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بهناز   قاسمی

واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج

بعد از دو س�ال ممنوعیت واردات خودرو ،تعیی�ن حقوق ورودی
خودروهای خارجی در الیحه بودجه س�ال آینده ،گمانهزنیها در
مورد آزادسازی واردات خودرو را قوت بخشیده ،اما اینکه واردات
چگونه انجام ش�ود و چقدر بر کاهش قیم�ت خودروهای داخلی
تأثیر بگذارد ،م�ورد اختالف کارشناس�ان صنعت خودرو اس�ت
انجمن واردكنندگان خودرو به وزير صنا پيشنهاد واردات خودرو
با اس�تفاده از س�رمايه ايرانيان خارج از كش�ور را به وزير صمت
ارائه دادهاند و مذاكراتي نيز در اين خصوص صورت گرفتهاس�ت.

طبق الیحه بودجه سال  1400که چند روز پیش به مجلس تقدیم شد،
دولت  2هزار و  40میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی
تعیین کرده اس��ت .در عین حال  2هزار و  433میلی��ارد تومان مالیات
نقل و انتقال خودرو و  687ه��زار و  673میلیارد تومان به عنوان مالیات
شمارهگذاری خودرو در نظر گرفته شده است.
هرچند به گفته سخنگوی بودجه ،رقم تعیین شده برای حقوق ورودی
خودروها مربوط به خودروهای ترخیص نشده موجود در گمرک است که
به دالیل مختلف از جمله موانع قضایی تاکنون ترخیص نشدهاند ،اما باید
دید ترخیص این خودروها چه میزان منابع مالی از این محل نیاز دارد و آیا
رقم ذکر شده در بودجه به اندازه همین خودروهاست یا خیر.
نابسامانی در تولید و عرضه خودروهای داخلی و ممنوعیت واردات خودرو
طی سالهای اخیر نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده و در این
میان هرچند مس��ئوالن زیادی در وزارت صنعت وع��ده مدیریت بازار و
کاهش قیمتها را دادهاند ،اما این وعدهها تاکنون عملیاتی نشده و به جز
کاهش نرخ ارز که توانست قیمتها را در بازار خودرو کمی کاهش دهد،
هیچ اقدامی برای منطقی شدن قیمتها از سوی مسئوالن در این زمینه
صورت نگرفته و قرعهکشی در فروش خودرو نیز تأثیر چندانی بر عطش
بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار نداشته است.
محدودیت در عرضه خودروسازان و ادامه شرایط نامناسب بازار خودرو
مطالباتی را برای واردات خودرو در بین مردم ایج��اد کرد و حاال با ثبت
ردیف حقوق ورودی خودرو در بودجه به نظر میرسد راهی برای واردات
خودرو در سال  1400باز شده باشد .عالوه بر این ،چراغ سبز مجلس برای
واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعهس��ازان نیز احتمال واردات
خودرو را قوت بخشیده است.
براساس طرحی که در مجلس برای س��اماندهی صنعت خودرو در حال
بررسی است ،قرار است به ازای صادرات خودرو و قطعه ،خودرو وارد شود
و انحصار واردات در اختیار خودروس��ازان و قطعهسازان باشد .این طرح
مورد نقد کارشناسان صنعت است ،چراکه قرار گرفتن انحصار واردات در
اختیار خودروس��ازان نه تنها منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی
و ایجاد رقابت نمیش��ود ،بلکه ممکن اس��ت موجب بروز رانت ،فساد و
واردات خودروهای بیکیفیت شود .از اینرو ضرورت دارد مجلس بازبینی
دوبارهای بر اين طرح داشته باشد تا به برداشته شدن هرگونه انحصار در
این صنعت کمک کند .فعاالن بازار معتقدند كه با موافقت وزير صمت با
واردات خودرو براي ايجاد رقابت در بازار داخلي ،ميتوان بر كاهش نسبي
قيمت و از همه مهمتر كيفيت خودروهاي داخلي اميدوار بود به شرطي كه
دستگاههاي ناظر بر واردات نظارت داشتهباشند و خودروهاي بيكيفيت
چيني روانه بازار ايران نشود.
ورود دستکم  3هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰
مهدی دادفر،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است:
با در نظر گرفتن متوسط قیمت  ۲۵هزار دالری برای هر خودروی وارداتی،
رقم دیده شده در بودجه  1400به عنوان حقوق ورودی خودرو به معنای
ورود دستکم  3هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
وی افزود:این تعداد هرچند بسیار اندک است ،اما گام خوبی در ابتدای
کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمتها در آشفتهبازار کنونی خودروهای
خارجی خواهد بود .در خوش��بینانهترین حالت حتی اگر امروز واردات
خودرو آزاد شود ،مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد
شد ،چراکه با وجود استانداردهای ۸۵گانه ،واردکنندگان دستکم شش
ماه معطل اخذ تأییدیههای الزم خواهند ماند.
دادفر گفت :ما برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاههای
مختلف ارائه کردهایم ،یکی از این پیش��نهادات آن اس��ت که با استفاده
از س��رمایه ایرانیان خارج از کش��ور ،واردات خودرو صورت گیرد .به این
ترتیب سرمایههای موجود در خارج به داخل منتقل میشود و عالوه بر
این پیشنهاد کردیم که تا سه س��ال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته
باشند .دادفر در گفتوگو با فارس ادامه داد :یکی دیگر از پیشنهاداتمان
استفاده از اعتبار ش��رکتهای جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات
خودرو به کشور است .حتی در همین شرایط تحریم نیز میتوانیم مذاکره
کنیم تا به ما خودرو بدهند و پول آن را بر اس��اس قیمت فعلی ،سه سال
دیگر پرداخت کنیم.
برخی فعاالن بازار خ��ودرو معتقدن��د واردات تأثیر چندان��ی بر قیمت
خودروهای داخلی نخواهد داش��ت .فرید زاوه ،کارشناس خودرو گفت:
واردات موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در ایران و چین
میشود ،اما تصور نکنید که به عنوان مثال قیمت پراید را به 60میلیون
کاهش دهد ،زیرا افزایش قیمت خودروهای داخلی ناش��ی از تورم بازار
است نه ممنوعیت واردات.
کاهش قیمتها با واردات خودروی دست دوم
سعید مؤتمنی ،رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو نیز در این مورد به
ت دوم به کشور صورت
خبرنگار فارس گفت :اگر واردات خودروهای دس 
گیرد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
ت دوم خارجی باعث متعادل
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دس 
شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها میشود ،عنوان كرد:
کش��ورهایی مانند آذربایجان ،گرجستان ،ارمنس��تان ،ترکیه و هند از
سیاست واردات خودروهای دس��ت دوم در جهت افزایش رضایتمندی
مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کردهاند.
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به گزارش تسنيم در ماههاي گذشته بازار روغن نباتي با كمبود مواجه
بود كه اين امر منجر به احتكار ،گرانفروشي و فروش اجباري محصوالت
ديگر در كنار روغن نباتي شد.
در روزهاي اخي��ر با تأمين روغن خ��ام مورد ني��از كارخانجات روغن
نباتي در فروشگاههاي افزايش يافته است هر چند هنوز اين محصول
در همه فروش��گاههاي وجود ندارد ،اما از نكات تعجب برانگيز در اين
ارتباط تفاوت قيمت روغن در بازار با قيمتهاي اعالم شده در سامانه
اطالعرساني قيمت كاال و خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان است .در حالي كه قيمت مصوب روغن نباتي 8هزار و
50تومان تا 8هزار و 250تومان است ،در بازار 10هزار تومان تا 13هزار
و 500تومان به فروش ميرسد .عباس قبادي ،دبير ستاد تنظيم بازار
با بيان اينكه مش��كلي در تأمين مواد اولي��ه كارخانجات روغن وجود
ندارد ،در اين ارتباط اظهار داش��ت :هفته گذش��ته 120هزار تن مواد
اوليه خام روغن به كشور وارد شد .در مورد روغن جامد مصرفي خانوار
هنوز مشكالتي وجود دارد كه با تالشهاي صورتگرفته هر چه زودتر
مسائل حل ميشود.
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جادوي بودجه فرهنگی علیه شرکتی!

بزرگنمايي بودجه چندميلياردي فرهنگي براي پنهانسازي بودجههاي چندصدهزار ميلياردي شركتي
مورد نقد ناظران و منتقدان بودجه قرار گرفت

گزارش یک

هادی غالمحسینی

عرفان کوچاری | تسنیم

ه�ر س�اله ب�راي انح�راف اف�كار عمومي از
رانتهاي پنه�ان توزيعي از رهگ�ذر بودجه
س�نواتي ،بودجه چن�د مجموع�ه فرهنگي
مذهبي كه س�ر جم�ع اين دس�ت بودجهها
اص ً
ال رقم چشمگيري نيس�ت ،در رسانههاي
جريان ليب�رال بزرگنمايي ميش�ود تا افكار
عمومي متوج�ه آنچه در ح�وزه بودجه بيش
از ٢هزارو ٤٠٠هزار ميلي�ارد توماني عمومي،
اختصاص�ي و ش�ركتها و نرخگذاريه�اي
رانتي�ر كااله�اي خ�اص ك�ه مص�ارف
ش�ركتي و تج�اري و بازرگاني دارد ،نش�ود.

بودجهريزي غيرعملياتي به يكي از گرفتاريهاي
اقتصاد ايران تبدي��ل شدهاس��ت ،در حالي كه
بخش بودجه نياز به تجزيه و تحليل و بررس��ي
دارد كه برخي از رس��انههاي وابسته به جريان
ليبرال و بنگاهها و ش��ركتهايي ك��ه از رهگذر
بودجه رانتهاي كالن بدست ميآورند با ايجاد
تشنج در فضای كشور و تشويش اذهان عمومي
و بزرگنمايي بودجه چند ميلياردي مجموعه ها و
نهادهاي فرهنگي و مذهبي تالش ميكنند نقاط
تاريك رانتي��ر بودجه براي م��ردم و نمايندگان
مجلس روش��ن نش��ود .البته همواره به شكلي
بودجهريزي ميشود تا استقراض چند صد هزار
ميلياردي توجهات را جل��ب كند تا يارانه پنهان
بيش از هزارهزار ميلي��ارد توماني كه محصول
نرخگذاري غلط كاال و خدمات و ماليات و عوارض
و تعرفهها اس��ت ،عيان نش��ود .با توجه به اينكه
حدود  ٦٠ميليون نفر مشمول حمايت معيشتي
شناخته ش��دهاند بايد از اساتيد و خبرگان علوم
مالي درخواست ش��ود به مجلس جهت اصالح
بودجه كمك كنند ،زيرا به نظر ميرس��د دولت
دانش و عزم كافي و الزم را در اين رابطه ندارد.
بهطور نمونه اگر نگاهي به س��خنان روز گذشته
س��ازمان برنام��ه بودجهايه��ا بيندازيم توجه
چنداني به بودجه شركتها و مقوله نرخگذاري
صحيح حاملهاي انرژي براي مصارف شركتي و
تجاري نميشود و با وجودي كه در تحريم نفتي
و شرايط كرونايي هستيم در حوزه صادرات نفت
و حتي فروش اوراق مال��ي نفتي نيز رؤياپردازي
شدهاست.
هرچ�ه نفت نفروختيم با ف�روش اوراق
جبران ميكنيم
محمدباقر نوبخت ،رئيس سازمان برنامه و بودجه

در نشس��ت خبري ديروز مديران اين س��ازمان
درباره اليحه بودج��ه  ۱۴۰۰با اش��اره به اينكه
وزارت نفت تكليف دارد در هر ش��رايطي سقف
صادرات نفت را به ميزان  2/3ميليون بشكه در
روز برساند ،گفت :مسئله ميزان فروش نفت يك
كف و س��قفي دارد كف آنها همين وضع موجود
در حد يك ميليون بشكه نفت است و سقفي كه
احتمال دارد بتوانيم به آن دست پيدا كنيم 2/3
ميليون بشكه است .بايد آماده باشيم اگر شرايطي
براي بهبود صادرات نفت پيش آمد توان توليد را
در آن سطح داشتهباشيم و سهم اوپك خودمان
را حفظ كنيم .آيا بايد براي اين برنامهريزي بكنيم
يا خير؟ حتماً تأييد ميكنيد كه بايد خودمان را
آماده كنيم.
وي افزود :اگر شرايط مش��ابه شرايط فعلي
باشد ،در حد يك ميليون بشكه در روز عمل
ميكنيم و آنچ��ه را كه نميتواني��م بيرون
بفروشيم به صورت پيشفروش داخلي انجام
ميدهيم اگر توانس��تيم بيرون بفروشيم ،به
همي��ن ترتيب صادرات عم��ل ميكنيم،اما
چرا بر عكس عمل نكرديم و چرا يك ميليون
نگذاشتيم كه اگر وضعمان خوب شد تا 2/3
ميليون بش��كه برويم؟ چون فروش نفت با
مالیات متفاوت اس��ت اگر ماليات كه اكنون
 ۲۲۵هزار ميلي��ارد تومان اس��ت ،به ۳۲۵
هزار ميليارد تومان برسد ،طبق قانون مجاز
هس��تيم همه آن را مصرف كني��م ،اما براي
نفت اينطور نيست ،اگر عددي كه در بودجه
پيشبيني شده يك ريال بيشتر شود ،اجازه
استفاده آن را نداريم و بايد به حساب ذخيره
ارزي بريزيم .به همي��ن جهت در حد ۱۹۹
هزار ميليارد تومان با ن��رخ  ۱۱هزار و ۵۰۰
توماني تصوير كرديم ،در حالي كه امس��ال
۴هزارو ۲۰۰تومان و ارز نيمايي در حد ۸هزار
تومان بسته بوديم.
نوبخت تأكيد كرد :هيچ نگراني نداريم هر چه از
تملك داراييهاي سرمايهاي محققنشود حسب
آنچه ش��ما گفتيد در ش��وراي عالي هماهنگي
اقتصادي روش كسري بودجه در دو چيز مشخص
شده و كارشناسان آن را مناس��ب ميدانند كه
فروش اوراق و فروش سهام كارخانجات را شامل
ميشود؛ هرچه نتوانستيم از صادرات  ۱۹۹هزار
ميليارد توماني نفت تحصيل كنيم از طريق اوراق

و فروش شركتها و سهام تأمين ميكنيم.
داليل عدم تطابق درآمدهاي نفتي با ارز
 ۴۲۰۰توماني پرداختي
همچنين معاون سازمان برنامه و بودجه سه دليل
براي عدم تطاب��ق ميزان صادرات نف��ت با ارقام
بودجه برشمرد و گفت :وزارت نفت تكليف دارد
در هر شرايطي س��قف صادرات نفت را به ميزان
 2/3ميليون بشكه در روز برساند.
س��يد حميد پورمحم��دي كه در اين نشس��ت
س��خن ميگفت در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر
اينكه درآمده��اي هفت ماهه ص��ادرات نفت و
گاز حدود  ۶هزار ميليارد تومان بوده و از طرفي
طبق اطالعيه بانك مرك��زي  6/2ميليارد دالر
براي كاالهاي اساس��ي پرداخت شده بفرماييد
درآمدهاي ارزي دولت چقدر بوده كه اين ميزان
به كاالهاي اساسي اختصاص پيدا كرده و مابقي
آن در درآمدهاي انعكاس نيافتهاست ،آيا با  6هزار
ميليارد تومان درآمد نفت��ي ميتوان اين حجم
از كاالهاي اساس��ي را تأمين كرد يا خير ،اظهار
داش��ت :ميزان صادرات ما دقيق��اً برابر با ميزان
وصولي در خزانه نيس��ت .برخ��ي از مواردي كه
صادر ميكنيم بعد از گذشت دوره زماني طوالني
با توجه به تحريمها به دس��ت ميآي��د بنابراين
ممكن اس��ت بخش��ي از اين منابع در دسترس
باشد،اما با تأخير زماني به دست ما ميرسد.

برخي از رسانههاي وابسته
به جريان ليبرال و بنگاهها
و شركتهايي كه از رهگذر
بودج�ه رانته�اي كالن
بدس�ت ميآورند با ايجاد
تش�نج در فضای كشور و
تش�ويش اذهان عمومي
و بزرگنمايي بودجه چند
ميلي�اردي مجموع�ه ها
و نهاده�اي فرهنگ�ي و
مذهب�ي تلاش ميكنند
نقاط تاريك رانتير بودجه
براي م�ردم و نمايندگان
مجل�س روش�ن نش�ود

وزارت صمت سريعتر «طرح افق» را براي حذف
داللي اجرا كند

سال ۹۷وقتي ارز ۴هزارو200توماني مطرح شد ،در عرض ششماه ثبت
شركتهاي جديد 34درصد افزايش يافت .اين شركتها براي خريد
و داللي مواد اوليه صنايع پاييندس�تي از بورس كاال اقدام كردند .اگر
وزارت صمت طرح افق را به س�رعت فعال كند ،قطع ًا افرادي كه به نام
توليد در حال سودجويي در اين بازار هستند ،شناسايي خواهند شد.

پورمحمدي افزود :نكته دوم اينكه منابع دولت
به حدي ب��ود كه بتوان��د  6/2ميلي��ارد دالر به
كاالي اساس��ي اختصاص دهد ،اگ��ر فرض را بر
اين بگذاريم كه تا پايان سال  2ميليارد دالر ديگر
به كاالي اساس��ي اختصاص دهيم س��ال آينده
نيز همين ميزان را پيشبين��ي ميكنيم؛ آنچه
در خزانه ميآيد آخرين مرحله اس��ت كه سهم
ارز ۴ه��زارو ۲۰۰توماني محاس��به و در اختيار
كاالهاي اساسي قرار ميگرفت ،اما آن چيزي كه
نيامدهاس��ت ،بدين خاطر است كه در سالهاي
قبل طبق دس��تور س��تاد تدابير ويژه يا جاهاي
ديگر ،به محض فروش نف��ت مابهالتفاوت ريالي
را از بانك مركزي ميگرفتيم ،اما امس��ال بنا به
مالحظات تورمي اين فشار را سازمان تقبل كرد
كه هر موقع بانك مركزي اي��ن منابع را در بازار
فروخت ،دريافت كند.
معاون اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه ادامه
داد :بنابراين اينكه ميزان ص��ادرات نفت با رقم
 6هزار ميليارد تومان تطابق ندارد ناش��ي از سه
مؤلفه است :الف -پول آن بخشي كه هنوز بانك
مركزي نرسيدهاست ،ب -پول آن به بانك مركزي
رسيدهاس��ت ،اما در بازار عرضه نشدهاست و ج-
ميزاني كه در بازار عرضه شده سهم ۴هزارو۲۰۰
تومان��ي دولت ب��وده كه صرف معيش��ت مردم
شدهاست.
پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال كه ارز نفت را
در بودجه سال جاري چه ميزان حساب كرديد،
گفت :طبيعتاً هر ميزان كه س��هم دولت بوده به
همان ميزان براي كاالهاي اساس��ي اختصاص
پيدا كردهاست .سال آينده ميزان صادرات نفت
ما متفاوت از امسال خواهد بود و بخش مهمي از
فروش نفت ما كه در سال جاري انجام شده سال
آينده وصول خواهد شد ،بنابراين سهم دولت نه
امس��ال  ۶ميليارد دالر نبوده بلكه بيشتر است و
سال آينده هم  ۸ميليارد دالر نخواهد بود ،بلكه
بيشتر خواهد بود؛ آنچه براي  ۴هزار و  ۲۰۰تومان
در نظر گرفتيم  ۸ميليارد دالر است و مابقي با نرخ
ارز آزاد يا هر چيز ديگري است كه محاسبات ما
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان است و هر نرخي كه بانك
مركزي فروخته مكلف اس��ت به حساب دولت
واريز كند.
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه در حالي كه مقام
معظم رهب��ري فرمودند تدابير اداره كش��ور را
بر اس��اس ش��رايط موجود و با فرض پابرجايي
تحريمها در نظر بگيري��د ،چگونه صادرات 2/3
ميليون بشكه نفت براي س��ال  ۱۴۰۰مفروض
ش��ده و فرض س��ازمان برنامه و بودج��ه براي
پيشبيني اين رقم چيست،گفت :از چند منظر
اين موضوع را بايد نگاه كرد؛ وزارت نفت تكليف
دارد در هر ش��رايطي س��قف صادرات را به اين
اندازه برساند ،اين مس��ئله نهتنها قبيح نيست،
بلكه پسنديده اس��ت تا بتوان شرايط تحريمي
را بشكنيم و اگر ش��رايط غيرتحريمي بود ،كار
را بهتر از اين جلو ببرد كه رابطه دولت و وزارت
نفت است.
پورمحمدي مسئله ديگر را مرتبط با پيشبيني
بودجه نفت دانس��ت و افزود :ه��ر چه فروختيم
و نگرفتيم س��ال آينده ميتواني��م بگيريم آنچه
پيشبين��ي كرديم ك��ه ۱۱ه��زارو ۵۰۰تومان
بفروش��يم ،كمتر يا بيشتر بش��ود الزامي نيست
و س��وم اينكه به هر دليل��ي ارز از ۱۱هزارو۵۰۰
تومان پايينتر آمد يا منابع وصول شد ،اختياري
از قانونگذار طلب ميكنیم كه تا رقم  ۱۹۹هزار
ميليارد تومان بتوانيم اوراق بفروشيم يا نفت را
پيشفروش كنيم؛ بنابراين فرمايش مقام معظم
رهبري مبني بر اينكه بايد تحريمها را بشكنيم
سر جاي خود است و وزير نفت مكلف است منابع
را به اين رقم برساند و ديگري بحث بودجه است
كه منعطف ديديم.

بررسي وضعيت صنايع پاييندستي پتروشيميها نشان ميدهد كه يكي از
مشكالت جدي اين صنايع كمبود مواد اوليه مورد نياز آنها است .كمبود مواد
اوليه باعث شده كه براي خريد اين مواد از بورس كاال ،رقابت شديدي صورت
بگيرد كه نتيجه اين اتفاق ،افزايش قابل مالحظ ه قيمت مواد اوليه و در نتيجه
افزايش قيمت محصول توليدي خواهد بود.
از طرفي حضور گس��ترده دالالن در بازار بورس براي خري��د برخي از مواد
اوليه مورد نياز صنايع پاييندس��تي نيز باعث تش��ديد رقابت بين دالالن و
توليدكنندگان واقعي شدهاس��ت .يكي از تبعات منف��ي مداخله دالالن در
بازار ،افزايش قيمت برخي مواد اوليه تا سقف  70الي 80درصد باالي قيمت
فوب صادراتي است كه دود اين افزايش قيمت در نهايت به چشم عموم مردم
ميرود .به اعتقاد كارشناسان ،اولويت نهايي وزارت نفت در صنعت نفت بايد به
برنامهريزي و سياستگذاري در جهت توسعه صنايع پاييندستي پتروشيمي
ختم شود ،زيرا ارزش افزوده و اشتغالزايي اصلي در صنعت نفت در صنايع
تكميلي پتروشيمي تحقق مييابد ،اما با اين وجود در ادوار مختلف سياست
مشخصي براي توسعه اين صنعت توس��ط وزارت نفت اتخاذ نشدهاست .در
اين خصوص مرضيه طهماس��بي ،رئيس دفتر توسعه صنايع پايين دستي
پتروش��يمي در گفتوگو با فارس ميگويد :واقعيت اين است كه برخالف
ساير دنيا صنعت پتروشيمي در كشور به صورت يكپارچه رشد نكرده است،
زيرا ما صنايع باالدس��تي را بر اساس خوراكي كه داش��تيم و بدون توجه به
صنايع پاييندستي طراحي كرديم .اما بيتوجهي و بيبرنامه بودن در حوزه
پاييندستي پتروشيمي باعث شد كه قيمت تمام شده اين صنايع به نسبت
رقبا بيشتر باشد .وي ميافزايد :همچنين در دورهاي براي صنايع پاييندستي
مجوزهاي بياندازه و بدون هيچ رويكرد خاصي صادر شد .وقتي رانت خوبي
به پاييندستيها داده شد خيلي از افراد با وسايل دسته دوم خارجي اقدام به
ايجاد كارخانه و دريافت مجوز كردند .زيرا با توجه به رانت داده شده حتي اگر
وسايل و تجهيزات آنها فاقد تكنولوژي روز بود و مصرف برق بااليي هم داشت،
باز هم توليد كاال براي آنها س��ود بااليي داشت .در نتيجه مشكل تكنولوژي
پايين صنايع پاييندستي از اينجا ناشي ميشود .طهماسبي با اشاره به حضور
دالالن در بورس كاال ميگويد :به نظر من دليل اصلي حضور دالالن در بورس
كاال دو نرخي بودن نرخ ارز است .تفاوت در نرخ ارز آزاد و نيمايي باعث ميشود
كه يك توليدكننده بخشي از موادي را كه ميخرد ،مصرف كند و بخشي ديگر
را به توليدكننده بزرگتر با قيمت دالر آزاد بفروش��د .ضمن آنكه نرخ ارز هم
در كشور روند افزايشي دارد و خريدار مطمئن است كه اگر مواد اوليه را نگه
دارد ،در دو هفته آينده حتماً روي آن س��ود خواهد داشت .وي ميافزايد :با
اصراري كه از طرف دفتر ما ايجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتي را براي از
بين بردن فضاي داللي در بورس كاال در دستور كار قرار داده است .براي مثال
اين وزارتخانه ميانگين خريد دو سال اخير هر شركت را مشخص كرده است
كه بر اساس آنها به هر شركت اجازه ميدهد كه مقداري از اين ماده اوليه را
بخرد ،اما مطالبه جدي ما اين است كه «طرح افق» اجرايي شود.
وي تصريح ميكند :مبناي طرح افق اين اس��ت كه مشخص ميكند يك
محصول پتروش��يمي اگر خريداري ش��د ،مابهازاي آن چه م��ادهاي بايد
توليد ش��ود و توليدكننده بايد فاكتور فروش محصول نهايي را در سامانه
افق ثبت كند .اين س��ازوكار مش��خص ميكند چه ميزان از موادي كه در
بورس خريداري شده ،به كاال تبديل ش��ده و آن كاال چيست .اگر اين كار
را انجام دهد ،قطعاً افرادي كه به نام توليد در حال س��ودجويي در اين بازار
هستند شناسايي خواهند ش��د .طهماس��بي ميافزايد :بيشترين حضور
دالالن در بورس كاال مربوط به سال 92بود كه اعالم كرده بودند محصوالت
پتروش��يمي 13درصد نس��بت به قيمت جهاني تخفيف دارد .ما در همان
زمان در يك بازه ششماهه ،ش��اهد بوديم 30درصد شركتهاي متقاضي
جديدا ً ثبت شده بودند .در سال 97وقتي ارز 4هزارو 200توماني مطرح شد
با افزايش  34درصدي شركتهاي جديد روبهرو شديم ،يعني در بازه زماني
شش يا هفتماهه سال ،97نسبت به دوره مشابه سال قبل34 ،درصد ثبت
شركتهاي جديد ،رشد پيدا كرد.

توزيع 20هزار تن شكر در استانها
از محل ذخاير راهبردي

س�تاد تنظيم بازار مقرر كرد ،مق�دار ۲۰هزار تن ش�كر در اختيار
كارگروهه�اي تنظي�م ب�ازار اس�تانها قرار گي�رد تا ب�ا تصويب
اي�ن كارگروهه�ا در اس�تانهاي سراس�ر كش�ور توزيع ش�ود.

س��تاد تنظيم بازار مق��رر كرد مق��دار 20ه��زار تن ش��كر در اختيار
كارگروههاي تنظيم بازار استانها قرار گيرد تا با تصويب اين كارگروهها
در استانهاي سراسر كشور توزيع شود .اين تصميم در پي درخواست
ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مبني بر اختصاص شكر
طرح تنظيم بازار از مح��ل ذخاير راهبردي بوده اس��ت .كاهش روند
برداشت نيشكر در اثر بارندگيهاي شديد و عدم امكان تأمين شكر از
محل واردات به دليل اختالف قيمت مصوب با قيمت تمام شده شكر
وارداتي ،علت اين درخواست شركت بازرگاني دولتي ايران است .توزيع
۲۰هزار تن شكر تنظيم بازار در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار طرح شد
و با اكثريت آرا مورد موافقت قرار گرفت.

بازار

افزايش 19هزار و  730واحدي شاخص بورس تهران

گرانفروشي روغن
در بازار

در حال�ي ك�ه قيم�ت مص�وب روغ�ن نبات�ي ۸ه�زار و
۵۰توم�ان ت�ا ۸ه�زار و ۲۵۰توم�ان اس�ت در ب�ازار ۱۰ه�زار
توم�ان ت�ا ۱ ۳ه�زار و ۵ ۰۰توم�ان ب�ه ف�روش ميرس�د.
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ارز  4200توماني
پاي دالالن را به بورس كاال باز كرد

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ديروز در
پايان معامالت با افزايش 19هزار و 730واحد
روبهرو شد و ارزش معامالت بورس و فرابورس
به بيش از 18/9هزار ميليارد تومان رس�يد.

به گزارش فارس ،بورس اوراق بهادار تهران كه
بعد از اصالح حدود س��هماهه از هفته گذشته
ارزنده شده و رو به رشد قرار گرفته است ،ديروز
هم گرچه در ساعات آغازين بازار كاهش يافته
بود ،اما بعدا ً رو به افزايش گذاشت ،به گونهاي كه
در پايان معامالت ،شاخص كل با رشد 19هزار
و 730واحد به رقم يكميلي��ون و 490هزار و
711واحد رسيد .همچنين شاخص كل بورس
با معيار هموزن ،با افزايش 8هزار و 695واحد به
رقم 431هزار و 863واحد رسيد .ارزش بازار در
بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 5ميليون و
900هزار ميليارد تومان رسيد.

افزايش قيمتها در بازار سكه و دالر
نايب رئيس دوم اتحاديه طال و جواهر گفت:
با توجه به رش�د نرخ ارز و ان�س جهاني طال،
ديروز قيمت طال و سكه با افزايش همراه شد.

محمد كش��تي آراي افزود :روز شنبه هر قطعه
سكه طرح جديد ۱۲ميليون و ۱۵۰هزار تومان،
سكه طرح قديم ۱۱ميليون و ۲۵۰هزارتومان،
نيم سكه ۶ميليون و ۲۵۰هزار تومان ،ربع سكه
۴ميليون و ۲۰۰هزار تومان و س��كه گرمي نيز

۲ميليون و ۳۵۰هزار تومان فروخته ميشود.
كش��تي آراي گف��ت :هر ان��س جهان��ي طال
يکهزارو 839دالر و ه��ر مثقال طال ۴ميليون
و ۸۷۲هزار تومان قيمتگذاري ش��د .هر گرم
ط�لاي ۱۸عيار ني��ز يكميلي��ون و ۱۲۵هزار
تومان به فروش رس��يد .همچني��ن قيمت هر
دالر ۲۶هزار و ۱۵۰توم��ان و هر يورو ۳۱هزار و
۲۰۰تومان فروخته شد.
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