اقتصادی
اخبـــار
امیر لعلی مدیر روابط عمومی
بانک سینا شد

سرپرست بانک سینا در حکمی امیر لعلی را به سمت
مدیریت روابط عمومی بانک سینا منصوب کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ امیر لعلی
با حکم دکتر صفایی مزید بــه عنوان مدیر روابط
عمومی این بانک معرفی شــد .در بخشــی از این
حکم آمده اســت« :نظر به تعهد ،تخصص و تجربه
جناب عالی ،به موجب این حکم ،به سمت مدیریت
روابط عمومی بانک ســینا منصوب می شوید؛ تا با
بهره منــدی از دانش و تجربه خــود ،این بانک را
در دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری رسانید».
امیر لعلی مدیر جدید روابط عمومی بانک ســینا با
ســابقه طوالنی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در
رسانه های کشور ،سابقه فعالیت به عنوان مدیریت
روابط عمومی بانک صادرات ایران ،مدیریت روابط
عمومی بیمه تعاون و مدیــر امور روابط عمومی و
ارتباط با مشــتریان بانک دی را در کارنامه کاری
خود دارد.

مقابله با ترفندهای کالهبرداران
برای سرقت اطالعات حساب بانکی

مجرمان ســایبری با ترفندهــای گوناگونی چون
خرید شارژ ارزان قیمت ،برنده شدن در قرعهکشی،
نصب نرم افزارهای موبایلی و ...در پی دستیابی به
اطالعات حساب بانکی افراد هستند.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران ،رعایت
نکردن نکات ایمنــی در بهرهگیری کارت بانکی یا
فضای مجازی از ســوی برخی مشتریان موجب از
دســت رفتن اطالعات شــخصی آنها و درنهایت
ســرقت اطالعات حساب بانکیشان می شود .پس
به هیچعنوان اطالعات حســاب خود مانند شماره
و رمــز کارت را در اختیار افراد غریبه قرار ندهید و
کارت خود را به افراد دیگر نســپارید .همچنین از
نگهــداری رمز عبور به همراه کارت عابر خودداری
کنید تا در صورت مفقودی یا ربوده شدن کارت با
موجودی خالی آن مواجه نشوید .یکی از شگردهای
معمول کالهبرداری برای ســرقت اطالعات کارت
بانکی ،بهرهگیری از دســتگاههای اســکیمر برای
جعــل کارتهای بانکی اســت .کپی بــرداری از
اطالعــات مغناطیســی کارت با این دســتگاه که
همانند کارتخوان هاســت ،به سادگی امکان پذیر
اســت بنابراین به هیچ عنوان کارت بانکی خود را
حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
یکــی دیگــر از شــگردهای مجرمان ســایبری
بــرای سواســتفاده از حســاب بانکــی ،پیامکها
یــا تماسهایی هســتند که نوید برنده شــدن در
قرعهکشی را میدهند .چناچه کسانی با این عنوان
از شــما درخواســت مراجعه به عابربانک یا ارسال
اطالعات کارت کردند ،هرگــز اعتماد نکنید .و در
آخر چنانچه به هر دلیلی بــه درگاههای پرداخت
بانکــی مراجعــه کردیــد ،حتماً به شــاخصهای
ایمنــی آن هماننــد آدرس دارای پروتکل امنیتی
httpsتوجــه و حتمــا از رمــز یکبارمصــرف
استفاه کنید.

آمادگی بانک توسعه صادرات
برای اعطای تسهیالت
به صنایع پلیمری دانش بنیان

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت :این
بانک به عنوان حامی اقتصــاد دانش بنیان ،آماده
اســت از صنعت پلیمری کشــوربه عنوان صنعتی
دانش بنیان ،بالغ و توسعه یافته حمایت کند.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات
ایران ،دکتر ســیدعلی حسینی در سومین همایش
ملی اقتصاد صنایع پالستیک در ایران ،افزود :اواخر
سال گذشته طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه
صادرات ایران با صنــدوق پژوهش و نوآوری نفت
امضا کرد ،مقرر شــد بالغ بر  20هزار میلیارد ریال
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه
نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی برای
بهره مندی شرکت های پلیمری است .وی بر لزوم
توســعه دانش و فناوری در حوزه پلیمرتاکید کرد
و اظهار داشــت :کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر،
نیازمند دانش فنی خارجی هستیم اما این ظرفیت
وجود دارد که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع
دانش بنیان در راستای شکوفایی شرکتهایی باشد
که در این حوزه فعالیت می کنند .وی ،کیفیت باال،
تنوع و حجم تولید محصوالت پلیمری کشــور را از
امتیازات صادراتی مهم صنعت پلیمر خواند و گفت:
بی تردید پس از ایجاد گشــایش های بین المللی
شــاهد جهش صادراتی چشــمگیر در این صنعت
خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت:
این بانک خدمات مختلفی اعم از تسهیل گشایش
 LCداخلــی ،خرید دین اعتبار اســنادی داخلی و
تامین سرمایه در گردش را به شرکت های پلیمری
صادرات محور ارائه می دهد.
وی بــا اعالم آمادگی بانک توســعه صادرات ایران
برای حمایت مالــی از فعاالن صنایع پالســتیک
جهــت ورود به بازارهــای صادراتی جدید ،تصریح
کرد :این بانــک همچنین خدماتــی چون صدور
ضمانتنامه ،ارائه خدمات صرافی به صادرکنندگان
صنعت پالســتیک ،تامین مالی از طریق اوراق گام
و حمایت از زنجیره صادرات محصوالت پالستیکی
را به مشتریان فعال در این بخش ارائه می دهد.
یادآور می شــود ،ســومین همایش ملــی اقتصاد
صنایع پالســتیک در ایران دوم و ســوم خرداماه
جاری با حضور اقتصاددانان ،فعاالن عرصه پلیمر و
عالقه مندان به این صنعت در محل هتل المپیک
تهران برگزارشد.
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هشدار دیوان عدالت اداری به متولیان بازار سرمایه

سازمان بورس اجازه بستن کد بورسی سهامداران را ندارد

طبق حکــم دیوان عدالت اداری ،ســازمان بورس باید در
نحوه تعیین مجازات،حقوق مدنی ســهامداران مانند عدم
ســلب حق کلی را رعایت و نمی تواند اقدام به بســتن کد
معامالتی کند.
معــاون قضایی دیــوان عدالت اداری اعــام کرد :هیات
عمومی دیوان عدالت اداری  20اردیبهشــت به ریاســت
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی با
حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روءسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی
با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.
بر اســاس ماده  35قانون بازار اوراق بهادار مصوب ســال
 ،84هیات مدیره بورس بــه تخلفات انضباطی کارگزاران،
کارگزار /معامله گران ،بازارگردانان ،ناشران و سایر اعضا از
هر یک از مقررات این قانون و آیین نامه های ذیربط طبق
آیین نامه انضباطی رسیدگی می کند.
با وجود حکم مقرر در این ماده بر مبنای شــق "چ" بند 6
ماده یک دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه
مصوب ســهم هر ســال  98هیات مدیره سازمان بورس با
اصالحات بعدی در اول مرداد و  21مهر ســال  ، 99مقرر
شده ســهامداران نیز یکی از مصادیق ماده  35قانون بازار
اوراق بهادار هستند و توسط هیات مدیره بورس به تخلفات

انضباطی آنها رسیدگی می شود که ابالغ حکم فوق در غیر
مواردی که کارگزار /معامله گر بر اساس بند  14ماده یک
قانون بــازار اوراق بهادار ،اوراق بهادار را به نام و حســاب
خود معامله مــی کند ،خارج از حدود اختیــار و مغایر با
ماده  35قانون بازار اوراق بهادار مصوب ســال  84است و
مســتند به بند یک ماده  12و ماده  88قانون تشکیالت و
آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب سال  92ابطال
می شود.
الزم به ذکر اســت در ادامه اقدامات صــورت گرفته برای
تسریع در روند بورس ،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق
بهادار و تســویه وجوه اعالم کرد  :سهامداران بازار سرمایه
در سراســر کشــور می توانند برای احراز هویت در سامانه

بررسی قیمتی خودروها در بازه قیمتی کمتر از  ۲۰هزار دالر (بین  ۳۰۰تا ۵۰۰
میلیون تومان) نشــان میدهد برندهای مطرحی همچون نیسان ،کیا ،هیوندایی،
رنو ،ام.جی ،میتسوبیشی و ســوزوکی خودروهای مناسبی برای عرضه دارند که
ورود آنها به کشور میتواند بخشی از التهابات آشفتهبازار فعلی را التیام بخشد.
با قوت یافتن موضوع آزادســازی واردات خودرو به کشور ،هر چند هنوز از نحوه
و شــرایط واردات و خودروهایــی که میتوان وارد کرد اطالع دقیقی در دســت
نیست و هر روز گمانهزنیهای متنوعی در این خصوص انجام میشود ،اما بررسی
قیمتهــای جهانی خودروها در بازه کمتر از  ۲۰هزار دالر گویای آن اســت که
خودروهای متنوعی حتی توســط شرکتها و برندهای صاحبنام جهانی در این
محدوده قیمتی وجود دارد که بررسی آنها میتواند جالب توجه باشد.
 ۳۱اردیبهشتماه بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال  ۹۷درباره ممنوعیت
واردات خودرو به پایان رسید و به گفته مسووالن امر با منقضی شدن این مصوبه
شــرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دســت دولت برای واردات مدیریت
شــده باز میشــود.در این زمینه آییننامه واردات خودرو در حال تدوین بوده و
هنوز نهایی نشــده است .آییننامهای که در آن شــرایط و نحوه واردات خودرو،
قیمتها ،حجم موتور ،همچنین عوارض تعیین شده برای واردات مشخص خواهد
شــد .هرچند مســووالن بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گرانقیمت و
مقابــل واردات خودروهــای اقتصادی نظر دارند که عمــوم جامعه بتوانند از آن
بهرهمند ســوند ،هنوز اطالع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند
یافت در دسترس نیســت ،اما پیشبینی میشود عمده خودروها در بازه قیمتی
هشت تا  ۲۰هزار دالر (بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان) وارد شوند که در کالس
اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دستهبندی میشوند.
در این زمینه برندهای مطرحی همچون نیســان ،کیا ،هیوندایی ،سوزوکی ،رنو،
ام .جی و میتسوبیشــی خودروهای اتوماتیک ،با حجم موتور و مصرف ســوخت
پایین در اختیار دارند که بررســی آنها خالی از لطف نیست.بررســی چند سایت
خودرویی در امارات بهعنوان کشــوری که در سالهای گذشته به عنوان یکی از
مبادی اصلی ورود خودرو به کشــورمان مطرح بود ،خودروها و قیمتهای جالب
توجهی را ارائه میدهد.
در ادامه به بررسی چند مورد از این خودروها میپردازیم.

ســجام از  ۱۱هزار و  ۳۷۸مرکــز (حضوری و الکترونیک)
استفاده کنند.
مدیریت راهبری سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام)
اعالم کرد :سهامداران بازار ســرمایه می توانند با استفاده
از  11هــزار و  378مرکز «حضــوری و الکترونیک» احراز
هویت ســامانه ســجام که شــامل  11هزار و  325مرکز
«حضوری» و  53سرویس غیرحضوری «الکترونیک» می
شــود نســبت به احراز هویت خود اقدام کنند تا از منافع
ویژه آن که شامل دریافت سود سهام عدالت ،سود سنواتی
و سالیانه ،حضور در مجامع الکترونیک و  ...می شود ،بهره
مند شــوند.این گزارش در ادامه می افزاید  :مراکز منتخب
احراز هویت حضوری در سراسر کشور شامل  4هزار و 466

خودروهای خارجی که با  ۳۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان میتوان خرید

واردات خودرو پاسخی
به گرانفروشی خودروسازان

 -۱سوزوکی دزایر ( )Dzireمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با موتور  ۱.۲لیتری و مصرف
سوخت  ۶لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش.این خودرو با قیمت  ۳۶هزار و ۹۰۰
درهمی عرضه شــده است که با احتساب هر درهم هشــت هزار و  ۴۰۰تومان،
حدود  ۳۱۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
 -۲میتسوبیشــی اتریج ( )Attrageمــدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجم موتور ۱.۲
لیتــری .این خودرو با قیمت  ۳۶هزار و  ۹۰۰درهمی عرضه شــده اســت که با
احتســاب هر درهم هشت هزار و  ۴۰۰تومان ،حدود  ۳۱۰میلیون تومان قیمت
خواهد داشت.
 -۳میتسوبیشــی میراژ ( )Mirageاتوماتیک با پیشــرانه  ۱.۲لیتری و مصرف
سوخت  ۴.۸لیتر بنزین در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش.این خودرو نیز با قیمت ۳۶
هزار و  ۹۰۰درهمی عرضه شده است که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰
تومان ،حدود  ۳۱۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
 -۴رنو سیمبل ( ۲۰۲۲ )Symbolاتوماتیک با پیشرانه  ۱.۶لیتری.این محصول
 ۳۷هزار و  ۳۰۰درهم قیمت دارد که معادل  ۳۱۳میلیون تومان است.
 -۵کیــا پــگاس ( )Pegasمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجــم موتور  ۱.۴لیتری و
مصرف سوخت  ۶.۱لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش.این خودرو  ۴۵هزار درهم
قیمتگذاری شده که معادل  ۳۷۸میلیون تومان است.
 -۶هیوندایــی گرند ( )Grandمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجم موتور  ۱.۲لیتری.
این خــودرو  ۳۹هزار و  ۹۹۹درهم ارزشگذاری شــده که معادل  ۳۳۶میلیون
تومان است.
 -۷کیا پیکانتو ( )Picantoمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با پیشرانه  ۱.۲لیتری.این خودرو
در بازار امارات  ۴۳هزار درهم قیمت دارد که معادل  ۳۶۱میلیون تومان است.
 -۸ام .جــی  )MG۵( ۵مــدل  ۲۰۲۲اتوماتیــک با حجم موتــور  ۱.۵لیتری و

دفتر منتخب پیشــخوان دولت ،یک هزار و  993شــرکت
کارگــزاری و  2هزار و  866شــعبه بانک هــای منتخب
اســت که برای انجام خدمت احراز حضوری به سهامداران
فعال میباشــند.همچنین برای احراز هویت غیر حضوری
«الکترونیــک» ،ســهامداران می توانند از  53ســرویس
آنالین که توســط کارگزاری ها ،بانک ها ،ســبدگردان ها
و اپلیکیشــن ها راه اندازی شده ،اســتفاده کنند تا بدون
خارج شــدن از منزل و صرف وقت نسبت به احراز هویت
«الکترونیک» اقدام کنند.
ســجام یک سامانه زیر ســاختی برای شناسایی مشتریان
جهت ورود به باشــگاه بزرگ بازار ســرمایه ایران است که
تمام فعاالن این بازار اعم از ســرمایهگذاران ،مشــتریان و
مدیران نهادها در این ســامانه ،فقط یک بار برای همیشه
اطالعــات خــود را در آن ثبــت خواهند کــرد و پس از
احــراز هویت حضــوری و غیر حضوری قــادر به دریافت
خدمــات مبتنی بر داده هــای تایید شــده خواهند بود.
بر اســاس این گــزارش ،از طریق این ســامانه اطالعات
هویتی ،شــماره حساب ،شماره موبایل ،آدرس الکترونیکی
و اقامــت دایمی فــرد ثبت میشــود و از آن به بعد هیچ
نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات آن ســهامدار
تسنیم
را ندارد.

گیربکــس .CVTاین خودرو با قیمت  ۵۷هــزار و  ۶۴۵درهمی در بازار امارات،
معادل  ۴۸۴میلیون تومان ارزش دارد.
 -۹نیسان سانی ( )Sunnyمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با پیشرانه  ۱.۶لیتری و مجهز
به گیربکس .CVTاین خودرو در بازار امارات  ۵۷هزار و  ۹۰۰در هم ارزشگذاری
شده که به معنای  ۴۸۶میلیون تومان است.
 -۱۰رنو داســتر ( )Dusterمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجم موتور  ۲لیتری.این
خودرو در بازار امارات  ۵۶هزار و  ۹۰۰درهم ارزش دارد که برابر با  ۴۷۸میلیون
تومان است.
 -۱۱کیا ریــو ( )Rioهاچبک مدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجم موتور  ۱.۴لیتری.این
خودرو  ۵۳هزار درهم امارات قیمتگذاری شده که برابر با  ۴۴۵میلیون تومان است.
 -۱۲هیوندایی اکســنت ( )Accentمــدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با حجم موتور ۱.۶
لیتری و مصرف ســوخت  ۶.۴لیتر در هــر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش.این خودرو در
بازار امارات  ۵۲هزار و  ۹۹۹درهم می ارزد که برابر با  ۴۴۵میلیون تومان است.
 -۱۳کیا سراتو ( )Ceratoمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک با پیشرانه  ۱.۶لیتری و مصرف
سوخت  ۶.۷لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش .این خودرو در بازار امارات معادله
 ۶۶هزار درهم یعنی  ۵۵۴میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
 -۱۴نیســان کیکز ( )Kicksمدل  ۲۰۲۲اتوماتیک بــا حجم موتور  ۱.۶لیتری.
ایــن خودروی  ۶۱هزار و  ۹۰۰درهمی ،برابر با  ۵۲۰میلیون تومان قیمتگذاری
شده است.
«منوچهــر منطقی» معاون صنایــع حمل و نقل وزارت صمت سهشــنبه هفته
گذشــته در نشســت خبری در محل وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاســخ
به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :موضوع واردات خودرو به شــکل خودروی کامل
()CBUخواهــد بود ،اما در تالشــیم تا برنامههای تکمیلی برای داخلی ســازی
محصوالت نیز ارائه شــود.وی بیان داشــت :برای واردات خودروهای ارزانقیمت
ممکن است تغییراتی در هزینهای اسقاط خودروهای فرسوده داشته باشیم و این
مبلغ کاهش یابد؛ این موضوع بهعنوان یکی از مشــوقهای وارداتی مدنظر است.
منطقی خاطرنشان کرد :همچنین با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از  ۴۲۰۰تومان
و افزایش نرخ ارز ،برخی تعرفههای ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعهســازان و
ایرنا
واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند.

سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران برای مذاکرات ریلی

ارسال بیش از یک میلیون تن کاالی اساسی به سراسر کشور

نقل دریایی و ترکیبی به امضا رســاندیم که آنها بتوانند
با ایجاد مرکز لجســتیک در ایران کاالهــای خود را با
اســتفاده از شبکه ریلی کشــورمان به کشورهای حوزه
قفقاز منتقل کنند که این توافق نامه امضا شد.
وی تاکیــد کرد :امروز اگــر هر چه ســریعتر توافقات
مان را با کشــورهای همســایه که نیاز به اســتفاده از
زیرساختهای حمل و نقلی ما دارند ساماندهی نکنیم،
از قافله عقب میمانیم.وزیر راه و شهرســازی به سفرش
به روسیه اشاره کردو گفت :در این سفر مذاکراتی با آنها
داشــتیم که با توجه به جنگ اوکرایــن روسها نیاز به
جابجایی کاالهای خود به هند و آســیای میانه از طریق
ایران دارند .فردا نیز معاون نخست وزیر روسیه به ایران
میآید و در این خصوص جلساتی با آنها خواهیم داشت.
قاسمی تاکید کرد :حجم باری که امروز میتواند از ایران
عبور کند  ۲۰میلیون تن اســت که بــه معنی بیش از
 ۲۰میلیارد دالر درآمد است ،برای این کار برنامه ریزی
مهر
مفصلی پیش رو داریم.

ورودی کاالهای اساســی به کشور هســتند که در این
میان ،ارســال کاال از مبدأ بندرعبــاس به نقاط مختلف
کشور از ابتدای امســال با رشد  ۸برابری نسبت به بازه
زمانی مشــابه سال گذشته به  ۳۷۳هزار تن رسید .بندر
امام به عنوان مبدأ اصلی ورود کاالهای اساسی به کشور
با رشد  ۸۴درصدی نسبت به سال  ۱۴۰۰با ارسال ۵۵۲
هزار تن کاال بین بنادر در کشــور رکورددار بوده است،
ضمن اینکه ارســال محصوالت استراتژیک از بندر انزلی
 ۹۳درصد ،از بنــدر چابهار  ۶۱درصد و از بندر امیرآباد
 ۸درصد رشــد داشته اســت.تأمین کاالهای اساسی در
قالب محصوالت کشاورزی یکی از مأموریتهای شرکت
بازرگانــی دولتی ایران اســت و این شــرکت با تالش
شبانهروزی از طریق رصد بازارهای بینالمللی و داخلی
و رعایــت صرفه و صالح کشــور به منظــور خرید این
محصــوالت ،تمام توان خود را به کار گرفته تا جمهوری
اســامی ایران از ضریب باالیی در حوزه امنیت غذایی
صدا و سیما
برخوردار باشد.

وزیر راه و شهرسازی از سفر معاون نخست وزیر روسیه
به تهران برای مذاکره در خصوص استفاده از شبکه ریلی
ایران جهت حمل کاال به هند خبر داد.
رستم قاسمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه حمل و نقل
ریلی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :این نمایشگاه
نشــان داد کشــور ما در حوزه دانش بنیان تولید واگن
و لوکوموتیــو و انتقال فناوری به داخل قوی عمل کرده
اســت.وی افزود :ما در دنیا از لحــاظ ژئوپلتیکی جایگاه
مناسبی داریم که سبب شده بخش حمل و نقل ما مورد
توجه کشورهای همسایه قرار گیرد.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به ســفرهای چند ماهه
خود به کشــورهای همسایه و دیدار با همتایانش افزود:
با این کشــورها در حوزه حمل و نقل توافقاتی داشــته
ایم که شــامل ترکمنستان ،عراق ،آذربایجان ،ارمنستان
و قزاقستان میشود.
قاسمی به سفر روز گذشــته خود به عمان اشاره کردو
افزود :دیروز توافق خوبــی با عمانیها در حوزه حمل و

از سوی انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده

دالیل افزایش قیمت گواهی اسقاط
خودروهای فرسوده تشریح شد
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اســقاط خودروهای فرسوده با تشریح
دالیل افزایش قیمت گواهی اســقاط خودروهای فرســوده ،گفت :طرح گواهی
صرفه جویی انرژی با هدف بهبود شــرایط نوسازی خودروهای فرسوده در نوبت
طرح در هیأت دولت است.
محمود مشــهدی شریف در مورد دلیل افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای
فرســوده ،اظهار کرد :قیمت گواهی اســقاط در ســال  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴حدود ۴
میلیون تومان بود اما از تیر  ۱۳۹۶با توقف واردات خودرو ،صدور گواهی اسقاط
ال مصرفی نداشت و این مسئله باعث کاهش تقاضا برای
خودروهای فرســوده عم ً
خرید گواهی شــد به طوری که فقط برای خودروهای موجود در گمرک گواهی
اســقاط مصرف می شــد .وی ادامه داد :این اتفاق ،کاهش قیمت گواهی اسقاط
خودروهای فرسوده را به همراه داشت و مراکز اسقاط از روی ناچاری و به دلیل
وضعیت نامناســب اقتصادی ،نسبت به فروش پایینتر از قیمت تمام شده گواهی
اســقاط اقدام میکردند که باعث شد قیمت گواهی به یک میلیون و  ۳۰۰هزار

شــرکت بازرگانی دولتی ایران ،میزان ارســال کاالهای
اساسی از بنادر جنوبی و شــمالی کشور به اقصی نقاط
کشور از ابتدای امســال را یک میلیون و  ۲۶۹هزار تن
اعالم کرد.
این شرکت به عنوان تأمین کننده محصوالت راهبردی
کشــاورزی در دو ماه ابتدایی امســال ،توانست نسبت
به ارســال یک میلیون و  ۲۶۹هزار تــن انواع کاالهای
اساســی ،شــامل گندم ،برنج و روغن خام به  ۳۱استان
کشــور اقدام کند.بر اســاس این گزارش ،در فروردین و
اردیبهشت ســال  ،۱۴۰۰میزان حملونقل محصوالت
راهبردی از بنادر به مراکز و تأسیســات ذخیرهســازی
 ۵۷۰هــزار تن بود ،اما با توجه بــه برنامهریزی به عمل
آمده ،این شرکت امســال در همین مدت ،توانست این
میــزان را  ۱۲۳درصد افزایش داده و به رکورد جدیدی
در زمینه جابهجایی این محصوالت برسد.
ایــن گزارش میافزایــد؛ بندر امام ،بنــدر عباس ،بندر
چابهــار ،بندر انزلی و بنــدر امیرآبــاد از جمله مبادی

تومان کاهش یابد .مشهدی شریف با بیان اینکه از  ۲۷بهمن  ۱۳۹۸دوباره محلی
برای صدور گواهی اســقاط خودروهای فرســوده بابت تولید موتورسیکلت پیدا
شــد ،افزود :شرکت های سازنده کامیون نیز از آن زمان متقاضی دریافت گواهی
اسقاط شدند .با توجه به اینکه به طور متوسط ساالنه  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار دستگاه
موتور در کشــور تولید می شــود و با توجه به اینکه اسقاط هر سواری معادل ۷
موتور سیکلت است ،بین  ۳۰تا  ۴۰هزار فقره گواهی اسقاط مورد نیاز بود .وی
ادامه داد :در این شرایط انباشت گواهی اسقاط در مراکز اسقاط  ۸۰تا  ۱۰۰هزار
فقره بود به عبارتی تولیدکنندگان موتورسیکلت طی دو سال تمام گواهی اسقاط
موجود در مراکز اسقاط را مصرف کردند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اســقاط خودروهای فرســوده تصریح
کرد :در این شــرایط باید گواهی اســقاط جدید تولید میشد اما طبیعی بود که
قیمت گواهی جدید بر اســاس قیمت جدید خودروهای فرسوده تعییین میشد،
نه مطابق با نرخ های ســال  ۱۳۹۶و قبل از آن .به عبارتی وقتی قیمت پراید از
 ۲۰میلیون تومان به  ۲۰۰میلیون تومان رسیده به تبع قیمت خودروی فرسوده
نیز افزایش یافته و دیگر کسی حاضر نیست آن را با قیمت  ۵یا  ۶میلیون تومان
به مراکز اســقاط تحویل دهد .وی افزود :در پــی افزایش قیمت خودرو ،قیمت
خودروهای فرســوده نیز به شدت افزایش یافت اما قیمت گواهی اسقاط افزایش
چندانی نداشته به طوری که قیمت هر گواهی در بهمن  ۱۴۰۰حدود  ۴میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان بود.مشهدی شریف ادامه داد :در اسفند  ۱۴۰۰که سازندگان

موتور سیکلت تقاضای زیادی برای دریافت گواهی اسقاط داشتند مراکز اسقاط
باید خودروهای فرسوده را با قیمت روز تحویل میگرفتند و گواهی جدید صادر
می کردند به طوری که قیمت خودروهای فرسوده به بیش از  ۱۵میلیون تومان
رســید.به گفته وی ،ارزش ضایعات آهن یک دســتگاه پیکان حدود  ۷میلیون
تومان اســت در حالی که هزینه صدور گواهی اسقاط این خودرو  ۱۲.۵میلیون
تومان در می آید .در چنین شــرایطی امکان ندارد که گواهی اسقاط  ۴میلیون
تومان تمام شــود.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اســقاط خودروهای
فرسوده تصریح کرد :بخشی از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از محل اسقاط
ال قیمت هر تاکسی فرسوده  ۱۰میلیون تومان
تاکســی ها تامین می شود که قب ً
بود اما حاال به بیش از  ۳۱میلیون تومان رسیده و اخیرا ً نیز بحث افزایش قیمت
مطرح اســت .وی با بیان اینکه طبق قانون بایــد معادل  ۲۵درصد خودروهای
تولیدی کشور اسقاط شــود ،افزود :این رقم حدود  ۲۵۰هزار دستگاه خودروی
فرسوده می شود و با توجه به استفاده این خودروها توسط اقشار ضعیف جامعه،
آنهــا تمایل زیادی به اســقاط با قیمت پایین ندارند که برای حل این مشــکل
نیازمند تســهیالت دولتی هســتیم.وی همچنین با اشاره به پیش بینی صورت
گرفته در قانون بودجه  ۱۴۰۱بابت تخصیص  ۱۰درصد خودروهای عرضه شــده
از طریق قرعه کشــی خودروســازان به صاحبان خودروهای فرسوده ،گفت :این
مســئله نیز میتواند مشوق مناسبی برای صاحبان خودروهای فرسوده باشد که
ایسنا
قرار بود در اولین قرعهکشی خودروسازان اعمال شود.

