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خبر اقتصادی

تورم به ساده ترین غذای ایرانیان هم
 رحم نکرد

پنیر لیقوان کیلویی ۳۸۰ هزار تومان شد
خبرآنالین- تورم و گرانی به ساده ترین غذای ایرانیان نیز 
رحم نکرده است و بررسی های میدانی حاکی از آن است که 
قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان 
رسیده است. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران 
تورم کاالهای اساسی خوراکی در تیرماه رکورد زده است و با 
افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ۸۶ درصد رسیده است. غذای 
محبوب و ساده ایرانیان نیز از این افزایش قیمت ها در امان 
نمانده است و بعضا هزینه تهیه نان و پنیر و گردو نیم میلیون 
تومانی شده است. هر کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار به قیمت 
۳۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. قیمت مغز گردو 

اعال به کیلویی ٤۰۰ هزارتومان نیز می رسد.
    

نرخ سود بین بانکی
یک درصد افزایش یافت

قرن نو- وزیر اقتصاد از افزایش یک درصدی نرخ سود بین 
بانکی و از تغییر آن از ۲۰ به ۲۱ درصد خبر داد.  سیداحسان 
خاندوزی در خصوص نرخ سود بین بانکی گفت: سیاست 
اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکی تغییر نکرده، سقف 
آن ۲۰ درصد بوده که االن ۲۱ درصد شده است. برای حل 
این مساله در جلسه آتی شورای پول و اعتبار تصمیم گیری 
خواهیم کرد. وی درباره عدم همــکاری برخی بانک ها در 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه، فرزندآوری و ودیعه مسکن 
گفت: اخباری به ما می رســد که به جهــت اعمال کنترل 
نقدینگی بانک ها با مشکل محدودیت بیشتر برای پرداخت 
وام های خرد مواجه شده اند. وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری 
از نیازهای مردم را تسهیالت خرد تأمین می کند، با توجه به 
تکالیف قانونی بانک ها مبنی بر اعطای تسهیالت ازدواج، 
بانک ها دچار تنگناهایی شده اند که نمی توانند تسهیالت 
بدهند و نارضایتی بخش زیــادی از مراجعه کنندگان به 
بانک ها را در پی داشته است، همچنین مردم با مشکل تأمین 

ضامن های چندگانه برای تسهیالت مواجه اند.
    

مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان 
به زودی آغاز می شود

مهر- مشاور وزیر اقتصاد گفت: دستورالعمل های 
مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان تهیه شده و پس از نهایی 
شدن و ابالغ به نانوایی ها در ماه جاری آغاز می شود.  محمد 
جالل با بیان اینکه تا چند روز آینده مرحله دوم هوشمندسازی 
یارانه نان آغاز می شود، گفت: در مرحله نخست از نظر تعداد 
نصب کارتخوان ها حــدود ۸۵ تا ۹۰ درصــد و از نظر تعداد 
تراکنش ها بیش از ۹۵ درصد تراکنش هــای فروش نان در 
کشور تحت پوشش این طرح ملی است و روزانه بیش از ۶.۷ 
میلیون تراکنش در قالب ۶ میلیون کارت یکتا در حال ثبت 
در سامانه است و بیش از ۹۸ میلیون قرص نان در سامانه ثبت و 
به فروش می رسد. وی افزود: طبق تصمیمات کارگروه ستاد 
تنظیم بازار و مدیریت کالن کشور، مرحله دوم هوشمندسازی 

یارانه نان با ابالغ به نانوایی ها در ماه جاری آغاز می شود.

معاون ارزی اســبق بانــک مرکزی 
می گوید: »وقتی بانک هــا در تورم ٤۰ 
درصدی مجبورند وامی با سود ۲۰ درصد 
بدهند، همه تالششــان را می کنند تا 
غیرشــفاف کارمزد تسهیالتشان را باال 
ببرند و دپوی بخشــی از وام یکی از این 
راه هاست.«   قصه نحوه دریافت وام بانکی 
و گذر از هفت خــوان آن مربوط به امروز 
و دیروز نیست و تقریبا در تمام دولت ها 
مردم ناچارند برای گرفتن وام چه با مبالغ 
باال و چه به میزان اندک، کفش های آهنی 

بپوشند. 
برخالف تبلیغات فراوان درباره اعطای 
آســان وام های خرد بــه متقاضیان، اما 
واقعیت به گونه دیگــری رقم می خورد 
به طوری که مردم قادر نیســتند ادعای 
بانک ها در پرداخت آســان و بی دردسر 

تسهیالت را لمس کنند. 
گالیه ها نسبت به عملکرد بانک ها فقط 
مختص مردم نیست بلکه روند نامناسب 
سیستم بانکی در برخی موارد سبب شده 
تا حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن 

واکنش نشان دهند.
چندی پیش جبار کوچکی نژاد، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
وزارت اقتصاد مسئول شکستن بسیاری 
از سنت ها، تخلفات و انحصارها در حوزه 
بانکی کشور اســت و با وجود اظهارات 
خاندوزی مبنی بر اقدامات موثر در این 
حوزه اما هنوز تخلفات بانک ها در بحث 

پرداخت وام ُخرد و ازدواج ادامه دارد.
وی با اشــاره به بدقولــی بانک ها در 
پرداخت وام های ُخــرد و بلوکه کردن 
درصدی از مبلغ وام پرداختی، افزود: وزیر 
اقتصاد در این زمینه قول هایی به مردم و 
نمایندگان مجلس داده است و به صورت 
پیوسته نیز در رسانه ها از اقدامات خوب 
و موثر خود در زمینــه بانک ها صحبت 
می کند اما این موضوع را مردم باید کامال 
لمس کنند. در صورتی که شاهدیم هنوز 
تخلفات بانک ها در بحث پرداخت وام ُخرد 
و ازدواج ادامه دارد. بانک ها چه خصوصی 
و دولتی در زمان پرداخت وام ها درصدی 
از منابع را بدون پرداخت هیچ سودی در 

ازای آن، چندین ســال نگاه می دارند و 
از ســوی دیگر در دریافت وثایق از مردم 

خالف قانون عمل می کنند.« 
بانک های دولتی و خصوصی در زمان 
پرداخت وام ها، بخشــی از مبلغ وام را به 
عنوان ســپرده نزد خود بلوکه می کنند 
که تا پیش از سال ۹۹ تقریبا مغایر قوانین 
و مقررات بانکی بود اما در آن سال بانک 
مرکزی اعالم کرد؛ بلوکه کردن بخشی 
از وام به عنوان ســپرده در بانک ها، تنها 
در صورتی مجاز است که به این سپرده ها 

سود پرداخت شود. 
البته این قانون به خودی خود ایرادی 
ندارد و حتی خوب هم محسوب می شود 
اما ماجرا از جایی رنــگ دیگری به خود 
می گیرد کــه بانک ها بــرای اعمال این 
قانون و در اصل بــرای دور زدن مصوبه 
بانک مرکزی به عنوان نهاد باالدســتی 
خود، ســود بســیار اندک و حتی کمتر 
از ۷ درصد را به ســپرده های بلوکه شده 
اختصــاص می دهنــد و در نهایت ورق 
به نفع آنها برمی گــردد و عالوه بر حفظ 
بخشی از منابع مالی در قالب سپرده فقط 

به پرداخت سود اندک می پردازند. 
بــه اعتقاد برخــی کارشناســان و 
اقتصاددانان، بلوکه شدن برخی از مبالغ 
وام ها به عنوان سپرده به منظور افزایش 

منابع و درآمدهای بانک هاست و تقریبا 
تفاوتی در ماهیت بانک هــای دولتی و 
خصوصی در این کار وجود نــدارد و در 
نتیجه بانک ها با پرداخت سودهای بسیار 
ناچیز منابع سپرده را حداقل برای چند 
سال و تا پایان اقســاط وام گیرندگان در 

اختیار دارند.  این اقدام بانک ها در اصل به 
سود آنها و به ضرر مشتریان است هرچند 
تجربه نشان داده بانک مرکزی علیرغم 
آگاهی نســبت به این موضوع به دلیل 
پرداخت سود اندک در قالب مصوبه خود 

از این مساله چشم پوشی کرده است. 

دریافت بیشتر سود
 از گیرندگان وام 

سیدکمال ســیدعلی، معاون ارزی 
اسبق بانک مرکزی درباره اقدام بانک ها 
در بلوکــه کردن بخشــی از ســپرده 
وام گیرندگان به »توسعه ایرانی« گفت: به 
هرحال هنگامی که شاهد نرخ تورم باالی 
٤۰ درصد هســتیم و در عین حال نرخ 
سود ۱۸ تا ۲۰ درصد داریم، سیستم بانکی 
پاسخگوی مشتریان خود نیست و کسانی 
که درخواست دریافت تسهیالت دارند 
با توجه به معوقاتی که انجام می دهند، 
بانک ها را در شرایط سختی قرار می دهند. 
وی تصریح کرد: اما اینکه بخشــی از 
مبلغ وام را نزد خود نگــه دارند؛ یعنی ۲ 
تا ۳ درصد سود بیشــتر از گیرندگان وام 
دریافت می کنند؛ بیشــتر برای جبران 
این اســت که بتوانند ترازنامــه خود را 
حفظ کرده و از قبال میزان تســهیالتی 
که می پردازند و میزان سپرده گیری که 

انجام می دهند، سود جزئی کسب کنند 
تا با توجه به خدماتــی که ارائه می دهند 
بتوانند هزینه های خود را پرداخت کنند. 

اقدام بانک ها
 بر مبنای مقررات نیست 

وی تاکید کرد: این اقــدام بانک ها، 
کاری بر مبنــای مقررات نیســت و در 
مصاحبه هایی که وزیر اقتصاد و رئیس و 
مسئوالن بانک مرکزی کرده اند نیز بر این 

موضوع تاکید شده است. 
ســیدعلی عنوان کرد:  ســوال مهم 
این اســت که چه نظارتی بر این مساله 
می شود و چگونه می توان از انجام دقیق 
و به نحو احســن این مقررات مطمئن 
شد؟  به اعتقاد بنده بانک ها باید واقعیت 
را به صــورت کامل برای مشــتریان و 
متقاضیــان دریافت وام شــرح دهند و 
اعالم کنند واقعا قرار اســت چه میزان 
سود بپردازند و اگر بانک مرکزی تا حدی 
نرخ ســود را افزایش دهد و پــس از آن 
چنین کاری نکند؛ بهترین اقدام اســت 
اما هنگامی که همه بانک ها مبلغی از وام 
را نگه داشــته و تنزیل اسناد می کنند و 
این کار که کسری از  میزان پولی که باید 
 پرداخت شود تا سررســید وام نزد خود 
نگــه می دارنــد؛ متاســفانه صحیح و 

بر اساس مقررات نیســت.  وی توضیح 
داد: این در حالی اســت کــه بانک ها از 
ســوی دیگر در شرایط بســیار خاصی 
قــرار دارند و پاســخگوی ترازنامه خود 
نیستند و نمی توانند آن را تنظیم کرده 
و میزان سود تســهیالتی که می دهند و 
میزان سپرده گذاری که از مردم دریافت 
می کنند در کنار آن معوقات بانک ها نیز 
وجود دارد که حتما در ارائه تســهیالت 
متضرر می شــوند؛ اگر تــورم کاهش 
یابد و نرخ سود و تســهیالت با نرخ تورم 
متناسب باشد، اقدام درستی است و در 
غیر این صورت بانک مرکزی یا باید نظارت 
خود را بیشتر کند و یا نرخ سود را افزایش 
دهد وگرنه این کار در بیشتر بانک ها در 

حال انجام است. 

گالیه از پرداخت وام با سودهای 
نامتعارف در میزان بازپرداخت 

»گالیه های متقاضیــان وام خرد و 
حداکثر به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان این 
اســت که بانک ها مدعی پرداخت وام با 
سود ۱۸ درصد هستند اما معموال ناچارند 
وام ۱۰۰ میلیونی را به مبلغ ۱۵۰ میلیون 
تومان بازگردانند که با سود اعالم شده، 
همخوانی ندارد« سیدعلی در این مورد 
و لزوم نظارت بانک مرکزی به این مساله 
گفت: هنگامی که نرخ ســود دستوری 
اعالمی برای بانک ها مقــرون به صرفه 
نباشد در اصل شفافیت از بین می رود و 
زمانی که شــفافیت از بین رفت بانک ها 
برای اینکه بتوانند تعــادل ایجاد کنند، 
نسبت به دپوی بخشــی از تسهیالت یا 
اقدامات دیگر برای باال بردن کارمزد اقدام 
می کنند از این رو الزم است نظارت ها از 
سوی بانک مرکزی و مراجع ذی صالح 

بیشتر شود. 
معاون ارزی اســبق بانک مرکزی در 
پاســخ به این پرســش که آیا در دولت 
سیزدهم بانک مرکزی توانسته نظارت 
دقیقی بر عملکرد بانک هــای دولتی و 
خصوصی داشته باشد، عنوان کرد:  بانک 
مرکزی نظارت خــود را انجام می دهد و 
به مراکزی مراجعه و گزارش هایی را تهیه 
می کند؛ اما عملکرد سیستم بانکی کشور 
به گونه ای نیست که تصمیم گیری هایی 
که در بانک مرکزی صــورت می گیرد 
بتواند بانک ها را متقاعد کند تا ذیل این 
موارد فعالیت کنند باید توجه داشت نحوه 
عمل بانک ها جزو مســائل جزئی است 
و بسیاری نســبت به آن اعتراض دارند و 
بانک مرکزی باید حتما به این عرصه ورود 

بیشتری داشته باشد. 

بانک ها برای افزایش سود وام، ترفندهای گوناگون دارند

کارمزد تسهیالت بانکی  در هزارتوی ابهام
مهرنوش   حیدری

سیدعلی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: هنگامی که 

نرخ سود دستوری اعالمی 
برای بانک ها مقرون به صرفه 

نباشد در اصل شفافیت 
از بین می رود و زمانی که 

شفافیت از بین رفت بانک ها 
برای اینکه بتوانند تعادل 

ایجاد کنند، نسبت به دپوی 
بخشی از تسهیالت یا 

اقدامات دیگر برای باال بردن 
کارمزد اقدام می کنند 

آگهی مفقودی برگ کمپانی 
آقــای پیمان نوشــادی مالک کامیون باری چوبی  سیســتم ایســوزو تیپ 
NPR70L رنگ سفید – روغنی مدل 1389 به شماره انتظامی ایران  51- 
135 ع 83 به شــماره شاسی NAG089NPRF23102 و شماره موتور 
821427 به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا 
چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 
روز از تاریخ نشــر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش 
شــرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، خیابان آزادی ، کوچه شــهید 
حبیب زادگان ، پالک 1 مراجعه نمایند.                                        دیواندره

آگهی مفقودی
-V9 اینجانب فریبا ایزدی راد مالک خودرو سواری سیستم پژو مدل 206 آریان

SD مدل 1390 به رنگ سفید بشماره انتظامی 11- 547ب24 به شماره موتور 
15290005866 به شماره شاسی NAAP51FE1BJ369335 بعلت فقدان 
دفترچه خودرو و اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
ام . لــذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتــر 14 جاده مخصوص تهران 
کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                     اردبیل

آگهي مزایده
آگهــي مزایده پرونــده اجرایي كالســه 140004014024000743و 

شماره بایگاني140000843
متعهدله: خانم  معصومه سلیمي بني  

متعهد: وراث مرحوم  نصراهلل حیدري بني كه عبارتنداز:معصومه ســلیمي 
بنــي  و و جهان مهر حیدري بني  و نوراله حیدري بني  و حجت اله حیدري 
بني  و هما حیدري بني  و رحمت اله حیدري بني  و پوران دخت حیدري بني 
مورد مزایده : عبارتســت از ششدانگ یك دستگاه خودروي سواري پژو  
SLX - TU 5405  بــه شــماره انتظامــي 71- 274 ب 15    به رنگ 
سفید- روغني  مدل 1396 با شماره موتور  B 0110545164  و شماره 
شاســي HK 6 FE 31 NAAM 608809 چهار سیلندر  به  مالكیت 
اقاي نصراهلل حیدري بني مي باشد،  با جمیع ملزومات و متعلقات آن، كه در 
حال حاضر در پاركینگ  بن متوقف مي باشد . طبق نظریه كارشناس رسمي 
دادگستري شرایط فني و ظاهري در زمان بازدید سالم بوده وضعیت اطاق 
طبق شرایط ظاهري زمان بازدید مناســب بوده و تودوزي در حد متوسط 
شــرایط موتور طبق وضعیت موجود در هنگام بازدید متوسط ضمنا از نظر 
روغن ریزي نیاز به رســیدگي و تعمیرات دارد وضعیت الستیك هاي جلو 
75% الستیك عقب 90% و اعتبار بیمه شخص ثالث منقضي شده است و 
تسویه حساب عدم خالفي مشاهده نشد و میزان بدهي پاركینگ هر شب 
توقف به مبلغ 6000تومان محاســبه مي شــود  و بنا بر اظهار  بستانكار  
خــودرو داراي بیمه نامه شــخص ثالث از تاریــخ 10 / 10 /1400 نزد 
شــركت سهامي بیمه ایران  مي باشــد. كه طبق نظر كارشناس رسمي به 
مبلغ 2300000000 ریال )دو میلیارد و سیصد میلیون ریال ( ارزیابي 
شده كه بابت بدهي متعهد  در قبال طلب بستانكار توقیف گردیده،مورد 
بازداشــت ازساعت 9الي 12روز شنبه  مورخ 22 / 05  /1401در اداره 
اجراي اسناد رسمي شهركرد از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
از مبلغ ارزیابي  شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقدًا فروخته مي 
شــود و كلیه هزینه هاي قانوني اعم از هزینه پاركینگ خالفي عوارض و 
غیره به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول 
خواهد شــد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي اعالم گردد، مزایده 
روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد 
نقل و انتقال و تنظیم ســند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد 
شركت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
بحساب ســپرده ثبت حداكثر تا قبل از شروع مزایده و حضور خریدار یا 
نماینده قانوني او در جلســه مزایده میباشد و برنده مزایده مكلف است 
مابقي مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده بحساب صندوق 
ثبت تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزي بنفع دولت ضبط و آگهي 

مزایده تجدید میگردد.
اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد

آگهی مفقودی برگ کمپانی 
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دفترچه خودرو و اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
ام . لــذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتــر 14 جاده مخصوص تهران 
کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                     اردبیل

آگهي مزایده
آگهــي مزایده پرونــده اجرایي كالســه 140004014024000743و 
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اقاي نصراهلل حیدري بني مي باشد،  با جمیع ملزومات و متعلقات آن، كه در 
حال حاضر در پاركینگ  بن متوقف مي باشد . طبق نظریه كارشناس رسمي 
دادگستري شرایط فني و ظاهري در زمان بازدید سالم بوده وضعیت اطاق 
طبق شرایط ظاهري زمان بازدید مناســب بوده و تودوزي در حد متوسط 
شــرایط موتور طبق وضعیت موجود در هنگام بازدید متوسط ضمنا از نظر 
روغن ریزي نیاز به رســیدگي و تعمیرات دارد وضعیت الستیك هاي جلو 
75% الستیك عقب 90% و اعتبار بیمه شخص ثالث منقضي شده است و 
تسویه حساب عدم خالفي مشاهده نشد و میزان بدهي پاركینگ هر شب 
توقف به مبلغ 6000تومان محاســبه مي شــود  و بنا بر اظهار  بستانكار  
خــودرو داراي بیمه نامه شــخص ثالث از تاریــخ 10 / 10 /1400 نزد 
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بازداشــت ازساعت 9الي 12روز شنبه  مورخ 22 / 05  /1401در اداره 
اجراي اسناد رسمي شهركرد از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
از مبلغ ارزیابي  شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقدًا فروخته مي 
شــود و كلیه هزینه هاي قانوني اعم از هزینه پاركینگ خالفي عوارض و 
غیره به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول 
خواهد شــد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي اعالم گردد، مزایده 
روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد 
نقل و انتقال و تنظیم ســند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد 
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ثبت تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزي بنفع دولت ضبط و آگهي 

مزایده تجدید میگردد.
اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت ها در بازار و افزایش 
تورم، قیمت همین تعداد کامیونی که واردات شده قبل 
از ترخیص و ورود به بازار افزایش پیدا کرده و نزدیک به 

دو برابر شده  است.
احمد کریمی در گفت وگو با ایلنــا، افزود: به طور 
میانگین قیمت کامیونی که با قیمت کمتر از ۲ میلیارد 
تومان وارد شــده امروز به  بــاالی ۳.۵ میلیارد تومان 
رســیده و کســی که در همان زمان قدرت خرید این 
کامیون و نوسازی کامیون فرسوده خود را داشت امروز 

دیگر قدرت خرید را ندارد.  
وی درباره روند نوسازی ناوگان فرسوده باری اظهار 

داشــت: طبق بند »س«  ماده ۳۰ قانون برنامه دائمی 
کشور، دارندگان ناوگان فرسوده می توانند با استفاده 
از واردات کامیون های با عمر سه سال اروپایی و اسقاط، 
کامیون های خود را نوسازی کنند اما به دلیل عدم ارایه 
مشوق و تسهیالت، مالکان ناوگان فرسوده نتوانستند 

نسبت به نوسازی کامیون های فرسوده اقدام کنند.
کریمی با اشاره به روال ترخیص کامیون های وارداتی 
ادامه داد: در حال حاضر هر کامیون وارداتی که تایید 
سازمان استاندارد، محیط زیست و تایید کد ساتا برای 
تایید منشا خارجی ارز اختصاص یافته را دریافت کند، 
امکان ترخیص را دارد اما مشکل این است که خریداران 
برای ترخیص کامیون باید گواهی اسقاط ارایه دهند 

و برخی از واردکنندگان نتوانســتند گواهی اسقاط را 
ارایه دهند.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
گفت: براساس قانون امکان حذف ناوگان فرسوده در 
قبال واردات کامیون وجود ندارد و برای رفع این مشکل 
تا کمیســیون عمران ورود کرده و پیشنهاد این است 
که قبل از هر گونه ثبت سفارش برای واردات، ناوگان 

فرسوده به ازای واردات ناوگان نو معرفی شود.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
تاکید کرد: دارندگان ناوگان فرســوده اگر این میزان 
سرمایه را در اختیار داشتند که دیگر نیازی به خدمات 
دولتی نداشتند و اساسا قرار براین بود که نوسازی ناوگان 

فرسوده با محوریت دارندگان ناوگان فرسوده انجام شود 
که این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل امروز با این معضل 
مواجه شــده ایم. بخش قابل توجهی از کامیون های 
وارد شــده را رانندگانی خریداری کردند در گذشته از 
رانندگان حمل و نقل جاده ای بودند و امروز امکان ارایه 
گواهی اسقاط را هم ندارند. باید توجه داشته باشیم که به 
دنبال افزایش قیمت کامیون های نو قیمت کامیون های 

فرسوده هم باال رفت.
کریمی گفت: پیش از ابطال رای دیوان، ناوگان باالی 
۲۵ سال، جزو ناوگان فرسوده محسوب می شدند. دراین 
مدت هم دولت نتوانست تسهیالتی برای امکان نوسازی 
ناوگان را به رانندگان ارایه دهد و از این رو امکان اعمال 
محدودیت تردد هم برای کامیون های فرسوده وجود 
نداشــت. برای مثال در حال حاضر دارندگان ناوگان 
باالی ۵۰ سال به تسهیالتی برای نوسازی ناوگان خود  
ایجاد و از سوی دیگر امکان اعمال محدودیت تردد این 

کامیون ها وجود نداشت.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور: 

قیمت کامیون های وارداتی قبل از ترخیص دو برابر شد

خبر

معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی 
وضعیت تجارت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان با اتحادیه اروپا 
نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۸۷ برابر صادرات 
ایران به این منطقه و صادرات عربســتان به اتحادیه اروپا ۲۸ برابر 

صادرات ایران است.
 به گزارش ایلنا، معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران با بررسی وضعیت تجارت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان 
با اتحادیه اروپا نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 
۸۷ برابر صادرات ایران به این منطقه و صادرات عربستان به اتحادیه 

اروپا ۲۸ برابر صادرات ایران است.
در این بررسی، مجموع صادرات ایران در پنج ماه نخست سال 
۲۰۲۲ به اتحادیه اروپا معادل ٤۶٤ میلیون یورو عنوان شده است. 
ارزش صادرات ایران به اروپا در پنجمین ماه ســال جاری میالدی 
)ماه می( معادل ۱۰۳ میلیون یورو بوده و در مقابل واردات کشور ما 

از اتحادیه اروپا در همین ماه سه برابر صادرات یعنی به میزان ۳۰۱ 
میلیون یورو برآورد شده است.

از صادرات ۱۳ میلیارد یورویی عربســتان به اتحادیه اروپا، ۱۰ 
میلیارد یورو به اقالم نفتی اختصاص داشــته و ۳ میلیارد یورو نیز 
سهم کاالهای غیرنفتی اســت؛ ضمن آنکه، صادرات این کشور به 
اتحادیه اروپا طی سه ماه منتهی به ماه می ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی 

را تجربه کرده است.
اما ارزش صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا بیش از صادرات ایران 
و عربستان بوده و این کشور طی ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۲ معادل 
٤۰ میلیارد یورو کاال به اتحادیه اروپا صادر کرده است. رقم صادرات 
ترکیه به اتحادیه اروپا فقط در پنجمین ماه ســال ۲۰۲۲ معادل 
۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون یورو بوده و ارزش واردات این کشــور از 
اتحادیه اروپا در ایــن ماه، معادل ۸ میلیــارد و ۲۹۵ میلیون یورو 

برآورد شده است.

صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا؛  ۸۷ برابر ایران
خبر


