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شاخص بورس به نيمه  76هزار واحد رسيد

یکشنبه  18آبان  15 1393محرم  9 1436نوامبر  2014شماره 1518

فرهيختگان :در جريان معامالت ديروز بازار س�رمايه ش�اخص بورس رشد  253واحدي را به ثبت
رساند و به نيمه  76هزار واحد نزديک شد.
در پايان معامالت بازار س�رمايه با دادوس�تد يک ميليارد و  165ميليون سهم و حق تقدم به ارزش
 289ميليارد تومان در  103هزار نوبت معامالتي ،ش�اخص بورس  253واحد رش�د کرد و در ارتفاع
 76ه�زار و  420واح�د قرار گرفت .نمادهاي معامالتي اخابر ،تاپيکو و فارس در اين روز بيش�ترين
اثر مثبت را در روند صعودي نماگر بازار سهام از خود به جاي گذاشتند و در مقابل نمادهاي وبملت،
وبصادر و فملي مانع رشد بيشتر شاخص بورس شدند.

تـــحليل

ســــر خـــــط

دگرگوني شيوه عزل رئيس کل بانک مرکزي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد
نحوه عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي که
هفته گذش��ته به تصويب رسيد و بايد به تاييد
نهايي مقام معظم رهبري برسد ،واکنش بسياري
از کارشناس��ان اقتص��ادي و حت��ي نمايندگان
مجلس را هم برانگيخته است .طبق اين مصوبه،
رئيس کل بانک مرکزي با پيشنهاد وزير اقتصاد
و تاييد هياتوزيران انتخاب ميش��ود و دوره
رياس��ت بانک مرکزي پنج س��اله خواهد بود.
بسياري از اقتصاددانان معتقدند که اين مصوبه
اس��تقالل بانک مرکزي را زيرسوال برده است.
اما محمدهاشم پس��ران ،اقتصاددان سرشناس
ايراني که همواره بهعن��وان يکي از بختهاي

نوع ارز

برابري

يورو به دالر

1/24

پوند به دالر

1/58

دالر به يوآن

6/11

دالر به درهم

3/76

دالر به ين

114/5

دالر به روپيه

61/5

جه��ت را ع��وض کند .چ��ون عدماطمينان و
انتظارات تورمي ايجاد ميکند و به بازار تزلزل
ميدهد .اگر شما يک نفر را که متخصص است
انتخاب کردهايد ،دوره صدارتش را هفتساله
کنيد که اصال رئيسجمهور جديد نتواند او را
عزل کند».

رئيس دفتر رئيسجمهوري با اشاره به جزئيات
اصالحات جديد اقتصادي دولت يازدهم عنوان کرد

تعويقافزايش
قيمتآب و برق

نهاونديان :قدرت برنامهريزي
به اقتصاد ايران بازگشته است
فرهــيخــتگــ��ان| رئيس
دفتــــررئيسجمهوري،
افزاي��ش قيم��ت ب��رق
و آب را موک��ول به اج��راي فاز بعدي
هدفمندي يارانهها کرد.
محم��د نهاونديان که ديروز در افتتاحيه
نمايش��گاه تخصص��ي ب��رق صحب��ت
ميکرد ،گفت ک��ه «افزايش تعرفههاي
آب و برق بايد مورد بررسي قرار گيرد»
ام��ا در فاز بع��دي اج��راي هدفمندي
يارانهها ،نهاونديان گفته است« :بخشي
از درآمدهاي صنعت برق صرف تامين
مناب��ع مورد ني��از هدفمن��دي يارانهها
ميش��ود و اين موضوع موجب افزايش
بدهيهاي صنعت برق ش��ده ک��ه البته
در مرحل��ه دوم اج��راي هدفمن��دي
يارانهها قسمتي از اين مشکالت مرتفع
ميشود».
نهاونديان ب��ه زمان اج��راي «مرحله
دوم هدفمندي يارانهه��ا» و «افزايش
احتمالي قيمت آب و برق» اش��ارهاي
نکرده اس��ت ام��ا اظهار امي��دواري
کرده ک��ه در بودجه س��ال آينده هم
تخصي��ص الزم ب��راي اي��ن منظور
صورت گي��رد .ضمن اينک��ه به گفته
وي در اليح��ه خ��روج از رکود هم
مناس��باتي در نظ��ر گرفته ش��ده که
ميتوان��د کم��ک حال صنع��ت برق
باشد.
رئي��س دفت��ر رئيسجمه��وري ،در
ش��رايطي از بررس��ي قيم��ت آب
و ب��رق در ف��از بع��دي هدفمن��دي
ميگويد ک��ه پيش��تر ،وزير ني��رو با
بيان اينکه آببهايي کمت��ر از قيمت
تمامش��ده دارد و ارزان است و برق
بايد ب��ه قيمت واقعي خود برس��د تا
اين صنع��ت بتواند از پ��س هزينهها
برآيد از بررس��ي قيمته��اي جديد
ب��رق و آب در دول��ت خب��ر داده
ب��ود .آنچه که چيتچي��ان بيان کرده
انتظ��ار تغيير مج��دد قيم��ت آب و

بپردازد اما ب��ه نظر ميرس��د بحران
برق در بازه زمان��ي کوتاه بود .با اين
بدهيه��اي وزارت ني��رو در ح��ال
ح��ال اظه��ارات ديروز رئي��س دفتر
عميقتر شدن است.
رئيسجمه��وري حاکي از آن اس��ت
در چند س��ال گذش��ته باره��ا دولت
که دولت قصد ندارد به اين زوديها
س��عي ک��رد ب��ا ف��روش بخش��ي از
مکانيس��م تغيير قيم��ت را براي آب
نيروگاهها و واگ��ذاري برخي از آنها
و برق اجرا کن��د .کم��ا اينکه وعده
ب��ه پيمان��کاران ،بدهيه��اي خود را
همزماني اي��ن تصميم با ف��از بعدي
صاف کند ام��ا اين روش با اس��تقبال
هدفمن��دي عمال ي��ک ب��ازه زماني
پيمانکاران برق ،مواجه نش��د .با اين
مبهم و البته تا حدودي دور اس��ت.
حال وزير ني��رو گفته
حمي��د چيتچي��ان،
اس��ت ک��ه پيشبين��ي
وزي��ر ني��رو ،آبانماه
ش��ده  ۲۵۰۰ميلي��ارد
امس��ال بده��ي اي��ن
در چند سال گذشته بارها
توم��ان از بدهيها از
وزارتخانه را  ۲۵هزار
دولت سعي کرد با فروش
محل تهات��ر مطالبات
ميليارد توم��ان اعالم
بخشي از نيروگاهها و
و بده��ي ش��رکتها
کرده و گفت��ه بود که
واگذاري برخي از آنها به
پيمانکاران ،بدهيهاي خود
ش��ود.
پرداخ��ت
ف��روش آب و برق به
را صاف کند اما اين روش
عالوهبر اي��ن ،به گفته
قيم��ت ارزان باع��ث
با استقبال پيمانکاران برق
چيتچي��ان ،دول��ت
اين بدهي کالن ش��ده
مواجه نشد.
براي کاس��تن از ميزان
اس��ت و براي همين،
با اين حال وزير نيرو گفته
است که پيشبيني شده
بدهيه��ا ،باي��د پن��ج
اي��ن
درخواس��ت
 ۲۵۰۰ميليارد تومان از
هزار ميلي��ارد تومان از
وزارتخان��ه افزاي��ش
بدهيها از محل تهاتر
مح��ل ف��روش اوراق
قيم��ت آب و ب��رق
مطالبات و بدهي شرکتها
مش��ارکت تامي��ن کند
اس��ت .هر مترمکعب
پرداخت شود .عالوهبر
اين ،به گفته چيتچيان،
ک��ه آن ه��م تاکن��ون
آب آش��اميدني حدود
دولت براي کاستن از ميزان
تحقق نيافته است.
ه��زار توم��ان هزين��ه
بدهيها ،بايد پنج هزار
دارد ام��ا در ش��هرها
ميليارد تومان از محل فروش
دستاوردهاي
اي��ن مق��دار آب ب��ه
اوراق مشارکت تامين کند
که آن هم تاکنون تحقق
اقتصادي
قيم��ت  ۳۰۰توم��ان
نيافته است
دولت يازدهم
و در روس��تاها ۱۰۰
دفت��ر
رئي��س
فروخت��ه
توم��ان
ر ئيس جمه��و ر ي
ميشود .هر کيلووات
در کن��ار تش��ريح عملک��رد صنعت
س��اعت برق نيز بيش��تر از  ۹۵تومان
ب��رق و تمهي��دات آينده ب��راي اين
هزين��ه دارد در حالي ک��ه  ۵۰تومان
صنعت از تحوالت اقتصادي کش��ور
به م��ردم فروخت��ه ميش��ود و عمال
ني��ز س��خن گف��ت .وي با تش��ريح
وزارت نيرو در هر کيلووات ساعت
جزئيات اصالح��ات جديد اقتصادي
 ۴۵تومان کم دارد .بحران بدهيهاي
دول��ت يازده��م ،از کاهش ريس��ک
وزارت نيرو از چند سال پيش شروع
س��رمايهگذاري ،پيشبينيپذير شدن
شده است و دولت اميدوار بود که با
اقتصاد و بازگش��ت آرامش و کاهش
برنامه هدفمن��دي يارانهها و افزايش
التهابات اقتص��ادي بهعنوان مهمترين
قيم��ت آب و ب��رق بتواند کس��ري
دس��تاوردهاي بي��ش از ي��ک س��ال
بودج��ه را جب��ران و بدهيهايش را

فعاليت اقتصادي دولت تدبير و اميد
ياد کرد.
نهاونديان ب��ا بيان اينکه در ش��رايط
فعلي يک��ي از مهمتري��ن برنامههاي
دولت ،انتقال موقعي��ت فعلي اقتصاد
ايران از اقتصاد مبتنيبر منابع طبيعي
به اقتصاد مبتنيبر فناوري و س��پس
اقتصاد مبتنيبر نوآوري است ،گفت:
«تحقق اي��ن هدف ب��زرگ اقتصادي
تنها با اجراي ش��عار کاه��ش اتکا به
درآمده��اي نفت��ي حاص��ل نخواهد
ش��د .کما اينکه ايجاد شرايطي براي
رشد پايدار ،اش��تغال مولد و توسعه
مطمئن اقتصادي مهمترين استراتژي
و برنام��ه دول��ت اس��ت و ب��ر اين
اساس ،صنعت برق ميتواند يکي از
مهمترين زيرس��اختها براي تحقق
اه��داف کالن اقتص��ادي دول��ت را
فراهم کند».
نهاوندي��ان با بي��ان اينک��ه هماکنون
قدرت برنامهريزي ب��ه اقتصاد ايران
بازگش��ته اس��ت ،ادامه داد« :اصالح
محيط اقتصادي براي جلب توجه به
س��رمايهگذاري و پيشبينيپذير شدن
ش��رايط اقتصادي کش��ور ،مهمترين
دستاوردي اس��ت که دولت يازدهم
در طول بيش از يک س��ال گذش��ته
تاکنون به آن دست يافته است».
اين عضو کابينه ب��ا بيان اينکه خروج
اقتص��اد از ش��رايط رک��ود و ايجاد
انضباط مالي و پولي کش��ور از ديگر
اهداف کالن اقتصادي دولت اس��ت،
تاکي��د ک��رد« :در کنار اين مس��ائل،
توسعه مناس��بات بينالمللي بهمنظور
ج��ذب س��رمايهگذاري خارج��ي،
گش��ايش اعتب��ارات بانک��ي و مالي
توس��ط بانکه��اي معتب��ر جه��ان،
حماي��ت بيش��تر از س��رمايهگذاران
بخ��ش خصوص��ي و ج��ذب
سرمايهگذار خارجي از ديگر اهداف
اصالحات اقتصادي دولت است».

کــه و ارز

ابري ارزها
بر
تا ساعت  17روز قبل در تهران

دريافت جايزه نوبل اقتصاد مطرح ميشود در
واکنش به اين مصوبه معتقد اس��ت که «مساله
اصلي انتصاب رئيسکل بانک مرکزي نيس��ت
بلکه دوران رياس��ت و عزل او بس��يار مهمتر
است ».اس��تاد سرشناس دانش��گاه کاروليناي
جنوبي در گفتوگويي که با هفتهنامه تجارت
فردا داشته با اشاره به اينکه احمدينژاد دو بار
رئي��سکل بانک مرکزي را تغيير داد و در طول
دوران رياستجمهوري خود با سه رئيس کل
کار کرد ،گفته اس��ت« :من مخالف اين روش
عزل هس��تم و اي��ن را کار درس��تي نميدانم.
سياس��تهاي پولي بايد تداوم داش��ته باش��د.
نميتواند مث�لا رئيسجمهور بياي��د يکباره

|از راست حميد چيتچيان و محمد نهاونديان|

عباس کشاورز ،معاون امور زراعت
وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه نياز
کشور به واردات گندم امسال کمتر از
چهار ميليون تن است ،گفت« :پارسال
بايد هفت ميليون تن گندم وارد ميشد
اما سه ميليون تن وارد شد(».مهر)
حسن رکني ،معاون توليدات دامي
وزارت جهاد کشاورزي گفت« :امسال
هي��چ ثبت س��فارش جدي��دي براي
واردات گوشت مرغ نداريم و واردات
صورت گرفته مربوط به ثبت سفارش
پارسالاست(».ايسنا)
علياصغ��ر رم��زي ،رئيس مرکز
برنامهري��زي و نظارت ب��ر دخانيات
کش��ور ،لزوم بازنگري در ش��يوههاي
ج��اري توزيع محص��والت دخاني را
مورد تاکيد قرار داد و گفت« :برنامههاي
جدي��د در زمينه دخانيات براس��اس
تقسيمات کشوري ،استاني و شهري در
دست بررسي است(».ايرنا)
تقي نوربخش ،مديرعامل سازمان
تامين اجتماعي از تشکيل کارگروهي
در دبيرخانه ش��وراي عال��ي بيمه در
راس��تاي همسانس��ازي قراردادهاي
بيمهاي خبر داد و ابراز اميدواري کرد:
«طي يک ماه آينده خدمات بيمه پايه و
نوع قراردادها يکسان شود(».ايرنا)
زامبران��و ،س��فير ونزوئ�لا در
تهران با حضور در س��ازمان توس��عه
تج��ارت با ولياهلل افخم��يراد رئيس
اين س��ازمان دي��دار و ضمن تاکيد بر
پيگي��ري و عملياتي ک��ردن توافقات
صورتگرفته در هش��تمين کميسيون
مش��ترک ايران و ونزوئال ،خواس��تار
صادرات اقالم دارويي ايران به ونزوئال
شد(.فرهيختگان)
علي فاضل��ي ،رئيس اتاق اصناف
کش��ور از نهايي ش��دن اصالح قانون
ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال يا
اوايل سال آينده خبر داد(.ايسنا)
جنجال بر س��ر مديريت س��هام
عدالت ،کار را به ش��کايت کيفري
و حقوق��ي کان��ون ش��رکتهاي
س��رمايهگذاري س��هام عدال��ت از
مديران س��ه بانک خصوصيش��ده
کشاند و در پي آن ،سهام عدالتيها
اعالم کردند که به هيچوجه زير بار
تغيير اساسنامه بانکها به دليل عدم
حض��ور نمايندگانش��ان در مجامع
نخواهند رفت(.مهر)
عبدالعظي��م آقاجاني ،دبير انجمن
صنايع چ��وب ايران گف��ت« :ايران با
کمبود چوب مواجه است؛ بهطوري که
پارسال يک ميليون مترمکعب چوب از
ديگر کشورها وارد ايران شد که بيش
از  95درص��د آن مرب��وط به روس��يه
بود(».ايسنا)
تولي��د آزمايش��ي کارخانه جديد
نورد يوني استيل کويت که با مشارکت
اي��ران در م��دت  21م��اه س��اخته و
ب��راي اج��راي آن  77ميلي��ون يورو
سرمايهگذاري شده ،آغاز شد(.ايرنا)
حس��ين هاش��مي ،معاون س��تاد
مديريت حملونقل س��وخت کشور
با تش��ريح برنامههاي جديد کارگروه
ساماندهي مصرف سوخت ،از احتمال
کاهش س��هميه بنزي��ن  ۳۰درصد از
وانتبارها تا يک م��اه ديگر خبر داد.
(تسنيم)
علي مظف��ري ،رئيس هياتمديره
اتحاديه پنبه با بيان اينکه امسال حدود
 ۱۰درصد در عملکرد توليد پنبه کاهش
داريم ،گفت« :پيشبيني ميشود سال
آينده هم کاهش توليد داش��ته باشيم،
ضمن اينک��ه  ۹۵درصد پنبه مورد نياز
نس��اجيها از طري��ق واردات تامي��ن
ميشود(».فارس)

پيشنهاد اقتصاددان سرشناس ايراني:

چرا کاهش قيمت نفت
زنگ خطر بودجه نيست؟

ایستگاه

در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو مطرح شد

انتقاد وزيرصنعت
از مونتاژکاران خودروهاي چيني

فرهيختگان| جديدترين جلس��ه شوراي سياس��تگذاري خودرو اواخر هفته گذشته
(پنجش��نبه) به رياس��ت وزير صنعت ،معدن و تجارت برگزار ش��د .در اين جلسه
نعم��تزاده چندان از کار خودروس��ازان راضي نبود چراکه از عدم داخليس��ازي
خودروهاي چيني در حال مونتاژ در کش��ور گاليه کرد .انتقاد وزير صنعت ،معدن و
تجارت از عدمداخليسازي خودروهاي چيني درحال مونتاژ در کشور و ضرورت
حداکثر اس��تفاده از فرصت همايش بينالمللي صنعت خودرو براي افزايش کيفيت
و کاهش قيمت تمام ش��ده خودروهاي داخلي از مهمترين محورهاي گفتوگو در
ش��وراي سياستگذاري خودرو بود .پيشتر هم در مهر ماه امسال وزير صنعت ،معدن
و تج��ارت از مونتاژکاران خودروهاي چيني خواس��ته بود که براي داخليس��ازي
حداقل  40درصد از قطعات خودروهاي توليدي خود تالش کنند .البته اين خواسته
محمدرضا نعمتزاده در حد پيش��نهاد و نه دستور بوده و براساس اظهارات مطرح
شده در ش��وراي سياس��تگذاري خودرو ،مسئوالن ش��رکتهاي مربوطه قرار بود
طرح��ي در اين زمين��ه براي ارائه در اين ش��ورا تدوين کنند .با اين حال مس��ئوالن
و مديران خودرو در جلس��ه اخير ش��وراي سياس��تگذاري خودرو اعالم کردند که
ب��ه دليل پايين بودن تيراژ خودروهاي چيني در حال توليد در ايران ،داخليس��ازي
قطعات اين خودروها به صرفه نيس��ت و قطعهس��ازان نيز تمايلي به توليد قطعات
اين خودروها ندارند .البته وزير صنعت ،معدن و تجارت از موضع قبلي خود کوتاه
نيام��د و به آنها گفت « :اصوال دليل��ي براي توليد خودرو با تي��راژ پايين و در نتيجه
هزينه تمام ش��ده باال در کش��ور وجود ندارد و مسئوالن ش��رکتهاي مونتاژکننده
خودروهاي چيني در ايران بايد تدابيري بينديشند تا بتوانند به داخليسازي قطعات
اين خودروها بپردازند زيرا هماکنون اکثريت قطعات خودروهاي چيني به صورت
فول سي کي دي از کشور چين وارد شده و تنها در ايران مونتاژ ميشوند».
هماکنون شرکت کرمان موتور محصوالت شرکت چيني ليفان و شرکت مديران
خ��ودرو محصوالت ش��رکت چيني چ��ري را در ايران مونتاژ ميکنند .بيش��تر
قطعات اين خودروها از کش��ور چين وارد ش��ده و در ايران مونتاژ ميش��وند،
بهگونهاي که تنها اقدامات مربوط به مونتاژ بدنه و رنگ اين خودروها در داخل
کشور صورت ميگيرد.
ــــطــــار

ســــکـــن

سـ
قيمتها تا ساعت  17روز قبل در تهران

قيمت نفت طي ماههاي اخير به کمتر از  100دالر
و طي روزهاي گذش��ته به ح��دود  78دالر در هر
بشکه رسيده اس��ت .برخي ديدگاهها بر اين باورند
ک��ه کاهش قيمت نفت زنگ خط��ري براي اقتصاد
کشور محسوب ميشود و ميتواند منجر به کسري
بودجه ش��ود اما به اعتقاد بن��ده کاهش قيمت نفت
فق��ط ميتواند درآمدهاي نفت��ي را تحت تاثير قرار
بيژن رحيميدانش
دهد اما نميتواند بهعنوان زنگ خطري براي بودجه
کارشناس دفتر بودجه
کش��ور باش��د .چراکه پيش از اي��ن و در دورههاي
مرکز پژوهشهاي مجلس
گذش��ته بهويژه اوايل جنگ ،کش��ور با وضعيت به
مراتب نامناس��بتري مواج��ه بود.بنابراين کاهش قيمت نف��ت نميتواند تاثير
چنداني بر س��ازوکارهاي اقتصادي ايران ،با توجه به شرايط تحريم و مبادالت
مالي بينالمللي داشته باشد.
ام��ا از نظر فني ،کاهش قيمت نفت ميتوان��د منجر به کاهش درآمدهاي نفتي،
آن ه��م به صورت ريالي ش��ود؛ بهعبارت ديگر هر چق��در قيمت نفت کاهش
يابد ،به همان مقدار درآمدهاي نفتي نيز کاهش مييابد و همين مساله ميتواند
مشکالتي را ايجاد کند.
البته عالوهبر قيمت نفت ،نرخ ارز و ميزان صادرات نيز از ديگر عواملي اس��ت
که ميتواند بر بودجه و درآمدهاي کش��ور تاثيرگذار باش��د .اين درحالي است
که هماکنون قيمت نفت کاهش پيدا کرده اس��ت بنابراين اگر تغييراتي در ميزان
ص��ادرات و نرخ ارز ص��ورت گيرد ،درآمدهاي کش��ور نيز تح��ت تاثير قرار
ميگيرد.
با اين تفاسير بايد گفت که قيمت نفت براي سال جاري ،اثرات قابل مالحظهاي
در بودجه نخواهد گذاش��ت .مگر اينکه کاهش ص��ادرات غيرنفتي نيز در کنار
کاهش قيمت نفت محس��وس باش��د .در اين صورت اي��ن دو عامل ميتواند
مشکل کسري بودجه را به وجود بياورد .اين احتمال وجود دارد که اين کاهش
قيمت مش��کالتي را براي س��الهاي آينده ايجاد کند .به هرح��ال بايد ديد که
دولت چه برنامههايي را براي سالهاي بعد مد نظر قرار ميدهد و چه اتفاقاتي
در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
ام��ا در کنار اين موارد ،جايگزين ک��ردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي
نفتي موضوعي اس��ت که درکنار کاهش قيمت نفت مطرح ميش��ود .اما سوال
مهم اين اس��ت که آيا درآمدهاي مالياتي ميتواند جايگزين خوبي براي کاهش
درآمدهاي نفتي باشد يا خير؟
بهنظر ميرس��د که درآمدهاي مالياتي نميتواند کسري بودجه ناشي از کاهش
قيمت نفت را جبران کند بنابراين در چنين شرايطي بهترين راهکار براي جبران
کاهش اين درآمدها وکس��ري بودجه صرفهجويي درهزينههاي جاري است در
غير اينصورت کاهش منابع ميتواند تبعاتي را متوجه اقتصاد کشور کند.

قـــ

م

قيمت بليت قطار يک طرفه

ن نوساز زير  100متر در تهران
قيمت هر متر مربع آپارتما 

سکه

قيمت (تومان)

ارز

قيمت (تومان)

منطقه ( 71تا  100متر)

قيمت(تومان)

منطقه (زير  70متر)

قيمت(تومان)

نوع قطار

مبدا -مقصد

قيمت (تومان)

سکه بهار آزادي

906500

دالر

3255

آجودانيه ( 71تا  100متر)

9500000

آيت اله کاشاني (زير  70متر)

5700000

كوپه اي مبله سفير

تهران -مشهد

27650

امامي

907500

يورو

4095

بلوار مرزداران

6300000

ازگل

7000000

پلور سبز

تهران -شيراز

55200

نيم

456500

پوند

5190

اميرآباد

7600000

بني هاشم

5500000

لوكس شش نفري

تهران -زاهدان

54500

ربع

248000

دالر کانادا

2915

پاسداران

9300000

تهران نو

5000000

دو اتوبوسي

تهران -اهواز

16900

گرمي

166000

ين ژاپن

29

تهرانپارس

4280000

جشنواره

3500000

لوکس شش نفري

تهران -بندرعباس

47100

گرم طالي  18عيار

92715

درهم امارات

892

نلسون ماندال

10800000

جلفا

7700000

نور

تهران -کرمان

65600

گرم طالي  17عيار

40200

لير ترکيه

1470

خواجه عبداهلل

7200000

دالوران

3880000

اتوبوسي درجه يك

تهران -ميانه

13500

گرم طالي  24عيار

12374

رينگيت مالزي

1010

توانير

9000000

سوهانک

5800000

درجه يک شش تخته

تهران -ورامين

3450

انس جهاني طال

 1178دالر

يوآن چين

545

دارآباد

6200000

طرشت

4600000

لوكس 6نفره

تهران -يزد

22400

