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مفقودی بازرگام و الالیی مادرانه برای شتر
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3.1 M views

جدل مجازی درباره علی کریمی

بازرگام کجاست؟

بعد از این که علی کریمی بازیکن سابق فوتبال در یک
استوری از گرانی نان گالیه کرد ،یک خبرنگار فعال فضای
مجازی به خانه چند میلیاردی علی کریمی که پیش از این
قبض برق نجومی آن حاشیه ساز شده بود ،اشاره کرد و
امیر سیاح ،رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد
هم در توییتی تند علیه کریمی نوشت چون از او مالیات
گرفته نمیشود ،قلدری میکند .کاربران به این دعوای
توییتری واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :به دلیل
این که یک نفر پولداره نمیشه بهش بگیم حق انتقاد از
وضع اقتصادی رو نداره ».کاربر دیگری نوشت« :جناب
سیاح ایــراد و ضعف در سازمان مالیات چه ربطی به
کریمی داره ،اگه کریمی مالیات نداده باید ازش گرفت و
اگه مالیاتش رو داده این صحبت شما چه وجهی داره؟»

در حالی که از سامانه بازرگام به عنوان پلی برای
دسترسی راحتتر مردم در کالن شهرها به اقالم تنظیم
بازاری در چند ماه پیش رونمایی شد اما این روزها به
سامانهای تبدیل شده که در بیشتر اوقات بسیاری
از اقالم تنظیم بازاری را ندارد .قرار بود اقالم تنظیم
بازاری در این سامانه به قیمت مصوب در خانه مردم
تحویل داده شود اما حاال که به این سامانه نیاز است تا
در بازار نقشی ایفا کند ،میبینیم بیشتر اقالم مصرفی
را موجود ندارد! کاربران شبکههای اجتماعی با انتقاد از
این موضوع به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«ایده توزیع اینترنتی بین همه مردم یه ایده خوب
بود که متاسفانه مثل بسیاری از اید ههای خوب توی
کشورمون به شکل بدی اجرا شد ».کاربر دیگری نوشت:
«اصال کسی از مسئوالن یادش میاد از این سامانه؟»
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قبل از خودرو جریمه اش آمد!
یکی از کاربران فضای مجازی نوشته بود خودروی
صفرش را هنوز تحویل نگرفته ،پیامک جریمه سرعت
غیرمجاز دریافت کرده است .این فرد زمانی که پیامک
جریمه سرعت غیرمجاز را دریافت کرده هنوز خودروی
ثبت نامی اش را تحویل نگرفته بوده است .او برای
این که دلیل این اتفاق را متوجه شود ،به سراغ پلیس
میرود و مشخص میشود از طریق دوربین جریمه
شده است .با دیدن تصویر لحظه جریمه مشخص
میشود خودروبری که خودروی این فرد را جابه جا
میکرده ،سرعت مجاز را رعایت نکرده و دوربین پالک
خودروی این فرد را به عنوان خودروی متخلف ثبت
کرده است .کاربری نوشت« :از این بدشانستر منم،
چون این بنده خدا الاقل توی قرعه کشیها خودرو
برنده شده ولی من چی؟!»
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گ ولگرد در کشور
بیش از  2میلیون س 
هر از چندی خبرهایی از حمله سگهای بدون صاحب در
جاهای مختلف کشور به محیط زیست و حیوانات دیده
میشود که خسار تهایی هم به حیات وحش در پی
دارد .حاال مصطفی نادری ،کارشناس محیط زیست گفته
گلههای سگهای ولگرد از دو میلیون فراتر رفته است.
او خواستار ممنوعیت غذارسانی به سگهای ولگرد شده
و گفته است«️ :نه جامعه و نه حیات وحش مظلوم از دست
آنها در امان نیستند و ساالنه هزینههای مادی و معنوی
هنگفتی را به کشور تحمیل میکنند ».این در حالی است
که شهردار پردیس سال گذشته اعالم کرده هزینه
نگهداری 850قالده سگ ماهانه 50میلیون تومان است
و این یعنی برای نگهداری دو میلیون سگ باید ماهانه
حدود  120میلیارد تومان هزینه کرد! کاربری نوشت:
«امان از این آدمهایی که به این حیوونا به اسم دفاع از
حیوانات غذا میدن».



وقتی مسی سفیر گردشگری میشود

ناصری -با اعالم آزاد شدن واردات خودرو ،بسیاری از کاربران
در شبکههای اجتماعی دربــاره خودروهایی مینویسند که
میتوان به کشور وارد کرد .رضا رشیدپور مجری تلویزیون
هم با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از  10خودرویی
گفت که در امارات به پول ما تا  100میلیون قیمت دارند البته
خودروهایی که رشیدپور معرفی میکند دست دوم و مدل
 2008هستند .او در این ویدئو از خودروهایی مثل هوندا
آکورد ،آلتیمی کوپه ،فورد موستانگ ،دوژ ،مزدا  ،6لکسوس
460ال ،شورلت کاپریس و .. .میگوید که هم اکنون در امارات
میتوان در حدود  100میلیون تومان یعنی بین  14تا  15هزار
درهم خرید .ما هم در این گزارش سعی داریم قیمت برخی
خودروهای میان رده خارجی صفر یا با کارکرد کمتر از پنج سال
را که میتوان با حدود  500میلیون تومان در کشورهای دیگر
خرید ،معرفی کنیم؛ البته در صورت ورود این خودروها به کشور
باید تعرفه وارداتی خودرو را که در گزارش اصلی به آن پرداخته
ایم ،به مبلغ این خودروها اضافه کرد.
▪خودروهایی تا  10هزار دالر
نباید انتظار داشت خودروهایی همچون بیام و ،مرسدس بنز،
فولکس واگن ،شورلت و فورد را با قیمتهای زیر  ۱۰هزار دالر
خریداری کرد .فورد فیستا ،فولکس واگن گلف ،تویوتا یاریس،
مزدا ، 2رنو داچیا ،سوزوکی دزیره ،میتسوبیشی میراژ ،رنو
سیمبا ،کیا پیکانتو و .. .از جمله خودروهای صفر کیلومتر با
قیمت زیر  10هزار دالر در جهان هستند.
▪خودروهایی تا  15هزار دالر
بــازار خودروهای خوب مدل چند سال پایینتر با قیمت 15
هزار دالر هم بسیار داغ است .این که این خودروها دست دوم
نیستند و فقط سال تولیدشان قدیمی است .هیوندای اکسنت
مدل  ۲۰۱۸با  5سال گارانتی ،سدان کیا ریو مدل  ۲۰۱۸با
 5سال گارانتی ،فورد فیستای هاچ بک مدل  ،۲۰۱۸نیسان
ورسا مدل  ۲۰۱۸دنده اتومات و کروز کنترل ،فیات  ۵۰۰مدل
 ،۲۰۱۸هوندا فیت مدل  ،۲۰۱۸فولکس واگن جتا مدل ۲۰۱۸
و .. .بین  14تا  15هزار دالر هم اکنون به فروش میرسند.
▪خودروهایی تا  25هزار دالر
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پیش از ایــن ،خبرهایی مبنی بر مسافرت مسی و
خانواده اش به عربستان برای گذراندن تعطیالت
منتشر شده بود اما حاال خبر رسیده که قرار است
مسی سفیر گردشگری این کشور شود .این موضوع
واکنشهای زیادی را به همراه داشت .بسیاری از
کاربران این حرکت عربستان را اولین قدمها برای
درآمدزایی بدون نیاز به نفت دانستند .کاربری در
این باره نوشت« :در حالی که عربستان تحریم نیست
و روزانه میلیونها دالر نفت صادر میکنه ولی از االن
به فکر راههایی برای درآمد زایی بدون نفت هست
و مسئوالن ما هنوز در خوابن ».کاربر دیگری نوشت:
«یکی از راههای درآمدزایی ،گردشگریه که میتونه
سود سرشاری رو به کشور سرازیر کنه اما نبود زیر
ساخت و البته عزم جدی توی کشور ما باعث شده از
این ظرفیت سودی نبریم».

خودروهای بین
 10ات  25هزار دالر

2.1 M views

الالییهای مادرانه برای یک نفر!
ویدئوی احساسی از الالیی خواندن زن سالخورده
برای شترها در شبکههای اجتماعی دست به دست
شد که واکنشهایی را به همراه داشــت .در این
ویدئو میبینیم یک نفر شتر در حالی که روی زمین
نشسته ،سرش را روی پای یک مادربزرگ سالخورده
گذاشته و در حال گوش دادن به نوای الالیی اوست.
این مادربزرگ هم با عشق و عالقه خاصی سر این شتر
را نوازش میکند و برایش الالیی میخواند و او را در
آغوش میگیرد .کاربری نوشت« :مادربزرگها همه
شون مهربونن و دنبال اینن که به همه مهربونی کنن
و چقدر با دیدن این ویدئو دلم برای مادربزرگم تنگ
شد ».کاربر دیگری نوشت« :عشایر عالقه خاصی به
شترها دارن و به اونا مثل آدمها مهربونی میکنن».

هماکنوندراروپامیانگینقیمتخودروهایصفرکیلومترفروخته
شدهتقریب ًابین 25تا 30هزاردالراستبههمیندلیلقابلحدس
است که بــازار خودروهای  ۲۵هزار دالری در کشورهای دیگر
گسترده و متنوع باشد .بعضی از خودروهای مدل سال  2022را
کهباقیمتهاییبین 20تا 25هزاردالرمیتوانخریداریکرد،به
اینشرحاست:شورلتکامارو،میتسوبیشیاکلیپسکراس،هوندا
سیویک،تویوتاکمری،شورلتکلرادو،فورداکواسپرت،هیوندای
النترا،هیوندایتوسان،نیسانآلتیما،تویوتاپریوس،مزدا،CX-5
کیااسپورتیج،کیانیروو...
▪از تعرفه واردات غافل نشوید

البته همان طور که در گــزارش واردات خــودرو اشــاره کرده ایم،
خودروها با توجه به حجم موتور باید بین  40تا  70درصد تعرفه
وارداتگمرکبپردازندکهرقمیبین 4هزارتا 17هزارو 500دالر
برای خودروهایی بین  10هزار تا  25هزار دالر میشود .با اضافه
کردناینقیمتبههزینهحملونقلوسودمتعارفبرایواردکننده
میشود به قیمت فروش خودروهای خارجی در آینده نزدیک که
گفته میشود شهریور امسال است ،در بازار کشورمان رسید.

منتظر خودروی خارجی ابشید
آن چه باید درباره واردات خودرو از نظر تعداد ،حجم موتور ،قیمت خودرو و تعرفههای واردات بدانید
رعیت نواز -بیش از چهار سال از روزی که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد ،میگذرد و حاال وزیر صمت
خبر از آزادسازی واردات خودرو داده است .از زمان مطرح شدن موضوع آزاد سازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد
شدنآن ،بارهاوبارهااینطرحبهشوراینگهبانرفتوبهدالیلیازجملهمخالفتهیئتعالینظارتبرسیاستهای
کل نظام ،به مجلس بازگشت تا این که باالخره در روزهای گذشته سخنگوی دولت و وزیر صمت ،خبر آزاد سازی واردات
خودرو را به طور رسمی اعالم کردند .در این بین نکاتی مثل تعداد خودرو ،نوع خودرو و قیمت خودروهایی که قرار
است،واردشونداحتماالبرایبسیاریازجملهشماجذاباستکهسعیکردهایمبهآنهابپردازیموهمچنینازتعرفه
واردات خودرو که باعث گران شدن خودروهای خارجی در داخل کشور میشود هم نوشتهایم.
▪تاریخچه و دلیل ممنوعیت واردات خودرو

اردیبهشت سال  97به دلیل خروج آمریکا از برجام و از
سرگیری تحریمهای یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه
اقتصاد کشورمان ،دولت وقت اقــدام به محدود کردن
وارداتبرخیکاالهاکردکهخودروهمیکیازآنهابود.در
واقعبهسبباعمالتحریمها،فروشنفتوبهتبعآنمنابع
ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف
ارزی ،واردات خودرو را ممنوع کرد به طوری که با توقف
رسمی ثبت سفارش ،در این چهار سال خودروی جدید
خارجی وارد ایران نشد .با وجود چنین قانونی ،مردم هم
راهی جز خرید خودروهای داخلی نداشتند و کار به جایی
رسید که خودتان هم میدانید و مردم برای خرید خودرو
باید در سایت خودروسازان ثبت نام میکردند به امید آن
که نام شان در قرعه کشی آنها از گردونه بیرون بیاید و
در این بین قیمت خودرو هم روز به روز در کشور گرانتر
میشد .حاال بعد از چهار سال این محدودیت برداشته
شده و قرار است خودروهای سواری از کشورهای مختلف
به کشور وارد شوند.
▪امسال چند خودرو وارد میشود؟

کوچی در توییتی نوشت « :در تنظیم آیین نامه واردات
خــودرو با تکیه بر کلمه خــودروی اقتصادی دو شرط در
نظر گرفته شده؛ -1سقف قیمت  ۷۰۰۰دالر! -2حجم
موتور ۱۰۰۰سیسی!اگروزیرصمتاینتوهینآشکاربه
مردمایرانرااصالحنکندقطعامنتظراستیضاحباشد».اما
خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی
حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت در حساب کاربری
خود در توییتر نوشت« :آییننامه مصوبه هیئت دولت در
خصوصلغوممنوعیتوارداتخودروتوسطوزارتصمت
با استفاده از دیدگاههای تخصصی و کارشناسی در دست
اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت
قیمت و حجم موتور صحت نــدارد ».با این حال رشیدی
کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت
نوشت« :از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر
میرسد در تصمیم جدید ،شرایط به شرح ذیل تغییر کرده
است؛  .۱حجم موتور بین  ۱۵۰۰تا  ۲۵۰۰سیسی.2 .
سقف قیمت بین  ۲۰تا ۲۵هزار دالر ».با این حساب و با
توجه به قیمت 30هزار تومانی دالر ،امسال شاهد واردات
خودرو تا سقف قیمتی 750میلیون تومان خواهیم بود.

▪تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱
در ابتدا در مصوبه مجلس واردات  70هزار خودرو برای هر
سال در نظر گرفته شده بود اما به گفته رئیس کمیسیون واردات خــودرو تا سقف قیمت  20یا  25هــزار دالر به
صنایع و معادن مجلس« :با بررسی کمیسیونهای مجمع این معنا نیست که خــودرو در بــازار ایــران هم به همین
تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را قیمت فروخته میشود .یکی از مولفههایی که باعث
کهکممصرفوایمنهستندبدونسقفواردکند».عزتا ...گرانتر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان میشود
اکبری تاالرپشتی در گفتوگو با تسنیم ضمن اشــاره به تعرفههای باالی وارداتــی است .البته به گزارش مهر به
مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات  70هزار خودرو نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو ،این
اظهار کرد« :اول ،با بیانات رهبری ک ً
ال مصوبه اصالح شد تعرفه امسال بین 40تا ۷۵درصد بر اساس حجم موتور
و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که خودرو متغیر خواهد بود .یعنی هرچه خودرو حجم موتور
بتواندبازارراتنظیمکندووارداتخودروراانجامدهد.دوم ،باالتری داشته و گرانتر باشد ،درصد تعرفه واردات هم
ماده  4آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود ،باالتر خواهد رفت .با این حساب برای خودروی هفت هزار
دالری( 210میلیون تومان) 40
حذف شــد ».یعنی حاال هر کسی
درصد هزینه گمرک باید پرداخت
میتواند اقدام به واردات خودرو
خالصه گزارش
شود که میشود دو هزار و 800
کند و دیگر نیازی به صادرات قطعه
 .1واردات خودرو بعد از  4سال آزاد
دالر( 84میلیون تومان) و این
به کشورهای دیگر برای واردات
شد.
یعنی ایــن خــودرو تا وارد کشور
نیست .در ضمن دبــیــر انجمن
 .2نخستین خــودروهــای واردات ــی
شود  9هزار و  800دالر (294
واردکنندگان خــودرو اعالم کرد
اواخر شهریور راهی بازار میشوند.
میلیون تــومــان) تمام میشود؛
نخستین خــودروهــای واردات ــی،
اما رقم تعرفه بــرای خودروهای
شوند.
اواخرشهریورراهیبازارمی
 .3بــرای واردات خ ــودرو نــیــازی به
 25هــزار دالری ( 750میلیون
صادرات قطعه نیست.
تومانی) 70 ،درصد خواهد بود
▪چه خودروهایی وارد میشود؟
 .4واردات تا خــودروهــای  25هزار
که میشود  17هزار و  500دالر
بــعــد از اعـــام خــبــر آزادســــازی
دالری آزاد است.
( 525میلیون تومان) و این یعنی
واردات خــــودرو گفته شــد که
 .5در تـــعـــداد واردات خــــودرو
قیمت تمام شــده ایــن خــودرو در
محدودیت واردات خــودرو با دو
محدودیتی وجود ندارد.
داخــل کشور  42هــزار و 500
شرط سقف قیمت خودرو تا هفت
موتور
حجم
اساس
بر
واردات
تعرفه
.6
دالر (یک میلیارد و  275میلیون
هــزار دالر و حجم موتور ۱۰۰۰
بین  40تا  70درصد متغیر است.
تومان) خواهد بود.
سیسی اســت و جــال رشیدی

