نتایج اقتصادی سفر رئیسجمهور به روسیه

توسعهنیروگاهبرقابیگتوند
با خط اعتباری روسها

خبرها حاکی از آن اس�ت که در س�فر اخیر رئیسجمهور به روسیه
مقرر ش�د خ�ط اعتب�اری  5میلی�ارد یوروی�ی از مح�ل وام دولتی
روسیه برای توسعه پروژهها از جمله نیروگاه س�د گتوند احیا شود.

محمد مرادی ،مجری سد گتوند در گفتوگو با فارس ،ضمن بیان آخرین
جزئیات نیروگاه برقابی سد گتوند ،اظهار داشت« :در حل حاضر ظرفیت
اسمی نصب ش��ده در نیروگاه گتوند  1000مگاوات در قالب چهار واحد
 250مگاواتی است».
مجری طرح سد گتوند با بیان اینکه قرار بود به استناد مطالعات انجام شده
یک نیروگاه 2هزار مگاواتی در س��د گتوند مستقر شود ،گفت« :بر اساس
برنامهریزیها مقرر شد  1000مگاوات توسعه در نیروگاه در قالب دو فاز
 500مگاواتی نصب و وارد دوره بهرهبرداری شود».
جزئیات فاز توسعه نیروگاه برقابی سد گتوند
وی ضمن تشریح اینکه احداث نیروگاه 2هزار مگاواتی برای آورد ساالنه
 14میلیارد مترمکعب طراحی ش��ده بود ،گفت« :بهدلیل مسائل تغییر
اقلیم و کاهش آورد آبی رود کارون ،در میانمدت آورد آبی این رودخانه
 12میلیارد متر مکعب برآورد شد و در افق بلندمدت بر اساس مطالعات
مشاور آورد آبی رود کارون در محل سد گتوند  10/8میلیارد مترمکعب
پیشبینی شد».
مرادی با اش��اره به اینکه کاهش آورد آبی س��بب بازنگری در فاز توسعه
نیروگاه برقابی گتوند شد ،گفت« :با تقلیل آورد آبی فاز توسعه از 1000
مگاوات به  640مگاوات تقلیل پیدا کرد و مقرر شد در محل سد گتوند در
نهایت یک نیروگاه  1640مگاواتی مستقر شود».
مجری طرح سد گتوند در توضیح پیشرفت پروژه فاز توسعه نیروگاه برقابی
گتوند گفت« :بخش س��اختمانی واحدهای نیروگاهی سد گتوند بهطور
کامل در زمان ساخت برای 2هزار مگاوات به طور کامل انجام شد و ابنیه
برای فاز توسعه نیز در دسترس است .در حال حاضر که ظرفیت فاز توسعه
از  1000مگاوات به  640مگاوات تقلیل پیدا کرد ،مقرر شد این ظرفیت در
همان ابنیه متعلق به توسعه  1000مگاواتی تعبیه شود».
تأمینمالینیروگاهبرقابیگتونددرسفررئیسجمهوربهروسیه
این مقام مسئول ضمن بیان اینکه در حال حاضر تنها مسئله تأمین و نصب
تجهیزات نیروگاه  640مگاواتی در فاز توس��عه باقی مانده اس��ت ،گفت:
«در ابتدای دهه  90قرار بود تأمین مالی این پروژه در قالب خط اعتباری
کشور چین انجام ش��ود اما بهدلیل اینکه خط اعتباری چین پر شده بود،
این مسئله انجام نشد».
مرادی با اشاره به اینکه قرار بود در سفر رئیسجمهور قبل به روسیه این
پروژه ذیل خط اعتباری  5میلیارد یورویی از محل وام دولتی روسیه تأمین
مالی شود ،گفت« :بنا بود یکی از پروژههای ذیل این خط اعتباری توسعه
نیروگاه برقابی گتوند باشد اما این مسئله در دولت قبل محقق نشد».
مجری طرح سد گتوند با اشاره به سفر رئیسجمهور به روسیه ،گفت« :خبرها
حاکی از آن است که در سفر اخیر رئیسجمهور به روسیه مقرر شد این خط
اعتباری برای توسعه پروژهها از جمله نیروگاه سد گتوند احیا شود».
مرادی در تشریح جزئیات سهم توسعه نیروگاه برقابی سد گتوند از خط
اعتباری روسیه گفت« :نیروگاه توسعه سد گتوند به میزان  640مگاوات
 195میلیون یورو برآورد مالی داش��ت که با روسها توافق شد .از سوی
دیگر نیروگاه برقابی  69مگاواتی در قالب سه واحد نیروگاهی در محل بند
تنظیمی گتوند به مبلغ  85میلیون یورو نیز با روسها توافق شد».
وی ضمن تأکید بر اینکه بر اساس قرارداد ،شرکت فراب پیمانکار اصلی این
پروژه است ،افزود« :بر این مبنا تنها  70درصد تجهیزات از روسیه تأمین
شده و کار نصب نیز توسط پیمانکاران داخلی انجام خواهد شد».
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بر اساس آمار گمرک در ش�ش ماهه نخست امس�ال بیش از یک
میلیون و  ۲۴ه�زار دالر ارز صرف واردات قیچی به کش�ور ش�د.

گزارش

یکمیلیارددالر واردات گوشی اپلبرای پولدارها!
سخنگوی ستاد مبارزه باقاچاق کاال :در  9ماهه امسال واردات گوشیهای الکچری افزایش  40درصدی داشته است

بهرغم ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس ،سال
گذش�ته حدود  600میلیون دالر گوش�ی لوکس
وارد کشور شد .امسال نیز بهرغم تکلیف قانونی
و اخذ تعرفه  12درصدی از واردات گوش�یهای
الکچری  12میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد
ش�د به طوری که بر اساس آمار س�تاد مبارزه با
قاچ�اق کاال و ارز در  9ماهه امس�ال حدود یک
میلیارد دالر به واردات گوشی همراه لوکس (اپل)
اختصاص یافته است .سخنگوی این ستاد با انتقاد
از روند واردات این گوشیها میگوید« :با در نظر
گرفتن  10درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک
در حال حاضر قیمت گوش�ی  600دالری در بازار
حدود  18میلیون تومان است که از قدرت خرید
عموم مردم برای یک گوشی ،فاصله زیادی دارد».

واردات گوش��ی موبایل از اقالم صدرنش��ین واردات
ایران است .در مورد محدودیت یا گران شدن واردات
گوشیهای لوکس بارها بحثهایی وجود داشته اما
حواشی ناشی از آن از جمله تأثیر منفی بر بازار موجب
شد مث ً
ال مصوبه ممنوعیت واردات گوشیهای باالی
 ۳۰۰یورو در سال گذشته اجرایی نشود یا خبرهای
اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوش��یهای باالی
 ۶۰۰دالر در سال آینده نیز تأیید نشود.
آمار گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه
تا مرز  3میلیارد دالر حکایت دارد که  ۸۱۰میلیون
دالر آن یعنی حدود  ۲۸درصد به گوشیهای باالی
 ۶۰۰دالر اختصاص دارد .فرود عسگری ،سرپرست
معاونت فنی گمرک ایران گزارشی در رابطه با آخرین
وضعیت واردات گوشی در سال جاری اعالم کرده و
میگوید« :در  ۹ماهه امسال  ۱۳میلیون و  ۶۱هزار و
 ۸۲۲دستگاه به ارزش  2میلیارد و  ۹۴۲هزار و ۴۲۰
دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد
 ۴۲/۵درصد و ارزش  ۱۱۷درصد نسبت مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشته است».
میزانوارداتگوشیبه 3میلیارددالررسید
عس��گری میافزاید« :از حجم گوشی وارداتی در ۹
ماهه امسال  ۶۷۰هزار و  ۳۵۷دس��تگاه مربوط به
گوشیهای باالی  ۶۰۰دالر به ارزش  ۸۱۰میلیون
و  ۹۳۳هزار دالر اس��ت و گوشیهای زیر  ۶۰۰دالر
نیز از واردات انجام شده ،حدود  ۱۲میلیون و ۳۹۱
هزار و  ۴۶۷دس��تگاه به ارزش بیش از  ۲/۱میلیارد
دالر سهم داشتهاند».

انتشار این خبر در هفته گذش��ته با انتقاداتی علیه
واردات گوش��یهای الکچری و عدم اجرای دستور
رهبری همراه شد به طوری که از گمرک خبر رسید
احتمال دارد در س��ال  1402واردات این گوشیها
ممنوع ش��ود .این خبر ش��وک بزرگی به طرفداران
گوشیهای پرچمدار وارد کرد اما بازار هیچ واکنشی
به این خبر نداشت و قیمتها همچنان ثابت مانده
است.
واردات یک میلیارد دالر گوشی لوکس طی
 9ماهه ابتدای امسال
البته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز واردات این گوش��یهای لوک��س را برخالف

اظه��ارات معاونت فنی گمرک ،ی��ک میلیارد دالر
اعالم میکند و معتقد اس��ت دولت باید با واردات
گوشیهای لوکس مقابله کند چراکه این حجم از
واردات فقط برای  5درصد مردم انجام میگیرد.
حمیدرضا دهقانینیا در گفتوگو با فارس با اشاره به
واردات حدود یک میلیارد دالر گوشی همراه لوکس
در  9ماهه ابتدای امس��ال میگوید 90« :درصد از
این گوش��یها مربوط به برند لوکس امریکایی اپل
بوده است».
وی در رابطه با واردات گوشیهای لوکس به کشور،
میافزاید« :در  9ماهه ابتدای امسال ارزش واردات
گوشیهای باالی  600دالر  940میلیون دالر بوده

یکمیلیوندالر
صرف واردات قیچی به کشور شد

اس��ت و به عبارت��ی در مدت یاد ش��ده حدود یک
میلیارد دالر گوش��ی لوکس (ب��االی  600دالر) به
کش��ور وارد شده اس��ت .در این مدت ،گوشیهای
ب��االی  600دالر با آن که ح��دود  30درصد منابع
ارزی تلفن همراه یعنی ح��دود یک میلیارد دالر را
مصرف کردهاند اما فقط نی��از  5درصد افراد جامعه
را پوشش دادهاند».
سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
با اش��اره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه
هیئ��ت دول��ت در م��ورد واردات کاالی لوکس در
ش��هریور  ،99تأکید میکند« :با توجه به فرمایش
مقام معظم رهبری و مص��رف ارزی قابل توجه این
گوشیها و عدم اقدام از سوی دولت قبل ،کمیسیون
تلفی��ق مجلس در قان��ون بودج��ه  ،1400حقوق
ورودی گوشی باالی  600دالر را از  5درصد به 12
درصد افزایش داد اما متأس��فانه کارایی الزم برای
کاهش جذابیت استفاده از این کاال را نداشت .شاهد
آن نیز واردات حدود یک میلیارد دالر گوشی باالی
 600دالر در  9ماه اول سال  1400با وجود اجرای
این قانون است که این یعنی افزایش  40درصدی در
 9ماه اول  1400نسبت به کل سال ».99
سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
میگوید« :در الیحه بودجه تقدیمی دولت برای سال
 1401حتی بند مربوط به اخذ  12درصدی حقوق
ورودی از گوشیهای لوکس ،حذف شده است و با
این ش��رایط حقوق ورودی این گوش��یها در سال
آینده مانند سایر گوشیها  5درصد خواهد بود».
ویمیافزاید«:درنتیجههمچناندرشرایطمشکالت
ارزی ،منابع بیشتری به گوشیهای لوکس اختصاص
پیدا خواهد کرد و این در حالی اس��ت که میشود با
همان منابع ،تعداد گوش��یهای بیشتری که مورد
استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است ،تأمین و به
کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کاالهای اساسی،
دارو و نهادههای تولید اختصاص داد».
دهقانینی��ا تأکید میکند« :ب��ا در نظر گرفتن 10
درصد به عن��وان حقوق ورودی گم��رک و مالیات
گوش��یهای تجاری و  10درصد بابت س��ود قابل
تحقق زنجیره تأمین ،در حال حاضر قیمت گوشی
 600دالری در بازار حدود  18میلیون تومان است
که از ق��درت خرید عموم مردم برای یک گوش��ی،
فاصله زیادی دارد».

بررسی آمار واردات کشور بر اساس اطالعات موجود شش ماهه نخست
س��ال  ۱۴۰۰نش��ان میدهد که در این مدت بیش از  ۲۴۸تُن قیچی
از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده اس��ت .واردات این حجم
قیچی باعث خروج یک میلیون و  ۲۴هزار و  ۷۴۳دالر ارز از کشور شد
که رقم ریالی آن بالغ بر  ۴۳میلی��ارد و  ۳۹میلیون و  ۲۳۴هزار و ۴۸۴
تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است .بر اساس این گزارش واردات
قیچی از کش��ورهای امارات ،ایتالیا ،ترکیه ،چین ،ترکیه و هنگکنگ
انجام شده است.
--------------------------------------------------

تعیینتکلیفوارداتبرنجدرکمیتههایتأمین
امنیت غذایی جهاد کشاورزی

در حالی که رس�انهها م�دام از روند صعودی قیم�ت برنج ایرانی
گزارش میدهن�د اما وزارت جه�اد و س�ازمانهای نظارتی هیچ
برنامهای برای مقابله با محتکران برنج ایران�ی ندارند و به همین
نس�بت قیمت برنجهای خارجی وارداتی نیز گران ش�ده اس�ت.

دبیر انجمن واردکنندگان از ادامه واردات برنج به صورت ماهانه خبر
داده و گفت« :در کمیتههای تأمین امنیت غذایی جهاد کشاورزی به
ما تکلیف شده است که تا پایان س��ال ماهانه حدود  ۱۵۰هزار تن ،دو
ماه آخر سال  ۳۰۰هزار تن و  ۲۵۰هزار تن نیز برای فروردین و رفع نیاز
ماه مبارک رمضان برنج وارد کنیم».
در پی افزایش نجوم��ی قیمت برنج ایرانی و خارج��ی ،دولت تصمیم
دارد واردات برن��ج را ادام��ه ده��د .در ای��ن خصوص دبی��ر انجمن
واردکنندگان برنج گفت« :در حال حاضر ح��دود  ۳۰۰هزار تن برنج
وارد کش��ور ش��ده که این  ۳۰۰هزار تن تقاضای یک بخش از بازار را
پوشش داد».
مسیح کشاورز در گفتوگو با میزان ،درخصوص میزان ثبت سفارش
برنج ،گفت« :به طور متوسط بین یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن الی یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تن برنج نیاز داریم که به کشور وارد کنیم».
وی افزود« :در دولت دوازدهم تقریباً  ۱۰۰هزار تن تا قبل از شروع دوره
ممنوعیت ،برنج به کشور وارد شده که تقریباً نیاز آن مقطع را برطرف
کرده اس��ت ،در تالش بودیم تا دوره ممنوعیت واردات برنج را حفظ
کنیم ولی این اتفاق صورت نگرفت».
دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطرنش��ان ک��رد« :دولت و تمامی
بخشهای دولتی باید با بخ��ش خصوصی همکاری کن��د و در ثبت
سفارش نیز تسریع بخش��ند تا نیاز و کس��ری برنج در کشور به موقع
تأمین شود».

