اقتصاد

۱۴
اخبار

نوبخت :امسال  4بسته حمایتی
به اقشار می دهیم
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
درحاشیهنشستهیئتدولتدرپاسخبهپرسشی
مبنی بر این که آیا امسال نیز دولــت بستههای
حمایتی به اقشار آسیب پذیر اختصاص میدهد
یا خیر؟ اظهار کرد :آن چه سال گذشته به آن عمل
کردیم این بود که از ما به التفاوت پتروشیمی
مبالغی را به صــورت بسته حمایتی به جامعه
برگرداندیم که این اتفاق به خوبی انجام شده
اما امسال در قانون بودجه این ما به التفاوت در
خصوصیارانههامنظورشدهاستکهطبقاحکام
اعالم شده به صورت بستههای حمایتی مستقل
نیست اما امسال هم دولت چهار بسته حمایتی را
به صورت فصلی به اقشار تعریف شده اختصاص
خواهد داد که به ازای کاالهای مشخصی پولی به
حساب شان واریز میشود تا از طریق آن بتوانند
یک سبد حمایتی را دریافت کنند.

زنگنه :اگر دوستان وقت ما را
نگیرند بر دشمنان غلبه می کنیم
بیژن زنگنه که این روزها در اوج حاشیه ها قرار
داد روز گذشته در واکنش به سواالت خبرنگاران
حوزه دولت مبنی براین که چگونه می خواهید
از بار این حواشی بیرون بیایید تصریح کرد :
خدا از این افراد قبول کند اما من از این چیزها
جا نمی زنم .اگر دوستان وقت ما را نگیرند بر
دشمنان غلبه می کنیم .وی همچنین کاهش
فروش نفت ایران را تکذیب کرد و گفت :این خبر
مطلق ًا دروغ است البته من عدد نمیگویم چون
به ضرر ماست.

اردکانیان :امسال برنامه خاموشی
نداریم
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه نشست هیئت
دولت وضعیت تولید برق کشور را خوب ارزیابی
کرد و گفت  :در صورت مدیریت مصرف اصولی
می توانیم تابستان امسال را بدون خاموشی عبور
کنیم .وی توضیح داد :باید برای کمبود چهار
هزار مگاوات دیگر برنامه ریزی تولید و مدیریت
مصرف می کردیم که در این زمینه تعداد زیادی
نیروگاه وارد مدار شده است و مدیریت مصرف
را هم آغاز کردیم که تغییر ساعات ادارات یکی از
این اقدامات است.

تایید دستگیری یک زن در ارتباط
با وزارت نفت
با گذشت چهار روز از انتشار اخباری مبنی بر
دستگیری یک زن به اتهام جاسوسی در وزارت
نفت ،این خبر توسط دو مقام رسمی در دولت و
قوه قضاییه تایید شد اما جزئیاتی درباره آن ارائه
نشد .یک شنبه این هفته دو نماینده مجلس گفته
بودند این زن ضمن ارتباط با 16مدیر وزارت نفت،
تالش می کرده بر تصمیم های آن ها اثر بگذارد.
وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرد اما سه شنبه
شب،منتظری،دادستانکلکشوردربرنامهگفت
وگوی ویژه خبری ،در پاسخ به سوالی در این باره،
اصلموضوعراتکذیبنکردوگفت:درپروندههای
این چنینی که در مرحله تحقیقات هستند مجاز به
افشای اطالعات نیستیم .ربیعی سخنگوی دولت
نیز گفت :خانمی که کارمند شرکت اروپایی است
در ارتباط با وزارت نفت بازداشت شده است اما
هنوز مشخص نیست که جاسوس است یا خیر .وی
از نحوه انعکاس این خبر توسط دو نماینده مجلس
و برخی رسانه ها انتقاد کرد.

بازگشت وجوه ارزی راکد
به حساب پتروپارس
ایرنا -وزارت نفت اعالم کرد :با اقدام بهموقع
این وزارتخانه و دستگا ههای مسئول ،وجوه
ارزی راکــد در یکی از صرافیها بــه حساب
شــرکــت پــتــروپــارس واریـــز شــد و خسارتی به
بیتالمال وارد نشد .وزارت نفت روز چهارشنبه
گزارش داد :حدود یک هفته پیش در پی بررسی
صــور تهــای مــالــی یکی از شــرکـتهــای زیر
مجموعه پتروپارس (به نام پتروپارس ایران)
مشخص شد مبالغی ارز به صــورت راکــد در
حــســاب یکی از صــراف ـیهــای طــرف حساب
باقی مانده اســت که بهمنظور جلوگیری از
سو ءاستفاد ههای احتمالی ،مدیر مالی آن
شرکت که در محل کار خود حاضر بود به همراه
صراف مرتبط از سوی مراجع ذیصالح امنیتی
و قضایی تحت تحقیق و بررسیهای قانونی قرار
گرفتند .شایان ذکر است ،در فاصله کمتر از یک
هفته تمام وجوه ،بدون کم و کاست به حساب
پتروپارس منتقل شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 1/500(129.500

148.500

165.471

20.019

35.825

4.360.750

) 400/۰۰۰( 46.350.000

واحدهایمسکونیجدیددرمسیرپیشفروش
 200هزار مسکن در شهرهای جدید پیش فروش خواهد شد

معاون وزیر راه جزئیات جدیدی از طرح اقدام ملی مسکن ارائه
داد و گفت :نیمی از  400هزار واحد مسکونی را سازنده می
تواند در مرحله 40درصد پیشرفت فیزیکی پیش فروش کند.
به گزارش مهر به نقل از طاهرخانی:
 در خصوص واگــذاری رایگان اراضی دولتی ،زمین آوردهدولت و هزینه ساخت ،آورده سازنده است؛ در پایان ،سهم هر
یک مشخص میشود .اگر در جایی ارزش زمین بیشتر بود،
سهم دولت بیشتر شده و اگر در شهری زمین از ارزش باالیی
برخوردار نبود ،سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر خواهد بود و
واحدهای ساخته شده میان آن ها تقسیم می شود.
 بخشی از سرمایه در مراحل اولیه را سرمایه گذار تامین میکند .در ادامه سیستم بانکی نیز وام انبوه سازان را با نرخ 18
درصد و بدون نیاز به خرید اوراق می پردازد .این وام در قالب
تسهیالت کوتاه مدت در دوره ساخت پرداخت می شود.
 یکی دیگر از روش های تامین مالی از محل پیش فروشواحدهاست .سازنده میتواند در مرحله ۴۰درصد پیشرفت
فیزیکیپروژه،تمامیابخشیازواحدهاراپیشفروشوپروژه
را تأمین مالی کند 200 .هزار واحد مسکونی در شهرهای

جدید در این قالب به متقاضیان عرضه می شود.
دراینحالوزیراقتصادهمجزئیاتبیشتریازطرحصندوق
اجاره بها ارائه کرد .به گزارش خبرنگار خراسان ،دژپسند در
حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:
 قرار است وامی از این صندوق به مستاجر داده شود ولیمبلغ آن به موجر پرداخت میشود.
 این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که االن معادلسازی میشود تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری
تحملنکند.

گزارش تسنیم،یکتحلیلگرنفتیبراساسردیابیتانکرهاادعا
کرد :یکنفتکشتحتمالکیتشرکتملینفتکشایران،نفت
رابهمجموعهپاالیشگاهیوشیمیاییجینگسیدرچینتحویل
دادهوچیناولیننفتخامایرانراپسازلغومعافیتهایآمریکا
در دوم ماه می دریافت کرده است .سالینا تقریب ًا یک میلیون
بشکه نفت ایران را بارگیری کرده بود .سفر سالینا گزارشهای
قبلی را تأیید میکند که چین بهرغم تحریمهای آمریکا خرید
نفت و محصوالت نفتی ایــران را از سر گرفته است .انتظار
میرود چندین نفتکش دیگر در هفتههای آینده به چین
برسند.گمرکچین 585میلیوندالروارداتمحصوالت
نفتی از ایران را در ماه می تأیید میکند که از 1.6میلیارد
دالر آوریل کمتر است ولی انتظار میرود واردات در ژوئن
ب هدلیلتعدادقابلتوجهنفتکشهاییکهدرراهبنادرچین
هستندافزایشیابد.

فلزی ها گل سرسبد این روزهای بورس

شاخصکلباصعودنمادهایفلزیدرآستانهفتحقله 250هزارواحدقرارگرفت

ایده آل برای  98ترسیم کرد.به این ترتیب،
به نظر می رسد سهامداران در حال پیش خور
کردن خبرهای خوب هستند.
مثالازجدولزیر،فوالدمبارکهرادرنظربگیرید
که با رشد های اخیر دیروز با قیمت 484تومان
معامله می شود .این شرکت در سال  97حدود
 85تومانسودداشتهاست؛یعنینسبتقیمت
به درآمد حدود  5.7برابری .حال فروش این
شرکت در بهار امسال 104درصد رشد کرده و
با لحاظ رشد هزینه ها ،رشد  32درصدی سود
در امسال انتظار می رود.

ملی مس
فوالدمبارکه
فاسمین
فباهنر
ارفع
ذوب آهن

15.500.000 23.500.000

چانگان رسم ًا  155میلیونی شد
نگاهی به کراس اور 4ستاره چینی

▪ویژگیهای فنی چانگان

یک سایت ردیابی نفتکشها اعالم کرد که پکن در عمل تحریم نفتی را نادیده گرفت

شاخص کل بــورس تهران ،در هفته ابتدایی
تابستان ،وارد یک موج صعودی جدید شد و
تا پایان معامالت دیروز توانست با رشد حدود
 147هزار واحدی طی این هفته به سطح بی
سابقه  248هزار و  578واحد برسد .یکی از
مهم ترین علل رشد قابل توجه بــازار در هفته
جاری ،گزارش های خوب شرکت های فلزی
و فوالدی بازار از عملکرد تولید و فروش بهار
بــود .به گــزارش خــراســان ،چنان چه قبال در
صفحات تحلیلی دخل و خرج گفته ایــم ،در
نزدیکی مجامع سهام شرکت هایی جذاب
ِ
است که دو ویژگی دارند -1 .درباره عملکرد
 97سود تقسیمی مناسبی دارنــد -2 .برای
سال  98چشم انداز افزایش سودآوری دارند.
در این شرایط ،خرید سهام شرکت ها و شرکت
در مجمع سهامداران را از دو محل منتفع می
کند؛ هم سود تقسیمی و هم رشد سریع قیمت
بعدازمجمع.حاالفوالدیهادقیقاچنینچشم
انــدازی را ترسیم کرده اند .از سویی در سال
 97سود بسیار خوبی ساختند و از سوی دیگر،
گزارشهایتولیدوفروشسهماههاولامسال
که طی همین هفته منتشر شد ،یک چشم انداز

127.000

105.000

شـرکت سـایپا در جدیدتریـن تغییـرات قیمتـی محصـوالت خـود
قیمـت جدید کارخانـهای خـودروی چانـگان CS35را اعلام کرد
که بر اسـاس آن ،قیمت این خودروبا افزایش  28میلیونی از 127
تومـان بـه  155میلیـون تومان رسـید.

همتی:صادراتنفتدرحالافزایشاست

هادی محمدی – عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
در حاشیه نشست هیئت دولت تحریم های اخیر آمریکا را بی
اهمیتدانستوگفت:ماازقلهمقاومتتحریمیعبورکردهایمو
صادراتنفتمادرحالافزایشاست.نشانهبیاهمیتبودناین
تحریمهابازارارزاستکهمردمهیچواکنشیندارندزیرامردمهم
فهمیدهانداتفاقجدیدینمیافتد.ویدرپاسخبهسوالیدرباره
سرانجام اجرای ایسنتکس نیز گفت :البته جلساتی داریم ولی
وقتیداخلاینستکسمنابعیجابهجانشودفایدهایهمندارد
چوناالنبهاروپاصادراتینداریمونمیتوانیموارداتیهمداشته
باشیمراهشایناستکهیاآنهانفتبخرندیاخطاعتباریبرای
ماایجادکنند.درهمینحالیکنفتکشتحتمالکیتشرکت
ملی نفتکش ایران ،نفت را به مجموعه پاالیشگاهی و شیمیایی
جینگسیدرچینتحویلدادهوچیناولیننفتخامایرانراپس
از لغو معافیتهای آمریکا در دوم ماه می دریافت کرده است .به

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

ِ
نـــســـبـــت
ســود هر
سهم 97فـــــــــروش
(ارقام به بهار  98به
بهار 97
ریال)
1.81
692
2.04
847
2.27 1687
2.06
703
1.66 1110
2.16
122

چانگان کراس اوری چینی اسـت کـه مدل  CS35آن در سـال 95
وارد بـازار ایـران شـد .از نظـر قابلیـت هـای فنی ،موتـور ایـن خودرو
 1600سـی سـی گنجایـش دارد کـه  113اسـب بخـار قـدرت را
بـرای آن فراهـم مـی کنـد .از منظـر شـتاب ،چانـگان کـه بـه اسـتناد
اطالعات وب سـایت سـایپا در دو نـوع گیربکس دسـتی و اتوماتیک
تاکنـون عرضـه شـده اسـت ،قابلیـت هـای چنـدان ویـژه ای نـدارد.
برخـی آمارهـای جانبـی و نیـز اظهـار نظـر مشـتریان حاکـی از ایـن
اسـت کـه ایـن خـودرو بـرای رسـیدن بـه سـرعت  100کیلومتـر بـر
سـاعت حتـی تـا  15ثانیـه زمـان صـرف کرده اسـت.
مصرف موتـور ایـن خودرو نیـز در مـدل گیربکـس دسـتی  6.6لیتر
در صـد کیلومتـر و در مـدل اتوماتیـک ،هفـت لیتـر بیـان شـده کـه با
توجه به موتـور  1.6لیتـری آن قابل توجه نیسـت .با این حـال نباید
از دیگـر ویژگـی هـای بـارز و مثبـت ایـن خـودرو غفلـت کـرد .ظاهـر
مناسـب ،رانندگی راحت و آپشـن های نسـبت ًا قابل قبـول ،از جمله
مزایایی اسـت که نـگاه خریـداران را بـه خود جلـب می کنـد .ضمن
این کـه کیفیت ایـن خـودرو طبق آخریـن ارزیابـی های رسـمی ،در
سـطح چهار سـتاره بـوده کـه بـا خـودروی خوشـنامی نظیر بسـترن
( B30در گـروه صنـدوق دارها) برابـری می کنـد و مطلـوب و قابل
قبول ارزیابی میشـود .از نظـر قیمتی ،ایـن خودرو تا همیـن اواخر
در بـازار  183میلیون تومـان قیمت خورده اسـت.

بازار خبر

سیمان  37درصدگران شد
فارس-طبق مصوبه دیــروز انجمن سیمان،
قیمت سیمان افزایش یافت و نرخهای جدید از
امروز اعمال میشود .انجمن صنفی کارفرمایان
سیمان پــس از بــرگــزاری جلسهای بــا حضور
فعاالن صنعت سیمان در نهایت قیمت سیمان
را  37درصد افزایش داد .ایــن انجمن در ذیل
مصوبات خود آورده است که در صورت تغییر
قیمت پاکت (کاهش یا افزایش) ،کارخانجات
با هماهنگی انجمن برای اصالح قیمت سیمان
پاکتی اقدام خواهند کرد.

مالیات بر خانه های خالی چقدر
می شود؟
فــارس -سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس با بیان این که اقتصاد ایران فرصت خلق
درآمدهای جایگزین نفت را دارد ،گفت :با وضع
تنهایکدرصدمالیاتبرخانههایخالیمیتوان
ساالنهدرآمد ۱۰هزارمیلیاردتومانیایجادکرد.

جریمه پرداخت نکردن عوارض
آزادراهها حذف میشود
مــهــر -یــک مــقــام مــســئــول در وزارت راه و
شهرسازی گفت :به دستور وزیر راه و شهرسازی
قــرار اســت جریمه پــرداخــت نــکــردن عــوارض
الکترونیکی آزادراه ها حذف و صرفا دیرکرد از
رانندگان گرفته شود.

هشدار به مافیای 5000
واحدی مسکن مهر
مهر -مقام مسئول شرکت عمران
پردیس با هشدار به دالالن محتکر
 ۵۰۰۰مسکنمهراینشهرگفت:
اگرمالکاناینواحدهابرایتعیین
تکلیف آن هــا مراجعه نکنند با
هدف جلوگیری از تضییع حقوق
ساکنان بلوکها ،این واحدها را با
واحدهای با پیشرفت پایینتر جابه
جا خواهیم کرد.

