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ریشه گرانی خودرو
کاهش روند تولید خودرو به هر دلیلی ،اصلی
ترین عامل افــزایــش قیمت خــودرو است.
چرا که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت
خــودرو می شود .آمار تولید خــودرو از سال
 88نشان می دهــد که رونــد تولید خــودرو
در دو مقطع با افت شدید مواجه شد که هر
دوی آن ها مرتبط با جهش نرخ ارز و تحریم
ها و کاهش دسترسی به قطعات خارجی و
همچنین افزایش هزینه های تولید بود و در
همان مقاطع نیز شاهد بیشترین افزایش
قیمت خــودرو بــودیــم .امسال نیز در نیمه
نخست ســال ،تولید خــودرو به  454هزار
دستگاه رسیده و رشد  20درصدی نسبت به
مدت مشابه سال قبل داشته است .هر مقدار
این رشد بیشتر باشد هم هزینه های سربار
تولید بر محصول بیشتری سرشکن می شود
و هم می توان با افزایش عرضه ،روند افزایش
قیمت خودرو را مدیریت کرد.

بازار خبر

کاهش  ١۵هزار تومانی قیمت مرغ
مهر -قیمت مــرغ که طی روزه ــای گذشته تا
کیلویی  ٣۶هزار تومان نیز افزایش یافته بود هم
اکنون به  ١٨تا  ٢٢هزار و  ٨٠٠تومان رسیده
است.
در این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس
اتحادیه گوشت گوسفندی گفت :کاهش قیمت
مرغ در بازار روی قیمت گوشت هم اثر گذاشته و
قیمت آن را کنترل کرده است .بر این اساس پیش
بینی می شود تا آخر ماه افزایش قیمتی در گوشت
قرمز نداشته باشیم.

صدور چک در وجه حامل
از  22آذرممنوع است
فارس -معاون اداره نظا مهای پرداخت بانک
مرکزی با بیان این که از  22آذر صدور چک در
وجه حامل ممنوع است،اظهار کرد :از این تاریخ
صادرکننده چک ملزم به ثبت اطالعات چک در
سامانه صیاد و دریافتکننده چک هم موظف
به دریافت استعالم و تطبیق اطالعات چک با
اطالعات درج شده در این سامانه است.

امروز آخرین مهلت درخواست
وام یک میلیونی کرونایی
سخنگوی وزارت تعاون،کار و رفــاه اجتماعی
خبر داد :امروز سه شنبه  11آذر ،آخرین مهلت
ارسال پیامک درخواست تسهیالت یک میلیون
تومانی از سوی سرپرستان خانوار مشمول است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی سخنگویوزارتکارافزود:سرپرستان
خانواری که درخواست استفاده از تسهیالت
یک میلیون تومانی کرونایی را دارند تا پایان روز
سه شنبه  11آذر میتوانند کد ملی خود را بدون
هیچ واژه اضافهای به صورت فارسی یا انگلیسی
از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به
سرشماره 6369ارسال کنند.
به گفته شمس ،افراد دارای درآمد ثابت از جمله
کارمندان دولت ،شرکت های دولتی یا نهادهای
عمومی غیر دولتی ،بازنشستگان ،بیمه پردازان
سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های
بازنشستگی شامل این طرح نمیشوند .وی
تاکید کرد :بازپرداخت تسهیالت قرضالحسنه
یک میلیون تومانی با اقساط  30ماهه و از منابع
یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.

بازارسهام دوباره وارد فازگاوی
شده است؟
بــازار سرمایه کشور که سه مــاه ریزش
سنگین یا همان شرایط خرسی را تجربه
کرده بود ،به نظر می رسد بعد از تثبیت
و رشد معقول از  20آبان تا اواخر هفته
گذشته ،اکنون وارد فاز جدیدی شده
اس ــت .رشــد  38ه ــزار واحـــدی دیــروز
در ادامــه رشــدهــای قــوی روزه ــای قبل
می تواند ناظر بر ایــن تغییر فــاز باشد.
بــه گـــزارش خــراســان ،شــرایــط خرسی
شرایطی اســت که بــازار با سرعت افت
و عمده نمادها صف فروش های پیاپی
را تجربه می کند .در مقابل بــازار گاوی
شرایطی است که قیمت با سرعت رشد
می کند و بیشتر بــازار صف خرید می
شود .بازار سهام کشور بعد از چند مرحله
رشد گاوی تا  20مرداد امسال ،وارد فاز
خرسی شدید شد و طی سه ماه حدود 40
درصد افت کرد اما از  20آبان متعادل
شد و رشد معقولی را تجربه کرد .اما از
ابتدای هفته جــاری گویا شرایط بــازار
متفاوت و حجم صف های خرید بسیار
بیشتر شده اســت .تعداد نمادهایی که
صف خرید می شوند نیز به شدت رشد
کرده و از  50درصد نمادها در معامالت

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری هم وارد
گود خودروسازی شد

طرح تولید
خودروی بومی
ارزان و مدرن

کیفرخواست واگذاری ماشین سازی تبریز
به «مش قربونعلی»
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی
اش ــرف عــبــدا ...پ ــوری حسینی» رئــیــس سابق
سازمان خصوصی ســازی در شعبه اول دادگــاه
کیفری یک استان تهران در شرایطی برگزار شد
که کیفرخواست تمرکز ویژه ای بر نحوه واگذاری
ماشین سازی تبریز داشت .به گزارش مرکز رسانه
قضاییه ،باللی ،نماینده دادستان ضمن قرار گیری
در جایگاه بیان کرد :پوری حسینی رئیس سازمان
خصوصی سازی متهم است به اخالل عمومی در
نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاههای
کــان دولتی بــدون رعایت تشریفات قانونی و
بــدون توجه به اجــرای سیاستهای کالن اصل
 ۴۴و مقررات مربوط و کارشناسی غیرمعتبر.وی
در ادامه افزود :رعایت نکردن تشریفات قانونی
موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن
خطوط برخی از کا الهای تولیدی و بستر ساز
اعتراضات کارگری شده است.باللی با اشاره به
واگذاری ماشین سازی تبریز گفت :ماشین سازی
جزو اولین شرکتهای تحریم شده توسط آمریکا
بوده است .طی  ۴۸سال گذشته هیچ کارخانه ای،
مانند آن دایر نشده و در سالهای اخیر تولیدات
آن کاهش داشته است.نماینده دادستان اظهار
کرد :سازمان خصوصی سازی به واگــذاری این

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت :به
دنبال طراحی خودروهای پیشرفته و ارزان قیمت
با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور هستیم.
به گزارش فارس ،نشست مشترک معاون علمی
و فناوری ریاست جمهوری با وزیر صمت و رئیس
گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم
رهبری درخصوص بررسی طرح تولید خودروی
مــدرن و اقتصادی برگزار شــد .در ایــن نشست
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهور

جزئیاتجدیدازترخیصکاالهایماندهدرگمرک

به نام کاالهای اساسی به کام دیگران؟!
در حالی که هیاهو بــرای واردات کاالهای
اساسی مانده در گمرکات منجر به مصوبه 14
بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد،
گزارش فارس ،نشان می دهد براساس گزارش
برخی نهادهای مسئول به دلیل محدودیت
در تخصیص ارز  4200تومانی ،رویه معمول
ترخیص کاالهای اساسی بعد از مصوبه دولت
هیچ تغییری نکرده است.به گزارش خراسان،
در هفته های اخیر موضوع رسوب کاالها در
گمرک به یکی از مسائل اصلی کشور در حوزه
اقتصادی تبدیل شده بود و روایتهای متعددی
درباره علل بروز این پدیده مطرح شد .برخی
فعاالن حــوزه تجارت کشور اعــام میکردند
حجم زیادی کاال در گمرکات باقی مانده که
بخش عمده آن کاالهای اساسی هستند و علت
ترخیص نشدن این کاالها از گمرک ،صادر
نشدن کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
بوده است .همین مسائل منجر به مصوبه 14
بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت در
این خصوص شد .با این حال ،درباره کارکرد
این مصوبه الاقل برای کاالهایی که در گمرک
انباشته شده بودند ،نکات قابل تاملی وجود
دارد.بــه گزارش فارس ،تاکنون ،به دلیل این
که وزارت صمت محدودیتی بــرای واردات
بسیاری از کاالهای غیر ضروری در نظر نگرفته
بود ،بانک مرکزی با ابزار صدور و عدم صدور
کد تخصیص ارز یا تاخیر در این مسیر ،واردات
کاالهای غیر ضروری را مدیریت می کرد .به
این ترتیب تا  10آبان  ،حدود  1.5میلیون تن

40/000/۰۰۰ 58/000/۰۰۰

127/696

105/520

آغاز رسیدگی به پرونده خصوصی سازی
با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پوری حسینی

عبور شاخص کل از میانه کانال  1.4میلیون واحد

دو روز اخیر بسیار بیشتر بوده است .لذا
برخی از ورود بازار به فاز جدید (عبور از
رشد مالیم و ورود به فاز گاوی) سخن می
گویند .موضوعی که ممکن است منجر
به ورود سرمایه جدید به بــورس شود.
البته همچنان سهامداران باید ریسک
های بازار سرمایه را در نظر بگیرند .وجه
تسمیه خرسی و گاوی به وضعیت حمله
خرس و گاو به عامل خطر یا شکار مربوط
است .گاو عامل مقابل را با ضربه سر از زیر
به باال پرت می کند و خرس با ضربه دست
از باال به زیر می کشد .رفع نا اطمینانی
ها و رشد قیمت در بازارهای جهانی یکی
از علل رشد بورس بوده است .شکست
ترامپ به عنوان یک عامل تنش و فشار
بر اقتصاد جهانی چشم اندازها را بهبود
داده و منجر به کاهش قیمت طال (دارایی
امــن) و بهبود قیمت سهام و کاالهای
اساسی شده است .عالوه بر آن در صحنه
داخلی نیز حمایت های وعده داده شده
از سهام به ثمر نشسته و روز یک شنبه
اعالم شد که هزار میلیارد تومان از این
صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه
تزریق شده است.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین هر گرم زعفران پوشال

کاالی غیر اساسی در گمرک های کشور باقی
مانده بود .در این شرایط بود که فضاسازی برای
اجازه ترخیص کاالها به بهانه ترخیص کاالهای
اساسی شدت گرفت .این گزارش حاکی از آن
است به غیر از کاالهایی که در تیر امسال ثبت
سفارش آن ها ممنوع شده ،همچنان بسیاری
از کاالهای مصرفی و غیر اساسی امکان ثبت
ســفــارش دارن ــد و وزارت صمت هــم تاکنون
اقدامی برای مدیریت واردات با ابزار ممنوعیت
ثبتسفارشانجامندادهاستوحتیتصمیمی
هم برای کنترل واردات با این روش نــدارد.
ایــن مصوبه واردات کــاالهــای غیراساسی و
غیرضروری را تعیین تکلیف کرده و اجازه ورود
آن ها به کشور را میدهد .موضوعی که بدون
شک و در شرایط محدودیت منابع ارزی ،رشد
تقاضای ارز در بازار آزاد و افزایش بهای ارز را در
پی خواهد داشت.

اظهار کــرد :ایجاد نــوآوری در صنعت خــودرو با
استفاده از طراحیهای داخلی بیشتر خواهد شد
و به همین لحاظ در طرح تولید خــودروی ارزان
قیمت و مدرن بر روی طراحی داخلی با استفاده
از ظرفیتهای داخل کشور تأکید داریــم .وی با
اعالم این که اگر طراحی دست خودمان باشد،
خلق خــودرو خواهیم کرد ،گفت :از کپی کاری
در حــوزه خــودرو و مونتاژ باید بیرون بیاییم و به
سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای

واحــد تولیدی به یک اخاللگر نظام ارزی که تا
کالس پنجم سواد دارد برخالف ضوابط و تشریفات
قانونی ،اقدام میکند .وی افزود :قربانعلی فرخزاد
(خریدار ماشین سازی ،معروف به مش قربونعلی)
اخاللگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای
پرونده جریانی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی
بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم میشود.
این واگذاری به مبلغ  688میلیارد تومان به این
فرد انجام میگیرد.باللی گفت :شریعتمداری
و نعمت زاده طی نامههایی خطاب به معاون اول
رئیس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی
ارسال شده بود اعالم کردند که به لحاظ مشکالت
ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن
ن محقق نشده
ماشین سازی تبریز ،عمال واگذاری آ 
و ادامه این فرایند سبب تعطیلی آن خواهد شد ،اما
با وجود این واگذاری صورت گرفت.
متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم .وی
با تأکید بر این که آینده صنعت خودرو در هوشمند
سازی است ،بیان کرد :کشور ما نیز در آینده باید
به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود.
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی معاونت
بررسی دفتر مقام معظم رهبری نیز در این نشست
خواستار تعامل تمامی دستگاه های مرتبط برای
تولید خودروهای ارزان و مدرن و همچنین رفع
مشکالت پیش پای خودروسازان در این طرح شد.

گمانه زنی از رشد  ۴۷درصدی بودجه عمومی

معمای بودجه متورم 1400

جزئیات و سناریوهای
بـــــودجـــــهای نــشــان
بودجه  99الیحه بودجه  1400درصد تغییر
عنوان
مــــیدهــــد بـــودجـــه
47
841
عــمــومــی بـــرای ســال منابع عمومی 571
آینده  47درصد رشد
دارد که در مقایسه با رشد  25درصدی حقوق حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم  70تا
کارمندان و بازنشستگان ،این میزان رشد  80درصدی در مصارف بودجه دارد که به این
منابع بودجه سوال برانگیز است.به گزارش ترتیب رشد  47درصدی سقف منابع بودجه
فارس ،هم اکنون رقم پیشنهادی برای بودجه را باید ناشی از رشد دیگر بخش ها از جمله
عمومی دولت  841هزار میلیارد تومان است بازپرداخت اوراق سررسید شده یا سایر هزینه
که نسبت به قانون بودجه امسال بیش از  47ها از جمله یارانه کاالهای اساسی یا کمک های
درصــد رشــد را نشان مـیدهــد .نکته سوال جبرانی برای کسب و کارهای آسیب دیده از
برانگیز در ایــن میان ،فاصله رشــد بودجه و کرونا دانست.میزان فروش اوراق سلف نفتی و
افزایش حقوق هاست .پیش از این نوبخت ،فروش اموال مازاد منقول و غیر منقول و منابع
رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان رشد هدفمندی یارانهها همچنان از نقاط پرابهام
حقوق کارمندان و بازنشستگان دولــت در بودجه بــوده که قــرار است دربــاره آن بحث و
الیحه بودجه را  25درصد اعالم کرده بود .بررسی صورت گیرد.
ارقام به هزار میلیارد تومان

نبض بازار

قیمت چندمحصول گرمایشی
بــردبــار -با افــزایــش سرمای هــوا و در آستانه
فصل سرما ،بــازار محصوالت گرمایشی نظیر
بخاری ،هیتر و شومینه گرم تر می شود و لذا
رصد و اطالع رسانی درباره این قیمت ها اهمیت
بیشتری مییابد ،از این رو نگاهی می اندازیم
به قیمت رسمی این محصوالت در سایت ۱۲۴
متعلق به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان:
بخاری گازی هوشمندآبسال مدل  ۴۳۷Fفن
دار ۱۲,۹۹۲,۸۰۰ :ریال
بخاری گازی هوشمندآبسال مدل :۴۳۷LPG
 ۱۰,۵۴۰,۳۰۰ریال
بــخــاری گـــازی دیــــواری آبــســال مــدل :۴۶۳
 ۱۱,۴۹۹,۵۰۰ریال
فن هیتر رومیزی ایستاده تایمردار با قابلیت
چــرخــش پـــارس خـــزر مـــدل :۲۰۰۰P-SH
 ۹,۶۵۴,۰۰۰ریال
فن هیتر رومیزی ایستاده پارس خزر مدل -SH
 ۶,۵۸۶,۰۰۰ :۲۰۰۰Mریال
بخاری گازی هوشمندآبسال مدل :۴۳۷LPG
 ۱۰,۵۴۰,۳۰۰ریال
بــخــاری گـــازی دیــــواری آبــســال مــدل :۴۶۳
 ۱۱,۴۹۹,۵۰۰ریال
بخاری برقی هوشمندآبسال مدل (۳۳۰Fمجهز
به فن) ۵,۳۰۸,۳۰۰ :ریال
بخاری رومیزی پارس خزر مدل :۲۰۰۰P-FH
 ۵,۰۵۴,۰۰۰ریال
بــخــاری پـــارس خ ــزر م ــدل کــنــوکــتــور فــن دار
 ۷,۲۳۴,۰۰۰ :CH۲۰۰۰TLریال
بــخــاری پـــارس خ ــزر م ــدل کــنــوکــتــور فــن دار
 ۶,۶۷۶,۰۰۰ :CH۲۰۰۰TMریال
ش ــوم ــی ــن ــه بـــرقـــی ســـایـــا مـــــدل :۱۵۰۰
 ۱۰,۰۰۳,۰۰۰ریال

خبر

رئیس کل گمرک خبر داد:

نقش شهید فخری زاده در داخلی
سازی اسکنرهای گمرک
رئیس کل گمرک از نقش شهید فــخــر یزاده
در تولید داخلی اسکنرهای گمرک و رهایی از
وابستگی به خرید محصوالت خارجی در این
زمینهخبرداد.بهگزارش مهر،مهدی میراشرفی
در برنامهای تلویزیونی دربــاره دستاوردهای
علمی ایران در زمینه تولید دستگاههای اسکنر
مورد نیاز برای گمرک با اشاره به این که هزینه
خرید این دستگاهها حدود  ۱۰۰میلیارد تومان
بــود ،گفت :فناوری ساخت این دستگا هها در
ایران به دست آمد و دستگاههای تولید شده با
دو منبع انرژی قوی و طیفهای رنگی و بازتاب
آن ها ،در عالیترین سطح از فناوری جهانی قرار
گرفتند .هم اکنون پنج سال است که گمرک با
این ابتکار و فناوری کار میکند.این مقام مسئول
در خصوص شخصیت شهید فخر یزاده بیان
کرد :ایشان در زمینه دانش علمی بسیار توانمند
و در عین حال بسیار بیادعا بودند .هم اکنون
گمرک ایــران بیش از  ۱۱دستگاه دارد که سه
دستگاه آن تولید داخلی است و از آن بهرهبرداری
کردهایم ،دو دستگاه دیگر را هم قرار بود با حضور
شهید فخریزاده بهرهبرداری کنیم که متأسفانه
این اتفاق افتاد.

