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طبق آیین نامه ابالغی سقف قیمت خودروی خارجی ۲۰هزار یورو است.

 بعد از تصویــب آیین نامه واردات 

خودرو
خــودرو در هفتــه گذشــته، روز 
پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور 
این آیین نامه را ابالغ کرد و مشخص شد سقف قیمت 
خودروی خارجی ۲۰هزار یورو و فروش آنها صرفا از 
طریق بورس کاال انجام خواهد شــد. بــا ابالغ این 
آیین نامه، انتظار می رود طبــق وعده قبلی، واردات 

خودرو از همین ماه آغاز شود.
به گزارش همشهری، هفته قبل باالخره آیین نامه 
واردات خودرو در هیأت دولت تصویب شد. به دنبال 
تصویب این آیین نامه روز پنجشــنبه محمد مخبر،  
معاون اول رئیس جمهــور این آیین نامــه را ابالغ 
کرد. به احتمال زیــاد واردات خودرو های خارجی 
طبق وعده ای که قبال وزارت صنعت داده بود، از ماه 
جاری آغاز خواهد شد. منوچهر منطقی، معاون وزیر 
صنعت پیش از این وعده داده بود که واردات خودرو از 
شهریور ماه آغاز شود و تأکید کرده بود: وزارت صنعت 
در این مرحله از واردات به دنبال خودروهای لوکس 
نیست و لذا خودروهایی اجازه ورود خواهند یافت که 
گروه بسیاری توان خرید آن را دارند. حاال آنطور که از 
مفاد آیین نامه خودرو که همزمان با ابالغ آن منتشر 
شــده، بر می آید، وزارت صنعت به وعده خود برای 
واردات خودرو های ارزان قیمت عمل کرده اســت و 
انتظار مــی رود واردات خودرو های ارزان قیمت هم 

طبق زمان بندی اعالم شده از همین ماه آغاز شود.

قیمت خودرو های وارداتی
طبق مفــاد آیین نامه واردات خــودرو که در 9بند 
منتشــر شــده، فقــط واردات خودرو هایــی که 
قیمت شان کمتر از ۲۰هزار یورو است، مجاز اعالم 
شــده، در عین حال اولویت با واردات خودروهای 
زیر ۱۰ هزار یورو اســت. به این ترتیب، خودرو های 
وارداتی بیش از 7۰۰میلیون تومان قیمت نخواهند 
خورد. همانطور که قبال همشــهری محاسبه کرده 
بود، بخش عمده خودروهــای وارداتی در محدوده 
قیمــت ۱8۰ تا 3۲5میلیون تومــان در بازار عرضه 
خواهد شد، زیرا اولویت اصلی با واردات خودرو های 

زیر۱۰هزاریورو است.

نحوه خرید خودرو های وارداتی
همچنین طبق بند دوم این آیین نامه، خودروهای 
وارداتی صرفا باید از طریق بورس کاال عرضه  شــود 
و قرار است کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تشکیل شود تا نرخ 
سود بازرگانی خودرو هایی که در بورس کاال عرضه 
می شود به گونه ای محاســبه شود که تفاوت قیمت 
پایه با قیمت پایانی، معادل یک سود عادالنه باشد؛ 
یعنی متقاضیان خودرو های وارداتی می توانند این 
خودرو ها را فقط از طریق بورس کاال خریداری کنند 
و قیمت ایــن خودرو ها در بورس کاال با یک ســود 
عادالنه عرضه می شود. به زعم کارشناسان، تصمیم 
دولت برای عرضه خودرو های وارداتی در بورس کاال 

اقدام قابل توجهی است که می تواند به شفافیت عرضه 
خودرو های وارداتی منجر شــود، زیرا پیش از این 
بحث های زیادی درباره نحوه تخصیص این خودرو ها 
به متقاضیان مطرح بود و برخی تحلیلگران معتقد 
بودند ممکن اســت در جریان فروش این خودروها 
رانتی از جهت ســهمیه بندی به برخی متقاضیان 

اعطا شود.

تعداد خودرو های وارداتی
اگرچه در متن آیین نامــه واردات خودرو به میزان 
واردات خودرو اشــاره ای نشــده و مشخص نیست 
ساالنه چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، اما 
با توجه به میزان ارز تخصیص یافتــه برای واردات 
خودرو انتظار نمی رود در گام اول تیراژ واردات از مرز 

۱۰۰هزار دستگاه فراتر رود.
آنطورکه در بند ششــم این آیین نامه آمده اســت: 
سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروها، 
به غیر از سرمایه گذاری خارجی، حداکثر معادل یک 
میلیارد یورو است که نشــان می دهد هدف گذاری 

دولت برای واردات خودرو از محل منابع ارز حاصل 
از صادرات ۱۰۰هزار دســتگاه اســت اما اینکه چه 
میزان از این رقم محقق شود، بستگی به نوع کالس 
خودرو هــای وارداتی دارد. چنانچــه بخش زیادی 
از خودرو های وارداتی به خودرو هــای زیر ۱۰هزار 
دالر اختصاص یابد، این تعــداد می تواند به بیش از 
۱۰۰هزار خودرو افزایش یابد. اما چنانچه میانگین 
قیمت خودرو های وارداتــی در حدود ۱5هزار یورو 
باشد، ســقف واردات به 65هزار دســتگاه محدود 

خواهد شد.
دولت همچنین پیش بینی کرده اســت بخشی از 
خودرو هــای وارداتی از محل ســرمایه گذاری های 
خارجی وارد کشور شود. این یعنی اینکه بخشی از 
واردات می تواند از  محلی به غیر از منابع ارزی حاصل 
از صادرات تامین شود و درصورتی که سرمایه گذاران 
خارجی نیــز در این طرح مشــارکت کنند، تعداد 
خودرو های وارداتــی می تواند حتی به مراتب از مرز 
۱۰۰هزار دستگاه فراتر رود. با این حال، هنوز خبری 
در مورد مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این باره 

وجود ندارد.

توسعه تولید داخل 
مطابق بند ســوم آیین نامه واردات خودرو، وزارت 
صنعت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای 
اقتصادی )حداکثر ۱۰ هزار یورو( ضمن پیش بینی 
مشوق های ســرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد 
نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و 
افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. دولت درجریان 
تصویب مفاد این بند مشخص نکرده  چگونه قرار است 
برنامه واردات خودرو در جهت توسعه تولید داخلی 
هدایت شــود، اما تجربه ســال های گذشته نشان 
می دهد که احتماال بعد از یک دور واردات قرار است 
برخی خودرو های وارداتی در قالب مونتاژ در داخل 

تولید شوند. این اتفاقی است که در گذشته در مورد 
تولید برخی  خودرو های اروپایی در شــرکت های 

خودرو سازی  داخلی افتاده است.

نحوه تأمین ارز
آنطور که در آیین  نامه واردات خودرو تأکید شــده 
اســت: منابع ارزی مورد نیاز این طرح از محل ارز 
حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه  گذاری خارجی 
و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تامین خواهد 
شد. همچنین وزارت صنعت باید با همکاری بانک 
مرکزی دستورالعمل های اجرایی در مورد چگونگی 
تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس 
از فروش، انتقال فنــاوری و تعیین صالحیت های 
فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابالغ  کند. 
این به معنای آن است که ارز مورد نیاز برای واردات 
خودرو از ۲محل تامین خواهد شد که بخش نخست 
آن منابع حاصل از صادرات تا سقف یک میلیارد یورو 
خواهد بود و بخش دوم سرمایه گذاران خارجی است 

که سقفی برای آن تعیین نشده است.
مهدی دادفــر، دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو 
در همین رابطه و درباره میزان ارز بری خودرو های 
وارداتی، گفت: محاســبه مجموع میــزان ارزبری 
خودروهای داخلی، نشــان می دهــد  خودروهای 
تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای 
ساخته شــده وارداتی دارند. او با بیان اینکه واردات 
هر مدل خودرو توســط هر شخصی ممکن نیست، 
ادامه داد: شرکت های واردکننده ابتدا باید مستندات 
مربوط به اســتاندارد خودرو را ارائه کنند و چنانچه 
توانستند استانداردها را کسب کنند، مجوز واردات 
بین 3۰ تا 4۰روز برای آنها صادر می شود. نکته مهم تر 
اینکه مجوز های سازمان محیط زیست برای اینکه 
خودرو های وارداتی مبتنی بر استاندارد یورو 6 باشند 

نیز باید دریافت شود.

صفر تا صد مقررات جدید واردات خودرو
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه واردات خودرو را ابالغ کرد
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خواهدشد.

چهره ها

بازارها

قیمت جدید زیتون و خیارشور 
قیمت جدید انواع زیتون و خیارشــور در میادین اعالم شــد. 
براساس آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه وتره بار، قیمت 
انواع شور، ترشی، زیتون و خیارشور در ۲ ماه گذشته تغییرات 
محسوسی نداشته  اما مقایسه نرخ های 6 ماه گذشته از افزایش 
4درصدی قیمت زیتون و رشد 5 تا 7درصدی قیمت خیارشور 
حکایت دارد. خیارشور سرکه ای ویژه درجه یک با قیمت کیلویی 
37هزار تومان گران ترین خیارشور عرضه شده در میادین است.

خیارشور 
ممتاز
1۲.۰۰۰

زیتون ماری 
کنسروی
67.۰۰۰

خیارشور 
درجه یک

8.5۰۰

خیارشور 
ویژه

۲7.۰۰۰

زیتون 
بی هسته 

درشت

1۰6.۰۰۰
زیتون 

بی هسته 
متوسط

96.۰۰۰
زیتون 

بی هسته 
ریز

86.۰۰۰
زیتون 
پرورده

79.۰۰۰

قیمت در 
میادین

کیلوگرم/ تومان

افزایش قیمت کالباس 
درحالی که انواع گوشت قرمز و سفید 3 ماه گذشته 
را با ثبات نســبی یا حتی کاهش قیمت پشت سر 
گذاشته اند، قیمت فرآورده های گوشتی به ویژه انواع 
کالباس طی این مدت ســیر صعودی داشته است. 
نگاهی به قیمت محصوالت برندهای نام آشــنا در 
این زمینه، نشان می دهد که قیمت کالباس حتی 
با درصدهای پایین گوشــت و مرغ از مرز کیلویی 
4۰۰هزار تومان گذشــته و بعضی از محصوالت به 

5۰۰هزار تومان هم رسیده اند.

قیمت ها به تومان

میادین

سوپرمارکت

208.000کالباس قارچ و مرغ 60% - 500گرمیمیناسیان

205.000سوسیس کوکتل 70% - یک کیلویی202

204.000فرانکفورتر 70% نایلونی - یک کیلوییکیمبال

176.000کالباس مرغ و قارچ 60% - 350گرمیبوفالو

138.000ژامبون تنوری 90% - 350گرمیهایزم

130.000ژامبون گوشت 95% - 350گرمیمیکائیلیان

120.000سوسیس گوشت 90% - 300گرمیسولیکو کاله

70.000سوسیس کوکتل دودی 55% - 500گرمیکامپوره

  افزایش ۲۰درصدی واردات آیفون در 5ماه امسال 
واردات تلفن همراه آیفون با رشــد فزاینده همراه بوده است و 
آمارهای سال جاری تا ۲۰مردادماه، حکایت از رشد ۲۰درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال۱4۰۰ دارد. مهر در این زمینه نوشته 
است: در مقطع زمانی ذکر شده، 8۰۰هزار دستگاه اپل به ارزش 
9۲۰میلیون دالر ثبت ســفارش و 38۰هزار دستگاه به ارزش 

38۰میلیون دالر وارد کشور شده است.

  فروش بلیت پروازهای اربعین پلکانی شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پلکانی شدن فروش 
بلیت پروازهای اربعین حســینی خبر داد و گفت: قیمت بلیت 
پروازهای اربعین 6 میلیون تومان است. میراکبر رضوی با اشاره 
به تشکیل دومین نشست هماهنگی پروازهای اربعین حسینی و 
اعالم اینکه پروازهای مذکور از ۲۰ تا 3۱شهریور انجام می شود، 
اعالم کرد: هماهنگی پروازهای اربعین هم اکنون انجام شده و 

منتظر نهایی شدن برنامه ها هستیم.

  آغاز صادرات دام زنده با ابالغ شیوه نامه صادرات
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران از ابالغ شــیوه نامه 
صادرات دام به گمرک خبر داد و گفت: بر این اســاس صادرات 
دام زنده شامل گوســاله باالی 4۰۰کیلوگرم و گوسفند باالی 
4۰کیلوگرم آزاد شد. سیداحمد مقدسی، با اشاره به اعالم کد 
تعرفه ها از وزارت جهادکشاورزی به گمرک افزود: تعرفه صادرات 
هر کیلوگرم گوســاله ۱6هزارو7۰۰تومان و هر رأس گوسفند 
5۰هزار تومان است. کشورهای عراق، ازبکستان، تاجیکستان، 

قطر، امارات و عمان خواهان دام ایرانی هستند.

طبــق مفــاد آیین نامــه واردات خــودرو 
فقـــــط واردات خــودرو هــایـــــی کــــــه 
قیمت شان کمتر از 20هزار یورو است، 
مجاز اعالم شده، در عین حال اولویت 
بــا واردات خودروهــای زیــر ۱0 هــزار 
یورو اســت. به این ترتیــب خودرو های 
وارداتــی بیــش از 700میلیــون تومــان 

قیمت نخواهند خورد


