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جوابیه
در پاسخ به پیام شهروند محترم در روزنامه
مورخ  94/8/4درخصوص عدم وجود س��طل
زباله در خیابان ولیعصر(عج) در ایام تاس��وعا و
عاشورا ،به استحضار میرس��اند :اداره بازیافت
منطقه با گذاشتن  4دستگاه خودروی مینی
پک حمل پسماند خشک به همراه  12کارگر
در روزهای تاس��وعا و عاشورا در محور خیابان
ولیعصر(عج) نسبت به جمعآوری اقدام کرد و
به جهت حجم باالی پس��ماند خشک و عدم
رعایت برخی از شهروندان بطور مستمر در حال
جمعآوری بوده است.
علیاسماعیلزاده
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 11

سالم وطن
خودروس��ازی ایرانخودرو (ایران ناسیونال)
همزمان با ش��رکت تویوتای ژاپن شروع به کار
کرد .چرا تویوتا پرفروشترین خودروساز جهان
شده و ایرانخودرو به این وضع درآمده است؟!
م .چاپی از بوشهر

خودروهای بیکیفیت داخلی به هیچ وجه با
دادن وام به فروش نمیرس��ند ،چارهای جدی
بیندیشید.
0919****212

تش��کر از روزنام��ه «وطنام��روز» به دلیل
انتشار خبر اعتراض کارمندان سازمان حفاظت
محیطزیست.خانمابتكاركارشناسانمتخصص
و باتجربه را به حاش��يه ران��ده و كار را به افراد
خودي و وارداتي داده و پس��ت رئيس گروهي
شورايعالي محيطزيس��ت و ايمني زيست را از
يك خانم فوقليس��انس و باتجربه و مسلط به
كار گرفته و به يك ديپلمه از آشنايان داده است
که اين نشانه وضعيت بد محيطزيست است.
کارشناسسازمان

در این روزها که برجام توس��ط مقام معظم
رهبری به شکل مشروط تایید شد ،بر مردم و
دولت و قوای دیگر واجب است که امر رهبر را
اطاعت کرده و نسبت به اجرای آن کوشا باشیم.
شهریاری

فرزندم در مدرس��ه بعث��ت در کرج تحصیل
میکند و مسؤوالن این مدرسه از بنده تقاضای
پول به عن��وان همیاری و کم��ک کردهاند اما
نمیدانم چرا این همیاری اجباری است؟!
یک هموطن از کرج

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور
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ارز

آغاز صدور گاز ايران به شوروي  1349 -ش
واكن�ش ام�ام خمين�ي(ره) نس�بت به طرح
«فه�د» درب�اره صل�ح فلس�طين و اس�رائيل
1360شتولد «ابن حجاج» شاعر معروف شيعي عرب
  330قرحلت فقيه ،اصولي و رجالي ش�يعه آيتاهلل
«سيدصدرالدين عاملياصفهاني»  1263 -ق
درگذش�ت فقيه و مفس�ر «سيدابوالقاس�م
الهوري»  1324 -ق
درگذشت «جان الك» فيلسوف و نظريهپرداز
معروف انگليسي 1704 -م
تصرف دومينيكن در آمريكاي مركزي توسط
استعمار اسپانيا 1802 -م
پردهبرداري از مجسمه آزادي در ورودي بندر
نيويورك 1886 -م
آغاز تهاجم ارتش ايتاليا به يونان در جريان
جنگ دوم جهاني 1940 -م
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گزارش

اظهارات متناقض مسؤوالن دولتی درباره کیفیت سوخت وارداتی

آمار

عادلآذر :آمار همه را باید ما تأیید کنیم

واردات بنزین بیکیفیت به کشور

گروه اقتص�ادی :درحالی که مدیرعامل ش��رکت
ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی همه محمولههای
بنزین وارداتی را دارای اس��تاندارد یورو  ۴اتحادیه
اروپا اعالم میکند اما رئیس سازمان ملی استاندارد
تمام بنزینهای وارداتی را بدون مش��کل و دارای
کیفیت الزم نمیداند .به گ��زارش «وطنامروز»،
دیروز همزمان  2نشس��ت خبری جداگانه درباره
چگونگی اس��تاندارد بنزینه��ای وارداتی ،یکی از
سوی س��ازمان ملی اس��تاندارد و دیگری ازطرف
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد
اما برآیند محتوای این نشستها درباره چگونگی
کیفیت بنزین با سخنان متناقضی همراه بود .ابتدا
رئیس سازمان استاندارد با اعالم جزئیات گزارش
کیفیت بنزین گفت :واردات بنزین از کش��ورهای
شمالی ایران به دلیل عبور از خطوط قرمز ممنوع
شد .عالوه بر این چند مورد از بنزینهای وارداتی
به لحاظ نداش��تن کیفیت و استاندارد الزم مردود
اعالم شدند .نیره پیروزبخت در جمع خبرنگاران
درباره نهایی ش��دن گزارش کیفیت بنزین گفت:
براس��اس برنامهریزیهای صورتگرفته و مصوبه
شورایعالی اس��تاندارد ،مقرر شده است تا کیفیت
بنزین وارداتی و تولیدی کشور در قالب بنزینهای
توزیعی سنجیده ش��ود که بر این اساس ،گزارش
کلی نشان میدهد کیفیت بنزین در  ۸کالنشهری
که پایش کیفی��ت بنزین آنها مورد تاکید مصوبه
هیات وزیران قرار داش��ت ،مشکلی ندارد .رئیس
سازمان ملی اس��تاندارد در پاسخ به سوالی افزود:
برای پایش کیفیت بنزین توزیعی ابتدا باید نگرانی
مجلس را دنبال میکردیم که بیش��تر متمرکز بر
کیفیت بنزینهای وارداتی بود که بر این اساس از
ابتدای سال جاری تاکنون  ۶۶مورد محموله بنزین
را که از جنوب و ش��مال کش��ور وارد میش��دند،
مورد س��نجش ق��رار دادیم .وی تصری��ح کرد3 :
م��ورد از ای��ن محمولهها به
لح��اظ کیفی م��ردود اعالم
ش��د و بقیه آنها مشکلی به
لح��اظ کیفی��ت نداش��ته و
ترخیص شد ،ضمن اینکه از
 3مورد یادش��ده نیز  2مورد
از هرم��زگان مورد پای��ش قرارگرفته بود که عدم
انطباق در استانداردهای کیفی بهگونهای بود که
در توزیع میتوانستیم کیفیت آن را جبران کنیم.
به گفته پیروزبخت ،عدد اکتان این بنزینها اگرچه
پایینتر از حد استاندارد بود اما به دلیل اینکه عدد
اکتان در استانداردهای بنزین ایران  ۹۵بوده و در
برخی کشورهای دنیا  ۹۲است ،اصالح توزیع این
بنزین کم کیفیتتر با تداخل با بنزینهای داخلی
امکانپذیر بود .رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه
داد :متاسفانه بنزینی که از شمال کشور وارد شده
بود ،از خط قرمز عبور کرده و بر این اساس ،اجازه
ترخیص آن داده نشد اما  2هفته قبل در جلسهای
که با مسؤوالن وزارت نفت داشتیم ،مقرر شد دیگر
هیچ بنزینی از کشورهای شمالی ایران وارد نشود
و بنابراین از این پس واردات بنزین از کش��ورهای
شمالی کشورمان ممنوع خواهد بود .پیروزبخت در
ادامه خاطرنشان کرد :در  2گزارش آلودگی هوای
تهران شاهد افزایش گوگرد بودیم که بالفاصله با
هماهنگی با وزارت نفت مشخص شد در پاالیشگاه
شازند اراک مشکلی بروز کرده که منجر به تعطیلی
 ۴۵روزه این پاالیش��گاه شد اما هماکنون میتوان
ب��ا اطمینان به مردم اعالم کرد که کیفیت بنزین
توزیعی هیچگونه مشکلی ندارد.

■■واردات بنزین 2برابر شد

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای
نفتی نیز در نشس��ت خبری با خبرنگاران درباره
واردات بنزی��ن و کیفی��ت آن گف��ت :در  ۷ماهه
نخس��ت امس��ال واردات بنزین ای��ران نزدیک به
دو برابر افزایش یافته است .ناصر سجادی در تشریح
آخرین وضعیت عرضه انواع فرآوردههای نفتی در
کش��ور ،درباره آخرین وضعی��ت واردات بنزین از
ابتدای س��ال جاری تاکنون ،گفت :دولت مجوزی
به منظور واردات روزانه  ۱۰میلیون لیتر بنزین به
وزارت نفت داده اس��ت که در  ۷ماه نخست سال
جاری تاکنون به طور متوسط حدود  8/4میلیون
لیتر بنزین در روز وارد کشور شده است .سجادی
با تایید افزایش نزدیک به دوبرابری واردات بنزین
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ،یادآور
شد :سال گذشته به طور متوسط روزانه 4/6میلیون
لیتر بنزین وارد کش��ور ش��ده بود .وی با تاکید بر
اینکه تمام محمولهه��ای بنزین واردات��ی دارای
استاندارد یورو  ۴اتحادیه اروپا بودهاند ،خاطرنشان
کرد :در ش��رایط فعلی ذخایر اس��تراتژیک بنزین
کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد .وی در
ادامه افزود :از ابتدای س��الجاری تاکنون متوسط
مصرف بنزین با ثبت رش��دی بیش از  3درصدی
به حدود  72/7میلیون لیتر در روز رس��یده است.
سجادی افزود :برخالف بنزین ،رشد مصرف تمام
فرآوردههای نفتی همچون گازوئیل ،نفت سفید،
نفت کوره و گاز مایع در  ۷ماه نخست سال جاری
منفی ش��ده است .وی با تاکید بر اینکه در  ۷ماه
نخست سال جاری بیش از  ۸۰۰هزار تن گازوئیل
به کشورهای ارمنستان ،پاکستان ،افغانستان ،عراق
و اقلیم کردس��تان عراق صادر شده است ،گفت:
همچنین در ط��ول این مدت بالغ بر  ۳۰هزار تن
گاز مایع به کش��ورهای مختلف بویژه پاکس��تان
صادر شده اس��ت به طوری
که هماکنون ای��ران یکی از
بزرگتری��ن تامینکنندگان
گاز مایع پاکس��تان به شمار
میرود .وی با اشاره به توزیع
بنزین ب��ا اس��تاندارد یورو ۴
اتحادیه اروپا در کالنشهرهای تهران ،کرج ،اراک،
تبریز ،مشهد و اصفهان ،گفت :بزودی عرضه بنزین
یورو  ۴در کالنشهر شیراز آغاز میشود ،ضمن اینکه
از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه
بال��غ بر  ۱۲میلیون لیتر بنزین یورو  ۴در کش��ور
عرضه و توزیع ش��ده است .وی در پاسخ به سوال
«وطنامروز» درباره نظر کارشناسانه خود نسبت به
کیفیت بنزینهای وارداتی و س��طح کیفی بنزین
تولیدداخل(بنزینپتروشیمیها)گفت:بنزینهای
وارداتی که در داخل کش��ورتوزیع میشوند دارای
اس��تاندارد یورو  4اس��ت اما درباره تولید س��ایر
بنزینها این سوال باید از تولیدکنندگان پرسیده
شود چرا که پاسخ به چنین سوالی از حیطه کاری
ما خارج است .سجادی در ادامه با بیان اینکه اگر
سهمیهبندی و نظام عرضه کارتی بنزین در کشور
اجرایی نمیش��د ،هماکنون میزان واردات بنزین
بدون احتساب  CNGبه  ۱۵۴میلیون لیتر در روز
افزایش پیدا میکرد ،گفت :هماکنون قیمت بنزین
ایران با توجه به س��قوط قیمت جهانی نفت خام
به محدوده قیمتهای منطقهای و جهانی نزدیک
شده است .وی یادآور شد :در شرایط فعلی قیمت
هر لیتر بنزین در بازار فوب خیلجفارس به حدود
 ۱۲۰۰تومان رسیده است.

گروکشی آماری در دولت یازدهم
رئیس مرکز آمار با اعالم اینکه برخی دستگاهها
برای همکاری با مرکز آمار گروکش��ی میکنند،
گف��ت :به دنبال انحصار نیس��تیم اما نظام آماری
نیمهمتمرک��ز را دنبال میکنی��م و برخی نهادها
و دس��تگاهها که آمار تولید میکنند برای انتشار
باید تایید مرکز آمار را داش��ته باشند .به گزارش
تسنیم ،عادلآذر در مراسم بزرگداشت روز آمار و
برنامهریزی که با حضور معاون اول رئیسجمهور
برگزار ش��د ،افزود :قانون تکلیف را برای مرجعیت
آم��اری به مرکز آمار ایران واگذار کرده اس��ت اما
دس��تگاههای اجرایی هم��کاری نمیکنند .وی با
اشاره به اینکه آمار بهترین سرمایهگذاری حاکمیتی
و سبب نظمبخشی و ارتقای
زندگ��ی م��ردم میش��ود،
گف��ت :یکی از م��واردی که
در پیشنویس الیحه برنامه
ششم توسعه گنجانده شده و
در ماده  54قانون برنامه پنجم
نیز آمده ،معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع تولید و
انتشار آمار در کشور است اما اجرای این قانون به
حمایت عملیاتی نیاز دارد .رئیس مرکز آمار ایران
اف��زود :به دنبال انحصار نیس��تیم اما نظام آماری
نیمهمتمرک��ز را دنبال میکنیم و برخی نهادها و
دس��تگاههای دولتی که آمار تولید میکنند برای
انتشار آن باید تایید مرکز آمار ایران را داشته باشند.
عادلآذر با قدردانی از همکاری مردم در طرحهای
سرش��ماری گفت :با وجود ای��ن همکاری خوب
مردمی ،برخی دستگاهها برای همکاری با مرکز آمار
ایران گروکشی میکنند و مانع شکلگیری نظام

آمار ثبتی کش��ور هستند .وی همچنین با تاکید
بر لزوم ارتقای س��واد آماری و اعتماد به آمارهای
مرکز آمار ایران به عنوان آبرو و ویترین کشور افزود:
نباید موقعی که مرکز آمار ایران شاخص آماری را
منتشر میکند یک دستگاه دیگر در حاشیه آماری
را به موازات مرکز آمار منتش��ر کند و س��پس از
مرکز آمار س��وال کنند که چرا آمار متفاوت است
در صورتی که آنها اس��تانداردهای آماری را ندارند
و باید مرکز آمار ایران مورد اس��تناد و سند باشد.
وی همچنین با اش��اره به موفقیتهای مرکز آمار
ایران و عقبه  50س��ال تجرب��ه کار آماری در این
مرکز در تولید آمارها با س��رعت و دقت مناس��ب
گفت :در تولید شاخصهای
مهم آم��اری مانند نرخ تورم،
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری
از استانداردهای بینالمللی
جلوتر هستیم .رئیس مرکز
آم��ار ای��ران اف��زود :طبق
استانداردهای بینالمللی نرخ تورم  3روز بعد از
پایان هر ماه اعالم میش��ود اما مرکز آمار ایران
نرخ تورم را در روز اول ماه جدید منتشر میکند.
عادلآذر گفت :نرخ بیکاری نیز معموالً  45روز
بعد از پایان هر فصل منتشر میشود اما در مرکز
آمار ای��ران تا نهم ماه بعد از پایان هر فصل این
آمار را تولید و منتشر میکنیم .وی افزود :طبق
استانداردها رشد اقتصادی نیز  3ماه بعد از پایان
هر فصل منتشر میشود اما مرکز آمار ایران نرخ
رش��د اقتصادی فصل بهار را در اواخر مردادماه
تقدیم دولت کرده است.

استاندارد

واردات خودروهای بنجل چینی

سازمان استاندارد سیاسیکاری میکند
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اس�لامی با انتقاد از عملکرد ناصحیح
سازمان اس��تاندارد و سیاسیکاری این سازمان،
گفت :متاسفانه این روزها شاهد واردات بیرویه
کاالهای بیکیفیت از جمله خودروهای چینی
به ایران هس��تیم .س��عید زمانیاندهکردی در
گفتوگو با می��زان ،اظهار کرد :وقتی س��ازمان
اس��تاندارد کاالیی را تایید میکن��د ،این کاال از
لحاظ کمیت و کیفیت مورد اعتماد مردم است
پس باید واقعا استاندارد باشد .این نماینده مجلس
انتقاد کرد :اما متأس��فانه در این رابطه در کشور
ما بیشتر سیاسیکاری میشود تا اینکه واقعا به
زیرساختهای اصلی رسیدگی شود .وی با تایید
بیکیفیتی برخ��ی اقالم ایرانی بیان کرد :فقدان
نظارت بر زمینههای مختلف تولید بویژه تولید
محصوالت غذایی و از بین رفتن جایگاه دستگاه
نظارتی منجر به بروز اتفاقات��ی مانند راهاندازی
کمپین «نه به خرید خودروی صفر» یا اعتراض
به آلودگی انواع مواد غذایی میشود .این نماینده
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :در بازار کشور
ش��اهد انواع کاالهای بیکیفی��ت چینی اعم از
قطعات خودرو ،وسایل تجهیزاتی و ...هستیم .عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
گفت :باید دید چه سازمان یا نهادی اجازه ورود
به این کاالها را داده یا در این میان استاندارد چه
کار کرده است؟ وی ادامه داد :غفلت استاندارد از

مقوله نظارت بر فرآیند تولید و واردات کاال باعث
شده محصوالت بیکیفیت و بنجل به راحتی وارد
بازار شده و با قیمت پایین بازار را تسخیر کنند.
زمانیان اشاره کرد :در شرایط تحریم ،بازار کاذبی
در کش��ور ایجاد ش��ده بود و مردم مجبور بودند
نیاز خود را با کاالهای بیکیفیت و بنجل تأمین
کنند اما کشور وارد فصل جدیدی از اقتصاد شده
و دول��ت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید
بی��ش از این به کیفیت کاالها و خواس��تههای
م��ردم توجه کنن��د .عضو کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی افزود :در صورتی
که دولت به استانداردسازی کاالهای وارداتی و
تولید داخل توجه کند و بحث حمایت از تولید
ملی را جدی بگیرد ،میتوان انتظار داشت از آغاز
سال  95کش��ور بتواند رونق اقتصادی را تجربه
کند .وی انتقاد کرد :متاس��فانه این روزها شاهد
واردات بیروی��ه کاالهای بیکیفیت و بنجل به
داخل کش��ور هس��تیم .واردات بیرویه و عدم
کنت��رل و نظارت بر این معضل س��بب ش��ده
تولیدکنندههای داخلی ضربه س��نگینی از این
ناحیه متحمل شوند .زمانیاندهکردی با انتقاد از
اینکه توجهی از سوی دولت به تولیدکنندههای
داخل صورت نمیگیرد ،افزود :با چنین وضعیتی
اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد و باید دولت
به دنبال رفع مشکالت پیش روی صنعتگران و
واحدهای تولیدی باشد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3479

91

یورو

3888

-

پوند

5350

10

درهم امارات

953

3

ین ژاپن

29

-

ریالعربستان

932

2

یوآن چین

560

-

لیرترکیه

1225

-5

دینار کویت

11550

30

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2680

5

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

942000

1000

طرح جدید

945000

2000

نیم سکه

472000

-

ربع سکه

250000

2000

سکه

سکه گرمي

169000

-1000

هر مثقال طال

417000

700

یک گرم طالی  18عیار

96174

161

یک گرم طالی  24عیار

128201

215

هر اونس طال

(1166/07دالر)

1/87

هر اونس نقره

( 15/95دالر)

0/06

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

43/55

-0/3

برنت درياي شمال

47/29

-0/15

اوپک

43/44

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران
شاخص بورس

62923

0/19

شاخص  30شركتبرتر

2715/7

0/26

آزاد شناور

2576/2

0/21

شاخص بازار اول

43867/1

0/3

شاخص بازار دوم

13858/7

-

شاخصصنعت

51871/7

0/13

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نماس هريختهگري
تأمي 

7290

5

فرآوردههايغذاييو قند پيرانشهر

3904

4/92

پلياكريل

1869

4/71

ي ايران
ي سربو رو 
مل 

1182

4/69

قندنيشابور

1261

4/56

2033

4/42

بيمه ما
بيمهالبرز

1118

4/29

1213

4/21

1618

4/05

بيمهآسيا
لول ه و ماشينسازيايران

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
نقائن
سيما 

15051

ح .مهركامپارس

199

د
يسهن 
عالستيك 
صناي 

4260

-6/93

ايرانياسا تاير و رابر

2025

-4/75

رادياتور ايران

4282

-4/72

شيرپاستوريزهپگا هخراسان

3828

گ خودرو غدير
ليزين 

-3/87

1780

-3/52

3359

-3/12

2145

-3/94

ي ايران
پمپساز 
سيمانشاهرود

تاالربینالملل

-35/64
-7/01

شاخص کل

تغییر

17623

-

بورس لندن

3499/04

-13/1

بورساسترالیا

5384/6

-1/7

نیکی ژاپن

18777

-17

بورس داوجونز

