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قاچاق4میلیارددالریبهنامتهلنجي
 اکنون هر لنج تا ۴۰ نيسان بار به نام کاالی ته لنجی از مرزهای آبی جنوب کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد می کند 

که معادل 3 تا ۴ ميليارد دالر کاال در سال می شود

  گزارش  یک

وزيرتعاون:سنواتکارگران
باتغییرکارگاهنبايدصفرشود

افش�اي فس�اد بايد تبديل به رويه شود و از افش�اگران فساد هم 
حمايت کنيم و هم جايزه براي افش�اگران فس�اد در نظر بگيريم. 
به گزارش مهر، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برنامه بزرگداشت 
روز خبرنگار كه در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، 
با بیان اين مطلب اظهار داشت: در راستاي حمايت از كسب وكارهاي 
آس��یب ديده از كرونا ۷۸میلیارد تومان براي ۴۷۸ بنگاه خبري تأثیر 
گرفته از كرونا در قالب ۴ هزار و 599 ش��غل با موضوع كرونا پرداخت 
شد؛ همچنین اگر منابع دولتي تأمین شود، قرار است وام ۱۰میلیون 
توماني براي خبرنگاران به خاطر ايام كرونايي پرداخت ش��ود. محمد 
شريعتمداري گفت: در حال حاضر كارگري كه با چندين سال سابقه 
كارگاه خود را تغییر مي دهد متأسفانه به خاطر ضعف قانون پايه سنوات 
وي را صفر مي كنند و اين نقص قانون بايد برطرف شود و كارگران و از 

جمله خبرنگاران بايد بتوانند پايه سنوات خود را دريافت كنند. 
ش��ريعتمداري ادامه داد: افش��اي فس��اد بايد تبديل به رويه شود و از 
افش��اگران فس��اد هم حمايت كنیم و هم جايزه براي افشاگران فساد 

در نظر بگیريم. 
وي گفت: وزارت تعاون اسامي هزار و ۱3۰ عنوان از مشاغل زيرمجموعه 
ش��ركت هاي تأمین اجتماعي و وزارت كار را منتش��ر كرد؛ همچنین 
وام هاي يارانه داري كه ب��ه گروه هاي مختلف پرداخت ش��ده همه به 
صورت شفاف اعالم شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره 
به عرضه ۱۰درصد سهام شستا در تأمین اجتماعي اظهار داشت: اين 
شركت شفاف ش��ده و از اين پس بايد مديرعامل شس��تا به جاي ارائه 
گزارش در اتاق دربسته به مجمع عمومي اين شركت در سالن چندهزار 

نفري در برابر گزارش حسابرسي شده پاسخ دهد. 
شريعتمداري ادامه داد: امس��ال بعد از ۱۴سال پیگیري، موفق شديم 
همسان سازي حقوق بازنشستگان را انجام دهیم كه حقوق ۱/5 میلیون 
بازنشسته كشوري و 3/5 میلیون بازنشسته كارگري همسان سازي شد. 
تالش مي كنیم حق مسكن كارگران به زودي در دولت تصويب شود كه 
در آن صورت حداقل حقوق كارگران نسبت به سال گذشته از رشدي 
معادل ۴۴درصد برخوردار مي ش��ود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: تالش بر اين اس��ت اليحه امنیت ش��غلي خبرنگاران را با كمك 
تشكل هاي خبرنگاري تهیه كرده و از س��وي دولت به مجلس تقديم 
كنیم. اگر منابع دولتي تأمین ش��ود، قرار است وام ۱۰میلیون توماني 

براي خبرنگاران به خاطر ايام كرونايي پرداخت شود. 
شريعتمداري تصريح كرد: بعد از عرضه شس��تا در بورس اين شركت 
بايد به صورت منظم هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد بدهد. ارزش 
اين ش��ركت امروز به ۴5۰هزار میلیارد تومان رسیده، در حالي كه در 
ابتداي عرضه ارزش آن ۱5۰ هزار میلیارد تومان بود و بیش از 5 میلیون 
نفر هر كدام به طور میانگین 5۰۰ هزار تومان س��هام اين ش��ركت را 

خريداري كردند. 
........................................................................................................................

عرضه۵هزارتنمرغ
بانرخ13هزار۵00تومان

معاون دفت�ر برنامه ري�زي، تأمين، توزي�ع و تنظيم ب�ازار وزارت 
صم�ت از توزيع م�رغ دولتي ب�ه منظور تنظي�م بازار خب�ر داد و 
گفت: طبق مصوبه س�تاد تنظيم ب�ازار 1۵هزار تن م�رغ با قيمت 
تنظيم بازاري مجوز توزيع داش�ت ک�ه از اين مي�زان 1۰ هزار تن 
مرغ توزيع ش�ده و ۵ هزار تن مرغ نيز همچنان در راه بازار است. 
به گ��زارش خبرگزاري صدا و س��یما، س��عید صارمي با اش��اره به 
اينكه مرغ هاي دولت��ي با نرخ ۱3 ه��زار و 5۰۰ توم��ان در اختیار 
مصرف كنندگان قرار مي گی��رد، افزود: فروش��گاه هاي زنجیره اي، 
میادين میوه و تره بار شهرداري ها و اصناف منتخب شبكه تعیین شده 
توزيع مرغ تنظیم بازاري در كش��ور هس��تند. ذخاير مكفي مرغ در 

كشور وجود دارد. 
صارمي در پاس��خ به اين س��ؤال كه حجم جوجه ريزي در حال حاضر 
چقدر اس��ت، گفت: میزان جوجه ري��زي در ارديبهش��ت و خردادماه 
به ترتیب ۱۱۴ میلی��ون و ۱۱۰ میلیون قطعه بوده ك��ه اين كاهش با 
پیشنهاد وزارت كشاورزي بوده است. وي تصريح كرد: مجدداً از وزارت 
جهاد كشاورزي درخواست شده است، مقادير جوجه ريزي را در سطح 
نیاز داخلي پیشنهاد بدهند و بازنگري در میزان جوجه ريزي تا سقف 

۱۲5 میلیون قطعه پیشنهاد شده است. 

طالرکورد2000دالريرازد
در حالي که ش�اخص ها در بازار بورس وال اس�تريت ش�اهد رشد 
بود، قيمت طال اواخر روز سه شنبه به باالي رقم 2 هزار دالر رسيد. 
به گزارش تسنیم به نقل از رويترز، پس از آنكه دموكرات ها و كاخ سفید 
به توافق بر سر اقدامات محرك اقتصادي جديد جهت كمك به اقتصاد 
بحران زده امريكا نزديك شدند و در حالي كه شاخص ها در بازار بورس 
وال استريت شاهد رشد بود، قیمت طال اواخر روز سه شنبه به باالي رقم 

۲ هزار دالر رسید. 
براس��اس اين گزارش، قیمت هر اونس طال روزگذشته با ۰/۱9درصد 
افت نسبت به رقم پاياني جلسه قبل به ۲۰۱5 دالر و 3۱ سنت رسید. 
همچنین قیمت فلز زرد در معامالت آتي ام��روز و براي تحويل در ماه 

دسامبر با ۰/56 درصد رشد به ۲۰3۲ دالر و 3۰ سنت رسید. 
محمد االريان تحلیلگر مؤسس��ه آلیانز در اين ب��اره گفت: »با توجه به 
اينكه میزان س��وددهي اوراق قرضه دولتي بس��یار پايین آمده است و 
سرمايه گذاران به دنبال دارايي هاي كم ريسك مي گردند، افزايش قیمت 

طال قابل فهم به نظر مي رسد.«
لي فريج استراتژيست مؤسسه استیت استريت گلوبال ماركتس گفت: 
بازارها امید خود را نسبت به اينكه كنگره با گنجاندن مزاياي كافي در 
بسته محرك اقتصادي جديد موافقت كند، از دست داده اند و اين مسئله 

موجب خواهد شد فدرال رزرو ترازنامه خود را افزايش دهد. 
وي افزود: افزايش خريد اوراق قرضه از طريق سیاس��ت تس��هیل 
كمي فدرال رزرو و افزايش عرضه پ��ول در نهايت موجب كاهش 
ارزش دالر خواهد شد. عضو ارشد دموكرات سنا روزگذشته گفت: 
دور جديد بسته مالي مقابله با كرونا در مسیر درستي قرار گرفته، 
اما هنوز اختالف نظرها میان دو طرف زياد است. به دنبال كاهش 
نرخ بهره و افزايش س��رمايه گذاري در بازار طال به دلیل نگراني از 
تبعات تورمي سیاس��ت هاي محرك اقتصادي بانك هاي مركزي 
جهان قیمت طال از ابتداي س��ال جاري میالدي 33 درصد رشد 

داشته است. 
كوين گیديس، تحلیلگر مؤسسه ريموند جیمز گفت: »در مورد میزان 
كمك بسته محرك اقتصادي جديد به اقتصاد امريكا و هزينه هاي ناشي 

از آن نگراني هايي وجود دارد.«

مخالفت تلويحی دولت با طرح نمايندگان مجلس

جهانگيري: شرايط آنقدر سخت نيست كه به سمت كاالبرگ برويم

   گزارش 2

در حالي ک�ه مجلس در حال بررس�ي توزيع 
کاالب�رگ در ميان اقش�ار متوس�ط و ضعيف 
جامع�ه اس�ت، مع�اون اول رئيس جمه�ور 
ضم�ن اع�الم مخالف�ت دول�ت ب�ا توزي�ع 
کاالب�رگ گف�ت: ش�رايط آنق�در س�خت 
نيس�ت ک�ه ب�ه س�مت کاالب�رگ بروي�م. 
طي دو هفته گذشته، مجلس طرح  توزيع كاالبرگ 
براي كاالهاي اساسي مخصوص دهك هاي پايین 
جامعه را در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت. 
در راس��تاي اين طرح كاالبرگي ب��راي كاالهاي 
اساس��ي طراحي مي ش��ود تا دولت درخصوص 
كاالهاي اساسي، حمايتي را از اقشار آسیب پذير 
جامعه داشته باشد. اين اقدامات در حالي صورت 
مي گیرد كه معاون اولي رئیس جمهور در حاشیه 
نشس��ت هیئت دولت و در جم��ع خبرنگاران، 
با اعالم اينكه دولت با اين طرح مخالف اس��ت، 
گفت: دولت تا اين لحظه موافق كاالبرگ نیست، 
چراكه در آن صورت دولت بايد خود تأمین كننده 
و توزيع كننده كاال به اقصي نقاط كشور باشد. در 
دوران جنگ ستاد بسیج اقتصادي وجود داشت 
كه شامل تش��كیالت و كارگروه هايي براي تهیه 

و توزيع كاال بود، يعني خ��ود كاال را تأمین و در 
سیستم توزيع به سراسر كشور مي رساند و بعد 

با كاالبرگ تسويه مي كرد. 
وي افزود: چنین سیستمي در سال هاي گذشته 
كاماًل بهم خورده است و اكنون يك نظام تقريباً 
آزاد به لحاظ كاال در كش��ور شكل گرفته است. 
وقتي كسي از كاالبرگ سخن مي گويد، بايد اول 
ساز و كار هاي دولتي آن را ايجاد كند كه چنین 
ساز و كاري هزينه هاي سنگین، نیروي انساني 

بسیار زياد و شبكه توزيع مناسب نیاز دارد. 
جهانگیري گفت: شرايط كنوني ما هنوز در حدي 
اس��ت كه مي توانیم كاال هاي م��ورد نیاز مردم 
را به وفور به دستش��ان برس��انیم، شرايط آنقدر 
سخت نیست كه به س��مت كاالبرگ برويم و با 

محدوديت هاي اين چنیني روبه رو شويم. 
مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود: همین امروز 
كه درحال گذران س��خت ترين ش��رايط تحريم 
هستیم، حجم تجارت خارجي كشور ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد دالر است، باوجود چنین حجم تجاري در 
مقطع فعلي نیازي به ضرورت اين اقدام احساس 

نمي كنیم. 

   وفور کاال به عنوان سياست اصلي دولت 
دنبال مي شود

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرايط شیوع 
كرونا، تحريم و مس��ائل اقتص��ادي پیش آمده، 
اظهار داشت: تالش دولت اين است كه گره ها را 
از زندگي مردم باز كن��د و همچنین وفور كاال به 

عنوان سیاست اصلي دولت دنبال مي شود. 
جهانگیري با اش��اره به شرايط كش��ور گفت: به 
لحاظ اقتصادي به دلیل مس��ائل تحريم شرايط 
ويژه اي داريم؛ امروز مش��كالت اقتصادي كشور 
جدي و موضوع معیش��ت مردم ب��راي ما جدي 
اس��ت؛ به عنوان دولت اولويت اول ما رسیدگي 
به مسائل معیشتي مردم اس��ت. وي همچنین 
افزود: تالش براي توسعه كشور نیز در دستور كار 
دولت قرار دارد، در زمینه معیش��ت نیز در سال 
جاري دولت تصمیمات خوبي گرفت و همچنان 
ارقامي كه دولت به عنوان كمك معیشت، يارانه 
يا افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان 
پرداخت مي كند در باره همه اقشار تغییر جدي 

داشته است تا بتوانیم فشار را كاهش بدهیم. 
آقاي جهانگیري گفت: به لحاظ اقتصادي تالش 

بر اين است كه در شرايط تحريم گره ها از زندگي 
مردم باز ش��ود و همچنین تالش دستگاه ها اين 
است مردم به كاالهاي مورد نیازشان دسترسي 
داشته باشند؛ البته ممكن است گاهي قیمت ها 
باال باش��د، اما باالخره تالش دولت اين است كه 
وفور كاال به عنوان سیاس��ت اصلي دولت مورد 

توجه باشد. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اينكه حمايت 
از تولید از بحث هاي جدي و م��ورد توجه دولت 
است، اظهار داشت: ما شوراهاي متعددي داريم كه 
كارشان رفع موانع تولید است؛ اقتصاد مقاومتي نیز 
به عنوان مهم ترين سیاست در دستور كار دولت 
بوده كه مهم ترين هدف آن رسیدگي به امر تولید 
و اشتغال كشور است. جهانگیري در ادامه با اشاره 
به دستورات مقام معظم رهبري براي حمايت از 
تولید گفت: در جلسه روزگذشته سران سه قوه 
مقرر شد، يك كارگروه براي جهش تولید و كمك 
به حل مس��ائل پیش روي تولید تش��كیل شود 
كه اين كارگروه احتماالً تا هفته آينده تش��كیل 
مي شود، البته اگر نتوانیم كار را در كارگروه هاي 

موجود حل كنیم. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

638205780كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
173001250تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

1052105010لنت ترمزايران 
52510025000پارس الكتريك 

308801470توسعه شهري توس گستر
701703340سيمان تهران 

321701530صنايع پتروشيمي خليج فارس
696003310ايران ترانسفو

385101830كيميدارو
28856013740قنداصفهان 

458802180بيمه آسيا
1088405180نوش مازندران 

236001120سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
305701450توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

13920660بانك پاسارگاد
264101250تأمين سرمايه اميد

19030900سرمايه گذاري خوارزمي
967504600معادن منگنزايران 
606302880داروسازي اسوه 

237501130س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
356401690سرمايه گذاري بهمن 

19120910تأمين سرمايه بانك ملت
4680220بانك پارسيان 

7020330بانك اقتصادنوين 
251301190سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

390101850سيمان هگمتان 
381601810سراميك هاي صنعتي اردكان 

384301830آسان پرداخت پرشين
290801380سيمان فارس وخوزستان

795303780معدني دماوند
1513407200قندثابت خراسان 

358101700گروه بهمن 
756103600شكرشاهرود

231501080سرمايه گذاري سپه 
4160190بانك صادرات ايران

742803530كالسيمين 
796503790كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

379001800گسترش نفت وگازپارسيان
316601190ايران ياساتايرورابر
275201310سيمان خوزستان

870003890نفت پارس 
18640880توسعه معادن وفلزات 

14630690سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
458302180صنايع كاشي وسراميك سينا

12450550بيمه دانا
629502990گروه صنعتي پاكشو

13950500بانك خاورميانه
467202220گروه مپنا)سهامي عام(

768703660شيمي داروئي داروپخش 
296501410سيمان صوفيان 

977604650بهنوش ايران 
27800700فنرسازي خاور

561302670نيروكلر
555702640بيسكويت گرجي 
16320770سيمان مازندران 

11200530گروه صنايع كاغذپارس
1868608890سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
20080950تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

211701000بيمه پارسيان
12750290سايپاآذين 

521002440پااليش نفت بندرعباس
46797022280سايراشخاص بورس انرژي

328901270فوالدآلياژي ايران
33240210كابل البرز

23726011290پارس خزر
953804540نيروترانس 

21700400ماشين سازي اراك 
774203660فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش

281801340زامياد
846101320مس شهيدباهنر

384001820تراكتورسازي ايران 
458402180توليدي چدن سازان

556702650به پرداخت ملت
664003160كارخانجات قندقزوين 

10960520سرمايه گذاري اعتبارايران
408201940فروسيليس ايران 

15750750سيمان سپاهان 
264901260سرمايه گذاري بوعلي 

17360820موتورسازان تراكتورسازي ايران 
378901800 ايران دارو

537802560فرآورده هاي نسوزآذر
16680790كمباين سازي ايران 

974804640نفت بهران 
412001410سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

396401880دارويي لقمان 
16190770تأمين سرمايه نوين
20280480تأمين سرمايه اميد

679403230توسعه معادن روي ايران 
353201680سيمان اروميه 

349801660سرماآفرين 
46798019710صنايع شيميايي سينا

970001330معدني دماوند
225901070گروه ستوسعه صنعتي ايران

8132030توليدمواداوليه داروپخش 
19690930حفاري شمال

20450960سيمان شاهرود
341801610گروه صنعتي بارز

31270890ملي صنايع مس ايران  
17480530 گروه صنايع بهشهرايران 

13020150سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
288201370آلومينيوم ايران 

14450500ليزينگ ايرانيان
24500750فرآوري موادمعدني ايران 

1808705370ملي سرب وروي ايران 
18700500سرمايه گذاري توسعه ملي 
20490210معدني وصنعتي چادرملو
1273106060بورس اوراق بهادارتهران

-366001420نفت سپاهان
414001970لوله وماشين سازي ايران 

30720740البرزدارو
17510830پست بانك ايران

1105905260ايران تاير
363301730داروسازي كوثر

319601380كاشي الوند
693503300جام دارو

597502840گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
651901130فروشگاه  هاي  زنجيره اي افق كوروش

-2410090سامان گستراصفهان 
43600420پاكسان 

206500معدني وصنعتي گلگهر
453001350رينگ سازي مشهد

23450790بيمه البرز
383501820سرمايه گذاري پارس توشه 

510101720پتروشيمي جم
-10090100سرمايه گذاري صنعت بيمه 

2474606560درخشان تهران 
65020910سرمايه گذاري ساختمان ايران

11550110سيمان دورود
2100010سيمان هرمزگان 

53240890مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
630002340دارويي رازك 
13250160سيمان شرق 

1472107010الميران
789703760سيمان سفيدني ريز
799803800كمك فنرايندامين 

23480180سيمان كرمان 
434102060توريستي و رفاهي آبادگران ايران

825002550شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
1327206320صنايع جوشكاب يزد

48600470گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1384903320ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

828010قطعات اتومبيل ايران 
21990460فوالدكاوه جنوب كيش

-13600510فيبرايران 
41800100گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

695803310سرمايه گذاري شاهد
28000300كارت اعتباري ايران كيش

18000250بانك كارآفرين 
620401440صنايع الستيكي سهند

-10900100بيمه دانا
1540003910داروپخش )هلدينگ 
14700700ليزينگ خودروغدير

قاچاق ته لنجي به معضلي در مرز هاي آبي کشور 
تبديل ش�ده اس�ت، کل ظرفيت يك لن�ج را با 
کاال پر و در بنادر تخليه مي کنن�د. به طوري که 
ه�ر لن�ج مي توان�د 3۰ ت�ا ۴۰نيس�ان به اس�م 
ته لنجي کاال وارد کند. هي�چ نهادي هم نظارت 
ندارد ک�ه اين کااله�ا، مجوز وزارت بهداش�ت 
دارد ي�ا خير؟ ي�ا س�اير حقوق ه�اي ورودي را 
پرداخت کرده اس�ت؟ رون�د افزاي�ش واردات 
ته لنجي، حماي�ت از مافياي واردات اس�ت که 
بي توجهي مس�ئوالن آن را رون�ق هم می دهد.

سال هاست كه كاالهای ته لنجي يا ملواني از مرزهاي 
آبي كشور وارد مي شوند، اما در اين میان گسترش 
قاچاق ته لنجي به معضلي تبديل ش��ده كه به نظر 
مي رسد اين قاچاق توس��ط مافیايي از رانتخواران 
حمايت مي شود. طبق شواهد سازمان هاي مربوط 
همچون س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و گمرك با 
پاسكاري و رد مسئولیت اراده اي در پايان دادن به 
ورود حجم باالي قاچاق را ندارند. براس��اس آمارها 
ساالنه بالغ بر 3 تا ۴میلیارد دالر كاالي غیرمجاز از 
طريق قاچاق ته لنجي به كشور وارد مي شود. بديهي 
است، مهم ترين پیامد ورود قاچاق آسیب جدي بر 
بدنه اقتصاد كشور، كاهش و ورشكستگي واحدهاي 
تولیدي و كند شدن رونق تولید است كه كشور را از 

مسیر توسعه منحرف مي كند. 
   ادامه واردات ته لنجي در گناوه و آبادان 

جعفر آهنگ��ران، معاون اقتص��ادي مناطق آزاد 
درباره قاچاق ته لنج��ي در مناط��ق آزاد گفت: 
»واردات ته لنجي در مناطق آزاد نداريم، واردات 
ته لنجي مربوط به گناوه و آبادان است كه به نوعي 
مس��تقل عمل مي كنند و تابع مق��ررات مناطق 
آزاد نیستند و نظارت فعالیت آنها هم با سازمان 

مناطق آزاد نیست.« 
وي افزود: »سازمان بنادر پروتكلي دارد كه ملوانان 
براس��اس تفاهم با گمرك، واردات ته لنجي انجام 
مي دهند. واردات مناطق آزاد به سرزمین اصلي از 

طريق گمرك ايران صورت مي گیرد.« 
  هيچ نهادي بر فعالي�ت ته لنجي ها نظارت 

ندارد
حسام محمدي، پژوهش��گر حوزه مناطق آزاد و 
تحلیلگر مسائل اقتصادي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران ج��وان، در تش��ريح وضعیت قاچاق 
ته لنجي در مناطق جنوبي و مرز هاي آبي تصريح 
كرد: »در قديم لنج هاي تجاري س��نتي كه غالباً 

زير 5۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت مي كردند 
و مق��داري كاال را برای مصارف ش��خصي خود، 
بدون تش��ريفات گمركي و حق��وق ورودي وارد 
مي كردند كه اين رقم به تدريج افزايش پیدا كرد 
و منجر به تصويب قانون براي آن شد، در هر سفر 
سقف ۱/5میلیون تومان و بعد ۴میلیون تومان و 
معافیت ۱۰ و ۱5 میلیون توماني گذاش��تند. در 
حال حاضر واردات ته لنجي به كل لنج تبديل شده 
و به اسم ته لنجي است، ولي كل ظرفیت يك لنج 

را كاال وارد و در بنادر تخلیه مي كنند.« 
او ادامه داد: »به نوعي مي توان گف��ت اين قضیه از 
مسیر خود منحرف شده است، به مرور زمان كه اين 
لنج هاي تجاري در صنعت تجارت جايگاه خود را از 
دست دادند، كشتي ها و ناو هاي جديدي وارد و اينها 
وابسته به معافیت تجاري شدند. دولت به جاي اينكه 
كمك كند تا ناوگان خ��ود را اصالح كنند، مداخله 
غیراصولي كرد و معافیت ته لنجي به ملوانان داد و 
همچنین معافیت آنها را بیشتر كرد. در حال حاضر 
هر لنج مي تواند 3۰ تا ۴۰ نیسان به اسم ته لنجي وارد 
كند و هیچ نهادي نظارت ندارد كه اين كااليي كه 
گروه چهار است، مجوز وزارت بهداشت دارد يا خیر؟ 
يا ساير حقوق هاي ورودي را پرداخت كرده است؟«

اين تحلیلگر اقتصادي تصريح كرد: »آمارهاي ضد و 
نقیضي منتشر شده است، اما در گزارش هاي ستاد 
مقابله با قاچاق كاال و ارز ح��دود ۴ میلیارد دالر در 
سال تخمین زده مي ش��ود كه وزير اسبق صنعت، 
معدن و تجارت آمار 5میلیارد دالر را هم داده بود. 
بسیاري از كاالهاي قاچاق كه ته لنجي وارد مي شوند، 
تولید مشابه دارند و سالمت آنها هم مدنظر است، 
زيرا اين كاالها شامل موادغذايي و لوازم خانگي است 
كه صنعت داخلي را تحت تأثیر قرار مي دهد؛ موضوع 
بعدي ارزي اس��ت كه به اصطالح از كف بازار جمع 

می شود و فشاري كه بر بازار ارزي وارد مي كنند.« 
   همتي: مرز ها رها شده اند و ورود ۴ ميليارد 

دالر به کشور بازار ارز را به هم مي ريزد
حسام محمدي ادامه داد: »چندي پیش رئیس بانك 
مركزي در مصاحبه اي انتقادي عن��وان كرده بود، 
مرز ها رها شده اند و از ته لنجي ساالنه 3 تا ۴ میلیارد 
دالر وارد مي شود كه بازار ارز را به هم مي ريزد و انتقاد 
اوضاع نابسامان ارز به سمت بانك مركزي است، بلكه 

بايد جلوي اين مبادي گرفته شود.« 
وی اضافه ك��رد: »در حال حاضر ح��دود ۲۰ هزار 
ملوان امور معیشتي شان به قاچاق ته لنجي وابسته 

است، به عالوه دهها هزار صنفي كه در گناوه، بوشهر 
و بازار ته لنجي آبادان شكل گرفته اند كه اگر دولت 
بخواهد نظارت داشته باشد و دستور ثبت كاال بدهد 
تا ورودي حقوقي اخذ كند، ملوانان اعتراض خواهند 

كرد و مسئله امنیتي مي شود.« 
اين تحلیلگر اقتصادي توضیح داد: »دولت بايد دو 
راهكار براي كنترل اين موضوع داشته باشد،چون 
هم در موضوع ارز و تولید داخل آسیب وارد می كند و 
هم تمام قواعد را دور مي زند. به عنوان مثال اگر دولت 
گارانتي و شناسه كاال را الزامي يا هر محدوديتي را 
اعمال مي كند واردات ته لنجي آن را دور مي زند.« 

  واردات ته لنجي
دولت براي اصالح اين موض��وع بايد ورود كند و در 
وهله اول به معیش��ت مردم توجه كن��د؛ يعني اگر 
مي خواهد حق��وق ورودي و حق گم��رك بگذارد، 
بايد تصويب كند كه اين حقوق ورودي مس��تقیم 
خرج اشتغال و معیش��ت مردم منطقه شود؛ يعني 
دولت قبل از اينكه بخواه��د مانع واردات غیرمجاز 
ته لنجي به صورت تدريجي و پلكاني شود، بايد به 
توسعه اشتغال در اين مناطق كمك كند. دولت بايد 
اين موضوع را به سمت تجارت رسمي هدايت كند، 
زيرا اين لنج ها سوخت يارانه اي مي گیرند و به امارات 

مي روند. حداقل نیاز دولت را برآورده كنند. 
   31 بندر باسكول و گمرك ندارند

محمدي با اشاره به وضعیت مرز هاي دريايي و نبود 
نظارت كافي گفت: »در ته لنجي 3۱ بندر وجود دارد 
كه برخي از آنها در اختیار س��ازمان بنادر و برخي 
در اختیار گمرك است و اين بنادر باسكول ندارند 
و حتي گمرك در آنها مستقر نیس��ت. دولت بايد 
آيین نامه  هايي تدوين كند تا تكلیف مشخص شود 
كه رس��یدگي و پیگیري درباره قاچاق ته لنجي در 

اختیار سازمان بنادر يا گمرك است.« 
اين تحلیلگر اقتصادي در تشريح جزئیات وضعیت 
مرز هاي آبي عنوان ك��رد: »در بعضي مرز ها حتي 
با وجود باس��كول بارها كنترل نمي شوند و نزديك 
به ۷۰ نیس��ان بار را خارج مي كنن��د. به دلیل نبود 
زيرساخت ها توس��ط گمرك حتي با تأكید دولت 
كنترل بار ه��ا در مرز هاي آبي جن��وب ايران وجود 
ندارد. قاچاق ته لنجي كه يك رويه نانوشته است و 

در قانون موضوعي به نام ته لنجي نداريم.« 
  شوراي تأمين استان مصوبه وزارت کشور 

را وتو کرد
اين كارشناس اقتصادي افزود: »چندين بار وزارت 

كشور مصوب كردند جلوي ورود اين قاچاق به كشور 
گرفته شود، شوراي تأمین استان مصوبه اي داده و 
تصويب هیئت دولت را با توجه ب��ه احتمال ايجاد 
اغتشاش لغو كرده است؛ بنابراين مسئوالن محلي 
و شوراي تأمین استان در جلوگیري از ثبت و ضبط 

قاچاق ته لنجي مؤثرند.« 
اين پژوهش��گر مناطق آزاد با اش��اره به حمايت 
مافیا و رانتخ��واران از قاچاق ته لنجي اظهار كرد: 
»در صحبتي كه با ملوانان داشته ايم، آنها صاحب 
كاال نیس��تند. در آيین نامه ها و پشتیباني برخي 
نمايندگان مجلس كه بر حمايت از اشتغال ملوانان 
تأكید شده است، آنها به ازاي هر سفري كه به طور 
معمول يك تا دو ماه ب��ه طول مي انجامد، حقوق 
ثابت كارگري دريافت مي كنند كه مبلغي بین يك 
میلیون و ۲۰۰تا ۲ میلیون تومان است و بستگي 
به سمت ش��ان در لنج دارد. صاحب كاال شخص 
ديگري اس��ت.« محمدي ادام��ه داد: »اتحاديه 
لنج داران مدعي است كه لنج داران يك میلیارد 
براي خريد لنج هزينه كرده و در صدد اشتغالزايي 
هستند، در حالي كه قاچاق مي كنند و بسیاري از 
فرصت هاي اشتغال را در كشور مي سوزانند، ولي 
در نهايت قدرت در دست كساني است كه صاحب 
كاال هستند. بسیاري از سايت ها سفارش كاال را 
از كشورهاي حاشیه خلیج فارس همچون دوبي 
مي گیرند و از طريق قاچاق ته لنجي وارد مي كنند 

و تحويل در تهران انجام مي شود.« 
   جريان قدرتمند مالي پشت ماجراي قاچاق 

ته لنجي 
اين پژوهش��گر مناط��ق آزاد اف��زود: »به نظر 
مي رس��د جري��ان قدرتمند مالي پش��ت اين 
ماجراس��ت و حمايت مي كند ك��ه در صورت 
پیگیري ثبت و نظارت كاال در مرز هاي دريايي 
متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادي شان در 
اين اس��ت كه حقوق ورودي ندهند و عوارض 
گمرك پرداخت نكنند و منفعت ش��ان در اين 
است كه كاالي ممنوعه و گروه چهار را از طريق 
قاچاق وارد كنند و ملوانان زير دست خود را به 
صف مي كنند و مقابل گمرك بنر مي زنند و در 
آن را مي بندند كه دول��ت به داليل مالحظات 
امنیتي كوت��اه مي آيد.« او ادام��ه داد: »دولت 
بايد بهانه معیش��ت را به هر طري��ق و با اعمال 
سیاس��ت هاي كارآمد از آنها بگی��رد، به عنوان 
مثال حقوق ورودي درياف��ت كند و به ملوانان 
يارانه بدهد كه همان هزين��ه كردن در جهت 
اشتغال و توس��عه زيرس��اخت ها خواهد بود، 
زيرا 3 الی ۴ میلیارد دالر كاال از اين طريق وارد 
كشور مي ش��ود كه عدم النفع دولت نزديك به 
يك الی ۱/5 میلیارد دالر است. قاچاق ته لنجي 
كاالهايي وارد مي كنند كه سود بازرگاني شان 
باال يا ممنوع است، مانند لوازم خانگي و پوشاك 
و اقالم خوراكي مانند نوشابه هاي انرژي زا كه در 

تهران به وفور يافت مي شوند.« 
   پاسكاري مسئوالن ذيربط

محمدي در پايان با اشاره به مسئولیت سازمان هاي 
مرتبط با مقوله قاچاق عنوان كرد: »به صورت كلي 
موضوع قاچاق داراي چند پارامتر اس��ت كه به هر 
سمت برويم تقصیر را برگردن ديگري مي اندازند.

به عن��وان مث��ال بخش��ي از قاچ��اق كانتین��ري، 
چند اظهاري و اظهار خالف واقع در گمرك ش��كل 
مي گیرد. بخش��ي مربوط ب��ه كوله ب��ري، ملواني، 
ته لنجي و بخشي هم تعاوني هاي مرزنشین و بخشي 
مناطق آزاد است.«  وي افزود: »مناطق آزاد ساختار 
و قانون مجزايي دارد و ته لنجي لزوماً به آنها مربوط 
نمي ش��ود و س��راغ هر كدام از آنها كه براي اصالح 
برويم، بهانه اي مي آورند. به عن��وان مثال اتحاديه 
ته لنجي مي گويد معیش��ت و زير ساخت ها در اين 
مناطق ضعیف است و س��ازمان هاي مرتبط ديگر 
هم به بخش هاي ديگر ارجاع مي دهند. متأس��فانه 

در اين باره به فرافكني رسیديم.«

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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