
واردات لوازم خانگي ممنوع است، اما برندهاي 
كره اي براي حفظ موقعيت خود در بازار ايران، 
نه تنها به فعاليت زيرزميني روي آورده اند، بلكه 
از هيچ ابزاري هم براي اس�تمرار فروش خود 
صرف نظر نمي كنند، به طوري ك�ه اخيراً يكي 
از معروفترين شركت هاي كره اي طي نامه اي 
به نمايندگي ه�اي خود اعالم كرده اس�ت كه 
تمام هزينه هاي مربوط به نصب تابلوي ال جي 
بر َس�ر َدِر نمايندگي ه�اي اين برن�د از جمله 
عوارض شهرداري را از تاريخ ۱۰ دي ماه تا پايان 
سال جاري و سال آينده بر عهده خواهد گرفت. 
ح��دود ۱۸م��اه از ممنوعي��ت واردات گ��روه 
كااليي لوازم خانگي مي گذرد و بيش از يكس��ال 
اس��ت كه همكاري رس��مي برندهاي كره اي با 
ب��ازار لوازم خانگي و توليد مش��ترك ب��ا برخي 
توليدكنندگان ايراني متوقف شده است، اما بنا بر 
مستندات و همچنين اظهارات برخي از مقامات 
صنفي، بايد به خيل عظيمي از كاالهاي موجود 
كه بدون هيچ محدوديتي به نام برندهاي كره اي 
در بازار ايران عرضه مي ش��وند، به چش��م كاالي 

قاچاق نگريست. 
با خروج برندهاي خارجي از كشور توليدكنندگان 
داخلي اندكي نفس كش��يدند، اگرچه هنوز هم 

با قاچاق دس��ت و پنجه نرم مي كنند، اما باز هم 
فضايي را در اختيار گرفته اند تا بتوانند به توليدات 
خود رونقي ببخش��ند و كاالهايي كه س��ال هاي 
سال، توان توليد آن را داشتند، اما در يك رقابت 
نابرابر با همتايان وارداتي شان، اجازه عرض اندام 

نداشتند را توليد و روانه بازار كنند. 
در اي��ن ميان البت��ه هنوز هم س��ايه س��نگين 
توليدكنندگان ك��ره اي كه اتفاقاً ب��ه ترفندهاي 
جديد ب��راي تداوم ف��روش خود در ب��ازار ايران 
متوسل مي شوند، باالي س��ر توليد داخلي است 
و اين بار تح��ت لواي حماي��ت از نمايندگي هاي 
خود، تالش مي كنند كه اس��تمرار فروششان را 

تضمين كنند. 
بر اين اس��اس، خبرها حكاي��ت از آن دارد كه به 
تازگي، دفتر هماهنگي تهران يكي از معروف ترين 
شركت هاي كره اي طي نامه اي به نمايندگي هاي 
خود اعالم كرده است كه تمام هزينه هاي مربوط 
به نصب تابلوي ال جي بر َس��ر َدِر نمايندگي هاي 
اين برند از جمله عوارض شهرداري را از تاريخ ۱۰ 
دي ماه تا پايان سال جاري بر عهده خواهد گرفت. 
همچنين بر اس��اس اعالم اين شركت، در صورت 
تمايل نمايندگي ها به حفظ تابلوي ال جي، امكان 
پرداخت اين هزينه ها براي س��ال آتي نيز وجود 

خواهد داشت. داس��تان هر چه باشد، حدود ۱۸ 
ماه از ممنوعيت واردات گروه كااليي لوازم خانگي 
به كش��ور مي گذرد و عالوه بر اي��ن بيش از يك 
سال اس��ت كه همكاري رسمي برندهاي كره اي 
با داخلي ها قطع شده، اكنون اين نوع حمايت از 

نمايندگي ها جاي سؤال دارد. 
  موجودي برندهاي كره اي در بازار، قاچاق 

محرز هستند!
رئي��س اتحادي��ه فروش��ندگان لوازم خانگي در 
خصوص آخرين وضعيت فعاليت برندهاي كره اي 
در ب��ازار در گفت وگو با مه��ر مي گويد: »نزديك 
به ۱۴ ماه اس��ت كه كش��ور كره، واردات قطعه 
براي توليد لوازم خانگ��ي را به دو كارخانه ال جي 
و سامس��ونگ متوقف كرده اس��ت، البته اين دو 
كارخانه پيش از اين قطعات��ي در انبارهاي خود 

داشته كه با استفاده از آنها كاال توليد كرده اند.«
مرتضي ميري با اشاره به آخرين وضعيت فعاليت 
برندهاي كره اي در بازار اظهار داش��ت: »در حال  
حاضر موجودي سامسونگ در ايران تنها تعدادي 
پنل تلويزيون است؛ بنابراين قاعدتاً نبايد يخچال و 
ماشين لباسشويي از اين برند در بازار وجود داشته 
باشد. همچنين براساس اعالم جي پالس كه يك 
برند ايراني است، در حال حاضر هيچ ارتباطي بين 

اين ش��ركت و برند ال جي وجود ندارد؛ بنابراين 
مي توان ب��ا قاطعيت گفت كاالهايي كه به اس��م 
ال جي در بازار لوازم خانگي عرضه مي ش��وند، به 

شكل رسمي و قانوني وارد كشور نشده  است.«
  از درگاه بانكي تا صدا و س�يما همه پاي 

كارند!
برندهاي كره اي براي حفظ موقعيت خود در بازار 
ايران ضمن اينكه به فعاليت غيرقانوني و زيرزميني 
روي آورده اند، از هيچ ابزاري براي استمرار فروش 
محصوالت خ��ود صرف نظر نمي كنن��د و در اين 
مس��ير از برخي زيرس��اخت هاي حاكميتي نيز 

بهره مي گيرند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي چندي 
پيش ضمن اشاره به شناسايي ۲۷۴ سايت فروش 
كاالي قاچاق توسط س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز به اين نكته اش��اره كرده بود كه محصوالت 
قاچاق براي تب��ادالت مالي خ��ود از درگاه هاي 

رسمي بانك  مركزي نيز استفاده مي كنند. 
بابك ثقف��ي، مديرعام��ل يكي از ش��ركت هاي 
توليدكنن��ده لوازم خانگ��ي داخل��ي كه س��هم 
قابل توجهي از بازار لوازم خانگي را در اختيار دارد، 
در اين باره مي گويد: »در حال حاضر س��ايت هاي 
فروش ديجيتال مربوط به بانه كه فروش آنالين 
دارند و پيامك هم به مش��تري ارسال مي كنند، 
عماًل كاالي قاچاق به فروش مي رسانند، حتي اين 
كاالها توسط برخي شركت ها بيمه هم مي شوند. 
اين جاي سؤال اس��ت كه چگونه اين سايت ها با 
وجود فروش محرز كاالي قاچ��اق داراي درگاه 
پرداخت الكترونيك��ي و نماد اعتماد الكترونيكي 

نيز هستند؟«
از سوي ديگر تبليغات برندهاي كره اي در صدا و 
سيما كماكان ادامه دارد و به نظر مي رسد دليل 
اين امر انعقاد ق��رارداد طوالني مدت برند كره اي 
با س��ازمان صدا و سيما اس��ت كه مقداري از آن 
باقي مانده اس��ت؛ با اين حال اي��ن موضوع باعث 
ش��ده كه به رغم غيراصيل بودن كاالهاي كره اي 
در س��طح بازار، همچنان محصوالت آن از رسانه 
ملي تبليغ ش��ود، اين در حاليس��ت كه شركت 
گلديران هرگونه ارتباط خود را با شركت ال جي 

رد كرده است. 
براين اس��اس و با توجه به اذعان مقامات صنفي 
و فعاالن ب��ازار لوازم خانگي مبني بر قاچاق بودن 
محص��والت برندهاي ك��ره اي موج��ود در بازار، 
»نصب تبليغات برندهاي محرز قاچاق بر س��ردر 
فروش��گاه هاي عرضه كنن��ده ل��وازم خانگي«، 
»اس��تفاده از درگاه بانك مركزي ب��راي فروش 
اين كاالها« و »اختصاص تبليغات صدا و س��يما 
و بيلبوردهاي تبليغاتي به اين محصوالت« هيچ 

توجيهي نمي تواند داشته باشد. 
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حضور» تابلویی« کره ای ها در بازار قاچاق لوازم خانگی!
هزينه هاي عوارض شهرداري نمايندگي هاي داراي تابلوي ال جي تا پايان سال و سال آينده پرداخت مي شود 

  گزارش  یک

در 8 ماهه امسال اتفاق افتاد
بهره برداري از ۳ هزار و ۹۶۰ واحد توليدي

معاون برنامه ريزي وزير صمت با اشاره به اش�تغال ۶۱ هزار نفر در 
س�ال جاري گفت:  ۳ هزار و ۹۶۰ واحد توليدي با س�رمايه گذاري 
2۴ ه�زار و ۹۰۰ ميلي�ارد توم�ان، امس�ال بهره ب�رداري ش�د. 
س��عيد زرندي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و س��يما، ب��ا بيان اينكه 
بهره برداري از اين ميزان واحد توليدي، در هشت ماهه نخست امسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۳ درصد رشد را نشان مي دهد، 
گفت: با آغاز به كار اين كارخانه ها، حدود ۶۱ هزار نفر به صورت مستقيم 

مشغول به كار شدند. 
وي اضافه كرد: در هشت ماهه نخست امسال از ۴۱ محصولي كه بررسي 
كرديم ۲۷ محصول در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد توليد 
برخوردار بوده اند كه نش��ان مي دهد بسياري از تنش هاي وارد شده به 
اقتصاد كش��ور در حال جبران است، اگرچه با ش��رايط مطلوب فاصله 

داريم، اما توانستيم افت توليد سال گذشته را جبران كنيم. 
زرندي گفت: در اين مدت ۱۶ ميليون تن فوالد توليد شد كه رشد ۲/۶ 
درصدي داشت؛ ضمن اينكه سيمان با توليد ۵/۴۱ ميليون تن با رشد 
۱۰ درصدي و توليد يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگي نيز با 

رشد ۶/۴درصدي همراه بود. 
وي با بيان اينكه در هشت ماهه نخست امسال توليد خودرو در مدت 
مشابه سال گذشته كاهش داشته است، افزود: از شهريور امسال توليد 
خودرو در مس��ير جبران كاهش توليد هاي گذشته حركت مي كند و 
توليد خودرو افزايش يافته است، به گونه اي كه بسياري از خودرو هاي 
انبار ش��ده به علت نقص قطعات هم  اكنون وارد بازار شده و توانست به 

نوعي بازار را كنترل كند. 
معاون برنامه ريزي وزارت صمت با بيان اينكه ساالنه ۲۶ هزار متقاضي 
جواز تأسيس داريم، گفت: معموالً از اين ميزان حدود ۶ هزار تقاضا به 
توليد منجر مي شود؛ به طور نمونه س��ال گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ پروانه 
بهره برداري داشتيم كه بهره برداري از اين ميزان واحد هاي توليدي با 
اشتغال ۴۰۰ هزار نفري، رش��د ۸ درصدي را در مقايسه با سال قبل از 
آن نشان مي دهد.  زرندي ادامه داد: براي تس��هيل در صدور مجوز ها 
و تس��ريع در زمان بهره برداري از واحد هاي صنعتي، اصلي ترين راه و 
پيشنهاد، ايجاد واحد ها در ش��هرك هاي صنعتي است، زيرا بسياري 
از زيرس��اخت هاي مورد نياز از جمله آب، برق و گاز در آن فراهم شده 
است؛ البته شايد در برخي از شهرك ها، مشكالت زيرساختي هم وجود 
داشته باشد، اما عمده ۹۷۰ شهرك صنعتي ما از زيرساخت هاي بسيار 

خوبي برخوردار هستند. 

بانك مركزي:
دالر یكساله 1۶/5 درصد ارزان شد

متوس�ط ن�رخ دالر در آب�ان م�اه ۹8 در ب�ازار آزاد ش�هر 
ته�ران ۱۱ ه�زار و ۵۱۳ توم�ان ب�ود ك�ه نس�بت ب�ه م�اه 
مش�ابه س�ال قب�ل ۱۶/۵ درص�د كاه�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش صداو س��يما، براس��اس آمار بانك مركزي متوسط قيم�ت 
فروش يك دالر امريكا در آبان ماه ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ 
هزار و ۵۱۳ تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل ۹/۰ درصد افزايش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۱۶ درصد كاهش داشته است. همچنين 
حداقل و حداكثر نرخ فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۱۱ 

هزار و ۱۴۶ تومان و ۱۲ هزار و ۳۳۷ تومان بوده است. 
همچنين در آبان ماه ۱۳۹۸ متوس��ط قيمت فروش يك يورو در بازار 
آزاد ش��هر تهران ۱۲ هزار و ۷۲۵ تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل 
۱/۱ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۹ درصد كاهش 
داشته اس��ت. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه 
مذكور به ترتيب ۱۲ هزار و ۴۲۷ توم��ان و ۱۳ هزار و ۵۰۲ تومان بوده 
است.  در هشت ماه اول سال ۹۸ متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا 
و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب ۱۲ هزار و ۵۳۱ تومان و ۱۴ 
هزار و ۱۰۲ تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷ دالر 

امريكا ۸/۲۲ درصد و يورو ۱/۱۸ درصد افزايش يافت. 

 تداوم تحویل ندادن سوخت به ایران ایر 
در انگليس

دبي�ر انجم�ن ش�ركت هاي هواپيماي�ي ب�ا اع�الم اينك�ه ب�ه 
ج�ز پ�رواز ب�ه س�وئد تم�ام پروازه�اي ايرالين ه�اي ايران�ي 
ب�ه مقاص�د اروپاي�ي برق�رار اس�ت، گف�ت: در ف�رودگاه لندن 
همچنان ب�ه هواپيماه�اي ايران اير س�وخت تحويل نمي ش�ود. 
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با تس��نيم اظهار كرد: در حال 
حاضر پروازهاي ايرالين هاي ايراني به مقاصد اروپايي برقرار بوده و اين 
پروازها روال عادي دارد. وي با بيان اينكه به جز پروازها به سوئد ساير 
پرواز انجام مي شود، افزود: اين كشور اعالم كرده كه هواپيماهاي ايراني 
به اين كشور پرواز نكنند. اين قبيل مسائل بيشتر بحث هاي هيجاني و 
احساسي بوده و تجربه نشان داده است، پروازها پس از مدت كوتاهي 
برقرار مي ش��ود.  دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي همچنين در 
خصوص تأمين سوخت هواپيماهاي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
در فرودگاه لندن گفت: در اين فرودگاه همچنان به هواپيماهاي ايران اير 
س��وخت تحويل نمي ش��ود و در صورت نياز هواپيماها در يوگسالوي 

سوخت گيري مي كنند. 

بانك مرکزي مأمور نظارت بر تراکنش هاي 
بانكي شد

بانك مركزي موظف شد تا پايان شهريور ماه سال بعد زير ساخت 
مورد نياز جهت نظارت ب�ر تمامی تراكنش هاي بانك�ي را فراهم و 
اطالعات را به صورت فصلي در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد. 
به گزارش تسنيم، بر اساس بند الحاقي به اليحه بودجه ۱۳۹۹ توسط 
كميسيون تلفيق بودجه، بانك مركزي موظف شد تدبيري اتخاذ نمايد 
كه تمامی اطالعات تراكنش هاي بانكي به همراه اطالعات خود اظهاري 
شده به صورت فصلي در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار گيرد. 
اين مراجع مجاز هستند به اطالعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط 

با خودشان استناد كنند.
  بانك مركزي موظف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۹ زيرساخت هاي 
مورد نياز جهت نظارت بر تمامی تراكنش ها اعم از تراكنش هاي درون 
بانكي بانك ها را براساس مكانيسم هاي مبتني بر ريسك تهيه و مورد 

بهره برداري قرار دهد. 
تمامی بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي و دستگاه اجرايي اعم از 
سازمان ثبت احوال كشور سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور، وزارت 
اطالعات و س��ازمان امور مالياتي كش��ور و مراجع قضاي��ي مكلف به 

همكاري كامل با بانك مركزي جهت اجراي احكام اين بند هستند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

آخري�ن وضعي�ت كااله�اي گ�روه )۴( دپو 
شده در گمرك نش�ان مي دهد كه تا مرز ۷۰ 
ميليون دالر از اين كااله�ا كه غيرضروري و 
مصرفي هس�تند در گمركات و بن�ادر مانده 
اس�ت، در بين آنها قطعات موتور س�يكلت 
و خودرو ت�ا اش�ياي دك�وري، لوازم خانگي 
و ژل ه�اي تزريقي پوس�ت ديده مي ش�ود. 
در بين كاالهاي رسوب كرده در گمرك، بخشي 
را كاالهاي گ��روه )۴( تش��كيل مي دهند كه از 
مدت ها قبل ترخيص آن با مشكالتي مواجه شد 
تا اينكه در سال جاري و با دستور رئيس جمهور با 
ورود دستگاه هاي ذيربط مصوباتي براي ترخيص 
كاالها از گمرك صادر ش��د، ولي كاالهاي گروه 

)۴( تعيين تكليف نشدند. 
چندي پيش وزير اقتصاد براي بازديد از گمركات 
به جنوب سفر كرده بود كه در ادامه پيشنهادي را 
براي تعيين تكليف كاالهاي گروه )۴( به هيئت 
وزيران ارائه كرد كه البته هن��وز در رابطه با آن 

تصميم گيري نشده است. 
روز گذش��ته نيز رئيس اتاق تهران ب��ا انتقاد از 
انباش��ت كاال در گمركات بيان داشت: در اين 
رابطه مكاتباتي با رياس��ت جمهوري و معاون 
رئيس جمهور انجام ش��ده، اما ب��راي حل اين 
مشكل تاكنون اتفاقي نيفتاده است، در حالي كه 
بخش��ي از اين كاالها در گم��ركات محصوالت 
آرايش��ي و بهداش��تي هس��تند كه با توجه به 

انباشت ۱۰ ماهه در حال از بين رفتن است. البته 
در اين خصوص ظاهراً موافق��ت وزارت صمت 
حاصل شده، اما بروكراسي بانكي مانع ترخيص 

اين كاالها از گمركات شده است. 
اما تازه ترين اطالعات دريافتي ايسنا از وضعيت 
كاالهاي گروه )۴( از اي��ن حكايت دارد كه اين 
كاالها در ۱۷ گمرك كش��ور دپو شده اند كه در 
مجم��وع ارزش آن به ح��دود ۷۰ ميليون دالر 

مي رسد. 

جزئيات اين كاالها در گمرك ها نشان مي دهد 
كه در گمرك آب��ادان ح��دود ۱۴ميليون دالر 
از اج��زا و قطعات موتور س��يكلت و خ��ودرو تا 
لوازم خانگ��ي مانند چرخ گوش��ت، جاروبرقي، 
چاي ساز، ش��ال و روس��ري يا ابزارآالت وجود 

دارد. 
همچنين در گمرك بوشهر، ژل و كرم هاي دارويي 
و بهداشتي، وسايل آشپزخانه، ماشين لباسشويي 
و ظرفشويي، تقويت كننده هاي مو يا رينگ چرخ 

براي سواري و وانت و همچنين كمپوت آناناس 
ديده مي شود. 

در گمرك ه��اي ديگ��ر مانند گم��رك تهران، 
شكالت هاي قنادي، صابون، شامپو، لوازم آرايشي 
و بهداشتي، كمپوت آناناس، غذاي سگ و گربه يا 

دستگاه ليفتراك وجود دارد. 
بندر خرمشهر نيز يكي ديگر از گمركاتي است 
كه در آن از ويولن و پيانو تا اش��يای سراميكي 
دكوري، اسباب بازي، كالس��كه و چراغ مطالعه 

دپو شده است. 
ام��ا گم��رك ش��هيد رجايي بندر عب��اس ك��ه 
حج��م زي��ادي كاال در آن ق��رار دارد، قطعات 
آناناس، س��نگ طبيعي، فندك و كاغذ سيگار، 
لوازم خانگي، لوازم حمام و دستش��ويي و  لوازم 

دندانپزشكي ديده مي شود. 
در گمرك س��هالن تبريز روغ��ن ذرت تصفيه 
ش��ده يا در فرودگاه ام��ام)ره( ژل هاي تزريقي 
زير پوستي، عينك آفتابي و كليپس مو وارد شده 

و باقي مانده است. 
در كيش نيز لوازم آرايشي و در ماكو يراق آالت 
مبلمان از جمله وسايلي هس��تند كه در قالب 

گروه )۴( وجود دارد. 
در حال��ي احتم��االً تعيين تكلي��ف و ترخيص 
كاالهاي گروه)۴( ب��ا توجه به پيش��نهاد وزير 
اقتصاد به هيئت دولت وجود دارد كه گره هاي 

ارزي يكي از موانع ترخيص اين كاالهاست. 

  70 میلیون دالر کاالهای غیرضروری در گمرک

رشد 630 درصدی بودجه شرکت های دولتی در 18 سال!

   گزارش 2

   گزارش 2

 ۶۳۰ رش�د  گف�ت:  ته�ران  بازرگان�ي  ات�اق  رئي�س 
درص�دی بودج�ه ش�ركت های  دولت�ی نس�بت ب�ه س�ال 
۱۳۷۰، نش�ان می ده�د ن�ه تنه�ا خصوصی س�ازی موف�ق 
نب�وده بلك�ه كام�ال ي�ك اث�ر عك�س ه�م داش�ته اس�ت. 
مسعود خوانساري ديروز دهمين نشس��ت هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران با اشاره به ش��اخص هاي مهم اقتصادي اشاره كرد 
و گفت: در اين رابطه مش��كالت زي��ادي وجود دارد ك��ه حل آنها 
نيازمند وفاق ملي اس��ت. رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه 
در بحث تورم در ۴۰ سال گذش��ته عواملي مثل تهديد تحريم ها و 
سوء مديريت ها به طور متوس��ط ۱۸درصد تورم داشته است، بيان 
داش��ت: در س��ال ۹۷ تورم به ۲۶/۷ و در هفت ماهه به حدود ۴۰ 

درصد رسيده است. 
وي همچنين با اش��اره به رش��د نقدينگي بيان داش��ت: رش��د 
نقدينگي به عنوان يكي از عوامل اصلي تورم در ش��ش ماهه ۹۸ 

به ميزان ۲۴۳ ه��زار ميليارد تومان اضافه ش��د و به اين ترتيب 
نقدينگي از هزار و ۸۸۳ ميليارد تومان به ۲ هزار و ۱۲۶ ميليارد 

تومان رسيد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه رشد سرمايه گذاري در يك 
دهه گذشته منفي بوده اس��ت، بيان داشت: در سال هاي ۷۴ تا ۸۴ 
رشد سرمايه گذاري ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده ، 
اما در سال ۹۷ به كمتر از ۱۸درصد يعني به كمترين ميزان در ۴۰ 

سال گذشته رسيده است. 
وي بيان داشت: بررسي ارقام بودجه ش��ركت هاي دولتي در سال 
۹۹ با اعداد ارقام بودجه در سال ۷۰ كه پروژه هاي خصوصي سازي 
شروع شد، ارقام جالبي را نش��ان مي دهد، به طوري كه در سال ۷۰ 
اين رقم هزار و ۲۰۶ ميليارد تومان بوده كه اگ��ر تورم ۹۹ را به آن 
دخالت دهيم كل بودجه ش��ركت هاي دولت��ي ۲۰۱ هزار ميليارد 

تومان است. 

خوانس��اري اظهار داش��ت: رق��م بودجه هاي دولتي در س��ال ۹۹ 
پيش بيني شده كه هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان است كه نشان دهنده 
۶۳۰ درصد افزايش ش��ركت هاي دولتي بوده كه نش��ان مي دهد 
نه تنها خصوصي س��ازي موفق نبوده، بلكه كاماًل يك اثر عكس هم 

داشته است. 
وي با بيان اينكه وضعيت س��رمايه گذاري در كش��ور سال به سال 
وخيم تر مي شود، بيان داشت: به لحاظ نرخ استهالك مي توان گفت 
انباشت سرمايه نه تنها رشد نداشته، بلكه كاهش يافته است و با اين 
روند حتي اگر وضعيت ريسك محيط اقتصادي كشور برطرف شود 
به واسطه تضعيف انباشت س��رمايه روند توليدي كشور با مشكل 
جدي مواجه خواهد ش��د؛ مگر اينكه وضعيت كس��ب و كار بهتر و 

سرمايه گذاري به صرفه تر شود. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه بيان داشت: اگر فضاي كسب و 

كار بهتر و اعتماد عمومي افزايش يابد مشكالت حل مي شود. 

علی شيربند |ميزان


