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رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و 
آرایشی و عطریات ایران گفت: گردش 
مالی لوازم آرایشــی در بازار ایران یک 
میلیارد دالر بوده که از این رقم درحال 
حاضر 70 درصد آن قاچاق و تقلبی است.

حمید مقیمــی در گفت وگو با ایلنا 
افزود: گــردش مالی لوازم آرایشــی، 
کرم های مراقبتی و عطریات در مجموع 
3 میلیارد دالر اســت که از این رقم نیز 
متاســفانه در حال حاضــر حدود 65 
درصد آن قاچاق و تقلبی هســتند. در 
حال حاضر طبق گزارش رسمی ستاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز بیش از 63 
درصد کاالهای آرایشی و بهداشتی در 
سطح عرضه نیز کاالهای قاچاق و تقلبی 
است. وقتی بازار محصولی بیش از 63 
درصدش تقلبی و قاچاق باشــد یعنی 

وضعیت آن بسیار اسفبار است.
وی درباره وضعیــت واردات لوازم 
آرایشی و بهداشتی نیز توضیح داد: در 
31 اردیبهشت سال 1398 وزیر وقت 
صنعت معــدن و تجارت بــا تصویب و 
ابالغ بخشــنامه ای بر مبنای تفسیری 
غیرکارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور 

بــه واردات فرآورده های بهداشــتی و 
آرایشی، به یکباره ورود این گروه کاالیی 
را ممنــوع اعالم کرد. در ســال 1399 
واردات رسمی عطریات نیز توسط این 

وزارتخانه با همان تفسیر ممنوع شد.
مقیمی افزود: این سیاست درحالی 
اتخاذ شد که برمبنای گزارش رسمی 
گمرک ایــران در ســال 1398 ارزش 
واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی 
و عطریات به کشور معادل 450 میلیون 
یورو بود. این رقــم دربرگیرنده بخش 
اعظمی از بازار کاالهای وارداتی قانونی 
بود؛ در این دوره صرفا 30 درصد از این 
بازار توســط تولیدکننــدگان داخلی 
تامین می شد. لذا براساس نیاز داخلی 
که ســالیانه بیش از 2 میلیــارد دالر 
برآورد شــده بود، گردش مالی قاچاق 
فرآورده های بهداشتی و آرایشی حدود 

یک میلیارد دالر تخمین زده می شد.
وی تاکید کــرد: ممنوعیت واردات 
رســمی در 3 ســال اخیر، به افزایش 
گردش مالی قاچاق منجر شد. براساس 
گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
این رقم به 2/2 میلیارد دالر رســیده 

است.

 رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی 
و آرایشــی و عطریــات ایــران افزود: 
بنابراین در حال حاضر واردات رسمی 
کاالهای نهایی را نداریــم. صرفا مواد 
اولیه وارد می شود که این مواد اولیه هم 
از کشورهای چین، هند بسیار محدود 
از اروپا می آیند.وی تاکید کرد:  االن در 
سطح عرضه هر آنچه وجود دارد شامل 
بخش اندکی از محصوالت تولید داخل 
و مابقی کاالهای قاچاق و فیک اســت 
به همین دلیل مدت ها است ما نسبت 
به مخاطرات ناشی از مصرف کاالهای 
فیک و قاچاق که سالمت جامعه بزرگ 
مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده 

سخن گفتیم.
مقیمی توضیح داد: کاالهای قاچاق 
یا از طریق دریا از امارات یا از مناطق آزاد 

و یا از کردستان وارد می شود.
رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، 
آرایشــی و عطریات ایران خاطرنشان 
ساخت: برای افزایش تولید، رشد تجارت 
لوازم ارایشی و بهداشتی و کاهش قاچاق 
باید سیاست غیرکارشناسانه سال های 

اخیــر بــا سیاســت های واقع بینامه 
جایگزین شــود. در همین راســتا نیز 
انجمن با کمک ســازمان غذا و دارو در 
حال تدوین آمارنامه ای در زمینه تولید و 
واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی 
است. این آمارنامه به زودی تکمیل و در 
اختیار سازمان های مربوطه قرار خواهد 
گرفت تا آنها براساس واقعیت های تولید 

و نیاز بازار واردات را مدیریت کنند.
وی افزود: البتــه انجمن در مکاتبه 
متعددی که با مقامات کشــور داشته 
همچنین خواهان اصالح شرایط کنونی 
به دنبال اجرای تفاهمنامه تعمیق تولید 
شده اســت.مقیمی تصریح کرد: این 
تفاهمنامه در سال 1398 بین انجمن 
و مسئوالن وقت وزارت صمت، سازمان 
غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق با هدف 
توسعه ساخت داخل و بومی سازی این 
فرآورده ها، تدوین و امضا شد. براساس 
مفاد تفاهمنامه مذکور باید توسعه تولید 
از طریق همکاری مشترک با برندهای 
معتبر خارجی در داخل کشــور تحت 
لیسانس در اولویت قرار گیرد. همچنین 
واردات کاالهای فاقد مشــابه ساخت 
داخل و یا کاالهایی که تولیدکنندگان 
قادر به تامین همه نیاز بازار آن نبودند، 
به صورت موقت تا زمان تعمیق تولید 

داخلی ادامه می یافت.
وی افزود: به دنبال این تفاهمنامه 
شرکت های واردکننده باسابقه به اتکای 
روابط بین المللی خوبی که طی چند دهه 
به دست آورده بودند، مذاکرات متعددی 
را با کمپانی های معتبــر اروپایی آغاز 
کردند. اما متاسفانه به دنبال ممنوعیت 
ناگهانی واردات رسمی، این مذاکرات با 

چالش مواجه شد.
رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
واردکنندگان فراورده های بهداشتی، 
آرایشــی و عطریات ایران تاکید کرد: 
هرچند به رغم خودتحریمی های حاکم 
بر این بخش، گروهی اندک از شرکت های 
واردکننده عضو انجمن توانســتند به 
عرصه تولید ورود کنند. اما شمار زیادی 

از متقاضیان با سد سیاست های غیرفنی 
وزارت صمت پیرامون ممنوعیت واردات 
مواد اولیه کارخانجات و هر نوع کاالی 
واسطه ای موثر بر تولید و صادرات کیفی 

مواجه شدند.
این فعــال اقتصــادی ادامــه داد: 
براین اســاس انجمــن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشــتی، آرایشــی و 
عطریات ایران طی مکاتباتی با مقامات 
مســئول در راســتای تقویت تولید و 

توسعه تجارت چهار پیشنهاد داد.
مقیمی اضافه کرد: اولین پیشنهاد 
مربوط به این بود که مدیریت صحیح 
واردات جایگزین ممنوعیت های بدون 
پشــتوانه علمی و فنی شــود. دومین 
پیشنهاد نیز این بود که برنامه تولید از 
طریق همکاری مشــترک با برندهای 
معتبر خارجی در داخل کشــور تحت 

لیسانس  مجددا احیا شود.
وی افزود: پیشنهاد سوم مبنی براین 
که مجوز واردات سالیانه 200  میلیون 
یورو فرآورده بهداشــتی و آرایشی بر 
مبنای قواعد تفاهمنامه تعمیق تولید 
صادر شود و پیشنهاد آخر اجرای کامل 

تفاهمنامه تعمیق تولید است.
رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، 
آرایشــی و عطریــات ایــران افزود: 
شرکت های بخش خصوصی فعال در 
حوزه بهداشتی و آرایشــی قادرند، در 

یک زمان بندی 2 ســاله اقدام به تولید 
مشارکتی کنند و در پروسه پنج ساله 
بازار انحصاری منطقه را از ترکیه بربایند. 
در این میان کشور شاهد رشد قابل توجه 
شاخص اشــتغال، کاهش چشمگیر 
شاخص قاچاق و افزایش درآمد از محل 
تجارت رســمی خواهد بود؛ در نهایت 
نیز سالمت جامعه مصرف کنندگان با 

مخاطرات کمتری مواجه خواهد شد.
 ریمل 800 هزار 

و کرم پودر یک میلیون تومان
 در همین راســتا،  رصد بازار لوازم 
آرایشی از ســوی خبرنگار خبرآنالین 
نیز از قاچاق بودن حجم باالیی از لوازم 
آرایشــی موجود در بازار حکایت دارد 
و در این بین این لوازم آرایشــی قاچاق 
با نرخ های نجومی در بــازار به فروش 
می رســند.این روز ها نرخ لوازم آرایش 
قاچاق در بازار سر به فلک کشیده است 
به طوری که تنها یک عدد بیوتی لندر در 
بازار نزدیک به 500 هزار تومان قیمت 
خورده اســت و ریمل های قاچاق نیز 
در بازه قیمتی 800 هزار تا یک میلیون 

تومان خرید و فروش می شد.
کرم پودر های قاچــاق بازار نیز این 
روز ها با قیمت های نجومــی خرید و 
فروش می شوند به طوری که کرم پودر 
استه لودر در حال حاضر در بازار بیش از 
یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت 

خورده است.

 ۷0 درصد بازار قاچاق و تقلبی است

گردش مالی یک میلیارد دالری لوازم آرایشی در کشور

خبر

مشــاور بازرگانی اتحادیه دامداران استان البرز خاطرنشان 
کرد: خشکسالی در ســال جاری باعث شد نتوانیم یونجه مورد 
نیاز کشــور را تامین کنیم از این رو 18 هزارتن یونجه از روسیه 

ثبت سفارش کردیم.
کسری لشکری در گفت وگو با ایلنا، درباره میزان واردات یونجه 
گفت: وزارت جهاد کشاورزی با واردات یونجه از روسیه مشروط 
به داشتن گواهی بهداشت گیاهی موافقت کرده و در حال حاضر 

نزدیک به 18 هزار تن ثبت سفارش انجام شده است.
به گفته وی، در سنوات گذشته یونجه از اسپانیا وارد می شد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا برای واردات 
یونجه ارز ترجیحی تخصیص داده می شود؟ گفت: ارز واردات 
یونجه نیمایی اســت از این رو خرید آن برای دامداران توجیه 
اقتصادی ندارد. واردات این محصول با ارز نیمایی باعث افزایش 

قیمت تمام شده محصول خواهد شد.

لشکری با بیان اینکه امکان تولید و صادرات یونجه در سنوات 
گذشته فراهم بود، خاطر نشان کرد: در سال جاری خشکسالی 
شدید و کم آبی میزان کشت را تا حدود زیادی کاهش داد و در 
بسیاری از مزارع تغییر کشــت صورت پذیرفت. با تغییر روش 
آبیاری و اســتفاده از روش های نوین آبیاری و مکانیزاســیون 

کشــاورزی می توان عالوه بر افزایش تولید در هر هکتار میزان 
بهره وری را باال برد و اینگونه تا حدودی کم آبی را جبران کنیم.

این فعال حــوزه واردات نهاده های دامــی در ادامه تصریح 
کرد: قدیمی بودن زیرساخت های کشــاورزی،  ماشین آالت و 
ادوات کشاورزی میزان بهره وری را بسیار پایین آورده است اگر 
تسهیالت برای واردات ماشــین آالت مدرن تامین شود بدون 

تردید شاهد افزایش تولید با کیفیت باال خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولید داخلی و افزایش 
مصرف لبنیات در کشور بهتر است که سوبسید جداگانه ای برای 
واردات یونجه در نظر گرفته شود تا نه به افزایش قیمت داخلی 
بی انجامد و نه کمبود آن مانع تولید شود. اینگونه مصرف کننده 
نهایی و اقشار کم درآمد می توانند از پروتئین موجود در شیر و 

لبنیات بهره مند شوند و سالمت جامعه به خطر نیافتد.
روسیه واردات محصوالت کشاورزی از ایران را لغو کرد

خبر فوق دیروز درحالی در خروجی رسانه ها قرار گرفت که 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت: فدراسیون 
روسیه در نامه ای به رئیس گمرک داغستان تأکید کرده است 
واردات فلفل از ایران به دلیل آنچه نقض مکرر اســتانداردهای 

بهداشتی عنوان شده است، انجام نشود.سیدرضا نورانی، تصریح 
کرد: روسیه فلفل وارداتی از ایران را با ادعای  نداشتن گواهینامه 

باقیمانده سموم کشاورزی، مرجوع کرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات تنها برای فلفل 
است یا سایر محصوالت کشاورزی یا غذایی را هم دربرمی گیرد؟ 
گفت: در این نامه که به زبان روسی نوشته شده و به فارسی ترجمه 
شده است، چندان غرض  گویا نیست اما در بخشی از نامه به فلفل 
اشاره شده است و در بخشی دیگر از نامه ظاهرا عنوان محصوالت 
کشاورزی آمده است.مشرق در این رابطه نوشت: با اقدام اخیر 
روسیه، صدها گلخانه دار در ایران بیچاره شده اند. به عنوان مثال، 
بسیاری از گلخانه داران کشور که طی ماه های اخیر با توجه به 
تقاضای بازار روسیه و سفارش تجار روسی، اقدام به تولید فلفل 
دلمه ای کردند.طبق توافق، قرار بود این محصوالت طی ماه جاری 
به روسیه صادر شود اما به ناگاه با تصمیم گمرک روسیه، واردات 

محصوالت کشاورزی ایران ممنوع شده است.
به گفته تجار ایرانی، این اقدام احتماالً گام آخر نخواهد بود و 
البی صهیونیستی در روسیه از این پس اقدامات بیشتری برای 

محدود کردن تجارت ایران و روسیه انجام خواهد داد.

در مقابل لغو صادرات محصوالت کشاورزی ایران به این کشور صورت می گیرد؛

 واردات 18 هزارتن یونجه از روسیه به ایران 

خبر اقتصادی

محموله جدید میعانات گازی 
ایران به ونزوئال رسید

یک قانونگذار ونزوئــال اعالم کرد که چهارمین 
محموله میعانات گازی ایران شامل دو میلیون بشکه 

رقیق ساز به این کشور رسیده است.
به گزارش رویترز، »آنجــل رودریگز« افزود که 
این محموله میعانات گازی ایران برای شرکت نفت 

دولتی ونزوئال طی روزهای آینده تخلیه می شود.
رودریگز افزود که این وضعیت نشــان دهنده 
وضعیت ونزوئال در سایه تحریم ها است و این کشور 
مجبور است محصوالتی که پیش از این می ساخت 

را وارد کند.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از پنج منبع 
آگاه، از انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت 

ایران و شرکت ملی نفت ونزوئال خبر داده بود.
وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به گزارش 
رویترز در خصوص توافق نفتی ایران و ونزوئال، اعالم 
کرد که به اعمال تحریم علیه هر دو کشــور ادامه 

خواهد داد.
    

وزیر اقتصاد خبر داد:
 پرداخت وام 1۰ میلیون تومانی

 به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا
وزیــر اقتصــاد و 
دارایــی از پرداخــت 
تسهیالت 10 میلیون 
تومانی از امروز )شنبه( 
به همه سرپرســتان 
خانوارهایی که به دلیل 

کرونا بستری شــده اند، خبر داد.به گزارش ایرنا از 
وزارت اقتصاد،  »احسان خاندوزی« با اشاره به اینکه 
این تسهیالت برای کمک به کاهش خسارات ناشی 
از هزینه های درمان و دوری از کسب و کار پرداخت 
می شود،  تاکید کرد که وام 10 میلیون تومانی فقط 

به سرپرستان فاقد شغل پرداخت می شود.
به گفته عباس مرادپور، سرپرست معاونت بانک 
و بیمه وزارت اقتصاد، این وام 3 ساله با اقساط ماهانه 
حدود 300 هزار تومان است. ضمانت وام نیز بر اساس 
اعتبارسنجی افراد است و اگر خوش حساب باشند، 

حداقل تضمین ها از آنها اخذ خواهد شد.
    

کالهبردار 1۲ هزار میلیارد تومانی 
دستگیر شد

رسانه ها گزارش دادند که بزرگترین کالهبردار 
ایران که سال 99 از کشور خارج شده بود، در مسکو 
دستگیر و به ایران منتقل شد.گفته شده این فرد با 
تشــکیل باندی 16 نفری و با تاسیس شرکت های 
صوری اقدام به کالهبرداری از مردم و تجار و صرافان 
کرده و با 12 هزار میلیارد تومان )400 میلیون دالر( 
از کشــور گریخته بود که بــا پیگیری های پلیس 

بین الملل به ایران برگردانده شد.
    

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 
معامله خودروسازان با مردم 

غش دارد
عضو کمیســیون 
صنایــع مجلس، نبود 
تناســب بین تقاضا و 
عرضه خودرو را دلیل 
اصلی باال رفتن قیمت و 
کاهش کیفیت خودرو 

دانســت و گفت: چون بازار انحصاری است و مردم 
هم مجبور هســتند که خودروی داخلی را بخرند، 
خودروساز هر چقدر هم قیمت خودرو را باال ببرد، 
کیفیت را زیاد نمی کند. اما آیا اجبار مردم به خرید 

سبب حالل شدن معامله خودروسازان می شود؟
لطف اهلل سیاهکلی در گفت وگو با تسنیم افزود: 
معامله بین خودروسازان و مردم یقیناً معامله یکطرفه 
و غلط اســت که بازار دارای التهاب می شود و اینجا 

مصرف کننده و مشتری ضرر می بیند.
    

به دلیل برکناری وزیر دارایی این کشور؛
لیر ترکیه دوباره سقوط کرد

ارزش لیر ترکیه باز هم پایین آمد و این بار دلیل آن 
برکناری وزیر دارایی این کشور توسط رجب طیب 
اردوغان به خاطر مخالفت های وی با سیاست های 

مالی رئیس جمهور بود.
به گزارش بلومبرگ، استعفای الوان در بحبوحه  
اختالف او بــا اردوغــان در مورد سیاســت های 
پولی صورت گرفت که باعث ســقوط ارزش لیر به 
پایین ترین رقم شــده بود. کاهش شدید نرخ بهره 
توســط بانک مرکزی ترکیه و بــاال رفتن نگرانی 
درمورد تورم، ارزش ارز این کشــور را بیش از پیش 

پایین آورده  است.
لیر ترکیه در روز پنجشــنبه به پایین ترین رقم 
13٫9519 در برابر دالر آمریکا رسید که دلیل اصلی 
آن را می توان مداخله مســتقیم بانک مرکزی در 

بازارهای ارزی دانست.

قیمت نفت پس از این که اوپک پالس اعالم 
کرد درصورت آســیب دیدن تقاضا از شــیوع 
واریانت اُمیکرون، در نشست بعدی خود افزایش 
تولید برنامه ریزی شده را بازبینی می کند، در 

معامالت روز جمعه افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت وســت 
تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 19 سنت 
معادل 1.8 درصد افزایش یافت و به 67 دالر و 69 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 
روز پنج شنبه 1.4 درصد افزایش داشت. بهای 
معامالت نفت برنت یک دالر و 19 سنت معادل 
1.7 درصد افزایش یافت و به 70 دالر و 86 سنت 
در هر بشکه رســید و به رشد 1.2 درصدی روز 
گذشــته افزود.وزیران اوپک پالس در نشست 
روز پنج شنبه با تصویب افزایش تولید 400 هزار 
بشکه در روز در ژانویه، بازار را غافلگیر کردند. با 
این حال این تولیدکننــدگان اعالم کردند اگر 
تقاضا از تدابیر مقابله با شــیوع ویروس کرونا 
آسیب ببیند، در سیاســت تولید خود بازبینی 

خواهند کرد. وزیران اوپک پالس اعالم کردند 
اگر ضرورت داشته باشند، پیش از تاریخ چهارم 
ژانویه که زمان نشست بعدی این گروه است، 
تشکیل جلســه خواهند داد.تحلیلگران گروه 
تحقیقاتی ANZ در یادداشتی نوشتند: این 
اظهارات قیمت ها را تقویت کرد و معامله گران 
تمایلی نداشــتند روی توقــف افزایش تولید 
حســاب باز کنند.آن لوییــس هیتل، تحلیل 
شرکت وود مک کنزی اظهار کرد: پایبندی به 
سیاست تولید در حال حاضر با توجه به این که 
هنوز مالیم یا جدی بودن اُمیکرون در مقایسه با 
واریانتهای قبلی مشخص نیست، منطقی به نظر 
می رسد. اعضای گروه مرتبا در تماس هستند و 

وضعیت بازار را به دقت زیر نظر دارند. در نتیجه 
می توانند هنگامی که درک بهتری از ابعاد تاثیر 
واریانت اُمیکرون بر اقتصاد جهانی و تقاضا برای 

نفت پیدا کردند، واکنش فوری نشان دهند.
بازارهــای نفــت کل هفته تحــت تاثیر 
شناســایی واریانت اُمیکــرون ملتهب بودند 
و گمانــه زنی هایــی وجود داشــت که وضع 
قرنطینه های جدید، به تقاضا برای ســوخت 
لطمه زده و باعث می شود اوپک پالس افزایش 

تولید را متوقف کند.
برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود 
2.6 درصد و وســت تگزاس اینترمدیت کمتر 
از یک درصد کاهش داشــته و هر دو شاخص 

در مسیر ثبت ششمین کاهش هفتگی متوالی 
هســتند. قیمتهای نفت از پنج شنبه گذشته 
که خبر شناســایی واریانت جدیــد اُمیکرون 
ســرمایه گذاران را به وحشت انداخت، بیش از 

10 دالر در هر بشکه سقوط کردند.
تحلیلگران بانک جی پی مــورگان اظهار 
کردند نزول بازار مســتلزم آســیب جدی به 
تقاضاست در حالی که آمار سفرهای جهانی بجز 
چین، نشان می دهد که رفت و آمد همچنان در 
حال بهبود است و هفته گذشته به 93 درصد 
سطح سال 2019 رسید. تاکنون هیچ نشانه ای 
از ضعیف شدن تقاضا در ابعاد جهانی مشاهده 
نکردیم.کویچی هاگیــودا، وزیر صنعت ژاپن 
اعالم کرد برنامه ژاپن برای آزادســازی نفت از 
ذخایر استراتژیک به همراه آمریکا و کشورهای 
مصرف کننده دیگر با وجود افت اخیر قیمتهای 
نفت، تغییر نکرده اســت. دولــت ژاپن هفته 
گذشته اعالم کرده بود در واکنش به درخواست 
آمریکا، چند صد هزار کیلو لیتر نفت از ذخایرش 

عرضه خواهد کرد، اما جزییات این برنامه هنوز 
نهایی نشده است.

وزیر صنعت ژاپن گفت: بــر این باوریم که 
تصمیم اوپک پالس بــا در نظر گرفتن موضع 
کشورهای مصرف کننده گرفته شده است اما 
همچنان از کشورهای تولیدکننده می خواهیم 

تولیدشان را افزایش دهند.
بر اســاس گزارش رویترز، کاخ ســفید از 
تصمیم روز پنج شــنبه اوپک پالس استقبال 
اما اعالم کــرد آمریکا قصد نــدارد در تصمیم 
خود برای برداشــت از ذخایر نفت استراتژیک 

بازبینی کند.

آثار اُمیکرون رخ عیان می کند؛

 افزایش قیمت نفت در واکنش
 به وعده اوپک پالس

قیمت روز لوازم آرایش قاچاق


