دوشنبه  28اردیبهشت 1394

سهم  126میلیون دالری قاچاق از واردات موبایل
در فروردین ماه امسال به نظر میرســد مجموعا نزدیک به یک میلیون دستگاه تلفن
همراه به کشور وارد شده که  90درصد معادل  126میلیون دالر ...

مقررات واردات و صادرات کاال
و خودرو در مناطق آزاد
اشــخاص حقیقــی یا
حقوقی کــه قصد اقامت
بیــش از یک ســال در
مناطــق آزاد را دارند و
اقامــت آنان بــه تأیید
ســازمان منطقــه آزاد
مربوطه رســیده باشد،
میتواننــد برای یک بار
لوازم خانــه و محل کار
خود را در حــد متعارف
و بــا معافیت از عوارض
بندری و فرودگاهی به منطقه وارد کنند.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،مسافرانی که از کشورهای
دیگر یا ســایر مناطق ،از طریق فرودگاه یا بنادر مجاز
مســتقیما وارد منطقه آزاد میشــوند ،اعم از ایرانی یا
خارجی مجازنــد کاالها را در حدی کــه جنبه تجاری
نداشــته باشد (به اســتثنای کاالهای ممنوعه شرعی و
قانونی) بــه منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و
فرودگاهی ترخیص کنند.
مســافرانی که مســتقیما از طریق منطقه آزاد از کشور
خارج میشوند ،مجازند کلیه کاالها (به استثنای کاالهای
ممنوعه شــرعی یا قانونی) را مشــروط به اینکه جنبه
تجاری نداشــته باشــد ،بدون نیاز به اخذ مجوز با خود
خارج کنند .البته خروج اشــیای عتیقه ،کتابهای خطی
و قدیمی ،آثار فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیست.
اما کاالی همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج
شوند و به سایر نقاط کشور سفر کنند مشمول مقررات
عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود.
نحوه واردات خودروهای تولید شده در مناطق آزاد
طبق مقررات مناطــق آزاد ،تولیدکنندگان خودرو در این
مناطق و مناطق ویژه اقتصادی مجازند متناسب با میزان
ارزش افزوده و مــواد و قطعات داخلی بــکار رفته در
خودروهای تولید شده (به تشخیص کمیته تعیین ارزش
افزوده) ،پس از انجام تشریفات گمرکی ،پرداخت سود،
حقوق و عوارض قانونی مربوط به آن بخش ،از قطعات
وارداتی که در تولید خودرو استفاده شده است ،بخشی
از خودروهای تولیدی مذکور را به سایر نقاط کشور وارد
کنند.
همچنین خودروهای وارد شــده از مناطق آزاد و مناطق
ویژه اقتصادی تا میــزان ارزش افزوده و مواد و قطعات
داخلــی بکار رفتــه در آنها ،هماننــد خودروهای تولید
داخل کشــور با کاردکس صادره از سوی شرکت مزبور
شمارهگذاری میشود و مالیات تعیین شده در تبصره 35
قانون بودجه سال  1379متناسب با قیمت تعیین شده
از سوی کمیته خودروی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اخذ خواهد شد.
خودروهای مازاد برارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی
بکار رفته در آنها ،وارداتی تلقی میشــود و عالوه بر نیاز
به مجوز ورود ،مشمول تمام تشریفات قانونی مربوط به
واردات خودروهــای خارجی از جمله مابهالتفاوت خواهد
بود.
گمرک جمهوری اسالمی نیز مکلف است رونوشت مجوز
ترخیص خودروهای وارده مربوط به ارزش افزوده را به
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال
کند.
همچنین شــرکتهای تولیدکننده خودرو موظفند آمار
تولید خودروهای تولیدی وارد شــده به کشــور و صادر
شده را به صورت ماهیانه به سازمان حمایت اعالم کنند.
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تعیین تکلیف بدهی میلیاردی چادرملو تا  2هفته دیگر
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت :از سال گذشته
تاکنون در مورد میزان بدهی معدن چادرملو اختالف نظر ...

حسینی هاشمی عنوان کرد

هیچ کسی وضعیت فعلی بانکها را درک نمیکند

یک کارشــناس امور بانکــی با اعتقاد بــه اینکه با
وضعیت فعلــی بانکها ،پایبندی آنها به تفاهم برای
کاهش نرخ ســود بعید به نظر می رسد ،تاکید کرد:
مســووالن پیش از آنکه انرژی خــود را صرف یک
تصمیم ایــن چنینی میکردند بایــد به فکر اصالح
ساختار بانکی میبودند.
ســید بهاءالدبن حســینی هاشــمی در
گفتوگو با خبرنگار ایســنا ،در مجموع
کاهش نرخ ســود بانکی را اقدام مثبتی
دانســت و اظهار کرد :با توجه به اینکه
در حــال حاضر بانکها با مشــکل تامین
مالی مواجه هستند ،اضافه برداشت دارند
و ناچار به انجــام عملیات غیر بانکیاند
بنابراین کاهش نرخ ســود سپرده برای
کمک به کاهش هزینه های آنها به ویژه
هزینههای عملیاتی موثر خواهد بود.
ماندن بر توافق ،مهمتر از انجام
آن است
وی در ادامه به اهمیت پایبندی بانکها نســبت به
نرخهای مصوب سود اشــاره کرد و گفت :در رقابت
شــدید بین بانکهای دولتی و نیمه دولتی با بانکهای
غیر دولتی و موسســات مالی و اعتباری و در سویی
دیگر موسســات مالی و اعتباری غیر مجاز ،هر چقدر
هم سیاســت های دستوری نرخ ســود در بانکهای
مجــاز و تحــت کنترل بیشــتر باشــد گرایش این
سپرده ها به ســمت موسسات غیر مجاز نیز افزایش
می یابد که آنها هم جــز ایجاد اختالل و بی نظمی
اقدام مثبتی ندارند.
وی با اعتقاد به اینکه تفاهم بانکها برای کاهش نرخ
سود قابل دوام نیست و بســیار شکننده خواهد بود،
افزود :این در حالی است که منابع جدیدی در سیستم
بانکی خلق نمی شــود بلکه این ســرمایه بانکهای
بزرگ و رسمی است که به سمت موسسات اعتباری
جاری می شود.
حســینی هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه اضافه
برداشت های باالی بسیاری از بانکها مانع ماندن آنها
در توافقشــان برای کاهش نرخ سود می شود ادامه
داد :سیاست های دســتوری ،مطالبات معوق بانکها،
طلب باالی بانکهای بزرگ از دولت و سرمایه گذاری
بانکها در پروژه های بــزرگ موجب افزایش اضافه
برداشت بانکها شده است که در این میان باید بابت
آن جریمه های ســنگینی نیز بپردازند.در این حالت
بانکها در اولین اقدام مانع خروج ســپرده های خود
خواهند شد.
مدیرعامــل ســابق بانک صــادرات با بیــان اینکه

آن سو

نفت اوپک  63/13دالر  21 ،روز باالی  60دالر

قیمت ســبد نفتی اوپک ،با کاهش  64سنتی بشکهای  63/13دالر معامله شد
که بــا باالترین قیمت این نوع نفت در ســال  2015فاصله زیــادی ندارد .به
گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس ،سازمان کشورهای تولید و
صادرکننده نفت اوپک ،در آخرین به روز رسانی سایت خود اعالم کرد :هر بشکه
سبد نفتی این سازمان ،روز پنج شنبه  24اردیبهشت ماه با کاهش  64سنتی به
 63/13دالر در هر بشکه رسید.
علیرغم این کاهش قیمت ســبد نفتی اوپک همچنــان باالی  60دالر در هر
بشکه قرار دارد که برای تولیدکنندگان نفت به نسبت قیمتهای  40دالری میتواند امیدوارکننده باشد.
باالترین قیمتی که برای ســبد نفتی اوپک در ســال  2015ثبت شــده  64.96دالر در هر بشکه است که قیمت روز
پنجشنبه اختالف کمی با آن دارد.
این نوع نفت ،پس از حدود  5ماه بار در  24آوریل بار دیگر به کانال  60دالری بازگشــت .نخســتین باری که قیمت
سبد نفتی اوپک کمتر از  70دالر معامله و به کانال  60دالری وارد شد ،به  28نوامبر  2014باز میگردد که این نوع
نفت  68/89دالر معامله شده بود.
قیمــت نفــت برنت در فاصله ژوئن  2014تا ژانویه ( 2015خرداد  93تا دی  )93نزدیک به  60درصد ارزش خود را از
دست داد اما در ماههای ژانویه و فوریه ( 2015دی و بهمن  )93در اثر نگرانی از اختالل در عرضه نفت در خاورمیانه،
افزایش تقاضا در زمستان تقریبا یک سوم ارزش خود را دوباره به دست آورد.
این روند افزایشــی با تهاجم نظامی عربســتان به یمن در  5فروردین ماه ( 25مارس) شدت گرفت و از ابتدای آوریل
قیمت نفت حدود  20درصد ارزش خود را بازیافت و به بیش از  67دالر نیز رسید.
بر اســاس گزارش بیکر هیوز ،بزرگترین شــرکت خدمات نفتی جهــان ،تعداد دکلهای فعال نفتــی آمریکا برای
بیســت و ســومین هفته متوالی به کمترین رقم از سال آگوست  2010رسیده اســت .تعداد دکلهای نفتی آمریکا در
واکنش به کاهش قیمت به  660عدد رســیده اســت اما افزایشهای اخیر قیمت نفت سرعت این روند کاهشی را کم
کرده است .در معامالت روز جمعه ،آخرین روز کاری بازارهای جهانی ،قیمت نفت برنت در میان بیم و امیدهای تجار
و ســرمایهگذاران در مورد ادامه روند افزایشــی قیمت نفت به  66/81دالر افزایش یافت اما نفت خام آمریکا کاهش
یافت و  59/96دالر فروخته شد.
سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر ،نفت گیراسول آنگوال ،نفت اورینت اکوادور ،نفت سنگین ایران ،نفت
سبک بصره عراق ،نفت صادراتی کویت ،سیدر لیبی ،بونی الیت نیجریه ،نفت مارین قطر ،نفت سبک عربستان ،نفت
موربان امارات و ِم ِری ونزوئال است.

احتمال تهاتر چای سریالنکا در برابر نفت ایران

رئیس اتحادیه چای ســریالنکا گفت :این احتمال وجــود دارد که آمریکا با
توافقنامــهای مبنی بر تهاتر چای در برابر نفت ایران موافقت کند .به گزارش
گــروه اقتصاد بینالملل فــارس ،صادرکنندگان چای ســریالنکا خوشبین
هســتند که دولت آمریکا برای ایجاد یک ســازوکار در تسویه پرداختهای
چای صادراتی این کشور به ایران به دالر مداخله کند.
پایگاه ســیلون تودی در این رابطه به نقــل از روهان فرناندو رئیس اتحادیه
صادرکنندگان چای ســریالنکا نوشت ،ما بسیار خوشبین هستیم که آمریکا
در زمینه انجام مبادالت ســریالنکا و ایران برای صادرات چای به این کشور
و تســویه به دالر مداخله کند .تحریمها ســبب شده است تا واردکنندگان ایرانی چای نتوانند با دالر معامالت خود را
انجام دهند.
وی همچنین گفت ،ســفر اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به ســریالنکا ،تاثیر مثبتی بر تجارت با ایران دارد.
به دنبال نشست این اتحادیه با وزیر دارایی در ماه مارس ،دولت سریالنکا مذاکراتی با سفارت آمریکا در کلمبو داشته
است.
فرنانــدو توضیح داد ،در حال حاضر به علت عــدم توانایی بانکهای ایرانی برای انجام مبادالت به دالر ،ترتیب دادن
تجارت چای با ایران دشوار است و خریداران ایرانی مجبورند تا برای پرداخت به صادرکنندگان سریالنکایی از جاهای
دیگر دالر فراهم کنند.
وی تصریح مرد ،این احتمال وجود دارد که آمریکا با توافقنامهای مبنی بر تهاتر چای در برابر نفت ایران موافقت کند.

تنهــا عامل و انگیزه برای عدم جابجایی ســپرده ها
پرداخت سود جذاب و رقابتی اســت ،گفت:بنابراین
اینکــه بخواهند منابعی جمع کنند باید بتوانند ســود
بیشــتری بپردازند تا درنهایت از بازار استفاده کرده و
سپرده های خود را افزایش دهند.
وی تصریــح کــرد :مجمــوع عوامل و مشــکالت

به ویژه فرصتطلبی موسســات مالی و اعتباری که
اکنون بانکها با آن مواجهاند مانع از عملکرد مناسب
بانکها در سودهای تفاهمی خواهد شد.
سودهای زیر یکسال ،تفاهم پذیر نیست
حســینی هاشمی در رابطه با محول شدن تعیین نرخ
سود ســپردههای کمتر از یکسال به بانکها و اثر آن
در ایجــاد یک رقابت مخرب بیــن آنها توضیح داد:
سیاســت بانک مرکزی تعیین حد مجاز و مشخص
کردن خط قرمز برای بانکها در سود بود و در صورت
تخلف با جریمه همراه خواهند شد ،اما در نرخ هایی
که بر عهده آنها گذاشــته شده ممکن است حتی با
یکدیگــر تفاهم کنند ولی ضمانت اجرایی ندارد و در
صورت تخلف راهــی برای برخورد وجود ندارد چون
قانون به آن اجازه داده تا سود زیر یکسال را تا سقف
 20درصد هر گونه که مایل اند تعیین کنند.
وی بــا بیان اینکه انگیزه بانک مرکزی برای واگذاری
ســپرده های کمتــر از یکســال به خــود بانکها،
رقابتی کردن آن بوده و از جنبه ای کامال درست است،
ادامه داد :شــرایط به گونهای است که تفاهم در رابطه
با اصل موضوع یعنی نرخ ســود یکساله  20درصد هم
دوام نخواهد داشــت؛ بنابراین تفاهم بدون قید و شرط
برای سودهای کمتر هم شکننده خواهد بود.
عقود مبادله ای ،قابلیت اجرایی ندارد
حسینی هاشــمی همچنین اشاره ای به کاهش نرخ
سود تســهیالت داشت و گفت :به طور یقین بانکها،
دیگر تسهیالت مبادله ای نخواهند پرداخت .درست
است که تعیین نرخ پایین برای سود تسهیالتی مانند

کاال مــی تواند بر افزایش تقاضــا برای تولید داخلی
اثرگذار باشد ولی از سویی دیگر اگر بانکی نسبت به
ایــن موضوع اقدام کند حدود پنج درصد ضرر خواهد
کرد و در این صورت به سمت عقود مشارکتی حرکت
می کند.
چاره اندیشی برای بانکها
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا
برای پول در بانکها بســیار زیاد بوده و با
چالش شــدید نقدینگی مواجهاند افزود:در
حالی بانکها ســاختار مالی خوبی ندارند و
وضع آنها خطرناک و نگران کننده است،
که امروزه هیچ کسی موقعیت واقعی آنها
را درک نمی کند و همه از کشــتی که در
حال به گل نشستن است انتظارات باالیی
دارند.
ایــن کارشــناس امــور بانکــی ادامــه
داد :مطالبــات معــوق ،عــدم دریافــت
ذخایر کافــی ،دارایی هایی کــه قابلیت
نقد شوندگی ندارند ،وثایقی که پوشش بدهی مشتریان
را نــدارد .هزینه های عملیاتی ،حقوق و دســتمزد و
اجاره های باال و توســعه بی جهت شعب از حداقل
مسایل پیرامون بانکهاست و باید برای آنها چاره ای
اندیشید .حســینی هاشمی تاکید کرد :دولت به جای
صــرف این همه انرژی برای کاهش نرخ ســود که
ممکن اســت نتیجه مطلوبی هم در پی نداشته باشد
باید تمام هم و غم خود را در اصالح ســاختار بانکی
می گذاشــت .این درحالی اســت که وقت بسیاری
صــرف کردهایم اما قوانین و مقرراتی تدوین شــده
تا بانکها پولی کــه ندارند را وام بدهند! بنابراین باید
اول ساختار اصالح شــود ،روابط با دنیا بهتر شده و
با ورود منابع بین المللی به اعتبارات ،کاهش فشــار
بــرای تقاضای ریال ،کاهش شــعب و ادغام بانکها
برای کوچک سازی قوت به شــبکه بانکی بیاید نه
شــرایطی که بانکها در ســختی اند ،اضافه برداشت
دارند و نمی توانند درســت عمل کنند خواســتهها
نه چندان منطقی را هم مطرح کرد.
وی بــا بیان اینکه امیــدوارم ادامه تصمیم گیریهای
بانکی کارشناســی تر بوده و بــدون اینکه بخواهیم
احساســی عمل کنیم انجام شــود تاکید کرد :تورم
تنها عامل کاهش و یا افزایش نرخ ســود نیست این
درحالی است که نرخ تورم هم هنوز به ثبات نرسیده
که پیش بینی کنیم هر سه ماه یکبار نرخ سود سپرده
را کاهــش داده و تقاضا برای منابعی که به شــدت
کم اســت را افزایش دهیم .که در نهایت به افزایش
نارضایتی از سیستم بانکی بینجامد.

فروش عینکهای  18میلیونی در پایتخت!
بســیاری از افرادی کــه از روی اجبار یا برای محافظت از چشــمان خود از عینک
استفاده میکنند شاید هیچگاه باور نکنند که این وسیله میتواند ...

اقتصاد امروز

افزایش  9درصدی طول راه آهن در اکو

درخواست سرمایهگذاران خارجی برای تاسیس بانک
رییس بانک مرکزی با اشــاره به عالقمندی ســرمایه گذاری
اروپایــی و عربی به بخش بانکی ایران عنوان کرد :دولت ایران
برنامهریزی برای دوران پــس از تحریم را برای احیای اقتصاد
کشور آغاز کرده است.
به گزارش ایســنا ،ولی اهلل ســیف در گفتوگو با فایننشــیال
تایمز گفت :دولت سرگرم طرح استراتژیهایی برای تخصیص
اعتبارات و تسریع توسعه بخشــهای کلیدی شامل نفت و گاز،
گردشگری و فناوری اطالعات است.
با این همه ســیف خاطرنشــان کرد نمیتوان انتظار داشــت
برداشــته شــدن تحریمها تاثیر فوری بر اقتصاد ایران داشته باشــد و برآورد کرد تاثیر آن تا پایان سال 1394
احساس نخواهد شد.
رییس بانک مرکزی همچنین عنوان کرد :ســرمایه گذاران اروپایی و عربی در مورد امکان دریافت مجوز برای
تاسیس بانکهای جدید ،خرید سهام در بانکهای خصوصی کنونی و باز کردن شعبه از ما سوال میکنند.
ســیف در مصاحبههای قبلی خود گفته بود دولت به منظور پایداری رشــد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نتایج
مذاکرات هسته ای خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کرده است.
رییــس بانک مرکزی گفته بود :بدون در نظر گرفتن نتایج مذاکرات هســته ای ،ما اقتصادمان را به شــکلی
برنامه ریزی کرده ایم که بهبود تدریجی آن ادامه پیدا کند.

فروش عینکهای  18میلیونی در تهران !

بسیاری از افرادی که از روی اجبار یا برای محافظت از
چشــمان خود از عینک استفاده میکنند شاید هیچگاه
بــاور نکنند که این وســیله میتواند بــا قیمتی حدود
 18میلیون تومان هم فروخته شود .در حالی که بخش
عمدهای از عینکها از چین وارد میشــوند و در مقابل
دیگر عینکها با قیمت بسیار پایینی فروخته میشوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،استفاده از عینک ،چه طبی و
چه آفتابی در مرحله اول برای محافظت از چشم
و بهبود بینایی مورد توجه قرار میگیرد اما همین
کاال میتواند جنبه کاالی لوکس پیدا کند بعضا
با قیمتهای نجومی به فروش برسد.
تفاوت در قیمــت عینکهای موجــود در بازار
به ویژگیهــای مختلفی از جملــه جنس بدنه،
زیبایــی ظاهری و در مورد عینکهای آفتابی به
ویژگیهای شیشه استفاده شده در آن برمیگردد
اما نکته مهم اینجاست که این تفاوتها چگونه
میتواند ســبب اختــاف  18میلیون تومانی در
انواع آنها شود؟
گشــتی در یکی از بازارهای عینــک در تهران
نشــان میدهد که هر کدام از مغازههای عینکفروشی
شــیوه کاری خــود را دارند؛ برای مثــال برخی از این
مغازهها فروش عینک را از  70هزار تومان آغاز میکنند
و در نهایت قیمتهایــی در بازه یک میلیون تومان در
ویترین آنها به چشــم میخورد .از سوی دیگر برخی
مغازههــا عینکهایی بــا قیمتهای باالتــر و تا نرخ
 10میلیون تومان نیز در همان محل عرضه میکنند.
یکی از فروشندهها در این زمینه به ایسنا میگوید کسی
که به دنبال خرید عینک باشــد ،میتواند با  100هزار
تومان نیز یک عینک قابل اســتفاده بخرد اما برخی از
ک بــا برندهای خارجی
مشــتریان به دنبال خرید عین 

تعیین تکلیف بدهی
میلیاردی چادرملو تا
 2هفته دیگر

رئیس ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی (ایمیدرو) گفت :از سال گذشته تاکنون در مورد
میزان بدهی معدن چادرملو اختالف نظر وجود دارد اما
مســلما این رقم از هزار میلیارد تومان بیشتر است که
میزان دقیق بدهی نهایتا تا دو هفته دیگر مشــخص
و اعالم می شود.
مهــدی کرباســیان  -معاون وزیر صنعــت ،معدن و
تجــارت  -در گفتوگو با خبرنگار ایســنا اظهار کرد:
تمامی اطالعات به منظور بررسی و تعیین تکلیف به
دیوان محاسبات ارســال شده و قرار بر این است که

هستند که همین امر قیمت عینک را باال میبرد.
فروشنده دیگری نیز میگوید بعضا عینکهای خاص با
قیمتهای  17تا  18میلیون تومان نیز میفروشــد که
البته این عینکها مشتریان خاص خود را دارد.
بــه گفته او اغلب مردم عینکهایــی را در بازه  300تا
 600هزار تومان برای خرید انتخاب میکنند که کیفیت
و طراحی خوبی دارد.

به گونهای کــه از مجموع  3647کیلوگرم عینک طبی
وارد شــده به کشــور به ارزش  61هــزار و  873دالر
معــادل  3255کیلوگرم آن از چین وارد شــده که تنها
حدود  16هزار دالر از کل واردات را شــامل میشود و
 392کیلوگرم از عینکهای وارد شده از جمهوری کره
سهم  46هزار دالری از واردات را دارد.
به این ترتیب به نظر میرسد که عینکهای وارد شده
از کشور چین قیمت بسیار پایینتری نسبت به
عینکهای وارد شده از دیگر کشورها دارند.
وقتی با یکــی از فروشــندگان عینک درباره
چگونگــی تامین عینکهــا صحبت میکنیم،
میگوید تمام عینکهای داخل مغازه از همین
تهــران و نمایندگی برندهــای مختلف تهیه
میشــود که البته هیچکدام نمایندگی رسمی
نیستند.
او در پاســخ به این ســوال کــه حجم زیادی
از عینکهــا از چیــن وارد شــده و در زمینه
اصل بودن آنها ابهام وجود دارد ،تایید کرد که
عینکهای کپی نیز داریم اما اکثر عینکهای
داخل مغازه اصل هستند و از خط تولید برندها در چین
تهیه میشــوند و پس از ورود به تهــران ،از نمایندگی
واردکننده آن ،اجناس خود را میخریم.
حال آنکه اختالف قیمت عینکهای وارد شده از چین
با کشــورهای دیگر در صورتی که هر دوی آنها اصل
باشد چندان منطقی به نظر نمیرسد.
بــه این ترتیب مشــاهده عینی از بازار عینک نشــان
میدهــد که عینکهــای آفتابی و طبی بــازه قیمتی
در حــدود  70هزار تومان تا  18میلیــون تومان دارند
کــه البته عمده مــردم عینکهایی بــا قیمت  300تا
 600هزار تومان میخرند.

نهایتا تــا دو هفته دیگر برای تعیین رقم دقیق بدهی
این معدن جلسهای برگزار و میزان قطعی بدهی اعالم
شود.
وی در پاســخ به اینکه ایمیدرو در حال حاضر میزان
بدهی را چقدر تخمین زده است؟ گفت :فعال نمیتوان
رقم دقیقی از این بدهی مطرح کرد اما مسلما این رقم
از هزار میلیارد تومان بیشتر است.
قانون حق انتفاع باید روشنتر باشد
رئیس ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی (ایمیدرو) ادامه داد :با توجه به رکود باید برای
حقوق دولتی ،تخفیف بســیار کلی داده شود تا معادن
بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
کرباسیان همچنین در خصوص حق انتفاع نیز گفت:
قانون باید در این زمینه روشنتر عمل کند که این امر
نیز جزو سیاستهای پیشروی ایمیدرو است.
به گزارش ایســنا ،قانون پرداخت حق انتفاع از سوی

معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به ســازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی اســت
(گلگهــر و چادرملو) ،در ســال  1392در مجلس و
ســازمان مدیریت و برنامهریزی تصویب شــد اما در
پرداخــت ،اختــاف نظرهایی بین ایمیــدرو ،دیوان
محاسبات و این معادن وجود دارد.
به گفته نوریان ،مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی
چادرملــو بدهی ایــن معدن در ســال  1392معادل
 513میلیارد تومان براســاس محاسبات خودمان بوده
که تاکنون تمامی این مبلغ پرداخت شــده اســت و
چادرملو هیچگونه بدهی برای ســال  1392ندارد .در
حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را  937میلیارد
و دیوان محاســبات  981میلیارد تومان ارزیابی کرده
که این میزان  426میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو
و  468میلیارد تومان در محاســبه دیوان محاسبات با
آنچه چادرملو محاسبه کرده است ،فاصله دارد.

نگاهی به آمار واردات عینک آفتابی در اولین ماه ســال
جاری نشــان میدهد که  1646کیلوگــرم از این نوع
عینک به ارزش  38هزار و  31دالر به کشور وارد شده
که بخش عمده این واردات از کشور چین بوده است.
در همیــن میان اختالف قیمت عینکهای وارد شــده
از چین با کشــورهای دیگر نیز بسیار محسوس است؛
به طوری کــه  1248کیلوگرم عینک از چین به ارزش
 12هزار و  32دالر وارد کشور شده ،در حالی که واردات
تنها  200کیلوگرم عینک در این مدت از ایتالیا ارزشی
برابر  16هزار و  309دالر داشته است.
همین امر در زمینه عینکهای طبی نیز صدق میکند؛
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سهم  126میلیون دالری قاچاق
از واردات موبایل
در فروردیــن مــاه
امسال به نظر میرسد
مجموعــا نزدیک به
یک میلیون دســتگاه
تلفــن همــراه بــه
کشــور وارد شده که
 90درصــد معــادل
 126میلیــون دالر آن
قاچاق بوده است.
به گــزارش خبرنگار
ایســنا ،گمرک اعالم کرد :آمار واردات تلفن همراه در
نخســتین ماه سال جاری حاکی از آن است که ارزش
کل واردات این کاال در کشــور حدود  14میلیون دالر
بوده و این در حالی اســت که بر اســاس همین آمار
ارزش متوسط هر کیلو  510دالر است .این آمار نشان
می دهد که در این مــدت میزان واردات تلفن همراه،
معادل  27تن بوده و اگر متوسط وزن هر دستگاه تلفن
همراه  250گرم باشــد ،نزدیک به  110هزار دستگاه
تلفن همراه در فروردین ماه بــه صورت قانونی وارد
کشور شده است.
ایــن در حالی اســت که در ســال گذشــته مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در گزارشی
اعالم کرد که تنها  9درصد از واردات گوشــی تلفن
همراه به صــورت قانونی اســت .بنابراین با در نظر
گرفتن این رقم به نظر می رسد در نخستین ماه سال
جاری حدود  140میلیون دالر تلفن همراه وارد کشور
شده باشد.
در نتیجه می توان گفت به طور کلی  274تن دستگاه
تلفن همراه به کشــور وارد شــده است که با در نظر
گرفتن همان متوســط وزنی  ،بیــش از یک میلیون
دســتگاه تلفن همراه از مبــادی قانونی و غیر قانونی
وارد شده باشد .بر اســاس گزارش مجلس در سال
قبل ،مقایســه میزان واردات تلفن همــراه با میزان
فروش این کاال در بازار نشــان می دهد که  91درصد
تلفن های همــراه موجود در بازار کشــور به صورت
غیرقانونی وارد شده اند.
در ایــن مورد رییــس اتحادیه صنفی دســتگاههای
مخابراتی ،ارتباطی و لــوازم جانبی نیز تصریح کرده
بود که قاچاقی بودن تلفن های همراه باعث می شود
تنها  10درصد این تلفن ها گارانتی داشــته باشند و
سهمی که به واردات غیر قانونی مربوط می شود بدون
ضمانت درست به فروش برسد.
همچنین آمار گمرک از میزان واردات گوشــی موبایل
در نخســتین ماه سال جاری نشان می دهد که نسبت
به ماه مشــابه در سال قبل واردات موبایل به کشور به
لحــاظ وزنی 16.5 ،درصد و به لحاظ ارزشــی حدود
 11درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته مجموعا  700تن گوشی تلفن همراه
بــه ارزش  301میلیون دالر به کشــور وارد شــد و
ارزش هر کیلو از این کاال معادل  408دالر بوده است
که با در نظر گرفتن متوســط وزنــی  250گرم برای
هر دستگاه تلفن همراه به نظر می رسد در سال گذشته
مجموعــا دو میلیون و  800هزار موبایل تنها از طریق
قانونی به کشــور وارد شده باشد که این البته نزدیک
به  9درصد کل واردات این کاال را تشکیل میدهد.

