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چرا فقط صنوف باید هزینه کرونا را بپردازند؟

توسعه متروی تهران در گرو
همکاری و تعامل متقابل است

اصناف همچنان چشمانتظار تحقق وعدههای کرونایی دولت

درپی انتشار برخی اخبار در رسانهها و فضای
مجازی مبنی بر عدم پرداخت وجوه حاصل
از فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران
توسط بانک رفاه کارگران ،روابط عمومی این بانک
توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر
کرد.
با توجه به اتمام مهلت انتشار اوراق مشارکت
شهرداری ها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومی با در نظر گرفتن تمدید مربوطه باستناد
بند د تبصره  5قانون بودجه کشور ،شهرداری
های کشور با تائید وزارت کشور مجاز به انتشار
اوراق مشارکت با تضمین خود و باز پرداخت اصل
و سود آن توسط خود بوده که علی رغم اخذ مجوز
از سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 98.11.29
در واپسین روز مهلت باقی مانده در تاریخ
 99.04.31و درپی عدم توفیق شهرداری تهران
جهت اخذ مصوبه بانک ها جهت قبول رکن عامل
و ضامن ،درخواست شهرداری تهران به منظور
انتشار اوراق مشارکت در توسعه ناوگان حمل
و نقل عمومی و اصالح زیر ساخت های شهری
با هدف هم افزایی در عمران و آبادانی کالن شهر
تهران ضمن توجه به مشکالت و موانع پیش روی
کشور به بانک رفاه کارگران ارسال و با همکاری
این بانک مبادرت به انتشار اوراق مشارکت به
میزان  15.000میلیارد ریال نموده است و مدیران
عالی شهرداری تهران طی صورتجلسه و قرارداد
متعهد به سپردن وثائق مورد نیاز در کمترین
زمان ممکن شدند .با گذشت حدود چهار ماه از
زمان توافق صورت گرفته ،ترهین بخشی از وثائق
تکمیل شده و مابقی بنا بر دالیل متعدد از جمله
اینکه امالک پیشنهادی بابت توثیق فاقد پایانکار،
فاقد گواهی عدم خالف ،دارای معارض ،مشاعی،
دارای اسناد مالکیت مغایر از لحاظ جانمائی
و ابعاد و  ...بوده ،تکمیل نگردیده است که
مراتب با همکاری مدیران محترم شهرداری تهران
در حال حل و فصل می باشند .علی ایحال بانک
رفاه کارگران با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا ترتیبی
اتخاذ کرده است که معادل وثائق ترهین شده
توسط شهرداری تهران با لحاظ ضرایب قانونی
و به نسبت اصل و فرع مبلغ اوراق ،نسبت به
واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به
حساب بانک مرکزی و برگشت به حساب های
شهرداری جهت هزینه کرد در محل موضوع
مشارکت اقدام نماید که مراحل اخذ مجوز این
فرآیند انجام و در تاریخ ( 99.09.02روز جاری)
این مجوز صادر و اولین مرحله واریز وجه انجام
خواهد شد .الزم به ذکر است پس از آن در هر
مرحله که وثائق شهرداری تهران نزد بانک تکمیل
شود ،واریز وجوه مربوط به آن مرحله انجام
خواهد شد.

به گزارش اقتصاد ،۲۴دومینوی ورشکستگی اصناف
به دنبال تعطیلیها و محدودیتهای کرونایی ،ترس
فعاالن صنفهای مختلف را بیشتر از گذشته افزایش
داده است .حمایت از واحدهای صنفی ،حمایت از
حفظ اشتغال است؛ این شعاری که همواره مسئوالن
از تریبونها اعالم میکنند اما امروز در این شرایط در
بیتفاوتی کامل قرار گرفته است.
این مساله وجود دارد که برای قطع زنجیره کرونا
در کشور باید همه اقشار و گروههای جامعه با
همدلی به میدان مقابله با کرونا بروند هرچند اگر
از ابتدا مردم خودشان به موضوع کنترل و رعایت
پروتکلهای بهداشتی بیشتر اهمیت میدادند امروز
موضوع تعطیلی و محدودیتها در کار نبود.
اما از سوی دیگر با توجه به نبود امکانات و
حمایتهای الزم در صورت تعطیلی صنوف ،چالش
پسا تعطیلی نگرانی صاحبان مشاغل را بیشتر
کرده است چراکه شاید برای کسانی که کارمند و
حقوقبگیر ثابت هستند چالش تعطیلی برای اصناف
خیلی برایشان معنی دار نباشد ،چون سر ماه حقوق
و مزایایشان در حسابشان نشسته و برای گذران
معیشت خود دچار مشکل نخواهند شد.
حاال دو میلیون واحد صنفی باقی میماند و
مشکالت تأمین معیشت خانواده خود به همراه
تأمین هزینههای واحدهای صنفی که تعطیل
شدهاند.
ضربه تعطیلیها به رستورانداران بدون حامی
این روزها این سوال مطرح است که اصناف با این
گرانی کمرشکن و مشکالت تأمین معیشتی ،چطور
هزینه خانواده و واحد تعطیل شده خود را تامین
کنند؟ در همین رابطه سیدعلیاصغر میرابراهیمی،
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویسهای
تهران گفت :تعطیلی دو هفتهای ضربه دیگری به
رستورانداران است چراکه اگر قرار به تعطیلی است
باید تمام ادارهها ،ارگانها ،ترددها و سایر مشاغل
نیز تعطیل شوند.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویسهای
تهران افزود :هیچ وعده حمایتی به این رسته از
مشاغل از سوی دولت ارائه نشده است؛ تنها لطفی
که دولت به رستوران داران و سلف سرویسهای
تهران داشته این است که تنها مجوز بیرون بر را
طی دو هفته محدودیتهای کرونایی به واحدهای
صنفی داده است.
فعال صنفی یادآور شد :این اقدام برای تمام
واحدهای صنفی قابل اجرا نیست از اینرو بسیاری
از رستورانهای سطح شهر تعطیل شدهاند.
به گفته رئیس اتحادیه رستورانداران و
سلفسرویسهای تهران ۸۰۰ ،واحد صنفی جوازدار
 ۵و  ۱۰ساله و بیش از  ۲۰۰واحد در دست اقدام
و همچنین  ۷۰واحد در حال صدور جواز در بخش
رستوران داران و سلف سرویسها که در تهران
فعالیت دارند خسارتهای زیادی را طی  ۹ماه
گذشته (از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون)

م توجهی به منافع خود در این تعطیلی گالیه دارند ،زیرا هیچ
ی که تهران و شهرهای قرمز به تعطیلی دستکم دو هفتهای رفتند ،اصناف از ک 
در حال 
وعده دولت در راستای حمایت از آنها عملیاتی نشده است.

اگر قرار بر
تعطیلیصنوف
است باید فکری
برای نظام بانکی
شود ،زیرا تمام
سامانههای
پرداخت فعال
هستند و قطعا
در این دو هفته
کهای زیادی
چ 
برگشتخواهد
خورد
متحمل شدهاند.
وی یادآور شد :حاال با توجه به وخامت شرایط
شیوع بیماری در کشور ،اصناف به ویژه واحدهای
صنفی رستوران داران و سلف سرویسها آمادگی
کمک به قطع زنجیره ویروس کرونا را دارد ،اما شرایط
برای این همکاری باید به گونهای باشد که حداکثر
خسارت بر واحدهای صنفی را به حداقل برساند.

چرا فقط اصناف تعطیل شدند؟
میرابراهیمی گفت :زمانی که تمام بانکها ،ادارات،
ترددهای داخل شهری و بین شهری و سایر صنوف
غیر ضروری در رسته اول مشاغل قرار گرفته اند
چطور انتظار دارند که تنها با تعطیلی بخشی از
صنوف مانند رستورانداران زنجیره بیماری قطع
شود؟!
وی بیان کرد :اواخر سال گذشته که این بیماری
وارد کشور شد و با شیوع ویروس و تعطیل شدن
رستورانها این واحدها ناچار به دورریز مواد غذایی
شدند که از پیش از شیوع بیماری خریداری کرده
بودند و در آن زمان به دلیل تعطیلی واحدها این
خسارت از ابتدای بیماری بدون حمایت از صنوف
خسارت دیده کلید خورد.
میرابراهیمی ادامه داد :با شیوع کرونا از اواخر سال
گذشته رستورانهای کشور حدود  ۴ماه تعطیل شد
هرچند به دنبال آن پس از عید فطر تعطیلیها لغو
شد ،اما به دلیل وجود این بیماری بسیاری از مردم

دلیل افزایش قیمتها از زبان وزیر اقتصاد

عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده بانک آینده
نظر به محدودیتهای مربوط به شرایط
نامساعد ویروس کرونا ،مجمع عمومی عادی به
طور فوقالعاده بانک آینده در روز یکشنبه مورخ
دوم آذرماه  1399برگزار؛ الکن با توجه به عدم
حضور بیش از  50درصد سهامداران ،مجمع به
حد نصاب قانونی نرسید.
مرادی ریاست هیئت مدیره و رئیس مجمع
گفت پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی
کشور و با اطالعرسانی قبلی از طریق روزنامه های
کثیر االنتشار بانک ،مجمع پیش گفته با اعمال
مالحظات مفاد ماده( )87اصالحیه قانون تجارت
و ماده( )52اساسنامه بانک برگزار خواهد شد.

اعتمادی به استفاده از غذای آماده در رستورانها
ندارند و این نگاه همچنان ادامه دارد؛ هرچند همان
 ۴ماه تعطیلی خسارت سنگینی را به رستورانداران
وارد کرد.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویسهای
تهران گفت :در اردیبهشت سال جاری طبق برآورد
حاصل از اجماع اطالعات جمع آوری شده ،تنها تا
ماه دوم سال  ۹۹حدود  ۳۲۰میلیارد تومان خسارت
به رستورانداران تهران وارد شده است.
تحمیل بار هزینه به رستورانداران
وی ادامه داد :اما رستورانداران این روزها فشارهای
اقتصادی سنگینی را تحمل میکنند .کاهش اعتماد
مردم برای استفاده از خدمات رستورانها ،افزایش
هزینه مواد غذایی ،دورریز مواد غذایی در روزهای
شیوع گسترده کرونا و هزینههای مرتبط با انرژی و
نیروی انسانی در روزهای تعطیلی رستورانداران را با
مشکالت جدی روبهرو کرده است.
این فعال صنفی ادامه داد :ناگفته نماند که واحدها
با توجه به تعطیلی و انباشت مشکالت همچنان در
معرض خسارت جدی قرار گرفته اند چراکه عالوه بر
اینها این صنف همچنان باید هزینههای مربوط به
انرژی و نیروی انسانی و هزینههای اداره یک واحد
صنفی را پرداخت میکرد و چون ویروس در اواخر
سال اتفاق افتاد ،هزینههای مرتبط با نیروی انسانی
را برای کارفرمایان بسیار باال برد.

میرابراهیمی تصریح کرد :تحمیل انباشت
هزینههای سربار به عالوه خسارتهای حاصل
از تعطیلیها توان ادامه فعالیت بخش بزرگی از
رستوران داران را کاهش داده و حتی منجر به
تعطیلی بیشتر واحدها شده است.
به گفته این فعال صنفی ،اگر قرار بر تعطیلی
رستورانداران و سایر صنوف است باید فکری برای
نظام بانکی شود ،زیرا تمام سامانههای پرداخت
فعال هستند و قطعا در این دو هفته چکهای
زیادی برگشت خواهد خورد.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویسهای
تهران گفت :پرداخت مالیات ،عدم توان پرداخت
اجارهبها ،ترمیم ساختمان و تهیه تجهیزات الزم برای
واحد صنفی ،برق ،آب و سایر هزینههای جانبی
همچنان با توجه به تعطیلیها و محدودیتها وجود
دارد و این موارد هیچ گاه از سوی دولت رسیدگی
نشده است.
میر ابراهیمی در ادامه تأکید کرد :از ابتدای سال
با توجه به محدودیتها و تعطیلیها پیشنهادهایی
مبنی بر بیمه ،مالیات ،عوارض شهرداری و تعویق
وصول تعهدات مالی در راستای کاهش مشکالت
آنها به دولت ارائه شد تا این واحدها با خسارت
کمتری تعطیلیها را پشت سر بگذارند؛ اما هیچ
پاسخی داده نشده و این پیشنهاد از ابتدای سال
تاکنون همچنان در بالتکیفی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمده افزایش تورم و قیمتها
را ناشی از افزایش هزینهها دانست و به بررسی علل آن پرداخت.
به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند اظهار کرد :در هفت ماهه اول

سال گذشته  ۲۷هزار میلیارد از منابع تنخواه استفاده کردیم اما
امسال  ۱۲هزار میلیارد تومان استفاده کردیم .روش تامین مالی
از طریق مراجعه مستقیم به مردم معادل  ۱۱۷هزار میلیارد تومان
بوده که  ۹۰هزار میلیارد تومان آن از فروش اوراق خزانه بوده
است .بودجه کشور تاکنون به گونهای مدیریت شده استکه
هشدارها و اخطارهایی که پیش از این زده میشد ،نتیجه نداد.
همچنین در هفت ماهه امسال  ۳.۸میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی جلب شده است.
وی درباره دلیل افزایش تورم ،افزود :در دورههای مختلف
افزایش تورم علل متفاوتی داشته است .علت عمده را باید
ناشی از افزایش هزینه دانست ۷۰ .تا  ۸۵درصد واردات مربوط
به کاالهای واسطهای ،مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این
قبیل کاالها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش مییابد این افزایش
در پروسه تولید مینشیند و قیمت کاالهای تولید شده را زیاد
میکندکه به دلیل دالریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت
کاالها نیز افزایش مییابد.

تاکنون  ۴درصد از صندوق توسعه ملی برداشت داشتهایم
وزیر اقتصاد ادامه داد :فاصله گرفتن از دالریزه بودن اقتصاد
ایران منوط به توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایفای نقش
محوری آنها در اقتصاد است .یکی از برنامههای ما برای جهش
تولید بهبود فضای کسبوکار است با اقداماتی که در زمینه
کاهش زمان ثبت شرکتها انجام دادهایم اکنون فردی را داشتیم
که در عرض  ۲۰دقیقه شرکت خود را ثبت کرده است.
دژپسند با اعالم اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی تاکنون ۴
درصد بوده است ،گفت :در شرایط کرونا بنگاهها با کمبود تقاضا
مواجه هستند که کمک بانکها به آنها برای تامین اثر انبساطی
دارد و اگر بانکها کمک نکنند ،تولید افت میکند که این امر
تاثیرات خود را بر میزان نقدینگی خواهد گذاشت .در سال گذشته
 ۲۶۰هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کردیم که در شش
ماهه اول امسال  ۳۲۰هزار تامین مالی صورت گرفت .نقدینگی تا
جایی که امکان داشت کنترل شد درحالی که گفتههایی مبنی بر
ابرتورم مطرح بود ،این اتفاق رخ نداد.

ورودی جدید خانه اولیها
به بازار مسکن
مشاهدات و تحقیقات میدانی انجام شده
از بازگشایی یک ورودی جدید در بازار مسکن
برای خانه اولی ها خبر میدهد.
این ورودی جدید به دنبال شروع فرآیند
رفع انسداد از مسیر خانه اولی ها برای خرید
مسکن در برخی از شهرهای حومه کالنشهرها
ایجاد شده است.
تحقیقات میدانی نشان میدهد در شرایطی
که به دنبال افزایش شدید قیمت مسکن و
تداوم جهش قیمتی در سه سال پیاپی ،تعداد
قابل توجهی از خانه اولی ها به اجبار از بازار
خارج شده وتوان مالی آن برای خرید مسکن
به شدت تضعیف شده است هم اکنون به
تدریج جست و جوی آن ها برای خرید مسکن
در اطراف کالنشهرها به منظور اطالع از شرایط
قیمتی و سایر مشخصات فایل های عرضه شده
به بازار افزایش یافته است.
این شرایط به دنبال مشاهده عالئم اولیه
شروع فرآیند تعدیل قیمتی در بازار مسکن
شهرهای اطراف کالنشهرها ایجادشده است.
بررسی ها حاکی است گام اول تعدیل قیمت
مسکن همواره با کاهش سطح قیمت های
اعالمی یا نرخهای پیشنهادی از سوی مالکان
وفروشنده های مسکن برداشته میشود.
طی یک ماه گذشته در نتیجه تحوالت
غیراقتصادی بینالمللی و تاثیر آن بر بازارهای
اقتصادی و از جمله بازار مسکن ،ابتدا در
کالنشهرهایی مانند تهران ،فروشندههای
مسکن اقدام به تعدیل سطح قیمت های
پیشنهادی خود کرده و نرخ های اعالمی خود
را تا بیش از  10تا  15درصد نیز کاهش دادند.
این در حالی است که در کالنشهرها هنوز هم
سطح قیمت ها به قدری باالست که متقاضیان
مصرفی و خانه اولی عمدتا توان خرید ندارند و
بنابراین فعال در حاشیه بازار در انتظار تحوالت
بعدی قرار دارند.
با این حال ،مشاهدات انجام شده حاکی از
افزایش حضور خانه اولی ها در بازار مسکن
شهرهای حومه کالنشهرها از جمله بازار
معامالت مسکن است .در این گروه از شهرها
که تعداد قابل توجهی از آنها را شهرهای جدید
اطراف کالنشهرها تشکیل می دهند ،با سرایت
وضعیت تعدیل قیمتهای پیشنهادی ،حجم
جست و جوی خانه اولیها برای خرید مسکن
نیز افزایش یافته است.
بررسیها حاکی است ،به دلیل آنکه پوشش
تسهیالت خرید مسکن در این شهرها به مراتب
بیش از شهرهای بزرگ و کالنشهرهاست ،خانه
اولی ها می توانند این شهرها را به عنوان مقصد
جدید جست و جوی ملکی و خرید مسکن
انتخاب کنند .هر چند پیش از این نیز به دنبال
ورود سرمایهگذاران به بازار معامالت مسکن،
این شهرها به محلی برای خریدهای سرمایه
ای نیز تبدیل شده بود اما به نظر می رسد با
شروع فرآیند تعدیل قیمتی ،عرضه واحدهای
خریداری شده از سوی سرمایه گذاران ملکی
که طی دست کم یکسال اخیر از سوی آن ها
خریداری شده بود به بازار مسکن این مناطق
افزایش یابد.
اگرچه همین شرایط برای ماههای پیش رو در
بازار معامالت مسکن شهر تهران و کالنشهرها
نیز پیشبینی میشود اما از آنجا که شکاف بین
قدرت خرید متقاضیان مصرفی به خصوص
خانه اولیها وسطح قیمتهای پیشنهادی به
میزان قابل توجهی افزایش یافته است ،ورودی
جدید خانه اولیها برای خرید مسکن عمدتا
شهرهای جدید و سایر شهرهای حومه ای
اطراف کالنشهرها خواهد بود که سطح قیمت
های فروش مسکن در آن ها به مراتب و به
میزان چند برابری از سطح قیمت مسکن در
کالنشهرها کمتر است.
با شروع این فرآیند ،دسترسی این گروه از
متقاضیان به تسهیالت خرید مسکن ،پوشش
مناسبی از هزینه خرید مسکن در این شهرها را
ایجاد خواهد کرد.

عراقیها محصول ما را  ۵برابر قیمت خرید میفروشند

جزئیات فروش لوازم خانگی ضبط شده بوش

با گذشت چند روز از زمان آغاز صادرات سیبزمینی به کشور عراق ،خبرها حاکی از تکرار آشفتگی بازار صادراتی برای این
محصول در مرزهای خروجی کشور همانند آنچه برای گوجه فرنگی اتفاق افتاد است .این آشفتگی موجب شده عراقیها
دست باال را داشته باشند و محصول را ارزان خریداری و به  5برابر قیمت بفروشند.
به گزارش ایلنا ،واردات سیبزمینی به عراق از  ۲۶آبان آزاد شد .طی توافقاتی که با طرف عراقی شده است سهم
مشخصی برای صادرات هر یک از انواع میوه و ترهبار به این کشور در نظر گرفته شده ،اما گزارش از مرزها حاکی
از آن بود که تعدادی کامیون با بار سیب زمینی چند روز قبل از آزادی واردات در پشت رمزهای عراق مستقر
شده و تعداد زیادی نی ز در راه هستند.
محمدرحیم نیازی ،سخنگوی انجمن ملی سیبزمینی ایران ،گفت :در حال حاضر شاهد هجوم صادرکنندگان،
دالالن و تولیدکنندگان به مرزها برای صادرات سیبزمینی هستیم که میتواند آنچه برای گوجه فرنگی اتفاق افتاد
را برای این محصول رقم بزند .هجوم به مرزها برای صادرات سیبزمینی در حالی است که خروج محصول از مرزها
به کندی انجام میگیرد.
به گفته نیازی؛ حجم باالی ارسال محصول به مرزها و کندی خروج آن موجب انباشت در خط مرزی شده و میدان را به تجار
و دالالن عراقی داده تا آنچنان که میخواهند جوالن دهند.
وی افزود :عراقیها از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و محصول را با کمترین قیمت خریداری میکنند .نیازی قیمت خرید هر کیلوگرم سیب زمینی
در مرزها را  10تا  15سنت عنوان کرد .نیازی تاکید کرد :شاهد آشفتگی در بازار صادراتی سیب زمینی هستیم که میشد به راحتی از آن جلوگیری کرد.
وی دادن اجازه صادرات فقط به تجار واقعی دارای کارت بازرگانی و برآورد دقیق نیاز کشور هدف صادراتی را به راهکار عملی برشمرد که میتوانست از
آشفتگی در بازار صادرات محصوالت کشاورزی جلوگیری کند.
سخنگوی انجمن ملی سیب زمینی ایران یادآور شد :بیبرنامگی در صادرات محصوالت کشاورزی به معنی هدر رفت منابع ارزشمند تولید از جمله آب و
خاک است که جایگزینی آنها به سادگی امکانپذیر نیست.

یک مقام مسئول در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره ضبط  ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی بوش به نفع دولت
گفت :هنوز کاالیی به این سازمان تحویل نشده اما اگر تحویل شود به مزایده گذاشته میشود.
به گزارش مهر ،این مقام مسئول گفت :هنوز کاالیی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم و تحویل
نشده اما اگر تحویل شود همگی اقالم به مزایده گذاشته میشود.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود ،افزود :طبق اعالم معاون گمرک ،این اقالم هنوز ضبط نشده
بنابراین وقتی به نفع دولت ضبط شود ،در زمره اقالمی قرار میگیرد که باید تحویل سازمان جمعاوری و فروش
اموال تملیکی شود و پس از تحویل به سازمان ،درباره فروش این اقالم به شیوه مزایده تصمیمگیری خواهد
شد .فرایند اعالم کاال به سازمان تملیکی زمان بر است .هنوز کاالیی به سازمان امور تملیکی ارائه نشده است
باید منتظر ماند تا وضعیت این کاالها مشخص شود چراکه ممکن است صاحب کاال مدرک جدیدی ارائه کند.
در صورتی که کاال متروکه اعالم شود ،گمرک کاال را به سازمان تحویل میدهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعالم از
دستگاههای ذیربط ،مجوزهای الزم برای عرضه این اقالم در داخل کشور را دریافت میکند و سپس نسبت به برگزاری
مزایده اقدام خواهد کرد.
به گفته وی ،پس از اینکه این اقالم از طریق مزایده به فروش برود ،مقداری از پول کاال به صاحب کاال پرداخت میشود .اما اگر مجوزهای الزم درباره
استاندارد بودن دریافت نشود ،کاالها امحا میشوند.
به اساس این گزارش ،معاون گمرک همچین گفته که منشأ ارز این کاالها به وضوح مشخص نیست و شائبههایی در رابطه با واردات این کاال با ارز
نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تأمین ارز
شده است،
هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است .طبق قانون ،آندسته از کاالهای وارداتی که به نفع دولت ضبط شود ،بهعنوان
کاالی متروکه برای تعیین وضعیت در اختیار سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد.

