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كالم نور
آن که صبر کند ،به واسطه صبرش به
مقام روزه دار شب زنده دار و نیز درجه
شهیدی که در پیشاپیش محمد(ص)
شمشیر زده است دست مییابد.
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دالر آمریکا
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یورو

14803

9

پوند

16898
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درهم امارات

3500

-

(ع)

تقویم امروز
■■تصوي�ب تش�كيل س�اواک در مجل�س
شوراي ملي 1335 -ش
■■رحل�ت عال�م مجاه�د و روحان�ي مبارز
آيتاهلل «سيدابوالقاسم كاشاني» 1340 -ش
■■تولد «ابنطرار» محدث و اديب مس�لمان
  305ق■■انعق�اد «معاهد ه پاري�س» بين اي�ران و
انگليس در عهد «ناصرالدينشاه»1273 -ق
■■تولد «آلبرت انيش�تين» دانشمند بزرگ
فيزيك1879 -م
■■درگذش�ت «كارل ماركس» نظريهپرداز و
اقتصاددان مشهور آلماني1883 -م

خبر

تقویت  ۱۲۰۵واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگران ب��ورس تهران دیروز در حالی
شاهد معامالت کمحجم بودند که با عرضههای
اولیه آخرین روزهای سال ،شاهد حرکت نرم
معاملهگران برای شکار س��همهای برخوردار
از ظرفیت س��ودآوری در ش��ب عید بودند .به
گزارش فارس ،ش��اخص کل قیم��ت و بازده
نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در
پایان معامالت دیروز با افزایش  1205واحدی
به رقم  169هزار و  115واحد رسید .شاخص
کل هموزن اما ب��ا افزایش  182واحدی عدد
 31هزار و  589واحد را به نمایش گذاش��ت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 1839
واحدی به رقم  190هزار و  266واحد دس��ت
یافت .شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش
 1073واحدی به رقم  127هزار و  222واحد
دست یافت که ش��اخص بازار دوم با افزایش
 1527واحدی عدد  324هزار و  353واحد را
به نمایش گذاشت.
■■کشف قیمت  220تومانی «تنوین»

در عرض��ه اولی��ه 264 ،ه��زار و  603کد
معامالت��ی متقاضی خرید س��هام «تنوین»
بودند که در نهایت به  646ش��خص حقوقی
و  263ه��زار و  957ش��خص حقیقی تعداد
 1999س��هم تخصیص یاف��ت .در معامالت
دی��روز تعداد  700میلیون س��هم معادل 10
درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه نوین به
عنوان پانصدوبیستوپنجمین شرکت پذیرفته
شده برای نخستین بار پس از پذیرش و درج
نام ش��رکت در فهرست شرکتهای پذیرفته
ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران عرضه و
به قیمت هر س��هم  220تومان کشف قیمت
ش��د .در این عرضه اولی��ه 264 ،هزار و 603
کد معامالتی متقاضی خرید سهام «تنوین»
بودند که در نهایت به  646ش��خص حقوقی
و  263ه��زار و  957ش��خص حقیقی تعداد
 1999سهم تخصیص یافت .ولی نادی قمی،
مدیرعام��ل تامین س��رمایه نوی��ن دیروز در
نشس��ت خبری با اشاره به ویژگیها و جریان
درآمدی این ش��رکت گف��ت :برنامه افزایش
سرمایه 700میلیارد تومانی «تنوین» به رقم
 900میلی��ارد تومان در س��ال آینده از محل
مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور
کار است .وی با بیان اینکه تامین سرمایه نوین
در س��ال مالی جاری با تحقق س��ود خالص
عملیات  430میلیارد تومانی توانسته به ازای
هر سهم مبلغ  555ریال سود خالص محقق
کند ،گفت :پیشبینی میشود در سال آینده
با تحقق حدود  408میلیارد تومان سودآوری،
بتوان به ازای هر س��هم عایدی  58تومانی را
محقق کرد.
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قیمت(تومان)

تغییر

ین ژاپن

اشتغال

گزارش

معاون اشتغال وزیر کار ادعا کرد

بزودی عرضه مرغ ،شکر و گوشت دولتی آغاز میشود

تصمیمات جدید برای توزیع کاالهای اساسی
گ�روه اقتص�ادی :گرانیها ای��ن روزها خیلیها
را آزرده خاطر کرده اس��ت ،چ��را که مردم بویژه
قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه قدرت خرید الزم
را برای تامین مایحتاج ش��ب عید ندارند .در این
میان افزایش قیمت کاالهای اساسی بویژه گوشت
قرمز ،مرغ ،شکر ،روغن و ...موجب شده برای تهیه
این کاالها که در قالب طرح تنظیم بازار با قیمت
ارزانتر عرضه میشوند ،صفهای طوالنی شکل
بگیرد.
در این باره دبیر ستاد تنظیم بازار با تشریح چرایی
اختالف قیمت مرغ در بازار با قیمت مصوب ،با
اشاره به افزایش قیمت مرغ تا مرز ۱۷هزار تومان
در برخ��ی سوپرگوش��تهای ته��ران ،از توزیع
۱۰ه��زار تن م��رغ با قیمت مص��وب ۱۱هزار و
 ۵۰۰تومانی در میادین میوه و ترهبار خبر داد .به
گزارش تسنیم ،عباس قبادی در تشریح چرایی
تفاوت قیمتی م��رغ موجود در ب��ازار با قیمت
مصوب  11هزار و  500تومانی آن اظهار کرد :در
جریان نرخگذاری مرغ ،تشکل مربوطه و جهاد
کشاورزی پیشنهادات خود را به سازمان حمایت
از مصرفکننده میبرند و پس از بحث و بررسی
نرخ تمامش��ده تولید و فرآین��د تولید تا توزیع،
قیمت آن مصوب میشود .دبیر ستاد تنظیم بازار
اضاف��ه کرد :بعد از تصویب نرخ  11هزار و 500
توم��ان ب��رای هرکیلوگرم
م��رغ گ��رم ،متأس��فانه به
مش��کالتی برخوردی��م و
اگرچ��ه قیم��ت مص��وب،
نرخی کارشناسیشده بود
اما بهدلیل مشکالتی که در
نق��ل و انتقاالت مالی و بانکی برای واردات چند
کشتی حامل نهادهها وجود داشت ،نوساناتی در
میزان نهادههای موجود در کشور بهوجود آمد.
دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت :شرایط سیاسی و
اجتماعی کشور بهشکلی است که مث ً
ال در بحث
ش��کر دیدیم مش��کل یکهفتهای که بهدلیل
بارندگیها در جنوب کشور و برداشت نیشکر به
وجود آمد ،چطور باعث شد قیمت شکر از حدود
 3هزار تومان به  5700تومان برسد .وی نقل و
انتقاالت مالی و بانکی را یکی از مهمترین دالیل
مشکالت در توزیع اقالم اساسی از جمله گوشت
دانست و گفت :در حال حاضر حدود  20هزار تن
گوشت منجمد در گمرک متوقف است و بهرغم
همراهی گمرک ،ما نمیتوانیم این گوشتها را
ترخیص کنیم ،چرا که پ��ول طرف خارجی به
حس��ابش واریز نشده اس��ت .وی در ادامه ابراز
کرد :قبول دارم قیمت مرغ در برخی س��وپرها
تا  17هزار تومان رس��یده و گزارش��اتی از این
قیمت به دس��ت من هم رسیده است ولی مرغ
در میادین میوه و ترهبار با قیمت مصوب عرضه
میشود .قبادی گفت :در جلسه اخیر تکلیف شد
ت��ا  10هزار تن مرغ و  10هزار تن گوش��ت به
صورت گسترده در میادین میوه و ترهبار توزیع
ش��ود .بهگفته وی ،در توزیع یادشده ،هیچگونه
محدودیتی برای خری��داران وجود ندارد و اص ً
ال
بح��ث ارائه کارت ملی ب��رای خرید مرغ مطرح
نیست .قبادی خاطرنشان کرد :در توزیع درنظر
گرفتهشده ،مرغ منجمد با قیمت  10هزار و 500
تومان و مرغ گرم با قیمت  11هزار و  500تومان
عرضه خواهد شد.
■■توزیع بستههای  5تا  10کیلویی شکر

در همین ارتباط رئیس اتحادیه بنکداران مواد

غذایی ،برنج و حبوبات گفت :با کمبود ش��کر در
ب��ازار و افزایش قیمت آن دولت به بازار ورود کرد
و با توزیع شکر در بین اصناف و فروشگاهها نبض
بازار را در دس��ت گرفت و مان��ع افزایش مجدد
قیم��ت این محصول ش��د .محم��د آقاطاهر در
گفتوگو با ایلنا ،اظهار کرد :به هر ش��هر مقادیر
زیادی شکر توسط دولت اختصاص داده شده که
در حال انتقال به استانهاست و از روز پنجشنبه
به مغازهها برای فروش ارس��ال خواهد ش��د .وی
افزود :این ش��کرها به صورت بستههای  5تا 10
کیلویی بین مردم توزیع خواهد شد .قیمت شکر و
ت جهاد
قند بسیار باال رفته بود اما با اقدامات وزار 
کشاورزی قیمت آن در بازار کاهش خواهد یافت و
ما امیدواریم قیمت این اقالم در تهران هم کاهش
یابد .رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ،برنج و
حبوبات با اشاره به کاهش قیمت قند و شکر در
استانهای مجاور تهران تصریح کرد :قیمت این
محصوالت در اس��تان قم بش��دت افت کرده و با
ادامه تزریق قند و ش��کر ما شاهد کاهش قیمت
در تهران هم خواهیم بود .در آس��تانه عید نوروز
و با افزایش قیمت و کمبود ناگهانی شکر در بازار
این احتمال وجود داشت که بخشهای مختلف
صنعتی و تولیدی مانند شیرینیپزیها که به طور
مستقیم با این کاالی اساسی در ارتباط هستند
هم قیم��ت تولی��دات خود
را افزای��ش دهن��د .در ای��ن
ب��اره علی بهرمن��د ،رئیس
اتحادی��ه دارن��دگان قنادی،
شیرینیفروشی و کافه قنادی
تهران اظه��ار کرد :ما قیمت
ش��یرینی را به هم��کاران خود اب�لاغ کردهایم و
تغییری در این قیمت به وجود نخواهد آمد .دولت
هم در بین اصناف مختلف ش��کر توزیع کرده و
ما هم شکر س��همیه دولتی را بین اعضای خود
تقسیم کردهایم ،بنابراین هیچ افزایش قیمتی در
صنف شیرینی و قنادی نخواهد بود.
■■توزی�ع م�رغ و ش�کر تنظی�م ب�ازاری در
فروشگاههایزنجیرهای

رئی��س اتحادیه فروش��گاههای زنجیرهای از
توزیع مرغ و شکر تنظیم بازاری در فروشگاههای
زنجیرهای خبر داد .امیرخس��رو فخریان درباره
تدابیر اتحادیه برای ش��ب عی��د از توزیع روزانه
100ت��ن مرغ منجم��د تنظیم ب��ازاری به نرخ
مصوب دولتی به منظور کاهش قیمت گوشت
مرغ در استان تهران خبر داد و گفت :این طرح
مختص قش��ر خاصی نبوده و مصرفکنندگان
میتوانند از فروشگاههای زنجیرهای اتحادیههای
سراسری تعاونیهای مصرف محلی ایران ،رفاه،
افق کوروش ،هایپر می ،هایپر اس��تار ،شهروند،
س��په ،اوش��انک (هفت) ،جانبو ،ات��کا ،کامبای
ف��ور ،نجم خاورمیانه ،یاران دریان و انتخاب من
این کاال را تهیه کنند .رئیس اتحادیه کش��وری
فروشگاههای زنجیرهای همچنین درباره وضعیت
ش��کر تنظیم بازاری افزود :ظرفیت اعضای این
اتحادیه ماهانه  10هزار تن اس��ت که تا به حال
بخش عمدهای از میزان شکر مورد نیاز جذب و
بین مصرفکنندگان توزیع شده است .فخریان
با بی��ان اینکه برنج هندی تنظیم بازاری نیز در
سطح فروش��گاههای عضو در حال توزیع است،
افزود :برای تخصیص و توزیع سایر اقالم تنظیم
ب��ازاری کاالهای ش��ب عید در ح��ال رایزنی با
مسؤوالن ستاد تنظیم بازار هستیم.

اجرای ۴برنامه اشتغال بدون یک ریال پول
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ارس��ال سند ملی
اشتغال به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد
و گفت :این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری
اشتغال فعاالنه عمل کرده است .به گزارش مهر،
عیسی منصوری درباره برخی ابهامات و انتقادات
به سیاس��تهای اش��تغالی
اعالم کرد :هماکنون س��ند
مل��ی اش��تغال از وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ارسال شده و در کمیسیون
اجتماع��ی دول��ت در حال
بررس��ی است و کار بررس��ی آن در جلسههای
بعدی پایان مییابد و بزودی ابالغ خواهد ش��د.
وی با اعالم اینکه س��ند اشتغال مبتنی بر کار
شایس��ته نیز تدوین ش��ده و در انتظار تصویب
دولت است ،تصریح کرد :اشتغال در سال جاری
کام ً
ال متأثر از اقتص��اد کالن بوده و با توجه به
کاهش رش��د اقتصادی انتظار داشتیم اشتغال
هم ریزش داش��ته باشد و پیشبینی ما شرایط
بدتری را نیز نش��ان میداد اما سال  ۹۷در این

حوزه مدیریت ش��د .وی ادام��ه داد :در همین
دوره تمرک��ز اش��تغال را به س��مت خدمات و
صنای��ع خرد و کوچک بردی��م و نتیجه خوبی
نیز گرفتهایم و بخش عمدهای از اش��تغال ۶۰۹
هزار نفری که در یک ساله منتهی به پاییز ایجاد
شده مربوط به بخش خرد ،کوچک ،غیررسمی،
خانگ��ی و حمایت��ی بوده
است .وی خاطرنشان کرد:
ب��رای تثبیت اش��تغال نیز
برنامه داشت ه و توانستهایم
از ح��دود  ۳۲۰هزار ریزش
اشتغال پیش��گیری کنیم
و واحدهای مش��کلداری که در معرض ریزش
نیروی کار هستند را شناسایی کردیم .منصوری
ادامه داد ۲۲ :رشته نیز در دوره تحریم مشخص
کردیم .وی با بیان اینکه  ۴برنامه اشتغال فراگیر
و روس��تایی ،اشتغال حمایتی و تثبیت اشتغال
را داریم ،خاطرنشان کرد :همه این  ۴برنامه در
حال حاضر اجرا میش��ود و یک ریال پول هم
نگرفتهایم .اینکه بدون پول این همه اقدام شده
قابل دفاع است.
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هر مثقال طال

1778000

10000

یک گرم طالی  18عیار

410710

2080

یک گرم طالی  24عیار

547610

2770

هر اونس طال

1307/34دالر

5/62

هر اونس نقره

15/50دالر

0/05

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

57/51

0/54

برنت درياي شمال

67/09

0/37

اوپک

66/01

-

نفت

بورس

بانک

بر اساس الزامات بانک مرکزی انجام میشود

کاهش سقف انتقال وجه در اپلیکیشنها
طبق الزامات بانک مرکزی ،س��قف انتقال
وجه روزانه کارت به کارت در اپلیکیش��نهای
موبایلی یک میلیون تومان اس��ت .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در چند ماه اخیر الزامات جدیدی
را در بخ��ش ابزارهای پرداخت اعمال و از تمام
بازیگران صنع��ت بانکی و
پرداخ��ت درخواس��ت کرد
الزامات یادش��ده را رعایت
کنن��د .ب��ر این اس��اس با
توجه ب��ه تاکید رئیس کل
بانک مرکزی ،الزاماتی برای
ابزاره��ای پرداخت از جمله س��قف خرید ۵۰
میلیون تومانی با کارت و  ۱۰۰میلیون تومانی
با کد ملی توس��ط اداره نظامه��ای پرداخت و
معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی تدوین
و به ش��بکه بانکی و پرداخت ابالغ ش��د که بر
اساس اعالم رئیس اداره نظامهای پرداخت این
الزامات در راستای سالمسازی شبکه پرداخت
س��بب ش��د تراکنشهای باالتر از  ۵۰میلیون
تومان به س��اتنا و چک مهاجرت کند .با توجه
به انتشار اخباری در زمینه سقف روزانه انتقال
کارت به کارت در اپلیکیش��نهای موبایلی در
برخی رسانهها ،این نکته گفتنی است که سقف
انتقال کارت به کارت در نرمافزارهای پرداخت
موبایلی در چند ماه اخیر تغییر مجددی نداشته
و همچنان به روال س��ابق انجام میشود که با
الزامات بانک مرکزی تغییر پیدا خواهد کرد .در
حال حاضر سقف استفاده روزانه این خدمت از
طرف برخی بانکهای مبدأ برای کارت به کارت
از جمله بانکهای اقتصاد نوین ،ش��هر ،س��په،
سامان ،ملت ،دی ،پاسارگاد و حکمت ایرانیان
یک میلیون تومان و برای برخی دیگر از بانکها
از جمله ملی ایران ،کش��اورزی ،انصار ،تجارت،

پارسیان ،گردشگری ،قوامین و آینده  ۳میلیون
تومان است که کاربران اپلیکیشنهای پرداخت
میتوانند از این خدمت استفاده کنند .بر اساس
الزامات و مس��تند پرداختس��از ابالغ شده به
شبکه بانکی و پرداخت ،باید سقف انتقال وجه
روزانه کارت به کارت در اپلیکیشنهای موبایلی
یا هم��ان پرداختس��ازان
یک میلیون تومان باش��د
و انج��ام تراکن��ش انتقال
وج��ه با س��قف  ۳میلیون
توم��ان تخل��ف به ش��مار
میرود که برای این مسأله
برنامهریزیهای الزم انجام شده و بانک مرکزی
به دنبال س��اماندهی اس��ت .بر اساس الزام یاد
شده ،سقف استفاده از خدمت کارت به کارت
ب��ه ص��ورت اینترنتی  ۳میلی��ون تومان اعالم
شده که یک میلیون تومان از آن سقف روزانه
اس��تفاده از کارت به کارت در اپلیکیشنهای
موبایلی ی��ا هم��ان پرداختس��ازان از جمله
اپلیکیش��نهای موبایلی رایج برای اس��تفاده
از خدم��ات بانکی و مالی اس��ت .طبق الزامات
بانک مرکزی ،س��قف انتقال وجه روزانه کارت
به کارت در اپلیکیشنهای موبایلی یک میلیون
تومان اس��ت و انجام انتقال وجه با مبالغ باالتر
تخلف به شمار میرود و بانک مرکزی در حال
س��اماندهی این موضوع است .بر خالف اخبار
منتشر ش��ده تاکید میشود سقف انتقال وجه
از طریق دس��تگاه خودپرداز ،کیوسک و پایانه
شعب (کارتخوان در ش��عب بانکی) هیچگونه
تغییر نداش��ته و س��قف انتقال وجه کارت به
کارت از طری��ق خودپ��رداز  ۳میلیون تومان،
سقف انتقال وجه با کیوسک بانکی  ۳میلیون
تومان و کارت به کارت از طریق پایانه ش��عب
 ۱۵میلیون تومان است.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

169115/5

0/72

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8517/7

1/04

شاخص  50شركتبرتر

7252/1

0/77

شاخص بازار اول

127222/8

0/85

شاخص بازار دوم

324353/8

0/47

شاخصصنعت

15193/9

0/62

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
تامين سرمايه نوين

2200

120

ت پارس
ح .نف 

5013

7/39

ت و معدن
ي صنع 
سرمايهگذار 

1296

5/97

فرآوريموادمعدنيايران

27957

5

باما

10951

5

43999

4/99

توليديمهرام
سامانگستراصفهان
ن سفيد نيريز
سيما 
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

بيشترينكاهش

2649

4/99

9594

4/99

5125

4/96

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

تامين سرمايه اميد

1503

-5/53

س سرام
پار 

27848

-5

توليدكنندگان بورس كاالي ايران

7749

-4/99

قندلرستان

5126

-4/99

كنترلخوردگيتكينكو

15594

-4/7

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

16687

ن ايران
كرب 

-4/68

17012

-4/66

17781

-4/45

3220

-4/34

س خزر
پار 
ي ايران
پمپساز 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25555

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21290

213

بورسشانگهای

3027

-33

بورساسترالیا

6246

-14/6

