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افزایش  10درصدی قیمت بلیت قطار تا تابستان

مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا گفت 45 :درصد از هزینههای تأمین قطار به بخش ارزی
کشور وابسته است ،بنابراین برای جبران خدمات ارائه شده نیازمند افزایش قیمت بلیت هستیم.
محمد رجبی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،تأکید کرد :پیشنهاد افزایش  10درصدی
قیمت بلیت داده شده و شرکت راهآهن در حال بررسی این میزان قیمت است.مدیرعامل شرکت
رجا ،گفت :تا فصل تابستان که اوج مسافرتها در سال است باید قیمت بلیت قطار افزایش یابد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

کفش ه��ای ایرانی که در تصویر مش��اهده
می کنید ،س��اخت مشهد مقدس است که
در تهران بزرگراه بعثت ،حوالی کوچه برگی
(منطقه  )16تهران س��ر درآورده و هر جفت
آن  15هزار تومان است .از قدیم گفته اند هر
چقدر پول بدهید همان قدر آش می خورید!
این کفش های بی دوام مهمان یک ماه است!
قابلتوجهمسئوالنگرامی!

کمب��ود پارکین��گ در ته��ران ب��ه ویژه
کوچه های کمعرض باعث ش��ده ساکنان
برخی مناط��ق تهران پ��ارک خودروها در
مقابل خانه هایشان را تحمل کنند .به عنوان
نمونه تصویری ک��ه مالحظه می کنید ،از
خیابان س��یرجان ،تقاطع کوچه عسگری
ـ رازی ش��رقی (منطقه  ،)14گرفته ش��ده
اس��ت .به راس��تی پارک خودروها ،مقابل
خانه ای که مودبانه بر روی د ِر آن نوشته اند:
«لطفاً مقاب��ل در پارک نکنی��د» ،تکلیف
صاحبخانه با رانندگان سهلانگار چیست؟
بگذری��م از اینکه برخی ها اعص��اب ندارند
و می نویس��ند« :توق��ف = با پنچ��ری!»،
رعایت این گونه مس��ائل ب��از می گردد به
شخصیترانندگان!

درک��ه ،یکی از مناطق قدیمی و خوش آب
و هوای تهران اس��ت .ای کاش قدر چنین
مکان هایی را با رعایت بهداش��ت فردی و
عمومی طبیعت زیبای خدادادی را حفظ
کنیم.

استان

15درصدواحدهایتولیدی
یزدکامالاستانداردهستند

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :مدیرکل
اداره استاندارد یزد در جمع برخی تولیدکنندگان
استان گفت :در س��ال  1396حدود  15درصد
واحده��ای تح��ت پوش��ش اس��تاندارد ی��زد
در نمونهب��رداری ه��ای ادواری ص��ورت گرفته
هی��چ گونه نتیج��ه آزمون مغایر اس��تانداردی
نداش��ته اند .محمد حس��ین ماجدی اردکانی
افزود :در س��ال حمایت از کاالی ایرانی وظیفه
داریم برای شناخت بیشتر و حمایت از کاالهای
اس��تاندارد ایرانی این واحده��ای تولیدی را به
م��ردم معرف��ی کنیم تا در خریده��ای خود به
محصوالت آنها توجه کنند .این مقام مس��ئول
ادامه داد :یکی از مسائلی که برای مردم ممکن
است ناشناخته باش��د حمایت قانون استاندارد
از مصرفکنندگان در قب��ال خرید محصوالت
استاندارد اس��ت ،به طوری که اگر تولیدکننده
دارای پروانه کاربرد استاندارد ،کاالی پایین تراز
سطح اس��تاندارد در بازار عرضه کند ،مجبور به
جبران خسارت مصرفکننده است .وی اظهار
امیدواری کرد در س��ال حمایت از کاالی ایرانی
زمینههای تحقیقاتی برای شناخت محصوالت
اس��تاندارد به جامعه مورد توجه ق��رار گیرد تا
گام های اس��تواری برای اعتماد مردم پایهریزی
شود.

تأکیدامامجمعهتبریزبر

فرهنگسازی مصرفآب

آفت�اب اقتص�ادی– فالح :حجتاالس�لام
والمسلمین دکتر آلهاش��م در دیدار با اعضای
هیئتمدیره و سرپرس��ت جدید ش��رکت آب
منطق��های آذربایج��ان ش��رقی ،ب��ر ضرورت
فرهنگس��ازی از طریق رس��انههای جمعی و
نمازهای جمعه و جماعات تأکید کرد.به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،امام جمعه تبریز با اش��اره
به مصرف آب در بخشهای س��هگانه ش��رب،
کش��اورزی و صنعت ،گفت :با توجه به مصرف
 90درصدی آب در بخش کشاورزی ،صرفهجویی
 10درص��دی در مص��رف آب کش��اورزی آثار
مطلوبی در س��ایر بخشها نیز خواهد داش��ت.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین در بخش
دیگ��ری از اظهاراتش ضمن اعالم آمادگی برای
برگزاری جلسات مش��ترک بین مدیران ارشد
بخش آب استان با ائمه جمعه و ضرورت استمرار
فعالیتهای فرهنگسازی اظهار داشت :اینجانب
بهعنوان امام جمعه از بدو فعالیت در استان بارها
در ابتدای خطبههای نماز جمعه به موضوع آب
و محیط زیس��ت تأکید داش��تهام و با توجه به
وضعیت منابع آب و محیط زیس��ت استان این
رویه را ادامه خواهم داد.

خدمترسانیمطلوب
توزیعسوخت

متأس��فانه برخی از اعضای هیئتمدیره و
خادم مسجد امیرالمومنین واقع در خیابان
ش��وش غربی ،مقابل پارک هرندی که ادعا
می کنند مسجد خصوصی اس��ت! از ورود
موتورسیکلت بسیجیانی که به پایگاه بسیج
مراجعه می کنند ،خودداری کرده ،اما ورود
موتورسیکلتاعضایهیئتمدیرهبهمسجد
آزاد است! در حالی که پیروی از قانون باید
برای همه یکس��ان باشد .اما در این مسجد
تبعیض آش��کار وجود دارد و خادم مسجد
هم که ب��دون پرداخت هیچ وجهی در این
مسجد سکونت دارد ،از قوانین هیئتمدیره
پیروی می کند!

برخی رانندگان هر جا دلش��ان خواست
خودروشان را پارک می کنند و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی و حقوق ش��هروندی
را نادیده می گیرند .به عنوان نمونه راننده
خ��ودرو در خیاب��ان ش��کوفه ،دو ِر میدان
کالنتری (منطقه  ،)14پارک کرده و شب
تا صبح بدون هیچ اس��ترس در خانه اش
خوابیده است.
مأم��وران راهنمای��ی و رانندگ��ی هم یا
از ای��ن مح��ور عبور نکرده ان��د یا این که
نادیده گرفت��ن مقررات از س��وی برخی
رانندگان در نیمه های ش��ب به بعد ،مهم
نیست!

آفتاب اقتصادی– پاش�ائی :مدیر ش��رکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان
شرقی با اشاره به خدمات مطلوب سوخترسانی
در ایام تعطیالت نوروزی گفت :مصرف فرآورده
بنزین در بازه زمانی مذکورنسبت به مدت مشابه
بیش از  ۱۰درصد رش��د داشته است.به گزارش
خبرن��گار ما در تبریز به نق��ل از روابط عمومی
ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
آذربایجان شرقی ،ابوالفضل روحاللهی با اشاره به
افزایش حجم تردد و مسافرتهای نوروزی با توجه
به رویداد تبریز  ۲۰۱۸مصرف فرآورده بنزین در
ایام تعطیالت نوروزی در س��ال جدید به بیش از
۸۲میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از  ۱۰درصد رشد داشته است.

آواربرداری 18هزارواحد
درمناطقزلزلهزده

آفت�اب اقتص�ادی :مدیرکل بنیاد مس��کن
انقالب اسالمی اس��تان کرمانشاه از آواربرداری
حدود  18هزار و  822مورد واحد مس��کونی در
مناطق زلزله زده اس��تان از س��وی این دستگاه
اجرایی خبر داد.بابک عاطفی در جلس��ه ستاد
بازسازی مناطق زلزلهزده ،اظهار داشت :تاکنون
ح��دود  18هزار و  822واحد از مناطق اس��تان
آواربرداری ش��ده که پنج هزار و  243واحد آن
در شهرستان سرپلذهاب است.مدیرکل بنیاد
مس��کن انقالب اس�لامی اس��تان کرمانشاه به
پیری��زی واحدهای تخریبی اس��تان در حدود
 10ه��زار و  555م��ورد اش��اره و تصریح کرد:
این رقم از هفته گذش��ته ب��ه میزانی در حدود
 577مورد افزایش داشته است.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

یک شنبه -قیمت (تومان)
1786000
۱736000
883000
561000
351000
167839
4200
5165

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت :نرخ
خرید تضمینی گندم باید حداقل  ۱۵۰۰تومان باشد.
س��جاد سنجابی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اعالم
نش��دن قیمت خرید تضمینی گندم از س��وی دولت،
اظهار کرد :در س��نوات گذش��ته نرخ خرید تضمینی
گندم همزمان با فصل کاش��ت یا نهایتا پس از گذشت چند ماه از
فصل کاش��ت اعالم میشد ،اما امسال با وجود آغاز برداشت گندم
در برخی از استانهای کشور هنوز نر خ خرید تضمینی گندم اعالم

نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل  ۱۵۰۰تومان باشد

نش��ده است.وی یادآور شد :اعالم دیرهنگام نرخهای
خرید تضمینی گندم باعث سرخوردگی گندمکاران
خواهد شد و آنها را از پرداختن به کشت این محصول
در آینده دلس��رد میکند.عضو مجمع ملی خبرگان
کشاورزی کشور گفت :براساس نرخ تورم باید حداقل
قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری  ۱۵۰۰تومان اعالم شود
و نرخ درخواستی کشاورزان نیز همین است.مدیرعامل تشکلهای
حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور در ادامه با اشاره به شنیده شدن

زمزمهه��ای تعیین نرخ  ۱۴۰۰تومانی برای خرید تضمینی گندم،
افزود :تعیین این نرخ برای گن��دمکاران صرفه اقتصادی ندارد.وی
تاکید کرد :قیمت نهادههای مورد نیاز گندمکاران و هزینههای آنان
با ن��رخ تورم باال رفته ،لذا قیمت خرید تضمینی گندم نیز باید به
میزان نرخ تورم افزایش یابد تا گندمکاران متضرر نشوند.عضو مجمع
ملی خبرگان کش��اورزی کشور با تاکید بر اینکه گویی کشاورزی
به فراموش��ی سپرده ش��ده ،از دولت خواست تا توجه بیشتری به
کشاورزان و به ویژه گندمکاران داشته باشد و آنها را دریابد.

گزارش بانک جهانی نشان میدهد

ایران  155سال دیگر
نفت دارد
عربستان  80سال
آفت�اب اقتصادی -گروه خب�ر :نفت فقط یک
سوخت فسیلی نیست ،بلکه یک مؤلفه قدرت مهم
برای کش��ورهای صاحب ذخای��ر این ماده حیاتی
و نیز قدرتهای ب��زرگ منطقهای و فرامنطقهای
است .منطقه خاورمیانه که یکی از مناطق نفتخیز
جهان است همواره محل تنازع و طمع قدرتهای
بزرگ بوده است .نکته مهم این است که عربستان
بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت
هم��واره از این موضوع بهعنوان عاملی برای تحت
فشار قرار دادن کش��ورهای مخالف خود استفاده
کرده اس��ت .در جریان تحریمهای ظالمانهای که
به بهانه موضوع هس��تهای علیه کشورمان اعمال
ش��د ری��اض و برخی دیگ��ر از کش��ورهای عربی
به سرعت در صدد برآمدند تا از کاهش ظرفیت و
ت��وان صادرات نفت ایران اس��تفاده و جای خالی
ای��ران را در بازار نفت پر کنن��د .این ماجرا پس از
برجام و لغو تحریمهای ایران شکل دیگری به خود
گرفت و عربستان برای ضربه زدن به اقتصاد ایران
از کاهش قیمت نفت حمای��ت کرد و فقط وقتی
دریاف��ت که اقتصاد خودش نیز به خاطر تجاوز به
یمن و بحران فزاینده داخلی توان س��ابق را ندارد
به ناچار درصدد همکاری با اوپک و روس��یه برای
کاهش تولید برآمد.

جهانی منتشر شده نش��ان میدهد که عربستان
در تقاب��ل نفت��ی درازمدت با ایران هیچ شانس��ی
نخواهد داش��ت ،زیرا ذخایر نفتی این کشور تنها
 80سال دوام میآورد این در حالی است که ایران
حداق��ل دو برابر این مدت زمانی نفت دارد .میزان
نفت ایران و عربس��تان نقش مهمی در رقابت آنها
در جهان دارد.به گزارش اس��پوتنیک با استناد به
گزارش بانک جهانی ،بازار نفت ،یکی از مهمترین

زمینههای رقابت ایران وعربستان به شمار میرود.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موس��وم
به «ثروت درحال تغییر ملت ها» پیشبینی کرده
است ذخایر نفتی ایران  155سال دیگر دوام بیاورد.
برآوردهای این نهاد بینالمللی نش��ان میدهد در
میان کش��ورهای بزرگ نفتی ،ذخایر نفتی ونزوئال
دیرتر از همه به پایان میرس��د .پیشبینی ش��ده
اس��ت  345س��ال دیگر ذخایر نفت این کشور به

اتم��ام برس��د .پ��س از ونزوئال ،لیبی ق��رار دارد و
 275سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی
به پایان برسد.براس��اس این گزارش ایران پس از
ونزوئال و لیبی در رتبه سوم از نظر میزان پایداری
ذخایر نفتی خود در میان کشورهای بزرگ نفتی
قرار دارد .پس از ایران کانادا قرار دارد و پیشبینی
شده اس��ت ذخایر نفتی این کشور نیز  130سال
طول بکش��د.این گزارش طول عم��ر ذخایر نفتی
ع��راق را  110س��ال ،کوی��ت  98س��ال ،امارات
 97سال ،عربستان  80سال ،قطر  49سال ،نیجریه
 48س��ال و الجزایر را  40س��ال پیشبینی کرده
اس��ت.برآوردهای بانک جهانی در خصوص طول
عمر ذخایر نفتی کش��ورهای جهان بر پایه میزان
تولید و میزان ذخایر اثبات شده فعلی آنها انجام
شده است.

گزارش قابل تامل بانک جهانی

گ��زارش قاب��ل تامل ت��ازهای که از س��وی بانک

درپیاجرانشدنالگویکشتمناسب؛

 ۲۵۰هزار تن هندوانه
بالتکلیف است

قائم مقام خانه کش��اورز گفت ۲۵۰ :هزار تن
هندوانه به علت اجرا نش��دن الگوی کش��ت
مناس��ب روی دس��ت کش��اورزان سیستانی
مانده اس��ت.عنایت اهلل بیابان��ی در مصاحبه
با خبرگزاری صداوس��یما با اش��اره به اینکه
محص��ول هندوانه چند س��الی اس��ت که با
چالش مازاد تولید مواجه اس��ت افزود :تولید
هندوانه در استانی که با بحران کمبود منابع
آب مواجه است نش��ان میدهد که مدیریت
دولت درب��اره تولید این محصول رها ش��ده
اس��ت.وی تصریح کرد :توصیههای مسئوالن
در قالب مصاحبههای تلویزیونی و رس��انهای
ب��رای کاهش س��طح زی��ر کش��ت هندوانه
راه حل رفع این مش��کل نیست و باید برنامه
کش��ت جایگزین اجرا ش��ود.قائم مقام خانه
کش��اورز گفت :از س��ال  95با م��ازاد تولید
محص��ول هندوان��ه مواجه ش��دیم اما وزارت
جهاد کش��اورزی ،خانه کشاورز و وزارتخانهها
و س��ازمانهای ذیربط موفق نشدند جلوی
کش��ت این محصول آبب��ر را بگیرند و دلیل
آن ه��م این اس��ت که کش��ت مناس��بی به
کشاورزان پیشنهاد نشده است و کشاورزان از
روی عادت همچنان هندوانه کشت میکنند.
بیابانی افزود :متأس��فانه الگوی کش��ت اجرا
نمیشود .راهکار آن این است که باید بخش
تحقیق��ات درکنار تولیدکننده ق��رار گیرد تا
کشاورز برای انتخاب محصول مناسب ترغیب
شود تا دیگر ش��اهد هدررفت محصول و آب
نباشیم.وی تأکید کرد :با توجه به محدودیت
منابع آب بخش کش��اورزی باید باز مهندسی
و مح��دود ش��ود و کش��تهای چندمنظوره
در الگوی کشت برنامهریزی شود .وی گفت:
کش��تهای جایگزین برای محصوالت آببر
باید علمی باش��د و مدیریت برای کشت آنها
اجرا شود.قائم مقام خانه کشاورز تصریح کرد:
اگر کش��اورزی باز مهندسی شود دیگر دولت
مجبور نمیش��ود مازاد محصول گوجهفرنگی
را کیلویی  370تومان از کش��اورز خریداری
کند.بیابانی اف��زود :اگ��ر برنامهریزی دقیقی
ب��رای کش��اورزی تدوی��ن و اج��را میش��د
آنوقت ش��اهد بیبرنامگی باغات س��یب در
ارومیه نبودیم.وی گف��ت :در ارومیه به جای
 200ه��زار هکت��ار 400 ،ه��زار هکت��ار باغ
س��یب ایجاد و آب هدررفت و از طرف دیگر
با مازاد این محصول مواجهایم.قائم مقام خانه
کش��اورز تأکید کرد :ب��رای افزایش بهرهوری
از مناب��ع تولی��د و حمای��ت از کش��اورزان با
اج��رای الگوی کش��ت و برنامهری��زی دقیق
ب��رای ص��ادرات و توس��عه صنای��ع تبدیلی
و تکمیل��ی ب��ا چالش م��ازاد تولی��د مواجه
نخواهیم شد.

گ��زارش قابل تامل تازهای که از س��وی
بانک جهانی منتشر شده نشان میدهد که
عربستان در تقابل نفتی درازمدت با ایران
هیچ شانسی نخواهد داش��ت ،زیرا ذخایر
نفتی این کشور تنها  80سال دوام میآورد
این در حالی اس��ت که ای��ران حداقل دو
براب��ر این مدت زمانی نف��ت دارد .میزان
نف��ت ایران و عربس��تان نق��ش مهمی در
رقابت آنها در جهان دارد

توصیه معاون سازمان حمایت به بخش خصوصی

واقعیت بازار را بپذیرید و تشویش ایجاد نکنید

آفتاب اقتصادی -گ�روه خبر :چندی پیش
محمدرض��ا مرتضوی  -دبی��رکل خانه صنعت،
معدن و تج��ارت ایران و رئی��س کانون صنایع
غذای��ی ایران  -ط��ی اظهارنظری ب��ه انتقاد از
سیاستهای موجود اعمال حکمیت بر قیمتها
پرداخ��ت و گف��ت« :اگر بخواه��م بهعنوان یک
کارشناس در حوزه صنعت غذایی صحبت کنم
باید بگویم که در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری
به این ش��کل صورت نمیگیرد و در کش��ور ما
کار غلطی انجام میشود؛ چرا که تولیدکنندگان
در فض��ای رقابت��ی قیمت را تعیی��ن میکنند.
در هم��ه کش��ورها نهاد مرجعی نظیر ش��ورای
رقاب��ت از تبانیها جلوگی��ری میکند و به نظر
من وظیفه س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان قیمتگذاری نیس��ت» .در حالی
این صحبتها از س��وی دبیر کل خانه صنعت،
معدن و تج��ارت ایران مطرح ش��د که واکنش
س��ازمان حمایت را در پی داشت؛ به طوری که
سید داود موسوی  -عضو هیئتمدیره و معاون
نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی

و اقتصادی س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان  -در گفت و گو با ایس��نا ،اظهار
نظرها درباره فعالیتهای این س��ازمان را نش��ر
س��وءتفاهمات خواند و گف��ت« :از کلیه فعاالن
بنگاهه��ای اقتصادی و تش��کلها و انجمنهای
ذیرب��ط انتظار میرود در س��ال جاری که به
حمایت از کاالهای ایرانی نامگذاری شده ،ضمن
پذیرش واقعیتهای بازار بهویژه زیرساختهای
کنونی زنجیره تأمین و توزیع کاالها در کشور و
تالش در جهت تولید کاالی باکیفیت و شایسته
مردم ،در اظه��ار نظرهای خود به گونهای عمل
کنن��د که با ایجاد آرام��ش در بازار و جلوگیری
از تش��ویش افکار عمومی ،از سوءاس��تفادههای
احتمال��ی و ه��ر گون��ه اجح��اف در ح��ق
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درس��تکار نیز
جلوگیری شود .وی در ادامه با اشاره به وظایف
و س��اختار س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و قیمتگذاری تکلیفی توس��ط
این س��ازمان تصری��ح کرد« :س��ازمان حمایت
بهعنوان دس��تگاهی حاکمیتی پ��س از ادغام با

سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کاال و خدمات
در سال  ۱۳۸۴با تجمیع وظایف هر دو سازمان
دارای وظایف و تکالیف��ی از جمله رصد ،پایش
و نظارت بر بازار ،تهیه گزارشهای کارشناس��ی
کاال و خدم��ات بهوی��ژه در خصوص پیشبینی
مش��کالت و بحرانهای احتمالی جهت ارائه به
مراجع تصمیمگیر ،ایج��اد بانکهای اطالعاتی
همچون بان��ک اطالعات قیمت ،رس��یدگی به
شکایتهای مردمی ،انجام گشتهای مشترک
در بازار با هماهنگی س��ایر دس��تگاهها از جمله
س��ازمان تعزی��رات حکومتی ،کش��ف کاالهای
قاچ��اق به اس��تناد م��اده  ۳۶قانون مب��ارزه با
قاچاق کاال و ارز و ...ش��ده و در حوزه قیمت نیز
بهعنوان دستگاه تخصصی و کارشناسی قیمت،
وظیفه بررس��ی و آنالیز قیم��ت را برای کاالها و
خدمات مشمول بر عهده دارد ».موسوی افزود:
«این س��ازمان بهعنوان بازوی اجرایی نهادهای
تصمیمگی��ر از جمل��ه هیئت وزیران ،ش��ورای
اقتصاد ،ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه
تنظیم بازار عمل میکند».

