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قیمت خودرو کاهش مییابد

منوچهرمنطقی،معاونوزیرصمتگفت:پیشبینیما
این است که با شروع واردات و ادامه آن ،قیمتها آرام آرام
به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد ،نزدیکتر شود.
منطقی گفت :اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا ً
روی قیمت اثر خواهد داشت و پیشبینی ما این است
که با شروع واردات و ادامه آن ،قیمتها آرام آرام به آن

ق0ی1مت برنج
کیلویی

محسن
 ۳۵۰,۰۰۰تومان

مینا افرازه گرچه مطابق طرح
خودکفایی دانههای روغنی قرار
بــود کـشــورمــان در زمینٔه تولید
دان ـههــای روغنی و محصوالتی
مــان ـنــد روغـ ـ ــن خ ـ ــام ب ــهســوی
خودکفایی و قطع واردات پیش
برود ،اما در سالهای اخیر میزان واردات روغن خام
افزایش چشمگیری داشته است.
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سال سی و پنجم

شماره 9805

حدعقالنی که مشتری انتظار دارد ،نزدیکتر شود.
منطقیدربارهاینکهآیاقرعهکشیهاادامهخواهدداشت
یا خیر ،تصریح کرد :با توجه به بازار نامتعادل خودرو،
نکته مهم در قرعهکشی این است که متقاضی بیشتر از
تولید است و بخشی خودرو را کاالی سرمایهای محسوب
میکنند؛پیشبینیمیکنمتااواخرسالآیندههمانطور

صدری هاشمی
 800,۰۰۰تومان

که وزیر صمت گفت ،اغلب قرعهکشیها منتفی و از بین
خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقالیی
شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم خواهیم رفت.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت اضافه کرد:
برای واردات خودرو نمیتوانیم بهطور کامل از منابع
بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد

طارم استخوانی فجر
 460,000تومان

سوپر باسماتی نفیس
 ۳۴۵,۰۰۰تومان

بررسی راههای مقابل دولت
برای رهایی از واردات روغن خام

نقشهخودکفاییروغنخوراکی

◾

◾افزایش واردات با رانت و حمایت دولت
در همین راستا؛ مهدی سروی ،کارشناس اقتصادی
در گفتوگو با قدس تصریح کرد :یکی از راهبردهایی
که دولت قبلی به دلیل وابستگی گسترده کشورمان
بــه روغ ــن و دانــ هه ــای روغ ـنــی م ـطــرح ک ــرد ،بحث
خوداتکایی دانههای روغنی بود .کشور تا پیش از
سال 94حدود 90درصد وابستگی به واردات روغن
و دانههای روغنی داشت و این موضوع یکی از نقاط
آسیبپذیر در دور قبلی تحریمها و ابتدای سالهای
 90و  91بود که موجب میشد امنیت غذایی کشور
به خطر بیفتد .به همین خاطر ،دولــت یازدهم در
سال  94طرح خوداتکایی دانههای روغنی را مطرح
کرد که بر اساس آن قرار بود میزان تولید دانههای
روغنی کشور طی 10سال افزایش یابد و تا پایان سال
 1404حجم وابستگی به روغن و دانههای روغنی به
 30درصد کاهش پیدا کند و  70درصد نیاز کشور از
محل تولید داخلی تأمین شود؛ بنابراین در سالهای
گذشته میزان تولید دانه روغنی کلزا بهعنوان دانه
اصلی مورد حمایت دولت ،از5هزار تن در سال 94به
حدود  400هزار تن در سال  99رسید.
ن حــال با وجــود اینکه رشد
ســروی ادامــه داد :با ایـ 
تولید کلزا با توجه به نیاز کشور باال بود اما همچنان
مـیــزان وابستگی کـشــور بــه واردات را کــم نـکــرد و
همچنان حجم واردات بیشتر بود .در دو سال اخیر

که سرمایهگذاران میتوانند در زنجیره ارزش خودرو
چه در قطعات و چه در زیرمجموعهها سهیم باشند
و همچنین مشوقهای صادراتی نیز تعریف شد برای
کسانی که طیفی از محصوالت را صادر میکنند در
ازای صــادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند واردات
کنند.

خاطره
 ۳۳۰,۰۰۰تومان

روغــن خــام حمایت کــرده اســت .در نتیجه همین
مسئله موجب شده کارخانههای روغنکشی روغن
خام نیز وارد و آن را احتکار کنند و در بازار با قیمت
باالتر به فــروش برسانند ،یا اینکه به صنایع دیگر
تبدیل میکردند و با قیمت باالتر میفروختند یا
حتی در برخی اوقات بهصورت قاچاق به کشورهای
همسایهصادرمیکردند.ایناقدام،منابعارزیکشور
راهدردادهوسببشدهتولیدکشوربامشکلمواجه
شود ،چنانکه دانه کلزا با کاهش جدی روبهرو شد.

◾

◾به هم خوردن تناوب کشت محصوالت

سیاست ارز  4200تومانی اجرا شد و دولت تالش
کرد با تخصیص ارز  4200تومانی به واردات ،روغن
ارزانقیمت در اختیار مصرفکنندگان قرار بدهد.
بدین ترتیب گرچه کارخانههای روغنکشی پیش
از این مکلف بودند در ازای تولید دانه روغنی اقدام
به واردات دانههای روغنی خارج از کشور کنند ،اما
با توجه به اینکه کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته و
دولت اولویت خود را از تولید به تأمین میزان مصرفی
تغییر داد ،کارخانههای روغنکشی و تولید روغن
از بحث تولید دانــه روغنی سر بــاز زدنــد؛ بنابراین
میزان تولید دانه کلزا از 400هزار تن به 290هزار تن

کاهشیافت و همین موجب شد دوبــاره نیاز ما به
واردات دانــه و روغــن تشدید شــود.ایــن کارشناس
امنیت غذایی گفت :در طــول ســال  ،1400کشور
حدود یک میلیون و  907هزار تن واردات روغن خام
داشت در حالیکه حجم واردات در سال  99حدود
یک میلیون و  203هزار تن بود و عمال ًمیزان واردات
سال گذشته حدود 700هزار تن نسبت به سال 99
افزایش یافت؛ بنابراین این موضوع نشان میدهد
افزایش واردات به خاطر افزایش مصرف نبود بلکه
عمدتا ًناشی از رانتی بوده که در بخش واردات وجود
داشته و دولــت بــدون هیچ قید و شرطی از واردات

وی معتقد است :بر اساس راهبردهای مطرحشده
در طــرح خوداتکایی دانـ ههــای روغـنــی ،بــرای سال
آینده هیچ واردکنندهای نباید مجوز واردات داشته
باشد مگر اینکه دولت در داخل کشور با کشاورزانی
یکــارنــد ،کشت
کــه دان ـ ههــای روغـنــی مانند کلزا مـ 
قراردادی ببندد و مجوز واردات دانه روغنی را صرفا ً
به شرکتهایی بدهد که در داخل با کشاورزان به
میزان مشخصی دانه کلزا کشت قراردادی بستهاند.
در نتیجه دولــت نباید مجوزی بــرای واردات روغن
بدهد زیرا روغن خام محصولی نهایی است و واردات
آن هیچ ارزشافــزودهای نــدارد .در صورت واردات،
کماکان اولویت ما باید واردات دانه روغنی باشد تا از
آن روغنکشی کرده و روغن را در مصارف خانگی و
صنعتی مورد استفاده قرار دهیم .همچنین میتوان
کنجاله حاصل از دانه روغنی را در نهادههای دام و
طیور استفاده کرد ،زیرا کنجاله هم مورد نیاز کشور
است.سروی افزود :مرحله بعدی این است که دولت
قیمتهای مربوط به محصول دانــه روغنی را به
درستیتعیینکند.کلزایکیازدانههایروغنیاست
که باید در تناوب کشت با گندم و غالت کاشته شود
تا عملکرد خودش و عملکرد گندم را بهبود ببخشد
و موجب افزایش تولید شود .زمانی که قیمت گندم

خبر
خوب

طبیعت
 345,۰۰۰تومان

به  7500تومان رسید قیمت کلزا تغییری نداشت
و مبلغ خرید تضمینی آن توسط دولــت افزایش
نیافتواکنوننیزقیمتشهمان 15هزارتوماناست.
طبیعی است در چنین شرایطی که در بخش گندم
سودآوریتولیدوجوددارد،کشاورزتمایلبیشتریبه
تولیدگندمداردتاکلزا؛زیراکلزایکمحصولصنعتی
استکههزینههایبرداشتوتولیدشباالترازتولید
گندم است؛ بنابراین اگر قیمت خرید تضمینی کلزا
افزایش پیدا نکند ،تناوب کشت محصوالت به هم
میخورد و در دوره بعدی گرچه گندم کشور زیاد
میشود اما در دو سال بعد شاهد کاهش رشد گندم
و تولید کلزا خواهیم بود ،زیرا تناوب کشت به هم
خورده و بهرهوری پایین میآید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :بدین ترتیب
با وجود اینکه قیمت گندم به 11500تومان رسیده
که همین سبب رشــد تولید گندم میشود و نیاز
کشور را تأمین میکند اما برای اینکه کشاورز تمایل
داشته باشد کلزا را در تناوب با گندم بکارد ،دولت
باید قیمت خرید تضمینی کلزا را به دو برابر قیمت
گندم افزایش بدهد .بدی ن صورت که اگر قیمت گندم
 11500تومان است بایستی قیمت خرید تضمینی
کلزا دستکم  23هــزار تومان تعیین شــود ،گرچه
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به وظیفه خود در این
ل نکرده و قیمتها را تغییر نداده است.
زمینه عم 
در چنین شرایطی ،ما حتی اگــر طــرح خوداتکایی
دانههای روغنی را اجرایی کنیم با وضعیت فعلی
هـمــواره وابسته خواهیم بــود ،ز یــرا نه قیمتها به
درستی تعیین میشود و نه واردات دانــه روغنی
مشروطبهکشتمیگردد.البتهطبیعتا ًکارخانههای
روغنکشی و روغــن خــام هـمــواره مایلاند واردات
داشته باشند زیرا رانت و سود زیادی در واردات وجود
دارد و میتوانند با هر کیفیت و با هر نــوع قیمتی
واردات انجام دهند.

افرادی که یارانه
نگرفتند ،سه ماه
فرصت اعالم دارند

حجت اهلل عبدالملکی،
وزیر کار و رفاه اجتماعی
اعالم کرد :هر فردی که
به هر دلیلی مشمول
دریافت یارانه نشده
است ،سه ماه فرصت
دارد تا اعالم کند .وی در
توییتر نوشت :معیشت
و آرامش مردم دغدغه
اصلی رئیسجمهور
است؛ دشمن میخواهد
حاال که قرار است
یارانهها ،مردمی و
عادالنه توزیع شود با
انتشار شایعه ،آرامش
شما را بر هم بزند؛
مردم عزیز هر فردی
به هردلیلی مشمول
دریافت نشده ،سه ماه
فرصت اعالم دارد؛ یارانه
برای شما و مبلغ آن
محفوظ است.
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اقتصاد

