صفحه آخر

وطن امروز شماره 2595

آبوهوا

یکشنبه 11آذر 1397
ابوموسی

29 / 16

زنجان

14 / 0

اراک

12 / 2

ساری

14 / 11

اردبیل

10 / 1

سمنان

15 / 5

ارومیه

12 / 0

سنندج

11 / 2

اصفهان

17 / 4

شهرکرد 15 / -3

اهواز

24 / 14

شیراز

19 / 5

ایالم

15 / 6

قزوین

13 / 3

بجنورد

10 / 0

قم

16 / 5

کرج

13 / 5

بوشهر

22 / 14

کرمان

20 / 0

غروب آفتاب16:51 :

بیرجند

اذان مغرب17:11 :

نیمهشب شرعی23:09 :

18 / 0

کرمانشاه 13 / 2

تبریز

اذان صبح فردا5:28 :

طلوع آفتاب:

15 / 5

گرگان

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

ادامه اعتراضات ضد دولتی در پاریس

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر

بندرعباس 29 / 16

افق تهران
اذان ظهر11:54 :

6:57

كالم نور
هرکس خداوند را چنان که حق عبادت
اوست ،عبادت نماید ،خداوند او را به
باالترین آرزوهایش میرساند و امور
زندگیاش را تامین مینماید.

تهران

17 / 8

مشهد

12 / 4

خرمآباد

19 / 6

همدان

11 / 1

رشت

14 / 9

یاسوج

16 / 2

زاهدان

21 / 2

یزد

24 / 7

بازار
ارز

امام حسین

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11600

-100

یورو

13200

-400

پوند

14700

100

درهم امارات

3150

-

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

(ع)

تقویم امروز
■■شهادت «ميرزا كوچكخان جنگلي» رهبر
قيام مردمي جنگل1300 -ش
■■سرنگونيدولتسامانيوپايهگذاريحكومت
«غزنويان» توسط «آلب تكين» 350-ق
■■وقوع آتشسوزي عظيم و دهشتناك لندن و
ويران شدن نيمي از شهر1666 -م
■■تاجگ�ذاري «ناپلئ�ون بناپارت» ب�ه عنوان
امپراتور فرانسه1804 -م
■■ساخت نخستین پيل هستهاي جهان توسط
«انريكو فرمي» و آغاز عصر اتم1942 -م
■■تقسيم شبهجزيره كره به  2قسمت شمالي
و جنوبي1945 -م
■■آغ�از قي�ام «في�دل كاس�ترو» انقالب�ي
كوبايي عليه «باتيس�تا» ديكتاتور اين كشور
1956 -م

خبر
بانک مرکزی:

معامله ارز در صرافیها
تا یک میلیون یورو مجاز است

بانک مرکزی به منظور تس��هیل بازگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور،
«دس��تورالعمل خرید و فروش ارز در ش��بکه
صرافیه��ای مج��از» را به تمام ش��رکتهای
صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابالغ
کرد .بنا به این گزارش ،این بانک «دستورالعمل
خری��د و ف��روش ارز در ش��بکه صرافیه��ای
مج��از» را ط��ی نام��های در م��ورخ  ۸آذرماه
 ،۱۳۹۷پیرو «دس��تورالعمل نحوه بازگشت ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور»
و در راس��تای اجرای بند « »۱مصوبه ش��ماره
 ۹۷۴۰۵م��ورخ  ۲۳مهرماه « ۱۳۹۷ش��ورای
عالی هماهنگی اقتصادی به تمام شرکتهای
صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابالغ
کرد .به موجب این دس��تورالعمل ،صرافیهای
مج��از میتوانن��د ارز حاصل از ص��ادرات را تا
س��قف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر
ارزها با ثبت در «س��امانه نظارت ارز (سنا)» به
صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری
کنند .بر این اساس ،نرخ فروش ارز صرافیهای
مجاز متناس��ب با ش��رایط بازار به نرخ بازار و
همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار
و برای اسکناس دالر حداکثر هزار ریال و برای
حوالههای ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.
گفتنی است صرافیهای مجاز موظفند ارزهای
خریداری ش��ده را به یکی از روشهای زیر به
فروش رس��انند :الف -فروش ارز بابت مصارف
ارزی خدماتی به ش��رح جدول مندرج در نامه
عموم��ی  ۹۷.۱۶۷۵۴۷تاری��خ  ۱۶مردادم��اه
 ۱۳۹۷بابت مصارف بیستوسهگانه و همچنین
تا س��قف  2000یورو و مطابق با نامه عمومی
شماره  ۹۷.۲۳۹۰۵۵مورخ  ۱۱مهرماه .۱۳۹۷
ب -ف��روش ارز باب��ت واردات کاال و خدم��ات
براساس ثبت سفارش کاال یا خدمت تایید شده
توس��ط بانکهای عامل به صورت اسکناس یا
حوالههای ارزی در چارچوب قوانین و مقررات
ارزی با ثبت در «س��امانه نظارت ارز (س��نا)».
گفتنی است خرید و فروش ارز بین صرافیهای
مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت
در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکانپذیر است.
همچنین خرید و فروش حوالههای ارزی توسط
آن صراف��ی بر مبنای نرخ بازار (جز درآمدهای
ارزی حاصل از صادرات کاال و خدمات) با ثبت
در «سامانه نظارت ارز (سنا)» مقدور است .تمام
هزینههای نقلوانتق��االت و تبدیالت ارزی بر
عهده مشتری است.
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گندم

گزارش

بانک مرکزی گزارش داد

گرانی  ۱۵تا  ۶۲درصدی کاالهای اساسی در یک سال

رب گوجه فرنگی ،موز ،گوجه و سیب زمینی در صدر جدول گرانیها قرار گرفتند
قیمت برنج داخله درجه ی��ک  0/9درصد افزایش
یافت .بهای برنج داخل��ه درجه  2نیز ثابت بود .در
گروه حبوب قیمت لپه نخود و عدس هر یک معادل
 0/6درصد و لوبیا قرمز  0/4درصد کاهش ولی بهای
س��ایر اقالم بین  0/2درصد تا  26/6درصد افزایش
داشت .در هفته مورد بررس��ی ،در گروه میوههای
تازه قیمت سیب قرمز معادل  2/9درصد ،سیب زرد
 1/3درصد ،پرتقال درجه یک  0/8درصد و انار 1/1
افزایش ولی بهای سایر اقالم بین  0/6درصد تا 12/2
درصد کاهش یافت .در گروه سبزیهای تازه قیمت
تم��ام اقالم بین  0/2درصد تا  14/5درصد افزایش
داشت .همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 0/8
درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0/5درصد افزایش
ولی قیمت گوشت مرغ  3/4درصد کاهش یافت .در
این هفته بهای قند معادل  0/1درصد افزایش ولی
قیمت شکر  0/1درصد ،چای خارجی  0/2درصد و
روغن نباتی مایع  0/1درصد کاهش داش��ت .بهای
روغن نباتی جامد نیز بدون تغییر بود.

گروه اقتصادی :گرانی مستمر کاالها و خدمات در
سال جاری معیشت مردم را سخت کرده تا جایی
که بانک مرکزی نیز از افزایش قیمت برخی کاالها
تا  65درصد در س��ال جاری گزارش میدهد .این
در حالی اس��ت ک��ه قیمت بس��یاری از کاالها در
بازار به نس��بت سال گذشته تا بیش از  200درصد
افزایش داش��ته اس��ت .بانک مرکزی ضمن انتشار
خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت خردهفروشی
در هفته منتهی به دوم آذرماه س��ال جاری نسبت
بهمدت مش��ابه س��ال قبل اعالم کرد در این مدت
نرخ لبنیات  57/2درصد ،تخمم��رغ  56/2درصد،
برن��ج  22/7درصد ،حبوب  15/3درصد ،میوههای
تازه  62/1درصد ،س��بزیهای ت��ازه  44/8درصد،
گوشت قرمز  40/2درصد ،مرغ  41/2درصد ،چای
 23/5درصد ،روغن نباتی  43/7درصد و قندوشکر
 41/7درصد افزایش یافته است .البته گزارش بانک
مرکزی از خالصه نتایج متوسط قیمت خردهفروشی
برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم آذرماه
نش��ان میدهد طی هفتهای که گذشت قیمت 5
■■ 2عامل افزایش نرخ تورم در تابستان
گروه افزایش و  5گروه کاهش یافته اس��ت .ضمن
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی در
آنکه یک گروه ثابت مانده اس��ت .برهمین اساس،
گزارشی «نرخ ارز» و «افزایش سرعت گردش پول
در هفته منتهی به دوم آذرماه
در نقدینگ��ی» را به عنوان 2
ن��رخ لبنی��ات  0/1درص��د،
عام��ل اثرگذار در رش��د تورم
برن��ج  0/8درص��د ،حب��وب
در تابستان امسال معرفی کرد.
 0/2درصد ،س��بزیهای تازه
ای��ن مرکز به بررس��ی عوامل
 4/9درص��د و گوش��ت قرمز
موثر در تورم تابستان پرداخت
 0/7درصد نس��بت به هفته
و عنوان کرد نرخ تورم ماهانه
قب��ل از آن افزای��ش و نرخ تخمم��رغ  0/8درصد،
در  3ماهه تابس��تان  ۱۳۹۷در ادامه روند افزایشی
میوههای تازه  2/4درصد ،م��رغ  3/4درصد ،چای
خود که از بهار آغاز شده بود ،به ارقام کمسابقه 5/5
 0/2درصد و روغن نباتی  0/1درصد کاهش یافت.
درصد برای مردادماه و  6/1درصد در ش��هریورماه
نرخ قندوشکر نیز ثابت بود .در هفته مورد گزارش
رس��ید .بر این اس��اس نرخ تورم نقطه به نقطه در
در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل
ش��هریورماه به  31/4درصد رسیده است .عالوه بر
 4/3درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم بدون
عامل نخس��ت ،افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل
تغییر بود .قیمت تخممرغ معادل  0/8درصد کاهش
کوتاهمدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر
داشت و شانهای  138هزار تا 240هزار ریال فروش
بس��یار اثرگذار بوده که منجر به افزایش ش��اخص
میرف��ت .در این هفته در گ��روه برنج ،بهای برنج
قیمتها (مصرفکننده و تولیدکننده) در ماههای
وارداتی غیرتایلندی معادل  0/3درصد کاهش ولی
آتی میشود.
جدول متوسط قیمت کاالها در ماه جاری و درصد تغییرات آن
نام کاال

واحد مبادله آبان ( 1396ریال) آبان ( 1397ریال) درصدتغییرنسبتبهماهمشابهسالقبل

برنج ایرانی درجه یک یککیلوگرم

133523

برنج خارجی درجه یک یککیلوگرم

57461

88327

یککیلوگرم

407076

592113

گوشت گاو یا گوساله یککیلوگرم

383770

595638

55/2

مرغماشینی

یککیلوگرم

69684

103901

49/1

ماستپاستوریزه

یککیلوگرم

37658

56561

50/2

گوشتگوسفند

155100

16/2
53/7
45/5

پنیرایرانیپاستوریزه

500گرم

57705

82382

42/8

تخممرغماشینی

یککیلوگرم

66376

105276

58/6

روغن مایع

900گرم

53475

75563

41/3

موز

یککیلوگرم

46403

123305

165/7

سیب درختی زرد

یککیلوگرم

35682

72641

103/6

پرتقال محصول داخل یککیلوگرم

39257

56207

43/2

گوجهفرنگی

یککیلوگرم

26343

44912

70/5

سیبزمینی

یککیلوگرم

17144

28841

68/2

قند

یککیلوگرم

40476

52860

30/6

شکر

یککیلوگرم

32605

41373

26/9

بگوجهفرنگی
ر 

یککیلوگرم

53378

183843

244/4

چای خارجی بستهای

500گرم

206428

307464

48/9

معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:

نرخخریدتضمینیگندم ۱۶۰۰تومانتصویبشد
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد
کش��اورزی گفت :با پیگیریهای انجام شده ،نرخ
خرید تضمینی گن��دم از  ۱۴۷۰تومان به ۱۶۰۰
تومان افزای��ش یافت .عبدالمهدی بخش��نده با
اش��اره به اینکه وزیر جهاد کش��اورزی به منظور
حمای��ت از گندم��کاران و
کشاورزان جلسات متعددی
را ب��ا رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه برگزار
کرد ،افزود :س��رانجام پس از
پیگیریه��ای انجام ش��ده،
رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با
اصالح و تغییر قیمت خرید تضمینی گندم موافقت
کردند که در نتیجه آن قیمت به هر کیلو 1600
تومان افزایش یافت .وی گفت :کش��اورزان در 3
سال گذشته با تالش گسترده با توجه به شرایط
آب و هوای��ی و محدودیت مناب��ع آبی در زمینه
خودکفایی محصول گندم تالش کردند ،بنابراین
حمای��ت از این طبقه زحمتک��ش امری ضروری
است به همین منظور قیمت خرید تضمینی گندم
که هفته گذشته با قیمت هر کیلو  1470تومان
تصویب و ابالغ شده بود تغییر کرد و گندم امسال
با قیمت هر کیل��و 1600تومان خریداری خواهد
شد .به گزارش «وطنامروز» نرخ خرید تضمینی
گندم در حال��ی از  1470تومان به  1600تومان
برای سال زراعی  97-98تغییر کرد که نمایندگان
مجلس و کشاورزان از تعیین قیمت  1470تومانی
نرخ گندم با توجه به تورم باالی موجود در کشور
ناراض��ی بودند ،البته نماین��دگان مجلس هفته
گذشته در نامهای به رئیس دولت و رئیس مجلس
شورای اسالمی خواستار تجدیدنظر در قیمت این
کاالی استراتژیک ش��ده بودند .نصراهللپژمانفر،
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

اخی��را در گفتوگو با «وطن ام��روز» درباره رقم
نامناس��ب و نس��نجیده خری��د تضمینی گندم
(1470تومان) از س��وی دولت برای سال آینده،
گفت :دولت باید به موضوع تعیین منطقی قیمت
خرید گندم توجه ویژه کند ،نه اینکه با گذش��ت
چند ماه از س��ال زراعی ،رقم
تضمینی خرید گندم یا نرخ
سایر محصوالت کشاورزی را
ب��دون در نظر گرفتن جمیع
جهات طوری اعالم کند که
موجب نارضایتی کشاورزان
ش��ده و تبعات س��خت و جبرانناپذی��ری را در
پی داش��ته باش��د .وی افزود :نگاه دولت به بحث
گن��دم و نان باید ویژه باش��د ،چرا که این بخش
از اقتصاد دارای چرخه تولید ،اش��تغال و مصرف
وس��یعی در کشور بوده و نیازمند تدابیر درست و
منطقی است تا مشکلی اشتغال فعاالن این بخش
مهم کش��اورزی را تهدید نکند و از طرفی سفره
کمدرآمدها نیز پرهزینه نش��ود .وی با بیان اینکه
انتظار این بود امسال تدابیر خاصی در اعالم بموقع
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی قبل از
سال زراعی  97-98اندیشیده شود ،گفت :دولت
امسال نهتنها با تاخیر  2ماهه نرخ خرید تضمینی
گندم را اعالم کرد ،بلکه با توجه به نوسانات ارزی
که تاثیر بسزایی بر بازار گذاشته است ،توجهی به
تعیین منطقی نرخ گندم برای سال آینده نداشته
اس��ت که این موضوع نگرانیهایی را در پی دارد،
چ��را که این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان
گندم سال آینده این محصول را با قیمت باالتر از
کشور خارج کنند .پژمانفر اضافه کرد :چنانچه در
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده
تجدیدنظر نشود امکان کاهش تولید گندم و در
نتیجه ایجاد بحران در تامین نیاز داخل وجود دارد.

بورس

بازار سرمایه قرمزپوش شد

افت  4هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معامالت
دهمی��ن روز از آذرماه با اف��ت بیش از  ۳هزار و
 ۹۱۸واحدی به پل��ه  ۱۵۹هزار و  ۸۵۳واحدی
رس��ید .به گزارش میزان ،در معام�لات دیروز
تعداد  ۲هزار و  ۸۳س��هم اوراق بهادار به ارزش
 ۶میلیون و  ۴۱هزار و ۹۵۸
ری��ال در بیش از  ۱۲۷هزار
نوبت معامالتی داد و س��تد
شد .بر این اساس ،شاخص
قیمت (وزنی -ارزشی) بیش
از  ۱۱۴۱واح��د ،ش��اخص
بازار اول  ۳۱۵۲واحد ،شاخص آزاد شناور ۴۷۱۸
واحد ،ش��اخص بازار دوم  ۶۵۱۹واحد ،شاخص
کل (ه��موزن)  ۶۱۴واح��د و ش��اخص قیمت
(هموزن)  ۴۳۳واحد افت را تجربه کرد .شاخص
فرابورس نیز در معامالت دیروز با کاهش بیش
از  ۵۹واحدی به پله  ۱۷۱۷واحدی رس��ید .در
ب��ازار فرابورس نیز تعداد یکهزار و  ۹۲۶س��هم
اوراق بهادار در بازار س��رمایه داد و س��تد ش��د.
در ای��ن رابطه همایون دارابی ،کارش��ناس بازار
س��رمایه در گفتوگو با می��زان گفت :کاهش
قیمت جهانی نفتخام و ت��رس از تداوم آن در

افزایش فروشندگان سهام بیتأثیر نبوده و افت
قیمتها بر کاهش قیمت س��ایر کامودیتیها و
کاالهای پایه بیتأثیر نیست .وی در ادامه افزود:
در حال حاضر رصد دورنمای بازار سهام با توجه
به متغیرهای متع��دد و تأثیرگذار از جمله بازار
جهانی نفتخام با شبهههای
بس��یاری مواجه است اما از
منظر مالی -رفتاری میتوان
گفت :قیمت کنونی س��هام
در بورس فرآیندی متعادل
را طی میکند و جای هیچ
نگرانی برای بازار فعلی نیس��ت .این کارشناس
بازار س��رمایه خاطرنشان کرد :از طرفی با توجه
به موضوع ارزش جایگزین��ی و اثرگذاری آن بر
ارزندگی قیمت س��هام میتوان ارقام دیگری را
برای سهمهای بنیادی برخوردار از نسبت قیمت
بر درآمد محاس��به و تعدیل کرد .براساس این
گزارش به نظر میرس��د روند فعلی بازار بورس
و اوراق بهادار با ثبات قیمت نفت و آرام ش��دن
بازاره��ای جهان��ی بهبود یابد و ش��اهد کاهش
نگرانی س��هامداران و ایجاد صفهای خرید به
جای صفهای فروش در تاالر شیشهای باشیم.

یوآن چین

-

-

لیرترکیه

2270

10

دینار کویت

-

-

دینار عراق

-

-

دالر کانادا

8800

-300

روبل روسیه

-

-

روپیه هند

-

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3500000

80000

طرح جدید

3750000

220000

نیم سکه

1900000

-

ربع سکه

1120000

-10000

سکه

سکه گرمي

-

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

337040

-9000

یک گرم طالی  24عیار

475000

-

هر اونس طال

(1224/3دالر)

-

هر اونس نقره

(14/3دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

50/93

-0/52

برنت درياي شمال

58/71

-/80

اوپک

59/25

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

159853/8

-2/39

شاخص  30شركتبرتر

7859/1

-2/85

شاخص  50شركتبرتر

6953/9

-2/47

شاخص بازار اول

117240/1

-2/62

شاخص بازار دوم

320985/8

-1/90

شاخصصنعت

145253/9

-2/31

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
مهندسينصيرماشين

3113

4/99

ن تهران
درخشا 

5263

4/99

مرينوس

ن
ايرا 

8929

4/75

سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

1485

4/36

پارس

ت
يمحصوال 
بينالملل 

3165

4/15

يبهشهر
صنعت 

3074

4/13

9702

4/05

3465

3/99

8148

3/66

فوالد خراسان
همدان

شيش ه
گروهصنعتيبوتان

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .حفاري شمال

1301

-9/53

زامياد

939

-8/83

ح  .تامين سرمايه اميد

399

-7/85

يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 

3319

-4/98

بانك صادرات ايران

1072

-4/96

يتوكافوالد
سرمايهگذار 

1322

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

-4/96

7572

-4/96

4066

-4/96

6351

-4/95

محورسازانايرانخودرو
ي پارس
كاش 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25191

-

نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

