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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

981000

981500

511000

280000

183000

100325

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1208.30

16.38

56.07

61.19

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1173

1.5351

3.673

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3407

3860

5276

934

2776

3108

4270

756

ژیان�ا اس�کندری| گندم زارهای کردس��تان 
500 تا 540 هزار هکتار از مس��احت یک میلیون 
و 100 هزار هکت��ار زمین های زراعی کردس��تان 
را تش��کیل می ده��د.  اس��تانی که از نظ��ر تولید 
خوش��ه های طالیی گندم در یک دهه گذش��ته 
در رده چهارم و پنجم کش��وری و در ردیف بعد از 
استان های فارس، خوزستان، گلستان و کرمانشاه 
بوده اس��ت. آنطور که آمارها می گویند اگر ساالنه 
به طور متوسط 13 میلیون تن گندم در شرایط آب 
و هوایی نرمال از گندم زارهای کش��ور درو ش��ود؛ 
750 هزار تن از آن س��هم دش��ت های کردستان 
و نتیج��ه رن��ج 113 هزار به��ره بردار گن��دم کار 
کردستانی است که از دل خاک دو و نیم برابر نیاز 

داخل استان گنج می آفریند.
از دانه ه��ای خ��وش رن��گ و لع��اب طالی��ی 
برداشت ش��ده گندم گن��دم زارهای کردس��تان 
س��االنه به مقدار 80 ه��زار تن ب��رای مصرف بذر 
اس��تان، 20 ه��زار تن ب��رای کارخانج��ات تولید 
خ��وراک دام و طی��ور کنار گذاش��ته می ش��ود و 
650 ه��زار ت��ن دیگر آن توس��ط ش��رکت غله - 
دستگاه متولی خرید گندم- براساس قیمت خرید 
تضمینی و دستورالعمل های ابالغ شده خریداری 
و وارد 13 سیلوی فلزی بخش خصوصی با ظرفیت 
296 هزار تن و نیز س��ه انبار و س��ه سیلوی بتنی 
بخش دولتی با ظرفیت 160 هزار تن می ش��ود تا 
در دم��ای 18 تا 25 درجه نگهداری ش��ود. از این 
مق��دار به گفت��ه »ابراهیم مول��ودی«،  مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان 200 تا 
220 ه��زار تن آن صرف مصارف داخلی اس��تان و 

مابقی آن به دیگر استان ها ارسال می شود.
به گفت��ه مولودی 35 ه��زار هکتار از مس��احت 
540 هزار هکتاری گندم زارهای استان زیرکشت 
آبی با ارقام »پیشگام«، »میهن«، و »اروم« می رود 
و 500 تا 510 هزار هکتار دیگر آن زیر کشت گندم 
دیم با ارق��ام »س��رداری«، »آذر2« و رقم جدید 

»هما« است.
او می گوی��د: در حالت مطلوب، ش��رایط جوی 
مناس��ب و در صورت برخورداری از سال زراعی با 
بارندگی مناسب در فصل بهار و نیز دمای مناسب، 
بی��ش از 850 هزار ت��ن، در ش��رایط آب و هوایی 
تقریباً خوب 750 هزار تن و در شرایط نرمال 600 
تا 650 هزار تن گندم در اس��تان تولید می شود و 
در خشکس��الی حاد تولید این محصول به شدت 

کاهش می یابد.
این مقام مس��ئول میزان تولید گندم و عملیات 
کاشت، داشت و برداش��ت را تابعی از شرایط آب و 
هوایی می داند و می افزاید:   درحال حاضر عملیات 
کاشت، داشت و برداش��ت 85 درصد گندم آبی و 
95 درصد گندم دی��م، به صورت مکانی��زه انجام 

می شود.
بيجار قطب توليد گندم کردستان

مدیر ام��ور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی 
کردس��تان ادامه می ده��د:   شهرس��تان بیجار با 
150 هزار هکتار مس��احت زیرکش��ت دیم، قطب 
اصلی تولید گندم دیم در کردس��تان است و قروه 
و دهگالن با 20 هزار هکتار مس��احت زیر کش��ت 
گندم آبی، قطب اصلی تولید گندم آبی هس��تند، 
اما بیجار، قروه، دهگالن، دیواندره، سقز، کامیاران، 
سنندج، بانه، مریوان و س��روآباد به ترتیب از نظر 
سطح زیر کش��ت و تولید گندم در استان باالترین 

رتبه را دارند.

 جای خالی تحقيقات ميدانی 
محصوالت دیم

»محم��ود حاجی رحیم��ی«، عضوهیات علمي 
گ��روه اقتصاد کش��اورزي دانش��گاه کردس��تان 
می گوید: وج��ود زمین های دیم مناس��ب مزیتی 
اس��ت که اس��تان را از لحاظ تولید گن��دم در رده 
اس��تان های توانمند قرار داده، به طوری که تأثیر 

مناسبی بر وضع کشاورزی استان داشته است.
وی اضاف��ه می کند: حمای��ت از گن��دم کاران 
در کش��ور ازجمله خری��د تضمینی گن��دم و نیز 
فراهم کردن زیرساخت های الزم درمجموع تولید 
گندم را در وضع مناسبی قرار داده است. از طرفی 
در اس��تان از ظرفیت ه��ای موج��ود و زمین های 
مطلوب کش��ت گن��دم به ط��ور کامل اس��تفاده 
ش��ده اس��ت، اما انجام کار تحقیقاتی و میدانی در 
محصوالت دیم باید بیشتر و به صورت جدی تری 
صورت گیرد. او جایگزینی ارقام مناسب با افزایش 
دو برابری عملکرد و به��ره وری عوامل را از طریق 
اصالح گونه ها و اس��تفاده از تکنولوژی مناس��ب 
راهکار افزایش به��ره وری ارقام گندم در اس��تان 

عنوان می کند.
 تاکيد بر کشت گندم در شيب 

کمتر از  11 درصد
»عزت کرم��ی«، دکترای تخصص��ی ژنتیک و 
اصالح نباتات هش��دار می دهد: باتوج��ه به وقوع 
خشکس��الی های اخیر و این که اغلب گندم کاران 
اس��تان دی��م کارند، کش��ت گندم در اس��تان در 

آینده ای نه چندان دور به مخاطره می افتد.
او می گوی��د: گن��دم کاران دی��م کار ب��ه دلیل 
خشکس��الی های اخیر و افزایش فرسایش خاک 

بای��د در ش��یب های کمت��ر 
از 11 درص��د کش��ت کنند. 
این درحالی اس��ت که اغلب 
کردس��تانی  کاران  گن��دم 
ش��یب 50 درصد را نیز کشت 
می کنند که ای��ن کار موجب 
فرس��ایش خاک می ش��ود و 
عناصر غذایی آن را س��ریع تر 
از دس��ترس خارج می کند. از 
طرفی کش��اورزان پول خرید 
ک��ود ندارند و خشکس��الی و 
شیب زیاد ذخیره رطوبتی را 

نیز کاهش می دهد.
کرم��ی تصری��ح می کند: 
کارشناس��ان  درحالی ک��ه 
کشاورزی اس��تفاده از شخم 
عمی��ق ب��ه وس��یله گاوآهن 
برگ��ردان دار را ممنوع اعالم 

کرده ان��د، 100 درصد کش��اورزان اس��تان از این 
روش استفاده می کنند. روشی که زمین را تخلیه 
رطوبتی می کند و کاهش و افت عملکرد را موجب 
می ش��ود؛ بنابراین برای حل این مشکل استفاده 
صحیح از ماش��ین های مطلوب کشاورزی توصیه 

می شود.
وی اس��تفاده از کودهای آلی، استفاده از تناوب 
زراعی صحیح در راس��تای افزای��ش میزان جذب 
رطوبت و م��واد آلی و کش��ت در ش��یب کمتر از 
11 درصد را راه��کار حل این مش��کالت می داند 
و می گوی��د:   از 20 س��ال پیش بیش��تر رقم های 
کشت شده گندم در استان، رقم »سرداری« است، 
بنابراین جایگزینی ارقام پربازده می تواند در بهبود 

و افزایش عملکرد گندم زارهای استان موثر باشد.
گالیه های گندم کاران کردستانی

براس��اس آمارها اگر س��االنه به طور متوس��ط 
13 میلیون ت��ن گن��دم در ش��رایط آب و هوایی 
نرمال از گندم زارهای کش��ور درو شود؛ 750 هزار 
تن از آن سهم دش��ت های کردستان و نتیجه رنج 
113 هزار بهره بردار گندم کار کردستانی است که 
از دل خاک دو و نیم برابر نیاز داخل اس��تان گندم 

تولید می کنند.
گندم کاران کردس��تانی ام��ا از ع��دم دریافت 
به موقع پ��ول خود ش��کایت دارن��د و می گویند: 
درحالی که از لحاظ قانون��ی باید حداکثر دو هفته 
بعد از تحویل گندم، بانک عامل پ��ول آن را واریز 
کند اما بانک چن��د ماه بعد پول ف��روش گندم را 
بدون پرداخت مبلغ دیرکرد به حساب کشاورزان 

واریز می کند.
آنها انتظار دارند به موقع مزد زحمت کاش��ت، 
داشت و برداش��ت گندم را دریافت کنند و اعتقاد 
دارن��د: همان ط��ور ک��ه در ازای دریاف��ت کود و 
نهاده های مورد نیاز کشاورزی بالفاصله پول خود 
را پرداخت می کنند باید پ��س از تحویل گندم به 
سیلوها نیز بالفاصله پول خود را دریافت کنند. این 
درحالی است که مقامات سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان در این رابطه می گویند: پول گندم کاران 
قاعدتا باید 48 ساعت و درنهایت  در مدت 15 روز 

توسط شرکت غله پرداخت شود.
مولودی، مدیر ام��ور زراعت جهاد کش��اورزی 
اس��تان نیز دراین باره می گوید: تأخیر در پرداخت 
پول گندم کش��اورزان و درخواس��ت های آنان از 
طریق مکاتبه با دفتر مش��اور وزیر و مجری طرح 
گن��دم در وزارتخان��ه ب��رای 
تس��ریع در تأمی��ن اعتب��ار 
پیگیری و رونوشت مکاتبات 
هم برای پیگیری به ش��رکت 

غله فرستاده می شود.
ام��ا »جم��ال صالح��ی«، 
مدیر ش��رکت غله و خدمات 
بازرگانی کردستان می گوید: 
اعتبارات خرید گندم از طریق 
وزارت  راهب��ردی  معاون��ت 
جهاد کش��اورزی مستقیم و 
به صورت متمرکز وارد سامانه 
بانک سپه به عنوان بانک عامل 
می ش��ود. بانک هم براساس 
چک لیست های تحویلی پول 
گندم را به حساب کشاورزان 
واری��ز می کن��د. او می افزاید: 
تأخی��ر در پرداخ��ت مبال��غ 
پرداختی به کشاورزان را از طریق مکاتبات اداری 

و سامانه بانک سپه پیگیری می کنیم.
»حسین سررشته«، مدیر امور شعب بانک سپه 
استان کردستان نیز می گوید: بیشتر از 90 درصد 
پول گندم کاران به موقع پرداخت شده اما مواردی 
هم در شهرستان دهگالن وجود داشت که به دلیل 
عدم واریز به موقع اعتبار از تهران با تأخیر پرداخت 
شده اس��ت. او اضافه می کند: پول خرید گندم را 
ش��رکت بازرگانی دولتی غله از تهران به حس��اب 
بانک واریز می کند و م��ا در مواردی حتی از منابع 
داخلی موج��ود بانک نیز ب��رای پرداخت به موقع 

پول گندم کاران استفاده کرده ایم.
 کاهش 10 درصدی خرید گندم 

در کردستان
صالحی مدیر ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی 
کردستان می گوید:   »امسال 490 هزار تن گندم 
از گندم کاران اس��تان خریداری ش��د که این رقم 
نسبت به س��ال گذشته که رتبه س��وم را در خرید 
داشتیم 10 درصد کاهش یافت و استان را از لحاظ 

خرید گندم در رتبه پنجم قرار داد.«
اما گندم برداش��ت ش��ده چ��ه ب��ا پرداخت به 
موقع پول به کش��اورزان و چه با پرداخت با تأخیر 
براس��اس برنامه گندم های انتقالی به 10 کارخانه 
فع��ال تولیدی آرد ب��ا ظرفیت اس��می یک هزار و 
300 ت��ن در روز طی فرآین��دی 15 مرحله ای به 
آرد تبدیل می ش��ود و پس از س��رد شدن زیرنظر 

مسئوالن فنی بسته بندی می شود.
 توليد و مصرف 56 هزار و 561 تن نان

 در روز
آرد تولیدی بسته بندی ش��ده کارخانجات آرد 
استان براس��اس لیس��ت های ماهانه و اعالم نیاز 
خبازی ها توس��ط یک ش��رکت حم��ل و نقلی از 
طری��ق 10 اتحادیه در بین دو ه��زار و 150 واحد 
خبازی در استان توزیع می شود تا برکت نان سفره 
کردستانی ها باشد؛ اما سفره بیشتر کردستانی ها را 
نانی برکت می بخشد که کارشناسان تغذیه ارزش 
غذایی آن را کمت��ر تأیید کرده ان��د. این درحالی 
اس��ت که از میان دو ه��زار و 150 واح��د خبازی 
کردس��تان، یک هزار و 496 واح��د آن تکنوپخت 
هس��تند و به عبارت��ی نان لواش پخ��ت می کنند 
که کارشناس��ان تغذیه آن را دارای ارزش غذایی 
کمتری نس��بت به دیگر انواع ن��ان می دانند و بر 
مصرف نان س��بوس دار که ضامن سالمت است، 
تأکی��د می کنند. نانی ک��ه از آرد کام��ل با درصد 
س��بوس باال و ب��ا رعای��ت فرآینده��ای تخمیر و 
عمل آوری مناسب تهیه شده باشد که این ویژگی 

در نان سنگک موجود است.
در حال حاض��ر 281 واحد خب��ازی تولید نان 
سنگک، 73 واحد نان گرده پز)کولیره(، 64 واحد 
تن��وری و فقط یک واح��د نان تافتون در اس��تان 
کردس��تان وجود دارد. این درحالی است که بعد 
از نان سنگک، نان تافتون از لحاظ سالمت و ارزش 

غذایی در رده بعدی اهمیت غذایی قرار دارد.
مدیر ش��رکت غل��ه و بازرگانی کردس��تان در 
این ب��اره می گوید:   خوش��بختانه در س��ال های 
اخیر رویکرد مردم به سوی س��المت بوده است. 
بر همین اساس در سال جاری بیشتر از 30 واحد 
خبازی نان لواش برای تغییر پخت به نان سنگک 
اقدام کرده ان��د که موضوع در جلس��ات کارگروه 
کنترل کیفیت گندم، آرد و نان کردس��تان مورد 
بررس��ی و تأیید قرار گرفته اس��ت. دراین زمینه 
کارگروه از ای��ن واحدهای خبازی برای تس��ریع 
درتغییر نوع نان حمای��ت می کند، اما ذائقه مردم 
نیز به عن��وان مصرف کننده در تغییرات نوع پخت 
موثر اس��ت و متاس��فانه برخی مردم مصرف نان 
س��فید را بیش��تر ترجیح می دهند و به اش��تباه 
فکر می کنند هر چه نان س��فیدتر باش��د کیفیت 
بیش��تری دارد.  درحالی که جدا کردن سبوس و 
تهیه آرد سفید موجب حذف آهن و فیبر موجود 
در آرد، کاه��ش چش��مگیر می��زان پروتیین ها و 
امالح ضروری می ش��ود و به اعتقاد کارشناس��ان 
کاهش توانایی و کارآیی افراد را نیز به دنبال دارد.

به گفته صالحی، اتحادیه ه��ای خبازی به عنوان 
تش��کلی قانونی و صادرکننده پروانه کس��ب نیز 
می توانند نقش موث��ری در ارتق��ای کیفیت نان 
داش��ته باش��ند. چنانچه آنها کارگ��ران نانوایی ها 
را موظف ب��ه آموزش مهارت های پن��ج گانه فنی 
و حرفه ای کرده ان��د و این در بهب��ود کیفیت نان 

موثربوده است.
وی می گوی��د: درحال حاضرروزان��ه 448 تن و 
800 کیلو آرد و 56 هزار و 561 تن نان در اس��تان 
تولید و مصرف می شود و به دلیل مدیریت مصرف 
در خانواده ها پس از گران شدن نان تقریبا ضایعات 
نان به صفر رس��یده اس��ت. این درحالی است که 
در س��ال های گذش��ته و پیش از گران شدن نان، 

ضایعات نان در کردستان 30 درصد بود.

از تاالر چه خبر 

   28 هزار نفر از طری�ق بورس صاحبخانه 
ش�دند| مطهره مروج، مدیر امور ناشران شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: با توجه 
به س��رویس ویژه ای که از ابتدای  س��ال 89 برای 
تسهیالت مس��کن در نظر گرفته ایم و طرفداران 
زی��ادی دارد، 815 ه��زار و 488 نف��ر از این امکان 
استفاده کرده اند و صاحبخانه شده اند؛ یعنی اوراقی 
را که خریداری کرده اند، نهایتا منجر به استفاده از 

تسهیالت مسکن شده است. 

   حقوقی ها باز هم بورس را تنها گذاشتند| 
بررسی آمار نش��ان می دهد س��هم حقیقی ها در 
خری��د و فروش های بهمن ماه به ترتی��ب 2. 54 و 
8. 56 درصد و بیش��تر از حقوقی ها بوده اس��ت. در 
یازدهمین ماه امس��ال 11 میلیارد و 836 میلیون 
 س��هم در 951 هزار دفعه معامله شد که به ترتیب

 3. 8 و 5. 7 درصد کاهش را به ثبت رسانده و ارزش 
کل معامالت سهام و حق تقدم نیز در این مدت به 
22895 میلیارد ریال رسید که 4. 25درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. ش��اخص کل نیز در دومین ماه 
زمستان امسال با 845 واحد کاهش نسبت به ماه 

قبل با 29. 1 درصد کاهش یافت. 

   اولي�ن صندوق پ�اداش س�هامداری از 
راه می رس�د| صن��دوق س��رمایه گذاری پاداش 
س��هامداری توس��عه یک��م »س��پاس« به عنوان 
اولی��ن صندوق پ��اداش، در روز ش��نبه واحدهای 
سرمایه گذاری خود را براساس مجوز سازمان بورس 
از طریق بازار س��رمایه عرضه می کند. این صندوق 
تحت نظارت سازمان بورس بوده و نوع آن صندوق 
س��رمایه گذاری در س��هام بوده و ارکان آن شامل 

مجمع، موسسین، مدیر، متولی و حسابرس است. 

  فروش بلوک آلومينيوم ایران| سرمایه گذاری 
مهر اقتصاد ایرانیان قصد دارد بلوک 96. 19 درصدی 
ش��رکت آلومینیوم ایران را از طریق بورس به فروش 
برساند. به این ترتیب این شرکت قصد دارد در روز 25 
اسفندماه بیش از 121 میلیون و  یک هزار و 399 سهم 
این شرکت را به قیمت پایه هر سهم 845 تومان و به 
ارزش 102 میلیارد تومان به فروش برساند. این عرضه 
به صورت یکجا و نقد بوده و از سوی شرکت کارگزاری 

مهر اقتصاد ایرانیان صورت می گیرد. 

شاخص در آستانه بازپس گیری 
کانال 64 هزار واحد

شهروند | دیروز شاخص بورس تهران همانند 
روز پیش��تر روند مثبتی در پی��ش گرفت و به یک 
قدمی کان��ال 64 هزار واحد رس��ید. به این ترتیب 
دماسنج بازار سرمایه که در هفته گذشته به کانال 
63 هزار واحدی رسیده بود در معامالت 2 روز اخیر 
اندکی مثبت شد. انتش��ار اخبار مثبت از مذاکرات 
هسته ای درحالی سبب تحرک اندک بورس شده 
اس��ت که ش��رکت های فوالد مبارکه، غدیر، بانک 
صادرات، گروه توسعه ملی شاخص را به پیش ببرند. 
در معامالت روز سه شنبه در مجموع 674 میلیون 

سهم به ارزش 142 میلیارد تومان داد و ستد شد. 

بازار سرمایه

شاخص ها
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درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

بیل گیتس بازهم ثروتمندترین شد
لیست ساالنه ثروتمندترین افراد جهان منتشر 
ش��د و براس��اس آن بیل گیتس همچنان در صدر 
این لیست قرار دارد، مایکل جردن بسکتبالیست 
آمریکایی هم به لیست میلیادرها اضافه شده است.  
بیل گیتس، بنیانگذار و مالک شرکت مایکروسافت، 
 تولید کننده نرم افزارهای ویندوز، با مجموع ثروت

 2. 79 میلی��ارد دالر، درحال حاضر ثروتمندترین 
فرد جهان است.  )نشریه فوربس(

هند ماه آینده از ایران نفت نمی خرد
هند برای تبعیت از تحریم های ایران مجبور است 
در ماه آتی میالدی تقریبا واردات نفت از ایران را به 
صفر برساند. هند سعی دارد متوسط واردات نفت 
خود از ایران را در  س��ال مالی جاری منتهی به 31 
مارس 2015 در س��طح روزان��ه 210 تا 220 هزار 
بش��که)حدودا 11 میلیون تن( نگ��ه دارد تا به این 
ترتیب به مفاد توافق هس��ته ای موقت عمل کرده 
باشد. براساس این توافق خریداران نفت ایران باید 
واردات خود را در س��طح پایان  سال 2013 حفظ 

کنند. )رویترز(

سرمایه گذاری 90 میلیارد دالری 
الجزایر در اکتشاف نفت

ش��رکت نفت س��وناتراک الجزایر قصد دارد 
90 میلیارد و 600 میلیون دالر طی 5 سال آینده 
روی پروژه های اکتش��اف نفت س��رمایه گذاری 
کن��د. س��عید س��حنون، مدیرعامل ش��رکت 
نف��ت س��وناتراک گفت: ح��دود 8 درص��د این 
س��رمایه گذاری ب��رای انتقال س��وخت خواهد 
بود. وی افزود: این ش��رکت فعالیت های خود در 
زمینه اکتش��اف نفت را افزایش خواه��د داد و تا 
 سال 2019 به س��االنه 26 هزار کیلومتر مربع و 
متوسط 125 چاه در  سال خواهد رساند. )رادیو 

الجزایر(

فرار 100 میلیارد دالر سرمایه از روسیه
 آنتون س��یلوآنف وزیر اقتصاد روس��یه اعالم 
کرد: اقتصاد این کشور شاهد فرار 100 میلیارد 
دالر سرمایه بوده اس��ت که اغلب آن به صورت 
بدهی ش��رکت های روس��یه ای به کش��ورهای 
خارجی است. طبق آمار بانک مرکزی این کشور 
جریان خارجی س��رمایه این کشور در 2014 به 
151.5 میلیارد دالر رسیده که 2.5 برابر بیش از 

رقم 2013 است. )فوربس(

اقتصاد جهان

  تمام کشاورزان کرد از روش 
شخم زنی ممنوعه استفاده   می کنند

  تاخير چند ماهه دولت در 
پرداخت مزد گندم کاران

  تغيير پخت 30 واحد نانوایی 
کردستان از لواش به سنگک

  کشاورزی در شيب 50درصد 
تهدید  منابع خاکی کردستان

توليد گندم، آرد و نان در شهر های غرب ایران بررسی شد

 خوشه های طالی کردستان
 چشم به راه حمایت و تکنولوژی

  کردستان 2/5 برابر نيازش توليد مازاد گندم دارد  
  ضایعات نان در کردستان به مرز صفر رسيد   

 تنها یک نانوایی تافتون در استان کردستان وجود دارد
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