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يکش��نبه16آذر1399| 20ربیعالثان��ی1442|| روزنامهجوان| شماره6090 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، گمانه زنی ها 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 واردکنندگان خودرو به وزیر صنا پیشنهاد واردات خودرو 
با اس�تفاده از س�رمایه ایرانیان خارج از کش�ور را به وزیر صمت 
ارائه داده اند و مذاکراتي نیز در این خصوص صورت گرفته اس�ت. 
طبق الیحه بودجه سال 1400 که چند روز پیش به مجلس تقدیم شد، 
دولت 2 هزار و 40 میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی 
تعیین کرده اس��ت. در عین حال 2 هزار و 433 میلی��ارد تومان مالیات 
نقل و انتقال خودرو و 687 ه��زار و 673 میلیارد تومان به عنوان مالیات 

شماره گذاری 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 نشده اند، 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 سال های 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 قیمت ها را داده اند، اما این وعده ها تاکنون عملیاتی نشده و به جز 
کاهش نرخ ارز که توانست قیمت ها را در بازار خودرو کمی کاهش دهد، 
هیچ اقدامی برای منطقی شدن قیمت ها از سوی مسئوالن در این زمینه 
صورت نگرفته و قرعه کشی 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 می رسد راهی برای واردات 
خودرو در سال 1400 باز شده باشد. عالوه بر این، چراغ سبز مجلس برای 
واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه س��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 قطعه سازان 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 نمی ش��ود، بلکه ممکن اس��ت موجب بروز رانت، فساد و 
واردات خودروهای بی کیفیت شود. از این رو ضرورت دارد مجلس بازبینی 
دوباره ای بر این طرح داشته باشد تا به برداشته شدن هرگونه انحصار در 
این صنعت کمک کند. فعاالن بازار معتقدند که با موافقت وزیر صمت با 
واردات خودرو براي ایجاد رقابت در بازار داخلي، مي توان بر کاهش نسبي 
قیمت و از همه مهمتر کیفیت خودروهاي داخلي امیدوار بود به شرطي که 
دستگاه هاي ناظر بر واردات نظارت داشته باشند و خودروهاي بي کیفیت 

چیني روانه بازار ایران نشود.
 ورود دست کم 3 هزار دستگاه خودرو  در سال ۱4۰۰

مهدی دادفر،  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: 
با در نظر گرفتن متوسط قیمت 2۵ هزار دالری برای هر خودروی وارداتی، 
رقم دیده شده در بودجه 1400 به عنوان حقوق ورودی خودرو به معنای 

ورود دست کم 3 هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
وی افزود:  این تعداد هرچند بسیار اندک است، اما گام خوبی در ابتدای 
کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت ها در آشفته بازار کنونی خودروهای 
خارجی خواهد بود. در خوش��بینانه ترین حالت حتی اگر امروز واردات 
خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد 
شد، چراکه با وجود استانداردهای 8۵ گانه، واردکنندگان دست کم شش 

ماه معطل اخذ تأییدیه های الزم خواهند ماند.
دادفر گفت: ما برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه های 
مختلف ارائه کرده ایم، 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 سرمایه های موجود در خارج به داخل منتقل می شود و عالوه بر 
این پیشنهاد کردیم که تا سه س��ال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته 
باشند. دادفر در گفت وگو با فارس ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهاداتمان 
استفاده از اعتبار ش��رکت های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات 
خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می توانیم 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 
خودرو های داخلی نخواهد داش��ت. فرید زاوه، کارشناس خودرو گفت: 
واردات موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در ایران و چین 
می شود، 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 قیمت ها با واردات خودروی دست دوم

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو نیز در این مورد به 
خبرنگار فارس گفت: اگر واردات خودروهای دست  دوم به کشور صورت 

گیرد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. 
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دست  دوم خارجی باعث متعادل 
شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها می شود، عنوان کرد: 
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 کرده اند.

 گرانفروشي روغن
در بازار 

و  ۸ ه�زار  نبات�ي  روغ�ن  مص�وب  قیم�ت  ک�ه  حال�ي  در 
۵۰ توم�ان ت�ا ۸ ه�زار و ۲۵۰ توم�ان اس�ت در ب�ازار ۱۰ ه�زار 
۵۰۰ توم�ان ب�ه ف�روش مي رس�د.  توم�ان ت�ا ۱3 ه�زار و 
به گزارش تسنیم در ماه هاي گذشته بازار روغن نباتي با کمبود مواجه 
بود که این امر منجر به احتکار، گرانفروشي و فروش اجباري محصوالت 

دیگر در کنار روغن نباتي شد. 
در روزهاي اخی��ر با تأمین روغن خ��ام مورد نی��از کارخانجات روغن 
نباتي در فروشگاه هاي افزایش یافته است هر چند هنوز این محصول 
در همه فروش��گاه هاي وجود ندارد، اما از نکات تعجب برانگیز در این 
ارتباط تفاوت قیمت روغن در بازار با قیمت هاي اعالم شده در سامانه 
اطالع رساني قیمت کاال و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان است. در حالي که قیمت مصوب روغن نباتي 8 هزار و 
۵0 تومان تا 8 هزار و 2۵0 تومان است، در بازار 10 هزار تومان تا 13 هزار 
و ۵00 تومان به فروش مي رسد. عباس قبادي، دبیر ستاد تنظیم بازار 
با بیان اینکه مش��کلي در تأمین مواد اولی��ه کارخانجات روغن وجود 
ندارد، در این ارتباط اظهار داش��ت: هفته گذش��ته 120 هزار تن مواد 
اولیه خام روغن به کشور وارد شد. در مورد روغن جامد مصرفي خانوار 
هنوز مشکالتي وجود دارد که با تالش هاي صورت گرفته هر چه زودتر 

مسائل حل مي شود.

جادوي بودجه فرهنگی علیه شرکتی!
  بزرگنمایي بودجه چندمیلیاردي فرهنگي براي پنهان سازي بودجه هاي چندصدهزار میلیاردي شرکتي

مورد نقد ناظران و منتقدان بودجه قرار گرفت

ه�ر س�اله ب�راي انح�راف اف�کار عمومي از 
رانت هاي پنه�ان توزیعي از رهگ�ذر بودجه 
س�نواتي، بودجه چن�د مجموع�ه فرهنگي 
مذهبي که س�ر جم�ع این دس�ت بودجه ها 
اصاًل رقم چشمگیري نیس�ت، در رسانه هاي 
جریان لیب�رال بزرگنمایي مي ش�ود تا افکار 
عمومي متوج�ه آنچه در ح�وزه بودجه بیش 
از ۲هزارو4۰۰ هزار میلی�ارد توماني عمومي، 
اختصاص�ي و ش�رکت ها و نرخ گذاري ه�اي 
مص�ارف  ک�ه  خ�اص  کااله�اي  رانتی�ر 
ش�رکتي و تج�اري و بازرگاني دارد، نش�ود. 
بودجه ریزي غیر عملیاتي به یکي از گرفتاري هاي 
اقتصاد ایران تبدی��ل شده اس��ت، در حالي که 
بخش بودجه نیاز به تجزیه و تحلیل و بررس��ي 
دارد که برخي از رس��انه هاي وابسته به جریان 
لیبرال و بنگاه ها و ش��رکت هایي ک��ه از رهگذر 
بودجه رانت هاي کالن بدست مي آورند با ایجاد 
تشنج در فضای کشور و تشویش اذهان عمومي 
و بزرگنمایي بودجه چند میلیاردي مجموعه ها و 
نهادهاي فرهنگي و مذهبي تالش مي کنند نقاط 
تاریک رانتی��ر بودجه براي م��ردم و نمایندگان 
مجلس روش��ن نش��ود. البته همواره به شکلي 
بودجه ریزي مي شود تا استقراض چند صد هزار 
میلیاردي توجهات را جل��ب کند تا یارانه پنهان 
بیش از هزارهزار میلی��ارد توماني که محصول 
نرخ گذاري غلط کاال و خدمات و مالیات و عوارض 
و تعرفه ها اس��ت، عیان نش��ود. با توجه به اینکه 
حدود 60 میلیون نفر مشمول حمایت معیشتي 
شناخته ش��ده اند باید از اساتید و خبرگان علوم 
مالي درخواست ش��ود به مجلس جهت اصالح 
بودجه کمک کنند، زیرا به نظر مي رس��د دولت 

دانش و عزم کافي و الزم را در این رابطه ندارد. 
به طور نمونه اگر نگاهي به س��خنان روز گذشته 
س��ازمان برنام��ه بودجه اي ه��ا بیندازیم توجه 
چنداني به بودجه شرکت ها و مقوله نرخ گذاري 
صحیح حامل هاي انرژي براي مصارف شرکتي و 
تجاري نمي شود و با وجودي که در تحریم نفتي 
و شرایط کرونایي هستیم در حوزه صادرات نفت 
و حتي فروش اوراق مال��ي نفتي نیز رؤیا پردازي 

شده است. 
   هرچ�ه نفت نفروختیم با ف�روش اوراق 

جبران مي کنیم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 

در نشس��ت خبري دیروز مدیران این س��ازمان 
درباره الیحه بودج��ه 1400 با اش��اره به اینکه 
وزارت نفت تکلیف دارد در هر ش��رایطي سقف 
صادرات نفت را به میزان 2/3 میلیون بشکه در 
روز برساند، گفت: مسئله میزان فروش نفت یک 
کف و س��قفي دارد کف آنها همین وضع موجود 
در حد یک میلیون بشکه نفت است و سقفي که 
احتمال دارد بتوانیم به آن دست پیدا کنیم 2/3 
میلیون بشکه است. باید آماده باشیم اگر شرایطي 
براي بهبود صادرات نفت پیش آمد توان تولید را 
در آن سطح داشته باشیم و سهم اوپک خودمان 
را حفظ کنیم. آیا باید براي این برنامه ریزي بکنیم 
یا خیر؟ حتماً تأیید مي کنید که باید خودمان را 

آماده کنیم. 
وي افزود: اگر شرایط مش��ابه شرایط فعلي 
باشد، در حد یک میلیون بشکه در روز عمل 
مي کنیم و آنچ��ه را که نمي توانی��م بیرون 
بفروشیم به صورت پیش فروش داخلي انجام 
مي دهیم اگر توانس��تیم بیرون بفروشیم، به 
همی��ن ترتیب صادرات عم��ل مي کنیم، اما 
چرا بر عکس عمل نکردیم و چرا یک میلیون 
نگذاشتیم که اگر وضع مان خوب شد تا 2/3 
میلیون بش��که برویم؟ چون فروش نفت با 
مالیات متفاوت  اس��ت اگر مالیات که اکنون 
22۵ هزار میلی��ارد تومان اس��ت، به 32۵ 
هزار میلیارد تومان برسد، طبق قانون مجاز 
هس��تیم همه آن را مصرف کنی��م، اما براي 
نفت اینطور نیست، اگر عددي که در بودجه 
پیش بیني شده یک ریال بیشتر شود، اجازه 
استفاده آن را نداریم و باید به حساب ذخیره 
ارزي بریزیم. به همی��ن جهت در حد 1۹۹ 
هزار میلیارد تومان با ن��رخ 11 هزار و ۵00 
توماني تصویر کردیم، در حالي که امس��ال 
4هزارو200 تومان و ارز نیمایي در حد 8هزار 

تومان بسته بودیم. 
نوبخت تأکید کرد: هیچ نگراني نداریم هر چه از 
تملک دارایي هاي سرمایه اي محقق  نشود حسب 
آنچه ش��ما گفتید در ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي روش کسري بودجه در دو چیز مشخص 
شده و کارشناسان آن را مناس��ب مي دانند که 
فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات را شامل 
مي شود؛ هرچه نتوانستیم از صادرات 1۹۹ هزار 
میلیارد توماني نفت تحصیل کنیم از طریق اوراق 

و فروش شرکت ها و سهام تأمین مي کنیم. 
   دالیل عدم تطابق درآمدهاي نفتي با ارز 

4۲۰۰ توماني پرداختي
همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه سه دلیل 
براي عدم تطاب��ق میزان صادرات نف��ت با ارقام 
بودجه برشمرد و گفت: وزارت نفت تکلیف دارد 
در هر شرایطي س��قف صادرات نفت را به میزان 

2/3 میلیون بشکه در روز برساند. 
س��ید حمید پورمحم��دي که در این نشس��ت 
س��خن مي گفت در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر 
اینکه درآمده��اي هفت ماهه ص��ادرات نفت و 
گاز حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده و از طرفي 
طبق اطالعیه بانک مرک��زي 6/2 میلیارد دالر 
براي کاالهاي اساس��ي پرداخت شده بفرمایید 
درآمدهاي ارزي دولت چقدر بوده که این میزان 
به کاالهاي اساسي اختصاص پیدا کرده و مابقي 
آن در درآمدهاي انعکاس نیافته است، آیا با 6 هزار 
میلیارد تومان درآمد نفت��ي مي توان این حجم 
از کاالهاي اساس��ي را تأمین کرد یا خیر، اظهار 
داش��ت: میزان صادرات ما دقیق��اً برابر با میزان 
وصولي در خزانه نیس��ت. برخ��ي از مواردي که 
صادر مي کنیم بعد از گذشت دوره زماني طوالني 
با توجه به تحریم ها به دس��ت مي آی��د بنابراین 
ممکن اس��ت بخش��ي از این منابع در دسترس 

باشد، اما با تأخیر زماني به دست ما مي رسد. 

پورمحمدي افزود: نکته دوم اینکه منابع دولت 
به حدي ب��ود که بتوان��د 6/2 میلی��ارد دالر به 
کاالي اساس��ي اختصاص دهد، اگ��ر فرض را بر 
این بگذاریم که تا پایان سال 2 میلیارد دالر دیگر 
به کاالي اساس��ي اختصاص دهیم س��ال آینده 
نیز همین میزان را پیش بین��ي مي کنیم؛ آنچه 
در خزانه مي آید آخرین مرحله اس��ت که سهم 
ارز 4ه��زارو200 توماني محاس��به و در اختیار 
کاالهاي اساسي قرار مي گرفت، اما آن چیزي که 
نیامده اس��ت، بدین خاطر است که در سال هاي 
قبل طبق دس��تور س��تاد تدابیر ویژه یا جاهاي 
دیگر، به محض فروش نف��ت مابه التفاوت ریالي 
را از بانک مرکزي مي گرفتیم، اما امس��ال بنا به 
مالحظات تورمي این فشار را سازمان تقبل کرد 
که هر موقع بانک مرکزي ای��ن منابع را در بازار 

فروخت، دریافت کند. 
معاون اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: بنابراین اینکه میزان ص��ادرات نفت با رقم 
6 هزار میلیارد تومان تطابق ندارد ناش��ي از سه 
مؤلفه است: الف- پول آن بخشي که هنوز بانک 
مرکزي نرسیده است، ب- پول آن به بانک مرکزي 
رسیده اس��ت، اما در بازار عرضه نشده است و ج- 
میزاني که در بازار عرضه شده سهم 4هزارو200 
تومان��ي دولت ب��وده که صرف معیش��ت مردم 

شده است. 
پورمحمدي در پاسخ به این سؤال که ارز نفت را 
در بودجه سال جاري چه میزان حساب کردید، 
گفت: طبیعتاً هر میزان که س��هم دولت بوده به 
همان میزان براي کاالهاي اساس��ي اختصاص 
پیدا کرده است. سال آینده میزان صادرات نفت 
ما متفاوت از امسال خواهد بود و بخش مهمي از 
فروش نفت ما که در سال جاري انجام شده سال 
آینده وصول خواهد شد، بنابراین سهم دولت نه 
امس��ال 6 میلیارد دالر نبوده بلکه بیشتر است و 
سال آینده هم 8 میلیارد دالر نخواهد بود، بلکه 
بیشتر خواهد بود؛ آنچه براي 4 هزار و 200 تومان 
در نظر گرفتیم 8 میلیارد دالر است و مابقي با نرخ 
ارز آزاد یا هر چیز دیگري است که محاسبات ما 
11 هزار و ۵00 تومان است و هر نرخي که بانک 
مرکزي فروخته مکلف اس��ت به حساب دولت 

واریز کند. 
وي در پاسخ به این س��ؤال که در حالي که مقام 
معظم رهب��ري فرمودند تدابیر اداره کش��ور را 
بر اس��اس ش��رایط موجود و با فرض پابرجایي 
تحریم ها در نظر بگیری��د، چگونه صادرات 2/3 
میلیون بشکه نفت براي س��ال 1400 مفروض 
ش��ده و فرض س��ازمان برنامه و بودج��ه براي 
پیش بیني این رقم چیست، گفت: از چند منظر 
این موضوع را باید نگاه کرد؛ وزارت نفت تکلیف 
دارد در هر ش��رایطي س��قف صادرات را به این 
اندازه برساند، این مس��ئله نه تنها قبیح نیست، 
بلکه پسندیده اس��ت تا بتوان شرایط تحریمي 
را بشکنیم و اگر ش��رایط غیر تحریمي بود، کار 
را بهتر از این جلو ببرد که رابطه دولت و وزارت 

نفت است. 
پورمحمدي مسئله دیگر را مرتبط با پیش بیني 
بودجه نفت دانس��ت و افزود: ه��ر چه فروختیم 
و نگرفتیم س��ال آینده مي توانی��م بگیریم آنچه 
پیش بین��ي کردیم ک��ه 11ه��زارو۵00 تومان 
بفروش��یم، کمتر یا بیشتر بش��ود الزامي نیست 
و س��وم اینکه به هر دلیل��ي ارز از 11هزارو۵00 
تومان پایین تر آمد یا منابع وصول شد، اختیاري 
از قانونگذار طلب مي کنیم که تا رقم 1۹۹ هزار 
میلیارد تومان بتوانیم اوراق بفروشیم یا نفت را 
پیش فروش کنیم؛ بنابراین فرمایش مقام معظم 
رهبري مبني بر اینکه باید تحریم ها را بشکنیم 
سر جاي خود است و وزیر نفت مکلف است منابع 
را به این رقم برساند و دیگري بحث بودجه است 

که منعطف دیدیم.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در 
پایان معامالت با افزایش ۱9 هزار و 73۰ واحد 
روبه رو شد و ارزش معامالت بورس و فرابورس 
به بیش از ۱۸/9هزار میلیارد تومان رس�ید. 

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران که 
بعد از اصالح حدود س��ه ماهه از هفته گذشته 
ارزنده شده و رو به رشد قرار گرفته است، دیروز 
هم گرچه در ساعات آغازین بازار کاهش یافته 
بود، اما بعداً رو به افزایش گذاشت، به گونه اي که 
در پایان معامالت، شاخص کل با رشد 1۹ هزار 
و 730 واحد به رقم یک میلی��ون و 4۹0 هزار و 
711 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس 
با معیار هم وزن، با افزایش 8 هزار و 6۹۵ واحد به 
رقم 431 هزار و 863 واحد رسید. ارزش بازار در 
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۵ میلیون و 

۹00 هزار میلیارد تومان رسید.

نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر گفت: 
با توجه به رش�د نرخ ارز و ان�س جهاني طال، 
دیروز قیمت طال و سکه با افزایش همراه شد. 
محمد کش��تي آراي افزود: روز شنبه هر قطعه 
سکه طرح جدید 12 میلیون و 1۵0 هزار تومان، 
سکه طرح قدیم 11 میلیون و 2۵0 هزار تومان، 
نیم سکه 6 میلیون و 2۵0 هزار تومان، ربع سکه 
4 میلیون و 200 هزار تومان و س��که گرمي نیز 

2 میلیون و 3۵0 هزار تومان فروخته مي شود. 
کش��تي آراي گف��ت: هر ان��س جهان��ي طال 
یکهزارو83۹ دالر و ه��ر مثقال طال 4 میلیون 
و 872 هزار تومان قیمت گذاري ش��د. هر گرم 
ط��الي 18 عیار نی��ز یک میلی��ون و 12۵ هزار 
تومان به فروش رس��ید. همچنی��ن قیمت هر 
دالر 26 هزار و 1۵0 توم��ان و هر یورو 31 هزار و 

200 تومان فروخته شد. 

افزايش 19 هزار و 730 واحدي شاخص بورس تهران

افزايش قيمت ها در بازار سكه و دالر

    بازار

هاد ی  غالمحسینی
  گزارش  یک 

آگهى تغییرات شرکت صباى دلیجان سهامى خاص
به شماره ثبت 225 و شناسه ملى 10780016280 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (1055610)

آگهى تغییرات شرکت حمل و نقل داخلى و بین المللى 
جوان سیر ایثار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 82953

و شناسه ملى 10101275735 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1055477)

آگهى تغییرات شرکت صباى دلیجان سهامى خاص به شماره ثبت 225 
و شناسه ملى 10780016280 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (1055609)

برخي از رسانه هاي وابسته 
به جریان لیبرال و بنگاه ها 
و شرکت هایي که از رهگذر 
بودج�ه رانت ه�اي کالن 
بدس�ت مي آورند با ایجاد 
تش�نج در فضای کشور و 
تش�ویش اذهان عمومي 
و بزرگنمایي بودجه چند 
میلی�اردي مجموع�ه ها 
و نهاده�اي فرهنگ�ي و 
مذهب�ي ت�الش مي کنند 
نقاط تاریك رانتیر بودجه 
براي م�ردم و نمایندگان 
مجل�س روش�ن نش�ود

 ارز 4200 توماني
پاي دالالن را به بورس کاال باز کرد 

وزارت صمت سریع تر »طرح افق« را براي حذف 
داللي اجرا کند

سال 97 وقتي ارز 4هزارو۲۰۰  توماني مطرح شد، در عرض شش ماه ثبت 
شرکت هاي جدید 34 درصد افزایش یافت. این شرکت ها براي خرید 
و داللي مواد اولیه صنایع پایین دس�تي از بورس کاال اقدام کردند. اگر 
وزارت صمت طرح افق را به س�رعت فعال کند، قطعًا افرادي که به نام 
تولید در حال سودجویي در این بازار هستند، شناسایي خواهند شد. 
بررسي وضعیت صنایع پایین دستي پتروشیمي ها نشان مي دهد که یکي از 
مشکالت جدي این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است. کمبود مواد 
اولیه باعث شده که براي خرید این مواد از بورس کاال، رقابت شدیدي صورت 
بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل مالحظه  قیمت مواد اولیه و در نتیجه 

افزایش قیمت محصول تولیدي خواهد بود. 
از طرفي حضور گس��ترده دالالن در بازار بورس براي خری��د برخي از مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع پایین دس��تي نیز باعث تش��دید رقابت بین دالالن و 
تولیدکنندگان واقعي شده اس��ت. یکي از تبعات منف��ي مداخله دالالن در 
بازار، افزایش قیمت برخي مواد اولیه تا سقف 70 الي 80 درصد باالي قیمت 
فوب صادراتي است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم 
مي رود. به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایي وزارت نفت در صنعت نفت باید به 
برنامه ریزي و سیاست گذاري در جهت توسعه صنایع پایین دستي پتروشیمي 
ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال زایي اصلي در صنعت نفت در صنایع 
تکمیلي پتروشیمي تحقق مي یابد، اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست 
مشخصي براي توسعه این صنعت توس��ط وزارت نفت اتخاذ نشده است. در 
این خصوص مرضیه طهماس��بي، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستي 
پتروش��یمي در گفت وگو با فارس مي گوید: واقعیت این است که برخالف 
سایر دنیا صنعت پتروشیمي در کشور به صورت یکپارچه رشد نکرده است، 
زیرا ما صنایع باالدس��تي را بر اساس خوراکي که داش��تیم و بدون توجه به 
صنایع پایین  دستي طراحي کردیم. اما بي توجهي و بي برنامه بودن در حوزه 
پایین دستي پتروشیمي باعث شد که قیمت تمام شده این صنایع به نسبت 
رقبا بیشتر باشد. وي مي افزاید: همچنین در دوره  اي براي صنایع پایین  دستي 
مجوزهاي بي  اندازه و بدون هیچ رویکرد خاصي صادر شد. وقتي رانت خوبي 
به پایین دستي ها داده شد خیلي از افراد با وسایل دسته دوم خارجي اقدام به 
ایجاد کارخانه و دریافت مجوز کردند. زیرا با توجه به رانت داده شده حتي اگر 
وسایل و تجهیزات آنها فاقد تکنولوژي روز بود و مصرف برق باالیي هم داشت، 
باز هم تولید کاال براي آنها س��ود باالیي داشت. در نتیجه مشکل تکنولوژي 
پایین صنایع پایین دستي از اینجا ناشي مي شود. طهماسبي با اشاره به حضور 
دالالن در بورس کاال مي گوید: به نظر من دلیل اصلي حضور دالالن در بورس 
کاال دو نرخي بودن نرخ ارز است. تفاوت در نرخ ارز آزاد و نیمایي باعث مي شود 
که یک تولیدکننده بخشي از موادي را که مي  خرد، مصرف کند و بخشي دیگر 
را به تولیدکننده بزرگتر با قیمت دالر آزاد بفروش��د. ضمن آنکه نرخ ارز هم 
در کشور روند افزایشي دارد و خریدار مطمئن است که اگر مواد اولیه را نگه 
دارد، در دو هفته آینده حتماً روي آن س��ود خواهد داشت. وي مي افزاید: با 
اصراري که از طرف دفتر ما ایجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتي را براي از 
بین بردن فضاي داللي در بورس کاال در دستور کار قرار داده است. براي مثال 
این وزارتخانه میانگین خرید دو سال اخیر هر شرکت را مشخص کرده است 
که بر اساس آنها به هر شرکت اجازه مي دهد که مقداري از این ماده اولیه را 

بخرد، اما مطالبه جدي ما این است که »طرح افق« اجرایي شود. 
وي تصریح مي کند: مبناي طرح افق این اس��ت که مشخص مي کند یک 
محصول پتروش��یمي اگر خریداري ش��د، مابه  ازاي آن چه م��اده  اي باید 
تولید ش��ود و تولیدکننده باید فاکتور فروش محصول نهایي را در سامانه 
افق ثبت کند. این س��ازوکار مش��خص مي کند چه میزان از موادي که در 
بورس خریداري شده، به کاال تبدیل ش��ده و آن کاال چیست. اگر این کار 
را انجام دهد، قطعاً افرادي که به نام تولید در حال س��ودجویي در این بازار 
هستند شناسایي خواهند ش��د. طهماس��بي مي افزاید: بیشترین حضور 
دالالن در بورس کاال مربوط به سال ۹2 بود که اعالم کرده بودند محصوالت 
پتروش��یمي 13درصد نس��بت به قیمت جهاني تخفیف دارد. ما در همان 
زمان در یک بازه شش ماهه، ش��اهد بودیم 30درصد شرکت  هاي متقاضي 
جدیداً ثبت شده بودند. در سال۹7 وقتي ارز 4هزارو200 توماني مطرح شد 
با افزایش 34 درصدي شرکت  هاي جدید روبه رو شدیم، یعني در بازه زماني 
شش یا هفت ماهه سال ۹7، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34 درصد ثبت 

شرکت  هاي جدید، رشد پیدا کرد.

 توزیع 20 هزار تن شكر در استان ها 
از محل ذخایر راهبردي

س�تاد تنظیم بازار مقرر کرد، مق�دار ۲۰ هزار تن ش�کر در اختیار 
کارگروه ه�اي تنظی�م ب�ازار اس�تان ها قرار گی�رد تا ب�ا تصویب 
ای�ن کارگروه ه�ا در اس�تان هاي سراس�ر کش�ور توزیع ش�ود. 
س��تاد تنظیم بازار مق��رر کرد مق��دار 20 ه��زار تن ش��کر در اختیار 
کارگروه هاي تنظیم بازار استان ها قرار گیرد تا با تصویب این کارگروه ها 
در استان هاي سراسر کشور توزیع شود. این تصمیم در پي درخواست 
ش��رکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران مبني بر اختصاص شکر 
طرح تنظیم بازار از مح��ل ذخایر راهبردي بوده اس��ت. کاهش روند 
برداشت نیشکر در اثر بارندگي هاي شدید و عدم امکان تأمین شکر از 
محل واردات به دلیل اختالف قیمت مصوب با قیمت تمام شده شکر 
وارداتي، علت این درخواست شرکت بازرگاني دولتي ایران است. توزیع 
20 هزار تن شکر تنظیم بازار در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار طرح شد 

و با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت.

عرفان کوچاری  |   تسنیم

بهنازقاسمی


