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وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی بــا بیان اینکــه واگــذاری بانکهای توســعهای
خالف اصل  ۴۴است ،گفت :برای توسعه کارگزاریهای بورس برنامه ویژهای
داریم .فرهاد دژپســند در پاســخ به وجــود انحصــار در کارگزاریهای بورس و
عــدم صدور مجــوز جدید ،تصریح کرد :این مســأله مورد توجه اســت و برای
توســعه کارگزاریهــای بــورس برنامه ویــژهای داریــم و بــزودی جزئیات این
برنامه را اعالم خواهیم کرد .وی در مورد واگذاری بانکهای توسعهای ،اظهار
داشــت :مطابق با سیاســتهای اصل  ۴۴قانون اساســی واگــذاری بانکهای
توســعهای همچون مسکن و توسعه تعاون امکانپذیر نیست .وی ادامه داد:
سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی میگوید این بانکها باید دولتی بمانند و
واگذاری در مورد آنها مطرح نیست .دژپسند در پاسخ به این سؤال که بانکها
معموالً با کمبود منابع مواجه هســتند ،گفت :ما در دولت شرکتهای زیادی
داریم که میتوانیم از آنها بهره بگیریم ،برای حوزه مسکن نیز اوراق خاصی را
تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم/.مهر

ل 1400
تکمیل خطآهن رشت-کاسپین تا سا 

ط آهن رشــت-
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در حال زیرســازی خ 
بندر کاســپین هســتیم ،گفت :در صورت تأمین اعتبار  400میلیارد تومانی ،این
خــط ریلــی  37کیلومتری در ســال  1400تکمیل خواهد شــد .خیــراهلل خادمی
درباره راهآهن رشت -بندر کاسپین -انزلی و پیشرفت این پروژه ریلی ،توضیح
داد :راهآهن رشــت -انزلی در ادامه راهآهن قزوین به رشت ،برای اتصال رشت
بــه بنــدر و دریای خزر در حال احداث اســت .وی با بیان اینکه این خط ریلی 40
کیلومتر طول دارد ،ادامه داد :اگر بتوانیم این خط ریلی را اجرا کنیم میتوانیم
بگوییم اتصال ریلی از خلیج فارس و دریای عمان بهصورت شبکه منسجم تا
دریای خزر برای دومین بار برقرار خواهد شد و بدین ترتیب مسیر مناسبی برای
مبادالت کاال بین دریای شمال و دریای آزاد جنوب ،فراهم خواهد شد/.فارس

آمار

بانکهای توسعهای دولتی میمانند
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بار اضافی کامیونهای فرسوده بر اقتصاد کشور

اعالم جزئیات نحوه فروش سهام عدالت

ســخنگوی ســتاد آزادســازی ســهام عدالــت گفت :افــرادی که بــرای فروش
ســهام عدالت بــه کارگزاریها مراجعه میکنند ،میتوانند ســهام هر یک از
شــرکتها را تــا  ۳۰درصد انتخاب کرده و بفروشــند اما افــرادی که از طریق
بانــک نســبت به فروش اقــدام میکنند نیازی به کد بورســی ندارنــد و با کد
ملی  ۳۰درصد از ارزش ســهام خود را بدون تعیین نوع ســهام و به انتخاب
بانــک میفروشــند .حســین فهیمی با اشــاره به آغــاز فرآیند فروش ســهام
عدالــت از طریــق بانکها ،اظهار کرد :نخســتین بســته پیشــنهادی بانکها
برای افرادی که روش مســتقیم را انتخاب و برای ســفارشگیری به شــعب
بانکها مراجعه کرده بودند ،روز شنبه فروش رفت.
او ادامه داد :در واقع مشــموالن ســهام عدالت میتوانند پس از انتخاب
روش مســتقیم برای مدیریت سهام خود ،با مراجعه به بانکها  ۳۰درصد
ســهام خود را بفروشــند ،البته ســهامدار در تعیین  ۳۰درصد نقشی ندارد و
انتخــاب آن برعهــده بانک اســت .به گفتــه وی ،زمانی که فــرد برای فروش
ســهام خود به بانک مراجعه میکند نیازی به ارائه کد بورســی ندارد و فقط
بایــد کــد ملــی ارائه دهــد .فهیمــی دربــاره تفاوت فــروش ســهام عدالت از
طریــق بانک با کارگزاری توضیح داد :افرادی که به بانک مراجعه میکنند،
ســفارش فروش یکجا بــرای  ۳۰درصد از ســهام را وارد میکنند .اما افرادی
که به دفاتر کارگزاری مراجعه میکنند انتخاب با خودشان است / .ایسنا
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راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان
نوسازی ناوگان حملونقل ،گام نخست
برای نوسازی کامیونهای باری فرسوده
است .هدف از اجرای نوسازی کامیونها،
کاهش  5.5سال از میانگین سنی ناوگان
جادهای در  3ســال است.طرح نوسازی
کامیونهــا بــر اســاس دو برنامــه تولیــد
داخلی و واردات قرار اســت انجام گیرد.
نوســازی ناوگان باری جادهای براســاس
مــاده ( )30قانون احــکام دائمی برنامه
کشــور در دســتور کار قرار گرفته است .در
طرح نوسازی ناوگان پیرترین کامیونها
بــا عمر بــاالی  40ســال در اولویــت قرار
دارند.
ëëضرورتها
بیــش از  350هــزار خــودروی فعــال
در بخش حملونقــل کاال وجود دارد که
حــدود  60هزار دســتگاه بــا عمری بیش
از  40ســال هستند که در اولویت نوسازی
از آغاز ســالجاری قرار گرفتهاند .توسعه
نــاوگان از ســال  78تا بــه امــروز  24هزار
دســتگاه بوده اســت که نســبت بــه 346
هزار دســتگاه نــاوگان حملونقــل باری،
عدد بســیار ناچیزی محســوب میشود.
از ســوی دیگر اشــتغال مستقیم بیش از
۶۰۰هزار راننده و بیش از سه میلیون نفر
در خدمات اصلــی و جانبی حملونقل
نقــش زیــادی در اقتصــاد کشــور دارد،
بنابراین با توجه بــه اهمیت اقتصادی و
ظرفیت ترانزیت و جابهجایی کاال ،حال
نوســازی نــاوگان پیر جــادهای در دســتور
کار قرار دارد .بههمین دلیل عبدالهاشم
حسن نیا ،مدیرعامل ســازمان راهداری
و حملونقــل جــادهای معتقــد اســت:
«حمایــت از منافع ملی و صنفی بخش
حملونقــل و پاســخگویی بــه نیازهــای
اصلــی آنها که نوســازی نــاوگان در رأس
نیازهــای بخش میباشــد رویکــرد ما در
نوسازی ناوگان اســت .نوسازی برمبنای

تأمیــن کیفیــت خودروهــا و براســاس
استانداردهای الزم داخلی و بینالمللی
و رســاندن نــاوگان ایمن و اقتصــادی به
دســت مصرفکننــده واقعــی اســت و
تــاش میشــود بــا تــداوم هم اندیشــی
بــا گروهــای دینفــع ،مناســبترین
راهکارها اتخاد گردد ».بر اســاس برخی
پژوهشهــا ،کامیونهــای فرســوده در
کشــور ســاالنه  ۹۶۰میلیون لیتر سوخت
مازاد مصرف میکنند .مصرف سوخت
باال ،آلودگی محیط زیســت و کند شــدن
جابهجایــی موجــب افزایــش هزینــه
حملونقــل بــاری و در نتیجــه افزایــش
قیمــت تمــام شــده کاال شــده اســت .از
آنجایی که بیش از  ۹۰درصد حملونقل
در حــوزه جــادهای انجــام میگیــرد
حملونقــل جــادهای نقــش مؤثــری در
توسعه کشور و کاهش نابرابری اقتصادی
و اجتماعی دارد .بنابراین میتوان گفت
کاهــش هزینــه جابهجایــی بــار ،نقــش
مستقیمی در کاهش قیمت کاال دارد.
ëëجزئیاتطرح
سامانه ثبتنام نوسازی کامیونهای
فرسوده روز ششــم خردادماه راهاندازی
شــد .تولیــد و واردات  2برنامــه بــرای
نوســازی کامیونهــا اســت .در این طرح
واردات کامیونهــای بــا کارکــرد حداکثر
سه سال به کشور آزاد شده است .در این
طــرح چهار گروه تولیدکننــدگان داخلی
نــاوگان بــا ســهمیه  1000دســتگاه برای
هر یک ،شــرکتهای حملونقل بزرگ
مقیــاس بــا مجــوز واردات  100دســتگاه
کامیــون برای هر شــرکت ،شــرکتهای
واردکننــده دارای مجوز از وزارت صمت
با سهمیه  10دســتگاه برای هر شرکت و
مالــکان حقیقی و حقوقــی کامیونهای
فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات
میتواننــد در این طرح مشــارکت کنند.
خدمــات پــس از فــروش و مشــخص
بودن منشأ ارز دو شــرط واردات کامیون
کارکــرده اســت .اولویت این طرح قشــر

زحمتکــش و راننــدگان اســت .در طرح
نوســازی کامیونهــا قرار اســت  53هزار
دســتگاه کامیــون از راه واردات یــا تولیــد
داخل وارد ناوگان شود.
ëëاولویتبا40سالهها
در اولویــت اول طرح نوســازی863 ،
نفر از رانندگان مالک خودروهای با سن
باالی 40سال و بیشترین میزان پیمایش
قــرار دارنــد .در این طرح برای نوســازی
 53هــزار دســتگاه در مــدت 3ســال
هدفگــذاری شــده اســت و بــا اجــرای
آن ،ســن نــاوگان حملونقــل بار کشــور
5.5سال کاهش مییابد.
ëëمشکالت
امــا طــرح نوســازی کامیونهــا بــا
ایراداتی از ســوی انجمنهــای صنفی و
فعــاالن حــوزه حملونقــل و راننــدگان
مواجــه شــده اســت .مهمترین مســأله
بــرای کامیــون داران ،هزینــه جایگزینی
کامیون فرسوده با مدل نو است.
احمــد کریمــی ،دبیــر کانــون
توگــو بــا «ایــران»
کامیونــداران در گف 
گفت:قیمتمتوسطهرکامیونکارکرده
وارداتی حدود 50هزار یورو است که برای
جایگزینی با کامیون فرسوده قیمتی باال
دارد و بســیاری از کامیونــداران از عهــده
آن بر نمیآیند .هرچند محمد اسالمی،
وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد دارد کــه
«رانندگانی که اســتطاعت مالی کمتری
دارنــد ،میتواننــد از طریق مشــارکت با
شــرکتهای دارای مجــوز یــا بهصــورت
مشارکت با سایر رانندگان اقدام به خرید
ناوگان در این طرح کنند ».برای حل این
مشــکالت روز گذشــته در محل سازمان
راهداری و حملونقل جادهای نشســتی
بــا حضور کمیتــه ناوبری این ســازمان و
برخی تشــکلهای صنفی برگزار شد .در
این نشســت فعاالن بخــش خصوصی
و کامیونــداران پیشــنهاداتی بــرای حــل
مشکالت ارائه کردند.
دبیر کانون کامیونداران در خصوص

پیشــنهادات مطــرح شــده بــرای حــل
مشــکالت نوســازی کامیونها گفت :در
این نشســت تأکید کردیم این طرح باید
قابلیت اجرایی داشته باشد و در نهایت
به نفــع دارنــدگان کامیون باشــد.یعنی
طرح در مسیری قرار نگیرد که همه از آن
منتفعشوندبجزکامیونداران.
بهگفتــه کریمــی قــرار اســت کارگروه
نوســازی نــاوگان در ســازمان راهــداری
پیشنهادات بخش خصوصی را بررسی
و در چند روز آینده نتیجه را اعالم کند.
او افــزود :بهکارگروه پیشــنهاد دادیم
امــکان واردات بــرای کارگزارانــی کــه از
طریــق تشــکلهای صنفــی مربوطــه
معرفی میشــوند ،وجود داشته باشند.
اگر واردات صرفاً در اختیار شــرکتهای
خودروســاز باشــد ،رانت ایجاد میشود.
البته بر اساس طرح اشخاص میتوانند
کامیون وارد کنند اما آنها رأســاً باید وارد
عمل شوند ،تأمین ارز باید منشأ خارجی
داشــته باشــد و تمام کارهــای مربوط به
واردات باید توســط شخص انجام شود.
اما واردات به این صورت برای بســیاری
از اشــخاص امــکان نــدارد .بههمیــن
دلیــل پیشــنهاد دادیــم اجــازه واردات
بــه صادرکننــدگان داده شــود ،چــون
صادرکننــدگان میتواننــد ارز را با منشــأ
خارجی تأمیــن کنند و ســازو کار واردات
بــرای آنهــا راحتتــر اســت .بســیاری
اشخاص کد اقتصادی یا توانایی و شرایط

واردات را ندارنــد امــا صادرکنندگان این
توانایی را دارند .شرکتهای حملونقل
نیز در این نشســت حضور داشتند و قرار
شد شرکتها برای نوسازی ناوگان خود
برنامــه ارائــه کننــد و خودشــان بتواننــد
واردات انجام دهند.
ëëتسهیالت
دبیر کانون کامیونداران همچنین به
تأمین هزینه واردات اشــاره کرد و گفت:
کســی که ماشین فرسوده خود را تحویل
میدهــد بایــد بــرای خریــد کامیــون نــو
حمایت شــود .اگر قرار باشد پرداختها
از طریق لیزینگ یا وامهای بانکی باشد،
تــا زمانی که ماشــین نو اســت کامیوندار
بایــد درآمــد خــود را بــرای پرداخــت
اقســاط بپردازد وقتی اقســاط تمام شــد
کامیون به خــرج افتــاده و درآمد صرف
تعمیرات میشــود .بــا نوســازی ناوگان
در ســال یک میلیــارد دالر صرفهجویی
از محــل ســوخت اتفــاق میافتــد .مــا
پیشنهاددادیمازطریقاینصرفهجویی
تســهیالت بالعوض برای خرید کامیون
نو به کامیونداران پرداخت شود .در مورد
اســتانداردها و خدمــات پــس از فروش
هــم پیشــنهاداتی دادیم .البتــه کارگروه
نوسازی با بسیاری از پیشنهادات موافق
بــود و اعالم کرد بزودی نتایج بررســی را
اعــام میکند .بهگفتــه کریمی موضوع
پرداخــت تســهیالت در حــال حاضــر
پیشنهاد شده است .اگر شرایط نوسازی

فراهم شود برای تولید داخلی و واردات
تسهیالتپرداختمیشود.
ëëنگرانیتولیدکنندگان
با توجه به اینکه نوسازی کامیونهای
بــاری از دو روش واردات و تولیــد داخل
مــورد نظــر اســت .برخــی شــرکتهای
خودروســازی ابــراز نگرانــی میکنند که
واردات جــای تولیــد را بگیــرد اما رئیس
ســازمان راهــداری تأکید کرده اســت که
بــدون تردیــد اولویت و رویکرد نوســازی
ناوگان همواره بر پایه استفاده حداکثری
از ظرفیــت تولیدات داخلی بوده اســت
اما بهدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا
و نیــاز روزافزون بخش بــه ناوگان جوان،
متأسفانه روند نوسازی ناوگان به شدت
به تأخیــر افتاده که با ایجاد این ظرفیت
قانونــی ،ضمن اینکه برای شــرکتهای
خودروســازی ظرفیت جدیــدی در کنار
تولیداتشان ایجاد شــده که میتوانند در
طــرح واردات خــودرو نیــز در چارچــوب
تعیین شــده ،مشــارکت کنند تا سرعت
نوســازی شــتاب الزم بگیرد .کریمی نیز
بــا اشــاره به ایــن نگرانــی تولیدکنندگان
گفت :ســازمان راهــداری متعهد شــده
شــرکتهای خودروســاز داخلــی هــر
میزان تولید داشــته باشــد تولیدات آنها
در جریــان نوســازی قرار گیــرد و اولویت
با تولید داخل اســت .البته به شرطی که
تولیدات اســتانداردها و مســائل محیط
زیستی را فراهم کرده باشد.

