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سونی

مدل PlayStation 5Drive
 29.700.000تومان

زهرا طوسی کمبود  17هزار
دسـتـگــاه اتــوبــوس در ک ـشــور با
فشار بر گرده ناوگان حملونقل
عمومی ،شهرداریها را ناچار به
واردات اتوبوسهای دستدوم از
اروپا کرده است.
 13هزار دستگاه اتوبوس در کالنشهرهای ایران فعال
هستند که نیمی از آنهــا با تن فرسوده مسافران
را جــابـهجــا مـیکـنـنــد۶۸ .درصـ ــد مینیبوسها و
۶۶درصــد سواریهای کشور نیز در رنج فرسودگی
با اتوبوسهای شهری شریکاند .وضعیت ناوگان
حملونقل شهری ب ه گونهای است که متولیان امور
هر پیشنهادی که بتواند عمر ناوگان را کاهش بدهد،
قابلبررسی میدانند.
در ایــن میان وضعیت اتوبوسهای تهران (بــه جز
بیآرتیها) از بقیه شهرها اسفناکتر است .اغلب
این اتوبوسها از رده خــارج شدهاند و عمر هشت
سالهشان به پایان رسیده است ،این کمبود اتوبوس
با نبود نقدینگی گره نوسازی ناوگان در این کالنشهر
را پیچیدهتر کرده است.
سهــا در
در حــالــیکــه تکاپو ب ــرای نــوســازی اتــوبــو 
کالنشهرها ادامه دارد این پرسش در اذهان عمومی
مطرح اســت که خرید اتــوبــوس از تولیدکنندگان
داخلی ،واردات اتوبوسهای دس ـتدوم اروپایی یا
خریداری اتوبوسهای نو از خارج ،کدا م یک پیشنهاد
بهتری برای نوسازی ناوگان حملونقل شهری است
و کمبودها را سریعتر پوشش میدهد .در حال حاضر
گزینه روی میز شهرداری تهران خرید اتوبوس دست
دوم با عمر کمتر از پنج سال با هزینه کمتر است.
موافقان خرید اتوبوسهای کارکرده میگویند هزینه
خرید این اتوبوسها از هزینه تعمیر اتوبوسهایی
که هماکنون در سطح شهر تهران وجود دارند بسیار
کمتر است و هزینه خرید اتوبوسهای نو را پنج برابر

طال ۱۸عیار

 13.970.000ربعسکه

گمرک ای ــران بــا صــدور اطــاعــیـهای نحوه بــرخــورداری
صادرکنندگان کاال به روسیه از تسهیالت ویــژه پروژه
کریدور سادهسازی شده گمرکی را اعالم کرد.
به گزارش مهر در این اطالعیه آمده است :نظر به اینکه با
توجه به توافقهای اخیر با گمرک روسیه مقرر شده است
در چارچوب «طرح آزمایشی پروژه کریدور سادهسازی

تسهیالتویژهگمرک
برایصادرکنندگانکاال
بهروسیه

قیمت
بازیکنسول های
خانگی

 27ذیالقعده 1443

 27ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9841

مایکروسافت

مدل XBOX SERIES S
 10.000.000تومان

 52.500.000نیمسکه

 82.000.000سکه

شده گمرکی» به صادرکنندگان ایرانی محصوالت فصول
 ۰۸ ،۰۷و  ۲۰سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری
کاال (H.s( Harmonized systemتسهیالت ویژهای
برای ترخیص کاال از گمرکات روسیه اعطا شود ،بدین
وسیله به شرکتهای صادرکننده محصوالت مذکور که
حائز شرایط مندرج در فایل معیارها و شرایط انتخاب

سونی

مدل Playstation4 Slim
 14.000.000تومان

نینتندو

مدل Switch OLED
 11.950.000تومان

سکارکرده  از خارج چه میگویند؟
مخالفان و موافقان خرید  اتوبو 

نوسازی با فرسودههای وارداتی

خرید اتوبوسهای کارکرده اروپایی برآورد میکنند.
اینگروهمعتقدندوقتیمیتوانباهزینهبسیارکمتر
اتوبوسهای اروپایی اورهال شدهای را که میتوانند
 ۱۰سال در تهران خدماتدهی داشته باشند وارد
کرد چرا باید اتوبوسهای داخلی را اورهال کنیم؟ اما
مخالفان واردات اتوبوس دستدوم بر این باورند که
با این کار عمال ًنوسازی در ناوگان اتوبوسرانی صورت
نمیگیردچون تازهواردها دستدوم هستند و سهالی
چهار سال بعد فرسوده و از رده خارج میشوند بدین
ترتیب با این کار فقط به تعداد اتوبوسهای فرسوده
شهر اضافه میشود.
این گروه عالوه بر این افزودن اتوبوس کارکرده به ناوگان
شهری را ضربه زدن به تــوان تولید داخــل دانسته

 139.060.000دالر (سنا)

و معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی کشور
محدود است ،خروج مقدار قابلتوجهی ارز برای
واردات محصوالت دستدوم که توان تولید داخلی
آن وجود دارد برخالف ضوابط و راهبردهای کالن ملی
است .کسانی که تکیه به تولیدات داخلی ب ه جای
واردات اتوبوسهای کارکرده یا نو را توصیه میکنند
معتقدند با وجود ۱۲شرکت تولید اتوبوس در کشور،
نیازی به واردات در این حوزه نیست .تولیدکنندگان
در این شرکتها میگویند توانمندی تولید اتوبوس
شهری را دارند و استاندارد اتوبوسهای تولیدی آنها
بهمراتب از اتوبوسهای دستدومی که شهرداری
تهران میخواهد وارد کند باالتر است .به گفته آنها
اگر شرکتهای اتوبوسسازی تأمین مالی شوند به

272.922

فعاالن اقتصادی مجاز پیوست (شماره  )۱هستند اعالم
مـیشــود ،ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در
بخش فعاالن اقتصادی تارنمای گمرک ایران به آدرس
 www.irica.irنسبت به نامنویسی در سامانه فعاالن
اقــتــصــادی مجاز مطابق فایل راهــنــمــای نحوه ارســال
اطالعات (پیوست شماره  )۲اقدام کنند.

سونی

خبر
خوب

مایکروسافت

مدل  2018 Playstation 4Proمدل Xbox Series X
 21.000.000تومان

راحتی تولید  ۱۵هزار دستگاه در سال دستیافتنی
است.

◾

درهم امارات (سنا)

74.316

دینارعراق (سنا)

18.699

◾رونق تولید داخل بهشرط داشتن مشتری
محمدحسین گودرزی ،رئیس کارگروه اسقاط خودرو
اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتوگو با خبرنگار
قدس به نکاتی درباره تولید داخل اشاره میکند که
قابلتوجه است .وی میگوید :در بحث تولید داخلی
از یکسو باید توجه داشت که اتوبوس یک محصول
خاص است که مشتری عام نداشته و خریداران
اصلی آن شهرداریها و شرکت تعاونی اتوبوسرانی
هستند .از سوی دیگر بحث قطعهسازی و تأمین
قطعاتاتوبوس،ارتباطمستقیمیباتیراژتولیددارد.
شاید اگر خرید محصوالت تولیدی تضمین شود
تا ۵۵درصد قطعات قابل داخلیسازی باشد اما در
غیاب این ضمانتها و نبود مشتری حدود  ۲۰تا ۳۵
درصد قطعات از داخل تأمین میشود.
بــه گفته وی ،بـ ــرای داخ ـل ـیســازی قـطـعــات باید
هزینههای تــولـیــد ،ن ـیــروی انـســانــی ،تجهیزات و
هزینههایقالبسازیوتحقیقوتوسعهآنپرداخت
شود ولی با خریداری نشدن اتوبوس از تولیدکنندگان
طی یک دهه اخیر توان شرکتها در این حوزه کاهش
یافته است.
وی با تأکید بر اینکه توان تولید داخل برای پوشش
کمبودهای این بخش کافی نیست و نیاز به واردات
هــم داری ــم مـیافــزایــد :در حــال حاضر بسیاری از
یهــای سطح کشور که اتــوبــوس تولید
خــودروســاز 
میکنند بــه تکاپو افتادند ولــی متأسفانه از نظر
تأمین قطعات وارداتــی با مشکل مواجه هستند و
با تحریمهایی که در این زمینه وجود دارد واردات
قطعات ب ه صورت سیکیدی برایشان مشکل است
و خیلی گران تمام میشود.
ویبااشارهبهاینکهمجموعههایتولیدکنندهاتوبوس

 20.345.000تومان

به علت نداشتن مشتری ،سطح فعالیت خــود را
پایین آوردند تأکید میکند :شهرداریها میتوانند با
برنامهریزی ،بخشی از ناوگان اتوبوسرانی فرسوده را با
تکیهبر توان شرکتهای داخلی نوسازی کنند تا رونق
به این بخش برگردد.

◾

◾هنوز مجوز واردات اتوبوس صادر نشده است
وی با یادآوری اینکه هنوز مجوزی برای واردات اتوبوس
داده نشده اســت میگوید :در حــال حاضر تنها
کامیونهای زیر سه سال کارکرد مجوز ورود به کشور
را دارند و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی هم با بهرهگیری
از قطعات اتوبوسهای فرسوده انجام میشود تا
دستکم نیمی از این ناوگان سرپا باشد.
وی یادآوری میکند :درست است که اتوبوسهایی با
کارکرد کم ،قیمت پایینتری به نسبت اتوبوسهای نو
دارند،ولیآالیندگیایناتوبوسهانیزبایدموردتوجه
باشد و با توجه به پایین بودن سطح استانداردهای
آالیندگی ایــن اتوبوسها ،به نظر میرسد نظرات
کارشناسی که بر واردات خودروهای نو تأکید میکنند
بهصرفهتر بوده و بیشتر به منفعت دولت و مردم
نزدیک است.
گ ــودرزی با اشــاره به اینکه ناوگان اتوبوس شهری
سـطــح ک ـشــور در هـشــت س ــال گــذشـتــه فــرســوده
شده یــادآوری میکند :با افزایش شدید قیمتها
امکان تأمین اتوبوس نو سخت است و استفاده از
اتوبوسهای کارکرده برای جلوگیری از بروز بحران در
نظم حملونقل عمومی در کالنشهرها پیشنهادی
است که میتواند در کوتاهمدت بخشی از مشکل
در این حوزه را برطرف کند و نباید آن را نادیده گرفت.
وی میگوید :روند اسقاط خودرو در حال حاضر در
کماست ولی با برنامهریزیهایی که انجا م شده در
6ماهه دوم  1401آمار چشمگیری از اسقاط خودرو
در کشور خواهیم داشت.

درخواست فوری
وزیر صمت از
رئیسجمهور

فاطمی امین؛ وزیر
صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) در نامهای
به رئیس جمهوری با
بیان اینکه افزایش نرخ
مبنای محاسبه تعرفه،
افزایش مضاعف
مالیات بر ارزش افزوده
کاالهای وارداتی را
در پی داشته که در
مجموع سبب افزایش
هزینههای تولید،
افزایش قاچاق ،افزایش
نیاز به نقدینگی،
کاهش تولید و افزایش
تورم خواهد شد،
خواستار کاهش
حقوق گمرکی برای
مواد اولیه ،واسطهای
اجرا و قطعات بخش
تولید شد.
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اقتصاد

