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اخبار
در همایش بیمه و توسعه صورت گرفت

رونمایی از استارت آپ آوانس
باسرمایه گذاری بیمه آرمان

استارتآپ آوانس که با سرمایه گذاری بیمه
آرمان در حوزه فروش آنالین بیمه ( UBIبیمه
مبتنی بر کاربر)در همایش بیمه و توسعه
رونمایی شد.
استارتآپ آوانس که با سرمایه گذاری بیمه
آرمان در حوزه فروش آنالین بیمه ( UBIبیمه
مبتنی بر کاربر) فعالیت خود را آغاز کرده ،یکی از
 ۶استارتآپ رونمایی شده در بیست و پنجمین
همایش ملی بیمه و توسعه بود .فهیمه قهاری،
مدیرعامل استارتآپ آوانس با یادآوری اینکه
 ۸۵درصد خودروهای کشور بیمه بدنه ندارند،
درباره خدماتی که این کسبوکار نوپا در زمینه
حل این معضل ارائه کرده ،اعالم کرد :در تمام
دنیا این مشکل را با بیمه نامه شخصیسازیشده
بر اساس شخصیت فرد یا مصرف فرد حل می
کنند و سامانه آوانس نیز بیمه نامههای زمانی و
جادهای را به فروش میرساند.

در رشته پژوهشهای اجتماعی

بیم ه کوثر روابطعمومی برتر شد
شرکت بیمه کوثر در رشته پژوهش های
ط عمومی برتر صنعت
اجتماعی عنوان رواب 
بیمه را کسب کرد.
شرکت روابطعمومی بیمهکوثر در ششمین
جشنواره روابطعمومیهای صنعت بیمه کشور
که همزمان با بیستوپنجمین همایش بیمه
و توسعه و با حضور معاون طرح و توسعه
بیمه مرکزی ،رئیس پژوهشکده بیمه ،مدیرکل
روابطعمومی بیمه مرکزی ،مدیران عامل
شرکتهای بیمه و مدیران روابطعمومی برگزار
شد ،بهعنوان روابطعمومی برتر معرفی شد.

در حوزه روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی بیمه سامان برتر شد
روابط عمومی بیمه سامان موفق شد عنوان
روابط عمومی برتر را در میان روابط عمومی های
صنعت بیمه در حوزه الکترونیک از آن خود کند.
در ششمین جشنواره روابط عمومی های برتر
صنعت بیمه که همزمان با مراسم پایانی بیست
و پنجمین همایش بیمه و توسعه در برج میالد
برگزار شد ،روابط عمومی شرکت بیمه سامان
به دلیل اقداماتش در حوزه روابط عمومی
الکترونیک طی یک سال گذشته توانست این
عنوان را کسب کند .گواهینامه کسب این
عنوان در حضور معاون طرح و توسعه بیمه
مرکزی ،رئیس پژوهشکده بیمه ،مدیرکل
روابط عمومی بیمه مرکزی و جمعی از مدیران
عامل شرکتهای بیمه به مریم زمردیان مدیر
روابطعمومی شرکت بیمه سامان اعطا شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در سمنان:

پیشبینی بازار سرمایه و توصیههایی به سهامداران
حسن قالیباف اصل درباره ابزارهای مالی
جدیدی که قرار است در بازار سرمایه ایران در
ماههای آینده مورد استفاده قرار گیرد ،اظهار کرد:
در دورهای که مدیرعامل شرکت بورس بودم ،روی
تعدادی از ابزارهای مالی جدید کار کردیم .از جمله
آن میتوان به ابزار آتی سبد سهام و وارانت اشاره
کرد که مصوبه کمیته فقهی و سازمان بورس را اخذ
کرده است.
به گزارش ایسنا ،وی در پاسخ به اینکه این
ابزارهای مالی دقیقا چه زمانی در بازار سرمایه ایران
به کار گرفته میشوند؟ گفت :موضوع مکانیزم
معامالتی این ابزار بسیار مهم است که بورس
تهران در حال کار کردن روی این موضوع است.
طبیعتا اگر این مسائل حل شود شرکت بورس زمان
بکارگیری آن را اعالم خواهد کرد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس در پاسخ به اینکه
تا پایان سال ارزش و حجم معامالت چه تغییراتی
خواهد داشت؟ گفت :اول از همه باید گفت که
نوسان در ذات بازار است .در دنیا هم این نوسانات
وجود دارد .وقتی برخی از بورسها را در سطح دنیا
چک کنیم میبینیم که گاهی قیمت سهام شرکتها
به یکباره دو برابر یا نصف میشود .در نتیجه این
موضوع در بازارهای دنیا هم طبیعی است.
سهامداران عمده از موقعیتهای رونق بازار
استفاده کنند
قالیباف اصل با بیان اینکه معاملهگران بازار سهام
نباید با نوسانهای مقطعی نگران شوند ،گفت:
رونقی که در بازار به وجود آمده فرصت مناسبی
برای سرمایهگذاران نهادی مخصوصا سهامداران
عمده است تا بتوانند اقدام به عرضه اولیه یا
افزایش سرمایه کنند .وی درباره میزان شناوری
سهام در بورس نیز گفت :وقتی شرکتی در بورس
یا فرابورس ایران عرضه اولیه میشود تعهداتی
در مورد میزان شناوریاش به بورس یا فرابورس
میشود .از طرفی نیز بورس یا فرابورس به دنبال
این هستند که شرکتها را ملزم کنند در صورت
نیاز عرضههای الزم را انجام دهند.
مدیرعامل سابق بورس تهران با تاکید بر اینکه
سهامداران عمده باید از وضعیت رونق بازار کمال
استفاده را داشته باشند ،گفت :متاسفانه میبینیم
که در زمان رونق بازار ،عرضهها آنگونه که انتظار
میرود رخ نمیدهد و اتفاقا برعکس در وضعیت
رکود عرضه صورت میگیرد که تاکید میشود برای
عرضهها باید از رونق بازار استفاده کرد تا بازار
متعادلتر شود.
سرمایهگذاران با تحلیلهای بنیادی معامله کنند
قالیباف افزود :نباید به اینکه بازار چند روز مثبت
و چند روز منفی میشود تصمیم در مورد خرید و
فروش گرفت .سهامداران باید با توجه به تحلیل
و اطالع شرکتها اقدام به خرید و فروش کنند.
وی با اشاره به گزارشهای ماهانه که در انتهای

رشد  30درصدی میزان سپردههای
بانک کشاورزی

مدیرعامل سابق شرکت بورس ضمن پیشبینی بازار سرمایه و توصیههایی به مدیران بورس و سهامداران ،به عرضه حقوقیها اشاره کرد و گفت:
سهامداران عمده باید در شرایط رونق اقدام به عرضه کنند و معاملهگران نیز باید با ابزارهای مالی جدید آشنا شوند و از آنها استفاده کنند.

رونقی که در
بازار به وجود
آمده فرصت
مناسبیبرای
سرمایهگذاران
نهادیمخصوصا
سها مداران عمده
است تا بتوانند
اقدام به عرضه
اولیه یا افزایش
سرمایهکنند
آبان و اوایل آذر ماه منتشر شده و همچنین
گزارشهای  ۹ماهه شرکتها گفت :اطالعات
ماهانه شرکتها ،نشان میدهد که عملکرد آنها
مناسب بوده و مشکل خاصی وجود نداشته است،
اما فضای ریسکی که در حوزه بینالملل به وجود
آمده باعث نگرانی سهامداران شده و این موضوع
روی بازار تاثیر منفی گذاشته است.
افرادی که بازار سهام را مناسب نمیبینند به
بازار بدهی ورود کنند
مدیرعامل سابق شرکت بورس تاکید کرد:
اطالعاتی که از شرکتها بیرون آمده مثبت است.
عالوه بر این ،شرکتهای جدیدی که وارد بازار
میشوند فرصت خوبی را برای سرمایهگذاران ایجاد
میکنند و جدا از اینها سرمایهگذاران باید دقت
داشته باشند که در کنار بازار سهام بازار بدهی هم
وجود دارد .اگر کسی فکر میکند که بازار سهام
مناسب برای سرمایهگذاری نیست میتواند در بازار
بدهی سرمایهگذاری کند .قالیباف به سرمایهگذاران
توصیه کرد که ابزارهای مالی متنوع را در بازار
سرمایه نادیده نگیرند و گفت :به سرمایهگذاران
توصیه میکنم که از صندوقهای سرمایهگذاری
غافل نشوند .در زمانهایی سرمایهگذاران با افت
بازار نگران میشوند یا در زمان رشد بازار در جایی
سهام را خریداری میکنند که نباید بخرند اما اگر به

با توجه به کاهش نرخ ارز ،اقدامات مشترک مثبت وزیران صنعت
و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص گوشیهای توقیفی در
گمرکها ،به طور حتم بازار موبایل به سمت کاهش قیمت و رونق
پیش خواهد رفت.
به گزارش ایرنا ،ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن
همراه تهران افزود :اکنون  600هزار دستگاه موبایل در گمرک در
توقیف است که در صورت عرضه و نیز اختصاص ارز نیمایی به
واردکنندگان شاهد بازگشت قیمت موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه جلسههای متعددی برای بهبود وضعیت بازار
موبایل با وزیران صنعت ،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری

نرخ ارز در بودجه  98بر نوسانات بازار آزاد اثرگذار است

صندوقهای سرمایهگذاری مراجعه کنند ،میتوانند
با ریسک کمتری داد و ستد انجام دهند.
پذیرش شرکتها یکی از مهمترین ماموریتهای
بورس است
وی در پاسخ به اینکه به مدیران فعلی شرکت
بورس چه توصیهای دارید ،گفت :بازار در سالهای
گذشته توانست در مقاطعی رشد کند .مقداری
از این رشد مربوط است به پذیرش شرکتهای
مشمول قانون اصل  ،۴۴بعد از آن هم به خاطر
پذیرش شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی یا
بخش خصوصی روند بازار مثبت شد .به نظر من
یک بحث مهم در اینکه بازار بزرگ شود پذیرش
شرکتهاست ،چراکه پذیرش شرکتها یکی از
ماموریتهای اصلی بازار سرمایه است.
مدیرعامل سابق بورس تهران افزود :برخی
میگویند چرا در شرایط رکود شرکتها پذیرش
میشوند؛ این حرف کامال درست است ،چرا که
در وضعیت رونق باید سهام در بازار پذیرش شود.
وی ادامه داد :اگر در شرایط رکود ،سهام عرضه
میشود علت مسائل قیمتی است .اگر قیمت را
مناسب دهند این عرضه جذب میشود .نباید
نگران نقدینگی بازار باشیم .چون این نقدینگی پولی
است که خارج از بازار است .معموال در عرضههای
اولیه نقدینگی مورد نیاز در خارج از بازار تامین

میشود .برای همین است که میبینیم در زمان
عرضه اولیه کدهای زیادی در بازار باز میشود،
چراکه عدهای پولهایشان را به بازار میآورند.
فروش استقراضی میتواند
به تعادل بازار کمک کند
قالیباف افزود :عرضههای اولیه باعث میشود
توجهات به بازار افزایش یابد که به مدیران فعلی
شرکت بورس توصیه میشود ابزارهای مالی را
جدی بگیرند .در جاهایی ما موضوعات نرم افزار
معامالت را داشتیم .قاعدتا این بحثهای فنی باید
حل شود اما این واقعیتی است که بازار ما دو طرفه
نیست .در آن بازار همه فروشنده هستند یا همه
خریدار؛ البته این موضوع به بنیادهای اقتصاد ما
بر میگردد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس گفت :اگر
ح توسعه
بهرهوری در شرکتها باال رود و در آنها طر 
تعریف شود ،شرکتها متفاوت حرکت خواهند
کرد و سرمایهگذار یک سهم را که بخرد و سهم دیگر
را میفروشد و قاعدتا در چنین فضایی حرکتها
در بازار سهام یکسان نخواهد بود .گاهی برای
تنوع بازار ابزارهای متنوع مهم است .مثال فروش
استقراضی میتواند به بازار بسیار کمک کند تا بازار
به تعادل برسد .عالوه بر این ،اختیار معامالت نیز
در به تعادل رسیدن بازار کمک میکند.

قیمت موبایل کاهش مییابد

روابط عمومی بیمه معلم برتر شد
روابط عمومی شرکت بیمه معلم به دلیل
اقداماتش در حوزه فرهنگ سازی بیمه طی
یک سال گذشته توانست حائز روابط عمومی
برتر در صنعت بیمه شود .روابط عمومی بیمه
معلم ،در ششمین جشنواره روابط عمومی های
برتر صنعت بیمه که همزمان با مراسم پایانی
بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه در برج
میالد برگزار شد،در راستای اقدامات حرفه ای در
مسیر توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و ارتقای
جایگاه بیمه در میان اقشار مختلف با بهره گیری
از ابزار حرفه ای و راهکارهای تبلیغاتی بهینه و
مناسب توانست حائز روابط عمومی برتر در
صنعت بیمه شود .بنابر اعالم ششمین جشنواره
روابط عمومیهای برتر صنعت بیمه ،روابط
عمومی بیمه معلم در راستای اقدامات حرفه
ای در مسیر توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و
ارتقای جایگاه بیمه در میان اقشار مختلف با
بهره گیری از ابزار حرفه ای و راهکارهای تبلیغاتی
بهینه و مناسب توانست حائز روابط عمومی برتر
در صنعت بیمه شود.

اخبار

مدیرعامل سابق شرکت بورس مطرح کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:

در حوزه ارتقای فرهنگ بیمه

بازار وسرمایه

اطالعات برگزار شده است گفت :همچنین با توجه به تغییر
مدیریتها در وزارت صنعت ،همه اصناف آینده بهتری را تجربه
خواهند کرد و امید است رونق در انتظار بازار و اقتصاد کشور باشد.
به گزارش ایرنا ،طی چند وقت اخیر قیمت موبایل به دلیل افزایش
نرخ ارز و کمبود عرضه رشد داشت و سبب بروز حباب قیمتی در
این بازار شد.
در نشست مشترک هفته گذشته بین وزیران صنعت و ارتباطات
و سایر دستگاههای فعال در تنظیم بازار اعالم شد که با رفع توقیف
گوشیهای تلفن همراه موجود در گمرکها ،قیمت این محصوالت
کاهش خواهد یافت.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پایان این نشست
مشترک اعالم کرد که طبق صحبتهای صورت گرفته قاضی مربوطه
به رفع توقیف محمولههای تلفن همراه موجود در گمرک رای داده و
در این جلسه مقرر شد کارگروهی ،کار هماهنگی با سایر دستگاههای
مربوط را برای عرضه هرچه سریعتر گوشیها به بازار دنبال کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران ،قیمت موبایل را در
بازار به دلیل وارداتی بودن به شدت وابسته به نرخ ارز دانست و
در پاسخ به این پرسش که به دنبال کاهش قیمت ارز چرا قیمت
گوشیها کاهش نیافته است؟ گفت :گوشیهای کنونی بازار با قیمت
 15هزارتومانی تهیه شده است و درصورت تثبیت و استمرار روند
کاهشی قیمت ارز ،بهطور قطع قیمت گوشی نیز کاهش خواهد

اگر دولت رقمی باال برای نرخ ارز در بودجه تصویب کند ،عمال ً بازار آزاد ارز تحت تأثیر قرار میگیرد و نشان میدهد که قیمت ارز از
این کمتر نمیشود.
به گزارش ایسنا ،مهدی طغیانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص رقم نرخ ارز در بودجه  ،98اظهار کرد :میزان
عددی که از ارز در بودجه وارد میشود ،عددی محاسباتی است .تعیین این رقم از سوی دولت نشاندهنده نرخی است که به
رسمیت میشناسد ،اما عدد واقعی تأثیرگذار بر اقتصاد نیست .دولت از مقدار فروش نفت و درآمدهای ارزی ،این رقم را در
یک واحد تکنرخی محاسبه میکند و با لحاظ این مقدار در بودجه و محاسبات ،تنها رقم محاسباتی را اعالم میکند .اگر دولت
رقمی باال برای نرخ ارز در بودجه تصویب کند ،عمال ً بازار آزاد ارز تحت تأثیر قرار میگیرد و نشان میدهد که قیمت ارز از این
کمتر نمیشود ،چراکه تعیین نرخ ارز از سوی دولت به معنی این است که دولت چه نرخی را به رسمیت میشناسد .از لحاظ علمی،
محاسبه تورم در مراکز رسمی بر اساس روشهای علمی انجام میشود که ممکن است بااحساس مردم عادی نسبت به تورم تفاوت داشته
باشد .اینکه نرخ تورمی که مردم احساس میکنند و یا تورم اعالمشده از سوی بانک مرکزی کدام واقعی است ،اصطالح درستی نیست ،زیرا نرخی که این
مراکز محاسبه میکنند ،از یکسو تمام شاخصهای مرتبط در اقتصاد را درنظر نمیگیرد ،برای مثال برخی از موارد ،تنها شاخص مصرفکننده را اعمال
میکند و تولیدکننده در این شاخص گنجانده نشده است و یا برخی از شاخصها ،واردات را در نظر نمیگیرد .مردم نیز هرکدام نرخ تورم را با مواردی که
ندارند احساس میکنند.
به این معنی که تفاوت زندگی افراد در تاثیری که از تورم جامعه دریافت میکنند تأثیر دارد .بهطورکلی بررسی نرخ تورم با روشهای علمی و دقیق
محاسبه میشود و موارد بسیاری را در برمیگیرد ،برای مثال در بررسی نرخ تورم تغییر قیمت آب ،برق و مخابرات محاسبه میشود و به دلیل اینکه در این
موارد تغییری وجود ندارد در تورم کلی تأثیرگذار است ،اما مردم تنها متوجه باال رفتن قیمت خوراک و پوشاک میشوند.

یافت.
درستی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار تاثیر بهسزایی را بر قیمت
گوشی همراه میگذارد افزود :در صورتی که ارز نیمایی (زیر نظر بانک
مرکزی) نیز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و این افراد قادر به تامین
سهم بازار موبایل باشند بهطور حتم قیمتها نیز با کاهش  40تا 50
درصدی همراه خواهد شد.
وی اظهار کرد :درخصوص پرداخت ارز نیمایی به واردکنندگان
مذاکراتی صورت گرفت که اطالعات خوبی در این زمینه رد و بدل
شده است ،در نهایت بانک مرکزی باید مسئولیت پرداخت ارز به
واردکنندگان را در دستور کار خود قرار دهد.
درستی خاطرنشان کرد :دالر سال گذشته در بازار با نرخ سه هزار
و  600تومان معامله و واردکنندگان با همین قیمت اقدام به واردات
میکردند در حالی که نرخ ارز در سال جاری به قیمت  15هزار تومان
رسید و این موضوع تاثیر شگرفی بر قیمت موبایل نسبت به سال
گذشته در بازار گذاشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با تاکید بر اینکه
اکنون به دلیل وضعیت موجود در کشور بازار موبایل راکد و قدرت
خرید مردم کاهش یافته است گفت :به نظر میرسد در صورت چاره
اندیشی برای بازار این کاال و نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان
روند بازار بهتر و میزان معامالت افزایش خواهد یافت ،در این زمان
است که میتوان شاهد کاهش چشمگیر قیمت موبایل در بازار بود.

رشد مانده تسهیالت پرداختی بانککشاورزی
در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
روح اله خدارحمی ،رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل بانک کشاورزی که روز سه شنبه
 13آذر در بخشی از سفر یک روزه خود به
استان سمنان در همایش روسای شعب بانک
دراین استان سخن می گفت  ،تحقق شعار
محوری بانک در سال  ،1397ایجاد اشتغال،
امیدآفرینی  ،کمک به رونق اقتصادی کشور و
کسب و کار مردم را در شرایط کنونی ،یکی از
افتخارات بانک کشاورزی دانست.
خدارحمی تاکید کرد :خدمت به مردم
موهبت بزرگی است و از این بابت خوشحالیم
که در بانک کشاورزی به مردم و و اقتصاد
کشور کمک می کنیم و به حمدالله در این
مسیر موفق بوده ایم.

با هدف رونق بخشی به بازار اشتغال کشور
انجام گرفت

تامین اعتبار  352بنگاه اقتصادی
از سوی بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف رونق بخشی به بازار
اشتغال کشور  352بنگاه اقتصادی کوچک و
متوسط را تامین اعتبار کرد.
بانک ملی ایران با هدف رونق بخشی به بازار
اشتغال کشور در هشت ماه ابتدای سال جاری
 352بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را تامین
اعتبار کرده است.
توسعه اشتغال و کمک به گردش چرخ
بنگاههای اقتصادی یکی از مهم ترین
اولویتهای سیاستی این بانک بوده و از این
رو تامین فعاالن اقتصادی و ارائه تسهیالت به
صنعتگران همواره در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعالم کرد

تقویت تسهیالت دهی با افزایش
سرمایه بانک توسعه تعاون

افزایش سرمایه بانک موجب تقویت
تسهیالت دهی بانک و ارتقای شاخصهای
توسعهای بخش خواهد گردید.
حجتالله مهدیان ،رئیس هیئتمدیره و
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست
تخصصی اتحادیههای سراسری شرکتهای
تعاونی که با حضور محمد کبیری معاون
امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
مسئولین اتحادیههای سراسری شرکتهای
تعاونی و اعضای هیئتمدیره و تعدادی از
مدیران ستادی بانک توسعه تعاون صبح
امروز که به میزبانی این بانک برگزار شد
ضمن بیان مطلب فوق ،گفت :مجموعه بانک
توسعه تعاون تالش زیادی دارد خدمات
اختصاصی و منحصربهفرد و ویژه فعاالن
تعاون و نیز فراتر از سایر نهادهای مالی کشور
را به این بخش ارائه نماید و مطمئنا ً افزایش
سرمایه بانک موجب تقویت تسهیالت دهی
بانک و ارتقای شاخصهای توسعهای بخش
خواهد شد.

مدیرعامل بیمه ایران اعالم کرد

کاهش  28درصدی بدهی های
بیمه ایران
بیمه ایران با تغییر سیاستهای فروش اعتباری
و دفع پورتفوهای زیان ده ،توانست مشکالت
مربوط به اعتبارات را با کمترین حاشیه پشت
سر بگذارد.
محسن پورکیانی ،مدیر عامل بیمه ایران
در بیست و دومین جلسه شورای اطالعرسانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اطالعرسانی
بهموقع در پیشگیری از وقوع بحرانها در
حوزههای اقتصادی و بهویژه در بیمه ها تاکید
کرد.

سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی گفت :در صورتی که فردی خودرو خریده باشد ،اما کارت سوخت به نام مالک
قبلی است ،نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و همچنان میتواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره  VINکد
شناسایی  17رقمی خودرو صادر میشود.
به گزارش ایرنا ،سرنوشت کارتهای سوختی که پس از تغییر مالکیت خودرو ،همچنان به نام مالک قبلی هستند ،از مهمترین
پرسشهایی است که در روزهای اخیر شهروندان در تماس با ایرنا مطرح میکنند .پرسش این دسته از مالکان این است که
پس از خرید خودرو و تغییر مالکیت ،آیا نیازی به تغییر کارت سوخت به نام مالک جدید وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه
تاکنونی اقدامی برای تغییر نام مالک کارت سوخت انجام نداده و کارت سوخت آنها ،همچنان به نام مالک قبلی خودرو است ،آیا
الزم است که برای ثبت نام مجدد کارت سوخت اقدام کنند؟
زیبا اسماعیلی ،سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی دیروز (چهارشنبه) توضیح داد :با توجه به اینکه کارت سوخت
بر اساس شماره وی.آی.ان  - VINکد شناسایی  17رقمی خودرو و نه اطالعات شناسنامهای مالک و یا شماره پالک صادر میشود ،بنابراین نیازی به ثبتنام
مجدد کارت سوخت نیست .اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند ،باید از طریق شیوههای اعالم شده نسبت به ثبتنام
اقدام کنند که بدین شکل کارت سوخت کنونی آنها سوخته و کارت جدید در آینده از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد .تاکنون  6میلیون نفر مراجعه
کردهاند که ثبت نام  700هزار نفر قطعی شده است.
استفاده از کارت سوخت قرار است بهزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا  24آذر مهلت دارند
تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند .در ماههای اخیر به علت افزایش نرخ دالر ،اختالف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش
یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارتهای سوخت را بار دیگر احیا کند.

