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مکاتبه اخیر گمرک ایران با ستاد مبارزه با قاچاق کاال در زمینه تبعات رجیستری حضوری ،آن هم در شرایط
کرونایی موجود موجب شد طی مذاکرات صورت گرفته ،روال رجیستری گوشی در مبادی ورودی تغییر کند.
ن همراه و بعد
در  ۱۲مهر امسال براساس ابالغیهای به گمرکات اجرایی ،قرار شد هرگونه ثبت غیرحضوری تلف 
از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع شود و اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران
فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی
در لحظه ورود به کشور انجام شود .اما طولی نکشید که تشکیل صفهای طوالنی و چندساعته موجب معطل
ماندن بس��یار مس��افران در س��النهای ورودی ش��د که نهتنها موجب ایجاد خطر برای مسافران ،بلکه کارکنان
گم��رک باتوج��ه به محدودیتهای موجود ش��د .در نهایت گمرک ایران طی نامهای به س��تاد مبارزه با قاچاق
کاال با اعالم گزارش��ی از ش��رایط موجود درخواس��ت کرد که برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین
در راس��تای رضایتمندی مس��افران ورودی و نظاممند کردن فرآیند رجیستری ،اجرای طرح رجیستری گوشی
موبایل ،بهصورت غیرحضوری و پس از انجام استعالمات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی
ورودی گمرک انجام ش��ود تا ضمن جلوگیری از سوءاس��تفادههای احتمالی از اجرای طرح ،از تجمع و ش��یوع
بیماری کووید ۱۹-با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود .بر این اساس ،شرایط رجیستری دوباره
تغییر کرد و غیرحضوری شد .حاال تمامی فرآیندی که مسافر در سالن ورودی گمرک برای اظهار و ثبت اطالعات
اولیه انجام میدهد ،کمتر از یک دقیقه زمان میبرد و مابقی ،غیرحضوری انجام میشود.

عکس :آیدا فریدی

در ماهه��ای گذش��ته ب��ا ش��یوع کرون��ا
بس��یاری از بنگاههای اقتصادی و شرکتها
ب��ا مش��کالتی در ادام��ه فعالی��ت مواج��ه
شدهاند.
بس��یاری از مشکالت نیز از لحاظ حقوقی
ابهاماتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده
اس��ت؛ بنابرای��ن در این نوش��تار باتوجه به
بحران ش��یوع کرونا و ایجاد مشکالت بسیار
برای ش��رکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ
و کوچ��ک نگاه��ی اجمالی بر قانون اعس��ار
داریم.
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مال��ی مص��وب  ۱۳۹۴و ن��ص صری��ح قانون
اعس��ار مص��وب  ،۱۳۱۳مقن��ن در م��اده ۸
قانون یادشده ،ش��رایط دادخواست اعسار از
«محک��وم به» را پیشبینی کرده که ش��امل
موارد زیر میشود:
ال��ف :تکلی��ف ب��ه ارائه لیس��ت ام��وال و
داراییهای منقول و غیرمنقول.
ب :وجود اموال نزد ثالث.
ج :فهرست نقلوانتقال از یک سال قبل از
طرح دعوی اعسار.
د :ارائه شهادتنامه.
آنچه در این نوش��ته مختصر محل س��وال
و بحث اس��ت ،ای��ن نکته کلیدی اس��ت که
اگر خواهان موارد پیشبینی ش��ده موردنظر
قانونگ��ذار من��درج در م��اده  ۸را رعای��ت
نکند ی��ا تصاویر مصدق ضمائم را پیوس��ت
دادخواست نکند تکلیف دادگاه چیست؟
آی��ا تصمی��م مرجع قضایی بای��د الزاما در
قالب قرار نهایی و عدم اس��تماع دعوی باشد
یا موض��وع مقتضی اتخ��اذ تصمیم مبنی بر
اخطار رفع نقص است؟
آنچ��ه از ظاهر ماده اس��تنباط میش��ود،
قانونگذار ارائه لیس��ت ام��وال را جزو موارد
تکلیفی اما اثبات ادعای اعس��ار با توس��ل به
ش��هادت ش��هود را اختیاری دانس��ته است.
در واقع قانونگذار مقرر داش��ته دلیل اثبات
متناسب با اعسار از محکوم به ،به شرح ماده
 ۸است.
ایرادی که بر وضع شکلی آن متصور است
اینکه مگر مقنن باید تصریح کند که خواهان
از چه دلیل��ی بهره ببرد؟ آی��ا در نظام ادله،
قانونگذار حق تکلیف ارائه دالیل را دارد؟
ماده  ۵۳قانون آیین دادرسی مدنی شرایط
دادخواست را برشمرده که ارائه لیست اموال
شمول به آن ندارد.
این موضوع ش��اید با تمس��ک ب��ه قاعده
تخصی��ص مقررات خ��اص بر قان��ون عام و
رعایت مق��ررات اخیرالتصویب قابلتوجیه و
پذیرش باش��د ،این در حالی است که نباید
از نظر دور داش��ت که شرایط دادخواست با
ش��رایط طرح دعوی متفاوت اس��ت؛ به این
معنا که دعوی در دادگاه مورد رسیدگی قرار
خواهد گرفت اما معموال شرایط دادخواست
و پیوس��تهای آن در دفتر ش��عبه بررس��ی
خواهد شد.
شاید بعضی از اس��اتید محترم بر این نظر
باش��ند که چنانچه ش��رایط مورد نظر مقنن
رعایت نشود پرونده مقتضی اتخاذ تصمیم در
قالب قرار عدم اس��تماع دعوی طبق ماده ۲
قانون آیین دادرسی مدنی است .با این همه
بهنظر میرس��د این عقیده ب��ا دیگر مقررات
قانونی نهتنها قابلجمع نباشد بلکه با برخی
از مفاد مغایرت نیز داش��ته باشد .دالیل این
ادعا نیز به شرح زیر است:
 -1ارائه لیس��ت اموال از ش��رایط ش��کلی
دادخواس��ت است که در صورت ارائه نکردن
آن باید طبق ماده  ۶۶قانون آیین دادرس��ی
مدنی ک��ه مقرر م��یدارد «در صورت نقص
دادخواست جهات آن قید میشود »...پرونده
به دفتر اعاده و اخطار رفع نقص صادر شود.
 -2مقن��ن ضمان��ت اجرایی درب��اره ارائه
نک��ردن لیس��ت ام��وال در م��اده  ۸قان��ون
مبحوث عنه پیشبینی نکرده است؛ بنابراین
نمیتوان با تکیه بر قاعده کلی ماده  ۲قانون
آیین دادرس��ی مدنی -که ناظر بر ش��رایط
دعوی اس��ت ،نه ش��رایط دادخواست -قرار
عدم استماع دعوی صادر کرد.
بنابراین بهنظر میرس��د در موارد مذکور،
تصمی��م دادگاه باید در قال��ب صدور اخطار
رفع نقص باشد.

اختالفنظر در
تامین نهادههای
دام و طیور

چن��دی پی��ش معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی از تامی��ن 100درصدی
نهادهه��ای دام��ی برای تم��ام واحدهای مرغداری خب��ر داد ،این در حالی
اس��ت که مرغداران معتقدند آنچه ایدهآل است و کارشناسان وزارت جهاد
کشاورزی روی کاغذ میآورند با واقعیتهای تولید و بازار فاصله دارد.
مرتضی رضایی ،در س��فر به یکی از اس��تانها در زمینه تامین نهادههای
دامی و طیور در کشور ،اظهار کرد :تمام واحدهای مرغداری اعم از مرغهای
تخمگذار ،گوش��تی و ...بهصورت  100درصد نهادههایش��ان تامین ش��ده

اس��ت .اظهارات معاون وزیر جهاد کش��اورزی درباره تامی��ن نهادهها برای
مرغ��داران در حالی اس��ت که آنها تاکی��د دارند در این زمینه نیز گفتههای
مس��ئوالن مانند بس��یاری دیگر منطبق با واقعیت تولید و بازار نیست .ناصر
نبیپور ،س��خنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن ،در گفتوگو با ایلنا
درباره می��زان تامین نهادههای دامی برای واحده��ای مرغداری تخمگذار
گف��ت :فرمولی که وزارت جهاد کش��اورزی درباره می��زان نیاز مرغداران به
نهادههای دامی مورد اس��تفاده قرار میدهد ،مورد تایید ما نیس��ت؛ بهطور

مثال براس��اس فرمول وزارت جهاد کش��اورزی میزان نیاز پرنده به کنجاله
س��ویا در جیره غذایی  ۲۰درصد اس��ت ،در حالی که در واقعیت این میزان
نباید کمتر از  ۳۰درصد باشد .نبیپور اظهار کرد :فاصله  ۱۰درصدی میزان
مص��رف واقعی کنجاله س��ویا و میزان مصرف در فرمول جهاد کش��اورزی
بهمعنی پرداخت هزینه از جیب تولیدکننده اس��ت .بهگفته وی این فاصله
هزینه تولید و در نتیجه نرخ تخممرغ را افزایش میدهد .این مقام مسئول
نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد را  ۱۵تا  ۱۷هزار تومان عنوان کرد.

اجرای یک طرح تکراری

مسافران باید
توجه داشته
باشند که در
صورت اظهار
نکردن و ثبت
اطالعات در
مبادی ورودی
دیگر امکان
ادامه فرآیند
غیرحضوری
رجیستری
در سامانه را
نخواهند داشت

پیش از این نیز در نیمه مهر گمرک اعالم کرد :از  ۱۲مهر ،رجیستری تلفن
همراه مسافران در لحظه ورود به کشور انجام میشود .به گزارش گمرک ایران،
علی وکیلی ،مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامهای بهمنظور مبارزه
با قاچاق کاال اعالم کرد ،از  ۱۲مهر در راس��تای جلوگیری از سوءاس��تفاده از
اطالعات مس��افران ورودی برای رجیس��تری گوش��ی تلفن همراه ،مقرر شده
اظهار و ثبت موبایل مس��افران فقط در محل مبادی ورودی کش��ور و پس از

رجیستری از کی آغاز شد؟
رجیستری موبایل نام پروژهای است که از سالها پیش
بر سر زبانها افتاده و هدف از اجرای آن جلوگیری از ورود
گوشیهای قاچاق به بازار ایران است .نخستین بار در سال
 ۱۳۸۵ای��ن طرح به اجرا درآمد اما اصال موفقیتآمیز نبود
و دول��ت نهم تصمی��م گرفت آن را کنار بگذارد .از یکی دو
سال اخیر دوباره زمزمههای اجرای طرح رجیستری تلفن
همراه به گوش رس��ید و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
هم��کاری گمرک و وزارت ارتباطات دولت یازدهم تصمیم
ب��ه اجرایی کردن مجدد این پ��روژه قدیمی گرفت .بر این

اس��اس قرار شد تنها گوشیهایی که شماره سریال آنها در
س��امانه گمرک به ثبت رس��یده فعال شوند و موبایلهایی
که بهصورت قاچاق وارد کش��ور میش��وند هیچ خدماتی
را ازس��وی اپراتوره��ای ارتباط��ی دریاف��ت نمیکنند .با
آغاز اجرای آزمایش��ی طرح رجیس��تری برخی مسئوالن
همچنان ب��ا صحبتهای ضدونقیض موجب س��ردرگمی
مردم میش��دند و هر بار تاریخی را بهعنوان شروع رسمی
رجیستری اعالم میکردند .در هر صورت واردات و فروش
گوشیهای قاچاق و بدون گارانتی همچنان در بازار موبایل

کشور ادامه داشت و اجرای رسمی این طرح به سال ۱۳۹۶
موکول ش��د .در حقیقت س��امانه همتا یا سامانه هوشمند
مدیریت تجهیزات ارتباطی س��امانهای اس��ت منتسب به
طرح ثبت تجهیزات دارای س��یمکارت (رجیستری) که با
مشارکت وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،اپراتورهای تلفن همراه ،ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک به اجرا گذاش��ته ش��ده
است .طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) ،بهمنظور مبارزه
سیس��تمی با قاچاق دستگاههای دارای سیمکارت ،توسط

ثبت اطالعات به وسیله بارکدخوان
مع��اون فنی گمرک ایران با اش��اره ب��ه اینکه در نتیجه
مذاکرات صورت گرفته بخش��نامه قبل��ی درباره چگونگی
انجام فرآیند رجیس��تری گوشی همراه مسافر ورودی لغو و
شیوهنامه جدید به گمرکات اجرایی ابالغ شده و از اول دی
ماه اجرایی میش��ود ،گفت :از روز دوش��نبه ،ثبت اطالعات
مس��افر و مشخصات گوشی تلفنهای همراه در بدو ورود و
قبل از خروج از سالن مسافری پس از اظهار گوشی ازسوی
مسافر و رویت آن توسط متصدیان گمرکات اجرایی و ثبت
اطالعات آن از طریق بارکد خوان انجام میشود .بعد از این
مرحله ،انجام ادامه فرآیند رجیستری گوشیهای مسافری
وارده بهص��ورت غیرحضوری ب��وده و طی یک ماه از تاریخ
ورود و در سامانه  EPLاز سوی مسافر انجام میشود.

 تاکید گمرک به مسافران

مهرداد جمالارونقی با بیان اینکه مس��افر دارنده گوشی
تلفن همراه نو ،باید در بدو ورود نسبت به تکمیل و تحویل

چهره

احراز هویت دقیق و تش��خیص غیرتجاری بودن و طی تش��ریفات گمرکی در
لحظه ورود به کش��ور انجام ش��ود .همچنین در این بخشنامه تاکید شده پس
از این تاریخ از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری بعد از خروج از
گمرکات اجرایی در مبادی ورودی کشور ممانعت میشود .پیش از این انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی اعالم کرده بود که با گذش��ت بیش
از  2س��ال از اجرای طرح رجیس��تری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل

را بگیرد ،همچنان ش��اهد سوء استفاده سوداگران از خألهای قانونی این طرح
هستیم .بر این اساس ،در  ۲سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق
که عمدتا موبایلهایی با ارزش بیش��تر از  ۳۰۰یورو بودهاند با سوءاس��تفاده از
رویه مسافری وارد کشور ش دهاند .این اتفاق ،صدمات جبرانناپذیری را با خروج
صدها میلیون دالر بر بدنه اقتصادی کش��ور وارد و بس��یاری از خریداران این
دستگاهها را با مشکالت عدیدهای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

اظهارنامه مسافری به ارزیابان سالن ورودی
اقدام کند ،افزود :باید مش��خصات مس��افر و
گوش��ی همراه ف��رد بهوی��ژه  IMEIتلفن
همراه ،در اظهارنامه ذکر ش��ده باش��د و قبل
از خروج از س��الن مسافری تحویل تا مراحل
ثبت اطالعات در بارکدخوان توس��ط گمرک
انجام ش��ود .معاون فنی گمرک تاکید کرد:
مسافران دارای گوشی تلفن همراه باید توجه داشته باشند
در ص��ورت اظه��ار و ارائه نکردن اطالعات خود و گوش��ی
همراه به گمرک در بدو ورود و خارج شدن از سالن مسافری
بهدلیل محدودیتهای سیستمی دیگر امکان ادامه فرآیند
رجیستری در بستر سامانه  EPLوجود ندارد.
ارونق��ی همچنین درباره مس��افرانی ک��ه موفق به انجام
رجیس��تری نش��دهاند ،یادآور شد :آن دس��ته از مسافران
ورودی به کشور از تاریخ  ۱۲تیر تا اول دی که بنا به دالیل

فروش اجباری کاال تخلف است

رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان گفت :فروش اجب��اری هر کاالیی با
کاالی دیگ��ر تخل��ف و خالف قانون اس��ت؛ بنابراین
بای��د رفت��ار همه عوام��ل ف��روش و توزیعکنندگان
و نمایندگیه��ای عرض��ه م��ورد رص��د ق��رار
گیرد.
به گ��زارش س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان ،باتوج��ه به اخبار و گزارش��ات واصله در زمینه
نح��وه توزیع روغن خوراکی ،جلس��های به ریاس��ت معاون وزیر
و رئیس س��ازمان حمایت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان با
حض��ور نمایندگان ش��رکتهای تولیدی و پخ��ش برگزار و در
زمینه فروش اجب��اری روغن نباتی به همراه س��ایر محصوالت
بحث و بر تخلف بودن این موضوع تاکید شد.
در ابتدای این جلس��ه عباس تابش ،با تشریح توزیع قانونمند
ش��بکه توزیع بهویژه در توزیع روغ��ن بر ضرورت کنترل تمامی
عوامل توزیعی تاکید و نتیجه مورد انتظار را از تولیدکنندگان و
عوامل پخش طلب کرد.
وی ضم��ن بیان روند نظارت و بازرس��یهای انجام ش��ده بر
حسن توزیع روغن خوراکی شرکتهای پخش و توزیعکنندگان

م��واد غذای��ی و پروندهه��ای تخلفاتی متش��کله در
زمینه توزیع خارج از ش��بکه روغ��ن خوراکی ،تاکید
کرد :مطابق دس��تورالعمل ابالغ ش��ده این سازمان،
س��ازمانهای صنع��ت ،مع��دن و تجارت اس��تان و
بازرسان اصناف موظفند ،ضمن برنامهریزی مناسب و
انجام بازرسیهای موردی و مستمر ،اقدامات نظارتی
و بازرس��ی خود را بر چگونگی فروش و توزیع روغن
خوراکی متمرکز کنند .تابش خاطرنش��ان کرد :اقدامات نظارتی
ب��رای اقالم یارانهای و کاالهای اساس��ی همچنان با جدیت و با
اس��تفاده از توان و ظرفیت تمامی دستگاههای نظارتی در حال
پیگیری اس��ت و تاکنون پروندههایی نیز برای متخلفان تشکیل
ش��ده اما انتظار داریم با خودکنترلی ش��بکه فروش ،شاهد بروز
تخلفاتی از این قبیل نباشیم.
تابش اضافه کرد :همکاران ما در سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت موظفند کماکان با نظارت الزم ،با فروش اجباری کاالها
هم��راه با روغن نبات��ی یا هر کاالی دیگر بهش��دت مقابله و در
صورت مشاهده تخلفات ،برخورد قانونی کنند و مردم میتوانند
تخلفات مش��اهده ش��ده را از طریق تلفن  ۱۲۴سازمان حمایت
و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها گزارش کنند.

مختلف موفق به انجام رجیستری گوشی تلفن همراه
خود نش��دهاند ،میتوانند از طریق س��امانه موردنظر
و ب��دون حض��ور فیزیکی در گمرک اجرایی نس��بت
به انجام فرآیند رجیس��تری بهص��ورت غیرحضوری
(اینترنتی) و از طریق سامانه اقدام کنند.


امکان رجیستری فقط از کانال EPL

این مقام مس��ئول در گمرک ایران درباره س��امانه
 EPLتوضیح داد :این سامانه رجیستری به سامانه گذرنامه
ناجا متصل اس��ت و چنانچه مسافران ورودی در بازه زمانی
موردنظر وارد کش��ور نش��ده یا اساسا مس��افر نبوده باشند
امکان رجیستری گوشی این افراد وجود نخواهد داشت.
بهگفته وی ،باتوجه به راهاندازی مجدد س��امانه  EPLدر
بس��تر اینترنتی استفاده از س��امانه مرچنت (سامانه قبلی
برای رجیستری) برای مسافران ورودی دارای گوشی تلفن
همراه میسر نیست.

س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز و با همکاری دو
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت و وزارتخانه ارتباطات و
فناوری اطالعات اجرا شدهاست.در این طرح ،با استفاده از
شناسه ( )IMEIدستگاه که برای هر گوشی منحصر بهفرد
اس��ت ،تنها دستگاههای قانونی و منطبق بر استانداردهای
ایمنی و س�لامت ،قابلیت فعالسازی و استفاده از خدمات
اپراتوری را خواهند داش��ت .از س��ایر اهداف اجرای طرح
میت��وان به ایجاد اش��تغال ،تضمی��ن ارائه خدمات پس از
فروش و ...اشاره کرد.

افزایش اظهارنامه
واردات موبایل
تصمیم��ات جدید برای کنترل قاچاق موبایل
در حالی اجرایی میش��ود که بهگفته سخنگوی
گمرک ،در  ۷ماه نخس��ت س��ال  ۲هزار و ۲۸۴
اظهارنامه برای واردات تلفن همراه انجام ش��ده
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشدی
 ۸۲درصدی را نشان میدهد .به گزارش گمرک،
باوجود ادعاهای صورت گرفته درباره کاهش 10
براب��ری اظه��ار واردات موبایل ،این میزان تلفن
همراه که نس��بت به س��ال گذشته بیش از یک
میلیون و  ۱۰۰هزار دستگاه رشد واردات داشته،
از گمرکات کش��ور ترخیص ش��ده و این کاال با
ارزش ۹۲۱میلیون دالر ،دومین کاالی وارداتی
کشور در مدت تقریبی  ۷ماهه بوده است.

شروع دوباره برخورد با پوشاک قاچاق

یک مقام مسئول درباره شروع مجدد برخوردها
از  ۱۵آذر در ته��ران گفت :تیمهای مقابلهای ما
تش��کیل ش��ده و برخوردها را آغ��از کردیم و در
تهران هم برخورد جدی خواهیم داشت.
ب��ه گ��زارش س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال
و ارز ،یاس��ر س��وادکوهی ،مدی��رکل دفت��ر
هماهنگ��ی ام��ور مقابل��ه و رصد جری��ان مالی
قاچ��اق س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ،درباره
ط��رح برخ��ورد ب��ا پوش��اک قاچاق گف��ت :در س��ال ۹۷
طرح پوش��اک مبتنی بر شناس��ه کاال و رهگی��ری را انجام
دادیم.
در فاز اول بهدلیل اینکه نیاز بود س��امانه مربوطه تکمیل
ش��ود ،برندهایی مانن��د نایک و آدیداس ک��ه قاچاق محرز
محسوب میشدند از سطح شهر جمعآوری شدند.
س��وادکوهی درباره تداوم طرح مبارزه با پوش��اک قاچاق
اظهار کرد :خالف آنچه میگویند که س��تاد مبارزه با قاچاق
طرح مبارزه با برندهای محرز قاچاق پوش��اک را آبان سال
گذشته متوقف کرده ،گزارشهایی داریم که در زمان کرونا
و در اس��تانهای مختلف با فروش��گاههایی که برند قاچاق

میفروختن��د ،برخ��ورد الزم انج��ام ش��ده و در
تهران هم چند مرکز تعطیل ش��دند .وی افزود:
طرحهای ما بهدلیل هدفگذاریهایی که کردیم،
استمرار دارد .برخی اوقات شرایطی پیش میآید
که کار را دچار مشکل میکند.
در ح��الحاض��ر خیل��ی از ماله��ای تهران
نیمهتعطیل هس��تند؛ بنابرای��ن فعالیتی ندارند
که بخواهیم با آن مقابله کنیم .س��وادکوهی هدف از اجرای
طرح مقابله با پوشاک قاچاق را نه تعطیلی فروشگاهها ،بلکه
تغییر رفتار آنها دانس��ت و تصری��ح کرد :طبق آمارهایی که
تی��م قرارگاه مبارزه با قاچاق پوش��اک ارائه دادهاند ،بیش از
 ۷۰درصد فروش��گاههایی که پوش��اک برند غیرمجاز عرضه
میکردند ،تغییر رفتار داده و اکنون محصوالت تولید داخل
را به فروش میرس��انند؛ بنابراین ما ب��ه اهدافمان نزدیک
ش��دهایم .وی درباره ش��روع مجدد برخورده��ا از  ۱۵آذر
در ته��ران ،گفت :در حالحاضر ،چند برندش��اپ در تهران
هس��تند که به فروش کاالی قاچاق مبادرت دارند .تیمهای
مقابلهای ما تش��کیل ش��ده و برخوردها را آغاز کردیم و در
تهران هم برخورد جدی خواهیم داشت.

