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كالم نور
سفر کنید تا تندرست باشید ...پس
همانا شما اگر سود مالی در آن به دست
نیاورید ،سود عقلی بردهاید.
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هر چه ما بهدنبال راضی کردن استکبار باشیم
آنها گستاختر خواهند شد .قرآن خطاب به پیامبر
اکرم(ص) میفرماید هرگز از تو راضی نمیشوند
تا اینکه تو دست از دینتبرداری و به دین آنها
درآی��ی .امروز ما برای راضی کردن غرب قدم به
قدم عقبنشینی میکنیم .وقتی غرب از ما راضی
میشود که دست از امام خمینی(ره) و مبارزه با
ظالم و ستمگر برداریم و کاری به مظلومان جهان
نداشتهباشیم.
حجت

س��خنان ساختارشکن مرعش��ی و خانواده
هاش��می و اصالحطلب��ان و تجدیدنظرطلبان
فتنهگر با توجه به بازگش��ایی جاسوس��خانه
انگلیس و بن��گاه س��خنپراکنی و فتنهگری
(بیبیس��ی) ،نشانه یک طراحی برای فتنهای
جدید است .به هوش باشیم.
حسن غروی

سرپرس��ت خانوار  4نفرهای هستم که بعد از
چندین سال با وامهای متعدد و با اقساط سنگین
یک باب آپارتمان خریداری نمودهام و تا  4سال
آینده تقریبا تمام حقوقم را باید صرف پرداخت
قسطهای بانکی کنم .متاسفانه از  2ماه گذشته
یاران��ه خانوادهام که هنگام خرید منزل روی آن
هم حساب ویژه کرده بودیم از  2ماه پیش قطع
شده اس��ت و بهرغم اعتراض هیچ ترتیب اثری
نیز داده نمیش��ود ،این در حالی است که اغلب
همکاران خودم که کامال آنها و میزان داراییشان
را میشناسم و میدانم و دو ،سه برابر من درآمد
و دارایی دارند یارانههایشان برقرار است.
یک شهروند

ضلع شمالش��رقی چهارراه ولیعصر(عج) در
منطقه  6تهران ساختمان نیمهکارهای از سوی
شهرداری روی زیرگذر خیابان ساخته شده و
یکسالی است که رها شده است .هم به نمای
شهری ضربه وارد کرده و هم هرازگاهی برخی
مصالح ساختمانی سقوط میکند و مخاطراتی
ب��رای عابران پیاده دارد .از ش��هرداری منطقه
تقاضای رسیدگی داریم.
سهیلیساکنمنطقه

بهرغم نخریدن خودرو و رکود بازار خودرو از
سوی مردم ،برخی سخنان مسؤوالن خودروساز
مردم را تحریک میکند به ادامه روند نخریدن
که این موجب بیکاری کارگران خطوط تولید و
ضرر به خانواده این افراد میشود .از دولتمردان
درخواست دارم پیگیر این موضوع باشند.
محبی از تهران
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ارز

روز عرفه  -روز نيايش
تولد «حضرت امام خميني(ره)» رهبر انقالب
و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران در خمين -
 1281ش
آغاز ثبتاحوال و صدور شناسنامه به تصويب
هيأت وزيران  1297 -ش
حمله ني�روي هوايي ارتش به خاك دش�من
متج�اوز ي�ك روز پ�س از آغ�از جن�گ -
 1359ش
درگذشت «جاراهلل زمخشري» اديب ،مفسر و
محدث معروف اهل سنت  538 -ق
ارتحال عالم كبير «عالمه طبرس�ي» مفسر
شهير قرآن كريم  548 -ق
ش�هادت حضرت «مسلمبنعقيل» نمايند ه
امام حسين(ع) در كوفه  60 -ق
رحلت آیتاهلل «سيدابوالحس�ن اصفهاني»
زعيم شهير حوز ه علميه نجف  1365 -ق
كش�ف س�ياره «نپتون» توس�ط  2دانشمند
فرانسوي 1846 -م
روز ملي و اعالم استقالل و تشكيل حكومت
پادشاهي «عربستان سعودي» 1932 -م
درگذش�ت «زيگموند فرويد» روانپزش�ك و
روانكاو معروف اتريشي 1939 -م
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انرژی

گزارش

قرار نیست با توافق هستهای اتفاقی برای اقتصاد بیفتد

نفت وست تگزاس؛  45/92دالر

نعمتزاده :ارز با اجرای برجام هم ارزان نمیشود
گروه اقتصادی :با وجود پایان مذاکرات هس��تهای
نرخ ارز در کش��ور افزایش یافت و ش��اخص بازار
سرمایه سقوط کرد .خیلیها فکر میکردند توافق
هستهای موجب خواهد ش��د وضعیت اقتصادی
بهبود یاب��د و حداقل قیمتها ثابت بماند اما بعد
از تواف��ق مس��ؤوالن در اظه��ارات مختلف اعالم
کردند با اجرای توافق هس��تهای هم نباید انتظار
چندانی از اقتصاد داش��ت .ای��ن در حالی بود که
بسیاری از مشکالت اقتصادی به گردن تحریمها
افتاده بود و مس��ؤوالن اینگونه القا کرده بودند که
برای نجات اقتصاد ایران به توافق با غرب احتیاج
داریم .بعد از پایان مذاک��رات «کاهش توقعات از
توافق» در دس��تور کار دولتیها قرار گرفته و آنها
اعالم میکنند که قرار نیست با اجرای برجام اتفاق
خاصی در کشور رخ دهد .در جدیدترین اظهارات
نعمتزاده ،وزیر جنجالی دولت یازدهم اعالم کرده
حتی با اجرای برجام نیز ارزی که گران شده قرار
نیست ارزان شود و قیمت واقعی آن همین است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه ن��رخ واقعی ارز
در همین حدود است ،افزود:
نباید انتظار دیگری از نرخ ارز
داشته باشیم و بعید میدانم
حتی با اجرای برجام ،نرخ ارز
تا پایان امسال افت قابل توجهی کند .وزیر صنعت،
معدن و تجارت درباره نوس��ان نرخ ارز گفت :برای
نرخ ارز نوسان جدی نخواهیم داشت و روند  6ماه
گذشته نشان میدهد تمام مسائلی که وجود دارد،
مانند تحریم دامنه نوسان محدود است و ما بهترین
شرایط را داریم .وی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در
همین حدود اس��ت ،افزود :نباید انتظار دیگری از
نرخ ارز داشته باش��یم و بنده بعید میدانم حتی
با اجرای توافق برجام نرخ ارز تا پایان امس��ال افت
قابل توجهی داشته باشد .محمدرضا نعمتزاده در
نشست خبری شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی درباره پیش��نهاد گم��رک برای کاهش
واردات خودرو اظهار داش��ت :این پیش��نهاد فقط
مربوط به خودروهای گرانقیمت و 2500سیسی
به باال بوده اس��ت .وی افزود :ما در وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت هم روی ای��ن موضوع کار کرده
و پیش��نهاد داده بودیم ،زیرا هماکنون واردات این
خودروها ممنوع اس��ت و برخ��ی معتقدند چون
برخی دس��تگاهها نیاز به این نوع خودروها دارند،
باید با تعیین تعرفه وارد ش��ود .نعمتزاده تصریح
کرد :در مجموع بعید میدانم تصمیم جدیدی برای
تغییر تعرفه واردات خودرو گرفته شود و همیشه
نظرات کارشناسی در این زمینه وجود دارد.
■■دالیل گرانی ارز

قائممقام بانک مرکزی از تهیه گزارش تخلف
بانکها از مصوبه نرخ سود ش��ورای پول و اعتبار
خب��رداد و گفت :افزای��ش تقاضا در م��اه پایانی
تابس��تان ،تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای
نفتی  3عامل افزایش نرخ ارز بود .اکبر کمیجانی
در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارائه تسهیالت
بانکی برای خرید کاالهای بادوام گفت :به طور کلی
در این طرح تالش این است که با استفاده از ابزار
خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیالت خرید
کااله��ای بادوام صنعتی از جمله خ��ودرو و لوازم
خانگی را فراهم کرد .وی تصریح کرد :بنا نیس��ت
در قالب سیاس��ت تقویت تقاضا ،نرخ سود سپرده
و تسهیالت بانکی کاهش یابد ،این در حالی است

که افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان ،تقاضای ارز
حجاج و کاهش درآمدهای نفتی 3 ،عامل افزایش
مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دستکاری نرخ ارز برای
تامین یارانه نقدی صحیح نیس��ت .وی با اشاره به
اتمام مهلت صرافیه��ا برای دریافت مجوز گفت:
اگرچه صرافیها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز
نیاز به زمان دارند اما تمدید دوباره مهلت برای این
کار به تعامالت آنها با بانک مرکزی بستگی دارد .به
هرحال ،تالش بانک مرکزی همچنان بر این است
که صرافیها ب��رای تکمیل مدارک و طی مراحل
دریافت مجوز مراجعه کنند.

■■طرفدار باال بودن نرخ ارز نیستیم

رئیس اتاق ایران با بی��ان اینکه راهکار فوری
خ��روج از رک��ود ،رقابتی کردن فض��ا و بازکردن
قفلهای مقرراتی پیش پای تولید اس��ت ،گفت:
بخش خصوصی طرفدار باال بودن نرخ ارز و گرانی
کاالها نیست .محسن جاللپور در گفتوگو با مهر
با بیان اینکه ن��رخ ارز باید بر مبنای مابهالتفاوت
قیم��ت ت��ورم داخل��ی و
خارجی تعیین ش��ود ،گفت:
در کش��وری ک��ه در برخی
از کااله��ا ،وابس��تگی ب��ه
کشورهای دیگر دارد و ساالنه
 ۶۰ت��ا  ۱۰۰میلیارد دالر در
مقاطع مختلف ،ارز برای واردات صرف کرده است،
باید نرخ ارز بهگون��های منطقی تعیین و تعدیل
شود که حاصل در نظر گرفتن مابهالتفاوت تورم
داخلی و خارجی باش��د ،چراکه اگر این کار انجام
نشود ،در عمل به تولید داخلی لطمه وارد خواهد
آمد .عضو شورای پول و اعتبار افزود :راهکار جدی
برای خ��روج فوری از رکود این اس��ت که دولت
ترتیباتی را فراهم کند که فضای اقتصادی کشور،
یک فضای رقابتی باش��د و اگر در تولید یک کاال
مزیت وجود دارد ،تولید شده و با کاالهای وارداتی
مش��ابه ،رقابت کند؛ بنابراین درباره تولید کاالها،
بای��د اصول منطقی اقتصادی را مط��رح و درباره
قیم��ت آنها تصمیمگیری ک��رد اما اینکه ممکن
اس��ت در برخی تصمیمات ،فش��ار به مردم وارد
شود و ش��رایط قیمتها و نرخ تورم دردسرهایی
را برای مردم ایجاد کند ،پیامد این قضیه اس��ت.
جاللپور ادامه داد :براس��اس اع�لام دولت ،تورم
تولی��د در س��ال  ۳۴ ،92درص��د ب��ود ک��ه این
 ۳۴درصد ،س��ال به سال هم اضافه شد در حالی
که روی کاالهای وارداتی ،چنین بار تورمی وجود
ندارد و به همین نس��بت ،قدرت رقابت تولیدات
کش��ور با کاالهای وارداتی کاه��ش مییابد .دالر
 ۳۵۸۰تومان��ی ،امروز  ۳۳۸۰تومان ش��ده و افت
قیمت داشته و همین امر ،دست تولیدکننده در
مقابل واردات را میبندد ،البته ما طرفدار قیمت ارز
باال و گرانی نیستیم بلکه به دنبال رقابت هستیم.
وی اظهار داش��ت :وقتی در کشور بنا شد فضای
س��الم بهوجو د آید ،باید رقاب��ت در تولید هم رخ
دهد؛ این را کس��انی که تصمیم میگیرند و در
کشور جاری میکنند ،باید مدیریت کرده و نسبت
به آن جوابگو باشند .فعاالن اقتصادی امروز بیمار
این جریان هستند و دکتر این جریان ،دولت است؛
بنابراین باید توجه داشت که در  2سال گذشته،
بنگاههای تولیدی کشور به دلیل تورم باال ،شرایط
سختی را متحمل ش��دهاند که باید آن را درمان
کرد اما راهکار جدی خروج از رکود ،ایجاد فضای
رقابتی و باز ک��ردن قفلهای مقرراتی پیش پای
تولید است.

قیمتجهانینفتکاهشیافت
قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه نوامبر
پس از افزایش  ۳درصدی در روز دوش��نبه ،دیروز
 ۷۲س��نت ،معادل  1/5درصد کاهش داشت و به
 ۴۸دالر و  ۲۰س��نت رسید.
به گزارش تس��نیم به نقل از
رویترز ،فشار ناش��ی از ابهام
درب��اره اینک��ه آی��ا تقاضای
جهانی برای کاستن از عرضه
باالی موج��ود در بازار کافی
خواه��د بود یا نه موجب ش��د قیمت نفت پس از
افزایش قابل توجه جلسه قبل ،دیروز کاهش یابد.
در حالی که چش��مانداز بازار نفت به دلیل انتشار
آماره��ای اخیر مبهم و غیرش��فاف بود ،این هفته
شکنندگی در بازار به اوج خود رسید .آمارها نشان
میدهد پس از کاهش بیش از  50درصدی قیمت
نفت طی یک س��ال گذشته و تداوم فزونی عرضه،
بازار احتماال به ثبات رسیده است .شواهد و قرائن
حکایت از آن دارد که تولید نفت شیل در آمریکا از
رسیدن قیمتها به نزدیکی پایینترین رقم  6سال
اخیر متاثر ش��ده است .این موجب شده تا آژانس
بینالمللی انرژی پیشبینیهای رو بهرش��دتری
از توازن بازار در س��ال آینده منتشر کند .توماس
پیو ،تحلیلگر کپیتال اکونومیکس گفت ،تنها طی

چند ماه گذشته ،حدود 0/5میلیون بشکه در روز از
تولید نفتخام آمریکا کاسته شده است .اما ابهام در
چشمانداز تقاضا برای نفت از سوی مصرفکنندگان
بزرگی نظیر چین همچنان
باالس��ت .پیو اف��زود« :تمام
توجه��ات ب��ه ای��ن قضی��ه
معطوف ش��ده که آیا کاهش
تولید نفت شیل آمریکا ادامه
خواه��د یاف��ت یا ن��ه ».وی
در ادامه گفت ،پیشبین��ی کپیتال اکونومیکس
این اس��ت که طی س��الهای آینده قیمت نفت
به تدری��ج افزای��ش خواهد یافت .براس��اس این
گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل
در م��اه نوامبر پس از افزای��ش  3درصدی در روز
دوش��نبه ،دیروز  72س��نت ،مع��ادل  1/5درصد
کاهش داش��ت و به  48دالر و  20س��نت رسید.
قیمت نفت برنت تا اینجای ماه سپتامبر بیش از
 11درص��د و تا اینجای س��ال  16 ،2015درصد
کاهش داشته است .بازارهای فیزیکی نیز این هفته
رو به ضعف گذاشتند .قیمت نفت وست تگزاس
اینترمدییت برای تحوی��ل در ماه نوامبر نیز یک
دالر و  3س��نت کاهش یافت و به  45دالر و 92
سنت رسید.

دالر آمریکا

3388

-16

یورو

3852

-8

پوند

5275

-10

درهم امارات

938

-

ین ژاپن

29

-1

ریالعربستان

915

-3

یوآن چین

555

-

لیرترکیه

1162

-3

دینار کویت

11300

-

دینار عراق

2/85

-

دالر کانادا

2610

-5

روبل روسیه

54

-

روپیه هند

54

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

910000

-5000

طرح جدید

908500

-7000

نیم سکه

465000

-1000

ربع سکه

255000

-1000

سکه

سکه گرمي

170000

-

هر مثقال طال

403500

-2000

یک گرم طالی  18عیار

93060

-462

یک گرم طالی  24عیار

123989

-676

هر اونس طال

 1124/2دالر)

-10/1

هر اونس نقره

( 14/92دالر)

-0/39

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

45/31

-1/06

برنت درياي شمال

47/76

-1/02

اوپک

43/81

-1/29

نفت

بورس
بورس تهران

خودرو

شوکه شدن وزیر فرانسوی از تردد خودروهای فرانسوی در ایران

خودروهای داخلی باکیفیتتر میشوند

معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه
وزیر بازرگانی فرانسه از تردد ماشینهای متعدد
فرانسوی در ایران تعجب کرده و حتی شوکه شده
بود ،گفت :به دستور وزیر صنعت قرار است کارگروه
مشترک کیفی در بخش تولید و خدمات خودرو
بین  2کش��ور تشکیل ش��ود .محسن صالحینیا
دیروز در مراس��م افتتاحیه خط تولید رنو ساندرو
با اشاره به اینکه کیفیت امری محدود است ،اظهار
داشت :مردم انتظار دارند یک خودروی با کیفیت
و با قیمت مناسب را خریداری کنند و این موضوع
باید در اولویت کاری شرکتهای خودروساز برای
کس��ب رضایت مش��تریان قرار گیرد .وی با بیان
اینکه اقدامات مناس��ب خودروس��ازان در ارتقای
س��طح کیفی محصوالت باعث میش��ود جایگاه
صنع��ت خودروی کش��ور در س��طح بینالمللی
افزایش پیدا کند ،گفت :در توسعه همکاریهای
خود با ش��رکت رنو تاکیدات زیادی را بر استفاده
از امکانات قطعهس��ازی و مجموعهسازی کشور
داریم .صالحینیا با اش��اره به جلس��ه مدیرعامل
رنو با وزارت صنعت افزود :در این جلس��ه وزارت
صنعت سیاس��تهای خ��ود را اعالم ک��رد و در
کنار آن مدیرعامل رن��و نیز از آمادگی خود برای
همکاری با ایران س��خن گف��ت و تاکید کرد در
چارچوب سیاستهای جدید همکاری مناسبی
میان رنو و خودروسازان ایرانی برقرار خواهد شد.
وی تصریح کرد روز گذشته هیأت فرانسوی و وزیر
بازرگانی این کشور به همراه نمایندگان  2شرکت
رنو و پژو به ایران س��فر کرد و در طول جلس��ات
متعددی که با این هیأت برگزار شد سیاستهای
توسعه فعالیتها در مجموعه شرکتهای  2کشور
مورد تاکید قرار گرفت و حتی رنو و پژو نیز اعالم
کردند خواستار همکاری بیشتری با خودروسازان

قیمت(تومان)

تغییر

ایرانی هس��تند .صالحینیا در ادامه صحبتهای
خود با بیان اینکه وزیر بازرگانی فرانس��ه از تردد
ماش��ینهای متعدد فرانس��وی در ایران تعجب
کرده و حتی ش��وکه ش��ده بود ،گفت به دستور
وزیر صنعت قرار است کارگروه مشترک کیفی در
بخش تولید و خدمات تشکیل شود تا در راستای
آن بتوانیم سیاس��تهای مناس��بی را در بخش
صنعت خودرو اعالم کنیم .صالحینیا از برگزاری
جلس��های با مدیرعامل رنو خبر داد و خاطرنشان
کرد :سیاستهای مدنظر وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به رنو اعالم ش��د و مقامات ارشد رنو نیز
اذعان داشتند در این سیاستها با ایران همراه بوده
و آمادگی دارند در قالب سیاستهای تعیینشده
از س��وی دولت ،ایران را همراهی کنند و با توجه
به سیاستهای طراحی شده ،چارچوب همکاری
مش��ترک ،تولید ،صادرات و توسعه قطعهسازی
را مدنظر ق��رار دهند .معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت تصریح کرد :امروز هر ش��رکت خارجی
که با ایران همکاری میکند باید س��هم مناسبی
از ب��ازار صادراتی را ب��رای تولیدکنندگان داخلی
فراهم کند و قطعهسازان نیز در تعامل و همکاری
با خودروس��ازان خارجی ،رشد و توسعه یابند ،به
نحوی که روشها و سیاس��تهای مدنظر دولت
را در قرارداده��ا ،مذاک��رات و تعامالت جدید به
کار گیرند .وی در ادامه با اش��اره به حضور هیأت
فرانسوی به ریاست وزیر بازرگانی فرانسه و حضور
مدیران شرکتهای رنو و پژو خاطرنشان کرد :رنو
و پژو تاکید داش��تند در ش��رایط پس از تحریم،
میخواهند همکاری خود با ایران را ادامه دهند،
ضمن اینکه وزیر بازرگانی فرانس��ه نیز از حضور
انبوه خودروهای فرانس��وی در خیابانهای تهران
شوکه شده بود.

تغییر(درصد)

مقدار

شاخص بورس

61576/8

0/41

شاخص  30شركتبرتر

2631/5

0/59

آزاد شناور

2512/2

0/47

شاخص بازار اول

42752/7

0/53

شاخص بازار دوم

136616/2

0/18

شاخصصنعت

50660/6

0/30

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
بيمهپارسيان

2450

26/61

ايراندارو

4247

13/1

ح .پااليش نفت تبريز

1703

8/68

ن شرق
ح  .سيما 

98

7/69

ل خوردگيتكينكو
ح  .كنتر 

3004

5/18

سرمايهگذاريخوارزمي

1348

4/98

1791

4/98

3345

4/89

1335

4/87

پلياكريل
افست
بيمه دانا

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .قند نقشجهان

5521

ح.بانكپاسارگاد

256

-9/86

يبوعلي
سرمايهگذار 

1189

-9/1

سيمان فارس و خوزستان

1248

-6/38

ي كاوه
ع كاغذساز 
ح  .صناي 

945

-6/06

فرآوردههايغذاييو قند پيرانشهر

3952

ي ايران
موتورسازانتراكتورساز 

-5

2490

-5

6944

-4/99

2811

-4/94

گروه مپنا
قندهكمتان

تاالربینالملل

-9/89

شاخص کل

تغییر

16327

-183

3296/15

-69/91

بورساسترالیا

5103/8

34/4

نیکی ژاپن

18070

-

بورس داوجونز
بورس لندن

