
از روز يك ش�نبه قيمت گوش�ت گوس�فندي 
به يكب�اره ۳۰ ه�زار تومان افزاي�ش يافت ، اما 
روز گذش�ته قيمت با كاهش ۱۵ ه�زار توماني 
مواجه ش�د و در مقابل قيمت مرغ گران ش�د. 
اين نابس�اماني بازار در حالي اس�ت كه رئيس 
س�ازمان حماي�ت، ف�روش گوش�ت مخلوط 
گوس�فندي را بي�ش از ۹۰ هزار توم�ان تخلف 
دانست و گفت: »بيش از نياز بازار گوشت قرمز 
در س�ردخانه ها موجود اس�ت و با هش�دار به 
دالل ها تأكيد مي كند كه در صورت نياز توزيع 
گوش�ت تنظيم بازاري را افزاي�ش مي دهيم.« 
از يكي، دو روز گذشته قيمت گوشت گوسفندي و 
گوشت گوساله افزايش يافته بود، اما ديروز قيمت 
گوشت گوس��فندي از قيمت خود حدود 15 هزار 
تومان عقب نش��يني كرد، به طوري كه در ميدان 
بهمن تهران، فروش��ندگان هر كيلوگرم گوش��ت 
گوس��فندي را 110 ت��ا 115 هزار توم��ان عرضه 
مي كردند و ب��راي جذب مش��تري ، آاليش هاي 
گوس��فند مانند جگر را به عنوان هديه مي دادند. 
علي اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 
داليلی را براي افزايش قيمت گوشت عنوان كرد 
كه نخريدن آاليش گوسفند از سوي مردم به دليل 
نگراني از ابتال به ويروس كرونا شايد شاخص ترين 
آن باشد. البته وی مش��كالت قرنطينه اي توسط 
سازمان دامپزشكي و محدوديت هاي قرنطينه اي را 

نيز عاملي براي باال رفتن قيمت مطرح كرد. 
يكي از خريداران عمده گوش��ت ب��راي توزيع در 
فروشگاه ها كه در ميدان بهمن بود، به فارس گفت: 
 »قيمت هاي گوشت گوسفندي از روز چهارشنبه 
نسبت به روز قبل آن 10 تا 15 هزار تومان كاهش 
يافته است و براي آنكه خريداران را به خريد بيشتر 
تشويق كنند، آاليش گوسفند را هم بدون دريافت 

پول به خريداران گوشت مي دهند.« 
  افزاي�ش قيم�ت گوش�ت ربط�ي ب�ه 

محدوديت هاي قرنطينه اي نداشت
همچنين سيدبهمن حقي، مديركل امنيت زيستي 
سازمان دامپزشكي كشور در اين باره تصريح كرد: 
»دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات )فائو( وزارت 
جهادكشاورزي كه محل اتصال نهادهاي مرتبط 
با صدور مجوز حمل گوشت و قرنطينه است، تنها 
چند ساعت متوقف شد و اين وقفه كوتاه نمي تواند 

باعث باال رفتن قيمت گوشت شود.« 
ظاهراً حس سودجويي در پشت داستان افزايش 
قيمت گوش��ت نهفته اس��ت، به طوري كه ش��ب 
گذشته هم سخنگوي تعزيرات اعالم كرد افرادي 
كه می گويند افزايش قيمت گوشت به دليل مسائل 
قرنطينه و صدور مجوزها بوده از اساس اشتباه است 
و افزايش هاي بي دليل قيمت در بازار هم تنها ريشه 
در سودجويي برخي افراد دارد، اما اين مسئول كه 
سخنگوي تعزيرات است، اش��اره اي نكرد كه چه 

نهادي بايد براي مقابله با اين افراد ورود كند. 
س��ازمان تعزي��رات از جمله نهادهايي اس��ت كه 
مس��ئوليت نظارت بر قيمت ها را دارد و خود اين 
س��ازمان بايد پيش از هر كس��ي اجازه ندهد كه 
افراد س��ودجو و متخلف به ويژه در ش��رايطي كه 
جامعه نيازمند همدلي و اتحاد است، دچار چنين 
مش��كالتي ش��ود. عرضه گوش��ت در بازار بسيار 
فراوان اس��ت، به طوري كه در چند ماه گذش��ته 
دامداران سطح كش��ور همواره گاليه كرده اند كه 
دام ها روي دستش��ان مانده اس��ت. آنه��ا بيش از 
شش ماه است كه به همه مسئوالن ذيربط هشدار 
داده اند ك��ه اگر فكري ب��رای  م��ازاد دامداري ها 
نكنند، توليدكنندگان متضرر خواهند ش��د.  در 
چنين ش��رايطي چطور قيمت گوش��ت مي تواند 
در بازار افزايش يابد، در حالي كه پيش از اين همه 
توليدكنندگان و مس��ئوالن اعالم كرده بودند كه 
قيمت گوشت نزولي است و در ماه هاي آينده هم 
شاهد كاهش بيشتر قيمت خواهيم بود. مگر اينكه 
فرض كنيم ضعف مديري��ت در بازار و عدم مبارزه 
با متخلفان و سودجويان عامل اين افزايش قيمت 

شده است. 
  دام روي دس�ت دامداران مانده و قيمت 

گوشت بيشتر مي شود
 به گفته دامداران قيمت دام زنده افزايش نداشته 
است اما گوشت آن در بازار گران شده است. قيمت 

گوسفند زنده همچنان در محدوده 40 تا 50 هزار 
تومان به فروش م��ي رود و گراني در بازار دس��ت 
دالالن و سودجويان اس��ت كه دولت بايد فكري 

به حال آنها كند. 
اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوش��ت گوسفندي 
معتقد اس��ت: »در ميدان بهمن تهران غرفه داران 
و به وي��ژه غرفه داران افغانس��تاني قيمت ها را باال 
بردند. البته باال بردن قيمت تنها محدود به ميدان 
بهمن نيس��ت؛ به دليل نبود مديريت و نظارت بر 
بازار سيستم داللي از دامداری تا رسيدن به دست 

مصرف كننده چندين دست می چرخد.
 مرتض��ي رضاي��ي، مع��اون ام��ور دام وزارت 
جهادكشاورزي در گفت و گو با فارس گفت: »دام 
از زماني كه از دامدار خريداري مي شود تا به دست 
مصرف كننده برس��د چهار تا پنج دالل را به خود 
مي بيند و اينها اجازه نمي دهند كه قيمت ها در بازار 
كاهش يابد. قيمت دام زنده معموالً نسبتي با قيمت 
گوشت ويترين مغازه ها دارد؛ اين نسبت معموالً دو 
برابر قيمت دام زنده است، اما قيمت هايي كه اكنون 
در بازار است خيلي بيشتر از اين ميزان می باشد.« 
  توزيع گوش�ت تنظي�م ب�ازاري افزايش 

مي يابد 
از  حماي��ت  س��ازمان  رئي��س  همچني��ن 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ضمن هشدار به 
دالل ها اظهار داشت: »گوشت مخلوط گوسفندي 
تاكنون با قيم��ت كيلويي ۸0 ت��ا ۹0 هزار تومان 
عرضه مي شده كه عرضه بيش از اين قيمت مصداق 
تخلف است.«  عباس تابش با بيان اينكه سازمان 
حمايت با فروش گوشت مخلوط گوسفندي فراتر 
از كيلويي ۹0 هزار تومان حتم��اً برخورد خواهد 
كرد، از مسئوالن وزارت جهادكشاورزي خواست 
ادله خود را براي تعيين قيمت دام زنده و گوشت 
قرمز ارائه كنند.  وي افزود: »ديروز خبري مبني بر 
افزايش قيمت گوشت قرمز و گوشت مرغ منتشر 
شد كه با پيگيري هاي ما مش��خص شد يك تا دو 
كش��تارگاه هزينه كش��تار مرغ را افزايش داده اند 
كه با برخورد الزم، قيمت گوش��ت مرغ به قيمت 

قبل بازگشت.« 
تابش با اش��اره به اينكه تا چند روز پيش از ناحيه 
كاهش قيمت دام زنده و گوش��ت قرمز در فش��ار 
بودي��م، گفت: »ام��روز افرادي براي س��ودجويي 
خود، ويروس كرونا را عامل اختالل در حمل و نقل 
و آاليش دام عنوان و به افزايش قيمت اقدام كردند 
كه الزم اس��ت اعالم كنم همكاران من در سطح 
بازار حضور دارند و با هرگونه حواش��ي در قيمت 
گوشت قرمز به بهانه ويروس كرونا برخورد شديد 

خواهند كرد.« 
وي افزود: »آنقدر گوش��ت قرمز موجود داريم كه 
اگر گوش��ت موجود در بازار كفاف ندهد و عده اي 
بخواهند سو استفاده كنند با عرضه ذخاير گوشت 

قرمز، بازار را اشباع خواهيم كرد.« 
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عقب نشيني ۱۵ هزار توماني قيمت گوشت 
سازمان حمايت: فروش گوشت مخلوط گوسفندي باالتر از ۹۰ هزار تومان تخلف است

  گزارش  یک

  صرفه جويي ۹ ميليارد ليتری در سوخت
 با سدشدن قاچاق

رئيس س�تاد مبارزه با قاچاق گفت: با س�دكردن قاچاق سوخت، 
ح�دود ۹ ميلي�ارد ليت�ر صرفه جوي�ي در س�وخت داش�تيم. 
علي مؤيدي خرم آبادي در گفت و گو با مهر در م��ورد اينكه با توجه به 
بازداشت يكي از مهره هاي اصلي قاچاق سوخت در هفته هاي گذشته، 
آيا اين روند در حوزه هاي ديگر نيز در دستور كار قرار گرفته است، اظهار 
داشت: خوشبختانه اتفاقات جديدي كه در حوزه رهگيري در حال رخ 
دادن است؛ همچون طرح رهگيري سيگار، مؤيد اين مسئله است كه 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تمام توان و ب��ا به كارگيري ظرفيت 
تمام دستگاه ها به سمتي حركت مي كند كه در هيچ نوع كااليي شاهد 

قاچاق نباشيم. 
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: به عنوان مثال در 
حوزه لوازم خانگي، بحث شناسه دار كردن كاالها را داريم كه پس از اين 
فرآيند، اگر كااليي در اين حوزه بدون شناسه باشد، مورد برخورد قرار 
مي گيرد. وي ادامه داد: در ستاد بر اين موضوع متمركز هستيم كه تمام 
كاالها را با راه اندازي ۲۳ سامانه، زيرپوشش ببريم تا بحث قاچاق خود 
به خود و به صورت گام به گام رفع ش��ود. مؤيدي با بيان اينكه در بحث 
سوخت اتفاق بزرگي افتاده است، گفت: در دو سال و نيم گذشته نزديك 
به ۹ ميليارد ليتر صرفه جويي از مسير سوخت داشتيم. سامانه هايي را در 
وزارت نفت و دستگاه هاي مرتبط با تأمين و توزيع سوخت، راه اندازي 
كرديم كه نيل به قاچاق را كاهش مي دهد. اين مس��ئله نشان مي دهد 
هم در وزارت نفت و دستگاه هاي مرتبط با هدايت ستاد در جهت نظم 
بخشي به بحث سوخت توفيقات خوبي حاصل شده است.  رئيس ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: بخش كوچكي خروج سوخت 
داريم كه با تكميل سامانه ها و نهايي ش��دن اقداماتي كه در جدار مرز 

انجام مي دهيم، به حداقل خواهد رسيد. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه چگونه جلوي خروج سوخت به صورت 
لوله كشي را خواهيد گرفت، اظهار داشت: قاچاق سوخت از اين طريق 
نسبت به گذشته كاهش يافته است، اما به هر حال افرادي هستند كه 
با اين اقدامات در صددند منافعي به دست آورند كه البته در حال مقابله 
با آن هستيم. البته بايد تأكيد كنم قاچاق سوخت از اين طريق حجم 

قابل توجهي هم نيست. 

 محصوالت بهداشتی
 مشمول مبارزه با احتکار شد

بر اس�اس مصوبات كارگروه تنظيم ب�ازار براي مقابل�ه با ويروس 
كرونا، تعرفه واردات ماس�ك از ۵۵درصد به ۵درصد تعديل شد و 
محصوالت بهداشتي در فهرس�ت گروه يك كاالهاي اساسي قرار 
گرفت و مشمول كنترل قيمت و مبارزه با احتكار و گرانفروشي شد. 
به گزارش تس��نيم، با توجه به ش��رايطي كه در تهيه موادبهداشتي و 
ضدعفوني و همچنين ماسك رخ داد و داروخانه ها با كمبود اين اقالم 
روبه رو شدند، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت طي بخشنامه اي 
در قالب مصوبات كارگروه تنظيم بازار در تاريخ 5 اسفند ماه، دستورات 

الزم را در اين خصوص صادر كردند. 
بر اس��اس مصوبات كارگروه تنظيم بازار، يكي از مصوبات درخصوص 
خطاب به دفتر مقررات ص��ادرات و واردات گمرك صادرات مواد اوليه 
توليد ماس��ك هاي پزش��كي تا اطالع ثانوي ممنوع شد. همچنين در 
مصوبه ديگري براساس درخواست نماينده وزير بهداشت در كارگروه 
تنظيم بازار، تعرفه واردات انواع ماسك از 55درصد به 5درصد تعديل 
يافت و اولوي��ت ارزي آن از ٧- ۲ به 1- ۲ براي درياف��ت ارز نيمايي با 
اولويت ويژه به تصويب رسيد.  براساس مصوبه ديگر اين جلسه كارگروه 
تنظيم بازار، تم��ام كارخانجات بهداش��تي و س��المت محور از جمله 
كارخانجات توليد محصوالت سلولزي و شوينده ها مكلف به توليد سه 
شيفت و عرضه حداكثري در بازار شدند. همچنين مقرر شد در صورت 
هر گونه كاهش عرضه و عدم توليد مكفي، ب��راي تأمين بازار اقداماتي 
چون رفع ممنوعيت واردات و كاهش تعرفه اقدامات و دستورات الزم 

داده خواهد شد. 
همچنين با توجه به درخواس��ت وزارت بهداشت، مبني بر لزوم توليد 
حداكثري محصوالت بهداش��تي به دليل رش��د غيرمتع��ارف مقادير 
تقاضاي محصوالت مذكور، مقرر شد حداكثر تا جلسه بعدي كارگروه 
تنظيم بازار، كميته مخصوص محصوالت پتروش��يمي نس��بت به در 
اولويت قراردادن تأمين مصارف داخلي LAB براي توليد ش��وينده ها 
)بر اساس توليد سه شيفت و توليد حداكثري( در مقابل صادرات اقدام و 
پيشنهادهاي سياستي براي تحقق اين هدف را به دبيرخانه ارائه كنند. 
پنجمين مصوبه كارگروه تنظيم بازار در 5 اس��فند ۹۸ اين اس��ت كه 
بر اساس درخواست وزارت بهداشت مبني بر ضرورت نظارت بر چرخه 
توليد و توزيع محصوالت بهداش��تي از جمله ماسك، الكل، شوينده ها 
و ضدعفوني كننده ها، كاالهاي مذكور در گروه يك كاالهاي اساسي و 
ضروري قرار گرفته است و مش��مول كنترل قيمت، مبارزه با احتكار، 

گرانفروشي، اختفا، عدم عرضه و كم فروشي خواهد بود. 
بنابراين همه دستگاه هاي نظارتي مكلف شدند با تخلفات مربوطه از جمله 
عدم ثبت موجودي كاالها در سامانه جامع انبارها، مانند ساير كاالهاي 
گروه يك مشمول دستورالعمل مبارزه با احتكار برخورد شود.  بر اساس 
اين گزارش، طبق مصوبات كارگروه تنظيم بازار اين اقداماتي كه ذكر شد 
بايد بالفاصله در روز تصويب يعني در 5 اسفند ماه ۹۸ اجرايي مي شد و 
تنها مصوبه مربوط به تعرفه واردات انواع ماسك از 55 به 5 درصد دو روز 

كاري يعني تا ديروز ٧ اسفند ماه مهلت داده شده است. 
 

كاهش رشد پيش بيني شده براي اقتصاد جهان 
به دليل كرونا

رئي�س بان�ك جهان�ي گف�ت: رش�د اقتص�اد جه�ان در نيم�ه 
خواه�د  درص�دي   2/۵ از  پايين ت�ر  احتم�االً   2۰2۰ اول 
ب�ود ك�ه اي�ن بان�ك ب�راي كل س�ال پيش بين�ي كرده اس�ت. 
به گزارش بلومب��رگ، ديويد ملپ��س در جمع��ي از اقتصاددان ها در 
واش��نگتن گفت:  خبر خوب اين اس��ت كه اين رقم باالتر از نرخ رشد 
اقتصاد در ۲01۹ است، ولي با توجه به شيوع ويروس كرونا، نيمه اول 
احتماالً كندتر خواهد بود و حتي با وجود رشد واقعي ۲/5درصد براي 
كل جهان، اين رقم براي باالبردن كش��ورهاي در حال توس��عه كافي 
نيست. وي در مجمع بين المللي كنفرانس اقتصاد و تجارت در واشنگتن 

گفت ويروس كرونا اكنون موضوع شماره يك در بانك جهاني است. 
ما به دنبال راه هايي براي تأمين منابع در دسترس براي كشورهاي در حال 
توسعه هستيم. ما همچنين از نزديك با سازمان بهداشت جهاني كه در 
خط مقدم مبارزه با اين ويروس قرار دارد، همكاري مي كنيم. ما ابزارهايي 
داريم كه مي توانيم در صورت همه گير شدن ويروس از آن استفاده كنيم«. 
ملپس همچنين به ضعيف بودن رشد اقتصاد اروپا اشاره كرد و گفت: ضعف 
اقتصاد اروپا باعث نگراني كشورهاي آفريقايي مي شود، چون توانايي اين 
كشورها براي رشد تا حد زيادي به سرعت توسعه اروپا بستگي دارد. بانك 
جهاني در پيش بيني خود قبل از ش��يوع ويروس كرون��ا اعالم كرده بود 
رشد اقتصاد جهان در سال جاري ميالدي به آرامي افزايش خواهد يافت 
و به ۲/5 درصد خواهد رسيد كه بيشتر از ۲/4درصد سال گذشته است.  
كريستاليا جورجيوا، رئيس صندوق بين المللي پول به گروه ۲0 اقتصاد 
برتر جهان كه هفته گذشته در عربستان سعودي جمع شده بودند، گفت: 
شيوع ويروس كرونا باعث ش��ده اين بانك 0/1 درصد از پيش بيني رشد 

اقتصاد جهان كم كند و احتماالً شرايط از اين هم بدتر خواهد بود. 

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

 ظاهراً ورود كاال به گمركات، بدون ثبت سفارش 
در اقتصاد ايران مرس�وم شده است. كاالها به 
اميد اينكه باالخره وارد كش�ور مي ش�وند، از 
مبدأ حرك�ت كرده و به س�مت مرزهاي ايران 
مي آيند؛ در حالي كه حتی پروسه ثبت سفارش 
و دريافت مجوزهاي الزم را طي  نكرده باشد. 
  تاريخ براي ترخيص كاالهاي ممنوعه دوباره 

تكرار شد
اي��ن واقعيت اقتص��اد ايران اس��ت ك��ه در آن، 
دولتمردان تاب تحمل فشار واردكنندگان و بعضاً 
رانت جويان را ندارند و اولين باري هم نيست كه 
در آن، واردات برخي از اقالم ممنوع ش��ده و پس 
از گذشت مدتي، با يك مصوبه و تبصره و الحاقيه 
قانوني به بهانه اينكه كاال نبايد در گمركات رسوب 
شود، ترخيص شده و روانه بازار مي شوند.  كمتر 
كس��ي ماجراي ممنوعي��ت و پ��س از آن مجاز 
دانستن واردات پورش��ه ها و خودروهاي لوكس 
را از ياد برده اس��ت؛ اكنون اما تاريخ تكرار ش��ده 
اس��ت. س��ال ۹۲ بود كه به بهانه جهش ارزي و 
س��هم بندي كه دولت بر س��ر اختصاص ارز هزار 
و ۲۲5 تومان��ي و ب��ازار آزاد انج��ام داد، باز هم 
ممنوعيت يك گروه از كااله��ا كه اتفاقاً در جمع 
آنها خودروهاي لوكس هم وجود داشتند، مطرح 
شد. ماه ها بسياري از واردكنندگان پشت در اتاق 
دولتمردان مي نشستند، بلكه بتوانند آنها را قانع 
كنند كه كاالهاي مانده در گمركات كش��ور كه 
پيش از اين تصميم دولت به گمركات رسيده بود 
يا اصوالً ثبت سفارشي براي آنها انجام نشده بود، 
ترخيص شوند.  دولت وقت در همان دوران هم، 
ماه ها مقاومت كرد تا اجازه ندهند اين كاالهاي به 
اصطالح لوكس وارد كشور نشوند؛ چراكه معتقد 
بود در شرايط ارزي آن دوران، اينكه بخواهد اجازه 
دهد كاالهايي از اين دست، از ارز كشور استفاده 
كرده، وارد كشور شوند، منافع عده اي واردكننده 
را تأمين نمايند و در نهايت، زندگي لوكس عده اي 
را تقويت كنند، به صالح نيست، اما اين مقاومت 
تنها چند ماه بيشتر دوام نياورد و دولت وقت باز 

هم از اين تصميم و سياست خود عقب نشست. 

   واردكنندگان پورش�ه هاي ميلياردي، سد 
مقاومتي دولت را شكستند

به گ��زارش مه��ر آخرين ب��اري كه دول��ت باز هم 
نتوانس��ت در براب��ر واردكنن��دگان مقاومت كند، 
سال ۹۲ بود كه به دليل باالگرفتن حواشي مربوط 
ب��ه واردات خودروهاي لوكس، آن ه��م از محل ارز 
مرجع و مبادالتي، دولت ده��م در آخرين روزهاي 
فعاليت خ��ود، واردات خودروهاي لوكس را ممنوع 
كرد. همين مس��ئله كافي بود تا تلي از خودروهاي 
گرانقيمت در گمركات كش��ور ش��كل گيرد كه نه 
امكان بازگشت به كشور مبدأ را داشتند و نه اجازه 

ترخيص آنها از سوي دولت داده می  شد. 
در اين ميان اكنون كه دولت به يكباره تصميم گرفت 
تا واردات كاالهاي گروه 4 يا ب��ه اصطالح كاالهاي 
ممنوعه را آزاد نمايد، برخي بر اين باور بودند كه ارز 
واردات اين كاالها از كش��ور خارج شده و دولت هم 
در مقابل مي تواند با دريافت تعرفه و عوارض واردات 
از اين كاالها درآمدزايي كند. اين استدالل در دولت 
موافقان و مخالفان بسياري داشت. عده اي بر اين باور 
بودند كه جلوگيري از ترخيص خودروها و كاالهاي 
لوكس مانده در گمركات، يك بازي بازنده- بازنده 

است؛ چراكه نه تنها واردكنندگان اجازه واردات آن 
را ندارند، بلك��ه دولت هم از حق��وق و عوارضي كه 
به  عنوان يكي از منابع درآمدي خود محروم مي ماند.  
بر همين اساس بود كه باالخره در آبان ماه سال ۹۲ 
دولت ممنوعي��ت واردات خودروهاي لوكس را لغو 
ك��رد و در ازاي آن تعرفه گمركي اي��ن خودروها را 
به 140درصد افزاي��ش داد. آن روزها بالغ بر5 هزار 
و 6٧۲ دس��تگاه خودرو به كشور وارد ش��د و اتفاقاً 
در همين ماه، باالترين مي��زان واردات خودروهاي 
لوكس با قيمت بيش از 100 هزار دالر طي س��ال 

۹۲ رقم خورد. 
  ممنوعيت واردات تنها يك شوخي است

در اين ميان حدود 10 روزي مي شود كه دولت مجدد 
اين تصميم را تكرار كرده است. البته تمام اين تصميم 
هم مرتبط با كاالهاي لوكس نيس��ت، بلكه در ميان 
فهرست كاالهاي ممنوعه اي كه اكنون با مصوبه هيئت 
وزيران اجازه ترخي��ص يافته اند، برخي كاالهايي هم 
قرار مي گيرند كه الزاماً لوكس نيستند، اما نكته حائز 
اهميت در اين ميان، آن دس��ته از كاالهاي وارداتي 
است كه حتي ثبت سفارش هم ندارند و در جمع آنها 

تعداد كثيري از خودروها هم قرار مي گيرد. 
اكنون پ��س از كش و قوس ه��اي ف��راوان، باالخره 

واردكنندگان موفق شدند كه س��د مقاومت دولت 
را بش��كنند و كاالهاي خود را از گمركات ترخيص 
نمايند. اين در ش��رايطي اس��ت كه تا پيش از اين، 
برخ��ي از وزرا و حتي رئيس كل بان��ك مركزي نيز 
در اين رابطه بر اين باور بود كه نبايد اجازه ترخيص 
خودروهاي وارداتي را داد يا ارز كش��ور را به سمت 
كاالهايي روانه كرد كه وجودش��ان در اقتصاد ايران 
ضرورتي ندارد.  اما به يكب��اره دولت تصميم گرفت 
تا واردات اين كاالها را آزاد نمايد كه اكنون براساس 
اعالم رس��مي گمرك، از پيانو گرفته تا ژل تزريقي 
صورت و غذاي سگ و گربه در آن به چشم مي خورد؛ 
به نحوي كه اقالم مش��مول اين مصوبه از ارزش��ي 
معادل 60 تا ٧0 ميليون يورو برخوردار است كه در 
بين آنها، حدود ۲٧ هزار يورو اس��باب بازي بوده كه 
در سه ماهه اول سال 1۳۹٧ و زماني كه ممنوعيتي 
براي كاال اعالم نشده بود، وارد و در يكي از گمركات 
دپو شده است.  همچنين براس��اس اعالم گمرك، 
حدود ۲06 هزار يورو از اين كااله��ا پيانو و ويالون 
بوده كه طي سه فقره ثبت سفارش در سال 1۳۹6، 
به يكي از گمركات رس��يده و ح��دود 11 ميليون و 
4۲5 هزار يورو از اين كاالها، پوشاك در انواع مختلف 
بوده است، اما گفته هاي معاون گمرك و آمارها نشان 
مي دهد تمامي ژل ه��اي تزريقي موجود در گمرك 
فرودگاه امام خميني )ره( كه ارزش آنها به 5 ميليون 
و ۸00 هزار و ۹15 يورو برآورد مي گردد، داراي ثبت 
سفارش بانكي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و 

حتي داراي كدرهگيري بانك نيز هستند. 
در عين حال، از كل اقالم مشمول مصوبه اخير، سه 
محموله غذاي حيوانات و »پرندگان« به ارزش 61٧ 
هزار و 5۹1 يورو است، اما نكته حائز اهميتي كه نبايد 
از آن غافل شد، آن است كه اقالم صنعتي زيادي نيز 
در ميان كاالهاي گروه 4 دپو شده، وجود داشته كه 
به گفته معاون گمرك ايران، براساس ايجاد نكردن 
رديف تعرفه مجزا براي اين اقالم صنعتي - با وجود 
عدم توليد در داخل كشور- در گروه 4 كااليي قرار 
گرفته و امكان ترخيص آنها فراهم نشده است كه با 
اجراي اين مصوبه مش��كل آنها و برخي اقالم ديگر 

مرتفع مي شود. 

حرمت»ثبتسفارشواردات«راخوددولتمیشکند!
كاال بدون هيچ ثبت سفارشي به گمرك مي آيد و پس از آن، فقط چند ماه معطلي را تحمل مي كند و سپس مقاومت دولت را 

مي شكند و از گمركات ترخيص مي شود؛ اين چرخه اي است كه واردكنندگان به خوبي مي شناسند

   گزارش 2

جوان


