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صنعت و تجارت

واردات خودرو زمانی کمککننده است که اولویت دولت هم باشد

کشتار دامهای مولد با شتاب زیادی
ادامه دارد

با آزادسازی واردات ،موج قیمتهای خودروداخلیآرام میشود؟

گروه خودرو  -چندی پیش طرح آزادســازی واردات
خودرو دوباره مطرح شد و با اصالحیه بند  ۴در فاز نهایی
تصویب قرار گرفــت .مجلس در نظــر دارد با تصویب
طرح واردات خودرو ،رانت موجود در این بازار را حذف ،بازار را
ساماندهی و موج قیمتها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شــورای اسالمی پیشبینی شد
که عالوه بر متعادل شدن بازار خودرو ،کاهش قیمتهای  ۵۰تا ۸۰
درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل گیرد .ضمن اینکه با
آزادســازی خودروها ،این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی
به خودرو باکیفیت ،متناســب با درآمد و توزیع عادالنه دســتیابی
داشته باشد.
در نهایت روز چهارشــنبه ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
جلسه علنی مجلس ایرادات شــورای نگهبان در طرح ساماندهی
صنعت خودرو را رفع و جهت تامین نظر شورای نگهبان ،با واردات
خودروی خارجی موافقت کردنــد و بدین ترتیب واردات خودرو
آزاد خواهد شد.حال ســوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر
بازار خودرو خواهد گذاشت؟
به گزارش اقتصادسرآمد ،در این رابطه حســن کریمی سنجری-
کارشناس صنعت خودرو -در گفتوگو با ایســنا با بیان این نکته
که بحث قانونگذاریهــا و تصمیمگیریها برای واردات خودرو،
بایســتی در اختیار دولت باشــد ،اظهار کرد :مگر تاکنون واردات
خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه
صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصوال شمشیر دو
لبه است .در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو
در بازار مواجــه خواهیم بود که علت اصلــی آن ،کمبود عرضه به
حساب میآید.
وی افزود :طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکالتی
که وجود داشته ،نتوانستهایم مطابق برنامههایی که از قبل پیشبینی
شده بود ،حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که
در سه سال گذشته حاصل شد ،باالتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید
از نیاز بازار کمتر بوده است .از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام
مضیقه ارزی مواجه بودهایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشــور ما
بهگونهای بوده کــه با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده اســت و
اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمیتوانست به واردات خودرو
تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیمگیریها قراراست که
این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند ،احتماال

محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود .زمانیکه واردات
با ارز منشاء خارجی باشد ،عمال دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی
خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.
این کارشــناس صنعت خودرو تاکید کرد :اینکه اشــخاص امکان
واردات داشته باشند ،قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث
بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع
طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طالیی دیگر به امضاهای
طالیی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که
در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار
واردات بصورت کامل تشریح شــود که البته با توجه به اینکه این
سازوکار به شورای رقابت سپرده شده اســت اما با توجه به اینکه
نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار

شده اســت ،جای تامل دارد.کریمی سنجری تاکید کرد :امید است
که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف
کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشــان میدهد ،با توجه به اینکه
شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار
و اقتصاد کشور و بهویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از
جمله بازار خودرو ،داشته باشد ،به نظر میرسد که اصوال هرکاری
که به این شورا واگذار شــود ،نمیتواند با نتیجه درست و مطلوبی
از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار
درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده
است.وی افزود :شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و
عملکرد آن بهویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد ،همواره
این نگرانی را برای فعاالن و کارشناســان این صنعت و حتی مردم

ایجاد میکند که شــورای رقابت به هرکاری که ورود کند ،ممکن
است با وضعیت نامناسبتری مواجه شود .ضمن اینکه تصمیمات
آن در مورد قیمتگذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول
منطقی درســتی برخوردار نبوده است؛ لذا شــرایط را هم همواره
ســختتر کرده اســت .به همین دلیل بنده چندان به این موضوع
خوشبین نیستم که این شــورا بتواند در مورد واردات خودرو هم
تصمیمی درست و آن هم در شــش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار
مشخصی را تعیین کند.
واردات خودرو زمانی کمککننده است که اولویت
دولت هم باشد
این فعال صنعت خودرو تصریح کــرد :واردات خودرو بهویژه در
شــرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیتهای بسیاری
مواجه هستیم ،میتواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند .بر کسی
هم پوشیده نیست که تا حد مشــخصی میتواند این بازار آشفته را
سامان بخشد .البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو
اولویت دولت هم باشد؛ در حالیکه به نظر میرسد در حال حاضر
بحث واردات خودرو جزو اولویتهای اصلی دولت نیست و وزیر
صمت هم به آن اشاره کرد که فعال برنامهای برای واردات خودرو
نخواهد داشت.
کریمی سنجری گفت :شــاید این مصوبه صرفا برای این باشد که
دســت دولت را برای تصمیمگیری در حوزه واردات خودرو باز
بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای
مختلف ،یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند .طبیعتا
واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی
تا حدودی شکسته شود .همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه
خودرو به بازار کمک خواهد کرد ،میتواند حباب قیمت خودروهای
داخلی را هم کاهش دهد و براین اســاس قطعا تاثیر مثبت خواهد
داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبتها در این زمینه مطرح
شد ،دیدیم که قیمت خودروهای خارجی به شدت افت کرد.
وی در پایان تاکید کرد :البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای
موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو ،همانطور که اشاره شد ،کمبود
عرضه است که از طریق واردات میتواند تاحدودی جبران شود اما
سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با
ریال ،مشکالتی که در تولید خودرو ناشــی از تحریم شکل گرفته
است ،کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که
قیمت خودرو به سمت افزایش ،تقویت شود.

اصناف

آگهی مزایده عمومی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

گرانفروشی خودروهایخارجی درایران

عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای اســامی گفت :ما
برای واردات خودرو قاعــده و قانون در نظر گرفتیم و شــورای رقابت
هر شــش ماه یکبار ســقف واردات خودرو را اعالم میکند.به گزارش
اقتصادسرآمد،روحاهلل ایزدخواه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان
بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو،
گفت :خودروهای خارجی در کشور ما بعض ًا هشت برابر قیمت جهانی خرید و فروش
میشوند و علت این مسئله آن اســت که هیچ قاعده و قانونی برای واردات خودرو
نگذاشتیم.وی ادامه داد :کمیســیون صنایع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفی را
برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته به گونهای که اگر تولید داخل کفاف تقاضای
مردم برای خودرو را دهد ،نیازی به واردات نیســت ،اما در صورتی که تولید داخلی
کفاف تقاضای مردم را ندهد ،شورای رقابت هر شش ماه یکبار سقف واردات خودرو
را اعالم میکند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :این مسئله باعث
میشود که خودروســازان داخلی میزان تولید داخلی خودرو را افزایش دهند و این
مسئله در راستای حمایت از تولید داخلی است.ایزدخواه ادامه داد :ایراد بعدی شورای
نگهبان به طرح ساماندهی خودرو ،بحث نظام تأمین مالی بود که ما اصالحاتی را در این
زمینه اعمال کردیم و طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن ،نباید واردات خودرو تعهد
ارزی برای کشــور ایجاد کند.وی با تأکید بر اینکه ما مدافع تولید خودروهای برقی و
جدید هستیم ،گفت :در قانون مذکور ،بحث الگوی مصرف هم مورد توجه قرار گرفته
و خودروهای وارداتی باید کیفیت سه ستاره به باال را داشته باشند.رئیس کمیته خودرو
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد :وزیر صمت اخیرا ً گفته که برنامهای

برای واردات خودرو ندارند .بنده در این باره باید بگویم وزارت صمت ،وزارت تولید
اســت و قطع ًا نباید برنامهای برای واردات داشته باشد و طبق وعده فاطمیامین ،قرار
است در شش ماه آینده ۱۰۰هزار خودرو در کشــور تولید شود و وی برای سالهای
آینده هم برنامههایی در این زمینه دارد.

اجاره محل اتاق کافی نت و کپی محوطه سازمان

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان اجاره محل منافع
اتاق کافینت و کپی محوطه سازمان را به مدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید  .لذا از کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت وخرید مدارک وکسب اطالعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی به مدت 10
روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس خیابان منظریه – خیابان شهید سلیمان خاطر – ضلع غربی ترمینال مراجعه فرمایند .
تاریخ تحویل مدارک  :روزپنج شنبه مورخ 1400/06/25
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک  :ساعت  13/30روزچهارشنبه مورخ 1400/07/07
تاریخ بازگشایی مدارک  :ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07
سپرده شرکت در مزایده 24/300/000ریال به حساب جاری 100822312459سازمان نزد بانک شهر شعبه میدان ساعت
بنام سازمان مدیریت حمل نقل بار شهرداری تبریز میباشد.
مبلغ پایه اجاره محل موضوع مزایده ماهانه 40/500/000ریال می باشد.
پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده بعهده برنده نهایی مزایده خواهد بود .
واریز مبلغ  500/000/-ریال به حساب شماره  700820381922نزد بانک شهر در وجه سازمان مدیریت حمل ونقل بار
شهرداری تبریز ویا پرداخت از طریق کارت بانکی توسط دستگاه پوز در محل واحد امور درآمد سازمان جهت اخذ (خرید )اسناد
مزایده الزامی است
سایر شرایط  ،در اسناد مزایده مندرج بوده و برنده مزایده موظف به رعایت دقیق تمامی شرایط اعالمی توسط سازمان در
مدارک مزایده می باشد .
سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی

اجاره محل حق بهره برداری بارانداز کوچه کار گشائی خیابان دارائی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان اجاره محل حق
بهرهبرداری بارانداز کوچه کار گشائی خیابان دارائی را بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید  .لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت به عمل میآید جهت دریافت وخرید مدارک وکسب اطالعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی به مدت
 10روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس خیابان منظریه – خیابان شهید سلیمان خاطر – ضلع غربی ترمینال مراجعه فرمایند .
محل مورد اجاره؛ واقع در اول خیابان دارائی اول  ،پشت ساختمان اداره دارائی (کوچه کارگشایی)
تاریخ تحویل مدارک  :روزپنج شنبه مورخ 1400/06/25
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک  :ساعت  13/30روزچهارشنبه مورخ 1400/07/07
تاریخ بازگشایی مدارک  :ساعت  15/00روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07
سپرده شرکت در مزایده 24/900/000ریال به حساب جاری 100822312459سازمان نزد بانک شهر شعبه میدان ساعت بنام
سازمان مدیریت حمل نقل بار شهرداری تبریز می باشد.
مبلغ پایه اجاره محل موضوع مزایده ماهانه  41/500/000ریال می باشد.
پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده بعهده برنده نهایی مزایده خواهد بود .
واریز مبلغ  500/000/-ریال به حساب شماره  700820381922نزد بانک شهر در وجه سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری
تبریز ویا پرداخت از طریق کارت بانکی توسط دستگاه پوز در محل واحد امور درآمد سازمان جهت اخذ (خرید )اسناد مزایده الزامی
است
سایر شرایط  ،در اسناد مزایده مندرج بوده و برنده مزایده موظف به رعایت دقیق تمامی شرایط اعالمی توسط سازمان در مدارک
مزایده می باشد .
سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز

رئیس اتحادیه دامهای سبک کشور با بیان اینکه کشتار دامهای
مولد با شتاب زیادی ادامه دارد ،خواستار تغییر فوری مدیران
دولت قبل شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،افشین صدر دادرس،
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در با اشاره به اینکه
کشتار میشهای مولد با شــتاب ادامه دارد ،اظهار داشت :این
اتفاق با توجه به کمبود شــدید و گرانی بی سابقه نهادههای
دامی و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده ،شرایط کرونایی،
کاهش مصرف گوشت و عدم اجرای برنامههای حمایتی مثل
خرید داخلی و صادرات که دام انباشته شده را از چرخه تولید
خارج میکند کام ً
ال طبیعی است .چرا که دامداران در شرایط
بسیار سختی قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمیکند.وی با
اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط دشواری که در آن قرار
گرفتهاند ناچار به کشتار دامهای مولد هستند ،افزود :در حال
حاضر تولید کنندگان نه تنها سود نمیکنند بلکه برای جلوگیری
از زیان بیش از حد ناچار به کشتار دامهای خود هستند.این فعال
بخش خصوصی با بیان اینکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
از اسفند سال گذشته تا همین االن میگویند که  ۴میلیون تن
نهاده دامی در گمرکات وجود دارد اما در بسیاری از استانها
کمبود نهادهها همچنان معضل بســیار بزرگی برای صنعت
دامپروری است که معاونت امور دام نیز در سفر به فیروزکوه به
آن اذعان داشت.دادرس تصریح کرد :متأسفانه مسئوالن برای
اینکه ضعفها و سوءمدیریتهای خود را توجیه کنند مسئله
حمل و نقل را بزرگتر از آنچه هست جلوه میدهند ،البته ما
نیز افزایش سرسامآور هزینههای حمل و نقل را نفی نمیکنیم
اما آیا مسئوالن نباید با دستگاههای دیگر مذاکره و این مسئله
را به نوعی حل کنند؟وی ادامه داد :در دوره نخست تحریمها،
نهادههای دامی با قطار و از طریق راه آهن از بندر امام به کرج
میآمد و در آنجا تخلیه میشد .آیا االن نمیتوانند از راه آهن
برای حمل نهادهها اســتفاده کنند؟دادرس تصریح کرد :آنچه
مسلم است راهحلی برای رفع این چالشها وجود دارد اما واقع ًا
نمیدانیم که چرا اقدامی نمیشود؟این فعال بخش خصوصی
با اشاره به اینکه امیدوار هستیم دولت سیزدهم برای رفع این
مشکالت هر چه ســریعتر دست به کار شــود ،گفت :اقدام
نخست دولت باید تعیین تکلیف هر چه سریعتر معاونتها،
سازمانها و شرکتهایی باشد که در این زمینه مسئولیت دارند.
نیمه دوم شهریور در حال اتمام است ،سال آبی آینده طبق پیش
بینیها سال کم آبی است و هنوز هیچ راهکاری برای خروج از
بحرانها ارائه نشده و ما لحظه شماری میکنیم تا کسانی که در
دولتهای یازدهم و دوازدهم مسئول بودند و امتحان خود را
پس دادند و نمره قبولی نیز نگرفتند هر چه سریعتر تغییر کنند.

آگهی مزایده عمومی
قیمت کل

سپرده شرکت

ردیف

محل

مساحت

نحوه واگذاری

قیمت هر متر مربع

212/000/000
235/025/000

1

پاساژ همشهری – همکف – A24

26/50

قرارداد واگذاری

160/000/000

4/240/000/000

2

پاساژ همشهری-همکف – A27

27/65

قرارداد واگذاری

170/000/000

4/700/500/000

756/000/000

3

قطعه زمین مسکونی شماره  137واقع در بلوار ستارخان پشت پمپ بنزین
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قرارداد واگذاری

80/000/000

15/120/000/000

شهرداری منطقه  4تبریز در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده تعدادی از امالک و مستغالت زیر را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( )www.Setadiran.irواگذار نماید  ،لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مزایده
میتوانند از ساعت  12روز پنچشنبه مورخه  1400/6/25تا ساعت  14روز سه شنبه مورخه  1400/6/30به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد ایران ) مراجعه نمایند.
مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد توسط مزایده گر از ساعت  8روز چهارشنبه مورخه  1400/6/31تا ساعت  8روز
یکشنبه مورخه  1400/7/11می باشد و تنها سپرده شرکت در مزایده پس از بارگذاری در سامانه  ،به صورت فیزیکی تا ساعت  11روز یکشنبه
مورخه  1400/7/11در پاکت سر بسته توسط مزایده گر به دبیرخانه شهرداری منطقه  4واقع در خیابان آذربایجان – جنب اداره کار و تعاون
تحویل خواهد گردید.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت  14روز یکشنبه مورخه  1400/7/11در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در
خیابان آزادی  ،الله زار جنوبی  ،ساختمان شهرداری تبریز بر گزار خواهد گردید.
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک
و یا کلیه پیشنهادها مختار است.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده ها خواهد بود.
سایراطالعات و جزئیات مربوط به پروژه های فوق در اسناد مزایده مندرج می باشد که جزء الینفک قرارداد می باشد.
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