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22 / 13

شیراز

21 / 3

ایالم
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13 / 1

قم
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کرج
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بوشهر
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کرمان

20 / -1

غروب آفتاب16:51 :

بیرجند

اذان مغرب17:11 :

نیمهشب شرعی23:10 :

18 / 0

کرمانشاه 16 / 6

تبریز

اذان صبح فردا5:29 :

طلوع آفتاب:

11 / 5

گرگان

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

عکس :ایرنا

تهران  -پرندگان مهاجر در دریاچه چیتگر

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر
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افق تهران
اذان ظهر11:54 :

6:58

كالم نور
دانشمندان،وارثانپیامبراناند.پیامبران،
دینار و درهم به ارث ننهادهاند بلکه دانش
را به ارث گذاشتهاند .پس هر کس از آن
برگیرد ،بهرهای فراوان برده است.

تهران

14 / 8

مشهد

13 / 5

خرمآباد

18 / 11

همدان

15 / 1

رشت

18 / 9

یاسوج

16 / 3

زاهدان

19 / 1

یزد

18 / 6

بازار
ارز

رسولاهلل

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11950

250

یورو

13500

-100

پوند

15000

400

درهم امارات

3240

90

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

(ص)

تقویم امروز
■■تصويب قانون اساس�ي جمهوري اسلامي
ايران پس از انتخابات سراسري1358 -ش
■■اعزام سپاه يكصد هزار نفري محمدرسولاهلل
به جبهههاي جنگ حق عليه باطل  1365 -ش
■■رحل�ت فقیه ب�زرگ ش�یعه «س�یدمرتضی
علمالهدی» شاگرد معروف شیخ مفید  436 -ق
■■تول�د «نيك�وال ماكياول�ي» فيلس�وف و
نظريهپرداز معروف ايتاليايي1469-م
■■شكست تركهاي عثماني در جنگ بالكان و
عقبنشيني آنان از اروپا1912 -م
■■تصويب تش�كيل ديوان دائمي دادگستري
بينالمللي1920-م
■■آغاز جنگ هند و پاكستان بر سر سرزمين
بنگالدش1971 -م
■■روز جهاني معلولين

خبر
دبیر شورای عالی فضای مجازی:

هاتگرام و تلگرام طالیی
فعال مسدود نمیشوند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ
به این سؤال که هاتگرام و تلگرام طالیی بعد
از اتمام مهلت جدا ش��دن از تلگرام در پایان
آذر فیلتر میشوند ،گفت :مسدود نمیشوند
بلکه باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت
خود ادامه دهند .به گزارش فارس ،ابوالحسن
فیروزآبادی در جم��ع خبرنگاران در توضیح
مصوبه ش��ورای عالی فضای مج��ازی درباره
حمایت از پیامرس��انهای داخلی و مقررات
فعالیت پیامرسانهای خارجی اظهار داشت:
طبق این سند پیامرسانهای خارجی دارای
بیش از یکمیلیون کاربر باید در کشور نماینده
پاس��خگو داش��ته باش��ند ،زیرا همچنان که
پیامرسانها در اروپا حق ندارند اطالعات مردم
اروپا را خارج کنند در ایران نیز نباید اطالعات
اجتماع��ی ،اقتصادی و خصوصی م��ردم را از
کشور خارج کنند .وی در پاسخ به این سؤال
که این تعریف شامل ش��بکههای اجتماعی
نیز میش��ود ،گفت :تعریف پیامرسان در این
سند ش��امل شبکههای اجتماعی است .دبیر
ش��ورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این
سؤال که آیا با این تعریف فعالیت اینستاگرام
در کش��ور غیرقانونی است ،گفت :سیاست را
توضیح دادم؛ اینکه اجرا در چه مرحلهای باشد،
متفاوت اس��ت اما طبق این سند اینستاگرام
باید در داخل کشور نماینده پاسخگو داشته
باش��د و اطالعات ش��هروندان را خارج نکند.
فیروزآبادی درب��اره فعالیت هاتگرام و تلگرام
طالیی گفت :معتقدیم پلتفرمهای اطالعاتی،
رسانهای ،بهداشتی ،آموزشی ،تجاری و پولی
و بانکی باید در کش��ور بومی شوند .وی ادامه
داد :پلتفرم رسانهای که شامل پیامرسان نیز
میشود اکنون در کشور  50میلیون کاربر دارد
و امیدواریم تا سال آینده در زمینه بومیسازی
این پلتفرم به نتایج خوبی دس��ت پیدا کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود :طبق
س��ند به پیامرس��انهای داخل��ی هاتگرام و
تلگرام طالیی مهلت داده شده تا به خودکفایی
برسند که این سیاست در صنعت مونتاژ حاکم
اس��ت و بعد از تاریخ اعالم شده سیاستهای
حمایتیمان را قطع خواهیم کرد .فیروزآبادی
در پاس��خ به این س��ؤال که اگ��ر هاتگرام و
تلگرامطالیی پس از پایان مهلت داده ش��ده
در پایان آذرماه به اس��تقالل از تلگرام نرسند
آیا فیلتر خواهند شد ،گفت :این پیامرسانها
مسدود نمیشوند بلکه باید بتوانند مستقل از
تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.
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جاده

گزارش

تولیدکنندگان محصوالت لبنی جریمه میشوند و به گرانفروشی ادامه میدهند

لبنیات و تخلفات!

گ�روه اقتص�ادی :تعل��ل س��تاد تنظیم ب��ازار در
تعیینتکلیف قیمت لبنیات موجب ش��ده برخی
شرکتهای لبنی از این وضعیت سوءاستفاده کرده
و به دلخواه محصوالت خود را قیمتگذاری کنند.
بازار لبنیات مدتهاست دچار آشفتگی شده و هر
روز نیز دامنه این آشفتگی بیشتر میشود .از ابتدای
سال قیمت محصوالت لبنی از سوی شرکتهای
تولیدی بارها بدون مجوز افزایش یافته است ،این
در حالی اس��ت که یک بار نیز مردادماه گذش��ته
قیمت لبنیات به صورت رس��می گران شد اما این
افزایش قیمت نتوانست رضایت شرکتهای لبنی
را جل��ب کند و پس از مدتی آنه��ا دوباره افزایش
قیمت خودسرانه را در پیش گرفتند .رضا باکری،
دبیر انجمن صنایع لبن��ی پیشتر در گفتوگو با
میزان درباره چرایی افزایش خودس��رانه قیمتها
گفته بود :زمانی که بی��ن  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰تومان
در قیمت هر کیلوگرم ش��یر
و مواد بس��تهبندی تغییرات
وج��ود دارد ،هیچ کارخانهای
س��ود آنچنان��ی ن��دارد که
بتواند ای��ن موضوع را تحمل
کند ،بنابراین وارد زیاندهی
میش��ود .وی تصریح کرده بود :برای جلوگیری از
ضرر و زیان و ترازنامه منفی بالفاصله ما مس��أله را
منعکس میکنیم اما زمانی که روند تصمیمگیری
کند و طوالنی میشود ،کارخانجات نمیتوانند چند
ماه دچار ضرر و زیان شوند ،بنابراین یک ماه صبر
میکنند و اگر جوابی نگیرند به ناچار افزایش قیمت
میدهند .تعلل ستاد تنظیم بازار و مدت زمان زیادی
که این ستاد صرف تصمیمگیری و تعیینتکلیف
قیمتها میکند موجب ش��ده برخی شرکتهای
لبنی به دلخواه قیمتها را تغییر دهند و ما شاهد
تغییرات زیاد و حتی روزانه قیمت محصوالت لبنی
باش��یم .از طرفی س��ازمان حمایت نیز به عنوان
متولی نظارت بر بازار هیچگونه عکسالعملی نسبت
ب��ه تخلفات مکرر ندارد .ای��ن در حالی که قیمت
محص��والت لبنی که در س��ایت  ۱۲۴که مربوط
به قیمت کاالهاست ثبت شده ،به هیچ عنوان در
س��طح بازار وجود خارجی ن��دارد و محصوالت با
قیمتهای بس��یار باالتر به فروش میرسند و این
س��ازمان عمال کارایی ندارد و دستاندرکاران این
سازمان نیز از هرگونه پاسخگویی طفره میروند.
■■محکومیت ۲۲شرکت لبنی

س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی از
محکومیت  ۲۲ش��رکت تولید فرآوردههای لبنی
به جرم گرانفروش��ی خبر داد .سیدیاسر رایگانی

در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه  2سیما
افزود :این ش��رکتها در مجموع به پرداخت ۸۲۹
میلیارد ریال به عنوان جریمه گرانفروشی محکوم
ش��دند .وی با بیان اینکه پرونده  ۷ش��رکت دیگر
در ش��عب تعزیرات حکومتی در حال رس��یدگی
اس��ت ،گفت :در چند روز گذش��ته یک ش��رکت
تولید فرآوردههای لبنی به جرم گرانفروش��ی به
پرداخ��ت  ۲۹میلیارد ریال جریمه محکوم ش��د.
رایگانی افزود :ش��اهد کمفروشیهای بیسابقه در
محصوالت لبنی کش��ور هس��تیم و در این زمینه
گزارشهای بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی
رس��یده اس��ت .مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت هم در ای��ن برنامه گفت :قیمت
نهادهه��ا از  ۳هزار و  ۲۰۰تومان در پارس��ال به ۴
هزار و  ۲۰۰تومان در سال جاری افزایش یافته که
بخشی از افزایش قیمت فرآوردههای لبنی مرتبط
با آن است .محمدرضا کالمی
اف��زود :افزای��ش هزینههای
حملونقل هم از جمله عوامل
باال رفت��ن قیمت محصوالت
لبنی اس��ت .دبی��ر انجمن
صنف��ی گاوداران هم در این
برنام��ه گف��ت :تولید ش��یر خ��ام در کش��ور در
 ۸ماهه اول سال به طور میانگین  5/7درصد افزایش
یافت و تولید شیر به اندازه مصرف کشور وجود دارد.
س��یداحمد مقدس��ی گفت ۲۵ :تا  ۳۰درصد شیر
تولیدی کشور صرف تولید شیرخشک میشود .دبیر
انجمن صنایع لبنی کشور هم در این برنامه گفت:
 ۷۰درصد محصوالت لبنی در صنایع بزرگ تولید
میش��وند که این صنایع برای خرید هر لیتر شیر
خام  2200تا  2400تومان میپردازند .رضا باکری
افزود :در  3ماهه بهار امسال هر ماه  ۲هزار و ۲۵۰
تن شیرخشک صادر شد و با افزایش قیمتها روند
دریافت شیر خام از تولیدکنندگان معکوس شد .وی
گفت :در شهریور امسال کارخانجات صنایع لبنی
کشور با  ۳۰درصد کسری دریافت شیر خام مواجه
بودند که اکنون این کس��ری به ۲۰درصد رسیده
است .وی با بیان اینکه آخرین قیمت مصوب ابالغی
در دوم مرداد امسال بود ،گفت :تا ستاد تنظیم بازار
در ابالغ قیمت جدید محصوالت لبنی تأخیر داشته
باشد شاهد ناهماهنگیها در قیمت این محصوالت
هستیم .باکری افزود :کمفروشی تخلف است و هر
کارخانهای که مرتکب آن ش��ود باید با آن برخورد
قانونی انجام ش��ود .وی گفت :هیچ کارخانه تولید
فرآوردهه��ای لبنی به هیچ عنوان حق کاس��تن از
کیفیت محصوالت تولیدی خود را ندارد.

بر اساس مصوبه شماره  60/113832مورخ  1397/5/3کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت
مصرفکننده انواع محصوالت لبنی پرمصرف شامل شیر ،ماست و پنیر به شرح جدول زیر است
ردیف

محصوالت

قیمتمصوب

قیمتفعلی

1

شیر کمچرب  1/5درصد

29500

50000

2

شیر نیمچرب  2درصد

30500

55000

3

شیر پرچرب  3درصد

32500

50000

4

شیر کامل  3/5درصد

33000

40000

5

شیر  900گرمی نایلونی  1/5درصد

22000

25000

6

شیر استریل تتراپک  1/5درصد

35000

45000

7

شیر استریل تتراپک  3درصد

37000

45000

8

ماست دبهای  2/5کیلوگرم کمچرب

95000

110000

9

ماست دبهای  2/5کیلوگرم پرچرب

100000

110000

قیمتها به ریال است /قیمت محصوالت لبنی در برخی برندها متفاوت است

تأکید نمایندگان مجلس بر استانداردسازی خودروها برای کاهش تصادفات

ساالنهیکونیممیلیونخودروبهجادههااضافهمیشود

عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س گفت:
خودروه��ای اس��تاندارد س��هم  ۵۰درصدی در
کاهش تصادفات جادهای دارند .حسن خستهبند
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به آمارهای ارائه
ش��ده درباره افزایش  3درصدی میزان تصادفات
جادهای در  7ماه اخیر ،گفت :بر اساس آمارهای
س��االنه حدود یکونیم میلیون خودروی جدید
توس��ط کارخانههای خودروس��از تولید و روانه
خیابانها و جادهها میشود،
ای��ن در حال��ی اس��ت که
وضعیت زیرساختی جادهای
کشور در شرایط کنونی توان
و گنجایش تردد این میزان
خ��ودرو را ن��دارد .وی ادامه
داد :از طرف دیگر متأسفانه عملکرد دستگاههای
مربوطه برای رفع نقاط پرخطر جادهها منطبق با
برنامهریزیها و سیاستهای کالن نیست که علت
اصلی بروز این مساله عدم تخصیص اعتبارات الزم
برای بهسازی و رفع نقاط حادثهخیز در جادهها
بوده اس��ت .وی گفت :به طور حتم اگر اقدامات
الزم برای توس��عه جادهه��ا و رفع نقاط پرخطر
انجام میشد ،در صورت افزایش تعداد خودروها
نیز شاهد افزایش آمار تصادفات جادهای نبودیم.
خستهبند ادامه داد :یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار
در کاه��ش آم��ار تصادفات ج��ادهای ،آموزش و
فرهنگ رانندگی در جادههاس��ت اما متأسفانه
در این حوزه اقدامات الزم صورت نگرفته اس��ت.
وی گفت :کماثر ب��ودن جرایم و مجازات تخلف
رانندگی نی��ز یکی دیگر از عوامل بروز تصادفات

جادهای است ،زیرا اگر رانندگان بدانند در صورت
بروز تخلف ،مجازاتهای سنگینی در انتظارشان
اس��ت ،دس��ت به اقدامات غیرمج��از نمیزنند،
بنابراین رانندگان متخلف هم باید پیگیری قضایی
شده و جرایم بسیار باالیی را پرداخت کنند .وی
ادامه داد :متأسفانه غیراس��تاندارد بودن خودرو
یکی از عوامل موثر و بس��یار برجس��ته در بروز
تصادفات جادهای است ،از این رو اگر خودروهای
استاندارد مطابق با مقررات
جهان��ی س��اخته ش��ود،
میت��وان ب��ه کاهش نیمی
از آمار تصادفات خوش��بین
بود اما امروز مافیای خودرو
اج��ازه نمیدهد خودروهای
اس��تاندارد ساخته ش��ود .همچنین دیگر عضو
کمیس��یون عمران مجلس گفت :با گران شدن
بلی��ت قطار و هواپیما عمال بار ترافیکی و س��فر
مس��افران به بخش حملونق��ل زمینی منتقل
میش��ود که این مساله موجب میشود تعداد و
حجم سفرهای جادهای به میزان قابل توجهی باال
برود .سیدکمالالدین شهریاری گفت :همچنین
به علت تغییر نرخ ارز ،قیمت قطعات لوازم یدکی
خودرو باال رفته و این مس��اله موجب میش��ود
رانندگان نسبت به زمان استاندارد ،دیرتر قطعات
خ��ودروی خود از جمله الس��تیک ،لنت ترمز و
قطعات دیگر را تعویض کنند و عمال عمر مفید
قطعات به اتمام میرس��د .شهریاری افزود :قطعا
زمانی که اعتب��ارات نگه��داری جادهها کاهش
مییابد ،کیفیت راهها نیز پایین میآید.

گاز

انتقاد کارشناسان از سوزاندن سرمایه ملی

دولتبهجلوگیریازسوختنگازهایفلربیتوجهاست
جمعآوری گازهای فلر یکی از اهداف از پیش
تعیین ش��ده برای صنعت نفت است تا در کنار
کاهش مشکالت زیستمحیطی ،تکمیل زنجیره
تولید و افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
به گزارش میزان ،گازهای فلر
حجم قابلتوجهی از گازهایی
هس��تند که در فرآیندهای
پاالیش��گاهی نف��ت و گاز
در راس��تای افزایش س��طح
ایمن��ی و کنترل فش��ار در
برجهایی مخصوص سوزانده میشوند؛ موضوعی
که مشکالت زیستمحیطی مانند آلودگیهای
مختل��ف و هدررفت س��رمایه مل��ی را به دنبال
دارد .بنا بر اعالم کارشناس��ان ،با فرآوری دوباره
این گازها میتوان محصوالت دیگری اس��تخراج
کرد تا در صنعت پتروش��یمی ،شبکه انتقال گاز
و تزریق به مخازن نفتی مورد استفاده قرار گیرد
که رسیدن به این مرحله نیازمند تکمیل زنجیره
تولید است .جهانبخش امیری ،کارشناس حوزه
نف��ت در گفتوگو ب��ا میزان درب��اره جمعآوری
گازهای فلر گفت :حجم قابل توجهی از گازهای
کشور بهعنوان گازهای فلر سوخته و از دسترس
خارج میش��ود که در راستای افزایش بهرهوری،
پروژههایی برای جم��عآوری این گازها و تبدیل
آن به فرآوردههای جدید تعریف شده است .وی
افزود :متاسفانه تعدادی از این پروژهها در نیمه کار

متوقف مانده که نتیجه آن ادامه سوختن گازهای
فلر است .این کارش��ناس حوزه انرژی بیان کرد:
وزیر نفت نیز تاکنون بارها بر ساماندهی گازهای
فلر تاکید داش��ت ه تا سرمایه ملی به صورت آتش
از دس��ترس خارج نش��ود و
مشکالت زیس��تمحیطی
هم به همراه نداشته باشد .در
این باره ،محمدعلی صادقی
کارش��ناس صنعت نفت در
گفتوگو با میزان به موضوع
مدیریت اشاره و تصریح کرد :در بحث جمعآوری
گازهای فلر باید ابتدا به مدیریت این حوزه توجه
ت مسؤوالن قرار
کرد که آیا این موضوع در اولوی 
دارد ی��ا خی��ر و در این زمین��ه وزارت نفت باید
تصمیم بگیرد که آی��ا میخواهد در این موضوع
سرمایهگذاری کند یا این حوزه را به دست بخش
خصوصی میسپارد .وی افزود :عملکرد مسؤوالن
نش��ان میدهد در این زمین��ه اراده جدی دیده
نمیشود و در اولویت برنامههایشان قرار ندارد.
این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد :محصوالت
ثانوی��های را که حین تولی��د کاالی اصلی تولید
میشود میتوان با قیمت کمتر به فروش رساند تا
در کنار مزایایی همچون پاکسازی محیط ،کاهش
آالیندگیها ،افزای��ش راندمان ،رضایت کارکنان
و عدم فرس��ودگی سیستم ،از درآمدزایی آن نیز
استفاده کرد.

یوآن چین

-

-

لیرترکیه

2320

140

دینار کویت

-

-

دینار عراق

-

-

دالر کانادا

9000

-100

روبل روسیه

-

-

روپیه هند

-

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3600000

180000

طرح جدید

3900000

320000

نیم سکه

1950000

50000

ربع سکه

11200000

-80000

سکه

سکه گرمي

-

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

350890

11000

یک گرم طالی  24عیار

-

-

هر اونس طال

-

-

هر اونس نقره

-

-

قیمت (دالر)

تغییر

49

-

برنت درياي شمال

50/88

-

اوپک

59/25

-

نفت
وست تگزاس

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

163138/6

2/05

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8077/2

2/77

شاخص  50شركتبرتر

7115/0

2/32

شاخص بازار اول

119902/8

2/27

شاخص بازار دوم

326353/0

1/67

شاخصصنعت

148315/5

2/11

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي تزريقي
ح .فرآوردهها 

5967

7/67

ح.ايراندارو

716

6/23

ح .حفاري شمال

1380

6/07

ايرانمرينوس

9375

4/99

تپارس
يمحصوال 
بينالملل 

3323

4/99

8541

4/99

ي پارس
دود ه صنعت 
ينصيرماشين
مهندس 
كالسيمين
داروسازي زاگرس فارمد پارس

بيشترينكاهش

3268

4/98

7202

4/97

8595

4/96

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

الميران

7939

فرآوردههايغذاييو قند پيرانشهر

9645

-4/99
-4/9

ن خزر
سيما 

2741

-4/89

نصوفيان
سيما 

2538

-4/84

سرمايهگذاريبوعلي

1442

-4/76

سيمانخوزستان

4335

گروه دارويي بركت

-4/73

1419

-4/57

بيمهآسيا
حملونقلبينالملليخليجفارس

تاالربینالملل

1924

-4/56

9189

-4/52

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25191

-

نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

