
ش�وراي رقابت كه به تصميم گيري بع�د از بروز 
بحران در بازار خودرو معروف اس�ت و اخيراً نيز 
برخي كارشناسان خودرو خواستار منحل شدن 
اين شورا ش�ده بودند؛ روز گذشته تغيير قيمت 
خودروهاي زي�ر ۵۰ميليون تومان را با س�ه  ماه 
تأخير اعالم و با افزايش ۵/6 تا 7/1 درصدي قيمت 
محصوالت سه شركت خودروسازي ايران خودرو، 
س�ايپا و مديران خودرو از اول تير موافقت كرد. 
اين درحالي است كه اخيراً قيمت اين خودروها 
در كارخان�ه فق�ط 3/۵ درصد گران ش�ده بود. 
چه كس��ي در ايران از كيفيت و قيمت خودروهاي 
داخلي رضاي��ت دارد، مردم ناراض��ي، نمايندگان 
مجلس و كارشناس��ان ناراضي، در اي��ن ميان تنها 
مديران خودروس��ازي كه وعده داده بودند، حاشيه 
بازار خودرو را كنترل كنند از وضعيت فعلي رضايت 
دارند. اين اتفاقات در حالي اس��ت كه وزير صنعت 
در مقابل نابساماني بازار س��كوت كرده و مديركل 
صنايع خودروي اين وزارتخانه وعده آرامش بازار را 
در يك ماه آينده مي ده��د، اما هيچ خبري از ارزاني 

قيمت ها نيست. 
اين روزها قيمت خودروهاي داخلي با قيمت باالي 
۵۰ميليون تومان هم در كارخانه گران ش��ده و هم 
در حاشيه بازار تا ۳۲ ميليون تومان با افزايش قيمت 
مواجه شده اند و برخي از خودروهاي وارداتي نيز تا 

۱۶۲ ميليون تومان گران شده اند. 
اما خودروهاي زير ۵۰ ميليون تومان كه به اصطالح 
از نرخ گذاري شوراي رقابت تبعيت مي كنند نيز در 
هفته هاي اخير از سوي خودروسازان گران شده اند 
و قيمت اين خودروه��ا در كارخانه ۳/۵ درصد و در 
بازار آزاد نيز بين ۳ تا ۸ ميليون افزايش يافته است. 
به گفته كارشناسان خودرو، بازار انحصاري خودرو 
از يك طرف و افزايش قيمت دالر و خروج شركاي 
خارجي از ايران از س��وي ديگ��ر و همچنين طمع 
خودروسازان براي جذب س��رمايه هاي سرگردان 

مردم همگي دس��ت به دس��ت هم دادند تا افزايش 
قيمت خودرو را در روزهاي آغازين تابس��تان كليد 
بزنند. در اين ميان عدم واكنش دستگاه هاي نظارتي 
و از همه مهم ت��ر وزارت صنعت و مع��دن و محمد 
شريعتمداري، وزير صنعت بيش از هر چيز موجب 
انتق��اد مصرف كنندگان خودرو اس��ت؛ چراكه هم 
توليدات فعلي خودروس��ازان ب��ا ارز ۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان مي باش��د و هم اينكه خودروهاي وارداتي با 
دالر ارزان وارد كش��ور مي ش��وند. از اين رو گراني 
افسارگس��يخته قيمت ها در كارخانه و حاشيه بازار 

غيرمنطقي به نظر مي رسد.
در آش��فته بازاري كه براي اين بازار به وجود آمده، 
روز گذشته شوراي رقابت افزايش قيمت خودروهاي 
زير ۵۰ميليون تومان را ابالغ كرد. اين درحاليست 
كه اخي��راً خودروهايي كه مش��مول قيمت گذاري 
شوراي رقابت هس��تند ۳/۵ درصد افزايش رسمي 
قيمت داشته اند و اين ش��ورا با افزايش ۵/۶ تا 7/۱ 
درصدي خودرو از تيرماه موافقت كرده اس��ت. در 
اين خصوص رضا شيوا با بيان اينكه به طور متوسط 
خودروهاي س��اخت داخل شركت ايران خودرو كه 
مشمول قيمت گذاري هستند مجوز افزايش 7/۱۸ 
درصد را دريافت كرده ان��د، افزود: براي خودروهاي 
سايپا هم به طور متوس��ط افزايش 7/۰۱ درصدي 
تعيين ش��ده اس��ت.  رئيس ش��وراي رقابت گفت: 
در بخش خودروه��اي مديران خ��ودرو هم به طور 
متوسط افزايش ۵/۶۲ مورد تأييد مركز ملي رقابت 
قرار گرفته اس��ت. ش��يوا در خصوص زمان اجراي 
افزايش قيمت ها اظهار داشت: از اول تيرماه امسال 
خودروسازان مي توانند حداكثر به ميزان درصدهاي 

اعالمي قيمت محصوالت خود را افزايش دهند. 
در پي بروز مش��كالتي كه اخيراً براي شركت هاي 
خودروسازي به وجود آمده روز گذشته نيز خبري 
منتش��ر ش��د، مبني بر اينكه نمايندگي هاي سايپا 
موظف شده اند به مش��ترياني كه خودرو ساندرو با 

گيربكس پيشرفته JHO  با موعد تحويل ارديبهشت 
ماه ثبت نام كرده اند، اطالع دهند، اين شركت امكان 
تحويل ساندرو در موعد مقرر را ندارد و نوع خودرو 
قابل تحويل ب��ه تن��در 9۰ با گيربكس پيش��رفته 
JHO تغيير كرده اس��ت. بر اس��اس اين بخشنامه 
حتي امكان تغيير رنگ نيز وجود ندارد و مشتريان 
صرفاً مي توانند خودرو تندر 9۰ را با همان رنگي كه 
س��اندرو را ثبت نام كرده اند، تحويل بگيرند. در اين 
خصوص مجتبي نظري، مش��اور مديرعامل سايپا 
درباره شرايط تعويض خودروهاي ثبت نامي ساندرو 
با تندر 9۰ گفت: ش��ركت سايپا به متقاضيان اعالم 
كرده است در صورت نياز مي توانند نسبت به تعويض 
خودرو اقدام كنند و اين مسئله ارتباطي با افزايش 

قيمت و كمبود خودرو در شركت ندارد. 
  پول بنز مي دهيم، سوار پرايد مي شويم

همچنين عضو كميسيون صنايع مجلس در اعتراض 
به گراني قيمت و پايين ب��ودن كيفيت خودروهاي 
داخلي گفت: پول بنز و بي ام و مي دهيم، سوار پرايد، 

پژو و پيكان مي شويم. 
ن��ادر قاضي پور با تأكي��د بر اينك��ه از توليد داخل 
حماي��ت مي كنيم، ولي ش��رط و ش��روط داريم، 
گفت: خودروس��ازان در قبال اين حمايت هم بايد 
قيمت ها را كاهش و هم كيفيت ها افزايش دهند. 
وي با يادآوري اينكه محصوالت فعلي خودروسازان 
كش��ور با قطعات با دالر ۳ ه��زار و ۲۰۰ تومان در 
آذرماه توليد شده اس��ت، گفت: بنابراين آنها هيچ 
توجيهي ندارند كه محصوالتشان را با دالر 4 هزار 
و ۲۰۰ تومان يا باالتر محاسبه كنند.  نماينده مردم 
اروميه در مجلس شوراي اسالمي بار ديگر با تأكيد 
بر احتكار ۶۰ هزار دس��تگاه خودرو از جانب سايپا 
و ۳۰ هزار دستگاه خودرو از جانب ايران خودرو و 
اينكه از محل دقيق احتكار اي��ن خودروها مطلع 
اس��ت، گفت: با وجود اين برخي مس��ئوالن اعالم 
كردند فضاي��ي براي نگهداري اي��ن تعداد خودرو 

ندارند، در حال��ي كه آنها در ش��هر و نمايندگي ها 
فضاهاي مناسبي در اختيار دارند. 

وي در عين ح��ال با انتقاد از وزي��ر صنعت گفت:  از 
آقاي شريعتمداري انتظار داشتيم به جاي مصاحبه 
عليه ما و تأكيد بر نبود احتكار بازرس��انش را اعزام 
مي كرد و حتي با س��ؤال و جواب از مسئوالن سابق 
خودروس��ازي ها به واقعيت پي مي ب��رد. اين عضو 
كميسيون صنايع مجلس در ادامه گفت: بايد وزارت 
صنعت، سازمان بازرسي و سازمان تعزيرات نظارت 
مي كردن��د تا قيمت اق��الم زيرس��اخت مثل فوالد 
آلومينيوم و سرب گران نمي شد تا محصول نهايي با 

افزايش قيمت مواجه شود. 
وي خاطر نشان كرد: دولت اين مسائل را رها كرده 
و مي گويد عرضه و تقاضاي ب��ازار، قيمت را تعيين 
كند، در حالي كه وقتي ما نظام تعرفه گذاري داريم؛ 
يعني حاكميتي قيمت ها را كنترل مي كنيم كه اگر 
مي خواستيم قيمت ها رقابتي تعيين شود بايد نظام 

تعرفه گذاري را نيز اعمال نمي كرديم. 
قاضي پور گفت: وقتي ق��رارداد دوم را با پژو منعقد 
مي كرديم تأكيد داش��تم كه پژو بايد از ملت ايران 
عذرخواهي كند و ضرر و زي��ان قبلي را جبران كند 
تا پس از اين وارد قرارداد دوم شويم، اما بي توجه به 
اين هشدار مجدد قرارداد امضا شد و نتيجه اينگونه 
به دست آمد كه مجدد ديديم با كوچك ترين تهديد 

امريكا، فرانسوي ها ايران را ترك كردند. 
  دالالن مقصر ان گراني خودرو

مديركل صنايع خ��ودروي وزارت صنعت در برنامه 
تيتر امش��ب وعده آرامش بازار طي يك ماه آينده 
را به م��ردم داد و افزود: در عرضه خودرو مش��كلي 
به وج��ود نيامده، بلكه هجوم نقدينگي س��رگردان 
به بازار خودرو و افزايش تقاضا اين حاش��يه افزايش 
قيمت ها را به وجود آورده است. امير حسين قناتي 
گفت: امسال بالغ بر ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو توليد 
شده كه در مقايسه با توليد در مدت مشابه سال قبل 
بيش از ۳۵ درصد بيشتر است. امسال حدود ۲۲۵ 
هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و اين 
نابساماني حاشيه بازار كار واسطه ها و دالالن است. 

  پيشنهاد انحالل شوراي رقابت
همچنين يك كارشناس صنعت خودرو نيز در برنامه 
تيتر امشب با اشاره به اينكه قيمت خودرو وابسته به 
عوامل مختلف است، گفت: در بازار انحصاري قيمت 
را توليدكنن��ده تعيين مي كند و به ب��ازار مي دهد. 
قيمت خودرو در ايران واقعي نيست و هيچ نسبتي 
با درآمد مردم و حتي آن مهندس��ي كه در كارخانه 

خودروسازي كار مي كند، ندارد. 
علي خاكس��اري افزود: در همه ج��اي دنيا قيمت 
خودروهاي باكيفيت و به روز و مدرن س��ال ۲۰۱۸ 
معادل چه��ار تا ش��ش برابر درآمد ي��ك مهندس 
ليسانسه است و واقعيت اين اس��ت كه در كشور ما 
پايه قيمت گذاري خودرو اشتباه بوده و خودروسازي 

مسير نامناسبي را طي كرده است. 
 اين كارشناس گفت: نرخ مالكيت خودرو در ايران 
پايين است و از هر هزار ايراني فقط ۱7۵ نفر خودرو 
دارند؛ يعن��ي 4۰ درصد خانواره��اي ايراني خودرو 
ندارند و نمي توانند خودروه��اي گران و بي كيفيت 
داخلي را بخرند، زيرا قيمت خودروها با درآمد آنها 
تناسب ندارد و غيرواقعي اس��ت.  خاكساري گفت: 
پيشنهاد مي كنم اين ش��وراهايي كه ايجاد كرده اند 
همه منحل شود و اجازه دهند خودروهاي با كيفيت 

بدون تعرفه و ماليات وارد شود. 

يك كارش�ناس اقتص�ادي درباره مش�كالت 
قاب�ل مالحظ�ه اي ك�ه مناط�ق آزاد ب�راي 
س�رزمين اصلی  اي�ران ايج�اد كرده اس�ت، 
گفت: طي چهار س�ال اخير ح�دود 7ميليارد 
دالر واردات و حدود ۲ميلي�ارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر ص�ادرات در مناط�ق آزاد داش�ته ايم. 
به گزارش تسنيم، افزايش مناطق آزاد مسئله اي 
است كه بس��يار تأسف بار اس��ت؛ چراكه كارنامه 
ضعيف اش��تغالزايي در مناطق آزاد از يك س��و و 
توسعه قاچاق كاال از سوي ديگر دليلي براي عدم 
موفقيت اين مناطق بوده است و اين مناطق طي 
سال هاي اخير براي سرزمين اصلي نيز دردسرهاي 
قابل مالحظه اي آفريده اس��ت.   آرمان حاجيان 
فرد، كارشناس مس��ائل اقتصادي در گفت وگو با 
تسنيم، درباره توسعه مناطق آزاد گفت: همچنان 
كه مناطق آزاد مي توانند محرك اقتصاد و توسعه 
پايدار كشورها باش��ند در صورت سوء مديريت و 
انحراف از راهبرده��اي اصلي و اقتصادي خود، به 
برخي بحران هاي اقتصادي داخلي از جمله بحران 
ارزي، بحران كاهش ارزش پول، بحران اشتغال، 
بحران واردات بي روي��ه كاالهاي مصرفي، بحران 
قاچاق كاال و... كه هريك به مثابه سونامي براي هر 
اقتصادي است و دولت و مردم كشورمان بابت اين 
چالش هاي مديريت نشده هزينه هاي فراواني را 

پرداخت كرده و مي كنند. 
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: در كشورمان 
اقدام مناس��بي براي دس��تيابي ب��ه راهبردهاي 
تأس��يس مناطق آزاد نش��ده و در برخ��ي مواقع 
تبع��ات س��وءمديريت مناطق آزاد را س��رزمين 

اصلي پرداخت كرده اس��ت ك��ه مهم ترين علت 
عدم موفقي��ت مناطق آزاد را مي ت��وان به ضعف 
دولت در اتخاذ تصميمات كالن، فضاي نامناسب 
براي جذب سرمايه گذار، ضعف مديريت منطقه 
آزاد، نب��ود توجه به اصل توليد محوري كس��ب و 
كارها، مشكالت مراودات مالي و بانكي، مكانيابي 
نادرست، هزينه زياد تأسيسات زيربنايي، ضعف 
در تعمير و نگهداري تأسيس��ات، تسهيل نبودن 
امور گمركات، نبود شفافيت قوانين مناطق آزاد، 
ارائه نكردن پيش��نهاد براي سرمايه گذار خارجي 
و... است.   وي با اش��اره به اهميت و اهداف اصلي 
تأس��يس مناطق آزاد طي بند ۱۱ سياست هاي 

كلي اقتصاد مقاومتي گف��ت: انتقال فناوري هاي 
پيشرفته، گس��ترش و تس��هيل توليد، صادرات 
كاال و خدمات، تأمي��ن نيازمندي هاي ضروري و 
منابع مالي از خارج از جمله اهداف اصلي تأسيس 
مناطق آزاد طي بند ۱۱سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت.  وي بيان كرد: آمار منتش��ره از 
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد( 
ميانگين ساالنه سرمايه گذاري خارجي طي چهار 
سال اخير در مناطق آزاد حدود ۲۰۰ميليون دالر 
بوده كه با توجه به رق��م كل ۳۰۱ميليارد دالري 
س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور مناطق آزاد 
حدود ۶ درصد منابع خارج��ي را جذب كرده اند 

كه اين منابع براي راه اندازي شركت هاي خدماتي 
به پروژه هاي بزرگ نيز كم اس��ت، چه برس��د به 
راه اندازي پروژه هاي بزرگ، اين در صورتي است 
كه مناطق آزاد ديگر كشورها شاهراه اصلي جذب 

سرمايه هاي خارجي هستند.
از ديگر رويكردهاي مناطق آزاد گس��ترش توليد 
و س��پس ص��ادرات كاال و خدمات مي باش��د كه 
بازخورده��اي بس��يار مثبتي بر رش��د اقتصادي 
داشته است. لكن در بررس��ي هاي به عمل آمده 
طي چهار سال اخير حدود 7 ميليارد دالر واردات 
و حدود ۲ميليارد و4۰۰ميليون دالر صادرات در 
مناطق آزاد داش��ته ايم )واردات حدود س��ه برابر 
صادرات بوده( كه اهم واردات به جاي مواد اوليه، 
تجهيزات توليد مح��ور يا كاالهاي س��رمايه اي، 
واردات كااله��اي مصرف��ي و در جه��ت عكس 
مأموريت هاي مناطق آزاد بوده و در واقع مناطق 
آزاد ما واردات غير ضروري ما را تشديد كرده و به 
جاي كس��ب درآمدهاي ارزي محلي براي خروج 
ارز از كشور شده است.  در حالي كه هدف تأسيس 
مناطق آزاد تجاري توس��عه و تس��هيل صادرات 
است، اما مش��اهده مي كنيم كه كارنامه مناطق 
آزاد در حوزه اشتغالزايي، واردات قاچاق و ترويج 
فرهنگ غربي قابل دفاع نيس��ت، بر خالف تصور 
برخي كه فكر مي كنند مناطق آزاد نقش مؤثري 
در توسعه صنعت ملي دارد، مشاهده مي كنيم كه 
اين مناطق به بارانداز كاالهاي وارداتي و شاهراه 
ورودي انبوه��ي از كااله��اي بنجل ت��ا كاالهاي 
مصرف��ي لوكس مانن��د خودروه��اي ميلياردي 

وارداتي تبديل شده است. 

| روزنامه جوان |  شماره  5393 1۲

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

چهار شنبه 23 خرداد 1397 | 28 رمضان 1439 |

 مجوز شورای رقابت
 به گرانی مجدد خودروها از تیرماه!

رئيس شورای رقابت: با افزايش 7/18 درصدی محصوالت ايران خودرو و 7/۰1 درصدی محصوالت سايپا از تيرماه موافقت شده است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 بازي دو سر باخت دولت 
در تنظيم بازار نهاده هاي دامي

 بازار نهاده های دامی
 دست مافیای واردات افتاد

با افزاي�ش بي رويه قيمت كنجاله س�ويا به عنوان يك�ي از نهاده هاي 
پاي�ه در توليد گوش�ت،  م�رغ و تخم م�رغ به نظ�ر مي رس�د نه تنها 
سياس�ت ارز يارانه اي دولت به دليل نظارت ناكافي كم اثر بوده، بلكه 
فعاليت هاي پشتيباني امور دام هم پاس�خگوي نياز بازار نبوده است. 
اين روزها افزايش نرخ ارز در داخل كش��ور از يك سو و افزايش قيمت هاي 
جهاني برخي كاالهاي اس��تراتژيك از جمله كنجاله س��ويا از سوي ديگر 
دست به دس��ت هم داده تا آه از نهاد توليدكنندگان حوزه دام و طيور در 

داخل كشور برآيد. 
اگرچه دولت سعي كرده است تا با سياست هاي دستوري از جمله ارز 4 هزار 
و ۲۰۰ توماني تا حدي جلوي افزايش قيمت ها را بگيرد، اما در نهايت اين 

بازار است كه شاهد قيمت های افسارگسيخته است. 
  غيبت دولت

طبق گفته رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تي ساالنه بين ۵ تا 
۶ ميليون تن كنجاله سويا و ذرت در كش��ور مصرف مي شود كه تنها ۳۰ 
درصد آن توليد داخلي است و مابقي بايد از طريق واردات تأمين شود. بدتر 
آنكه شركت پش��تيباني امور دام به عنوان بازوي اجرايي دولت كه بايد در 
تنظيم بازار نهاده هاي دامي نقش مؤثري را ايفا كند، فقط ۱۵درصد واردات 
و تأمين كنجاله سويا را در دست دارد، طي چند سال اخير نشان داده آنطور 
كه بايد نتوانسته است در تنظيم بازار نقش مؤثري ايفا كند و عماًل انحصار 
واردات محصوالتي همچون كنجاله سويا در دست فردي خاص افتاده كه 

4۰ درصد بازار را تأمين مي كند. 
جالب تر اينكه فعاالن اين بخش مي گويند تعيي��ن قيمت روزانه كنجاله 

توسط اين شخص خاص انجام مي شود. 
هم اكنون قيمت جهاني هر تن كنجاله سويا ۵۰۰ دالر است كه با احتساب 
ارز يارانه اي كيلويي هزار و 7۸۰تومان و با احتس��اب هزينه حمل و سود 
واردكننده در نهايت باي��د تا ۲ هزارتومان براي مرغ��داران در نظر گرفته 
شود، درحالي كه ش��اهديم قيمت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان براي اين محصول 

در بازار تعيين مي شود. 
حميد ورناصري، مديرعامل شركت امور پش��تيباني امور دام پيش از اين 
گفته بود كه ارز يارانه اي براي تعديل قيم��ت در بازار نهاده در نظر گرفته 
مي شود، اما به نظر مي رس��د كه اين ارز يارانه اي نسخه اشتباهي است كه 
دولت پيش از اين نيز در سال هاي گذشته مرتكب شده بود و سود آن تنها 
به جيب واردكننده مي رود و در نهايت مصرف كننده بايد قيمت بازار آزاد را 

براي خريد نهاده ها اصلي خود بپردازد. 
يوسفي، رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي همچنين در مورد 
قيمت كنجاله سويا و ذرت به فارس مي گويد:  سال گذشته در همين زمان 
هر كيلوگرم ذرت ۸۲۰ تومان به توليدكننده تحويل داده مي شد، در حالي 
كه اكنون به هزار و ۳۰۰ تومان رس��يده و هر كيلو كنجاله سويا هم سال 
گذش��ته هزار و ۳۰۰ تومان بود كه اكنون ۲ هزار و 7۰۰ تومان به فروش 
مي رسد.  وي در پاسخ به اينكه شركت پشتيباني امور دام مگر براي تنظيم 
بازار اين دو نهاده را به نرخ مصوب دولتي توزيع نمي كند، تصريح مي كند: 
 اين شركت مقدار كمي از اين دو نهاده را در بازار توزيع مي كند كه ميزان آن 

اينقدر نيست كه بتواند قيمت را در بازار تنظيم كند. 
  كنجاله سويا در ايران از بازار جهانی هم گرانتر است

رضا تركاش��وند، رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار ميهن نيز در مورد وضعيت 
نابس��امان بازار كنجاله س��ويا به فارس مي گويد: االن يكي از مش��كالت 
توليدكنندگان تخم مرغ اين اس��ت كه قيمت كنجاله سويا باالتر از نرخي 
است كه بايد باشد و شركت پش��تيباني امور دام اقداماتش پاسخگو نبوده 
است و اگر دولت مي خواهد ارز را روي اين نرخ يعني 4 هزار و ۲۰۰ تومان 

نگه دارد، بايد در كنترل بازار نهاده جدي باشد. 
وي به پيگيري هاي مكرر خود در مورد وضعيت كنجاله سويا اشاره كرد و 
افزود: پيگيري هاي زيادي در اين زمينه انجام داديم. شركت پشتيباني امور 

دام قول مساعد داده تا ميزان بيشتري از اين محصول را وارد كند. 
رئيس اتحاديه مرغ  تخم گذار ميهن به اين نكته اش��اره مي كند كه برخي 
واردكنندگان لوبياي س��ويا را وارد مي كنند و به كارخانه هاي روغن كشي 

مي برند و بعد كنجاله اش را توزيع مي كنند كه خود امري زمان بر است. 
براي دريافت پاسخي روشن تر و اطالع از آخرين وضعيت راهكارهاي تنظيم 
بازار  بسيار با حميد ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام وزارت 
جهاد كشاورزي تماس گرفتيم و وي پاسخگو نبود.  ظاهراً ورناصري دو روز 
گذشته هم براي ارائه توضيحاتي در زمينه تنظيم بازار نهاده و محصوالت 
پروتئيني به مجلس رفته اس��ت.  به نظر مي رسد بس��ياري از تصميمات 
دولت تنها در حد ابالغيه و روي كاغذ بوده، اما در عمل اين مافياي بخش 
واردات است كه بازار را در دست گرفته و عماًل دولت كنترل و نظارت خوبي 
روي آن ندارد كه نتيجه آن مي تواند به افزايش بي رويه قيمت تمام ش��ده 
توليدكنندگان گوشت، مرغ و تخم مرغ در داخل، ورشكستگي بسياري از 
فعاالن اين بخش، افزايش بيكاري و افزايش واردات و در نهايت خروج ارز از 

كشور شود كه كاماًل در تضاد با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. 

 مصوبه ای برای افزایش واردات 
در سال حمایت از تولید داخلي!

 چند روز پيش سهميه مناطق آزاد براي واردات كاالي همراه مسافر به 
ميزان 3۰۵ ميليون دالر مصوب شد كه به نظر مي رسد، واردات بي برنامه 
با شعار سال حمايت از توليد داخل و رونق اشتغال در تناقض قرار دارد. 
به گزارش فارس، ميزان سهميه واردات كاالي همراه مسافر در مناطق آزاد 
طي روزهاي گذشته از سوي كارگروه مربوطه متشكل از نمايندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت(، كشاورزي، بانك مركزي، 

گمرك و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تعيين شد. 
براين اساس جزئيات اين س��هميه در جدول به تفكيك مناطق آزاد و نيز 

سهميه پوشاك آنها مشخص شده است. 
در حال حاضر ابهامات و سؤاالتي نس��بت به مصوبه مذكور وجود دارد كه 

به آن مي پردازيم. 
۱- مبناي آماري ميزان تعيين سهميه مناطق ياد شده چيست و عملكرد 
اين مناطق طي سال هاي گذشته به خصوص در سال 9۶ چگونه بوده است؟ 
زيرا در اين باره يا آمار دقيقي وجود ندارد، يا آنكه در اختيار رسانه ها و افكار 

عمومي قرار نگرفته است. 
۲- با توجه به آنكه در سال حمايت از توليد كاالي ايراني قرار داريم و ايجاد 
اش��تغال به بهاي گزاف به دست مي آيد اختصاص س��هميه ۳۰۵ ميليون 
دالري براي بازه زماني شش ماهه يعني پايان شهريور ماه ۱۳97 كه البته 

سه ماه آن گذشته با چه اهداف و رويكردي دنبال مي شود. 
۳- در صورتي كه ۳۰۵ ميليون دالر س��هميه اين مناطق را واردات قطعي 
تلقي كنيم و آن را در قيمت دالر بازار غير رسمي يعني حدود ۶ هزار و ۸۰۰  
تومان است، ضرب كنيم رقمي ۲ هزار و 74 ميليارد تومان خواهد شد كه 
رقم قابل توجهي براي وضعيت كنوني توليد و اشتغال محسوب مي شود. 

4- مضاف براين اقالمي كه قرار است مسافران كاال به همراه خود بياورند، 
به غير از چند قلم آن مزيت نس��بي و رقابتي چنداني نس��بت به توليدات 

داخلي ندارند. 
۵- نكت��ه ديگر اينك��ه مكانيس��م كنترلي مناط��ق آزاد و گم��رك براي 
راستي آزمايي ارزش گفته شده كاالهاي همراه مسافر در مناطق آزاد چگونه 
است؟ اساس��اً براي نظارت و ارزيابي دقيق كاالهاي وارد شده چه تدبير و 
برنامه اي پيش بيني شده اس��ت؟  همه اين مباحث نياز به شفاف سازي از 
سوي دستگاه هاي مربوطه دارد تا بتوان با دقت بيشتري براي شش ماهه 
دوم سال برنامه ريزي كرد. اين موضوع موجب خواهد شد تا عالوه بر رونق 
اين مناطق با واردات صحيح و هدفمند بت��وان از ظرفيت ها و مزيت هاي 

صادراتي و توليد محور آن نيز بهره مند شد.

واردات از مناطق آزاد ۳ برابر صادرات بوده است

   اقتصاد کالن
اعتراض يك كارشناس اقتصادي نسبت به عملكرد مناطق آزاد 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21930بانك انصار
23221لبنيات كالبر
8306418قنداصفهان 

7477356پرداخت الكترونيك سامان كيش
2944140پارس الكتريك 

2675127پارس مينو
164777مارگارين 

4829224كاشي پارس 
3300152كشت وصنعت پياذر

82237ماشين سازي اراك 
87639ليزينگ ايران 

121754ليزينگ خودروغدير
205590توليدمحورخودرو

4984214فراورده هاي نسوزايران 
159265صنايع شيميايي فارس 

146859لبنيات كالبر
151460سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

255795گروه صنعتي بارز
109840سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
109436سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

3223105ايران ارقام 
277284 پگاه آذربايجان غربي 

258475مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
143239سرمايه گذاري صنعت نفت  

141337لبنيات پاك 
95923بانك سينا

150336كاشي سعدي 
231155ريخته گري تراكتورسازي ايران 

9238203كنترل خوردگي تكين كو
4870107دوده صنعتي پارس 
124127سرمايه گذاري نيرو

258753ايران تاير
449291توليدمواداوليه داروپخش 

13275263گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
5233101قندهكمتان 

337360فوالدخراسان
319756ذغال سنگ نگين ط بس 

57410سرمايه گذاري سايپا
69312سايپا

319255پتروشيمي شازند
418169بهنوش ايران 

355258موتورسازان تراكتورسازي ايران 
298248سرماآفرين 
112918سايپاشيشه 

44964706قندشيرين خراسان 
325549گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

310146صنايع پتروشيمي كرمانشاه
169425بين المللي محصوالت پارس 

469962سرمايه گذاري دارويي تامين
178523حمل ونقل توكا

81410سايپاديزل 
466856فوالدخراسان

227327گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
533359داروسازي ابوريحان 

395142قندمرودشت 
342836سبحان دارو

6697زامياد
253525توريستي ورفاهي آبادگران ايران

182317ايركاپارتصنعت
6826پارس خودرو

5805ايران خودروديزل 
9448سايپاآذين 

173514كارخانجات توليدي شيشه رازي 
225218سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

322325تامين ماسه ريخته گري 
6705سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

13239ليزينگ ايرانيان
417328گلتاش 

280618تايدواترخاورميانه 
178511سيمان صوفيان 

181911توسعه معادن وفلزات 
1278976سيمان بهبهان 

186011كابل البرز
220112كشاورزي ودامپروي مگسال 

333518بورس اوراق بهادارتهران
675936نوردوقطعات فوالدي 

8674كمك فنرايندامين 
6943سرمايه گذاري خوارزمي

6953سرمايه گذاري بهمن 
14006فرآورده هاي نسوزآذر

351815كاشي الوند
366315پشم شيشه ايران 

21138مخابراتايران
400815نيروكلر

685725پااليش نفت تبريز
488717ايران ترانسفو

20777گسترش نفت وگازپارسيان
12054بيمه ما

618720كيميدارو
754324داروسازي اسوه 

29999مهندسي نصيرماشين 
17095حفاري شمال

3176991پتروشيمي فناوران
1726548آسان پرداخت پرشين

802922پارس خزر
7642فنرسازي زر

1425637داروسازي سينا
24186فوالدكاوه جنوب كيش

968621نفت بهران 
47039كارخانجات داروپخش 

1413126گروه صنعتي پاكشو
18453صنايع الستيكي سهند

807813پارس سويچ 
12742داروسازي كوثر

22123شيمي داروئي داروپخش 
30224سرمايه گذاري صنعت بيمه 
15702سرمايه گذاري اعتبارايران

16562تامين سرمايه اميد
27163ملي صنايع مس ايران  

2353724سيمان قائن 
39244پااليشنفتاصفهان

1039910پتروشيميجم
11281سيمان شمال 

26162توسعه معدني وصنعتي صبانور
13751گروه ستوسعه صنعتي ايران

32932داروسازي اكسير
35542كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

20021سيمان كرمان 
67503صنايع خاك چيني ايران 

47362همكاران سيستم
122055معدني امالح ايران 

49132صنايع پتروشيمي خليج فارس
74923پتروشيمي پرديس

2550310خدمات انفورماتيك 
53700پتروشيمي فجر

6220بانك صادرات ايران
65940كشت وصنعت چين چين

9940سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
43200داروسازي جابرابن حيان 

10440سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
81520شهد

39990بيسكويت گرجي 
13040بيمه پارسيان

16180 ايران دارو
22680سيمانخوزستان

53500الميران
35400المپ پارس شهاب 

11910ليزينگ صنعت ومعدن 
41900پتروشيميمبين

11060بانك اقتصادنوين 
34120توسعه معادن روي ايران 

15030سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17650صنعتي بهشهر

17500صنايع سيمان دشتستان
21240سيمان ايالم 

17370گروه صنعتي سپاهان 
39040سيمان خزر

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
11610سرمايه گذاري سپه 

136070سپنتا
27550تراكتورسازي ايران 

48700ايران ترانسفو


