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تجارت

■■حداکثر قیمت برنج کیلویی ۱۲هزار تومان

هر چ��ه به فصل کاش��ت برن��ج نزدیکتر
میش��ویم و موجودی محصول داخلی در بازار
کمتر میشود ،قیمت آن نیز گرانتر میشود که
به گفته مدیرکل دفتر غالت وزارت کشاورزی،
هماکنون از نظر تولید داخلی و واردات کمبودی
در بازار برنج مشاهده نمیشود و قیمت منطقی
این محصول در نهایت کیلویی  ۱۰تا  ۱۲هزار
تومان است .کاوه خاکسار در گفتوگو با ایسنا،
اظهار داشت :ساالنه  3میلیون تن برنج در کشور
برای مصرف نیاز داریم که سال گذشته بیش از
 2میلیون و  ۲۰۰هزار تن آن در کشور تولید و
ح��دود  ۸۰۰هزار تن دیگر نیز از طریق واردات
تامین ش��د .وی افزود :هماکنون ب��ازار برنج از
محصول کیفی داخلی تا نمونه وارداتی با هیچ
کمبودی روبهرو نیس��ت و با توجه به ش��رایط
کنونی که در آس��تانه فصل کش��ت قرار داریم
و به مرور موجودی ب��ازار از برنج داخلی کمتر
میشود ،قیمتها نیز با توجه به تقاضا افزایش
مییابد .بهگفته خاکسار ،در این شرایط حداکثر
قیمت منطقی برای ه��ر کیلوگرم برنج کیفی
ایران��ی  ۱۰تا  ۱۲هزار تومان اس��ت و امروز در
حالی که در استانهای شمالی و دیگر مناطق
کش��ور بازار خالی از برنج داخلی نیست ،بعضا
قیمتهای غیرمنطقی در بازار مشاهده میشود
که دستگاههای نظارتی باید با آن برخورد کنند.

سرخط خبر

گزارش «وطنامروز» از افزایش بیکاری در دولت رکود

ملت بیکار ،دولت بیمار

واردات  2553میلیارد تومان برنج

براساس آمار تجارت خارجی کشور در سال
 95بالغ بر  2553میلیارد تومان برنج به کشور
وارد شده است که به عنوان پنجمین قلم عمده
وارداتی به کشور محسوب میشود .به گزارش
فارس ،در این س��ال بالغ بر  690میلیون و 18
هزار و  247دالر برنج به وزن  839هزار و 337
تن به کش��ور وارد ش��د که این رقم نسبت به
س��ال  ،94حدود  2درصد رش��د دارد .واردات
برنج در س��ال  ،94بالغ بر  745ه��زار و 515
ت��ن به ارزش  681میلیون و  299هزار و 614
دالر بود .معادل ریالی برنجهای وارداتی در سال
 95حدود  2هزار و  553میلیارد و  67میلیون
تومان با در نظر گرفتن ن��رخ بازار آزاد (3700
تومان) اس��ت .براس��اس آمارهای گمرک ،در
س��ال  95بالغ بر  468میلی��ون و  735هزار و
 337دالر ب��ه وزن  608ه��زار و  837تن موز
وارد کشور شده است .واردات این محصول در
سال  94نیز بالغ بر  515میلیون و  941هزار و
 876دالر بوده است؛ بنابراین به لحاظ تغییرات
ارزش��ی سال گذشته با منفی  9درصد کاهش
روبهرو بوده است .معادل ریالی موزهای وارداتی
 1734میلیارد و  320میلیون تومان است .موز
نهمین کاالی عمده وارداتی به کش��ور اس��ت.
همچنین براساس آمارهای گمرک ،در  12ماه
س��ال  83 ،95ه��زار و  648تن به ارزش 342
میلیون و  406هزار و  11دالر گوشت منجمد
گاو به کشور وارد شده که به نسبت سال  94با
حجمی بالغ بر  92هزار و  96تن و ارزش 389
میلیون و  553هزار و  953دالر به لحاظ ارزش
منفی  12درصد کاهش داشته است .این حجم
از واردات معادل  1266میلیارد و 902میلیون
و  240هزار تومان برآورد میشود و نیز گوشت
منجمد گاو نیز در رتبه سیزدهم کاالهای عمده
وارداتی به کشور قرار دارد.

وطن امروز

گ�روه اقتصادی :افزایش نرخ بیکاری یکی از هزاران
موردی اس��ت که رک��ود فراگیر در کش��ور را ثابت
میکند .به گزارش «وطنامروز» ،با وجود اس��تفاده
مس��ؤوالن دولت یازدهم از آمار برای نش��ان دادن
وضعیت مناسب در کش��ور ،موضوع بیکاری آنقدر
عیان ب��ود که حتی آمارهای دولتی هم نتوانس��ت
برای دولتیه��ا کاری کند .طبق جداول و آمارهای
مستند مرکز آمار ایران بیش از  750هزار نفر دیگر
به سیل بیکاران کشور افزوده شده است .مسؤوالن
اقتصادی کش��ور برای پایین نگه داشتن سطح نرخ
بیکاری عالوه بر افزایش دامنه مشارکت شاغالن ،نرخ
جمعیت فعال کشور را برخالف افزایش دهها میلیونی
جمعیت کش��ور در چند دهه گذش��ته ،پایین نگه
میدارند .بر اساس این گزارش ،آمارها و مستنداتی
از وضعیت بازار کار کش��ور وجود دارد که نش��ان از
افزایش بح��ران بیکاری و تعدیل نیروی کار دارد به
طوری که پ��س از روی کار آمدن دولت یازدهم در
س��ال  ،92نرخ بیکاری در کشور  10/4درصد بود و
این آمار هماکنون به بیش از  12درصد رسیده است.
■■ گزارش سال  94مرکز آمار ایران

س��ال  94روند افزایش��ی نرخ بیکاری برخالف
وعدههای دولت مبنی بر تکرقمی ش��دن این نرخ
در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن و حتی در
پایان س��ومین س��ال از عمر دولت ادامه پیدا کرد و
تعداد بیکاران کش��ور با افزایش بی��ش از  200هزار
نفری به 2میلیون و  729هزار و  92نفر رس��ید .در
این س��ال سهم اشتغال در بخش صنعت با کاهش
بیش از یک درصدی به  32/5درصدرسید که نشان
از افزایش مش��کالت این بخش مولد اقتصاد کشور
دارد .طبق این مستندات در سال  ،95نرخ بیکاری
در مس��یر صعودی خود به  12/4درصدرس��ید که
نشان از افزایش  500هزار نفری خیل عظیم بیکاران
کشور دارد.
■■گزارش سال  1395مرکز آمار ایران

به گزارش فارس ،روند صعودی نرخ بیکاری در 4
ساله عمر دولت یازدهم ،فارغ از اقداماتی نظیر پایین
از آنجا که قائممقام بانک مرکزی
بانک
از تعیی��ن تکلی��ف تعاونیهای
ادغامی در کاسپین تا  ۳۰فروردین خبر داده بود
جمع زیادی از س��پردهگذاران کاسپین با تجمع
مقاب��ل بانک مرک��زی منتظر اع�لام برنامههای
این بان��ک ب��رای بازگرداندن سپردههایش��ان
هس��تند .به گزارش تس��نیم ،بحران ایجاد شده
برای موسس��ه مالی کاسپین و سپردهگذاران آن
در حالی پنجمین ماه خود را سپری میکند که
مس��ؤوالن بانک مرکزی وعده حل مش��کالت تا
خردادماه و تعیین تکلیف تعاونیهای ادغامی در
این موسس��ه تا  30فروردین را به مردم دادهاند.
بر این اس��اس جمع زیادی از سپردهگذاران این
موسسه برای دریافت خبر خوش راهی میرداماد
شدند تا شاید قفل سکوت ساکنان برج میردادماد
بش��کند و خبرهای خوب به گوشش��ان برسد.
تجمعکنندگان مقابل س��اختمان بانک مرکزی
در میردادماد با سر دادن شعارهایی سرمایههای

درصد و پاکستان با  5/9درصد.

■■نرخ بیکاری  ۲۶درصدی در جمعیت جوان

نگه داشتن نرخ روی کاغذ یا افزایش دامنه شاغالن
برای نش��ان دادن نمایش��ی میزان اش��تغال ایجاد
ش��ده ،بحران جدی در بازار کار را هشدار میدهد.
همچنین صندوق بینالمللی پول از وخیمتر شدن
وضعیت اش��تغال در ایران خب��ر داد و اعالم کرد ۷
کش��ور در حل مشکل بیکاری خود از ایران در سال
 ۹۵پیشی گرفتهاند .به گزارش تسنیم ،جدیدترین
آمار ارائه ش��ده از س��وی صن��دوق بینالمللی پول
نش��ان میدهد وضعیت بیکاری در ایران طی سال
گذشته وخیمتر شده است و در مقایسه با کشورهای
دیگر نیز دولت ایران در زمینه اش��تغالزایی عملکرد
نامناسبی داشته است .نرخ بیکاری ایران در سال 95
حدود 1/5درصد افزایش داش��ته است .در حالی که
براساس آمار صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری در
ایران طی سال  2015برابر با سال  1394بالغ بر 11
درصد بوده در س��ال  95این رقم به  12/45درصد
افزایش یافته است .افزایش قابل توجه نرخ بیکاری
در سال  95با ادعای بازگشت رونق به اقتصاد کشور
در این سال که از سوی مقامات دولت یازدهم مطرح

میش��ود همخوانی ندارد .براساس این گزارش ،آمار
مقایسهای کشورها نیز نشان میدهد دولت ایران در
زمینه اشتغالزایی نسبت به سایر دولتها در جهان
عملکرد پایینتری داش��ته اس��ت .ایران از نظر نرخ
بیکاری در س��ال  94رتبه  25را در بین کشورهای
جهان کس��ب کرده بود اما در س��ال  95در جایگاه
 18از این نظر قرار گرفته اس��ت ،بنابراین  7کشور
توانستهاند وضعیت اشتغال خود را بهبود بخشند و
ایران را در ردهبندی جهانی پشت سر گذارند .از جمله
این کشورها عبارتند از الجزایر ،باربادوس ،اسلواکی و
ایتالیا .آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری  26/7درصدی
باالتری��ن نرخ بیکاری در بین کش��ورهای جهان را
در س��ال  95داش��ته است .بوس��نی با نرخ بیکاری
 25/4درص��دی و یونان با  23/7درصد به ترتیب در
رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند .برخی
کشورهایی که بیکاری کمتری نسبت به ایران دارند
عبارتند از :باهامس با  12/1درصد ،سورینام با 10/9
درصد ،ترکیه با  10/7درصد ،فرانس��ه با  10درصد،
مراکش با  9/4درصد ،فیجی با  8/7درصد ،کانادا با 7

تجمع سپردهگذاران کاسپین مقابل بانک مرکزی
مردم آزاد بای��د گردد ،بانک
مرک��زی حمایت حمایت ،با
ی��ک خط اعتباری مش��کل
مردم حل میشه» ،خواستار
تعیین تکلیف قطعی و نهایی
از س��وی بانک مرک��زی به
عن��وان متولی نظام پولی و بانکی جهت حل این
بحران و سوءمدیریت چند ماهه در این موسسه
شدند .سپردهگذاران از اعالم زمانهای مختلف از
سوی بانک مرکزی برای حل بحران کاسپین گله
دارند و معتقدند این در حقیقت خرید زمان برای
دولت در آستانه انتخابات است .یکی از این افراد به
خبرنگار تسنیم گفت :این رفتار توهین آشکار به
حقوق شهروندی مردم و مهمتر شعور مردم فهیم
ایران اس��ت که مدیران دولت تدبیر و امید هر از

گاهی یک تاریخ جدید اعالم
کنند؛ انگار مس��ؤوالن بانک
مرکزی فق��ط در حال وعده
درمانی برای مردم هس��تند
ن��ه حل اساس��ی مش��کل!
در ای��ن میان س��پردهگذار
دیگری ک��ه خود را فریبخ��ورده بانک مرکزی
مینامد در همین ارتباط میگوید :بانک مرکزی
اول مجوز رس��می بدون هرگونه ش��رطی به این
موسس��ه داد ،بعد از آن موسس��ه با تبلیغات در
سطح شهر و از طریق تلویزیون مردم را تحریک
برای سرمایهگذاری کرد اما بعد از  10ماه با اعالم
زیان و کس��ری آن هم در همان تلویزیون ،پول و
سرمایههای مردم را مسدود کردند .وی افزود :بعد
از این همه مدت تازه مدیران بانک مرکزی یادشان

آمار وضعیت نیروی کار نشان میدهد  ۵۷درصد
بیکاران در گروه سنی  ۱۵تا  ۲۹سال قرار دارند که
بالغ بر یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر را شامل میشوند.
هر چند بر اساس شاخصهای آماری ،نرخ بیکاری
در «جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر» مورد محاسبه قرار
میگی��رد اما با توجه به اینکه بیش��ترین متقاضی
ش��غل در بین جمعیت جوان کشور است ،بررسی
وضعیت اش��تغال در جمعیت  ۱۵تا  ۲۹سال بیش
از سایر گروههای سنی اهمیت دارد .وضعیت اشتغال
جمعیت جوان در گروه س��نی  ۱۵تا  ۲۴سال و ۱۵
تا  ۲۹سال به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که بر
این اساس مقایسه آماری نیروی کار نشان میدهد
نرخ بیکاری جمعیت  ۱۵تا  ۲۴سال در سال  ۹۵به
میزان  3/1درصد رشد داشته است به طوری که این
نرخ از  26/1درصد در س��ال  ۹۴به  29/2درصد در
پایان سال  ۹۵رسید .این شاخص در بین زنان نسبت
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی
بیش��تر بوده است .همچنین کل جمعیت بیکار که
در سن کار قرار دارند  ۳میلیون و  ۲۰۳هزار و ۳۹۸
نفر اس��ت که از این میزان  ۸۶۹هزار و  ۵۳۱نفر در
گروه س��نی  ۱۵تا  ۲۴سال قرار دارند ،این جمعیت
در س��ال  ۹۴به میزان  ۷۶۵هزار و  ۱۷۰نفر بود .در
مقابل ،بررسی وضعیت نیروی کار در گروه سنی ۱۵
تا  ۲۹سال نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در
این جمعیت  25/9درصد است که در سال  ۹۴این
میزان  23/3درصد بود .این آمار نشاندهنده افزایش
 2/6درصدی نرخ بیکاری در این گروه سنی است .در
عین حال سهم بیکاران گروه سنی  ۱۵تا  ۲۹سال از
کل جمعیت بیکار کشور یک میلیون و  ۸۲۷هزار و
 ۵۲۵نفر است .با این حال نتایج آمار نشان میدهد
از مجموع حدود  ۳میلیون و  ۲۰۳هزار بیکار ،یک
میلیون و  ۸۲۷هزار نفر در گروه سنی  ۱۵تا  ۲۹سال
قرار دارند .به عبارتی  ۵۷درصد از کل جمعیت بیکار
کشور در گروه سنی  ۱۵تا  ۲۹سال قرار دارند.
افتاده باید ابتدا تعاونیهای اعتباری تشکیلدهنده
کاسپین را ارزیابی و بعد ادغام و در نهایت مجوز
صادر میکردند! این سپردهگذار هم مانند سایر
سپردهگذاران کاسپین از عدم عذرخواهی دولت
یازدهم و بان��ک مرکزی در بحران به وجود آمده
ب��رای مردم ابراز ناراحتی ک��رده و ادامه میدهد:
متاس��فانه تا ب��ه حال هیچی��ک از مدیران بانک
مرکزی از بابت این رس��وایی از مردم عذرخواهی
نکردهاند البته به جای عذرخواهی میگویند مردم
مقصرند چون باید علم غیب میداشتند و متوجه
مشروط بودن مجوز موسسه میشدند! مهمترین
اعتراض م��ردم به وضعیت ایجاد ش��ده ،متوجه
بانک مرکزی و رئیسجمهور است؛ سپردهگذاران
کاس��پین بارها در نامهها ،تجمعها و ش��عارهای
خود از رئیسجمهور خواستهاند با ورود به ماجرا
سبب حل و فصل مشکالتشان شود ولی هنوز
از دستورات و اقدامات روحانی در اینباره خبری
نشده است.

خانه

رئیس س��ازمان بورس از نهایی شدن اوراق
«منفعت» به عنوان یک ابزار مالی اسالمی در
کمیته فقهی خبر داد و گفت :س��ال گذش��ته
موافقت برای انتش��ار یک میلیارد ی��ورو اوراق
قرضه با کرهجنوبی نهایی شد.
مشاور سازمان خصوصیسازی از ثبت ۵۰۰
هزار شماره حس��اب بانکی(شبا) برای دریافت
س��ود س��هامعدالت خبر داد و گفت :مردم تا
ش��هریورماه فرصت دارند شماره خود را اعالم
کنند.
ن��ادر جاللت ،عضو ش��ورای مل��ی زیتون با
بیان اینکه مصرف روغن پومیس برای انس��ان
خطرناک اس��ت ،از مردم خواس��ت از خریدن
روغن زیتونهای قاچاق خودداری کنند.
مبادالت تج��اری اتحادیه اروپایی با ایران در
نخستین ماه سال جاری میالدی  ۱۷۱درصد
رشد کرد و به  1/555میلیارد یورو رسید.
مع��اون اول رئیسجمه��ور در ابالغی��های
دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مختلف را
به اجرای بس��تههای رونق تولید و اشتغال در
سال  ۹۶مکلف کرد.
اولی��ا علیبیگی ،رئی��س هیاتمدیره کانون
عالی ش��وراهای اس�لامی کار کش��ور با اشاره
به اینکه خواس��تار این هستیم که کمیسیون
اجتماعی دولت الیح��ه قانون کار را بازگرداند،
گفت :بیش از  ۹۵درصد کارگران دارای قرارداد
موقت هستند که با اجرای ماده  ۷مشکل حل
میشود.
وزیر نفت کویت گفت ،اگر اوپک تصمیم به
تمدید توافق کاهش تولید بگیرد ،ایران احتماال
اج��ازه خواهد یافت تولید نفت خ��ود را بدون
تغییر در رقم فعلی حفظ کند.
رئیسکل بیمه مرکزی با تش��ریح ش��رایط
اص�لاح صورته��ای مالی ش��رکتهای بیمه
گفت :تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و
غیر زندگی و افش��ای آن در صورتهای مالی
شرکتهای بیمه در حال انجام است.
سازمان خصوصیس��ازی  ۷۷تخته فرش را
روی میز فروش گذاشت اما فروش نرفت.
به گفته رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر
دخانیات کشور ،واردات سیگار در سال گذشته
که به میزان  4میلیارد نخ بوده است نسبت به
سال قبلش کاهش  ۷۶درصدی دارد.
رکود

زاگرس خودرو هم تعطیل شد

به گفته برخی نمایندگیه��ا ،زاگرسخودرو
ه��م به جرگه ش��رکتهای تولیدکننده تعطیل
پیوس��ت ،این در حالی اس��ت که مع��اون وزیر
صنعت خبر از فعالیت این ش��رکت میدهد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،زاگرسخودرو
یکی از ش��رکتها و کارخانههای خودروس��ازی
در ایران بود که در زمینه مونتاژ اتومبیل فعالیت
داش��ت .این ش��رکت با کارخانه خودروس��ازی
پروتون مالزی قرارداد داش��ت و اتومبیلهایی با
نام پروتون تولید میکرد .زاگرسخودرو با ظرفیت
اس��می  50هزار خودرو در سال طراحی شد اما
برای مدت طوالنی تنها توانست  5هزار دستگاه
خودرو در س��ال تولید کند .براساس بررسیهای
صورت گرفت��ه از نمایندگیهای این ش��رکت،
 ۵۰۰کارگر بیکار ش��دهاند .در حال حاضر خط
تولید این شرکت تعطیل شده و تنها خودروهای
کارک��رده در این مجموعه به فروش میرس��د.
در همین حال محس��ن صالحینیا ،معاون وزیر
صنعت ،مع��دن و تج��ارت در توضیح تعطیلی
زاگرسخودرو پاس��خ داد در ح��ال مذاکره برای
مشارکت با خودروساز خارجی هستیم.
ارز

پروژههایمسکنمهر۹۶
تماممیشود؟

سرنوشت ارز مداخلهای
بانکمرکزی در مناطق آزاد

رکود مسکن ،مصالح ساختمانی را بیکیفیت کرد
رئیس انجمن انبوهس��ازان استان تهران با
اعالم اینکه برای اتمام واحدهای مس��کنمهر
پردی��س  ۴۰۰میلیارد تومان پول نیاز اس��ت،
گفت :پیش��رفت  ۱۰هزار واحد مس��کن مهر
انبوهسازان  ۷۰درصد است که در صورت تزریق
نقدینگی تا ش��هریور یا بهمن امسال به اتمام
میرسد .حسن محتشم در گفتوگو با تسنیم،
اظهار داشت :با مساعی و پیگیریهای قائممقام
وزی��ر راهوشهرس��ازی در طرح مس��کنمهر و
مدیرعامل ش��رکت عم��ران پردی��س ،در ماه
جاری هزینه کارهای اضافی و الحاقیه ش��ماره
 3و قیمت آسانس��ور شرکتهای تابعه انجمن
انبوهس��ازان اس��تان ته��ران امضا ش��ده و در
دست ابالغ است .وی با بیان اینکه انبوهسازان
عهدهدار پروژه  10هزار واحدی مسکنمهر در
فازهای  5و  9جدید پردیس هستند ،تصریح
ک��رد :بهعنوان نمونه با توجه به افزایش قیمت
آسانس��ور در سال  95و بویژه بلندمرتبه بودن
ساختمانهای فازهای اخیر از استعالم قیمت
روز استفاده شده است.

شماره 3 2140

استاندارد عضو کمیسیون عمران مجلس
با تاکید ب��ر اینکه بیتوجهی به
استانداردتولیدمصالحساختمانیعمرساختمانها
را بش��دت کاه��ش میدهد،
گف��ت :متاس��فانه برخی زد
و بنده��ا در ارائه اس��تاندارد
به بعضی کااله��ا و خدمات،
معضلی است که پیش روی
صنعت ساختمان وجود دارد.
به گزارش تسنیم ،شهرام کوسهغراوی با انتقاد از
کیفیت پایین مصالح ساختمانی که منجر به غیر
ایمن بودن ساختمانها شده است ،افزود :افزایش
آمار ساختمانهای نوساز فرسوده در سالهای اخیر
گواه روش��نی از کیفیت پایین مصالح ساختمانی
اس��ت .وی با بیان اینکه مصالح غیراس��تاندارد به
عل��ت ارزان بودن و کیفی��ت پایین براحتی مورد
اس��تفاده برخی قرار میگیرد ،افزود :اس��تفاده از
مصالح بیکیفیت و فاقد استاندارد موجب ضررهای
جبرانناپذی��ری به صاحبان س��اختمان و ثروت
ملی میشود .مصالح س��اختمانی قبل از مصرف

باید تمام آزمایشهای الزم را از حیث اس��تاندارد
پشت س��ر بگذارد .وی ادامه داد :متاسفانه برخی
زد و بنده��ا در ارائه اس��تاندارد به بعضی از کاالها
و خدمات ،معضلی است که
پیش روی صنعت ساختمان
وجود دارد .کوس��هغراوی با
بی��ان اینکه نظ��ارت بر روند
ساخت ساختمانهای ایمن
از مراحل تولی��د مصالح آن
باید در دستور کار مسؤوالن باشد ،گفت :متاسفانه
بیتوجهی به بحث مهم استاندارد در تولید مصالح
ساختمانی ،عمر س��اختمانهای نوساز را بشدت
کاهش داده که این خطری برای کشور است .وی
ادام��ه داد :از جمله مهمتری��ن دالیل پایین بودن
کیفیت مصالح ساختمانی کشور پایین بودن سطح
فناوری تولی��د ،عدم کنترل آنها در حین تولید و
پیش از ورود به بازار مصرف است .وی یادآور شد:
برای مقابله با فرس��ودگی ساختمانها در کشور
باید در ابتدا نظارت دقیقی بر روند ساخت و ایجاد
مصالح ساختمانی صورت گیرد.

چگونه بفهمیم گوشی موبایل قاچاق است؟
گم��رک ایران نحوه تش��خیص
گمرک
گوشیهای قاچاق از غیرقاچاق را
اعالم کرد .به گزارش ایسنا ،خریداران گوشیهای
تلف��ن هم��راه میتوانند از
طریق اس��تعالم سریال این
گوش��یها از واردات رسمی
دستگاه خود مطمئن شوند.
بر این اساس ،استعالم شماره
سریالگوشیهایتلفنهمراه
برای تشخیص گوش��یهای قاچاق از غیرقاچاق
تنها از طریق س��امانه پیامک��ی  ۳۰۰۰۸۸۸۷یا
لینک ویژه اس��تعالم شماره س��ریال گوشیهای
تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک
ایران به نش��انی  www.irica.irقرار داده شده،
امکانپذیر است .نحوه استعالم به این صورت است
که کد شماره شناسه  ۱۵رقمی گوشی تلفنهمراه
به ش��ماره پیامک یا لینک ویژه استعالم ارسال و
پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناس��ه
استعالم شده ،از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال
میشود و پس از آن ،امکان استعالم شماره سریال

گوشیهای تلفن همراهی که از ابتدای سالجاری
به صورت رس��می وارد کش��ور شده است ،فراهم
میشود .هماکنون از طریق سامانه ،امکان استعالم
شماره س��ریال گوشیهای
تلفن هم��راه وج��ود دارد و
به این ترتیب ارائه شناس��ه
بینالمللی گوشیهای تلفن
همراه توس��ط واردکنندگان
در گمرک الزامی شده است
و تمام دس��تگاههای موبایل دارای قابلیت اتصال
به ش��بکه مخابرات��ی  ،GSMدارای این کد ۱۵
رقمی مختص به خود هس��تند ک��ه در این کد،
اطالعات مربوط به مدل گوشی ،شرکت سازنده،
کشور سازنده و ...وجود داشته و گوشیهای تلفن
همراه توسط این کد در شبکههای مخابراتی ثبت
میشوند .همچنین روی بستهبندی دستگاه تلفن
همراه یا عموما در زیر باتری تلفن همراه ،این کد
قابل مشاهده است یا با شمارهگیری  *#۰۶#تلفن
همراه کد  ۱۵رقمی شناس��ه گوشی تلفن همراه
( )IMEIنمایش داده میشود.

در حال��ی صرافیه��ای مناط��ق آزاد حج��م
وس��یعی از ارز مداخلهای بانک مرکزی را در سال
 95دریافت کردهاند که به نظر میرس��د راهی جز
قاچاق یا واردات کاالی مصرفی برای استفاده از ارز
وجود نداشته است .به گزارش فارس ،در نیمه اول
سال گذش��ته بنا به اطالعات سامانه سنای بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ،رقمی معادل هزار و
 544میلی��ارد و  452میلیو ن تومان به  4صرافی
در مناط��ق آزاد ارس ،ماک��و و پرویزخان از طریق
بانک مرکزی اختصاص داده و واریز ش��ده اس��ت.
براساس این گزارش ،بانک مرکزی از ارز مداخلهای
(ارز توزیعی) برای کنترل نوسانات بازار آزاد استفاده
میکن��د که در  6ماهه اول س��ال  95حجم قابل
توجهی از این ارز به صرافیهای مناطق آزاد رسیده
است .بررس��یها نش��ان میدهد به طور کلی ارز
مداخلهای که به صرافیها در منطقه آزاد میرسد یا
برای قاچاق یا واردات هزینه میشود .به این صورت
که یا خود ارز به شکل اسکناس از مرز خارج شده
یا برای خرید کاالی قاچاق هزینه ش��ده است .در
بهترین حالت این ارز مداخلهای برای واردات کاال
هزینه میشود که در نهایت نتیجه این موارد خروج
ارز از کش��ور است .شایان ذکر است ارزی که وارد
مناطق آزاد میشود حکم ارزی را دارد که از کشور
خارج شده و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد ،زیرا
طبق قانون محدودیت و نظارتی بر خرید و فروش
ارز در مناطق آزاد وجود ندارد.

