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 ۵میلیون مشمول
سود سهام عدالتشان را نخواستند!

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 3.000(145.500

) 3.500( 165.000

) 3/501(187.921

22.500

شاخصکلبورس

) 1.729 ( 212.747

هرگرمزعفراننگین

149.588

گزارش خبری
گرهکوراعالمقیمتخودرو
درسایتها

اظـــهـــارات ســخــنــگــوی اتــحــادیــه کــســب و
کارهای اینترنتی حاکی از ایــن اســت که بر
خالف هماهنگی های انجام شده ،اتحادیه
فروشندگانخودرو،ازارائهفهرستقیمتروز
بازار به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برای
مهار بــازار دالالن مجازی تعلل و اعالم کرده
که توان و وقت این کار را ندارد .بنابراین سایت
های آگهی ،خود اقدام به دریافت قیمت های
بازار برای کنترل قیمت ها در فضای مجازی
خواهند کرد .رضا الفت نسب در گفتوگو با
تسنیم ،با اشــاره به همکاری نکردن اتحادیه
فروشندگان خودرو با سایتهای آگهی برای
کنترل قیمتگذاری منصفانه در آگهیهای
فروش خودرو اظهار کرد :پس از حذف قیمت
ازآگهیهایفروشخودرو،باهماهنگیانجام
شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاهداران
خودرو ،هر روز فهرستی از قیمت خودروها را
به ما بدهد و سایتهای آگهی دهنده بر اساس
این فهرست ،اقــدام به کنترل درج قیمت در
آگهیهایفروشخودروکنند ودالالننتوانند
قیمتهایکاذبدربازارایجادکنند.بهگزارش
خراسان ،طبق این هماهنگی ها ،مقرر شد
تا قیمت خودرو در نهایت روزانــه تا سه درصد
افزایشداشتهباشد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
افــزود :اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاهداران
خودرو به شدت در ارائه فهرست قیمت روزانه
تعلل کردند و در نهایت فهرستی شامل قیمت
 25خـــودروی داخلی به ما اعــام شــد؛ این
درحالیاستکهدرسایتهایآگهی،حداقل
 250برند خودرو به صورت دایم در حال خرید
و فروش هستند .وی افزود :متاسفانه اتحادیه
نمایشگاهداراناعالمکردکهوقتتنظیموتوان
ارائهفهرستقیمتیازبرندهایخودروهایپر
معاملهراندارند.

نرخ ارز

تسنیم -مشاور ســازمان خصوصی ســازی گفت٥ :میلیون نفرمشمول سهام عدالت ،برای گرفتن ســودهای خود هیچ اقدامی
انجام ندادهاند .با این حال برخی معتقدند این موضوع به عدم اطالع آن ها از وضعیت سهامداریشان مربوط میشود تا انصراف
از دریافت سود سهام عدالت.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

39.932

مشهد

4.534.000

47.500.000

هرگرمزعفرانپوشال 122.405

تهران

4.455.400

48.000.000

) 800.000(49.100.000

17.000.000 27.000.000

شوکمثبتبهشرکتهایزیانده



قانونمیشوند،رشدمیکند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدولت،در
جلسهشورایعالیهماهنگیاقتصادی
که روز شنبه به ریاست رئیس جمهور
و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضاییه،

...
بانک



سکه طرح جدید

) 700.000( 49.800.000

باتصویبشورایعالیهماهنگیاقتصادیقوامهلتتجدیدارزیابیشرکتهاتاپایانسالتمدیدشد:

شــورای هماهنگی اقتصادی ،دیــروز
مصوب کرد شرکت های مشمول ماده
 141قانون تجارت ،طی امسال نیز می
توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
افزایشسرمایهبدهند.
گفتنی است استفاده شرکت های زیان
ده(طبقشرایطماده)141ازاینقانون
درسال 97موجبایجادموجیازخوش
بینی و رشد سهام شرکت ها در بورس
شدهبود.معموالبعدازافزایشسرمایهاز
تجدید ارزیابی ،ارزش سهام کاهش می
یابداماسهامدارانبهنسبتسهامخود،
سهامجایزهدریافتمیکنند.معموالدر
بورس ،قبل از برگزاری مجمع و تعیین
میزان افزایش سرمایه و تصویب نهایی
آن ،سهام شرکت هایی که مشمول این

نیم سکه

ربع سکه

18.000.000 28.000.000

تشکیل شــد ،بررسی طــرح «تسهیل و
رفــع موانع تولید» بــرای رونــق تولید و
توانمندسازی بنگاههای تولیدی به
تصویب رسید .به موجب این تصمیم،
شرکتهای حائز شرایط بند «ز» تبصره

 ۱۰قانون بودجه سال  ،۹۷میتوانند تا
پایان سال  ۹۸با تجدید ارزیابی دارایی
خود ،سرمایه شان را افزایش دهند و از
معافیتمالیاتیمربوطبرخوردارشوند.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید اجـــازه داده شــد کــه بــه منظور
جلوگیریازتعطیلیبنگاههایتولیدی
کهطرحاحیایتولیدوساماندهیملی
آن ها به تأیید ستاد رسیده است ،درباره
استمهال و تقسیط برخی از بدهیهای
آنهاتصمیمگیریکند.
گفتنی است در بند ز تبصره  10قانون
بودجه  97آمــده اســت :انتقال مــازاد
تجدید ارزیابی شرکت ها ،موضوع ماده
(  ) ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم
اصالحی مصوب  1398/04/31به
حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط
ذیل بالمانع است و مشمول مالیات به
نرخصفرخواهدبود:
 -1شرکت های مذکور باید براساس
صورت های مالی عملکرد سال۱۳۹۶

...
کاغذ

دژپسند:با باج هخصوصیبانکبرخوردمیکنیم

کاهشتدریجیقیمتکاغذ

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد باجههای  VIPبرای
ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپردههای باال گفت :گزارش
وجود باجههای  VIPبه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود
تا با بانکهای ایجاد کننده این باجهها برخورد شود .به گزارش
خبرگزاری خانه ملت ،فرهاد دژپسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز
دولتی به کاالهای اساسی در سال  ،۹۸اظهار کرد :فعال از واردات
سال گذشته استفاده میکنیم و امسال تاکنون حدود سه میلیارد
دالرارزبرایکاالهایاساسیتخصیصیافتهاست.

هر بند کاغذ تحریر چهار و نیم ورقی در ابتدای هفته جاری
با کاهش  10هــزار تومانی قیمت همراه بــود .به گــزارش
خبرگزاری کتاب ایــران (ایبنا) ،با نزدیک شــدن به پایان
اردیبهشتماه (بیستوهشتم اردیبهشتماه) هر بند کاغذ
تحریر  70گرمی چهار و نیمورقی یا  100×70به قیمت 490
هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود .همچنین هر بند
کاغذ تحریر  70گرمی سه ورقی یا  90×60نیز در بازار 320
هزار تومان فروخته میشود.



مشمول مـــاده  141الیــحــه قانونی
اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب
 1347/12/24باشند.
-2شرکتهایمذکوربایدبااینتجدید
ارزیابی از شمول مــاده(  ) ۱۴۱الیحه
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت
خارجشوند.
ماده  141قانون تجارت درباره شرکت
هایی بحث می کند که بر اثر زیان های
وارد شده ،نیمی از سرمایه آن ها از بین
رفته باشد (زیــان انباشته بیش از 50
درصدسرمایهشرکتباشد).
این در حالی است که همزمان قانون
دیگری در حال تصویب نهایی است (در
مجلستصویبشده ودرآستانهتصویب
درشوراینگهبانقراردارد)کهطبقآن،
دیگرشرکتها(غیرمشمولماده)141
نیز می توانند از محل تجدید ارزیابی
دارایــی ها افزایش سرمایه بدهند .این
نوع افزایش سرمایه یک بار در هر پنج
سالممکناست.

...

شفافسازی

پرونده  2شغله های وزارت کار رسما بسته شد
وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در توئیتی خبر از استعفا و
بسته شدن پرونده دوشغلههای وزارت کار داد .به گزارش
فارس محمد شریعتمداری با انتشار توئیتی نوشت :با تکیه بر
تعهد قبلی به مردم ،با استعفای ۳۸نفر از دو یا چند شغلههای
مجموعههای تابعه وزارتخانه و طبق اعــام رسمی روسای
صندوقها ،پرونده دوشغلهها (ماده  )۲۴۱در وزارت کار بسته
شد .از امروز هر فرد دوشغلهاستعفا نداده باشد ،از هر دو شغل
عزل و به مراجع ذی صالح معرفی خواهد شد.

شاخص

سقوط قیمت تخم مرغ به
کمترین مقدار یک سال اخیر
قیمتتخممرغکهدریکسالاخیرعمدتا
باالتر از پنج هــزار تومان بــود و در خرده
فروشی تا باالی 15هزار تومان هم رسید،
به تازگی کاهش یافته به گونه ای که به
گفتهمقاماتصنفی،قیمتدرمرغداریتا
حدود 4200تومانهمکاهشیافتهاست.
آماراز پایگاه اطالع رسانیitpnews

...

بازار خبر
پرایددر آستانه  59میلیون شدن
اقتصاد آنالین دیروز گزارش داد که قیمت
سایپا  111برخالف  131و  132که در
محدوده  50تا  53میلیون قیمت خوردند،
در حدود  58میلیون و  600هزار تومان
تعیین شد.

علتافزایشقیمتهندوانهدربازار
ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه
و سبزی گفت :یکی از دالیــل گــران شدن
هندوانه این است که کشورهای همسایه به
میادین مرکزی میوه و ترهبار همچون میدان
تهران میآیند و از همین جا این محصوالت را
خریداری میکنند و به کشورشان میبرند.

