


فهرست دوم کاالهاي وارداتی فاقد کیفیت اعالم شد

.اعالم کردمعاون وزیر بازرگانی سري دوم از کاالهاي وارداتی فاقد کیفیت و استاندارد الزم را،
در پی اعالم اولین فهرست: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر بازرگانی گفت

از کاالهاي وارداتی فاقد کیفیت و استاندارد الزم، اینک سري دوم این کاالها در راستاي حفظ حقوق عامه مردم و توجه به 
.حقوق مصرف کنندگان اعالم می گردد

مهندس بابک افقهی با اعالم اینکه عمده کاالهاي وارداتی فاقد کیفیت از گمرکات استان تهران و خوزستان وارد کشور می 
اسامی واردکنندگان این کاالها و مشخصات کامل آنها در سازمان توسعه تجارت ایران موجود و در سوابق آنها : د افزودشو

چرا که امنیت جان و مال . نگهداري می شود و به آنها هشدار می دهیم که از تکرار واردات این قبیل کاالها خودداري کنند
.ر از سودهاي کذایی و گذرا ناشی از تجارت غیراخالقی استمردم و جلب اطمینان آنها به مراتب مهم ت

رییس کارگروه مدیریت واردات کشور درخصوص مجازات هاي در نظر گرفته شده براي این قبیل از واردکنندگان اظهار داشت 
یند مجازاتی همچون چنانچه این قبیل واردکنندگان عمداً و یا سهواً اقدام به تکرار واردات کاالهاي بی کیفیت به کشور نما

.محرومیت موقت یا دائم از فعالیت هاي تجاري و ابطال کارت بازرگانی و معرفی به مراجع قضایی در نظر گرفته شده است
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران عالوه بر اینکه از ثبت سفارش براي واردات کلیه کاالهاي مذکور از امروز شنبه 

بر روي کاالهاي وارداتی رهگیري » کدایران«خواهد شد؛ با تدوین و اجراي الزام برچسب گذاري جلوگیري16/8/88
.کاالهایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد
میلیارد دالر یکی 200ساالنه بالغ بر افقهی با اشاره به اینکه متاسفانه تجارت کاالهاي تقلبی و فاقد استاندارد با حجم با حجم 

کاالهاي بی : درصد آن توسط تولیدکنندگان چینی انجام می شود افزود80از بزرگترین معضالت تجارت جهانی است که 
کیفیت عالوه بر مشکالت زیست محیطی فاقد ضمانت نامه و استانداردهاي اجباري هستند که این مساله درخصوص 

.ی و بهداشتی که ازمایشاي الزم در مورد ترکیبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زیانبارتري داردمحصوالت غذایی، داروی
سازمان توسعه تجارت : معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازي در جلوگیري از خرید کاالهاي بی کیفیت گفت

گونه اختالل در امر تجارت و سودجویی عده اي تاجر نما به طور ایران مصمم است با جدیت و با همکاري نهادهاي مرتبط با هر
قطع برخورد نماید اگر چه بخش عمده اي از این قبیل کاالها به صورت غیررسمی وارد کشور می شود که سعی می کنیم با 

.اقل برسانیماطالع رسانی صحیح و به موقع به مردم عزیز از تجارت این قبیل کاالها جلوگیري کرده یا آن را به حد
مردم عزیز و مصرف کنندگان گرامی می توانند با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت : افقهی در این خصوص ادامه داد

و فروش همکاران ما را در شناسایی نام و نشان تجاري کاالهاي فاقد کیفیت و عوامل توزیع www.tpo.irایران به آدرس
.یاري نمایند



رییس کارگروه مدیریت . ضمن آنکه فهرست کلیه این کاالها در وب سایت مذکور براي عموم شهروندان قابل دسترسی است
:واردات کشور در خاتمه فهرست دوم کاالهاي بی کیفیت وارداتی را به شرح زیر اعالم کرد

از کشور چین-1
Animal Worldريانواع اسباب بازي با نام تجا-

Perety Dollانواع اسباب بازي با نام تجاري-

2228انواع اسباب بازي وست پارکینگ با نام تجاري -
VEMانواع سرپیچ با نام تجاري-

MP Sportالمپ خودرو با نام تجاري-

Proskitهویه برقی با نام تجاري-

MAHPOOYAپنکه سقفی با نام تجاري-

TIANQIUانواع باتري با نام تجاري-

498NRنوت بوك تقلبی مدل-

SONYانواع نوت بوك با نام تجاري تقلبی-

NGKشمع خودرو با نام تجاري-

HUGELجاروبرقی با نام تجاري-

TUNAاع دیگ زودپز با نام تجاريانو-

JIELAIبا نام تجاري) داراي اثرات بسیار مخرب بر سطح بینایی افراد(انواع عینک شنا، -

ELECTROLUXEانواع کولر گازي با نام تجاري-

ELECTROLUXانواع مایکروفر با نام تجاري تقلبی-

MICROMAXXبا نام تجاريانواع چندکاره برقی-

:از کشور هند-2
BALANCEانواع تیوپ با نام تجاري-

از کشور قزاقستان-3
FERCOMETELانواع ورق فوالدي سرد نوردیده با نام تجاري-

ز کشور آلمانا- 4
ROBBY BUBBLEانواع آبمیوه گازدار با نام تجاري-

الملل سازمان توسعه تجارت ایرانعمومی و امور بینروابط : ماخذ


