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افق تهران
اذان ظهر11:58 :

7:05

كالم نور
حق کسی که تو را تعلیم میدهد بر تو
آن است که در احترام او کوتاهی نکرده؛
مجلس او را بزرگ شماری و به گفتار او[در
حال درس] گوش دهی و به او توجه کنی.
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درهم امارات
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(ع)

تقویم امروز
■■تولدحضرتعبدالعظيمحسني(ع)173-ق
■■ورود اولي�ن اتومبي�ل ب�ه اي�ران در زمان
مظفرالدين شاه قاجار1279 -ش
■■بروز تشنج و درگيري در مسجد بازار تهران
در جريان نهضت مشروطه 1284 -ش
■■نطق تاريخي «سيدحس�ن م�درس» عليه
رضاخان1343 -ق
■■درگذش�ت «راب�رت براونين�گ» ش�اعر و
فيلسوفبرجستهانگليسي1889-م

اخبار

الستیک  ۲۰تا  ۳۲درصد گران شد

س��خنگوی انجم��ن صنعت
تایر ایران با بیان اینکه قیمت
الس��تیک رادی��ال  ۲۰درصد
و تایره��ای نخ��ی  ۳۲درصد
افزایش پیدا کرد،گفت :اعمال
قیمتهای جدید باعث ش��ده ف��روش حوالهای
الس��تیک توقف کوتاهی داشته باشد .مصطفی
تنها در گفتوگو با تس��نیم ،درباره دالیل توقف
فروش الس��تیک با اشاره به اینکه در تصمیمی
جدید قرار شده قیمت الستیک رادیال  20درصد
افزایش یابد ،اظهار داش��ت :همچنین در بخش
تایرهای نخی (بایاس) هم افزایش  32درصدی
قیمتها به تصویب رس��یده اس��ت .سخنگوی
انجم��ن صنعت تایر ایران با بی��ان اینکه اعمال
قیمتهای جدید باعث ش��ده ف��روش حوالهای
الس��تیک توقف کوتاهی داش��ته باش��د ،افزود:
در چن��د روز آینده ابالغیه قیمتهای جدید به
شرکتها ارسال و فروش مجدد الستیک انجام
خواهد شد .وی تصریح کرد :با اعمال قیمتهای
جدید عرضه الس��تیک از س��وی کارخانجات با
سرعت بیشتری همراه و این موضوع خود باعث
کاهش قیمت الستیک در بازار میشود.

وزارت صنعت :فع ً
ال چارهای جز
واردات برنج نداریم

مدیر کل تنظیم ب��ازار وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
گف��ت :ب��ا توجه به کس��ری
برنج در کشور ،گزینهای برای
ممنوعیت واردات آن نداریم،
زیرا در غیر این صورت قیمت هر کیلوگرم برنج
خارجی در بازار به  ۱۱هزار تومان و برنج ایرانی به
 ۲۰هزار تومان میرسد .محمدرضا کالمی ،مدیر
کل تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگو با تس��نیم در ارتباط با درخواست
یکی از نمایندگان مجلس برای لغو بخش��نامه
واردات برن��ج ،اظهار کرد :واردات برنج هرس��اله
برای حمایت از کش��اورزان در زمان برداش��ت
محصول داخلی ممنوع میشود و افزایش قیمت
مقطعی برنج در بازار نیز به همین دلیل اس��ت.
وی اف��زود :در این ش��رایط انتق��ال ارز ،برآورد
کسری تولید برنج در کشور یکونیم میلیون تن
بود که یک میلیون تن آن به کشور آمده بود و
قیمت این محصول در بازار در حال افزایش بود.
به همین دلیل ممنوعیت برداشت برنج برداشته
شد .مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ادامه داد :از تاریخ  97/9/1که برداشت
برنج کشاورزان تمام ش��د ،دوباره اجازه واردات
این محصول داده ش��د تا کسری این محصول
در کشور تامین شود و در صورتی که بعد از این
تاریخ برنجی داخلی وجود داش��ته باشد دست
واسطهها و حلقههای توزیع است تا با نگهداری
آن بتوانند در آینده گرانتر بفروشند .وی تصریح
کرد :در شرایط فعلی گزینهای برای ممنوعیت
واردات برنج نداریم زیرا در غیر این صورت قیمت
هر کیلوگرم برنج خارجی در ب��ازار به  11هزار
تومان و برنج ایرانی به  20هزار تومان میرسد.
کالمی گفت :کس��ری هرس��اله برنج ،در سال
جاری نیز وجود دارد و برای تامین آن باید اقدام
به واردات کرد.
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ریالعربستان
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ین ژاپن

گزارش

معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

نرخحاملهایانرژیتغییرنکردیارانههمافزایشنیافت
که از مح��ل حذف یارانه غیرنیازمندان تأمین
گ�روه اقتصادی :ح��ذف یاران��ه نقدی بخش
میشود میتواند در همان استان هزینه شود.
عم��دهای از یارانهبگیرانی ک��ه ماهانه بیش از
قطع��ا اگر نواقصی درباره ح��ذف یارانهبگیران
3میلیون تومان حقوق میگیرند به معنی آن
وجود داشته باشد که البته تالش ما این است
است که با توجه به کاهش جمعیت یارانهبگیران
که س��لیقه اعمال نشود ،بر پایه ضابطه روشن
در سال آینده و رشد منابع یارانهای از این محل،
و ش��فاف خواهد بود .نوبخت درباره اینکه چرا
رقم پرداخت یارانه نقدی به کمدرآمدها در سال
مبل��غ  ۴۵ه��زار و  ۵۰۰تومان��ی یارانه نقدی
 98باید افزایش یابد اما معاون رئیسجمهور در
افزای��ش نمییابد و پیش��نهادی در این رابطه
اظهاراتی عجیب میگوید رقم یارانه به مشموالن
وجود ندارد ،عنوان کرد :این یارانهها مابهالتفاوت
همان  45هزار و  500تومان فعلی خواهد بود،
قیمتهای جدیدی هس��ت ک��ه روی قیمت
چرا که هیچگونه افزایشی در قیمت حاملهای
حاملهای انرژی و آب و برق اعمال میش��ود،
انرژی در بودجه سال آینده لحاظ نشده است.
هر مقدار که در حاملها افزایشی ایجاد شود،
این در حالی است که طی  11سال اخیر بارها
طب��ق قان��ون هدفمندی
و بارها شاهد افزایش قیمت
 ۵۰درصدش س��هم مردم
حاملهای انرژی بودهایم با
و  ۳۰درص��د س��هم تولید
وج��ودی که ی��ک ریال به
است و  ۲۰درصد به خزانه
یارانه نقدی اضافه نش��ده
واریز میشود تا صرف امور
است .رئیس سازمان برنامه
جاری عمرانی شود .به گفته
و بودجه کش��ور با اشاره به
معاون رئیسجمهور ،مجلس در سالهای اخیر
اینکه در الیحه بودجه  ۹۸افزایش قیمتی برای
تغییراتی در تبصره  ۱۴قانون بودجه انجام داد
حاملهای انرژی پیشبینی نشده است ،گفت:
که اگر ب��رق و آب افزایش قیمت پیدا کند به
برای افزایش یارانه نقدی باید قیمت حاملهای
خود ش��رکتها بازگردد تا بتوانند با توجه به
انرژی نی��ز افزایش یابد که فعال برنامهای برای
نیازها سرمایهگذاری کنند ،ضمن آنکه قیمت
آن نداریم.
تمامش��ده آب و برق به مراتب بیشتر از رقمی
به گ��زارش فارس ،محمدباق��ر نوبخت در
است که از خانوارها دریافت میشود ،بنابراین
حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه ایجاد اشتغال
این طور نیست که اگر حاملی افزایش یابد به
ت و معدن درباره افزایش یارانه
در بخش صنع 
یارانه نقدی اضافه شود .رئیس سازمان برنامه
نقدی اظهار داش��ت :این موض��وع در اختیار
و بودج��ه با بیان اینکه تاکن��ون نیز قیمتها
مجلس است و از هفته دیگر دست آنها در الیحه
تغییر نکرده که منابع جدیدی حاصل ش��ود،
بودجه سال  ۹۸باز است اما اکنون پولی نداریم
گفت :آنچ��ه باقی میماند حامله��ای انرژی
که بپردازیم .وی درب��اره علت واگذاری حذف
اس��ت و همچنان هزار تومان ب��رای بنزین و
یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند به استانها
رقمهای قبلی برای گازوئیل ثابت مانده و منابع
در الیحه بودجه سال آینده گفت :منابع یارانهها
جدیدی حاصل نشده است .طبق قانون حتی
در تبصره  ۱۴الیحه بودج��ه  ۹۸بالغ بر ۱۴۲
یک ریال آن را ش��رکت نفت ،شرکت پاالیش
هزار میلیارد تومان پیشبینی ش��د و مش��ابه
و پخش و نظایر آن نمیتوانند اس��تفاده کنند
سنوات گذش��ته به خانوارهایی که استحقاق
و حتماً باید به خزان��ه واریز کنند و خزانه نیز
آن را دارند همان  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان یارانه
این پول را در حساب خاصی مربوط به سازمان
نقدی را در ماه باید پرداخت کنیم اما قانونگذار
هدفمندی یارانهها نگهداری میکند و جز برای
تعیین کرده کس��انی که زیر  ۳میلیون تومان
مصارف تبصره  ۱۴که بخش عمده آن به مردم
درآمد دارند ،از این یارانه استفاده کنند و باالی
بازمیگردد کار دیگری انجام نمیگیرد.
این رقم استحقاق دریافت یارانه را ندارند .وی
ادامه داد :برای اینکه این کار واقعبینانه صورت
نوبخت افزود :اگر کس��ی میخواهد بگوید
بگیرد ،باید کسانی این تشخیص را بدهند که
مثال یارانه از  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان به  ۴۵۰هزار
شناخت بیشتری از وضعیت زندگی مردم در
تومان برس��د ،اشکالی نیست ،راهش این است
آن استان دارند ،بنابراین
که قیمت حاملهایی را
قیمتبنزین میزانسهمیهای قیمت
سال
قرار شد بر اساس حوزه
(لیتر) بنزین آزاد که از محل آنها میتوان
سهمیهای
جغرافیایی همین رقمی
یاران��ه داد گران کرد .هر
80
---1384
را که برای یارانه خانوارها
مقدار گران شود به همان
400
60
100
1386
پرداخ��ت میش��ود ،بر
می��زان میت��وان یارانه
1000
60
400
1389
اساس کمیت و جمعیت
را بیش��تر کرد .درس��ت
استان در اختیار شورای
اس��ت که قیمت بنزین
1000
60
700
1393
برنامهریزی اس��تان قرار
نسبت به سایر کشورهای
1000
1394
دهیم .رئیس س��ازمان
همسایه پایینتر است و
1000
1397
برنامه و بودجه با اش��اره
مشکالتی وجود دارد اما
به اینکه قطعا با توجه به
قیمتها به تومان است وقتی میخواهیم قیاس
امکاناتی که اس��تانها در اختیار دارند دقیقتر
کنیم باید سایر شاخصها نیز مد نظر قرار گیرد.
میتوانن��د راجع ب��ه یاران��ه خانوارها تصمیم
نوبخت تأکید کرد :آنچه فعال در الیحه بودجه
بگیرند ،تصریح ک��رد :حذف یاران��ه خانوارها
س��ال آینده و تبصره  ۱۴پیشبینی کردیم با
سلیقهای نخواهد بود و ضابطه دارد؛ اول آنکه
همین ارق��ام حاملهای انرژی موجود اس��ت
ب آییننام��ه اجرایی
پرداخته��ا در چارچ��و 
و هیچ افزایش قیمتی دیده نش��ده است و هر
صورت میگیرد که هر س��ال سازمان برنامه و
تصمیم جدیدی به خود مردم بازمیگردد ،زیرا
بودجه باید آن را تهیه و هیأت وزیران تصویب
دولت حتی  ۲۰درصد سهم خودش را به یارانه
کند .معاون رئیسجمهور یادآور ش��د :مبلغی
نقدی اختصاص داده است.

لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

کاهش ۱۰درصدیقیمتلوازمخانگیتاپایانهفته
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از
کاهش  10درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی
و خارجی تا پایان هفته خبر داد .محمد طحانپور
در گفتوگو با میزان ،درباره
وضعیت ب��ازار لوازم خانگی
اظهار کرد :با ش��رکتهای
تولی��د لوازم خانگ��ی برای
کاه��ش قیم��ت صحب��ت
کردیم تا با توجه به پر بودن
انبارها قیم��ت را کاهش دهند تا مردم در تهیه
کاال با مش��کالت کمتری مواجه شوند .رئیس
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با اش��اره به
ت از سوی خودروسازان
درخواست افزایش قیم 
افزود :این موضوع موجب ش��د تولیدکنندگان
لوازم خانگی برای کاه��ش قیمت دچار تردید
شوند .وی گفت :این تولیدکنندگان معتقدند ،چه
تفاوتی بین مواد اولیهای که آنها و خودروسازان
اس��تفاده میکنند وجود دارد که آنها خواستار
افزایش قیمت هستند اما تولیدکنندگان لوازم
خانگی قیمت را کاهش دهند .طحانپور تصریح
کرد :بهرغم تردیدهایی ک��ه به وجود آمد اما تا
پایان هفته قیمت ل��وازم خانگی تولید داخل و

وارداتی  ۱۰درصد کاهش خواهد یافت .رئیس
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تاکید کرد:
کاهش بیش��تر قیمت مس��تلزم گذشت زمان
است تا تولیدکنندگان مواد
اولی��ه را که با قیمت کمتر
خریداری میکنند وارد خط
تولید کنند .وی خاطرنشان
ک��رد :خری��داران در حال
حاض��ر برای خرید دس��ت
نگه داشتند و منتظرند با توجه به کاهش قیمت
دالر ،قیمته��ا کاهش یابد و پس از آن اقدام به
خرید کنند .طحانپور درباره میزان افزایش قیمت
لوازم خانگی گف��ت :از ابتدای اردیبهش��تماه
تاکنون تولیدات داخلی بین  ۸۰تا  ۱۲۰درصد
افزایش قیمت داش��ت و وارداتیها هم حداقل
 ۱۷۰تا  ۱۸۰درصد رش��د قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان
اینکه قاچاق لوازم خانگی مجددا در حال افزایش
است ،تصریح کرد :اختالف قیمت کاالی قاچاق
با کاالی تولید داخل زیاد ش��ده است به عنوان
مثال یخچال سایدبایس��اید قاچاق با اختالف
۱۰میلیون تومان به فروش میرسد.

بانک

یوآن چین

1562

1

لیرترکیه

2028

9

دینار کویت

35632

4

دینار عراق

8/9

-

دالر کانادا

8058

-

روبل روسیه

161

-

روپیه هند

-

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3400000

-250000

طرح جدید

3590000

-210000

نیم سکه

1870000

-30000

ربع سکه

1070000

-50000

سکه

سکه گرمي

630000

-20000

هر مثقال طال

1405000

-

یک گرم طالی  18عیار

318000

-19040

یک گرم طالی  24عیار

432480

-

هر اونس طال

( 1248دالر)

-

هر اونس نقره

( 14/81دالر)

0/2

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/27

1/64

برنت درياي شمال

60/95

1/32

اوپک

59/72

0/52

نفت

بورس
بورس تهران

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر داد

الزام استفاده  از رمز دوم یکبار مصرف از خرداد98
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت:
ارائه رمز دوم یکبار مصرف با هدف کاهشجرائم
مالی از اول آذرماه در شبکه بانکی عملیاتی و از
خردادماه س��ال  ۹۸الزام آور شده همچنین ارائه
رمز دوم ایس��تا متوقف میشود .ناصر حکیمی
در گفتوگوی تلفنی در برنامه تلویزیونی«تیتر
امش��ب» اظهار داش��ت :بانک مرکزی با هدف
افزایش امنیت تراکنشهای بانکی «سند الزامات
رمزهای یکبار مصرف» را در ابتدای شهریورماه
س��ال جاری به ش��بکه بانکی ابالغ کرد .وی در
پاس��خ به این پرسش که رمز یکبار مصرف قرار
است چگونه در دسترس مشتریان بانکها قرار
گیرد ،گفت :روشه��ای مختلفی در این بخش
وجود دارد که  2روش متداولتر است .حکیمی
اف��زود :یک روش که در دس��ترس همگان قرار
دارد ،بحث اس��تفاده از پیامک است .بدین معنا
که هنگام انجام تراکنش بر اس��اس درخواست
دارندگان کارت پیامکی حاوی رمز یکبار مصرف
به ش��ماره تلف��ن هم��راه دارنده کارت ارس��ال
میشود که کاربر میتواند از آن تنها برای انجام
آن تراکنش خاص اس��تفاده کند و بعد از یکبار
اس��تفاده باطل میشود که قابلیت اجرا در تمام
گوشیهای همراه را دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح
کرد :مدل دوم ،استفاده از اپهای موبایلی در تولید
رمزهای یکبار مصرف است که دارنده کارت در این
روش با درخواست یک رمز یکبار مصرف ،رمز را از
ک زمان اعتبار مشخص که بهطورمعمول
آن اپ با ی 
 ۶۰ثانیه است ،دریافت میکند و میتواند در این
زمان برای انجام تراکنش از این رمز استفاده کند
و رمز بعد از آن باطل میشود .وی در پاسخ به این
پرسش که در حال حاضر تمام بانکها این خدمت
را به دارن��دگان کارت ارائه میدهند ،گفت :بانک

مرکزی با ابالغ بخش��نامه «سند الزامات رمزهای
یکب��ار مصرف» به بانکها اعالم کرده اس��ت اگر
بانکی از ابتدای آذرماه این خدمت را به مشتریان
خود ارائه ندهد ،مسؤولیت جبران خساراتی که به
دلیل نبود این خدمت برای مشتریانش رخ میدهد
را بر عهده دارد .وی یادآور ش��د :از خردادماه سال
 ۹۸نیز ارائه رمزهای دوم ایستا به دارندگان کارت
متوقف و استفاده از رمز دوم یکبار مصرف در تمام
تراکنشه��ای غیرحضوری ،اینترنت��ی و موبایلی
برای دارندگان کارت الزامآور میش��ود .حکیمی
در پاس��خ به نحوه احراز هوی��ت در ارائه خدمت
رمز یکبار مصرف به دارندگان کارت ،اظهار داشت:
این موضوع به بانک بستگی دارد و در صورتی که
دارندگان کارت اپلیکیشن موبایلی رمز پویا بانک را
نصب کنند ،با احراز هویت بهصورت تطبیق شماره
موبای��ل دارنده کارت با کد ملی وی فعالس��ازی
اپلیکیشن بهصورت غیرحضوری انجام میشود و
کاربر میتواند رمز یکبار مصرف را دریافت کند .وی
افزود :در این فرآیند البته یک نکته مخاطرهآمیز
وج��ود دارد ک��ه ممکن اس��ت مش��کلی را برای
شهروندان ایجاد کند و آن این است که بانک باید
مطمئن شود پیامکی که روی موبایل با اپلیکیشن
ایجاد رمز یکبار مصرف ارسال میشود با شخص
استفادهکننده یکی است ،بنابراین قسمتی از این
فرآیند نیازمند احراز هویت حضوری مشتری تنها
یکبار برای همیشه برای فعالسازی اپلیکیشن را
دارد .علی نیکنفس ،معاون پلیس فتا در این برنامه
تأکید کرد :بهرهگیری از رمزهای یکبار مصرف در
تراکنشهای بانکی میتواند می��زان جرائم مالی
س��ایبری را کاهش ده��د و از س��رقت اطالعات
کارتهای بانکی جلوگیری کند .از اینرو بانکها
باید قابلیت بهرهگیری از رمز دوم یکبار مصرف را
در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

166235

-0/41

شاخص  30شركتبرتر

8207/8

-0/44

شاخص  50شركتبرتر

7225/3

-0/51

شاخص بازار اول

122884/7

-0/34

شاخص بازار دوم

329134/9

-0/53

شاخصصنعت

150814/2

-0/46

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ت مرغاب
دش 

11458

9/04

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

5338

5

ن تهران
درخشا 

6921

4/99

سرمايهگذاريتوكافوالد

1509

4/94

عبهشهر
توسع هصناي 

2128

4/93

موتورسازانتراكتورسازيايران

4172

4/93

2651

4/91

3402

4/81

10606

4/79

نوسازيوساختمانتهران
ن ايالم
سيما 
ت چينچين
ت و صنع 
كش 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح.ايراندارو

825

ح .الكتريك خودرو شرق

611

-6/43

ح .تامين سرمايه اميد

365

-6/41

ح .حفاري شمال

1323

-5/03

-6/88

ن سفيد نيريز
سيما 

16158

-4/98

ي لقمان
داروي 

2575

حملونقلبينالملليخليجفارس

-4/95

10686

-4/91

16389

-4/74

3684

-4/56

س خزر
پار 
فوالد كاوه جنوب كيش

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24756

402

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21148

-71

بورسشانگهای

2594

10

بورساسترالیا

5651/2

23/7

