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ارز
بررسی طرح جدید بانک مرکزی:
«بازار متشکل معامالت ارزی»

بازیگر بازار ،بازارساز میشود

محمد نجارصادقی :نطفه بازار متش��کل ارزی
آبان  1397و درس��ت زمانی که بانک مرکزی
توانس��ت با تزریق ارز مداخلهای ب��ازار آزاد را
کنترل کند ،ش��کل گرفت؛ دستاوردی بزرگ
برای عبدالناصر همتی و همکارانش که قیمت
دالر را در ب��ازار آزاد  25درص��د کاه��ش داده
بودن��د .بانک مرکزی با وجود اینکه توانس��ت
قیم��ت ارز را کاهش دهد اما ب��رای این مهم
هزین��ه گزافی با ارز مداخل��های پرداخت کرد
که شاید س��الهای آتی ،مدیران بعدی بانک
مرک��زی درباره آن صحبت کنن��د؛ هزینهای
که جرقه بازارس��از ش��دن را ب��ه جای بازیگر
ب��ودن در ذهن کارشناس��ان اصلیترین نهاد
سیاستگذاری کش��ور زد .پیش از این بانک
مرکزی بدون اینکه تس��لطی روی بازار داشته
باش��د ،در اندازه توان خود زمانی که قیمت ارز
از تعادل خارج میش��د ،به عنوان یک بازیگر
بزرگ وارد بازار میش��د که در این ش��رایط یا
ارز خری��داری میک��رد یا ارز به ب��ازار تزریق
میکرد که کنشگران به ارزی که توسط بانک
مرکزی وارد چرخه بازار میش��د در اصطالح
ارز مداخلهای میگفتند .این بازیگر بودن برای
بانک مرکزی معایبی هم دارد؛ باید توجه داشت
کشور در ش��رایط بحران تامین ارز قرار دارد و
این بحران در بخش اس��کناس خود را بیشتر
نشان میدهد .طبق اظهارات حسن روحانی،
رئیسجمهور در اوایل س��ال ج��اری ذخیره
ارزی کشور به صفر رسید .این یعنی به دلیل
در اختیار نداش��تن بازار توسط بانک مرکزی،
احتمال بهوجود آمدن بازیگری قدرتمندتر از
بانک مرکزی که بتواند سیاستگذار را فلج کند
هم وج��ود دارد .در نهایت  30آبان ماه همتی
خب��ر ایجاد بازار متش��کل ارزی را داد .وی در
تش��ریح این بازار گفت« :در خیابان و کوچه و
پسکوچهها نمیتوان بازار را شکل داد و نباید
بازار غیرمتشکل داشته باشیم .باید فاصله بین
نرخ ارز در س��امانه نیما و بازار کم شود ،البته
باید ببینیم چگونه میتوانی��م این موضوع را
عملیاتی کنیم» .همتی ادام��ه داد« :این بازار
فرصتی میشود برای کسانی که اسکناس ارز و
سپس حواله خود را از طریق صرافیها به بازار
عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که
بازار ارز متشکل شود» .وی با اشاره به جلسات
متعدد با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار
ارز و سرمایه بویژه بانکها و صرافیها در بانک
مرکزی ،این را هم گفت��ه بود که «در نهایت،
درب��اره راهاندازی بازار معام�لات آزاد نقدی و
حوال��ه ارز ،مبتنی بر س��ازوکار حراج ،با هدف
کش��ف قیمت ارز و تس��هیل تأمین نیازهای
خدماتی و خرد مردم به جمعبندی رس��یدیم
و این بازار با مش��ارکت بانکها و صرافیهای
مج��از و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در
آین��ده نزدیک بهطور گام به گام و با تمرکز بر
معامالت نقدی راهاندازی میش��ود» .به دنبال
ای��ن اظهارات ش��امگاه سهش��نبه  18دیماه
موضوع بازار متش��کل ارزی در ش��ورای پول
و اعتبار مطرح ش��د و به تصویب اعضای این
شورا رس��ید« .بر اساس این مصوبه به منظور
ساماندهی و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و کارا،
«بازار متشکل معامالت ارزی» تشکیل میشود
تا ارزها در آن بهصورت نقد مطابق مقررات این
مصوبه و دیگر مقررات مرتبط با آن در بس��تر
الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد» .آنطور که
پیداست بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک سالن
حراج ارز (اسکناس) با حضور صرافیهاست .در
این س��الن حراج ،صرافیها به عنوان بازیگران
اصلی میتوانند به خرید و فروش بپردازند .افراد
عادی مانند مس��افران و بازرگانانی هم که زیر
ی��ک میلیون یورو احتیاج دارن��د میتوانند از
همین فرصت استفاده کنند .صرافیها ضمن
خری��د یا فروش ارز به این افراد خودش��ان به
صورت مستقیم و نه کارگزاری اقدام به فعالیت
میکنند .از مزایای این بازار این است که بانک
مرکزی میتواند با رصد فعاالن ،خألهای عرضه
و تقاضا را کش��ف کن��د و این بار به جای یک
کنش��گر که پس از اتفاق وارد عمل میشود،
بازار را به مس��یری که میخواهد هدایت کند.
این به معنای این است که بازیگر دیروز در بازار
ارز که به صورت اورژانسی وارد بازار میشد ،به
دنبال بازارس��ازی است .نکته مثبت دیگر این
بازار ،ثبات اس��ت .البته بزرگترین گم ش��ده
امروز اقتصاد ایران ثبات است که همین فقدان
باعث شده بیشتر فعاالن اقتصادی قید تجارت،
تولید و س��رمایهگذاری را بزنند .امید است با
بازارسازی بانک مرکزی شاهد ثبات در بازار ارز
باش��یم .تنها عیب این بازار آنجاست که بانک
مرکزی بخواه��د در نقش یک بنگاه مالی فرو
رفته و در راس��تای منافع غیرعمومی حرکت
کند ک��ه امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد .بیان
این نکته خالی از لطف نیس��ت که بازارسازی
و بازیگ��ری بانک مرکزی هی��چگاه به صورت
مس��تقیم نبوده و نخواهد بود و سیاستگذار
به صورت غیرمستقیم و با عاملیت دیگران این
مهم را رقم میزند.

وطن امروز

بنزین

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از اعداد و ارقام بودجهای که نمایندگان آن را نمیبینند و نمیخوانند

شرکتهای بیحساب وکتاب!

دانش پورش�فیعی :مجلسیان هیچگاه ریز
بودجهای ش��رکتهای دولتی را بررس��ی
نمیکنند ،نمیخوانن��د و کاری هم به آن
ندارند .آنها نمیدانند هزینهها و درآمدهای
شرکتهای دولتی چه میزان است .خاص
اکنون و امسال هم نیست و نمایندگان همه
دورههای مجلس اینگونه رفت��ار کردهاند.
به گفته محمدرض��ا پورابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس ،این بررسی نه
اینکه امکانپذیر نباشد ،بلکه زمانبر است و با
ساختار بودجهای کشور این مهم امکانپذیر
نیس��ت و نمایندگان همان ت��راز تلفیقی
بودجه را مبنا قرار میدهند.
بر اساس الیحه بودجه  ،1398مجموع
بودجه شرکتهای دولتی در این سال بیش
از  1270هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده
در حالی که کل بودجه عمومی دولت 470
هزار میلی��ارد تومان اس��ت ،یعنی بودجه
ش��رکتهای دولتی حدود  3برابر بودجه عمومی
دولت است .از س��وی دیگر کل بودجه رفاهی که
دول��ت برای مردم هزینه میکند حدود  113هزار
میلی��ارد تومان یعن��ی کمت��ر از یکدهم بودجه
به عنوان نمونه ،بودجه
ش��رکتهای دولتی است .
ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران (با در نظر گرفتن
خدمات حمایتی و یارانهای)  27هزار میلیارد تومان
برای سال آینده تعیین شده است.
نزدی��ك دوس��وم بودج��ه ،مربوط ب��ه بودجه
شرکتهای دولتی اس��ت؛ برخی از این شرکتها
نام شرکت بر خود ندارند اما ساختار شرکتی دارند
و مانند ش��رکتها اداره میش��وند ،مانند سازمان
هدفمندک��ردن یارانهه��ا که در مجلس بررس��ی
نمیشود .البته جنس این بخش از بودجه از جنس
بودجه دستگاهها نیست ،زیرا به طور عمده دخل
و خرج یكس��ری مغازه بزرگ دولتی هستند که با
پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد
میرسانند و بعضی هم که زیانده هستند از دولت
کمكزی��ان میگیرند ،بنابرای��ن بودجه آنها قابل
جمع بس��تن با بودجه دستگاههای دولتی نیست
اما این همس��نخ نبودن بودجه دستگاههای دولت
(ادارات) ب��ا بودجه مغازههای دولت (ش��رکتها)،
دلیل نمیشود تا بودجه آنها نیز بررسی نشود .مگر
نه اینكه این شرکتها هم متعلق به مردم هستند و
مگر نه اینكه بودجهای که مجلس بررسی میکند
عنوان «بودجه کل کش��ور» را یدك میکشد و نه
بودجه دس��تگاههای دولتی و حتی دولت را؟ پس
دلیل این عدم بررس��ی چیست؟ بیایید چند قدم
ب��ه عقب برگردیم و نقش��ه هوایی بخش عمومی
(هر آنچه خصوصی نیست) را بررسی کنیم .بر این
اس��اس بودجه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد
ک��ه از آن میتوان به بودج��ه «دولت عمومی» و
«دول��ت مرکزی» یاد کرد .به عنوان نمونه ،بودجه
ش��رکتهای دولتی در پیوست مربوط به مجلس
ارائه میش��ود اما هرگز بررسی نمیشود یا بودجه
مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای
آنها اساساً در «بودجه کل کشور» وجود ندارد .طبق
قانون ،این بخش و شرکتهای مربوط جزو بخش
دولتی نیستند اما بودجه شرکتهای عمومی شامل
ش��رکتهای مالی عمومی ،شرکتهای غیرمالی
عمومی ،شرکتهای س��پردهپذیر عمومی ،بانک
مرکزی ،بانکها و دیگر موسس��ات مالی عمومی،
صندوقهای بازنشستگی و فرآیندها و صندوقهای
فرابودجهای هیچگاه بررسی نمیشود ولی براساس
خودروسازان منتظر ستاد تنظیم بازار نماندند

ایرانخودرو
خودروهایش را گران کرد
گ�روه اقتص�ادی :تعل��ل س��تاد
خودرو
تنظیم ب��ازار و س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان در اع�لام
قیمتهای جدید خودرو ،کار را به جایی رسانده که
شرکتهای خودروسازی بویژه ایرانخودرو و سایپا
تصمیم گرفتهاند قیمتهای جدید محصوالتشان
را بر اساس ارزیابیهای خود استخراج و اعالم کنند.
به گزارش «وطن امروز» ،این دو ش��رکت در هفته
اول دیماه قیمت جدید بالغب��ر  9خودرو را اعالم
کردند تا اینکه روز گذشته گروه صنعتی ایرانخودرو
فهرست قیمت جدید همه محصوالت خود را برای
ی  1397اعالم کرد و در دس��ترس عموم قرار داد.
د
در اعالمی��ه جدید محصوالت��ی که با تغییر قیمت
همراه ش��دهاند ش��امل خانواده رانا ،پژو پارس ،پژو
 ،206پژو  405و س��مند هستند ،البته این شرکت
اعالم کرده است بزودی فروش فوری این محصوالت
را آغ��از خواه��د کرد .بررس��ی تغیی��رات قیمتی
محصوالت ایرانخودرو نش��ان میدهد خودروها تا
بیش از 10میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.
■■کارخانهدار هم باید ضرر کند

در همین حال رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت درباره تغییرات قیمت خودرو گفت :هدف
ما این است تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت

نما
مجلس ریزهزینه شرکتهای دولتی را بررسی نمیکند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ورود مجلس به بررسی ریزهزین ه شرکتهای دولتی
محل اشکال است ،به تسنیم گفت :اگرچه بودجه شرکتهای دولتی  3برابر بودجه عمومی است اما عدد
این بودجه مبنا نیست ،زیرا نتیجه آن در تلفیق در تراز بودجه عمومی مینشیند ولی اینکه مجلس ارقام
هزینهای و درآمدی آنها را به صورت ریز بررس�ی کند تا ببیند امکان کاهش هزینهها یا افزایش درآمد
وجود دارد یا خیر ،متاسفانه در ساختار بودجهای حال حاضر امکانپذیر نیست .محمدرضا پورابراهیمی در
واکنش به اینکه چرا نحوه هزینهکرد بودجه این شرکتها شفاف نمیشود ،افزود :البته نه اینکه امکانپذیر
نباش�د ،بلکه زمانبر اس�ت؛ بودجه که  15آذر میآید یک ماه در کمیسیونها و تلفیق است و سپس به
صحن میرسد .اگر بخواهیم صورتهای مالی آنها را بررسی کنیم  2تا  3ماه زمان میبرد .معموال خالصه
درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی که نتیجه آن سود است در تراز تلفیقی بودجه قرار میگیرد و ما
این عدد را مبنا فرض میکنیم.

منطق کشورداری و به دلیل عمومی بودن آنها و به
ای��ن دلیل که مردم از طریق نمایندگان خود باید
در تمام امور از جمله امور عمومی کش��ور نظارت
داشته باشند ،مجلس باید در جریان بررسی بودجه
کل کشور یا در زمان مشخص دیگر ،به بودجه آنها
رسیدگی کند.

■■چرا بودجه شرکتهای دولتی بررسی نمیشود؟

این مس��اله دالیل متع��دد دارد از جمله آنكه:
دس��تگاههای دولتی (وزارتخانهه��ا و ذیل آنها) از
نظر تش��كیالتی تابع وزیر یا باالترین مقام اجرایی
هستند اما شرکتهای دولتی از نظر تشكیالتی و
صورته��ای مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی
خود هس��تند .مجمع ش��رکتها ،بودجه مصوب
خود را به س��ازمان برنام��ه و بودجه جهت تأیید
ارسال میکنند و س��ازمان برنامه نیز (غالباً بدون
بررس��ی کافی) آنه��ا را به مجلس ب��رای تصویب
ارسال میکند .ارقام درآمد و هزینه این شرکتها
عمدتاً تابع هزینه تولید و قیمت کاالهایی است که
تولی��د میکنند و چون این درآمدها و هزینهها به
ص��ورت روزمره تغییر میکنند ،بنابراین نمیتوان
در یك نقطه زمانی برای یك س��ال ،ارقام درآمد و
هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد .در
واقع صورت طبیعی ارقام آنها دائماً در حال تغییر
اس��ت و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه
یك اداره دولتی معنادار نیست .دستگاههای دولتی
براساس سیستم حسابداری دولتی اداره میشوند
اما شرکتهای دولتی بر اساس حسابداری بازرگانی
فعالیت میکنند ،دستگاههای دولتی تابع قانونی به
نام قانون محاسبات عمومی هستند اما شرکتهای
دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معامالتی
مصوب خودشان هستند مگر آن دسته از مقرراتی
محصول

که در قانون برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته
شود و...
از س��وی دیگ��ر تأمین هزینههای دس��تگاهها
معم��وال از محل بودجه دولت اس��ت ،در حالی که
تأمین هزینه ش��رکتها ،غی��ر از کمك زیانی که
برخی شرکتهای زیانده میگیرند ،از محل فروش
کاالها و خدمات یا اصطالحاً کاسبی است (در حالی
که دس��تگاههای دولتی عمدت��اً در حوزه وظایف
حاکمیت��ی دولت فعالیت میکنند ،ش��رکتهای
دولتی بنگاهداری میکنند) .اما مهمترین دلیل عدم
بررسی بودجه شرکتهای دولتی این است که اصوال
معیارهای بررسی بودجه ش��رکتها باید متفاوت
از معیارهای دستگاههای دولتی مانند وزارتخانهها
باش��د .هدف ادارات دولتی مانند آموزشوپرورش
(مدارس) ،بهداش��ت و درمان (بیمارس��تانها) و...
خدماترسانی به مردم اس��ت ،در حالی که هدف
این شرکتها یا ارائه تسهیالت عمومی (مانند آب،
برق و گاز) یا تولید انواع کاالهاست ،بنابراین معیار
خوب کار کردن آنها ،حداقل بودن هزینه تولید یا
برای برخی میزان س��ودآوری است .بنابراین برای
بررس��ی هر شرکت باید به دالیل ایجاد آن شرکت
و مالكهایی مانند هزینه تولید یا میزان س��ود و...
ن��گاه کرد .تعیی��ن این معیارها و بررس��ی آنها در
مدت زمان تهیه و بررسی بودجه ساالنه امكانپذیر
نیست و اصوال در طول سال باید چنین بررسیها و
نظارتهایی انجام شود .حال سؤالی که پیش میآید
این است كه عدم بررسی بودجه این شرکتها در
طول س��ال چه مشكالت و آس��یبهایی میتواند
به دنبال داش��ته باش��د؟ به طور خاص اینكه این
شرکتها یا سودده هستند یا زیانده .باید مشخص
ش��ود چرا این ش��رکتها نمیتوانند بیش از سود
تغییرات قیمتی محصوالت ایرانخودرو (تومان)
بازار

محصول

قیمت آذرماه کارخانه قیمت دیماه کارخانه

وانت آریسان

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس اتوماتیک

سمند  LXسال بنزینی

افزایش  ١٥میلیون لیتری
تولید بنزین کشور

فعلی ،عاید بودجه دولت کنند (سود سهام
دولت در این ش��رکتها تا چه حد منطقی
است؟) یا اگر کمك زیان میگیرند (بعضی
شرکتها سالهاست کمك زیان میگیرند)
به چه دلیل اس��ت؟ (دلیل مدیریتی دارد؟
به دلیل فس��اد است؟ ادامه فعالیت شرکت
ضرورتی ندارد و.)...
خبر خ��وب اینكه پس از س��الها (در
واقع دههها) و برای ش��روع کار ،در جریان
مطالعات و بررسیهای مقدماتی کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس درباره الیحه بودجه
س��ال  ،1398از  15ش��رکت بزرگ شامل
شرکت ملی نفت ،شرکت ملی گاز ،شرکت
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،سازمان
هدفمندک��ردن یارانهه��ا ،توانیر ،ش��رکت
پشتیبانی امور دام کش��ور ،بیمه سالمت،
بانك مرکزی ،بانك ملت ،بانك مسكن و...
درخواست شد برخی اطالعات مورد نیاز این
کمیسیون را برای بررسی به این کمیسیون ارسال
کنند و به دنبال آن برخی شرکتها در این جلسات
حاضر شده و اقدام به ارائه اطالعات و بحث و بررسی
درباره کیفیت اداره این شرکتها کردند اما خبر بد
اینكه ،در همین جلسات نیز برخی شرکتها حاضر
به حضور ی��ا ارائه اطالعات کافی نش��دند .به نظر
میرس��د با روند ایجاد شده و مطالبه شكل گرفته
و نیز تس��ریع ناگزیر اقدامات معطوف به اصالحات
س��اختاری در دوران کنونی ،روند بررس��ی بودجه
ش��رکتهای دولتی در مجلس ،در سالهای آتی
شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
بودجه شرکتهای دولتی در الیحه بودجه 1398
منابع
درآمدها

932.700.000.000.000

اعتباراتهزینه

2.900.000.000.000

اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای

14.100.000.000.000

تسهیالت بانکی و دیگر وامهای داخلی

76.700.000.000.000

وامهای خارجی

41.900.000.000.000

داراییهای جاری

4.200.000.000.000

دیگردریافتها

85.300.000.000.000

جمع کل

1.158.000.000.000.000
مصارف

هزینهها

881.900.000.000.000

مالیات

4.700.000.000.000

 50درصد سود ویژه

5.200.000.000.000

سود سهام

4.500.000.000.000

دیگر حسابهای تخصیص سود

0

بازپرداخت تسهیالت بانکی و دیگر وامهای داخلی

82.500.000.000.000

بازپرداخت وامهای خارجی

19.100.000.000.000

وجوه اداره شده

500.000.000.000

بازپرداخت ودیعه ،بدهیها و دیگر پرداختها 26.500.000.000.000
هزینههایسرمایهای

152.200.000.000.000

افزایش داراییهای جاری

4.900.000.000.000

جمع

1.182.000.000.000.000

کسر میشود ذخیره استهالک منظور در هزینه جاری 24.100.000.000.000
جمع کل

1.158.000.000.000.000

ارقام به تومان است
قیمت آذرماه کارخانه قیمت دیماه کارخانه
۷۶,۷۰۰,۰۰۰

۷۶,۷۰۰,۰۰۰

بازار
۸۹,۹۰۰,۰۰۰

33.535.000

۴۳,۵۹۷,۳۰۰

۵۸,۹۰۰,۰۰۰

پژو  - ۲۰۷دندهای

47.130.000

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۷۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس EF7

36.082.000

۴۶,۹۰۸,۱۰۰

۶۱,۳۰۰,۰۰۰

پژو  - ۲۰۷اتوماتیک

۵۴,۳۰۰,۰۰۰

۵۴,۳۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰

سمند EF7دوگانه سوز

36.616.000

۴۷,۶۰۳,۴۰۰

۶۲,۸۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷صندوقداراتوماتیک

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

۷۴,۳۰۰,۰۰۰

پژو  - ۲۰۶تیپ ۲

۴۷,۱۷۴,۲۰۰

۴۷,۱۷۴,۲۰۰

۵۹,۴۰۰,۰۰۰

سمند سورن  ELXتوربو

۴۲,۹۰۰,۰۰۰

۴۲,۹۰۰,۰۰۰

۸۴,۸۰۰,۰۰۰

پژو  - ۲۰۶تیپ ۵

41.942.000

۵۴,۵۲۶,۶۰۰

۶۹,۹۰۰,۰۰۰

دنا

46.989.000

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۱,۴۰۰,۰۰۰

پژو  – ۲۰۶صندوقدار

42.763.000

۵۵,۵۹۳,۳۰۰

۷۰,۹۰۰,۰۰۰

دنا پالس  ۲ -ایربگ

53.153.000

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸

۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰

دنا پالس  ۴ -ایربگ

۵۳,۲۰۰,۰۰۰

۵۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

رانا

39.509.000

۵۱,۳۶۰,۰۰۰

۵۹,۹۰۰,۰۰۰

دنا پالس توربو  ۲ -ایربگ

۸۹,۹۰۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰

دانگ فنگ H30Cross

50.000.000

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰,۰۰۰

دنا پالس توربو  ۴ -ایربگ

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰

دانگ فنگ S30

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

32.944.000

۴۲,۸۲۹,۲۰۰

۵۴,۹۰۰,۰۰۰

رنو تندر پیکاپ

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۱,۸۰۰,۰۰۰

پژو  GLX 405دوگانه سوز

34.745.000

۴۵,۱۷۰,۰۰۰

۵۶,۸۰۰,۰۰۰

هایما  S5توربو

98.640.000

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

35.105.000

۴۵,۶۳۸,۸۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هایما  S7توربو

104,۰۰۰,۰۰۰

104,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس  - LXکد ۱۶

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۷۶,۷۰۰,۰۰۰

پیکاپ دوکابین فوتون

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۴۰۰,۰۰۰

پژو پارس  - LXکد ۱۷

۴۱,۷۰۰,۰۰۰

۴۱,۷۰۰,۰۰۰

۷۷,۸۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات

۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰

خودرو از نرخ بازار آزاد پایینتر آید و برنامه و تعهدی
که خودروسازان به ما دادهاند مستلزم این است که
بازار س��یاه حذف و بازار آزاد هم کنترل ش��ود .وی
درباره اینکه قیمتهای جدید اعالمشده خودروها تا
چه اندازه واقعی است ،اظهار داشت :ما با یک اصولی
موضوع را پیگیری میکنیم که در نهایت منجر به
افزایش تولید ،کیفیت ،تیراژ و کاهش قیمت بشود

که اهداف نهایی ما است .رحمانی تاکید کرد :درباره
قیم��ت اما یک واقعیت موجود در ب��ازار آزاد داریم
که باید باش��د و تفاوتی بین این قیمت با کارخانه
هم هست اما اینکه بگوییم قیمت تمامشده پایین
یا باالس��ت ،جای بح��ث دارد و نباید ایندو را باهم
عوض کنیم؛ فع ً
ال دنبال این هستیم تولید را حفظ
کنیم و بویژه از خودروسازان هم برنامه گرفتهایم که

شماره 3 2629

تیراژ باال برود و آنان موظف شدند  80درصد تولید
را به تعهدات اختصاص دهند .به سازمان حمایت هم
گفتهای��م این موضوع را جدی بگیرند ،حاال ممکن
است کارخانهدار بگوید شرایط عوض شده اما آنچه از
سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است،
حتما باید به دست خریدار برسد به هرحال کارخانه
یک روز سود کرده و یک روز هم زیان میدهد.

مدیرعامل پاالیش��گاه ستاره خلیجفارس با
بیان اینکه فاز سوم این پاالیشگاه به بهرهبرداری
رس��یده اس��ت ،گفت :با افتتاح این فاز ،شروع
تولی��د  ١٢ت��ا  ١٥میلیون لیتر بنزی��ن از 19
دیماه رقمخورد .به گزارش ایسنا ،محمدعلی
دادور با اعالم این خبر اظهار داشت :برای تحقق
ای��ن امر  ٦٠میلیون دالر عالوه بر فازهای یک
و دو و مش��ترکات فاز  3هزینه شده است .وی
با بیان اینکه تولید بنزین تا  18دی در س��تاره
خلیجف��ارس  ٣٠میلی��ون لیتر ب��ود ،افزود :با
راهاندازی فاز سوم ،میزان تولید بنزین در ستاره
طی هفته آینده به  ٤٥میلیون لیتر میرس��د.
به گفته دادور ،این پاالیشگاه مجاز است میزان
گوگرد در بنزین را تا  ١٠PPMرعایت کند اما
میزان گوگرد نیم  PPMاست.
کشاورزی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار:

دولت نهادههای انبار کرده را
به مرغداران بدهد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
اس��تان تهران با بیان اینکه واردات نهادههای
دام و طیور به دلیل مسائل بانکی دچار مشکل
ش��ده ،گفت :در صورت ادام��ه این روند با افت
ش��دید تولید روبهرو خواهیم بود .ناصر نبیپور
در گفتوگو با مهر اضافه کرد :واردکننده بخش
خصوصی در این حوزه ،به دلیل مشکالت بانکی
موفق به انجام حواله پول نشده و با وجود آنکه
چندین کشتی در بندر است ،اجازه تخلیه داده
نمیش��ود .نبیپور ادامه داد :در پی اختالالت
ایجاد ش��ده ،قیمت هرکیلوگرم سویا از حدود
 ۲۲۰۰ت��ا  ۲۳۰۰توم��ان به ح��دود  ۳۸۰۰تا
 ۴۰۰۰تومان رس��یده ب��ود .همچنین قیمت
ذرت حداکثر  ۱۲۰۰تومان بود که این رقم 18
دی در بندر به  ۱۳۸۰تومان رسید .وی با بیان
اینکه بسیاری از مرغداران سویا پیدا نمیکنند
که به مرغه��ای خود بدهند ،گفت :قیمت هر
کیلوگرم تخمم��رغ نیز در روزهای اخیر حدود
 ۱۰۰۰تومان گران شده و میانگین هر کیلوگرم
آن در مرغ��داری بی��ن  ۷۵۰۰تا  ۷۶۰۰تومان
است .وی تاکید کرد :در صورت ادامه این روند
باید منتظر افت ش��دید تولید باشیم ،چرا که
گلههایی که دچار افت میشوند حدود  2هفته
طول میکشد به شرایط اولیه بازگردند .نبیپور
خاطرنشان کرد :انبارهای دولت از نهادههای دام
و طیور پر اس��ت و در جلسهای که با مسؤوالن
مربوط داشتیم قرار شد هر چه سریعتر نهاده را
بین تولیدکنندگان توزیع کنند اما تاکنون این
اتفاق نیفتاده است.

صادرات گوجه و حبوبات آزاد شد

وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت در نامهای
به رئیسکل گمرکات صادرات انواع حبوبات،
انواع گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی را بالمانع
دانس��ت .به گزارش تسنیم ،رضا رحمانی در
ابالغیهای به رئیسکل گمرک ایران ،صادرات
انواع گوجهفرنگ��ی ،رب و دیگر حبوبات را از
 20دی  97تا  30بهمن  97آزاد کرد .در این
نامه دلیل این رفع ممنوعیت صادرات تولید
م��ازاد بر نیاز و کاه��ش تقاضای مردم عنوان
شده است .گفتنی است ،قیمت هر کیلوگرم
گوجهفرنگی در بازار ته��ران تا  7هزار تومان
به فروش میرس��د و قیمت رب گوجهفرنگی
نیز در مقایس��ه با ماههای ابتدای سال حدود
 3برابر و حبوبات  2برابر افزایش یافته است.
در ای��ن نامه همچنین آمده اس��ت صادرات
محصوالتی مانند کاغذ بستهبندی ،تخممرغ
خوراکی و غیرخوراکی ،پشم خام و نخ الیاف
پشمی تابیده شده ،پلیه کرم ابریشم ممنوع
شده است.
بورس

شرکت «دومان توکان»
مجوز بورس نداشت

متهمان «ش��رکت سرمایه پیش��رو دومان
ت��وکان» هی��چگاه مجوزی از س��ازمان بورس
اوراق بهادار دریافت نکردهاند و منش��أ تعقیب
کیف��ری آنه��ا ،در واقع پیگیریها و ش��کایت
کیفری س��ازمان بورس بوده است .به گزارش
تس��نیم« ،ش��رکت س��رمایه پیش��رو دومان
توکان» و مدیران آن در بازار س��رمایه کش��ور،
بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی یا سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار و برخ�لاف قوانی��ن و
مقررات کش��ور و با ارس��ال پیامکهای انبوه
و بیان وعده پرداخت س��ودهای گ��زاف برای
سرمایهگذاری ،اقدام به جذب سپرده نقدی از
مردم در قالب انعقاد قرارداد مش��ارکت مدنی
کردهاند.

