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عمال رژيم پهلوی  1357 -ش
تش�كيل مجلس خب�رگان قانون اساس�ي
جمهوري اسلامي با پيام ام�ام خمينی(ره)-
 1358ش
كودت�اي آمري�كا عليه نهضت مل�ي ايران و
سرنگوني دولت «دكتر مصدق»  1332 -ش
وفات «مهلبي» كاتب و دانش�مند مصري -
 656ق
درگذشت «عطاملك جويني» سياستمدار و
مورخ شهير ايراني  681 -ق
تولد «ساموئل ريچاردسون» نويسنده معروف
فرانسوي 1689 -م
درگذش�ت «جيمز وات» دانشمند برجسته
انگليسي 1819 -م
تولد «رِينولد نيكلسون» مستشرق انگليسي
و مترجم مثنوي 1868 -م
تش�كيل پارلمان روسيه موس�وم به «دوما»
توسط تزار «نيكالي دوم» 1905 -م
كشف جريان برق 1727 -م
شروع به كار دادگاههای انقالبي در فرانسه در
جريان انقالب اين كشور 1792 -م

سالم وطن

66413942

ش��هرداری لواس��ان تنها دکه روزنامهفروشی
منطقه را که مشتری آن بودیم از خیابان اصلی به
فرعی شهید اسدیان روبهروی تربیت بدنی منتقل
کرده است .عالوه بر کمرفت و آمد بودن آن محل
مراجعه به آن و دسترسی به مطبوعات را برای ما
از بین بردهاند .به شورای شهر مراجعه کردیم اما
ترتیب اثر داده نش��د .لطفا این پیام درج شود تا
شهرداری به مشکل اهالی لواسان رسیدگی کند.
جمعی از مخاطبان مطبوعات لواسان

مطالب��ی درب��اره زندگینامه ش��هید رجایی
بنویسید .با تشکر
0937****018

بهرغم ادعاهای دهانپرکن مسؤوالن انتظامی
و فرهنگی و آسمان ریسمان بافتنها ،چنانچه
س��ری به خیاب��ان جلیلوند در ش��مال میدان
تجریش بزنید در تمام چایخانهها ،بدون استثنا
ورود زن��ان و دختران برای کش��یدن قلیان با
اوضاع بسیار افتضاح کامال و بدون هیچ واهمهای
برقرار است.
0919****772

از طرف جمعی از اهالی خیابان زیبا در منطقه 12
تهران تماس میگیرم .این خیابان محل امنی شده
اس��ت برای دزدان خودرو و کیفقاپان و در هفته
چندین سرقت صورت میگیرد اما کالنتری منطقه
آنچنان که باید گشت انتظامی در این خیابان ندارد.
لطفا نیروی انتظامی تدبیری بیندیشد.
0912****879

اخی��را وزارت ارتباط��ات مدع��ی ش��ده که
فیلترینگ هوش��مند در حال اجراس��ت ولی
متاس��فانه رصد مختصر شبکههای اجتماعی
نشان میدهد فیلترینگ هوشمند بیشتر به یک
شوخی شبیه است .تعداد رباتهای مستهجن
در حالی رو به گس��ترش است که لیست آنها
در سایت تلگرام قابل مشاهده است و از سوی
دیگر با توجه به اینکه هر ربات باید سرور داشته
باش��د ،به راحتی از طریق  ipسرور ،امکان از
کار انداخت��ن آنها وجود دارد با این وجود هیچ
اقدامی نشده است .در اینستاگرام نیز صفحات
غیراخالقی رش��د بس��یاری دارد اما مسؤوالن
فرهنگی در خواب به سر می برند.
0912****300

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

سوخت

گزارش

اعتراض به گرانی لبنیات با کاهش خرید

دولت ،شیر را «بچه سرراهی» خود میداند!
گ�روه اقتص�ادی :ماجرای کاهش ش��دید مصرف
ش��یر و فرآوردههای آن بهدنب��ال بیتوجهیهای
دولت در س��اماندهی قیمت این کاال موجب شده
ت��ا اکنون صنایع لبنی و دام��داران هرکدام دراین
مسیر پرسنگالخ بناچار راهی را انتخاب کنند که
خروجی آن به زیان جامعه مصرفی کشور منتهی
شود ،چرا که دولت طی این  2سال نتوانسته است
عمده نیازهای چنین بخش مهمی را برآورده کند.
اگر به بخش تولید شیر نگریسته شود خواهیم دید
فع��االن آن (دامداران) از افزایش هزینههای تولید
و ع��دم حمایت دولت برای تامین نهادههای دامی
ارزان قیم��ت ناالنند از طرفی چنانچه به وضعیت
تولید شیر و فرآوردههای آن در کارخانجات لبنی
نگاه ش��ود آنها نیز به موجب کاهش بازار مصرف
و عودت محصوالت بش��دت گلهمندند .در چنین
ش��رایطی اما این م��ردم بویژه
قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه
هس��تند که با حذف لبنیات از
سبد مصرفی قربانی بیتدبیری
و سیاس��تهای غل��ط دول��ت
میش��وند ،چرا ک��ه دولت اکنون به چش��م بچه
سرراهی به شیر و مصرفکنندگان آن مینگرد اما
در این ش��رایط اکنون مردم و برخی مس��ؤوالن با
یکدیگر همدل و همصدا شدهاند تا شاید زورشان
بچرب��د و بتوانند قیمت لبنی��ات را پایین بیاورند.
حکایت شیر مثنوی هفتادمن است که فصل اول
داستانش را گرانی ننوشت؛ همین مرداد سال 93
بود که وزیر بهداش��ت با صراحت اع�لام کرد ،در
صنایع لبنی از روغن پالم اس��تفاده میشود و این
پردهبرداری از يك تخلف بود که جرقه اعتراض را
زد .در آن روزه��ا همه رس��انهها پر بود از مطالبی
درباره مضرات روغن پالم ،کارشناس��ان میگفتند
گرفتگی عروق را س��بب میش��ود و بيماریهای
قلبی را افزايش میدهد .آمارهای گمرك نيز نشان
میداد ميزان واردات روغن پالم بشدت افزايش يافته
است .حاال که روند استفاده از روغن پالم به دست
فراموشی سپرده ش��ده و مردمان ما در جامعهاي
زندگ��ی میکنند که كمتر از س��رانه اس��تاندارد
جهاني ش��ير مصرف میشود ،بناچار باز هم تن به
كاهش مصرف داده و از ترس پالم و گرانی ترجيح
میدهند به پوكی استخوان پناه ببرند .این روزها
در شبکههای مجازی از جمله تلگرام تحريم شير
دهان به دهان میچرخد ،ظاهرا مردم ابتکار عمل
را در دست گرفتهاند و از رفتارهای چندگانه وزارت
جهاد کش��اورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و کارخانههای تولید لبنیات به س��توه آمدهاند و با
استفاده از تکنولوژیهای روز ،شیر و سایر لبنیات را
تحریم کردهاند .در یکی از این پیامها آمده است؛
از آنجا که هیچ ارگانی درباره استفاده از روغن پالم
در لبنیات پاسخگو نیست و همچنین بدون هیچ
توجیه منطقی قیمت لبنیات افزایش یافته ،روزهای
پایانی مردادماه لبنیات نخرید تا روی دستش��ان
بمان��د و دولت و وزارتخانهها متوجه ش��وند که به
جای گران کردن لبنیات به راهحلهایی همچون
تخصیص یارانه به لبنیات فکر کنند .براساس این
گزارش ،این در حالی است که اکثر کارشناسان این
حوزه نیز با نظر مردم موافق هس��تند .رضا باکری
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران درباره افزایش قیمت
لبنیات میگوید :شرایط بازار و قدرت خرید مردم
بهگونهای نیست که قیمت این کاالها افزایش پیدا
کند ،در تیرماه سال  93طبق اعالم بانک مرکزی
به کارخانهها و شرکتهای تولید لبنیات اجازه داده

ش��د که قیمت این کااله��ا را حداکثر  15درصد
افزایش دهند و ما در آن موقع ش��اهد افزایش 14
درصدی قیمتها بودیم و از سال گذشته تاکنون
ثبات نسبی قیمت کاالهای اشارهشده در بازار حاکم
است .باکری با بیان اینکه بعد از تفاهمنامه ایران
و گ��روه  5+1این انتظار در بین مردم ایجاد ش��ده
اس��ت که اگر قیمت کاالها کاهش پیدا نمیکند
قیمت فعلی ثابت بماند و افزایشی نداشته باشیم،
بر اهمیت حمایت دول��ت از تولیدکنندگان فعال
در این عرصه تأکید کرد .محمدرضا اس��ماعیلی،
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی فرآوردههای
لبنی کشور نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،اظهار داش��ت :دولت باید صنعت لبنیات را
مورد حمایت قرار دهد زیرا با رونق بازار و استقبال
مصرفکنندگان قطعا کارخانههای لبنی شیر خام
را به ن��رخ مص��وب خریداری
میکنند ،و دول��ت با پرداخت
مش��وقهای صادرات��ی و یارانه
به صنایع لبنی میتواند سرانه
مص��رف را افزایش ده��د زیرا
دهکه��ای پایین جامعه ت��وان خرید محصوالت
لبن��ی به قیمت باال را ندارند که در نهایت افزایش
قیمت محصوالت لبنی منجر به رکود اقتصادی و
عدم استقبال بازار از تولیدکننده خواهد شد .سعید
سلطانیسروستانی ،مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره اثرات
افزایش قیمت لبنیات تصریح کرد :بنده به عنوان
یک کارشناس مخالف این افزایش قیمت هستم و
معتقدم لبنیات باید با یک قیمت مناسب در اختیار
مردم قرار گیرد ،چرا که به نظر من لبنیات تنها یک
ماده غذایی نیست بلکه بهعنوان یک منبع دارویی
نیز به ش��مار میرود .وی همچنین اظهار داش��ت:
در کشورهای پیش��رفته که سرانه مصرف لبنیات
باالست ،س��رانه مصرف دارو کمتر است و با توجه
به نقش لبنیات در رشد جسمی و فکری کودکان
و جلوگیری از عوارضی همچون پوکی استخوان که
در میانس��الی مردم در اث��ر کمبود مصرف لبنیات
دچار آن میش��وند ،باال بردن این سرانه در کشور
بشدت احس��اس میشود .س��لطانی افزود :دولت
حتی باید ش��رایطی را فراهم کند تا سرانه مصرف
لبنیات در کشور باال رود .بر این اساس ،امید میرود
ب��ا اعتراضاتی ک��ه به صورت خودج��وش در حال
شکلگیری است ،موجبات بیداری برخی مسؤوالن
مربوط��ه از خواب غفلت و کاهش قیمت لبنیات و
باال بردن سرانه مصرف لبنیات در کشور فراهم شود.
■■شیرخام  ۱۴۴۰تومانی را نمیخریم

مدیرعامل ش��رکت صنایع شیر ایران گفت :ما
توانایی خرید ش��یر خام به قیمت  ۱۴۴۰تومان را
نداریم .علی رومی  ۷۵درصد قیمت تمامشده تولید
محصوالت لبنی را وابسته به قیمت شیر خام عنوان
کرد و افزود :اینکه مس��ؤوالن ما را اجبار میکنند
ش��یر خام را به قیمت  ۱۴۴۰توم��ان از دامداران
بخریم ،اقدام اقتصادی و صحیحی نیست ،چرا که
در مقابل این مساله ما باید قیمت کاالهای خود را
افزای��ش دهیم و در این ص��ورت اهداف مورد نظر
ما نقض خواهد شد .وی درباره سخنان اخیر وزیر
جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع لبنی درباره
اجرای مصوبه خرید شیر خام به نرخ  ۱۴۴۰تومان
از دامداران لجبازی میکنند ،گفت :اگر جلوگیری
از زیان ناشی از فروش شیر ارزان ،لجبازی است ،ما
لجباز هستیم .هزینهها باال رفته و دولت توقع دارد
که ما ضرر کنیم.

موجودی سوخت کشور ته کشید

افزایش ۳۲۴درصدی واردات بنزین پاتیلی به کشور
مجموع��ه ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش
فرآوردههای نفتی در طول  2س��ال گذشته نهتنها
تو
اقدام��ی در جه��ت افزای��ش کمی��ت و کیفی 
خودکفایی فرآوردههای نفت��ی بویژه بنزین انجام
نداده بلکه به گواه آمار و اطالعات رسمی از ابتدای
س��ال جاری واردات بنزین نیز  ۳۲۴درصد افزایش
یافته است .به گزارش فارس ،حذف مدیران ،رؤسا،
سرپرس��تان و کارشناس��ان متخصص از مجموعه
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی
در طول مدت  2سالی که از فعالیت دولت یازدهم
میگ��ذرد اثرات جبرانناپذی��ری را در این صنعت
برجای گذاشته است .افرادی که در شرایط سخت
طرح افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت محصوالت
ش��رکت پاالیش نفت ام��ام خمینی(ره) ش��ازند
و پاالیش��گاه آب��ادان را راهان��دازی و محصوالتی با
استانداردهای روز دنیا چون بنزین و گازوئیل یورو 4را
تولید کردند .اخراج این افراد در طول  2سال گذشته
باعث بسته شدن و خروج اضطراری پاالیشگاهها از
مدار تولید ش��د .این گزارش حاکی است براساس
اسناد موجود توقفهای خارج از برنامه ضمن کاهش
تولید خوراک پاالیشگاهها به میزان  200هزار بشکه
در روز تولید محصول بنزین را نیز طی ماههای سال
جاری تاکنون نسبت به سال گذشته  4تا  6درصد
کاهش داده اس��ت .از طرفی براس��اس وعدههای
مس��ؤوالن ش��رکت ملی پاالیش و پخش قرار بود
واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان در آبانماه
سال  ،1393بنزینسازی پاالیشگاه بندرعباس در
اوایل س��ال  ، 1394واحد تصفیه بنزین پاالیشگاه
آب��ادان در زمس��تان  1393و فاز اول پاالیش��گاه
ستاره خلیجفارس در اواسط  1394به بهرهبرداری
برسد که تاکنون محقق نشده و وضعیت پیشرفت
فیزیکی آنها حاکی از عدم اراده برای تحقق اهداف

اقتصاد مقاومتی است .بنابراین در طول این  2سال
ن��ه تنها اقدامی در جهت افزایش کمیت و کیفیت
و خودکفای��ی فرآوردههای نفت��ی بویژه بنزین رخ
نداده ک��ه به گواه آمار و اطالع��ات موجود واردات
بنزین نیز  324درصد افزایش یافته است .براساس
اسناد رسمی در مدت  144روزه سال گذشته حجم
موجودی بنزین یکهزار و  654میلیون لیتر بود که
در مدت مشابه سال جاری موجودی بنزین به 619
میلیون لیتر یعنی به زیر خط قرمز رس��یده است.
همچنین براس��اس آمار و اطالعات منتشرشده در
سال گذشته به طور میانگین  2میلیون لیتر بنزین
به صورت ماهانه وارد کشور شده است که در سال
جاری حجم واردات به طور میانگین ماهانه به بیش
از  8میلیون لیتر رس��یده است .این گزارش اضافه
میکند تولید بنزین نیز به دالیلی که گفته ش��د
کاهش پیدا کرده اس��ت و مس��ؤوالن امر به دلیل
جبران کاهش و افزایش موجودی به دنبال افزایش
واردات بنزین هس��تند .پس از انتشار اسنادی که
نشان میداد محمولههای بنزین وارداتی در غیاب
دس��تگاه نظارتی و با نادیده گرفتن استانداردهای
اجباری توسط واسطهها و پس از امتزاج در مخازن
مستقر در بندر فجیره وارد میشود ،خبری از سوی
روابط عمومی وزارت نفت منتش��ر ش��د که نشان
م��یداد کل تولید روزانه ریفرمیت در مجتمعهای
پتروش��یمی نوری و بندر امام به میزان  6هزار تن
در روز از سوی ش��رکتهای ایرانی صادر میشود.
این در حالی است که مسؤوالن وزارت نفت به بهانه
سرطانزا و آلوده بودن ،بنزینهای حاصل از ریفرمیت
تولید پتروش��یمیها را از چرخه حذف کردند و در
نتیجه تولید بنزین داخلی متوقف ش��د و به دنبال
آن واردات گسترده بنزین آن هم با برچسب ادعایی
استاندارد یورو 4آغاز شد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3355

14

یورو

3742

14

پوند

5260

30

درهم امارات

918

4

یکصد ین ژاپن

2700

-

ریالعربستان

890

-

یوآن چین

547

-

لیرترکیه

1205

-7

دینار کویت

11050

50

دینار عراق

2/7

-0/1

دالر کانادا

2600

25

روبل روسیه

60

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

893000

-500

طرح جدید

893000

-500

نیم سکه

472000

-1000

ربع سکه

262000

-1000

سکه

سکه گرمي

170000

1000

هر مثقال طال

396100

-200

یک گرم طالی  18عیار

91354

-46

یک گرم طالی  24عیار

121775

-62

هر اونس طال

( 1113/4دالر)

-4/7

هر اونس نقره

(دالر)

-0/55

14/87

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

41/96

0/02

نفت
برنت درياي شمال

48/62

-0/21

اوپک

48/62

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

65189/4

-0/17

2877

-0/22

2673

-0/14

شاخص  30شركتبرتر
آزاد شناور
شاخص بازار اول

46268/5

-0/16

شاخص بازار دوم

139031/2

-0/19

شاخصصنعت

53766/8

-0/09

بيشترينافزايش

پرواز

مدیرکل فرودگاههای کشور هشدار داد

فرودگاههای کشور در وضعیت زرد قرار دارند
مدی��رکل فرودگاههای کش��ور با بی��ان اینکه
فرودگاههای بینالمللی کشور در وضعیت زرد قرار
دارند از بحران مدیریت و نیروی انسانی کارآمد در
فرودگاهها خبر داد و گفت :امس��ال  ۷۷۰میلیارد
تومان پ��روژه فرودگاهی اجرا
میشود .رحمتاهلل مهآبادی
در جمع خبرنگاران با اش��اره
به طرح تحول خدماترسانی
در فرودگاهه��ا اظهار کرد :در
این چارچوب تالش کردهایم
تمرکز بیشتری در این حوزه داشته باشیم ،امسال
را س��ال توس��عه همزمان س��طح خدماتدهی و
خیز برداش��تن برای افزایش سطح خدماتدهی
نامگذاری کردهایم .مهآب��ادی تصریح کرد :تالش
داریم برای خدمات ایمن ،کارا و پایدار تالش کنیم
و در کنار این موارد بر  2حوزه مهم منابع انس��انی
و توسعه خدماترسانی به مردم متمرکز خواهیم
ش��د .وی یادآور شد :امسال با صرف بیش از 250
میلی��ارد تومان اعتبار در ح��وزه تجهیزات کمک
ناوبری و ارتباطی بنا داریم یکی از مهمترین قدمها
را در ارتقای ایمن��ی در فرودگاهها برداریم .در این
راستا امسال با صرف  390میلیارد تومان بیش از
 60طرح مهم ناظر بر توسعه و بهسازی فرودگاهها

به اجرا درمیآید .وی گفت :در هفته دولت امسال از
طرحهای مختلفی در حوزه توسعه ایمنی و توسعه
فرودگاهها رونمایی خواهی��م کرد .مهآبادی گفت
غفلت از خدماترس��انی به مردم موضوعی است
ک��ه اکنون باید م��ورد توجه
ق��رار بگیرد و بن��ا داریم آغاز
برونرفت از این ناهنجاری و
غفلت را کلید بزنیم .وی ادامه
داد :به واس��طه سیاستهای
غلط و عدم حمایت از صنعت
فرودگاهی در حوزه فرودگاهی مشکالت زیادی را
داری��م ،در فرودگاههای بینالمللی مانند حضرت
امام ،مهرآباد و مش��هد در شرایط احتیاطی (زرد)
ت قرمز خواهد
قرار داری��م و اگر نجنبیم وضعی�� 
شد .وی با بیان اینکه در فرودگاههای استانها در
وضعیت نزدیک به زرد و احتیاطی قرار داریم ،بیان
کرد :متاسفانه در فرودگاههای کوچک و اقماری تا
سالهای س��ال با وضعیت سبز پررنگ و وضعیت
غیراقتصادی مواجه خواهیم بود .مهآبادی با اشاره
به درآمدهای ش��رکت فرودگاهها ،گفت :وضعیت
ت فرودگاهها وخیم اس��ت و اگر
درآم��دی ش��رک 
مورد حمایت قرار نگیریم به گلوگاه توسعه دوران
پساتحریم تبدیل خواهیم شد.
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قيمت(ریال) تغییر(درصد)

..
سيماندشتستان
صنايع

2325

4/73

ي ايران
پمپساز 

3437

4/25

ت آژند
سخ 

5199

4/08

س خزر
پار 

5985

3/3

ح .پتروشيمي پرديس

7474

3/23

لول ه و ماشينسازيايران

1571

1/95

3305

1/82

4894

1/79

2290

1/78

آلومينيومايران
كارخانجاتداروپخش
ح .صنايع پتروشيمي كرمانشاه

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ن داراب
ح  .سيما 

273

-8/39

ح  .صنايعريختهگريايران

420

-8/3

ح .سرمايهگذاري مسكن شمالشرق

407

-6/44

ن شرق
ح  .سيما 

207

-5/05

حملونقلبينالملليخليجفارس

2958

-4/98

ي ايران
چين 

1994

-4/96

9846

-4/95

2863

-4/95

5300

-4/93

البرز دارو
نكرمان
سيما 
يفارس
عشيمياي 
صناي 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

17529

-6

3577/22

-9/44

بورساسترالیا

5309/4

-59/2

نیکی ژاپن

20554

-66

بورس داوجونز
بورس لندن

