
با ش�روع مجدد تحريم ها در سال ۹۷، دو برند 
كره اي با ارس�ال نک�ردن قطعات به ش�ركاي 
ايراني ش�ان، اي�ران را ت�رك كردن�د، ام�ا به 
قاچاق گس�ترده و س�ازمان يافته محصوالت 
خ�ود ب�ه اي�ران روي آوردن�د. به گفت�ه دبير 
انجم�ن ل�وازم صوت�ي و تصوي�ري همين دو 
برند همچن�ان در بازار ايران حضور گس�ترده 
دارن�د و دالر حاصل از قاچاق بنزي�ن و دارو به 
صورت ل�وازم خانگي ب�ه كش�وربرمي گردد. 
زماني مشكل قاچاق در بازار لوازم خانگي، فعاليت 
كولبران يا كاال هايي بود كه به اصطالح به صورت 
ته لنجي از كش��ور هاي عربي وارد كشور مي شد؛ 
اكنون مشكل بزرگ تر شده است و ورود اين كاال ها 
به كشور دست يك فرد يا گروه معمولي نيست كه 

بشود با بگير و ببند با آن مبارزه كرد. 
طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق كاال از دي سال 
۹۸ مبارزه با لوازم خانگي بدون شناس��ه )قاچاق( 
آغاز شد، اما فعاالن بازار همچنان تأكيد دارند كه 
هيچ عزمي براي مبارزه واقعي با قاچاق وجود ندارد، 
چراكه نه توليد كنندگان توانستند نياز بازار را تأمين 
كنند و نه قاچاق دست كولبر و ته لنجي است، بلكه 
لوازم خانگي قاچاق با كانتينر وارد و توزيع مي شود و 
عرضه كنندگان نيز با آرامش كامل كاال هاي قاچاق 

را با گارانتي خودشان عرضه مي كنند!
به گفته فعاالن بازار، كاال هاي قاچاق با كانتينر وارد 
و به راحتي در كشور توزيع مي شوند و در معرض 
ديد عموم در فروشگاه ها قرار مي گيرد و مردم نيز 
به دليل بي اعتمادي كه به كيفيت كاال هاي داخلي 
دارند، رغبت بيشتري به خريد كاالي قاچاق بدون 
گارانتي از خود نشان می دهند. از آنجا كه تعزيرات 
يا اتحاديه هاي مربوطه نيز عالقه اي براي به هم زدن 
آرامش بازار ندارند و به همين دليل خريد و فروش 
كاال هاي قاچاق رونق دارد و توليد كنندگان داخلي 
همچنان از عملكرد ضعيف دستگاه هاي نظارتي 

گله مند هستند. 
يكي از توليد كنندگان لوازم  خانگي در گفت وگو 
با »جوان« ضمن تأكيد بر نب��ود عزم جدي براي 
مبارزه با كاالي قاچاق از همكاري بيمه و شركت 
پست براي جابه جايي اين كاال هاي ممنوعه خبر 
داد و گفت: »متأس��فانه شركت هاي بيمه مستقر 
در شهر هاي مرزي مانند بانه، با بيمه كردن كاالي 
قاچاق و شركت پست با حمل آن به سراسر كشور 
به ورود و توزيع لوازم خانگي قاچاق كمك مي كنند؛ 
ضمن اينكه توزي��ع اين كاال هايي ك��ه با كانتينر 

وارد كشور مي شود، بسيار س��هل و آسان است و 
عرضه كنندگان از توقيف آن هراسي ندارند.«

  خروج دو برند كره اي و قاچاق گس�ترده 
كاالهاي كره اي

بيش از دو سال اس��ت كه بازار لوازم خانگي دچار 
آشفتگي شده، از يك سو ناتواني برندهاي داخلي 
در توليد و تأمين كاال و پاسخ به نياز بازار و از سوي 
ديگر ورود برندهاي خارجي با انواع و اقسام روش ها 
موجب افزايش قيمت لوازم خانگي و برقي ش��ده 
است. در اين مدت مش��كالت توليدكنندگان در 
تأمين مواداوليه و افزايش قيمت هاي هزينه توليد 
نيز مزيد برعلت ش��ده و بر نوس��انات بازار افزوده 
است. اخيراً با رسانه اي شدن لوازم خانگي خارجي 
دپو شده در گمركات، فعاالن بازار لوازم خانگي با 
مكاتبه با وزير صمت به دنبال وارد نكردن اين كاالها 
هستند و شايعاتي مبني برالبي هاي پشت پرده در 
سطح مقامات عالي رتبه وزارت صمت و گمرك نيز 
منتشر شده اس��ت. در اين خصوص، دبير انجمن 
لوازم صوتي و تصويري ايران با بي��ان اينكه براي 
نهادهاي نظارتي به وضوح روشن است كه برندهاي 
كره اي قاچاق هستند، گفت: »براساس آمار گردش 
مالي قاچاق لوازم خانگي رقمي حدود ۶ ميليارد 
دالر در س��ال اس��ت.«  محمدرضا ش��هيدي در 
گفت و گو با تسنيم، با بيان اينكه بعد از اعمال مجدد 
تحريم  ها عليه ايران، دو برند معروف كره اي در سال 
۹7 از ارسال قطعات و مواداوليه به توليدكنندگان 
ايراني خودداري كردند، گف��ت: »اين اقدام باعث 

ش��د كه عماًل مونتاژ، توليد و واردات اين دو برند 
كره اي در داخل كشور غيرممكن و ممنوع شود.« 
وي اف��زود: »از همان ابتداي خ��روج اين دو برند 
كره اي از ايران، آنها به قاچاق گس��ترده و سازمان 
يافته محصوالت خود به ايران روي آوردند، چراكه 
به عقيده آنها رفع تحريم ها در آينده نزديك براي 
ايران محتمل بود و همچنين عالقه نداشتند بازار 
بزرگ مصرفي جامعه ايران را براي توليدات خود از 
دست بدهند.« شهيدي با بيان اينكه اگر در بازار 
امين حضور، ش��ريعتي و جمهوري و ساير مراكز 
پخش لوازم خانگي گذري كنيد، خواهيد ديد كه 
برندهاي خارجي محرز قاچاق به فراواني در حال 
فروش هستند، گفت: »عالوه بر آن، فضاي مجازي 
و كانال هاي تلگرامي بستر آسان  و فاقد نظارتي را 
در اختيار قاچاقيان براي فروش اجناس خود قرار 

داده است.«
   گردش مالي 6ميلي�ارد دالري قاچاق لوازم 

خانگي
دبير انجمن لوازم صوت��ي و تصويري ايران با بيان 
اينكه وضعيت قاچاق لوازم خانگي در دو سال اخير 
بسيار تشديد شده است، عنوان كرد: »شناسايي 
اين قاچاقچيان به راحتي از طريق فضاي مجازي و 
رصد تراكنش هاي مالي و بانكي آنان ميسر است، 
اما متأسفانه عزمي براي انجام اين كار وجود ندارد.« 
وي با بيان اينكه كشورهاي توسعه يافته براي مقابله 
با قاچاق، اقدام به رهگي��ري تراكنش هاي بانكي 
و جريان تأمين مالي آنان مي كنن��د، تأكيد كرد: 

»اگر تبادالت مالي انبوه كارتخوان هاي بي هويت 
متعلق به قاچاقچيان و جريان خريد و فروش دالر 
در بازار آزاد كنترل شود، قطعاً دستاوردهاي خوبي 
در مبارزه با قاچاق كسب خواهيم كرد.« وی با بيان 
اينكه تخمين  زده مي ش��ود گردش مالي قاچاق 
لوازم خانگي رقمي حدود ۶ ميليارد دالر در سال 
باشد، عنوان كرد: »سياستگذاري غلطي كه درباره 
برخورد با قاچاق تدوين شده است به بدترين شكل 
ممكن در حال آسيب رس��اندن به توليد داخلي 
است.« ش��هيدي با بيان اينكه طرح شناسه كاال 
از س��مت توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري 
به طور كامل اجرايي ش��ده اس��ت و اگر كم كاري 
هم در اين زمينه باشد از س��مت توزيع كنندگان 
و فروش��ندگان اس��ت، گفت: »حتي اگر از طرح 
شناسه كاال هم چشم پوشي كنيم، اما مي دانيم كه 
براي نهادهاي نظارتي به وضوح روشن است كه هر 
كااليي با برند كشور كره جنوبي قاچاق است، پس 
علت عدم برخورد و ضبط اين برندها چيس��ت؟« 
دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري ايران در مورد 
كم كاري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در برخورد 
و ضبط انبارهاي لوازم خانگي قاچاق افزود: »ستاد 
مدعي است كه نقش سياستگذار را ايفا مي كند و 
بنابراين اتهام جمع نشدن لوازم خانگي قاچاق در 
سطح انبارها و توزيع را متوجه دستگاه هاي امنيتي 
و نظارتي مي كند و مدعي اس��ت كه مس��ئوليت 

اجرايي مسئله با آنها نيست.«
   ورود لوازم خانگي در ازاي دالر حاصل از 

قاچاق بنزين و دارو
دبير انجمن لوازم صوت��ي و تصويري ايران گفت: 
»قاچاقيان از يك س��و با قاچاق معكوس اجناس 
يارانه اي داخلي همانن��د دارو و بنزين به خارج از 
كشور، ارز ارزان و انبوهي را به جيب مي زنند و در 
ازاي آن لوازم  خانگي وارد مي كنند و از سوي ديگر 
هيچ گونه حقوق گمركي هم نمي پردازند؛ بنابراين 
تمام اين عوامل موجب ش��ده است كه قيمت ارز 
قاچاقچي ارزان تر و به تبع آن اجناس قاچاق در بازار 

با قيمت كمتري به فروش رسانده  شود.«
وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان لوازم خانگي 
براي درياف��ت ارز بابت مواداولي��ه خود مجبورند 
ماه ها در صف تخصيص ارز قرار بگيرند، افزود: »اين 
در حالي اس��ت كه قاچاقيان به داليل گفته شده، 
قادر هستند لوازم خانگي با قيمت تمام شده ارزان 
را در بازار توزيع كنند و كمر توليدكننده داخلي را 

خم كنند.« 
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قاچاقلوازمخانگيکرهای
بادالربنزينودارویقاچاقی!

 2برند كره اي كه با تحريم ها، ايران را ترك كردند همچنان در بازار داخلی فعال هستند
 و لوازم آنها با دالر حاصل از قاچاق بنزين و دارو به كشور قاچاق می شود. اين يعنی خسران در خسران

  گزارش  

در  واق�ع  دف�اع  وزارت  مل�ك  نخس�تين 
دماون�د ب�ه مس�احت 3 ه�زار و 623 مترمرب�ع 
و ب�ا قيم�ت پيش�نهادي 13ميلي�ارد تومان�ي 
عرض�ه كنن�ده در ب�ورس كاال به ف�روش رفت. 
به گزارش بورس پرس، نخس��تين ملك وزارت دفاع 
واقع در شهرستان دماوند، دشت مشاء به مساحت 3 
هزار و ۶23 مترمربع و با قيمت پيشنهادي 13ميليارد 
توماني عرضه كننده در ب��ورس كاال به فروش رفت. 
اين نخستين عرضه ملك در بورس كاال از سوي يك 

وزارتخانه بود ك��ه وزارت دفاع ورود به ش��يوه حراج 
الكترونيك امالك در بورس كاال را در راستاي اجراي 
يكي از مصوبات دولت و بستر سازي براي ساير نهادهاي 
دولتي، فروش امالك و اراضي در اتاقي شيش��ه اي و 
شفاف و كنار گذاشتن روش س��نتي مزايده امالك 
اعالم كرده است. پيش از اين، قيمت پايه پيشنهادي 
اين زمين 13 ميليارد تومان اعالم شده بود كه تضمين 
متقاضيان خريد براي ش��ركت در حراج مبلغ 3۹0 
ميليون تومان )3 درصد قيمت پيشنهادي فروشنده( 

به صورت واريز وجه نقد يا توديع ضمانت نامه بانكي 
در نظر گرفته شده است. نوع تسويه اين عرضه كه ۹ 
آذرماه در تابلوي امالك و مستغالت بورس كاال انجام 
 شد به صورت نقدي و اعتباري بوده و خريدار نهايي به 
عنوان برنده حراج، ظ��رف 10 روز كاري بعد از تاريخ 
انجام معامله فرص��ت دارد 40 درصد بخش نقدي را 
به حس��اب عملياتي بورس كاال واريز كند. براساس 
شرايط مندرج در اطالعيه عرضه اين ملك در خصوص 
مهلت و نحوه تقسيط و وثايق مورد نياز توسط خريدار 

در مرحله دوم نيز برنده حراج بايد معادل 40درصد از 
ثمن معامله را ظرف مدت حداكثر ۹0روز پس از تنظيم 
مبايعه نامه و همزمان با تحويل ملك به خريدار واريز 
كند. در مرحله سوم نيز معادل 20درصد از ثمن معامله 
ظرف مدت حداكثر 1۸0روز پس از تنظيم مبايعه نامه 
و همزمان با انتقال سند مالكيت به نام خريدار بايد از 
سوي برنده حراج به فروشنده پرداخت شود. سررسيد 
تحويل نيز ۹0 روز پس از تنظيم مبايعه نامه و ارايه سند 

تسويه خارج از پاياپاي اعالم شده است. 

نخستين ملك وزارت دفاع با قيمت ۱۳ميلياردي در بورس كاال فروش رفت
  بورس

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
28800650سرمايه گذاري تامين اجتماعي

597500نفت پارس 
6740320نيرومحركه 

16690790سيمرغ
1108401500پتروشيمي پرديس

13650650سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
480-17170سيمان فارس وخوزستان

1300-36130گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
28900270پااليش نفت تبريز

150-13900 گروه صنايع بهشهرايران 
80-4890بانك اقتصادنوين 

256001210كيميدارو
298500شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

1130020بانك پاسارگاد
13700400حفاري شمال

689701650گروه صنعتي بوتان 
230001090داده پردازي ايران 

4440210ليزينگ رايان سايپا
1010-71000سرمايه گذاري ساختمان ايران

190-16120سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
37400720فوالدخوزستان

6850270سرمايه گذاري بوعلي 
263001160سيمان اروميه 

6950330تجارت الكترونيك پارسيان
14300160سرمايه گذاري سپه 

38800520رادياتورايران 
19650640 پگاه آذربايجان غربي 

18450820سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
8340170سيمان شمال 

14730700سيمان صوفيان 
11110520موتورسازان تراكتورسازي ايران 

10-9390سرمايه گذاري سايپا
10-18300سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

360-32000س.صنايع شيميايي ايران
228501080داروسازي كوثر

248001170فوالدآلياژي ايران
14760290داروسازي امين 

8290380سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
6560310بيمه دانا

318501510فوالدخراسان
250-19510معدني وصنعتي چادرملو
7390250سرمايه گذاري پرديس
6490290سرمايه گذاري مسكن 

4980150تجارت الكترونيك پارسيان
191600معدني و صنعتي گلگهر

12500220سرمايه گذاري توسعه ملي 
16700630كارت اعتباري ايران كيش

15750740بيمه ملت
631901260نفت بهران 
25900320گروه بهمن 

12900610شيشه همدان 
56070850پتروشيمي شيراز

7180340پارس مينو
260-9960سيمان مازندران 
14320430سيمان شاهرود

30100سرمايه گذاري صنعت بيمه 
376020بانك كارآفرين 

322701530بيمه آسيا
259101230سيمان خزر
347101650مارگارين 

528002390توليدمواداوليه داروپخش 
15030710سرمايه گذاري صنعت نفت  

10180110واسپاري ملت
14970710سيمان كرمان 

626002500داروسازي فارابي 
372601770داروسازي جابرابن حيان 

259801130سرمايه گذاري شاهد
212101010ليزينگ خودروغدير

24500560صنعتي بهشهر
53000870نيروكلر

600-60000فوالداميركبيركاشان
20-6450س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

20-13050سرمايه گذاري آتيه دماوند
1150-35300آهنگري تراكتورسازي ايران 

3550160قطعات اتومبيل ايران 
19760880گروه دارويي سبحان

300-19650تايدواترخاورميانه 
10160480سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

20940990فرآوري موادمعدني ايران 
214701020فنرسازي زر
10530-200240پارس خزر

13980330فوالدمباركه اصفهان
16570360توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

14870700مخابرات ايران
22250950گسترش نفت وگازپارسيان

698403310توليدمحورخودرو
2915009190پتروشيمي فناوران

9100190سيمان سپاهان 
503802390نيروترانس 

11500320شيشه همدان 
315001290سيمان فارس نو

4370150سرمايه گذاري نيرو
37600بانك تجارت

323201530پاكسان 
6870280سيمان شرق 

912090سرمايه گذاري خوارزمي
19600400كارخانجات توليدي شيشه رازي 

20860970چرخشگر
10770510ليزينگ ايرانيان

18700210پااليش نفت اصفهان
9060410ليزينگ صنعت ومعدن 

فعاليتاقتصاديفرانسهباموجدومکرونا
۱۰درصدسقوطکرد

اقتص�ادي  فعاليت ه�اي  گف�ت  فرانس�ه  مال�ي  وزي�ر 
ب�راي  ماه�ه  ي�ك  سراس�ري  قرنطين�ه  ب�ا  كش�ور  اي�ن 
مقابل�ه ب�ا م�وج دوم كرون�ا 1۰ درص�د آب رفت�ه اس�ت. 
به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنيك، برونو لو ماريه، وزير مالي فرانسه 
در مصاحبه با خبرگزاري اينتر فرانس��ه گفت: فعاليت هاي اقتصادي 
اين كشور با قرنطينه سراسري يك ماهه براي مقابله با موج دوم كرونا 

10درصد آب رفته است. 
لو ماريه گفت: م��ا اين بار آس��يب هاي اقتصادي را مح��دود كرديم و 
فعاليت هاي اقتصادي 10 درصد سقوط كرد، در حالي كه در قرنطينه 
اول كه در بهار وضع شد، فعاليت هاي اقتصادي 30 درصد سقوط كرده 
بود. وزير مالي فرانسه همچنين تأييد كرد كه پيش بيني شده است براي 
سال آينده اقتصاد اين كشور رش��دي ۶درصدي داشته باشد. او گفت: 
در اين پيش بيني تأثيرات قرنطينه دوم هم در نظر گرفته شده است. 
لو ماريه گفت: دولت برنامه كمك اقتصادي به شركت ها را تغيير داده 
است و حاال شركت ها مي توانند يا يك كمك 10 هزار يورويي دريافت 
كنند يا 20 درصد درآمد خود در دوره زماني مشابه در سال گذشته را 
دريافت كنند. اين برنامه كمك مالي براي دولت ۶/1 ميليارد يورو در 

هر ماه خرج بر مي دارد.

ظلمسازمانتأميناجتماعي
درحقکارگرانبيكارشده

مطابق قانون، افرادي اس�تحقاق بيمه بي�کاري دارند كه حداقل 
شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند، اما سازمان تأمين 
اجتماعي از پرداخت بيمه بيکاري به افرادي كه كمتر از يك س�ال 
س�ابقه بيمه در آخرين محل كار خود دارند، خ�ودداري مي كند. 
طي ماه هاي گذشته و با گسترش كرونا و ابتالي افراد زيادي در كشور 
به اين بيماري، بسياري از مشاغل براي ادامه فعاليت با مشكل مواجه 
ش��دند، به همين دليل تعداد زي��ادي از كارگاه ها ب��راي جلوگيري از 
زيان هاي بيشتر به صورت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده اند و بسياري 

از كارهاي عمراني در كشور متوقف شد. 
اين امر باعث بيكاري تعداد زيادي از مردمي ش��د ك��ه تا پيش از اين 
مش��غول كار بودند، به طوري كه طبق آمار منتشر شده توسط مركز 
آمار ايران، طي بهار سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
2ميليون نفر از بازار كار خارج ش��ده اند. كارگراني كه مدت ها به اميد 
دريافت بيمه بي��كاري در چنين روزهايي، حق بيم��ه پرداخت كرده 
بودند، با مراجعه به دفاتر تأمين اجتماعي از دريافت حق قانوني خود 
نيز محروم مي شوند. در نتيجه، در جلسه اي كه رهبر معظم انقالب با 
اعضاي س��تاد ملي مقابله با كرونا در اوايل آبان ماه داشتند، از شرايط 

ايجاد شده براي كارگران بيكار شده گاليه كردند. 
  محدودي�ت خ�ود س�اخته س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي 

براي پرداخت بيمه بيکاري
با توجه به الزام قانوني سازمان تأمين اجتماعي بر پرداخت بيمه بيكاري 
به افرادي كه حداقل ش��ش ماه س��ابقه بيمه دارند، اما بسياري از اين 
افراد بعد از مراجعه به دفاتر اين سازمان براي دريافت حقوق خود، به 
جاي شرط شش ماه سابقه بيمه با ش��رط خود ساخته يك سال براي 
استحقاق بيمه بيكاري مواجه مي شوند. س��ازمان پا را از اين نيز فراتر 
گذاشته و اعالم مي كند كارگر بايد تمام يك سال سابقه پرداخت حق 
بيمه را به طور مس��تمر در آخرين محل كار خود مشغول بوده باشد. 
شروطي كه هم با قوانين مجلس و هم با آيين نامه اجرايي مصوب دولت 
در تناقض است. حسين حبيبي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
در گفت وگو با فارس درباره اين موضوع گفت: »در واقع سازمان تأمين 
اجتماعي به علت رشد بيكاران كشور، از اين روش به عنوان سرعت گير 
استفاده مي كند تا بتواند در حد امكان از پرداخت حق بيمه كارگران 

شانه خالي كند.«
پس از اين محدوديت هاي خود س��اخته س��ازمان تأمين اجتماعي و 
وزارت كار و تضاد اين عمل سازمان با قوانين رسمي كشور، در نهايت 
به دنبال شكايتي كه درباره اين موضوع از سازمان تأمين اجتماعي به 
ديوان عدالت اداري ارجاع داده شد، ديوان عدالت اداري در 13مرداد 
۹3 رأي به ابطال بند 7 آيين نامه مذكور داد. به رغم صدور حكم ديوان 
عدالت اداري و همچنين صراحت قوانين كشور درباره شرايط پرداخت 
بيمه بيكاري، اما س��ازمان تأمي��ن اجتماعي همچنان ب��ه اين عمل 
غيرقانوني خود ادامه داده و ش��رايط زندگي را ه��ر روز براي كارگران 
س��خت تر مي كند. در واقع س��ازماني كه بايد تمام تالش خود را براي 
پيگيري و رفع مشكالت مردم به ويژه قشر كارگري صرف كند، به ضد 

خود تبديل شده است.
 انتظار مي رود مجلس شوراي اسالمي و سازمان بازرسي كل كشور با 
استفاده از ابزارهاي قانوني خود، س��ازمان تأمين اجتماعي را ملزم به 

رعايت قانون درباره شرايط پرداخت بيمه بيكاري كنند. 
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