اقتصاد
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رئیس قوه قضاییه :سازمان تعزیرات با
افزایش نامتعارف قیمت ها برخورد قاطع کند

...

گفت و گو

دالر

ارز وطال

یورو

مشهد

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 50(42.050

) 26( 49.415

) 94( 56.465

6.587

11.451

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

1.897.000

18.700.000

) 400.000( 19.700.000

9.700.000

5.500.000

(دالر)

مقدار

95.227

1.878.300

19.100.000

) 225.000( 19.860.000

9.810.000

5.630.000

)-3( 1.289

تغییر

+91

معاونمالیشرکتمخابراتایران:

...
خبر

رکوردتاریخیکاهشارزشلیر

شاخص کل

شاخص

آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی و هواپیمایی پسابرجامی:

خودرویی ها مصمم به ماندن ،هواپیماها روی هوا

6میلیاردسهم،پشتوانهاوراقصکوک
مخابراتاست
حسین بردبار -معاون مالی و امور مجامع شرکت مخابرات
ایرانکهروزیکشنبهبرایعرضه 800میلیاردتوماناوراق
صکوک این شرکت به تاالر بورس آمده بود در گفت وگو با
خراسان تاکید کرد که مشکلی برای تامین وثایق و اصل و
فرع این صکوک منتشر شده نداریم و شش میلیارد سهم
این شرکت به همراه 9میلیارد سهام شرکت ارتباطات سیار
پشتوانه اوراق صکوک منتشر شده است .کمال بیگدلی
درباره شائبه شبه دولتی بودن مخابرات نیز گفت ،کمتر از
 20درصد سهام مخابرات دست دولت است .جزئیات آن را
درادامهمطلبمیخوانید:
باعنایتبهوضعیتیکهسهاممخابراتایرانداردچقدر
اطمینانداریدکهاینشرکتمیتوانداصلوفرعاوراقی
را که باید برای خرید صکوک تضمین شود ،در طول سال
تامینومحققکند؟
ما یک پیش بینی ای پی اس( :EPSمیزان سود به ازای هرسهم) برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار
داریم و این هزینه ها از نظر بودجه ای در آن جا لحاظ شده
است؛ یعنی هزینه هایی که ما در ازای پرداخت این سودها
خواهیمداشت،بنابراینمابرمبنایمحاسباتیکهانجامداده
ایممشکلیبرایپوششآننخواهیمداشت.
کلسهاممخابراتچقدراستوکشفقیمتیکهصورت
میگیردبرایعرضهسهامصکوکبرچهاساسیاست؟
شش میلیارد سهم است و سازمان بورس و اوراق بهادارچارچوبی برای عرضه صکوک دارد که در آن جا می گوید،
تضامین و دارایی پایه به چه نحوی باید پشتوانه انتشار قرار
گیرد .درآن جا نسبت به  150درصد معامالت سه ماه اخیر
سهام در بازار سرمایه مالک قرار دادند که نگاه می کنند در
تابلویمیانگینمعامالتدرسهماهاخیرچقدربودهاستوبر
آن مبنا محاسباتی انجام می دهند و به یک عددی می رسند
و  1.5برابر آن عدد را به عنوان دارایی پایه و وثایق مشخص
میکنندوبهآنتعدادبایدپشتوانهانتشارصکوکقرارگیرد.
شمادرتامینوثایقمشکلیندارید؟
نخیر،چونسهاماست،ماششمیلیاردسهممخابراتو9میلیاردسهمارتباطاتسیارداریموبراینمبناکارراانجاممی
دهیم و مشکلی نداریم و این میزان انتشار صکوک نسبت به
آنچیزیکهداریمعددبسیارکمیاستوچشمگیرنیست.
با عنایت به این که بحث هایی درباره شبه دولتی بودن
شرکتمخابراتمطرحاست،آیااینشرکتازنظربورس
کامالخصوصیمحسوبمیشود؟
بله ،مقررات قانونی تعریف کرده است که دولتی بودنچگونه احراز می شود ،اگر بیش از 51درصد سهام شرکتی
دراختیار دولت باشد ،دولتی حساب می شود و این رقم در
سهام شرکت مخابرات  20درصد است یعنی کمتر از 20
درصددراختیاردولتاست.

رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع و قانونی سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با افزایش نامتعارف قیمت کاالها شد .به گزارش تسنیم ،آیت ا ...آملی الریجانی در نشست
شورایعالیقضاییگفت:سازمانتعزیراتبایدرسیدگیهاراتوسعهدهدوبادالالنوسودجویانیکهموجبافزایشنامتعارفوکاذبقیمتهامیشوند،برخوردقاطع کند.
دادگستریهاودادسراهانیزافرادیراکهازسویتعزیراتمعرفی میشوندموردپیگردقانونیقراردهند.

بازآفرینی بافت فرسوده به اجرا نزدیک تر شد

تصویب وام 40و 50میلیونی ساخت در بافت های فرسوده شهرها و کالنشهرها

هیئت وزیران در جلسه اخیر خود ،برخی ابزارهای مالی و
حقوقیبرنامهملیبازآفرینیشهریپایداررابهتصویبرساند
کهبراساسآن،سقفتسهیالتمشارکتمدنیدورهساخت
در اراضی مشمول این طرح در کالنشهرها به ازای هر واحد
مسکونی  50میلیون و در دیگر شهرها  40میلیون تومان
است.ودیعهاسکانموقتنیزدرکالنشهرها 20میلیونودر
دیگرشهرها 15میلیونتومانخواهدبود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدولت،هیئتوزیراندرجلسه
اخیرخود مصوبکرد،بهمنظورتسریعدرنوسازیبافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری ،کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و
شرکتهایدولتیمکلفشدندبرایواگذاریرایگاناراضی
در اختیار خود در محدوده ها و محالت دارای بافت فرسوده
و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقــدام کنند.
همچنیندولتبهمنظورایجادمشوقهایالزمبرایتسهیل
در فرایند بازآفرینی شهری پایدار ،کلیه دستگاه های عضو
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را موظف کرد حداقل۳۰
درصد اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های

...

تعزیرات
نظارت تعزیرات بر قنادی ها برای
«خالص فروشی»

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از تشدید
نظارت ها در خصوص رعایت خالص فروشی در
قنادی ها خبر داد .محمد علی اسفنانی در گفت
وگو با مهر ،در خصوص اجــرای مصوبه خالص
فروشی در ماه مبارک رمضان ،گفت :قانون به
صراحت در این باره مشخص کرده است  ،کاالیی
که به مردم فروخته می شود باید دقیق و خالص
باشد و اگر بیشتر از وزن مربوط ،هزینه دریافت
شود مصداق کم فروشی است که به اصطالح به
آن خالص فروشی هم می گویند .وی در خصوص
خالصفروشیدرقنادیهاگفت:یکیازمصادیق
اصلی خالص فروشی ،در قنادی هاست چرا که
نبایدکاغذوجعبهزولبیاوبامیهوشیرینیهاباوزن
این کاال حساب شود .در این باره قانون وجود دارد
و نیازی به مصوبه جدید ندارد.

خود در شهرها را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدودهها و
محالت هدف اختصاص دهند.هیئت وزیران در این زمینه،
میزان سقف تسهیالت مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه
اسکان موقت در اراضی مشمول این طرح را در کالنشهرها
بهازایهرواحدمسکونیتولیدشدهبهترتیب ۵۰۰میلیونو
 ۲۰۰میلیونریالودردیگرشهرهانیزبهترتیب ۴۰۰میلیون
و۱۵۰میلیونریالتعیینکرد.دراینخصوص،بانکمرکزی
موظف شد پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار ،برای
فراهم کردن تمهیدات الزم به منظور کاهش سود تسهیالت
خریدمسکن(صندوقیکم)دربافتهایفرسودهوناکارآمد
شهریاز ۸درصدبه ۶درصدوکاهشمدتسپردهگذاریاز
شش ماه به پنج ماه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲سال
به  ۱۵سال اقدام کند .در این باره خبرگزاری مهر به نقل از
هوشنگعشایری ،مدیرعاملشرکتبازآفرینیشهریخبر
داد :بانک مرکزی با اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق
توسعه ملی به صندوق مسکن یکم موافقت کرده که اجرای
آنمنوطبهتصویبمجلساست.

...
صنعت

 2پیشنهاد استانداری به وزارت
صنعت برای رفع مشکل هپکو

با ادامــه اعتراض های کارگران هپکو ،استاندار
مرکزی از ارائــه دو پیشنهاد به وزیر صنعت برای
حل مشکل هپکو خبر داد .به گزارش ایسنا ،در پی
اعتراض مجدد کارگران شرکت هپکو ،سیدعلی
آقازادهباحضوردرجمعکارگراناینشرکتاظهار
کرد :دو روز گذشته در تهران جلساتی داشتم که به
حذف سهام دار فعلی شرکت هپکو انجامید و این
خواسته کارگران بود .وی افزود :در کارگروه ملی
با حضور وزیر صنعت ،پیشنهاد پرداخت دو ماه از
حقوق کارکنان و واگذاری موقت شرکت هپکو به
هیئت حمایت از صنایع مطرح میشود .آقــازاده
درخصوص پیشنهاد دوم گفت :پیشنهاد خواهیم
داد که فعال هیئت حمایت از صنایع ،شرکت را به
دستگیرد.ویادامهداد:بهدنبالمشتریوتعیین
فرمولیبرایپرداختبدهیهایشرکتهستیم.

باگذشتدوهفتهازتصمیمترامپبرایخروجازبرجام،
به نظر می رسد احتمال ابقای قراردادهای خودرویی
زیاداست.دراینبارهمدیرعاملشرکتمشترکایران
خودرو و پژو می گوید که پژو این بار با سرمایه گذاری به
ایران آمده و به طور حتم در بازار ایران باقی می ماند.
البته وضعیت قراردادهای خرید هواپیما این چنین
نیست.مدیرعامل شرکت مشترک ایــران خــودرو و
پژوی فرانسه (ایکاپ) در گفت و گو با ایرنا گفت :پژو
برخالف سال های گذشته ،این بار با انجام سرمایه
گذاری وارد بازار ایران شده و مقوله ریسک را نیز در
برنامهریزیهایخودلحاظکردهاست؛بنابراینبهطور
حتم در بازار ایران باقی می ماند« .محمدرضا معتمد»
با اشــاره به خروج یک جانبه آمریکا به سایت رسمی
شرکت پژو اشاره کرد که پس از برجام طی اعالمیه ای
رسمی تاکید کرد  ،پایبند به قوانین اتحادیه اروپاست
و منافع اقتصادی خود را دنبال می کند .وی تصریح
کرد :شرکت پژو تحت هر شرایطی در بازار ایران باقی
می ماند ،اما این ایکاپ (شرکت مشترک پژو و ایران
خــودرو) است که باید راهکار مناسب برای مقابله با

خروج آمریکا از برجام را بیابد .در این باره ،مدیرکل
صنایعخودرویوزارتصنعتهمگفت:تضمینهای
الزمدرقراردادهایپسابرجامیازطرفهایخارجی
دریافتشدهاستوبرایناساسخودروسازاناروپایی
به همکاری خود با ایران ادامه می دهند« .امیرحسین
قناتی»دربارهاجرایقانونانسدادازسویاتحادیهاروپا
برایحمایتازسرمایهگذاریشرکتهایاروپاییدر
ایران نیز گفت :با توجه به اقدام هایی که در گذشته در
انعقاد این قراردادها داشتیم ،انتظار نمی رود صنایع
خودروسازی اروپا به اجرای این قانون نیاز چندانی
داشته باشند.اما درباره قراردادهای خرید هواپیما،
مشاور وزیر راه از آمادگی ATRبرای تحویل چند فروند
هواپیما به ایران در طول سه ماه آینده خبر داد و درباره
دیگرهواپیماهاگفت:تکلیفقراردادهایخریدهواپیما
تادوهفتهدیگرروشنمیشود.ویبااشارهبهمذاکرهبا
شرکتهابرایتعیینتکلیفموضوعاتگفت:یکیاز
خواستههایمانازشرکتهاایناستکهقراردادهای
موجود معتبر باقی بمانند .شرکتهای اروپایی هم
دنبالچارهجوییوراهحلهستند.

رشد دسته جمعی قیمت اقالم اساسی در
آغاز ماه رمضان
گــزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی
اقالم اساسی در پایتخت نشان می دهد ،در هفته پایانی
اردیبهشت که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان است،
از 11گروه کاالی اساسی ،فقط سه گروه افزایش قیمت
نداشته است .تخم مرغ و روغن نباتی اندکی ارزان شدند
ونرخقندوشکرهمثابتبود.اماهشتگروهدیگرازجمله
گوشتمرغوقرمز،برنجوحبوبات،سبزیومیوههایتازه،
لبنیاتوچایاز 0.2تا 7درصدگرانشدندکهبیشترین
افزایشهفتگیقیمت،مربوطبهمیوههایتازهبود.

...
بازارخبر

واکنش معاون وزیر کشاورزی به دلوجگر
۷۲۰هزار تومانی

...
بورس

اولیننمادآتیزعفراندربورسکاال
درجشد؛راه اندازیمعامالتازفردا

دیروزبرایاولینباریکنمادآتیزعفراندربورس
کــاالی ایــران راه انــدازی شد .آن گونه که پایگاه
خبریبورسکاالگزارشکردهاستایننمادازروز
چهارشنبه این هفته راه اندازی می شود .بر اساس
اطالعاتدرجشدهدرصفحهایننمادمعامالتیدر
بورس کاالی ایران ،سررسید این قرارداد شهریور
 97است و امکان معامله آن تا  20شهریور وجود
خواهد داشت .اندازه هر قرارداد  100گرم است
و محصول پایه زعفران نگین است که قیمت تسویه
هر گرم آن دیروز  5900تومان در تابلو درج شد.
بر این اساس قیمت هر قرارداد حدود  600هزار
تومانخواهدبودکهباتوجهبهاهرم 10برابریاین
قــرارداد ،هر فرد با سپرده گذاری  60هزار تومان
امکان خرید یا فروش یک موقعیت آتی زعفران را
خواهدداشت.

...
دالر

سکه باز هم  2میلیونی شد
دالر رسمی  5تومان افزایش یافت

بانک مرکزی با گذشت  40روز از تک نرخی
کردن دالر به قیمت  4200تومان ،روز گذشته،
نرخ رسمی این ارز را با پنج تومان افزایش 4205
تومان تعیین کــرد .پیش از ایــن سیف ،رئیس
کل بانک مرکزی اعــام کــرده بــود که نــرخ ارز
به صــورت تدریجی تا پایان سال  5تا  6درصد
افزایش می یابد.
براساس اعالم بانک مرکزی نرخ هر یورو نیز با
 26ریال افت در مدت مشابه  49هزار و 415
ریال ارزشگذاری شد .روز گذشته ،نرخ سکه و
طال هم روند صعودی داشت و قیمت سکه پس از
چند روز مجدد به باالی دو میلیون تومان افزایش
یافت و به دو میلیون و  16هزار تومان رسید .هر
گرم طالی  18عیار نیز  188هزار و  930تومان
قیمت گذاری شد.

تسنیم -با وجود گذشت پنج ماه از اعالم
تخلف ف ــروش گــوشــت قــرمــز الکچری
بهقیمت هرکیلوگرم  ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار
تــومــان ،مرتضی رضــایــی ،مــعــاون امــور
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به فروش
دلوجگر بهقیمت  720هزار تومان و گوشت قرمز 700
هزار تا  900هزار تومانی و بهاصطالح الکچری در کشور،
اظهار کرد :فروش گوشت قرمز بهقیمت  900هزار تومان
در صورتی که حتی ارگانیک هم باشد ،پذیرفتنی نیست.

 ۹۹درصد پوشاک چینی و اماراتی قاچاقی
به ایران میآید!
ایسنا -نــامــی عضو اتــحــادیــه تولید و
صادرات نساجی و پوشاک با توجه به آمار
به ثبت رسیده در سازمان ملل و قیاس آن
با آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرد که حدود  ۹۹درصد پوشاک وارد شده به ایران از
چین و امارات ،قاچاق است.

فارس -بلومبرگ نوشت :ارزش پول لیر ترکیه در برابر دالر
در پی نگرانیها از این که بانک مرکزی ترکیه برای افزایش
نرخبهرهدراینکشورباشکستمواجهخواهدشد،بهشدت
کاهشیافت.بدینترتیبارزشلیربه 4.56دربرابریکدالر
کاهش یافته که رکورد جدیدی از کاهش این ارز محسوب
میشود .سیاستهای اردوغان که باعث شده است کسری
جاری این کشور به بیش از  6درصد تولید ناخالص داخلی
برسد،اقتصادترکیهرابهشدتشکنندهکردهاست.نرختورم
ترکیهدرماههایاخیردوبرابرشدهاست.
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