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شاخص
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درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید
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69/326

12/412/800

)/200/000(122/500/000

نیم سکه

ربع سکه

38/000/۰۰۰ 67/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

361/000

-

 6فیلترجدیدبرایآگهیهایخودرودرفضایمجازی
استعالم خسارت های وارد شده به خودروهای آگهی شده نیز امکان پذیر می شود

مقایسه شاخص قیمت ها در دی ماه امسال
نسبت به دی ماه سال گذشته نشان می دهد
که قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات
به طور متوسط  32.4درصد افزایش یافته
اســت .با ایــن حــال بررسی جزئیات بیشتر
حاکی از آن اســت که کاالها و خدماتی از
جمله تفریح و فرهنگ ،اجــاره بها ،آموزش
و ارتباطات رشــد قیمت کمتر از میانگین
داشته اند .در این میان شاخص قیمت هتل و
رستوران با  62.1درصد ،رکورددار افزایش
بوده و پس از آن گروه پوشاک و کفش با تورم
نقطه ای  48درصد قرار دارد.

بازار خبر

بهانه بورس برای عدم پرداخت
سود سجامی
مهر  -یک اقتصاددان دربــاره دالیل پرداخت
نشدن سودهای تقسیمی گفت:مدیران برخی
شرکت ها دریافتهاند که میتوانند از وجوهی
که در حساب ها رسوب کرده است برای منافع
شرکت یا حتی منافع شخصیشان استفاده
کــنــنــد.عــلــی ســعــدونــدی گفت:متأسفانه از
سالهای گذشته تا به امروز برخی از شرکتها
ســود تقسیمی را از طــریــق ســجــام پــرداخــت
نمیکنند که این امر مصداق خوردن مال مردم
اســت زیــرا وقتی ســود غیر سجامی پرداخت
میشود ،دستهای از سهامداران خرد که کم
اطالع هستند یا سهام شان به انــدازهای نیست
که بــرای دریافت سود به بانک مراجعه کنند،
درنتیجه متضرر میشوند.

رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد:
حذف ارز  ۴۲۰۰باید تدریجی
انجام شود
تسنیم  -رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد با
بیان این که ارز  ۴۲۰۰تومانی تبعاتی داشته که
قابل انکار نیست،تصریح کرد :بر اساس تجارب
موجود در دنیا شوکدرمانی اقدام مناسبی نیست
و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کاالهایی با
حساسیت کمتر آغــاز کنیم .علی نصیری اقدم
با بیان این که مسئله بعدی این است که دولت
چگونه میخواهد سیاستهای حمایتی را در نظر
بگیرد،افزود :متاسفانه مهم ترین سیاست دولت
اعطای یارانه نقدی اســت .بنده با این موضوع
مخالف هستم چرا که ما از زمان هدفمندسازی
یارانهها وارد یک راه بی بازگشت شدیم .ما رابطه
دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه
چیز مبتنی بر نوعی رشو هدهی شده است .این
اقتصاددان در ادامه گفت :این یک خطر است چرا
که دولت نمی تواند هیچ اصالحی انجام دهد مگر
این که جیب مردم را پیش از آن شارژ کند .با این کار
دولت راه اصولی کمک به فقرا را فراموش میکند.

واردات  2/9میلیارد دالری
گوشی در  9ماه نخست امسال
ایسنا  -آمــار گمرک از افــزایــش واردات گوشی
تلفن همراه تا مرز  3میلیارد دالر حکایت دارد که
 ۸۱۰میلیون دالر آن یعنی حــدود  ۲۸درصــد به
گوشیهای باالی  ۶۰۰دالر اختصاص دارد .طبق
اعالم گمرک در  ۹ماه امسال  ۱۳میلیون و  ۶۱هزار
و  ۸۲۲دستگاه به ارزش  2میلیارد و  ۹۴۲هزار و
 ۴۲۰دستگاهگوشیواردایرانشدهکهازنظرتعداد
 42/5درصد و از نظر ارزش  ۱۱۷درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ت یک
بیمه مرکزی نسبت به فعالی 
بیمه غیر مجاز هشدار داد
مهر  -بیمه مرکزی اعالم کرد :یک شرکت بدون
دریافت مجوز اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در
زمینه ارائه خدمات بیمهای کرده که فعالیت آن از
سوی بیمه مرکزی ممنوع است .به گزارش بیمه
مرکزی ،شرکتی با نام «تجارت الکترونیک فرتاک»
بــدون دریــافــت مجوز فعالیت در زمینه عرضه
خدمات بیمهای اعم از مستقیم یا برخط در شهر
شیراز به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه ارائه
خدمات بیمهای مبادرت میکند که فعالیت آن از
سوی نهاد ناظر صنعت بیمه ممنوع است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت
صمت وعده داد که با سامان دهی آگهیهای
الکترونیکی خودرو و اعمال شش قابلیت مهم،
ثبت آگهی های صوری تا حد زیادی کاهش
خواهد یافت .به گفته «رهبری» ،در پی این
سامان دهی ،استعالم خسارت وارد شده به
خودروهایی که سابقه پرداخت بیمه داشته
باشند نیز در دسترس خریداران خواهد بود.
بــه گ ــزارش ایسنا ،از ســال  ۱۳۹۸چندین
بار درج قیمت خودرو در پلتفر مهای انتشار
آگهی اینترنتی به تناوب ممنوع و آزاد شد و در
نهایت آبان امسال قائم مقام وزیر صمت در امور
بازرگانی طی نامهای خطاب به روسای مرکز
امــور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری
صنف کسب و کارهای مجازی ،دستورالعمل
سامان دهی آگهیهای الکترونیکی خودرو
را ابــاغ کــرد .بر اســاس ایــن دستورالعمل،
سکوهای درج آگهی خــودرو موظف شدند
روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از
وب سایت و نرم افزار موبایل ،شش قابلیت مهم
شامل احــراز هویت آگهیدهندگان ،امکان
احراز صالحیت کسب و کار آگهیدهندگان،
امکان احــراز وجــود خـــودروی آگهی شده،
اختصاص نشان مجزا ،BADGEاطالع رسانی

به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر
ک ــردن ،نمایش مجموع تــعــداد آگهی های
منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعالم
روش نظارت و قیمت آگهیهای خودرو را ایجاد
کنند.در همین خصوص  ،دیروز علی رهبری،
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ،در
نشست خــبــری ســامــان ده ــی آگــهـیهــای
الکترونیکی خــودرو ،با بیان این که یکی از
عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو در سال
 ۱۳۹۸و ایجاد فضای ذهنی ،آگهیهای
صوری در پلتفرمهای انتشار آگهی اینترنتی
بود ،اظهار کرد :مث ً
ال یک نفر بدون احراز هویت

 ۱۰۰آگهی برای یک خودرو منتشر می کرد و
در آن قیمتها را باال میبرد .این شرایط باعث
افزایش قیمت حداقل  ۴درصدی در یک هفته
میشد .نکته دیگر این که اص ً
ال خودرویی که
در بیشتر آنها آگهی شده بود نیز ،در واقعیت
وجود نداشت.این مقام مسئول وعده داد :با
سامان دهی آگهیهای الکترونیکی خودرو،
ثبت آگهی صوری تا حد زیادی کاهش خواهد
یافت .البته نمیتوان گفت این آگهیها به صفر
میرسد ،اما باید با روشهای خیلی سختتر
و پرهزینهتری درج شوند که امکان بررسی و
پیگیری آنها نیز وجود دارد.

شاخص کل در آستانه سقوط به کانال  1.1میلیون واحد
تصمیمات تلفیق و انفعال دولت در اجرای مصوبه  10بندی روند نزولی بورس را تشدید کرد
روز سهشنبه بزر گترین سقوط بازار
سهام در هفته جاری رخ داد .اتفاقی
که به نظر می رســد به دلیل مصوبه
روز گذشته کمیسیون تلفیق درباره
دریافت عوارض از صادرات محصوالت
خــام صنعتی و پتروشیمی باشد.به
گــزارش اقــتــصــادنــیــوز ،در معامالت
دی ــروز شاخص کــل بــورس تــهــران با
کاهش 26هزار و 659واحدی نسبت
به روز یک شنبه به رقم یک میلیون و
 208هزار و  47واحد رسید .دیروز
اغــــلــــب نــــمــــادهــــای گــــروههــــای
«فــراوردههــای نفتی ،کک و سوخت
هستهای»« ،محصوالت شیمیایی»،
«سیمان ،گــچ و آه ــک»« ،استخراج
کانههای فلزی»« ،خــودرو و ساخت
قطعات» و «بیمهها و صندو قهای
بازنشستگی» افــت قیمت داشتند.
بررسی معامالت روز دوشنبه نشان
می دهــد ،بــازار با مــازاد عرضه 401
میلیارد تومانی بسته شده که بیشترین
رقم در چهار ماه اخیر است.همچنین
 24روز از خروج پول از بازار سرمایه
و تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

بــازار میگذرد .میزان خروج پول از
بازار سرمایه به هزار و  127میلیارد
تومان رسید که نسبت به روز گذشته
رشــد  170درص ــدی داشــتــه اســت.
این رقم ،بیشترین خروج پول حقیقی
در چهار مــاه گذشته بــوده است .به
گزارش فارس ،افت قیمت نمادهای
بزرگ بورسی به دلیل کاهش تولید
یا تعطیلی کارخانههای پتروشیمی و
فوالد و سیمان به دلیل کمبود گاز به
علت باالرفتن مصرف خانگی ،از جمله
دالیل اصلی کاهش قیمت این سهم ها
بوده است.از سوی دیگر ،باید افزایش
مالیات ستانی از محصوالت صادراتی
خام و نیمه خام پتروشیمیها را نیز از
عوامل اصلی وضعیت نزولی بورس و
تشکیل شدن صفهای عریض و طویل
فروش را نیز از جمله دالیل این رخداد
در تاالر شیشه ای دانست.به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان ،در این هفته،
نمادهای پتروشیمی و پاالیشی بازار
سهام ریزش قیمت داشتند ،انتشار
اخــبــار اخــذ مــالــیــات بــر صــــادرات از
محصوالتی مانند قیر ،متانول ،اوره و

پلی اتیلن در روز یک شنبه سبب شد
سهامداران بزرگ در دو روز گذشته
سهمهای خــود را بفروشند .به نظر
میرسد سهامداران بزرگ حقوقی
و حقیقی بزرگ اقدام به عرضه سهام
کرده باشند.افت قیمت دالر در این
هفته نیز یکی دیگر از عوامل موثر
در سقوط بــازار سرمایه بــوده است.
اصــاح سیاست حذف ارز ترجیحی
نیز یکی دیگر از مــواردی است که به
دلیل نامشخصبودن تصمیم دولت و
مجلس در روزهای گذشته ریزش بازار
سهام را تشدید کرده است.همچنین
به گــزارش خراسان ،دولــت اقدامی
برای ارسال اصالحیه بر الیحه بودجه
جهت کاهش نرخ گاز صنایع فوالدی
انجام نداده است .پس از افزایش قابل
توجه تعرفه گــاز صنایع فــوالدی در
الیحه بودجه که با واکنش منفی بورس
مواجه شد ،قــرار بود این موضوع در
قالب نامه اصالحیه ای بر الیحه بودجه
تغییر کند که تاکنون سازمان برنامه
و بودجه اقــدامــی در ایــن بــاره انجام
نداده است.

وی با بیان این که با تدابیر اتخاذ شده کنترل
قیمتها ،جــلــوگــیــری از درج قیمتهای
غیرواقعی خــودروهــا در دســتــور کــار قــرار
گرفته اســت ،اظهار کــرد :قیمت خــودرو از
جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانهای
روز ،مراکز تعویض پالک و نمایشگا هداران
دارای مجوز گرفته میشود و کارشناسان
رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند .در این
پلتفرمهاهمچنینصفحاتیبرایتعیینقیمت
خودروهای کارکرده وجود دارد که بر مبنای
وارد کردن برخی اطالعات ،قیمتها را در سه
حد باال ،استاندارد و پایین در اختیار مشتری
یدهد.
قرار م 
محمدصادق مفتح ،قائم مقام وزیر صمت نیز
در این نشست با بیان این که امروز نخستین
گــام بــرای عرضه کــاال همراه با احــراز هویت
فروشندگان و احــراز اصالت کــاال در بخش
خــودرو برداشته شد ،اظهار کرد :در مراحل
بعدی بیمه با طراحی دیگر به این پلتفر مها
اضافه میشود تا افراد در زمان رویت خودرو در
فضای اینترنت ،بتوانند با یک کلیک از سوابق
پرداخت خسارت و تصادفات خــودرو مطلع
شوند و یک خودروی تصادفی را به جای سالم
تحویل نگیرند.

خودسهامداری در ایران خودرو؛
 14هزار میلیارد تومان!
وزیر صمت ضمن اعالم وعده واگــذاری سهام باقی مانده دولت در
خودروسازان ،آماری از خودسهامداری ایران خودرو نیز ارائه داد.
فاطمی امین که در روزهای گذشته اعالم کرده بود  40درصد سهام
سایپا در اختیار زیرمجموعه های این شرکت قرار دارد ،درباره ایران
خودرو نیز اعالم کرد که  25درصد سهام در اختیار زیرمجموعه های
این شرکت است که از آن به خودسهامداری تعبیر می شود.به گزارش
خانه ملت ،سیدرضا فاطمی امین در نشست علنی دیروز مجلس در
جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط کریم و بهارستان گفت :بنگاه
داری را برای دولت آفت می دانم و تمایل ندارم که وزارت صمت در
این زمینه اقداماتی داشته باشد .وی ادامه داد :هم اکنون در شرکت
ایــران خــودرو 8 ،درصــد بانک ها (صـــادرات ،تجارت و ملت)5.7 ،
درصد سازمان گسترش 25 ،درصد شرکت کروز 3 ،درصد صندوق
بازنشستگیفوالد 5،درصدآتیهصبا 5،درصدسرمایهگذاریملی25،
درصدخودسهامداری،سهامدارهستند.بهاینترتیب 25درصدسهام
ایران خودرو دست شرکت هایی است که زیرمجموعه خود ایران خودرو
محسوب می شوند .شایان ذکر است چند شب قبل نیز وزیر صمت در
برنامه ای تلویزیونی اعالم کرده بود که 40درصد سهام سایپا به صورت
خودسهامداریاست.فاطمیامینبااشارهبهاینکهبهدنبالواگذاری
سهام های دولت در خودروسازان به صورت بلوکی به سرمایه گذاران
هستیم ،افزود :در سریع ترین زمان ممکن سهام های سازمان گسترش
به سهامداران خصوصی واگذار می شود.به گزارش خراسان ،بر اساس
آمارروزهایگذشتهفاطمیامین 12،هزارمیلیاردتومانازمنابعسایپا
درگیر خودسهامداری است که این رقم درباره ایران خودرو با توجه به
ارزش روز نزدیک به  55هزار میلیارد تومانی این شرکت در بورس،
حدود  14هزار میلیارد تومان است که با واگذاری این سهام ،حدود
 26هزار میلیارد تومان منابع جدید به صنعت خودرو تزریق می شود.

گزارش خبری

علی عسگری در مراسم رونمایی
از اولین شرکت دانش بنیان
در هلدینگ خلیج فارس:

پتروشیمی دانش بنیان راهی
برای دور زدن تحریم هاست

بردبار-مراسم رونمایی از شرکت پتروشیمی
کارون به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در
صنایع پتروشیمی کشور صبح دیروز با حضور
عبدالعلی علی عسگری ،مدیر عامل هلدینگ
خلیج فــارس و جمعی از فــعــاالن و مسئوالن
اقتصادی و با معرفی سه محصول جدید دانش
بنیان تولیدی این شرکت برگزار شد ،جایی
که علی عسگری برای اولین بار به جمع اهالی
رسانه آمد و دانش بنیان شدن پتروشیمی ها را
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دور زدن
تحریم ها دانست .به گزارش خراسان ،در ابتدای
این مراسم علیرضا صدیقی زاده ،مدیر عامل
شرکت پتروشیمی کــارون ،دانش بنیان شدن
صنعت پتروشیمی را موجب پایان بخشیدن به
بازی رقبای جهانی کشورمان با قیمت های بین
المللی محصوالت پتروشیمی ذکر کرد و افزود:
 337ماده در جهان در صنعت پتروشیمی تولید
می شود ،اما سهم ایران  30محصول و حدود
 10درصد از این میزان است که عدد بسیار کمی
است .وی افــزود :کاری که پتروشیمی کارون
انجام داد ،در راستای صحبت های رهبر معظم
انقالب در خصوص جلوگیری از خام فروشی و
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است .همچنین،
در ادامه این مراسم ،عبدالعلی علی عسگری،
مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس،
دانش بنیان شدن شرکت های پتروشیمی را
حرکتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و
منویات رهبر معظم انقالب برشمرد و با اشاره به
این که شرکت های دانش بنیان معموال شرکت
های کوچک و متوسط هستند ،اظهار کرد :این
که یک شرکت بزرگ ،دانش بنیان شود پدیده
جدیدی است که امروز در خصوص پتروشیمی
کارون با آن روبه رو هستیم .وی ادامه داد :یک
سلسله محصوالت دانش بنیانی نیاز داشتیم
که با مطالعه و تولید صنعتی به دست آمده و در
بورس عرضه شده است .علی عسگری با بیان
این که «این فناوری دانش بنیان نیست ،بلکه
اقتصاد دانش بنیان است»،افزود :اگر هلدینگ
خلیج فــارس در ایــن مسیر حرکت کند اتفاق
بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

مصوبه تلفیق درباره مالیات
حقوق بگیران
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه۱۴۰۱
گفت :سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در
سال آینده ۵ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان شد و
حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات
پلکانی خواهند شد .به گزارش ایرنا ،رحیم زارع
اظهار کرد :بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق،
دستمزدهای تا  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان از
مالیات معاف شدند .وی ادامه داد :مالیات حقوق
های بین  ۵میلیون و  ۶۰۰تا  ۱۵میلیون تومان
 ۱۰درصد ،از ۱۵تا ۲۵میلیون تومان ۱۵درصد
و از  ۲۵تا  ۳۵میلیون تومان ۲۰درصد تعیین
شد.حقوق های بیشتر از  ۳۵میلیون تومان نیز
مشمول  ۳۰درصد مالیات میشوند .وی البته
تاکید کــرد :این نرخ های مالیاتی شامل مابه
تفاوت هر پلکان میشود.

