�ت اقتصاد ملی، افزا�ش سطح اشتغال، رشد صنعت، کشاورزی و توان تولیدی کشور در تمامی مواردی که امکان تهیه محصول داخلی وجود دارد، شرکت های دولتی می با�ستی نسبت به خر�د

کاالهای خارجی حتی از بازارهای داخلی کشور اجتناب نموده و خر�د تمامی کاالهای جزئی و عمده محصوالت ایرانی در اولو�ت کامل  قرار دهند.

اساس این دستورالعمل صادرات، واردات، خر�د و فروش داخلی کاالها توسط دستگاه های مشمول این بخشنامه �ا واحدهای تابعه آن نیز با�د با رعا�ت قوانین و مقررات و با پرداخت کامل تعرفه ها و حقوق گمرکی

صورت بگیرد و در صورت احراز تخلف از این امر حتی اگر بدون منفت شخصی صورت گرفته باشد، باالترین مسوول سازمانی مطلع که از آن ممانعت نکرده است و عوامل ذی ربط عزل و برای تعقیب قضایی به

مراجع ذی صالح معرفی خواهند شد.�

همچنین سازمان مدیر�ت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و ستاد مبازره با قاچاق کاال و ارز، و ذی حسابان دستگاه ها موظف شدند نظارت کامل را برای اجرای مفاد این بخشنامه به عمل آورده و

گزارش آن را دردوره های شش ماهه برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال نما�ند.

به دنبال صدور این بخشنامه، سردار محمدرضا نقدی از بسته شدن پرونده قاچاق دولتی ا�نگونه خبر داد :" هر گونه واردات �ا صادرات کاال توسط بخش های دولتی بدون طی مراحل گمرکی هر چند که به نفع

بدنه دولت باشد، ممنوع است و با آن برخورد قانونی می شود."

در این میان، بخش های مختلف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر کدام مامور�ت های خاصی �افتند تا این بخشنامه  رئیس جمهوری به صورت کامل اجرایی شود. گرچه مشخص شده است که باوجود این

بخشنامه، برخی شرکت های وابسته به دستگاه های دولتی اقدام به واردات برخالف قانون کرده اند که در این گزارش به اسامی آن شرکت ها نمی پرداز�م.

پیوند با مراکز علمی

راه اندازی �ک مرکز پژوهشی در داخل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای حل مسائل و مشکالت ستاد توسط حوزه دانشگاهی و علمی از د�گر اقدامات ستاد در �ک سال و نیم اخیر است . نقدی گفته

است این مرکز با�د بتواند �اسخ گوی نیازهای علمی و حرکت مدیر�ت ستاد باشد. 

" �کی از دردهای مزمن دانشگاه ها درسال های اخیر در کشورهای کمتر توسعه �افته قطع ارتباط با مراکز عمل است. این ارتباط ذهنی و به صورت شاگرد و استادی است و ارتباط مراکز علمی با مراکز عمل بسیار

کاهش �افته و این واقعیت موجب شده که مراکز علمی نتوانند حالل مسائل مجر�ان باشند." 

رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق دانه درشت

�س از استقرار کامل نقدی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این ستاد وارد مرحله  د�گری از فعالیت ها شد. در این مرحله، رئیس ستاد با توصیه به قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق

کاال و ارز خارج از نوبت شد؛ در این دوران بود که تحلیلگران مطرح کردند که نقدی می خواهد حرف های بسیاری در این زمینه را به صورت غیر مستقیم به مردم منتقل کند.

نقدی با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی ، گفته بود : امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد اقتصادی امری محال است. 

�س از این سخنان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوق �افتن مسیر مبارزه با قاچاق از مسائل کوچک و ریز به پرونده های مهم ودانه درشت خبر داد و مطرح کرد: " در پرونده های مهم و کالن،

طرف های معامله از تمام امکانات مالی ، نفوذ اجتماعی و بعضا عوامل سیاسی استفاده می کنند تا مسیر پرونده را به نفع خود منحرف کنند." این گفته ها نشان می داد که سردار نقدی از روند رسیدگی پرونده ها

در بخشهایی از قوه قضائیه راضی نیست.

در این میان، سیاست جد�د ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ، انتشار اسامی کامل قاچاقچیان دانه درشت همراه با عکس آنان بود. این ستاد در اطالعیه ای اقدام به معرفی 8 نفر از محکومان دانه درشت مفاسد

اقتصادی کرد و در ادامه نیز از جزئیات �ک مفسد اقتصادی دانه درشت به نام "ح - ب" نیز پرده برداشت.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزی در ادامه دستورالعمل 5 بندی به منظور جلوگیری از فرار متهمان پرونده های قاچاق و کاهش حجم پرونده های بالصاحب و همچنین امکان صدور قرار تأمین مناسب و حفظ

دسترسی به متهمان پرونده های قاچاق به تصو�ب رساند. براساس این دستورالعمل، سازمان کاشف موظف است بالفاصله �س از کشف کاال و تنظیم صورتجلسه اولیه کشف، پرونده تنظیمی را همراه کاال و

متهمان تحویل گمرک نما�د و متهمان را در دسترس گمرک قرار دهد.

�همچنین گمرک برای اعالم شکا�ت به مرجع قضایی منتظر کارشناسی نهایی و بررسی همه اسناد برای تعیین رقم دقیق تخلف نمی شود و به محض تحویل پرونده �س از احراز جرم قاچاق براساس هر حدی از

قاچاق که محرز شده است شکا�ت اولیه را با رقم تخمینی ارزش کاالی مکشوفه ظرف 24 ساعت به مرجع ذ�صالح اعالم می نما�د و در شکا�ت اولیه ضمن ذکر رقمی بعنوان حداقل رقم پرونده �ادآور می شود که

رقم کامل تخلف ظرف مهلت مقرر قانونی (5 روز) به آن مرجع اعالم خواهدشد.�

البته مرجع قضایی مربوط حسب قانون نسبت به صدور قرار متناسب با رقم شکا�ت اولیه اقدام می نما�د. �س از اعالم گزارش تکمیلی گمرک به مرجع قضایی و در صورت افزا�ش رقم شکا�ت قرار قانونی صادره

متناسب با آن اصالح می شود.

در موارد نیاز به تحقیق بیشتر از متهمان، نیروی انتظامی رأساً و �ا در صورت درخواست گمرک و قبل از آزادی متهمان از مرجع رسیدگی کننده تقاضای تمد�د مدت نگهداری متهمان را از مراجع قضایی خواهد

نمود.

مقابله با قاچاق سوخت

از سوم تیر سال 85 نیز دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت اجرایی شد. کاهش 50 درصدی حجم قاچاق سوخت با اجرای این کار پیش بینی شده بود.

نقدی در این زمان با برمال کردن راه های مختلف قاچاق سوخت در کشور و کسب درآمدهای کالنی که از بیت المال به جیب عده ای خاص می رود، تصریح کرد :  براساس برآوردهای خوشبینانه، روزانه در کشور

4 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود و این درحالی است که براساس اظهارات مدیر عامل  شرکت �خش فرآورده های نفتی این رقم تا 10 میلیون لیتر نیزافزا�ش می �ابد.

به گزارش �مهر� اعالم 4 میلیون لیتر قاچاق سوخت در روز، به سرعت به خبر اول رسانه ها در آن زمان تبدیل شد.  �س از گذشت 9 ماه اجرای این طرح اعالم شد که حداقل دستاورد مبارزه با قاچاق سوخت در

9 ماهه اول سال 85 تاکنون دست کم �ک میلیارد دالر بوده است . این سودی نقد و قطعی است که برای بیت المال حاصل شده است و با مبالغی که برای پرونده های قاچاق اعالم می شود تفاوت دارد چرا که
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مبالغ پرونده های قاچاقچیان معلوم نیست در نها�ت چه عددی توسط اجرای احکام دادگاهها نقد شود و به حساب خزانه واریز شود در حالیکه این مبلغ به طور قطعی در خزانه بیت المال حفظ شده و از اتالف آن

به نفع قاچاقچیان جلوگیری شده است.

نقدی نیز در این باره گفته است :" اگر ما در محاسبه این رقم مواد سوختی مصرف شده را با مصرفی که شرکت �خش فرآورده های نفتی برآورد کرده بوده و انتظار چنین مصرفی را داشت مقا�سه کنیم سود

حاصله مبلغ بیشتر از دو میلیارد و �کصد میلیون دالر برای بیت المال مانده است ولی ما دست �ایین را گرفتیم و مصرف 9 ماهه 85 را فقط با افزا�ش نسبی 84 نسبت به سال 83 مقا�سه کرد�م که نتیجه آن

342/1 میلیارد دالر باقیمانده برای بیت المال است که اگر 342 میلیون دالر آن را هم بخاطر سایر عوامل موثر در کاهش مصرف و �ا متغیر های محاسبه نشده �ا کاهش متوسط قیمت در دو سه ماه اخیر ناد�ده

بگیرم حداقل �ک میلیارد دالر در کیسه بیت المال مانده است. این نشان می دهد که مبارزه با فساد اقتصادی سودآورترین تجارت است چرا که کل دستگاه های شرکت کننده در این برنامه حتی معادل 500 هزا

ردالر خرج نکردند ولی حداقل �ک ملییارد دالر برای بیت المال کسب کردند."

در مجموع با�د گفت که بر اساس گزارشات ستاد ، میزان صرفه جویی سوخت در سال 85 بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون دالر بود که این صرفه جویی بزرگترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کاال و ارز در

سال گذشته ارز�ابی می شود.

�س از انتشار این آمار و آرقام، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به انتشار جزئیات قاچاق سوخت و عوامل مرتبط با آن پرداخت.

ساماندهی اسکله ها

موضوع د�گری که در �کسال و نیم اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیگیری شده ساماندهی فعالیت اسکله های کشور بوده است.

برهمین اساس،�ک ستاد در درون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و �ک ستاد در نیروهای مسلح در سال گذشته به منظور ساماندهی اسکله ها و خورها ( اسکله های غیرمجاز) تشکیل شده است. با این

اقدام اسکله های فعال و بدون مجوز دسته بندی شده اند. برخی اسکله ها از سازمان شیالت ، بنادر و کشتیرانی �ا سایر دستگاه های مرتبط با این موضوع مجوز در�افت نکرده بودند �ا نیروی انتظامی نظارت

چندانی بر این اسکله ها نداشت و �ا گمرک در آنها مستقر نبود.

این ستاد با بیان ا�نکه برخی اسکله ها دارای متولی �ا مدیر�ت درستی نبودند ، اعالم کرده این گونه اسکله ها ساماندهی شده اند.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین از ساماندهی برخی اسکله ها که فراهم کننده بستر قاچاق بوده و دارای مدارکی نیز نبودند خبرداده و افزوده است: در این اسکله گمرک  و نیروی انتظامی مستقر

شدند و برخی اسکله ها نیز که دارای بستر قاچاق بود اما متولی نداشت نیز بسته شده اند.

براساس اطالع خبرنگار مهر، رسیدگی به وضعیت  اسکله های دارای پرونده قاچاق در دستور کار ستاد قرار دارد و در حال حاضر 90 درصد اسکله های غیر مجاز ساماندهی شده و بقیه نیز در حال ساماندهی

است.

ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین با تاکید بر ا�نکه خورها نیز در حال ساماندهی است، تصریح کرده است: بر اساس ماده واحده ای قرار بود متولی این بخش سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ، همچنین

با توجه به این امر قرار است سازمان بنادر و کشتیرانی 100 میلیارد ر�ال برای ساماندهی مسیرهای ساحلی هز�نه کند که آیین نامه آن تا 15 روز آ�نده به تصو�ب خواهد رسید.

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در موضوعات د�گری نیز همچون  ا�جاد اشتغال در نقاط مرزی بر مرزنشینان دارای عملکرد پرتحرکی بوده است. هم اکنون میزان جر�مه پرونده های مهم قاچاق

موجود در ستاد بیش از 20 هزار و 517 میلیارد ر�ال برآورد شده است.

https://www.mehrnews.com/news/503824/
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ا�میل �ا سا�ت

* نظر شما

نظرات حاوی توهين و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقيقی و حقوقی منتشر نمی شود.
نظراتی که غير از زبان فارسی یا غير مرتبط با خبر باشد منتشر نمی شود.
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احتمال مرگ بیش از ۵۰ هزار کودک �منی تا �ا�ان سال

اختالل تلگرام از شبکه های ایران نیست

فردا �نجشنبه تمام مدارس استان کرمانشاه تعطیل است

شانزدهمین شماره مجله �فناوری مهر� منتشر شد

کشف سفال نیشابور در گرجستان

۱۰ خبر اول

آپارتمان 76 متری گیشا
تهران، کوی نصر

� ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

�پولدارترین شهید� را معرفی می کنیم

داروی جانبازان شیمیایی زیر آوار مانده است

من به حیران نبودن انسان اعتراض دارم!

آ�فون۱۰ بخر�م �ا نخر�م؟

�سری زیر زمین بود و �در بیل نداشت...

نوشدارو؛ این بار قبل از مرگ سهراب

مجله مهر

پربازد�دترین

آمر�کا با�د مدت ها پیش از حما�ت ائتالف سعودی دست می کشید

صدای ما به گوش کسی نمی رسد/ کسی نپرسید زنده ام �ا مرده

زلزله میز محاکمه و ا�جاد اختالف نیست/وقت همدلی برای �اری مردم است

درا�ت �اصفهانی ها� نبود، استقالل و پرسپولیس مجوز نمی گرفتند!

�پولدارترین شهید� را معرفی می کنیم

کشف سفال نیشابور در گرجستان

صدای �گل پونه ها� از بیستون به گوش می رسد/ داغ بم زنده شد

نرخ دالر به ۴۱۱۰ تومان رسید/آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد

احتمال حضور هافبک پرسپولیس در �ادگان آموزشی

اردشیر کامکار و زکر�ا یوسفی �ژان� را برای کردها نواختند 

صفحه اول روزنامه ها
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۹۶ آبان ۲۴ روزنامههای اول صفحه

�ا�ان سر�ال انتخاب شهردار پرند/سرانجام �آشتیانی� انتخاب شد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین وارد کرمانشاه شد

توزیع روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم در هروعده میان زلزله زدگان

آسفالت جاده نوق- بافق ظرف ۱۰ روز به اتمام می رسد

موافقت نخست وزیر عراق با تشکیل حشد عشائری در جلوالء عراق

توقف پیکان برابر صنعت نفت/ نوار پیروزی های جاللی قطع شد

بری: بازگشت حریری از استعفا�ش عدالت است

تا فردا هیچ حادثه د�ده ای نبا�د بدون چادر و سر�ناه موقت باشد

پیام تسلیت ملکه و نخست وزیر انگلیس به مناسبت حادثه زلزله در ایران

۳۰ میلیارد ر�ال کمک در قالب ۹۷ کامیون اقالم به کرمانشاه ارسال شد

تازه ترین اخبار

ا�نفومهر

زلزله کرمانشاه مرگبارترین زلزله سال
۲۰۱۷ شد

موضوعات داغ اقتصاد

صنعت برقاربعین 96وزارت راه و شهرسازینیروگاه برقوزارت جهاد کشاورزیوزارت صنعت،معدن و تجارتبانک مرکزی ایرانزلزله کرمانشاه

زلزلهبازار سهاممحمد شر�عتمداریتولید نفتاتحاد�ه ارو�اقیمت نفت
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