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تقویم امروز
ش�هادت جهادگ�ر ض�د اس�تعمار انگليس
«رئيسعلي دلواري»  1294 -ش
درگذش�ت فيزيك�دان ش�هير دكت�ر
«محمود حس�ابي» پ�در فيزيك نوي�ن ايران
  1371ش..
«ارزنه الروم» مي�ان ايران و
انعقاد معاه�ده
عثماني  1238 -ق
اعالن جنگ فرانس�ه و انگليس به آلمان در
جريان جنگ دوم جهاني 1939 -م
آغاز نبرد زيردرياييها توسط آلمان در آغاز
جنگ دوم جهاني 1939 -م
اش�غال ش�هر «دمش�ق» توس�ط نيروهاي
متفقين در اواخر جنگ اول جهاني 1918 -م
ورود نيروه�اي متفقين ب�ه ايتاليا در جريان
جنگ دوم جهاني 1943 -م
روز مل�ي و اس�تقالل «قط�ر» از اس�تعمار
انگلستان 1971 -م

سالم وطن

66413942

تشکر میکنم از فعالیت روزنامه «وطن امروز»
در شبکههای اجتماعی و درخواست دارم لطف
کنید نسبت به تمام سخنرانیهای مسؤوالن که
خالف آرمانهای نظام مقدس اسالمی ایران و
خون شهداس��ت بدون ترس و واهمه واکنش
نشان دهید.
0917****954

فیلمبسیاربسیارزیبای«محمدرسولاهلل(ص)»
را ب��ا خان��واده دیدیم ،فیلمی که احساس��ات و
عواطف و اعتقادات بیننده را در اختیار گرفته بود
بعضی جاها اشک بر چشمانش جاری میشد و
گاهی اوقات لبخند بر لبانش و بیشتر زمان فیلم
تماشاچی به فکر فرو میرفت و به دانستههایش
از زندگی اشرف مخلوقات و سرور جهانیان رجوع
میکرد و آنها را در قالب تصویر تماش��ا میکرد.
در کل فیلم زیبایی بود و با توجه به مدت زمانی
که دارد اصال خستهکننده نیست و امیدوارم همه
مردم این فیلم را تماشا کنند.
0935****809

تونل امیرکبیر که از سال  89کلنگ ساختش
زده ش��ده اس��ت و در مرز مناط��ق  12و 14
شهرداري قرار گرفته است ،هنوز تکمیل نشده
است .از مسؤوالن شهرداری پیگیری کنید این
طوالنی شدن بهرهبرداری کامل از این تونل به
چه دلیل است؟
مظفری از تهران

رهبری هر سال یک نام را به عنوان شعار سال
اعالم میفرمایند اما در عمل و در دستگاههای
اجرایی و حاکمیتی جز یک بنر یا شعار در تابلو
چیز عملی دیده نمیش��ود .آیا کس��ی نیست
دلیل این را پیگیری کند؟ برای مثال مدیریت
جهادی نیز که پارسال نامگذاری شد در عمل
مدیران تغییری ندیدیم.
ساالری از قم

در سفر تابستانی که همراه خانواده به شمال
کشور داشتیم واقعا متاسف شدم از چند مورد
که در کشوری با مردمی که به داشتن فرهنگ
اصیل مشهور است چرا برخی به محیطزیست
توجهی ندارند؟ زبالههای خود را در طبیعت رها
میکنند! یک دلیلش هم نبود سطلهای زباله
کاف��ی در فواصل مختل��ف در جادهها یا محل
استقرار مس��افران تابستانی بود! از سوی دیگر
نبود سرویسهای بهداشتی در طول مسیر نیز
نشاندهنده کمکاری مسؤوالن شهرهای میان
راه است که به چشم میخورد.
دلیری از سمنان

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

خردهفروشی

گزارش

رئیسکل اسبق بانک مرکزی:

تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است

سرعت اعضای دولت برای تصمیمگیریهای اقتصادی کم است
گ�روه اقتص�ادی :رئیسکل اس��بق بانک مرکزی
ب��ا ارزیابی عملک��رد اقتص��ادی دول��ت یازدهم از
کمتجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت:
بهرغم درستی جهتگیریها ولی سیاستها کند
عملیاتی میشود .طهماس��ب مظاهری در بررسی
عملکرد اقتص��ادی دولت یازدهم با این توضیح که
جهت حرکت دولت به لحاظ رعایت اصول علمی و
اقتصادی و کار صحیح و منطقی انجام دادن ،جهت
درس��تی است 2 ،انتقاد اساس��ی را در این حوزه بر
دول��ت وارد کرد و گفت :س��رعت اخذ تصمیمات
مهم و اساس��ی اقتصادی ،کم بوده و جدیت آن نیز
کفایتنمیکندبنابراینبایداینتصمیماتباسرعت
بیشتر و جسارت باالتری اخذ شوند .وی به بررسی
عملکرد دولت یازدهم در مدت
فعالیت��ش پرداخت و تصریح
کرد :دولت باید بدهیهایش را
جدی گرفته و به تس��ویه آنها
طی فوریتی درسالجاری و تا
 3ماهه اول سال  95اقدام کند.
مظاهری اظهار داش��ت :اگرچه اعضای دولت و تیم
اقتصادی به لحاظ دانش علمی یا آکادمیک یا دانش
نظری از سطح باالیی برخوردارند اما سرعت کار آنها
ب��رای اخذ تصمیمات جدی و ب��زرگ برای اصالح
س��اختار اقتصادی کشور و جبران تخریبهایی که
در گذشته صورت گرفته ،کم است .رئیسکل اسبق
بانک مرکزی افزود :یکی از دالیل کندی آن ،نگرانی
از تبعات چنین تصمیماتی است و دالیل دیگر نیز
کمتجربگ��ی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و
نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی اس��ت که
در مجموع سبب شدهاست دولت نتواند تصمیمات
اساسی بگیرد .وی اقتصاد ایران را به مانند بیماری
دانست که از حد معمول بیماریاش پیشتر رفته
است و این بیماری با ورزش و رژیم غذایی و ...قابل
درمان نیست و نیاز به جراحی دارد .او گفت :ساختار
اقتصادی ما باالخص با شرایطی که در ابتدای دولت
روحانی تحویل گرفت ،در بسیاری از موارد نیازمند
تصمیمات جدی و جراحی اس��ت و انجام جراحی
نیز یک فرد باتجربه نیاز دارد که حداقل چند عمل
جراحی انجام داده باشد .مظاهری در پاسخ به اینکه
این جراحیها بیشتر در چه بخشهایی باید انجام
شود ،گفت :اگر بخواهم چند زمینه قابل طرح را در
اینباره مطرح کنم مهمترین آن بودجه دولت است.
بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی که ما داریم و در
چندین سال گذشته نیز تشدید شده به دلیل بحث
تأمین بودجه و هزینههای دولت بوده است و از این
نقطه بسیار صدمه دیدیم .با این وجود درمان بخش
بزرگی از مش��کالت اقتصادی باید از همین نقطه
صورت گیرد .در بودجه دولت و هزینههای دولت یک
اصالح جدی باید انجام شود و این کار بسیار سختی
است .وی اضافه کرد :شاید بتوان به بدهیهای بسیار
س��نگین دولت اش��اره کرد که به ارث مانده است
به هر حال با وضع موجود و سیاس��تهای موجود
و عملکردی که در این  2س��ال بوده ،این بدهیها
پرداخت نشده و امکان پرداخت آن نیز نبوده است.
از سویی نیز ادامه این روند ممکن نیست .به هر حال
دولت نمیتواند بدهیهایش را پرداخت نکند .بدهی
دولت ،بدهی شخص نیست .بدهی رئیسجمهوری
سابق نیست که دولت بگوید به من مربوط نیست.
بدهی شخصیت حقوقی دولت است .در هرصورت
دول��ت باید و بهناچار این بدهیها را بپردازد و از آن
گریزی ندارد .وی اظهار داشت :پرداخت این بدهیها

در این س��طح حجیم ک��ه ب��رآورد آن را 180هزار
میلیارد تومان نیز ش��نیدهام ،منه��ای بدهی نفت،
حتما کار سختی است و هزینه سنگینی روی دوش
دولت میگذارد و به هر روش��ی هم پرداخت شود
تورم ایجاد میکند .مظاهری در پاسخ به این سوال
که چقدر اراده در دولت برای پرداخت این بدهیها
وجود داشته است؟ گفت :در این  2سال دولت اقدام
خیلی جدی در این مس��یر صورت نداده و برخی
از بدهیها باقی مانده است مانند بدهی به بانکها،
بدهی به شرکتها و بدهی به پیمانکاران .بدهی به
پیمانکاران تأسفبارترین آنهاست .اکنون پیمانکاران
و شرکتهای فروش��نده ماشینآالت و خدمات به
دولت ،از یک طرف از دولت طلبکارند و از یک طرف
به بانکه��ا .بابت آن بدهی به
بانکها جریم��ه به آنها تعلق
میگیرد ،بازداشت میشوند،
زندان میرون��د ،در کارخانه و
شرکتشان پلمب میشود و
از طرف��ی بابت طلب از دولت
دستشان نیز به جایی بند نیست .حتی سود آن را
نیز نمیتوانند مطالبه کنند .از طرفی سود بانکی و
جریمه تأخیر سنگینی نیز به آنها اختصاص مییابد.
از س��وی دیگر نیز آمار معوقات بانکها باال میرود.
وی اضافه کرد :واحدهای تولیدی و خدمات اکنون
به سمت توقف و ورشکستگی پیش میروند ،برخی
از آنها مثل یک گیاه خشکی است که برگهایشان
زرد ش��ده و اگر ادامه یابد ،ریشههای مویی آنها در
خاک نیز خشک میشود .اگر به این مرحله برسند
و آب به آنها نرسد ،در این مرحله دیگر نمیتوان آنها
را احیا کرد .خیلی از واحدهای تولیدی ما به خاطر
طلبی که از دولت دارند به این مرحله رسیده یا در
حال رسیدن هستند .مظاهری ادامه داد :یک واحد
خدماتی یا تولیدی که اینچنین به خاطر طلبکاری
از دولت به سمت انحالل و ورشکستگی پیش رود
اوال احیای مجدد آنها به این سادگی ممکن نیست،
ثانیا دیگرانی که میبینند این واحدها چه سرنوشتی
یافتهاند ،از دس��ت زدن به فعالیت اقتصادی کمی
فاصله میگیرند .دولت باید برای این بدهیها فکر
جدی کند و به فوریت در سالجاری مقداری از آنها
را پرداخ��ت کند .باقی آن را نیز در  3ماهه اول 95
تس��ویه کند تا در عمل ب��ه مملکت خدمتی کرده
باش��د چرا که نباید نسبت به این بدهیها بیاعتنا
شد .مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
دولت در حوزه ارز نیز باید یک تدبیر جدی بیندیشد.
در بحث بازار سرمایه تصمیمات خوبی اخذ شده ولی
کفایت نمیکند .روزهایی که ما فکر میکردیم شاهد
رونق بورس و س��رمایه باشیم عکس آن را مشاهده
کردیم .این روزها دولت برخالف سیاست اصولی که
خودش به آن معتقد اس��ت بانکها را مجبور کرده
که در بورس حضور یابند و از عرضه سهم خودشان
در بورس خ��ودداری کنند .حتی برخی س��هام را
پشتیبانی کنند و منابع بانک را در اختیار حمایت از
بورس قرار دهند .وی در ادامه افزود :از طرفی نیز به
بانکها تکلیف میشود که پرتفوی خود را به لحاظ
سهامی که دارند کم کنند و خودشان شرکتداری
نکنند .از ابتدای سال  95نیز جرایمی برای بانکها
در نظر گرفتهاند که اگر میزان س��هام شرکتهایی
که دارند از یک درصدی بیشتر باشد جریمه شوند.
به آنها اجازه نیز نمیدهند که سهامش��ان را عرضه
کنند .این یک پارادوکس اس��ت که باید حل شود.
بازار سرمایه نیازمند تصمیمات جدی است.

بانک مرکزی اعالم کرد

افزایش نرخ ۱۰گروه موادغذایی در یک سال
بان��ک مرکزی در گزارش��ی از افزایش قیمت
لبنیات ،حبوبات ،برنج ،میوههای تازه ،سبزیهای
تازه ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،قندوشکر ،چای و
روغن نباتی در یک سال اخیر خبر داد .به گزارش
مهر ،بانک مرک��زی گزارش
متوسط قیمت خردهفروشی
برخی مواد خوراکی در تهران
در هفته منتهی به  ۹۴/۶/6را
منتش��ر کرد .در این گزارش
قیم��ت  ۴۱م��اده غذایی در
قالب  ۱۱گروه مواد خوراکی اعالم ش��ده اس��ت.
براس��اس این گزارش ،قیمت  ۵گروه موادغذایی
تخممرغ ،حبوبات ،میوههای تازه ،سبزیهای تازه
و قندوش��کر کاهش و نرخ گوش��ت مرغ افزایش
یافت و قیمت  ۵گروه لبنیات ،برنج ،گوشت قرمز،
چای و روغ��ن نباتی ثابت مان��د .در هفته مورد
گ��زارش ،در گروه لبنیات قیم��ت تمام اقالم این
گروه نس��بت به هفته قبل بدون تغییر بود .بهای
تخممرغ معادل  0/8درصد کاهش یافت و شانهای
 ۷۴ه��زار ریال الی  ۹۵هزار ریال فروش میرفت.
در این هفته در گروه برنج ،قیمت تمام اقالم این
گروه ثابت بود .در گروه حبوب ،بهای لوبیاچیتی
معادل  0/1درصد و لوبیاسفید  0/8درصد افزایش
ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  0/1درصد تا
 1/0درصد کاهش داشت .در هفته مورد بررسی،
در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی
تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با

سایر میوهفروشیها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب
س��ازمان میادین می��وه و ترهبار عرضه میش��د.
میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه و سبزی
ت��ازه را عرضه میکردند که در گ��روه میوههای
تازه بهای گالبی معادل 8/1
درصد ،هلو  0/2درصد ،انگور
5/5درصد و موز  2/5درصد
افزایش ولی قیمت سایر اقالم
این گ��روه بین  0/3درصد تا
 17/3درصد کاهش یافت .در
گروه سبزیهای تازه بهای سبزیهای برگی بدون
تغییر بود .قیمت پیاز مع��ادل 0/9درصد افزایش
ولی بهای س��ایر اقالم این گ��روه بین  0/5درصد
تا 6/9درصد کاهش داشت .در هفته مورد گزارش،
قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله
ثابت بود .بهای گوش��ت مرغ مع��ادل 5/1درصد
افزای��ش یافت .در این هفت��ه قیمت قند معادل
 0/1درصد و شکر 0/3درصد کاهش داشت .بهای
چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به
ششم ش��هریورماه جاری نسبت به هفته مشابه
س��ال قبل  5/3درصد ،حبوبات  ۲۱درصد ،برنج،
 9/1درصد ،میوههای تازه  4/8درصد ،سبزیهای
تازه  ۷درصد ،گوش��ت قرمز  7/4درصد ،گوشت
مرغ  5/9درصد ،قند و شکر  4/9درصد ،چای 0/4
درصد و روغن نباتی  0/9درصد افزایش و نرخ یک
گروه تخممرغ با کاهش  12/6درصدی مواجه شد.

نفت

تداوم کاهش بهای طالی سیاه

قیمت جهانی نفت سقوط کرد
قیم��ت نف��ت در معامالت آس��یایی دیروز
تحت تاثیر ذخایر باالتر از حد انتظار نفت خام
آمری��کا و آمار تولیدی ضعیفتر از حد مطلوب
در این کش��ور که به ریزش قیمتها دامن زد،
 2درص��د کاه��ش یافت .به گزارش ایس��نا به
نق��ل از رویترز ،نفت برن��ت و نفت خام آمریکا
روز سهش��نبه ب��ه افزایش
 25درصدی در  3روز ماقبل
آن که بزرگترین افزایش را
تجرب��ه کرده اس��ت ،پایان
دادند و حدود  8درصد نزول
کردند .این کاهش در حالی
صورت گرفت که قیمت نفت هفته گذشته هم
به کمترین س��طح در  6/5سال گذشته سقوط
کرده بود .به گفته ریک اس��پونر ،تحلیلگر بازار
ارشد در ش��رکت سیامسی مارکتس استرالیا،
نوسان بازار نفت در صورت نوسانات شدید مشابه
در بازارهای بورس جهان ،ممکن است ادامه پیدا
کن��د .بازارهای بورس آمریکا روز سهش��نبه در
والاستریت حدود  3درصد سقوط کردند و هر
 3شاخص س��هام بزرگ آمریکا از ابتدای سال
جاری تاکنون رشد منفی نشان میدهند .قیمت
هر بشکه نفت برنت برای تحویل در اکتبر پس از
 4/59دالر ی��ا  8/48درص��د کاه��ش در روز
سهشنبه گذشته 98 ،سنت یا  2درصد کاهش
پیدا ک��رد و به  44/72دالر رس��ید .قیمت هر
بش��که نفت خام آمریکا برای تحویل در اکتبر
پ��س از اینکه روز سهش��نبه  3/79دالر یا 7/7

درص��د کاهش یاف��ت ،در معامالت دی��روز با
 98س��نت یا  2درصد کاهش ،به  44/43دالر
رسید .نفت پس از انتشار آمار مؤسسه آمریکن
پترولیوم که نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا در
هفته منتهی به  28اوت ،به میزان  7/6میلیون
بشکه افزایش یافت و به  456/9میلیون بشکه
رسید ،عقبنش��ینی کرد.
تحلیلگران در نظرس��نجی
رویترز می��زان افزایش این
ذخای��ر را  32هزار بش��که
پیشبینی کرده بودند .آمار
رس��می ذخایر قرار اس��ت
بزودی از سوی سازمان اطالعات انرژی آمریکا
منتشر شود .همچنین آمار تولید ضعیفتر از حد
مطلوب در آمریکا که از سوی مؤسسه مدیریت
عرضه منتشر شد و نشان داد رشد تولید در ماه
آگوست به کمترین سطح از ماه مه سال 2013
رسیده است ،بر قیمتهای نفت سنگینی کرد.
براساس این گزارش ،آمارهای آتی شامل ذخایر
نفت ،سفارشات کارخانه و آمار اشتغال آمریکا در
جهت بخشیدن به بازارهای نفت حائزاهمیت
خواهند بود .قیمت نفت خام سقوط چشمگیر
و سریعی داشته است با اینهمه تحلیلگران در
نظرس��نجی رویترز پیشبینی کردند قیمتها
س��ال آینده بهتدریج بهبود پیدا خواهد کرد و
در س��ال  2016قیمت هر بشکه نفت برنت به
 62/30دالر و هر بشکه نفت خام آمریکا به 57
دالر میرسد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3404

5

یورو

3890

15

پوند

5235

-10

درهم امارات

947

7

یکصد ین ژاپن

2900

-

ریالعربستان

910

7

یوآن چین

540

2

لیرترکیه

1200

5

دینار کویت

11250

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2630

-

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

922500

-4500

طرح جدید

923000

-4500

نیم سکه

473000

1000

ربع سکه

263000

1000

سکه

سکه گرمي

172000

-

هر مثقال طال

409500

-1400

یک گرم طالی  18عیار

94444

-323

یک گرم طالی  24عیار

125895

-430

هر اونس طال

(1139/7دالر)

-1/1

هر اونس نقره

(1467/7دالر)

-0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

44/38

-0/95

برنت درياي شمال

48/89

-0/62

اوپک

42/34

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

64276/2

0/04

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

2836/8

0/05

آزاد شناور

2639/3

0/06

شاخص بازار اول

45511

0/05

شاخص بازار دوم

137684/6

0/02

شاخصصنعت

52874/9

-0/02

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح  .كنترلخوردگيتكينكو

3244

5/12

نوسازيو ساختمانتهران

2552

4/89

پ پارسشهاب
الم 

4790

4/88

قندنقشجهان

9943

4/81

فرآوردههايغذاييو قند پيرانشهر

4280

4/75

بيمه دانا

1398

4/72

2310

4/67

933

4/6

1874

3/42

يپارستوشه
سرمايهگذار 
نوردآلومينيوم
ن تهران
درخشا 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .فوالد آلياژي ايران

162

-28/63

ح .سرمايهگذاري مسكن شمالشرق

267

-7/93

عجوشكابيزد
صناي 

9042

-4/74

ع ريختهگريايران
ح  .صناي 

291

-3/96

پتروشيميشيراز

3326

-3/79

ايرانتاير

2035

-3/19

2394

-3/08

8509

-2/69

2974

-2/65

نيروكلر
ت بهران
نف 
قندلرستان

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

16058

-3

3353/43

11/6

بورساسترالیا

5119/4

2/3

نیکی ژاپن

18095

-71

بورس داوجونز
بورس لندن

