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روز کارگر روزی اســت که کارگر باید خندان و 
خوشحال باشد اما در این شــرایط کدام کارگری 
است که خنده به لب داشــته باشد در شرایطی که 
کارگر حتی نمی داند فردا ســرکار هست یا اخراج 
خواهد شــد، شــرایطی که نمی تواند حدس بزند 
نانی که امروز خریده اســت را فــردا هم می تواند 

بخرد یا خبر.
قرار اســت کارگر با دلهره های زندگی کند نه با 
یک اسم در تقویم، در این میان کارگرانی هستند 
که حتی حقوق ســال قبل خــود را از کارفرمایان 
دریافت نکرده اند، صدایشان را نیز مسوولین نمی 

شنوند. 
از طرفی نیز خصوصی ســازی که در کشــور ما 
به دلیل سوء مدیریت منجر به تعطیلی واحدهای 
تولیدی و در نهایت سبب روی آوردن به بیگانگان 

جهت واردات بی رویه کاا می شود.
 از طرفی هم تهدید های آمریکا باعث می شود 
که حال شــرایط اقتصادی کشــور روزانه بر هم 
ریخته شــود و در این میان کارگر است که قدرت 

خریدش را از دست می دهد.
در ادامه باید از اینکه تحریم ها بیشتر می شود 
اســتفاده کرد و تولید را درکشــور افزایش داده و 
جایگزین نفت کنیم و اینگونه نیز شــاید بتوانیم 
افراد زیادی که از بیکاری رنج می برند را ســرکار 
برد و تعداد بیکاران در جامعه نیز کمتر شــود بهتر 
اســت در این شــرایط بدنبال راهی برای نجات 
اقتصاد کشور باشــیم تا نجات صادرات نفت شاید 
در این شــرایط بشــود کاری برای کارگران کرد 
شاید هم نه.در سال رونق تولید قرار است کارگران 
دیگر نگران تعدیل نیــرو در کارگاه ها و محل کار 
خود نباشــند یا اینکه تولیدی ها کارگران دیگری 
را اســتخدام کنند تا نیروی بیکار در جامعه کمتر 
از قبل دیده شــوند این امر نیز با خصوصی سازی 
کارخانه های دولتی یا کارگاه های دولتی صورات 
می گیرد بهتر اســت دولت کمی از مسولیت های 
خود را به بخــش خصوصی واگذار کند تا شــاید 
این بخش کمــی دل رحمت ربا کارگــر برخورد 
کند و شــاید هم بتواند در این برهــه زمانی که در 
آن هســتیم کمکی بر دولت باشــد. حــال باید 
دولتمردان تصمیم بگیرند کــه بخش خصوصی 
می تواند معضل بیــکاری و حتی قــدرت خرید 
کارگران را حل نمایــد یا اینکه خیــر باید روزنه 
شــاهد اخراج کاران و تعدیل نیروی کارخانه های 

بشیم.
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حباب قیمت ها به خرما رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تسهیات گیرندگان کان شاید یک 
چهارم تسهیات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی برای 

پرداخت وام ازدواج تنها یک ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست.
سیدناصر موسوی ارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در گفت 
وگو با خانه ملت، با اشــاره به عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس درباره وام ازدواج طی سال 
های گذشته، گفت: مجلس شورای اسامی در بودجه ســال 98 با توجه به اینکه هزینه 
های ازدواج بسیار زیاد شده میزان وام زوجین را  به سقف 30 میلیون تومان برای هر یک از 
آنها افزایش داد و حتی وامی که دو برابر سال گذشته شده پاسخگوی یک دهم هزینه های 

ازدواج جوانان نیست.
نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اســامی، با بیان اینکه در سال های اخیر 
وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان و امسال نیز به 30 میلیون تومان افزایش 
یافت، افزود: در تمام این سال ها مصوبه مجلس برای وام ازدواج ازم ااجرا بوده و بانک ها 
باید این مصوبه را اجرا می کردند و وام ازدواج را در اختیار زوج های جوان قرار می دادند، اما 
متاسفانه به بهانه های واهی و به بهانه اینکه دولت هنوز آیین نامه های آن را تدوین و اباغ 

نکرده از پرداخت وام ازدواج امتناع و از مصوبه مجلس سرپیچی می کردند.
بانک ها سال های گذشته از ســپرده های قرض الحسنه مردم فقط به کارکنان خود 

تسهیات با سود 4 درصد پرداخت می کردند
وی ادامه داد: بانک ها حدود 6ماه از سال وام ازدواج را پرداخت نکرده و تنها چند ماه از 
سال این وام را ارائه می کردند و عده زیادی هر ساله پشت صف دریافت تسهیات ازدواج 
بودند در حالی که منابع آن از محل سپرده های قرض الحسنه مردم پیش بینی و تامین 

می شد.
موسوی ارگانی با بیان اینکه بانک مرکزی ملزم شده آیین نامه اجرایی مصوبه مجلس 
درباره وام ازدواج را با فوریت تدوین و اباغ کند تا زوج های جوان  سریعتر وام خود را اخذ 
کنند، تاکید کرد: بانک ها سال های گذشته از ســپرده های قرض الحسنه مردم فقط به 
کارکنان خود تسهیات با سود 4 درصد پرداخت می کردند و بیش از 50 درصد این سپرده 
ها در اختیار کارمندان بانک ها قرار می گرفت، اما در سال های اخیر پرداخت این نوع وام 
ممنوع شده و این نهادهای پولی می توانند با ســود 12 تا 18 درصد خواهند به کارکنان 
خــود وام پرداخت کنند و دیگر نمی تواننــد منابع محدود قرض الحســنه را در اختیار 

کارمندان خود قرار دهند.
تسهیات گیرندگان کان شاید یک چهارم تسهیات دریافتی وثیقه ارائه 

ندهند
وی افزود: یکی از مشکات اساسی تســهیات گیرندگان به ویژه وام گیرندگان خرد 
ضامن است، در حالی که تسهیات گیرندگان کان شاید یک چهارم تسهیات دریافتی 
وثیقه ارائه ندهند، اما بانک ها برای افرادی که 10 تا 50 میلیــون تومان وام دریافت می 
کنند از لحاظ وثیقه و ضمانت سخت می گیرند، به گونه ای که برخی از آنها از دریافت این 
تسهیات منصرف می شوند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یک فرد برای 
دریافت وام خرد باید حداقل 3 گواهی کسر از حقوق ارائه دهد، ادامه داد: این اتفاق در حالی 
رقم می خورد که شاید فردی در روستا حتی یک کارمند حقوق بگیر در دسترس نداشته 
باشد، علیرغم این موضوعات حتی برخی بانک ها ضمانت بازنشستگانی که حقوق مکفی 

دارند را نمی پذیرند.
وام 30 میلیون تومانی را می توان با ضمانت سفته پرداخت کرد

وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج تنها یک 
ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، تصریح کرد: وام 30 میلیون 
تومانی را می توان با ضمانت ســفته یا چک پرداخت کرد و در این راستا نباید برای مردم 

مشکلی از لحاظ تامین وثیقه  ایجاد کرد.

وام ۶۰ میلیونی پاسخگوی یک دهم هزینه های ازدواج جوانان هم نیست

یک ضامن برای دریافت وام 
ازدواج کافیست دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با اشاره به انتخابات 

یازدهمین دور مجلس شورای اســامی به بیان ارزیابی 
خود از ورود برخی احزاب فعال اصولگرا و شخصیت های 

این جریان به عرصه انتخابات پیش رو پرداخت.
حســن بیادی در گفت و گو با ایلنا، درباره اقبال مردم 
به دو جریان سیاسی کشور در انتخابات مجلس یازدهم 
گفت: مردم نوعاً و شــاید کًا از گروه های سیاسی عبور 
کرده انــد و اعتمادی به باندهای سیاســی ندارند و واقعا 
خیلی باید پاســخگوی آینــدگان و تاریخ باشــیم که 
نتوانسته ایم رضایت این مردم خوب و ایثارگر را به همراه 

داشته باشیم.
حنای صف بندی  گروه های سیاسی بسیار کم 

رنگ شده است
وی با اشاره به صف بندی های انتخاباتی اصاح طلبان 
و اصولگرایان در انتخابات اسفندماه اظهار کرد: انتخابات 
آینده از پیچیده ترین رقابت های سیاســی بین مردم و 
آنان خواهد بــود بنابر این حنای صف بنــدی  گروهای 

سیاسی بسیار کم رنگ شده است.
احمدی نژاد هنوز هم نســبت بــه دیگران 

طرفداران منسجم تری دارد
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال 

که به نظر شما امســال کدام یک از شخصیت های 
اصولگرا در راس و محوریت این جریان قرار خواهند 
داشت؟، گفت: این اشــخاص نزد مردم فرقی باهم 
ندارند فقط شــاید در نتیجه کارشــان کمی شدت 
و ضعف وجود داشــته باشــد. مهم این اســت که 
نارضایتی عمومی بوقوع پیوســته است و چه کنیم 
که مردم این کشــور باحیا و مقاوم هستند و انقاب 
را دوســت دارند اما یک روز جواب این نامهربانی ها 
و بی عدالتی را به ما مســئوان خواهند داد.دبیرکل 
حزب آبادگــران جوان دربــاره احتمــال حضور 
احمدی نــژاد در عرصه انتخاباتــی مجلس یازدهم 
گفت: آقای احمدی نژاد هم دارای نظراتی اســت و 
هنوز هم نســبت به دیگران طرفداران منسجم تری 
دارد و حقوق ایشــان هم برای حضــور در انتخابات 
شاید پررنگ تر سایرین باشد مگر اینکه فعالیت های 
او دچار جوســازی و متاثر از دسیسه های باندهای 

متصل به قدرت و ثروت شود.

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان تاکید کرد:

اریجانی برای انتخابات مجلس شانسی ندارد چه برسد به ریاست جمهوری

گزارش آفتاب اقتصادی از گرانی روزانه اقام ماه 

حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان 

جامعه کارگری 
به نظر می رســد فعاان جامعه 
کارگری عزم خــود را جزم کرده اند 
تا با ایجاد بستری مناسب برای ابقاء، 
احیا و گسترش واحدهای تولیدی 
و در راستای آن تحقق شعار امسال 
یعنی »رونق تولید«، درآمد حاصل 
از تولیــدات غیر نفتــی و صادرات 
آن را بــه حدی برســانند که دیگر 
نیازی به صادر کردن نفت نداشــته 
باشــیم؛ ازمه ایجاد چنین بستری 
جلوگیری از خصوصی ســازی های 
ولنگار اســت. خصوصی سازی که 
در کشــور ما به دلیل سوء مدیریت 
منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی 
و در نهایــت ســبب روی آوردن به 
بیگانــگان جهــت واردات بی رویه 

کاا می شود.
تهدید آمریکا بــه تحریم ایران 
از صادر کــردن نفت همانند تحریم 
های قبلــی بــا شکســت مواجه 
خواهد شــد چرا که کشور ایران در 
حال حاضر خود یکی از پیشگامان 
صادر کننده نفت در منطقه اســت 
و نیاز بسیاری از کشــورها را تأمین 
می کند؛ حال تحریم کشــور ایران 
از صادر کردن نفت توســط آمریکا 
اندکی مضحک و خنده دار اســت. 
البتــه این تحریم هم نیــز راه چاره 
ای دارد. تحریــم آمریکا برای ایران 
در بلند مــدت به فرصــت تبدیل 
خواهد شــد. آری فرصت؛ چرا که 
تحریــم ایران از صــادر کردن نفت 
سبب ذخیره شدن نفت در کشور و 
از سوی دیگر سبب باا رفتن تقاضا 
از ســایر کشــورهای صادرکننده 
نفت می شــود و همین امر ســبب 
اتمام ذخایر نفتی در این کشــورها 
خواهد شــد. پس کشــور ایران در 
این شــرایط در آینده ای نه چندان 
دور به کشــوری دارای ذخایر انبوه 
نفتی مبــدل خواهد شــد و در این 
حوزه حرف اول را در سطح منطقه 
خواهد زد. خواهیم دیــد که در آن 
زمان همین کشور آمریکا دست به 
دامن ایران خواهد شــد و آنجاست 

که کشــور آمریکا با تحریــم ایران 
روبه رو خواهد شد. تحریمی که غیر 
قابل برگشت و بخشش باشد. حال 
برای تحقق این واقعه می بایســت 
مقامات و مســئولین کشور از تولید 
کنندگان، کارفرمایــان و کارگران 
زحمــت کــش حمایــت کننــد.  
حمایتی که منجر به رونق تولید در 
واحدهای تولیدی و خدماتی گردد.

فعاان جامعه کارگری هر ساله  
در 29 آبان ســالروز تصویب قانون 
کار و 11 اردیبهشــت روز جهانــی 
کارگــر مواضــع خود را بــا حضور 
گســترده مردم عزیز کشورمان در 
خصــوص حمایت از قشــر ضعیف 
جامعه کارگری اعم از شــاغلین و 
مستمری بگیران اعام می نمایند. 
اکنــون کــه در هفته کارگــر قرار 
داریم از کلیه جوامع کارگری عزیز 
دعوت مــی نمایم در مراســم روز 
جهانی کارگر که هر ســاله در روز 
11 اردیبهشــت ماه در خانه کارگر 
جمهوری اسامی ایران برگزار می 

گردد، حضور یابند.
حضــور یابند تا ثابــت کنند که 
کشــور ایران تســلیم تحریم های 

مضحک نخواهد شد.
حضــور یابند تا ثابــت کنند که 
عزمشــان برای رونق تولید جدی 

است. 
حضــور یابند تا ثابــت کنند که 
پیرو رهبری و وایت فقیه هستند. 

حضور یابند تا ثابت
 کننــد که مشــکات اقتصادی 
ذره ای از پایبنــدی شــان به نظام 
مقــدس جمهوری اســامی ایران 

نخواهد کاست. 
حضور یابنــد تــا یکپارچگی و 
اتحاد جوامع کارگری را به منصحه 

ظهور برسانند.
حضور یابند تا همــگان ببینند 
که پیشــگامان تحقق واقعی شعار 
امســال کارگران و فعــاان جامعه 

کارگری اند.
حضور یابند تــا صابت و هیبت 

جامعه کارگری را به رخ بکشند.
پس وعده ما روز جهانی کارگر با 

حضوری پر صابت. انشاء اه... 

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
واردات خــودرو باید آزاد شــود چراکه در شــرایط کنونی 
فشار روانی بر مردم بسیار اســت.رضا علیزاده نایب رییس 

 کمیســیون صنایع مجلس شورای اســامی در گفت وگو
 با خانه ملت  با اشاره به مشکات صنعت خودروسازی، گفت: 

مشکل خودروسازان از سالیان پیش...



برقراری مستمر خط پروازی تهران - کاراکاس به مذاکرات مقامات 
ایران و ونزوئا در آینده بستگی دارد و در حال حاضر عدم برقراری این 

خط یا برقراری آن مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، 18 فروردین سال جاری بود که سازمان هواپیمای 
کشوری از انجام اولین پرواز مستقیم تهران - کاراکاس توسط شرکت 
هواپیمایی ماهان خبر داد، پروازی که حامل معاون وزیر امور خارجه 
ایران و هیأت همراهش بود تا فرودگاه امــام خمینی )ره( را به مقصد 

کاراکاس پایتخــت ونزوئا ترک کنند.در همان زمان اعام شــد که 
هیأتی به سرپرستی قائم مقام و تعدادی از مسؤوان شرکت هواپیمایی 
ماهان به منظور انجــام مذاکره با مســؤوان ونزوئایی در خصوص 
چگونگی اســتمرار پروازهای بین دو کشور اعزام می شوند، موضوعی 
که به نظر شائبه برانگیز بوده و این تصور را ایجاد کرده که خط پروازی 
تهران-کاراکاس به صورت مستمر برقرار شده است.با این وجود وزیر 
خارجه ونزوئا به تازگی در نشستی خبری در مقر سازمان ملل متحد 

در نیویورک انجام پروازهای مســتقیم از تهران به کاراکاس پایتخت 
ونزوئا را رد و اعام کرده است که این کشور تا کنون پذیرای پروازهای 
ماهان ایر به ونزوئا نبوده و در حال حاضر نیز چنین پروازی وجود ندارد، 
موضوعی که این اشتباه را به وجود آورد تا برخی از تکذیب خبر برقراری 
مستمر خط پروازی تهران-کاراکاس سخن به میان آورند، در حالی که 
از همان ابتدای امر نیز اعام شــده بود که این اتفاق در مرحله رایزنی 

مسئوان دو کشور قرار دارد.
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در واکنش به اظهارات ظریف مطرح شد؛
ترامپ: من بهترین مذاکره کننده 

در امور گروگان ها هستم
رییس جمهــور آمریــکا خــود را بهتریــن 

مذاکره کننده در امور گروگان ها دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک، دونالد 
ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا در تازه ترین 
اظهاراتش مدعی شد که از وی با عنوان »برترین 
مذاکره کننده تاریخ آمریکا در امور گروگان ها« یاد 

می کنند.
وی در این بــاره اظهار کرد: چنــد روز پیش، 
مذاکره کننده بزرگ مــا در امور گروگان ها گفت 
که ترامــپ، برترین مذاکره کننده ای اســت که 
آمریکا تاکنون داشته است.از ســوی دیگر ، روز 
قبل ترامپ با انتشــار پیامی به تمجیــد از خود 
در این حــوزه پرداخت و در این باره نوشــت: 20 
گروگان که بســیاری از آنها در شرایط ناممکنی 
به سر می بردند؛ طی 2 ســال گذشته آزاد شدند و 
هیچ پولی هم پرداخت نشد.سارا سندرز سخنگوی 
کاخ سفید؛ اعام کرد که فردی که از ترامپ تعریف 
کرده اســت، رابرت اوبرایان مذاکره کننده دولت 
آمریکا در امور گروگان ها بوده است.این اظهارات 
در واکنش به پیشنهاد تبادل زندانیان بین ایران 
و آمریکا مطرح شده اســت؛ پیشنهادی که جواد 
ظریف در مصاحبه با فاکس نیوز و ســی بی اس به 
صورت مفصل درباره آن توضیح داده و گفته که این 

افراد گروگان نیستند و زندانی محسوب می شوند.

 تبادل زندانی بین ایران
 و آمریکا ممکن است در تنش 

زدایی موثر باشد
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
گفت: از نظر حقوقی مشــکلی نــدارد که بین دو 
کشــور تبادل زندانی انجام شود و ممکن است در 

تنش زدایی موثر باشد.
حســن نــوروزی در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرگزاری خانــه ملت، در خصوص پیشــنهاد 
ظریف برای مبادله زندانیان ایران و آمریکا، اظهار 
داشــت: اگر چه با آمریکا در زمینه تبادل زندانی، 
قانونی وضع شده ای نداریم اما تبادل محکومین را 

می توانیم انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
شورای اســامی با بیان اینکه ایران با کشورهایی 
مانند چیــن، کره جنوبــی و بســیاری دیگر از 
کشورها توافقنامه مبادله زندانی دارد، بیان کرد: 
این پیشنهاد آقای ظریف بســیار مناسب است 
زیرا اگر زندانی در آمریکا داریم، بهتر اســت ادامه 
محکومیت خــود را در ایران بگذارنــد تا خانواده 
وی بتواننــد با او ماقــات کنند.وی افــزود: اگر 
آمریکایی ها نیز در زندان ایران هستند می توان به 
آمریکا تحویل داد تا آنها نیز بتوانند با خانواده خود 
ارتباط برقرار کنند. از نظر انسانی و حقوقی تبادل 
زندانی بین کشــورها امر پذیرفته شده ای است.

نوروزی ادامه داد: اگر چه ما بــرای تبادل زندانی 
قانون و توافقنامه نداریم امــا اینکه آقای ظریف 
اجازه گرفته اند و می توانند این کار را انجام دهند، 
از نظر انسانی و حقوقی این کار پذیرفته شده است 
و ممکن است حتی این اقدام در تنش زدایی بین 
طرفین موثر باشــد.نماینده مــردم رباط کریم و 
بهارستان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
از نظر حقوقی مشــکلی ندارد که بین دو کشــور 
تبادل زندانی انجام شــود و مجلس نیز می تواند 
در این زمینه قانونگذاری کنــد، گفت: ابی های 
صهیونیســتی در آمریکا همواره علیه ایران از سر 

کینه برخورد کرده اند.

شهروز برزگر:
هیچ کشوری توان جبران 
خاء نفت ایران در بازار 

جهانی را ندارد
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسامی 
اظهار داشــت:تعهد امارات و عربسان سعودی برای 
جبران خاءنفت ایــران در بازار های جهانی اقدامی 
سیاسی است و هیچ کشوری توان جبران خاء نفت 

ایران را ندارد.
شهروز برزگر کلشانی  در گفت  و گو با خانه ملت 
تصریح کرد:گاز صادراتی ایران به ترکیه از طریق خط 
لوله بین دو کشــور قابل جایگزینی نیست و جبران 
آن هزینه تمام شده باایی برای سایر کشور ها دارد 
و امنیت انرژی را  به مخاطره می اندازد.وی افزود:ادامه 
روند تحریم انرژی ایران افزایش قیمت سوخت را در 
دنیا به همراه دارد و همه دنیا از این اتفاق زیان خواهند 
برد و نمی توان در دراز مدت ادامــه پیدا کند،وباید 
توجه داشت افزایش هزینه سوخت در دنیا سیستم 
حمل نقل را هم تحت تاثیر قرار می دهد و در آینده 
با این اتفاقات طرح تحریم نفت ایران توسط آمریکا 
با شکست مواجه خواهد شد.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد:این اقدامات برای ایجاد جو روانی و فشار بر کشور 
ما انجام می شود اما ما هرگز اجازه نمی دهیم که تولید 
نفت ما تحت هیچ شرایطی به زیر یک میلیون بشکه 
برسد ضمن آنکه برای مواجه با آمریکا و متحدانش 
ابزار هایی هم داریم که در صورت ادامه فشــارها از 
آن استفاده خواهیم کرد و آمریکا یابد بداند اگر ایران 
بخواهد بر سر امنیت انرژی با آمریکا  وارد منازعه شود 
شاید آغاز کننده منازعه آمریکا باشــد اما پایان آن 

دراختیار او نیست.

بی اعتمادی جامعه به ۲ جناح 
سیاسی افتخار نیست

امید کرمانی ها
فضای سیاســی کشــور مبتا به رکود و 
بی تحرکی شده اســت اما این اتفاق نه از سر 
رضایت اصاح طلبان و اصولگرایان بلکه بر اثر 

جبر روزگار رخ داده است.
جامعه با مشــکات مختلــف اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دست و پنجه 
نرم می کند و کنشــگران سیاسی راه عاجی 
ندارند. گویی خود مستأصل و سردرگم کناری 
نشسته اند تا صحنه اتفاقات کشور را رصد می 

کنند.
نکته ای که در این میــان جلب توجه می 
کند، اعتراف و اصرار سیاسیون دوجناح به بی 
اعتنایی جامعه درباره فعالیت های آنهاست. 
بررسی و جستجویی ساده در اخبار رسانه ها 
لیســتی از اظهارنظرها را فراهم می آورد که 
شخصیت ها و بزرگان اصولگرا و اصاح طلب 
با ادبیات مختلف گفتند که مردم از اصولگرایی 
و اصاح طلبی عبور کردند و انگیزه و رغبتی 

برای رجوع به آنها ندارند.
این روزها شاهد هســتیم که حتی چهره 
های تابلودار اصولگرایی و اصاح طلبی ژست 
مســتقل بودن به خود می گیرنــد و به نقد 
عملکرد جریان های سیاسی و ناکارآمدی آنها 

می پردازند.
اگر مردم در مقــام نقــادی جریان های 
سیاســی برآیند، اتفاق طبیعی است، چرا که 
ســال ها به اعتبار و دعوت این جریان ها پای 
صندوق های رأی حاضر شــدند و به نامزد یا 
فهرست مورد حمایت یک جریان رأی دادند 
اما اینکه فعاان اصولگرا و اصاح طلب با هدف 
منفعت طلبی در جایگاه اپوزیسیون بنشینند 
حکم کسی را دارد که ســر شاخ نشسته و بن 

می برد.
جامعه در حوزه های مختلف به مرجع نیاز 
دارد. این افتخار نیست که جریان های سیاسی 
به جای پذیرش اشتباهات و تاش برای اصاح 
رویه های غلط، خود معترف باشــند که نزد 

افکارعمومی بی اعتبار شدند.
از جریان های سیاســی اصولگرا و اصاح 
طلب انتظار بود که در دهه پنجم انقاب وارد 
فاز نهادینه ســازی تحزب در کشــور شوند، 
چراکه مردم از ســال 92 تاکنــون در رقابت 
های انتخاباتی لیســتی رأی دادند و خیلی از 
کارشناســان و صاحب نظران این اتفاق را به 
مثابه مساعد شدن اوضاع برای احیای تحزب 
در ایران می دانســتند اما گویا نــه تنها گام 
برداشتن در این مسیر تقویت نشده بلکه عقب 

گرد هم داشته است.

در اجاس دو جانبه راه آهن ایران 
و ترکیه پیشنهاد شد

تعیین تکلیف قطار تهران-
 آنکارا و افزایش سهم ریلی 

به یک میلیون تن
اجــاس دو جانبــه راه آهن ایــران و ترکیه 
بین مســئوان دو کشــور با تبادل نظر در مورد 

محورهای مهم تعرفه ای و مسافری برگزار شد.
به گزارش ایســنا، اجاس دو جانبه راه آهن 
ایران و ترکیه که با حضــور مدیران عامل راه آهن 
دو کشور صبح امروز در محل ساختمان مرکزی 
راه آهن برگزار شــد، با توافق دو کشــور در مورد 
اتصال خط ریلی از چشــمه ثریا به کارس، تعیین 
تکلیف خــط مســافری تهران-آنــکارا، تردد 
واگن های CIS به ترکیه و پیشنهاد افزایش حمل 
و نقل ریلی ایران-ترکیه تا یک میلیون تن برگزار 
شد.در ابتدای این نشســت علی احسان اویگون، 
مدیرعامل راه آهن ترکیه بــا تأکید بر لزوم بهبود 
راه آهن ایــران و ترکیه با توجه به همســایگی دو 
کشــور اظهار کرد: هم ایران و هم ترکیه در بخش 
راه آهن سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند و اگر 
بتوان راه آهن دو کشــور را به یکدیگر نزدیک کرد 
به طور حتم شــاهد بهبود وضعیت حمل و نقل 
ریلی ایــران و ترکیه خواهیم بود.وی با اشــاره به 
اینکه مشکل امنیتی قطارهای تهران و آنکارا حل 
شده است، گفت: قرار بر این است که در خصوص 
سیر قطارهای مسافری تهران-آنکارا در ششمین 
ماه میادی فعالیت کارشناســی و مذاکرات ازم 
صورت گیرد.مدیرعامل راه آهن ترکیه همچنین 
با اشاره به اینکه قرار است تعرفه های حمل بار بین 
ایران و ترکیه در جلســه ای که امروز )یکشنبه( 
برگزار می شــود، نهایی گردد، اظهار کرد: عاوه 
بر این مشکل تردد کشتی های دریاچه وان برای 
جابه جایی بار حل شده و دو کشتی مخصوص برای 
بار ایران از ســوی ترکیه در نظر گرفته شده است.

رسولی در ادامه از پیشنهاد ایران به منظور افزایش 
حمل و نقل ریلی بین ایران و ترکیه تا ســقف یک 
میلیون تن خبر داد و اعام کــرد: در حال حاضر 
میزان حمل و نقل ریلی بین دو کشــور 500 هزار 
تن است که تمایل داریم این رقم به یک میلیون تن 
افزایش یابد و ازم است که در این رابطه جلسه ای با 
حضور مسئوان دو کشور، شرکت های فورواردر و 

مدیران بخش خصوصی برگزار شود.

خبر یاد  داشت

وزیر امور خارجه کشور:

آمریکایی ها برای تعهداتشان پشیزی ارزش قائل نیستند
وزیر امور خارجه کشــورمان از برنامه خود برای 
سفر به کره شــمالی خبر داد و گفت به زودی زمان 

آن تعیین خواهد شد.
به گزارش جوان، محمد جــواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در پایان سفر به نیویورک گفت: 
براســاس شــنیده ها برخاف اینکه ترامپ شرط 
اســتخدام بولتون را شــروع نکردن جنگ دیگری 

خواند، اما بولتون سیاست دیگری را دنبال می کند.
ظریف تصریح کــرد: در ســخنرانی بولتون در 
جلســه منافقین که 50 هزار دار رســما برای آن 
پــول گرفتــه و در برگه های مالیاتــی وی موجود 
است، می گوید ســال آینده در ایران خواهیم بود. 
هفته گذشــته هم پمپئــو در اجــاس ایرانی ها، 
حتی اقدامات غیرقانونی برای سرنگونی جمهوری 

اسامی ایران را رد نکرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ظریف 
گفت وگو بافاکس نیوز را به خاطر ارتباط با ایه ای 
از مردم آمریــکا که طرفدار دولت ترامپ هســتند 
دانســت و گفت: این تذکر داده می شــد که منافع 
آمریکا در حال قربانی شــدن برای منافع اسرائیل و 
یک گروه جنگ طلب اســت. این واقعیت؛ موضوع 
جدیدی نیســت، اما فضا را به قدری بــا تبلیغات و 
هوچی گری سنگین کرده اند که بسیاری از کسانی 
که به این واقعیت باور دارند، جرات این را ندارند که 
این واقعیت را به راحتی به زبان بیاورند. برای همین 
اســت که به زبان آوردن این واقعیات در این محیط 
هم ازم است و هم می تواند در شکستن این فضای 

اختناق خبری برخاف ادعای آزادی، موثر باشد.
وزیر خارجه کشورمان گفت: ما 40 سال براساس 
نیاز بــا تحریم ها مقابله کردیم و دکتــرای مقابله با 
تحریم داریم. جمهوری اســامی با اتــکا به مردم 

توانسته است از فشار ها عبور کند، این بار هم مردم 
ایران برخاف همه فشــار های آمریکا از همیشــه 
منســجم تر و متحدتر حضور دارنــد و وظیفه ما به 
عنوان دولت این اســت که این فشار ها را به حداقل 

برسانیم.
برخورد دســتوری با مردم ایران  جواب 

نخواهد داد
ظریف درباره پیشنهاد تبادل زندانی ها بین ایران 
و آمریکا گفت: پاسخی که وزارت خارجه آمریکا داد، 
نشان دهنده ذهنیت این دولت آمریکا است که در 
همه زمینه ها ادعــا دارد و آن را فقط برای تبلیغات 
استفاده می کند، بدانند اگر با کشور هایی که دنباله 
روی آن ها هســتند و با دســتور بــا آن ها صحبت 

می کنند، با مــردم ایران چنیــن برخوردی جواب 
نخواهد داد.

جرمــی هانــت بی جهت خــود را وارد 
موضوعی کرد که ربطی به او نداشت

وزیر خارجه کشــورمان در پاســخ به اظهارات 
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس پس از پیشنهاد 
مبادله زندانیــان میان ایران و آمریــکا گفت: او بی 
جهت خــود را وارد موضوعی کرد کــه ربطی به او 
نداشت. ایران در طول 40 ســال گذشته هیچ گاه 
از تحریم اســتقبال نکرده و برای مقابله با آن اقدام 
کرده است، برجام نشان دهنده آن بود که می توان 
تحریم ها را از طریق مذاکره برطرف کرد و اگر چنین 
چیزی باشد جمهوری اســامی طرفی نیست که 

تعهدات خود را زیر پا می گذارد و نشــان داده شــد 
که این طرف مقابل مخصوصا آمریکایی ها هستند 
که برای تعهدات خودشــان پشــیزی ارزش قایل 

نیستند.
آزمایش گفت وگو با آمریکایی ها انجام شد

ظریف بــا تاکید بر اینکــه آزمایــش گفتگو با 
آمریکایی ها انجام شد، گفت: این مذاکرات در ابتدا 
به نتیجه رســید، اما در نهایت آمریکایی ها نشــان 
دادند طرف مذاکــره قابل اعتمادی نیســتند. در 
چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری 
اسامی، مقابله با تحریم ها است. کاری که می تواند 
توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود 
و نتیجه آن کاهش وابستگی به نفت، افزایش میزان 
درآمد غیر نفتی، تولید داخلی و صادرات غیر نفتی 
 NPT اســت.ظریف درباره احتمال خروج ایران از
گفت: انتخاب های جمهوری اسامی متعدد است، 
مقامات کشــور در حال بررسی آن هستند، حسب 
اینکه چگونه اقدام شود انتخاب های متعددی است 
و آنچه مطرح کردید، یعنی خــروج از »ان پی تی« 

یکی از آن ها است.
در روز های آینده به کره شمالی و روسیه 

می روم
وزیر خارجه کشــورمان با اعام این خبر که در 
روز های آینده به روســیه برای مذاکرات دوجانبه 
سفر می کند به اینستکس و مطالبات ایران از طرف 
اروپایی اشاره کرد و گفت: اروپایی ها یکسال فرصت 
داشتند و متاسفانه اقدام عملی نکردند؛ انتظار ما این 
است که نشان دهند این طور نیست و فکر نمی کنم 
فرصت زیادی برای آن ها مانده باشد.وی همچنین 
به تصیمش برای ســفر به کره شــمالی در آینده 

نزدیک خبرداد.

سفیر جمهوری اسامی ایران در فرانسه در جمع دانشجویان ملیت 
های مختلف رشته امنیت بین الملل موسسه مطالعات سیاسی پاریس 
گفت: برجام نتیجه یک دیپلماســی موفق، کارآمد و اثرگذار در یک امر 

پیچیده و سخت بود.
به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی اظهار داشت: برجام نتیجه یک دیپلماسی 
موفق، کارآمد و اثرگذار در یک امر پیچیده و سخت بود که اهمیت آن برای 
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شــورای امنیت بعنوان یک دستاورد 

تاریخی مشخص است.
سفیر ایران در فرانسه در جمع دانشــجویان رشته کارشناسی ارشد 
موسسه مطالعات سیاسی پاریس و در پاسخ به پرسش آنها اظهار داشت: 
برجام یک دســتاورد تاریخی و بســیار موثر بود که با تاش و مذاکرات 
طوانی اعضای شــورای امنیت و آلمان با ایران به نتیجه رسید و بار دیگر 
نشان داد که دیپلماســی، هنر فائق آمدن بر برخی مشکات به منظور 

ممانعت از وقوع جنگ و تنش است. 
وی ادامه داد: حاصل نتیجه دو سال مذاکرات فشرده، نه تنها موفقیت 
برای ایران بلکه یک پیروزی برای سیاســت جهان در عرصه چند جانبه 

گرایی بود. 
قاسمی افزود: متاسفانه شاهد هستیم با تغییر دولت و روی کارآمدن 
هیات حاکمه جدید در آمریکا، این کشور ضمن تغییر رویکرد در مواجهه 
با مسائل جهانی و اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی نه تنها از برجام خارج شد 
بلکه در یک اقدام بی سابقه سایر کشورهای جهان را نیز تشویق به نقض 
تعهدات بین المللی و تهدید به اعمال تحریم یکجانبه در صورت اجرای 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می کند. 
وی ادامه داد: طی یکســال گذشــته ایران تمام تعهدات برجامی 
خود را که 14 بار به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است، 
اجرا کرده و به توصیه کشورهای اروپایی همچنان در این توافق باقی 
مانده است. البته کشــورهای اروپایی متعهد شده اند تا در این جهت 
مقدمات ازم از جمله اجرای مکانیسم تبادات مالی) اینستکس( را 
به منظور منتفع شدن ایران از مزایای اقتصادی برجام فراهم کنند که 
در این خصوص اقداماتی از ســوی طرفین در حال پیگیری و اجرا می 
باشد. اگرچه انتظار داریم بایستی این روند باسرعت بیشتری صورت 

گیرد.

سفیر ایران در فرانسه تاکید کرد: هنوز طرف های اروپایی نتوانسته 
اند تعهدات خود را نسبت به آنچه در برجام پیش بینی شده بود، انجام 
دهند لذا اقدامات و گام های ســریع برخی کشورهای اروپایی محک 
و ماک بســیار جدی و تعیین کننده برای سیاست های ایران خواهد 

بود و دقیقا چگونگی این رفتار ها در حال رصد است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اقدامات ایران 
در حفظ و ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و همکاری با سایر کشورها 

توضیحاتی ارایه داد.

تحلیلگر حوزه انرژی، نفت و گاز با اشاره به عدم تمدید 
معافیت های نفتی، آمریــکا را در هدفش بــرای به صفر 
رســاندن درآمد نفتی ایران ناکام دانست و گفت: عده ای 
معتقدند که ما در روزهای آینده با افزایش شــدید قیمت 

نفت مواجه خواهیم شد.
کول اتیمر، خبرنگار و تحلیل گر استرالیایی در حوزه 
نفت، انرژی و اقتصاد سیاسی در گروه رسانه ای فایرفاکس 
است. وی تاکنون در این حوزه مقاات زیادی داشته است. 
وی در گفت وگو بــا ایلنا نظرات خــود را در خصوص لغو 

معافیت های نفتی از سوی آمریکا مطرح کرده  است.
باتوجه به این که آمریکا معافیت های نفتی را لغو 

کرده است پیش بینی شما از بازار نفتی چیست؟
پیش بینی می کنم که با افزایش تولید نفت شل از سوی 
آمریکا مواجه خواهیم شد آمریکا سعی می کند که کمبود 
نفت ایران را جبران کند و اگر روسیه و اوپک نتوانند وظایف 
خود را انجام دهند، آمریکا فشــار بیشــتری را متحمل 

می شود.
واشــنگتن برای تولید نفت و فروش نفت خود تاش 
می کند تا کمبود نفت ایران و حذف ایــران از بازار جهانی 

را جبران کند.
با توجه به این که آمریکا وعده داده اســت که 
عربستان می تواند کمبود نفت ایران را جبران کند، 

این ادعا را چگونه توجیه می کنید؟
به نظر من نتیجه این ادعا مشــخص نیست . عربستان 
اعام کرد براساس آمار می تواند حدود 1.3 میلیون بشکه 

نفت در روز تولید کند اما این که تــا چه حد بتواند کمبود 
نفت ایران را جبــران کند و چقدر مشــتریان نفت ایران، 

عربستان را ترجیح دهند، قابل پیش بینی نیست.
باید منتطر بمانیم تا ببینیم واکنــش خریداران نفت 

ایران برای خرید از عربستان سعودی چیست.
آیا ممکن است وعده های آمریکا درباره به صفر 

رساندن درآمد نفتی ایران، محقق شود؟
خیر این امکان وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر چین 
با توجه به لغو این معافیت ها کماکان مصمم به ادامه خرید 
نفت از ایران اســت.پکن بارها بر ادامه روابط تجاری خود و 
ایران تاکید کرده  است. از سوی دیگر لغو این معافیت ها و 
فشار آمریکا بر پکن برای عدم خرید نفت از ایران، با توجه به 
این که دو کشور در جنگ تجاری با هم قرار دارند، منجر به 

افزایش اختاف های آمریکا و چین می شود.
بنابراین درآمد نفتــی ایران صفر نمی شــود چرا که 
کماکان کشورهایی هستند که تمایل به خرید نفت از ایران 

دارند.
به نظر شــما در روزهای آینده چه تغییراتی در 

بازار نفتی رخ خواهد داد؟
تحلیل های گوناگونی وجــود دارد، عده ای معتقدند 
که قیمت ها افزایش پیــدا خواهد کرد ، عده ای پیش بینی 
می کنند که اعضای اوپک و روســیه تولیــد نفت خود را 
افزایش خواهند داد و قیمت ها ثابت می ماند و این کشورها 
می توانند کســری نفت ایران را جبران کنند.عده ای هم 
معتقدند که ما در روزهای آینده با افزایش شــدید قیمت 

نفت و کاهش تقاضا مواجه خواهیم شد.
با توجه به این که اروپا قول داده بود یک میلیون 
بشکه نفت از ایران بخرد به نظر شما چرا این اتفاق 

تاکنون رخ نداده است؟
نمی توانــم انگیزه های اروپا را تحلیل کنــم. اما تغییر 
جهت آنها به ســمت تولیدکنندگان دیگر می تواند نقش 

مهمی در کاهش تقاضا برای نفت ایفا کند.

در حالیکه اواخر فروردیــن ماه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از حذف شــدن ارز 
دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشت 
قرمز خبر داده بود، معاون توسعه بازرگانی 
و صنایع کشــاورزی وزیر جهاد کشاورزی 
از حذف شدن ارز دولتی برای واردات کره، 

حبوبات و چای خبر داد.
سال گذشــته دولت تصمیم گرفت تا 
برای تنظیم بازار گوشت قرمز این محصول 
را به صورت تازه و با ارز دولتی 4200 تومانی 
به کشور وارد کند تا بازار آن کنترل شود اما 

این اتفاق چندان نتوانست بازار گوشت قرمز 
را متعادل کند و نهایتاً محمدرضا کامی - 
مدیرکل تأمین، برنامه ریزی و تنظیم بازار 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت - اواخر 
فروردین ماه اعام کرد کــه هیأت وزیران 
مصوبه ای را اباغ کرده که بر اســاس آن ارز 
دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشت 
قرمز منتفی شــده اســت و از این پس این 
محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت 
و یکسان ســازی نرخ ها با ارز نیمایی وارد 

خواهد شد.

در همین زمینــه به ســراغ علی اکبر 
مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - رفتیم تا 
ببینیم به غیر از گوشت کدام کااها در بخش 
کشاورزی ارز دولتی شان به نیمایی تبدیل 
شده است. وی در این رابطه به ایسنا گفت: 
بر اســاس همین مصوبــه ارز دولتی با نرخ 
4200 تومانی برای واردات گوشــت قرمز، 
کره، حبوبات و چای حذف شــده است و از 
ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد 

شد.

واردات 12 میلیــارد داری در ســال 
گذشته با ارز دولتی

وی افزود: در سال گذشته به غیر از چهار 
قلم کاایی که ارز دولتی شــان به نیمایی 
تغییر پیدا کرده اســت، نهاده های بخش 
کشــاورزی، نهاده های دامــی و کااهای 
اساســی نیــز از ارز دولتی بــرای واردات 
اســتفاده می کردند که تا پایان ســال 9۷ 
میــزان واردات این کااهــا در گروه های 

مذکور به 12 میلیارد دار رسید.
معــاون توســعه بازرگانــی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ 
به این ســوال که آیا تنظیم بازار گوشــت 
قرمز با موفقیت انجام شــد کــه ارز دولتی 
برای واردات آن حذف شــده و ارز نیمایی 
جایگزین آن شده است، اظهار کرد: پس از 

این مصوبه گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و 
در کشور توزیع شده و قیمت این محصول 
پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان تر 
شده است که البته باید همه اقدامات برای 
تنظیم بازار آن ادامــه پیدا کند اما صفی که 
در گذشته درست می شد به هیچ وجه وجهه 
مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این 
به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی 
وارد و توزیع کند، ایــن کار با در نظر گرفتن 
گروه های هــدف و کارت هــای ملی همه 
شــهروندان صورت خواهد گرفت تا دیگر 
شــاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت 
نباشیم و عده ای چندین بار در این صف ها 
بایستند و گوشــت دولتی دریافت کنند و 
عده ای هیچگاه دست شان به این محصول 

با قیمت مناسب نرسد.

سفیر ایران درفرانسه: 

برجام نتیجه یک دیپلماسی موفق وکارآمد بود

تحلیل گر استرالیایی حوزه انرژی مطرح کرد؛

افزایش اختاف واشنگتن و پکن در پی عدم تمدید معافیت ها

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

ارز دولتی کره، حبوبات و چای حذف شد

خبر



عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:تشکیل 
و رونق بازار متشــکل ارزی اتاق های تاریک که توسط برخی افراد 
سودجو برای تعیین قیمت ارز شکل گرفته را از بین می رود و کسب 

و کار داان در این بازار را کساد می کند.
معصومه آقاپور علیشــاهی عضو هیئت رییســه کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی با اشاره به تشکیل بازار متشکل 
ارزی توسط شورای پول و اعتبار، گفت: این بازار دیر در کشور شکل 

گرفت و باید زودتر از این تاریخ ایجاد می شد تا بتواند اعتماد مردم را 
برای تبادل ارز جلب و مانع نوسانات در این بازار شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه 
در شرایط کنونی باید اعتماد ســرمایه اجتماعی برای فعالیت در 
بازار متشکل ارزی جلب شود تا شاهد ایجاد رونق در این مجموعه 
باشــیم، افزود: نهادهای دولتی، بخش های خصولتی و خصوصی 
که بنیه های مالی قوی دارند باید وارد بازار متشــکل ارزی شوند 

تا اطمینان مردم برای فعالیــت در این بازار جلب شــود، در غیر 
اینصورت در شرایط فعلی نباید انتظار داشت که مردم وارد این بازار 

شوند. 
وی با تاکید بر اینکه بازار متشکل ارزی می تواند نوسان گیر نرخ 
دار شود، ادامه داد: این مجموعه عرضه و تقاضای واقعی را جلب 
کرده و بازار رقابتی سالم در کشور شکل می دهد که قیمت واقعی 

ارز در این بازار کشف می شود.

رونق بازار متشکل ارزی مانع جوان داان ارزی

بانک مرکزی اعام کرد که بانک ها در صورت کافی 
نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک 
از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب و 
مسدودسازی تمامی حســاب و کارت های بانکی به 

میزان مبلغ چک هستند.
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به مدیران عامل 
شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصاح چک با مصوبه 
مجلس شورای اســامی، تغییرات و اصاحاتی را با 
توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولشــویی اباغ کرد که اصاحات جدید 
باید در سامانه های داخلی بانک های کشور لحاظ و 

عملیاتی شود.
بر این اســاس، طبق مفاد قانــون جدید چک و 
دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه 
بانکی اعام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی 
حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به پرداخت 
وجه چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب 
حساب به ترتیب اولویت از حســاب جاری، حساب 
قرض الحســنه پس انداز، حساب ســرمایه گذاری 
کوتاه مدت و حســاب ســرمایه گذاری بلندمدت و 
همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های 
بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ 

چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک 
به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن 
موجودی حساب، تاکید شــده که باید مشخصات 
صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی 
جهت شناسایی حســاب های ایشان و انسداد مبالغ 
چک های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام 

شود که پس از اعمال تغییرات ازم اعام خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک های برگشتی

بانک مرکــزی در خصوص رفع ســوءاثر از چک 
برگشتی نیز اعام کرده که در صورت واریزی کسری 
مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از 
چک های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، 
کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک 

ســال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری 
مربوطه نزد بانک محال علیه مســدود کند و ظرف 
مدت سه روز واریز مبلغ را به شــیوه قابل استناد به 

اطاع دارنده چک برساند.
همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع 
بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از 
تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع 

انسداد شود.
بر اســاس این بخشــنامه، هرگاه وجــه چک به 
علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانک 
مکلف است بنا به درخواســت دارنده چک فوراً غیر 
قابل پرداخت بودن آن را در ســامانه یکپارچه بانک 
مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن 
در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی 
کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل 
عدم پرداخت را صریحــاً قید و آن را امضــا و مهر به 

متقاضی تسلیم کند.
ازم به ذکر اســت که بــه گواهینامــه فاقد کد 
رهگیری و فاقد ُمهر شخص حقوقی در مراجع قضائی 

و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در 
آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد 
داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به 
اعتبار آن چک صادر کرده بــه صورتی از بانک خارج 
نماید یا دســتور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و 
نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به 
عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در 
متن چک یا اختاف در مندرجات چک و امثال آن از 

پرداخت وجه چک خودداری کند.
بانک مرکــزی در همین راســتا تاکیــد کرده 
محدودیت 10 روزه موجود در ســامانه های داخلی 
شــبکه بانکی لغو شــده و به محض صدور گواهی 
نامه عــدم پرداخت، باید اطاعات چک برگشــتی 
به ســامانه های چک های برگشــتی بانک مرکزی 
ارســال شــود. همچنین محدودیتی که تا امروز در 
سیســتم بانکی مبنی بر ارسال اطاعات چک هایی 
که صرفاً به دلیل کســر یا فقدان موجودی برگشت 
می شوند، لغو شــده و عاوه بر علت فوق، اطاعات 

کلیه گواهی نامه های عدم پرداخــت صادره باید در 
ســامانه های بانک مرکزی ثبت شــود که بر همین 
اســاس از تاریخ 15/2/1398 )15 اردیبهشت ماه( 
استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط 
به علل برگشت چک در ســامانه های بانک مرکزی 

ضروری خواهد بود.
این بانک اعام کرده که شناســه چک برگشتی 
که در سامانه های چک برگشتی بانک مرکزی تولید 
می شــود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده 
می بایست تمهیدات ازم را برای درج شناسه یاد شده 
روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد 
رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف 
شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه 

عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.
به اســتاد تبصره یک مــاده 5 مکــرر، چنانچه 
صدور گواهینامه عــدم پرداخت به دلیل دســتور 
عدم پرداخت طبــق ماده 14 قانــون صدور چک و 

تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی شود.
اطاعات چک های برگشــتی موضوع ماده فوق 
الذکــر باید همانند گذشــته به ســامانه چک های 
برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس 
پس از درج اطاعــات با کد اختصــاص یافته برای 
علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون، اطاعات 

مذکور در پاسخ استعام نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانــون فوق در خصوص 
چک های مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در 
سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می بایست 
در فیلد کد پســتی فرم اصاحی در سامانه ارسال 

شود.
بانک مرکــزی در تبصره ماده 2 مــاده 5 مکرر، 
اطاعات چک های برگشــتی اشخاص حقوقی در 
ســابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد 
و بر همین اساس ضروری اســت همچون گذشته 
اطاعــات امضاءکنندگان چک های برگشــتی به 
صورت منظم در ســامانه چک های برگشتی بانک 

مرکزی ثبت شود.

۳بانک و بیمه
 عملکرد پست بانک ایران

 در کمک به اجرای برنامه های 
توسعه ای کشور ارزشمند است

منوچهر جمالی نماینده مردم رودبار درمجلس 
شورای اسامی در دومین مرحله برگزاری جشنواره 
باجه های بانکی روستائی اســتان گیان با تقدیر 
از اقدامات پســت بانک ایران در توســعه خدمات 
بانکی در روســتاها، عملکرد این بانک در پرداخت 
تسهیات اشتغالزایی را موفق توصیف کرد و گفت: 
سیاســت های این بانک در تأمین مالی طرح های 
تولیدی و کمک به اجرای برنامه های توسعه کشور 

ارزشمند است
در این جشــنواره که با حضور جمعی مسئوان 
استانی، مســئوان پست بانک اســتان گیان و 
باجه های بانکی در روستای شــیرکوه شهرستان 
رودبار برگزار شــد، محمدصالــح ضیایی فرماندار 
رودبار نیز ضمن تقدیر از عملکرد باجه های روستائی 
پســت بانک ایران بعنوان بزرگترین خرده بانکدار 
کشور، خواستار توســعه خدمات این بانک جهت 
ایجاد اشتغال مخصوصاً در روســتاها شد و بر لزوم 

حمایت مسئوان محلی از این خدمات تأکید نمود.
محمدعلی ویشگاهی معاون فرماندار شهرستان 
رشــت نیز با تقدیر از عملکرد و تعامل پست بانک 
اســتان گیان مخصوصاً در اجــرای قانون ایجاد 
اشتغال روســتائی گفت: حضور و توسعه خدمات 
پست بانک در روســتاها یک ضرورت انکارناپذیر 

است.
مهندس فــرزاد توکلی مدیــرکل ارتباطات و 
فناوری اطاعات استان هم در این جشنواره عملکرد 
پســت بانک ایران در اجرای برنامه هــای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات را مطلوب ارزیابی کرد 
و بر آمادگی کامل این وزارتخانه برای توسعه و ارتقاء 

کیفیت خدمات پست بانک ایران تاکید کرد.
گفتنی اســت: محمدزمان فداکار مدیرشعب 
پست بانک اســتان در این جشــنواره گزارشی از 
عملکرد شعب استان ارائه و درپایان از باجه های برتر 

حاضر در جشنواره تقدیر شد

ابی چینی ها با آس  آن برای حذف 
بیشتر دار و استفاده از یوآن

یک روزنامه ژاپنی گزارش داد چین و کشورهای 
عضو آسه آ ن قرار اســت یوآن چین و ین ژاپن را به 
شبکه سوآپ ارزی 240 میلیارد داری خود اضافه 

کنند.
به گزارش فارس، روزنامه نیکی ژاپن گزارش داد 
چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب 
شرق آسیا، آ سه آن، قصد دارند موضوع اضافه کردن 
یوآن چین و ین ژاپن به شــبکه سوآپ ارزی خود را 

بررسی کنند.
قرار است 10 کشور عضو آسه آن به همراه چین، 
ژاپن و کره جنوبی این موضوع را در نشستی که در  

روز 2 می در فیجی برگزار  می شود مطرح کنند.
این جلســه با حضور وزرای اقتصاد و رؤســای 

بانک  های مرکزی این کشورها برگزار خواهد شد.
این کشورها از ســال 2000 یک توافق سوآپ 
ارزی با نام چیانگ مای امضــا کرده ا ند و حجم این 

قرارداد هم اکنون به 240 میلیارد دار رسیده است.
هدف از انجام این توافق جلوگیری از تکرار بحران 

ارزی در سال 199۷ در آسیا بود.
در صورتی که کشورهای عضو این پیمان ارزی 
بتواننــد به جای دار به ارز کشــورهای آســیایی 
دسترســی پیدا کنند ایــن مســئله می تواند به 
گسترش استفاده از این ارزها به خصوص در حساب 

ذخیره خارجی آنها منجر شود.
اضافه شــدن ین ژاپن و یوآن چین به چارچوب 
ســوآپ ارزی چیانگ مای وابســتگی آسیا به دار 

آمریکا در زمان بحران را کاهش می دهد.
طرح این مسئله به شدت از سوی چین حمایت 
می شــود چرا که به گســترش نفوذ اقتصادی این 

کشور در منطقه منجر خواهد شد.

افزایش 40 درصدی کاربران کانون 
جوانه های بانک ملی ایران

فعالیت های کانون جوانه های بانک ملی ایران 
که محلــی برای تعامــل میان بانک با کــودکان و 
نوجوانان است، به شدت مورد استقبال مخاطبانش 

قرار گرفته است.
تعداد کاربران کانــون جوانه هــا از حدود یک 
میلیون و 190 هزار نفر در ســال 1396 به بیش از 
یک میلیون و 662 هزار نفر در پایان ســال گذشته 

رسیده است.
این ارقام از رشــد 40 درصــدی کاربران کانون 
جوانه های بانک ملی ایران طی یک ســال حکایت 

دارد.
برگزاری انواع مسابقات و جشــنواره ها، انتشار 
چند جلد کتاب داستان، ایجاد غرفه کاربازیا در برج 
میاد تهران، برگزاری چندین تــور بازدید از موزه 
بانک ملی ایران، حضور جــدی در فضای مجازی 
و طراحی بازی های جدید، بخشی از فعالیت های 

کانون جوانه ها در سال گذشته بوده است.
کانون جوانه های بانک ملی ایران از سال 1392 با 
هدف آموزش مسائل مالی و افزایش سواد اقتصادی 
در مدارس و گروه ســنی کودک و نوجوان تشکیل 
شده است.برای کسب اطاعات بیشتر در این باره 
می توانید به ســایت کانون جوانه های بانک ملی 

ایران به نشانی kids.bmi.ir مراجعه کنید.

بانک مرکزی اعام کرد
معامله مستقیم تجار در سامانه 

نیما امکانپذیر شد
طبق اطاعیه بانک مرکزی، صادرکنندگان 
می تواننــد ارز حاصــل از صــادرات را در قالب 
»آگهی« در ســامانه جامع تجارت ثبت کنند و 
واردکنندگان متقاضی ارز نیــز می توانند با آنها 

مذاکره و معامله کنند.
بر اســاس اطاعیه جدید بانک مرکزی، در 
راستای تســهیل فرایند واردات مقابل صادرات 
غیر )واگذاری پروانه صادارتی(، ارتباط مستقیم 
بین واردکنندگان و صادرکنندگان در ســامانه 
نیما و در بســتر ارتباطی ســامانه جامع تجارت 

برقرار شده است.
بر این اساس صادرکنندگان می توانند ارزهای 
حاصل از صادرات خــود را در قالــب »آگهی« 
در ســامانه جامع تجــارت به ثبت برســانند و 
واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها 
هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله 

شوند.
در پایان ذکر ایــن نکته ضروری اســت که 
رفع تعهد بازگشــت ارز حاصل از صادرات برای 
صادرکنندگان، منوط به طی کردن کامل فرآیند 
و ثبت اطاعات پروانه صادراتــی در بانک عامل 
توسط واردکننده اســت و ثبت آگهی به خودی 

خود موجب رفع تعهد نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی:
برنامه بانک مرکزی برای 

مدیریت نرخ سود کوتاه مدت
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از برنامه 

اش برای مهار تورم خبر داد.
عبدالناصر همتی در یادداشــتی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: علیرغم 
نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، 
رشد نقدینگی در سال 9۷ معادل 23 درصد بوده 
که یک واحد درصد بیشتر از ســال 96 و ۷ واحد 

درصد کمتر از سال 94 ثبت شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط 
حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی 
تشدید شود، به همین دلیل، بانک مرکزی برای 
برون رفت از شــرایط خاص اقتصادی کشور، به 
دنبال راه حل های بهینه، مــدرن و امکان پذیر 
برای کنترل نوسانات متغیرهای کان و به ویژه 

مهار نرخ تورم است.
وی تصریح کرد: در ســاختار سیاست پولی 
جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به 
دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت 
و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را 

به صورت پایدار مدیریت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است، 
سیاست های پولی پیشــین در کنترل مقداری 
کل های پولی، با ساختار جدید سیاست گذاری 
پولی اصاح شــده و نااطمینانی کنترل تقاضای 
پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این 
سیاســت های اصاحی، انضباط مالی دولت و 
اصاح ناترازی ترازنامه بانک هاســت که به یاری 

خدا با قوت پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد؛
پرداخت ۱0۱ هزار میلیارد ریال 
تسهیات به صنایع استان فارس

حسین مهری اعام کرد: طی چند سال اخیر 
تعداد 3۷ طرح با تسهیات 22 هزار میلیارد ریال 
در این اســتان به بهره برداری رسیده و 12 طرح 
دیگر نیز با تسهیاتی بالغ بر 59 هزار میلیارد ریال 
در دست اجرا است و همچنین 20 هزار میلیارد 
ریال نیز به صورت فاینانس با مشارکت سایر بانک 

ها تامین مالی شده است.
حسین مهری رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
که به همــراه اعضای هیأت مدیــره و جمعی از 
مدیران این بانک به استان فارس سفر کرده بود، 
روز چهارشــنبه ضمن بازدید از صنایع اســتان 
در جمع کارکنان این بانک حضور یافته و با ابراز 
رضایت از عملکرد شعب این استان اظهار داشت: 
در بســیاری از شــاخص های عملکردی بانک، 
پیشرفت چشمگیری داشته ایم و انتظار می رود 
در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال 
رونق تولید نامگذاری گردیده در راستای اهداف 
اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسامی مؤثر و 
کارآمدتر باشــیم.مهری بیان داشت: در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور، قطعاً حمایت از صنعتگران 
نیاز به همــکاری و همدلــی همگانــی دارد و 
ضروریســت جهت تســریع در خدمت رسانی، 
رویه ها و فرآیندها را اصاح کنیم تا از مشکات 
صنعتگران که به عنــوان فرماندهان خط مقدم 
جبهه مبارزه با تحریم های یک جانبه اســتکبار 
جهانیست کاسته شود.مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن تصریح کرد: جهت تسریع در فرآیندها 
به دنبال افزایش اختیارات شعب و سرپرستی ها 
هستیم تا با اصاح روشــها مسیر را برای خدمت 
دهی مطلوب تر به مشــتریان هموار سازیم.وی 
خاطرنشــان کرد: هدف ما تسهیل ارائه خدمات 
به واحدهای صنعتی و تولیدی اســت که در این 
شرایط دچار مشکل شده اند و می بایست از همه 

ابزارهای قانونی برای رفع نیاز آنان استفاده کنیم.

خبر گزارش
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طبق بخشنامه جدید

پرداخت وجه چک از دیگر حساب ها امکان پذیر شد

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه فعا افزایش سقف 
وام مسکن چه در بخش ساخت و چه خرید در دستور کار نیست، گفت:  
در حالی که ورودی صندوق پس انــداز یکم در روز چیزی حدود 500 
فقره حســاب بوده امروز این عدد به 240 تا 250 فقره حساب رسیده 

است.
به گزارش ایلنا، محمد حسن مرادی درباره احتمال افزایش سقف 
وام مســکن چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه اظهار داشت: در 

حال حاضر افزایش وام ساخت و خرید مسکن در دستور کار قرار ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش وام مسکن احتمال افزایش قیمت مسکن 
را به دنبال دارد، گفت: اواخر سال گذشــته افزایش سقف وام ساخت 
مســکن ویژه انبوه سازان مصوب شــد و از ســال جاری انبوهسازان 
واجد شرایط می توانند برای ســاخت هر واحد مسکونی 1۷0 میلیون 
تسهیات با ســود 18 درصد دریافت کنند که اگر شرایط استفاده از 
فناوری های نوین و ... را داشــته باشد این تســهیات به انبوهسازان 

دارای اعتبار پرداخت می شود. 
مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن در پاســخ به این  سوال که با 
توجه کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی سابقه قیمت مسکن در 

تهران احتمال افزایش سقف وام مســکن در شهرهای حومه تهران از 
جمله پرند و پردیس وجود دارد، گفت: افزایش سقف وام در  شهرهای 
حومه تهران باعث افزایش جذابیت در بازار مسکن این مناطق می شود 
و به طور قطع قیمت ها در این مناطق افزایش می یابد. به همین دلیل 

قائل به تفاوت سقف وام مسکن در مناطق مختلف هستیم.
مرادی با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف 
وام واحدهایی که از طریق تســهیات بانک مســکن ساخته شدند تا 
160 میلیون تومان افزایش یافت، اظهار داشت: تعدادی از سازندگان 
با تسهیات بانک مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کردند و 
برای ساخت هر واحد مجاز به دریافت تسهیات تا سقف 100 میلیون 
بودند. پس از واگذاری این واحدهــا 40 میلیون تومان از وام به صورت 
نقدی تسویه و 60 میلیون هم به خریدار انتقال داده می شود. حال طبق 
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ســقف این وام ها به 160 میلیون 
تومان رسیده است که برای مثال افراد بتوانند یک واحد مسکونی 500 
میلیون تومانی را با 360 میلیون تومان نقد و مابقی پرداخت به صورت 

اقساط را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه افتتاح حســاب در صندوق پس انــداز یکم برای 

دریافت وام مسکن به نصف رسیده اســت، گفت: کاهش تقاضا برای 
افتتاح حساب در صندوق پس انداز یکم پیش بینی شده بود و کسری 

صندوق از طریق بازگشت اقساط مسکن مهر جبران می شود.
مرادی ادامه داد: در حالی که ورودی صندوق پس انداز یکم در روز 
چیزی حدود 500 فقره حســاب بوده امروز این عدد به 240 تا 250 

فقره حساب رسیده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن تاکید کرد: البته براســاس 
طراحی مدل اولیه صندوق ساانه باید 84 تا 90 هزار حساب به افتتاح 
می رسید که این رقم بیش از 150 هزار فقره در سال بود به همین دلیل 

کاهش افتتاح سپرده صندوق را با مشکل مواجه نمی کند.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید 
باهنر کرمان در زمینه پیشــنهاد اینکه 
دیگــر ارز 4200 تومانی بــه کااهای 
اساســی داده نشــود، عنــوان کــرد: 
اختصاص ارز 4200 تومانی به کااهای 
اساسی فقط رانت و فســاد ایجاد کرد و 
به جای آن که در زندگی مردم اثر بخش 
باشد، ضد رفاه مردم شد و مردم کاای با 
قیمت پایین در جامعه دریافت نکردند، 
درنتیجه به نظر می رسد که این ارز برای 
یکسری شــرکت ها یا توزیع کنندگان 
رانــت ایجاد کــرد که قطعــا این روش 

درست اقتصادی نبود.
دکتــر »علیرضــا شــکیبایی« در 
گفت وگو با ایسنا، در خصوص عواقب به 
صفر رسیدن صادرات نفت ایران گفت: 
اگر صادرات نفت ایران به صفر برســد، 
درآمدهای ارزی و ریالــی دولت در این 
خصوص کاهش می یابد، لذا بایســتی 
دولت تمهیداتی بــرای جایگزینی این 
نوع درآمدهای خود داشــته باشــد تا با 

بحران مواجه نشود.
وی از اجبار دولت در کاهش هزینه ها 
و صرفه جویــی در بخش هــای دولتی 
ســخن به میان آورد و بیان کرد: دولت 
بایســتی صرفه جویــی در بخش های 
دولتی را در دســتور کار خود قرار دهد 
و هم چنین بایســتی دنبال درآمدها و 
منابع دیگری بــرای اداره امور خودش 

برود.
این دکتــرای اقتصــاد تغییر قیمت 
گازوئیل  انرژی)بنزیــن،  حامل هــای 
و ...( را یکــی از روش هــای دولت برای 
جایگزینــی درآمد نفتی خــود عنوان 
کرد و در ادامــه به افزایش فشــارها به 
مردم اگر حامل های انرژی گران شــوند 
اشاره و اظهار کرد: قطعا افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی پیشــنهاد خوبی 
نیســت، اما زمانی که درآمدهای ارزی 
و ریالی دولت به علــت کاهش صادرات 
نفت کاسته می شــود، راهکاری غیر از 
این مورد برای دولت بــرای اداره خود و 

کشور وجود ندارد.
وی با ابراز این عقیده که بهتر اســت 
دولت برای جبران کســری بودجه خود 
دنبال نوســانات ارزی نــرود، بر تثبیت 
بــازار ارز تاکید کــرد و افــزود: دولت 
بایســتی بازار ارز را مدیریــت کند و از 
شــوک ارزی جلوگیری کند، و اگر این 
کار را انجام دهد مردم راضی تر هستند، 
زیرا لطمــه ای که شــوک های ارزی به 
مردم وارد می کند بیشتر از تغییر قیمت 

حامل های انرژی است.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید 
باهنر کرمان در پاســخ به این شبهه که 
اگر صادرات نفت ایران صفر شود، ممکن 
اســت اقتصادکشــور ورشکسته شود؟ 
مطرح کــرد: اگر این تحریــم مدیریت 
شود، خود این تهدید می تواند به فرصت 
اقتصادی تبدیل شــود و اقتصاد ایران از 

وابستگی به نفت رهایی یابد.
وی ادامه داد: با توجه به این که بستر 
صادرات غیرنفتــی مهیاســت، با این 
تحریم ایران می تواند به سمت صادرات 
غیرنفتی ســوق پیدا کند و با توســعه 
صادرات غیرنفتی، مشــکات اساسی 
ســاختار اقتصــادی ایران حل شــود. 
متاسفانه ســاختار اقتصاد ایران وابسته 
به نفت است و این همواره ضعف اقتصاد 

ایران و دولت بوده است و اگر این مشکل 
به وجــود آمده را به عنــوان یک فرصت 
بدانیم و به ســمت صــادرات غیرنفتی 
روی بیاوریم، مشکل کاهش درآمدهای 

نفتی حل خواهد شد.
شــکیبایی در پاســخ به این سوال 
کــه اکنــون ایــران تحریــم اســت، 
چگونــه می تــوان صــادرات غیرنفتی 
را توســعه دهیم؟ اظهار کــرد: اکنون 
تنهــا محدودیت برای ایــران صادرات 
نفت اســت و برای ســایر کااهــا این 
محدودیت وجود ندارد و در حال حاضر 
با کشورهای متعددی مبادات تجاری 

داریم.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضر 
کشورهای عراق، سوریه، امارات، چین، 
هندوستان و ... کااهای غیرنفتی ایران 
را خریداری می کنند لــذا ما می توانیم 
روی این موارد تمرکز کرده و توســعه 
دهیم، مگــر این کــه ایــن تحریم به 
کااهای غیرنفتی نیز سرایت پیدا کند 
که فعا به نظر می رســد، زیــرا تمرکز 

روی صادرات نفت است.
این دکترای اقتصاد خطاب به دولت 
گفت: فعال تر باید عمل کرد و حاا که در 
این شرایط سخت هستیم، قرار نیست 
مدیریــت اقتصادی و اداری کشــور به 

سبک و سیاق گذشــته که درآمد نفت 
داشتیم، باشــد؛ بنابراین دولت بایستی 
تغییراتی در ســاختار بودجه و مدیریت 
اداری خــودش ایجاد کند تــا بتواند با 

منابع موجود کشور را اداره کند.
وی بر لــزوم کارآمدتــر عمل کردن 
دولت تاکیــد کرد و افــزود: بهره وری، 
کارایــی و عملکــرد بایــد جایگزین 
هزینه های دولت شــود تا از این طریق 
بتوان از ایــن بحران عبــور کنیم و این 
تهدید را به فرصتی برای رشد اقتصادی 

تبدیل کنیم.
شکیبایی در پاسخ به پرسش که آیا 
امسال سال ســخت برای اقتصاد کشور 
خواهد بود؟ به ایســنا گفت: قطعا با این 
شــرایطی که بوجود آمده، سال سختی 
خواهد بود ولی تجربه سال 9۷ را داریم 
که به نظر می رســد اگر دولت از تجربه 
سال قبل اســتفاده کند، اقتصاد امسال 
را بهتر از ســال 9۷ می توانــد مدیریت 

کند.
متاســفانه  کــرد:  یــادآوری  وی 
در ســال 9۷ اشــتباهات زیــادی در 
تصمیم گیری هــا شــد کــه نباید آن 
اشــتباهات در ســال جاری تکرار شود 
و باید بــا مدیریت کارآمدتــری از این 

بحران عبور کنیم.

افزایش وام ساخت و خرید مسکن در دستور کار نیست

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان:

دولت به دنبال راهی برای جایگزین نفتی باشد



وزیر کشــور گفت: نیروی انتظامی باید قانون را رعایت کند و 
تاکنون با تدبیر و نواندیشی که در زمان سردار اشتری باب شد، به 
جای اینکه در خیابان و کوچه ها با افراد نابهنجار برخورد شــود، با 

روش پیامک با آنها برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه 
برگزاری بیست و سومین همایش سراســری فرماندهان، روسا 
و مدیران ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: به افرادی که در 

جامعه اقدام به ناهنجاری می کنند یا به صورت پیامک به آنها تذکر 
داده می شود یا اینکه برای آنها نامه ارسال می شود و اگر این موارد 
تخلف به بیش از سه مورد برســد، فرد احضار می شود.وزیر کشور 
تصریح کرد: در این روش به جای آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر 
برخورد علنی شود، مأموران پلیس ضمن اینکه گشت های خود را 
داشته و اقدام به امر به معروف می کنند، برای افراد متخلف پیامکی 
را صادر می کنند و بر این اســاس به افرادی که دچار خطا و اشتباه 

شدند، تذکر می دهند و وقتی این موضوع به دو یا سه مورد می رسد 
باید تعهد دهند.وی با اشاره به اینکه ما کشوری اسامی هستیم، 
خاطر نشان کرد: باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون 
عمل می کنند احترام بگذارند و کاری نکنیــم که خدایی نکرده 

طوری رفتار شود که شاهد سوءاستفاده دشمنان باشیم.
رحمانی فضلی گفت: 1۷4 هزار مورد تخریب در مناطق سیل 

زده داشتیم که قرار است به زودی بازسازی شوند.
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در زمان تحریم هــا بهترین راه این اســت که 
تولیدات داخلی را افزایش دهیــم و اینکه بتوانیم 
در زمینه صنعت دارو در جهان نشان دهیم که می 
توانیم اول باشیم اما این کار نیاز به یک اراده قوی و 
کمک مسولیین دارد که در این خصوص مدیریت 

اشتباه این صنعت را رو به نابودی می برد.
داروســازان نباید قربانی سهل انگاری 

مدیران شوند
رئیس فراکســیون غذا و دارو مجلــس، با بیان 
اینکه داروسازان مهم ترین عنصر انسانی تاثیرگذار 
در زنجیره خدمات دارویی هســتند از مسئوان 
مربوطــه در حوزه دارو خواســت تا بــه مطالبات 
این قشــر توجه ویژه ای داشــته باشــند تا آنها از 

سهل انگاری مدیران آسیب نبینند.
همایون هاشمی در با اشاره به اینکه مسئوان 
بایــد در جهت بهبــود وضعیت داروســازان گام 
برداشته و به این بخش توجه ویژه ای داشته باشند، 
گفت: در زنجیــره خدمات دارویی، داروســازان 
مهم ترین عنصر انســانی تاثیرگذار هستند، چرا 
که دارای مدرک تخصصی داروسازی بوده که هم 
در بخش بیمارستانی در پروســه درمان بیماران 
بستری نقش آفرینی کرده و هم در داروخانه ها بر 

روند ارائه خدمات به بیماران نظارت می کنند.
نماینده مردم میاندوآب، شــاهین دژ و تکاب 
در مجلس شــورای اســامی، با تاکید بر اهمیت 
کار داروســازان، ادامه داد: کار داروســازان بسیار 
تخصصی، ســخت و مهم بوده کــه تکمیل کننده 
چرخه درمان و بازتوانی بیماران اســت، بنابراین 
نباید با ســهل انگاری مدیران مــورد غفلت قرار 

گرفته تاجایی که در پی آن آسیب ببینند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسامی، یادآور شــد: هم اکنون در کشور 
به سمت فرهنگســازی در زمینه مصرف صحیح 
دارو حرکــت می کنیم، چــرا که در ایــن حوزه با 

مشکاتی مواجه هستیم و این داروسازان هستند 
که در کنار پزشــکان می توانند در جهت رفع آنها 
نقش سازنده ای داشته باشــند، بنابراین نباید آنها 

را نادیده بگیریم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: 
مسئوان باید به خواسته داروسازان به عنوان یک 
صنف دانشــگاهی متخصص اثرگذار توجه کنند و 
به آنها اهمیت دهند و فرامــوش نکنند که تاش 
آنها در انجمن های صنفــی و گروه های تخصصی 
به خوبی توانســته اســت باعث توســعه صنعت 

داروسازی  کشور شود.
رئیس فراکســیون غذا و دارو مجلس شــورای 
اسامی، در بیان بخشــی از مشکات داروسازان، 
تاکید کرد: داروســازان دغدغه هایــی در زمینه 

صدور مجوز داروخانه ها، مسئوان فنی و مباحث 
صنفی خود دارند که می طلبد سازمان غذا و  دارو 
و ســایر ســازمان های مرتبط به این موارد توجه 

ویژه ای داشته باشند.
منابع دولت با پیشنهاد ارائه وام کم بهره 

به تولیدکنندگان دارو همخوانی ندارد
عضو کمیسیون بهداشــت مجلس، با ارزیابی 
مثبت از پیشنهاد وزیر بهداشت برای ارائه وام کم  
بهره به تولیدکنندگان دارو تاکید کرد که این مهم 
در صورتی عملیاتی خواهد بود که منابع مالی ازم 

برای آن از سوی دولت تامین شود.
اکبــر ترکی در مــورد تاش وزیر بهداشــت و 
درمان برای ارائه طرحی در هیات دولت به منظور 
ارائه تســهیات وام کم بهره بــه تولیدکنندگان 

دارو، گفت: تا زمانــی که نقدینگــی در بازار دارو 
برای تولیدکننــدگان پایین باشــد و بدهی های 
بیمه ها به شــرکت های دارویــی، مراکز درمانی و 
داروخانه ها افزایش یابد نمی تــوان اقتصاد دارو را 

بهبود بخشید.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس دهم، ادامه داد: البتــه مبلغ 500 میلیون 
دار را که کمیسیون بهداشــت و درمان پیشنهاد 
داد تا از صندوق توســعه ملی برداشــت شده و در 
جهت تامین نیاز حوزه دارو در اختیار بیمه ها قرار 
گیرد، گشایشــی را تا حدودی در این حوزه ایجاد 

کرد.
وی تصریح کرد: آنچه مســلم است تخصیص 
وام های کم بهره نیز در صورتی می تواند راهگشای 
تولیدکنندگان دارو باشد که منابع مالی ازم برای 
آن تعیین شــود، اما در شــرایط کنونی که منابع 
دولت و بانک ها از وضعیت خوبی برخوردار نیست، 
بعید به نظر می رســد که بتوان این پیشــنهاد را 

عملیاتی کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شــد: 
اگر منابع مالی ازم برای تخصیــص وام کم بهره 
به تولیدکنندگان دارو نیز تامین شود، باز هم ازم 
است که نظارت دقیقی بر روند آن صورت بگیرد تا 
به طور قطع مبالغی که به آنها پرداخت می شود، در 
حوزه دارو هزینه شــود، نه اینکه این وام را در سایر 
حوزه ها هزینه کنند و مشــکات دارو همچنان بر 

جای خود باقی بماند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســامی، تاکید کــرد: تولیدکنندگان 
دارویی که متقاضی دریافــت این وام خواهند بود، 
باید قبــل از دریافت آن مورد ارزیابــی قرار گیرند 
و محل هزینه کرد خود را مشــخص کنند و بعد از 
مدتی نیز که وام به آنها پرداخت شد، عملکردشان 

مورد پایش و نظارت قرار گیرد.
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افزایش دو برابری مبادات تجاری 
ایران و اسلواکی در سال ۲0۱۸

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد اسلواکی، 
حجم مبادات تجاری جمهوری اســامی 
ایران و اسلواکی در سال 2018 به 58 میلیون 

و ۷۷0 هزار یورو افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که در 
مدت مذکور میزان صادرات ایران به اسلواکی 
با 2۷4 درصد افزایش به 28 میلیون و 93 هزار 
یورو و میزان واردات ایران از اســلواکی هم با 
165 درصد افزایش به 30 میلیون و 6۷۷ هزار 

یورو بالغ شد.
بر این اســاس، حجم کل مبادات تجاری 
دو کشور در سال 2018 نسبت به سال 201۷ 
به بیــش از دو برابر افزایش یافــت و در هر دو 
عرصه صادرات و واردات رشد قابل توجهی را 

نشان می دهد.
در یک چشــم انداز عمومی، مناســبات 
سیاسی و فرهنگی و همکاری های اقتصادی 
ایران و اســلواکی در ســال های اخیر شاهد 

تحول و گسترش همه جانبه ای بوده است.

»یوروپین پالیسی«گزارش داد:
ناهماهنگی صنعت و دانشگاه 

در اتحادیه اروپا
مسئول آموزش عالی اتحادیه اروپا با تاکید بر 
لزوم هماهنگی صنعت و دانشــگاه، اعام کرد که 
سیستم آموزشی فعلی پاسخگوی نیازهای بومی 

نیست.
به گزارش ایلنا ، در سال های گذشته اتحادیه 
اروپــا اقداماتی را بــرای کاهش بیکاری قشــر 
تحصیل کرده انجام داده اســت اما همچنان بین 
صنعت و دانشگاه در این کشــورها ناهماهنگی 

وجود دارد.
به گفته »اســتفان اویک«، مسئول آموزش 
عالی اتحادیه اروپا یکی از بزرگ ترین مشــکات 
این حوزه عــدم تطابق تحصیــات آکادمیک و 
مهارت های مورد نیاز بازار کار است.اویک ادامه 
داد: »یکی از مشکات سیســتم آموزشی ما این 
اســت که نیاز های بومی را نمی دانــد. در نتیجه 
آن ها نمی دانند که چگونه خــود را با بازار محلی 
هماهنگ کنند. باید بگویم که ما برای هر کشــور 
نیاز به سیستم آموزشــی متفاوتی داریم و شاید 

برای هر منطقه«.
وی افزود: »می دانیم که عده زیادی از جوانان 
به این دلیل مهاجرت می کنند که یا دستمزدی 
پایین تر از حد معمول می گیرنــد یا حتی اینکه 
شــرکت ها چیزی متفاوت از توانایی هایشــان 
می خواهند. ما به ایــن دریافت رســیده ایم که 
نیاز بــه رابط های بومی و محلی بــرای فهمیدن 
نیازهای مشــترک داریم«.بر اساس این گزارش، 
در سال های اخیر شرکت های کوچک محلی نیز 
به میدان آمده اند و این تنها شرکت های غول آسا 
نیستند که همه بازار را قبضه کرده باشند.اکنون 
اتحادیه اروپــا تمرکزش را روی مســائلی چون 
کارآفرینی، دنیــای مجازی و فنــاوری قرار داده 
است. در صورتی که دانشــجویان باید به بازار کار 

بیایند و دوره های کارورزی بیشتری را بگذرانند.

جلوی صادرات پیاز را می گیرند 
گوجه گران می شود!

رئیس اتحادیه میوه فروشان البرز با اشاره 
به نقش صادرات محصوات کشــاورزی در 
افزایش قیمت ها گفت: دولت فقط و فقط باید 
جلوی صادرات محصوات را بگیرد و تنها راه 
برای کاهــش قیمت محصوات بــا توجه به 

میزان تقاضای بازار همین است.
محمدرضــا فــاح در گفــت و گــو بــا 
خبرنگار ایســنا توضیح داد: به دلیل بارش و 
ســرمازدگی های چند روز اخیر، بخشــی از 
نوبرانه ها و درخت های اردبیل، زنجان و غرب 

البرز دچار سرمازدگی و آسیب شده است.
وی افــزود: گرگان تأمیــن کننده بخش 
عمده ای از توت فرنگی کشور است که با توجه 
به بروز ســیل وضعیت آن مشخص نیست و 
در حال حاضر توت فرنگی قیمت باایی پیدا 
کرده اســت و حدوداً کیلویی 30 تا 35 هزار 
تومان عرضه می شود.فاح در ادامه به قیمت 
هندوانه هم اشــاره و با بیان اینکه قیمت این 
محصول در بازار 2,500 تومان اســت، اظهار 
کــرد: 2,500 تومان برای هــر کیلو هندوانه 
رقم باایی نیست، چون باید هزینه های تولید 
و جا به جایی را هم در نظر گرفت، بروز ســیل 
درگرگان هم در این قیمت بی تأثیر نیســت، 
البته طبیعی اســت که هرچه به تابســتان 
نزدیک شویم قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه میوه فروشان البرز قیمت هر 
کیلو گوجه سبز را از 25 هزار تومان اعام کرد 
و افزود: گوجه ســبز در بار فروشی ها کیلویی 
25 هزار تومان و در میوه فروشی ها 30 تا 35 
هزار تومان عرضه می شود.فاح در خصوص 
صــادرات میوه و صیفی جــات گفت: جلوی 
صادرات محصوات گرفته شــده است اما به 
صفر نرسیده؛ با ممنوعیت صادرات پیاز شاهد 
کاهش قیمت آن تا حدود 9 هزار تومان بودیم 
اما حاا با صادرت گوجه فرنگی، قیمت آن به 

حدود کیلویی ۷,000 تومان رسیده است.

خبر

گزارش آفتاب اقتصادی از وضعیت داروسازی در کشور

سهل انگاری مدیران، داروسازی را نابود خواهد کرد

 آیا سدها جلوی سیل
 را می گیرند؟

عباس محمدی
در ارتباط با سیل های اخیر گفته  شده که» سدهای 
مخزنی، با مهار ســیاب ها، تا حد زیادی جلوی فاجعه 
را گرفته اند«. در این نوشــتار، تاش شــده با بازنگری 
گفته های مقام های رســمی و مرور خبرهای چند ماه 

گذشته، درستی این گزاره بررسی شود.
با رخداد ســیل های اواخر اسفند 9۷ و فروردین 98 
جناح های گوناگون مدیریت کشــور، با وجود اختاف 
ســلیقه های سیاســی که گاه بســیار زیاد و ژرف هم 
هست، در موضوع سدســازی که از عاقه های دیرپای 
دولت ها بوده، هماهنگی و هم نوایــی خود را بازیافتند. 
حسن روحانی که در دولت نخسِت خود، کمی بیشتر از 
همگنان پیشین، سخنان محیط زیستی بر زبان می راند، 
به دفاع تمام قد از سدها برخاســت و به نوعی از سخنان 
جسته و گریخته ای که در نقد سدســازی داشت)1(، 
تبری جست. او حتی زبان به اســتهزای »روزنامه ها و 
روشنفکران که می گفتند شما محیط زیست را خراب 
کردید و این همه سد ازم نبوده«)2(  گشود. جهانگیری 
معــاون اول رییس جمهــور هم گفت: »فضــا بر علیه 
سدســازی، فضای حقی نبود؛ امروز در این بارندگی و 
سیل ها مشخص می شود که سدها چه نقش مهمی در 
جلوگیری از سیاب و جلوگیری از تخریب های احتمالی 
در پایین دســت داشــتند«)3(. نمایندگان مجلس از 
گروه های سیاسی گوناگون نیز که بیشترشان همیشه 
موافق سدسازی بوده اند، یکدست شدند؛ طوری که به 
گفته ی موسوی بیوکی نایب رییس کمیسیون عمران، 
»]بخشــی از[ مجلس تا پیش از این به سدسازی انتقاد 

داشت، اما سیل دیدگاه نمایندگان را تغییر داد«)4(.
در این میان، سدســازاِن حرفه ای که در پی سال ها 
انتقاد طرفداران محیط زیســت، اندکی حالت دفاعی 
گرفته بودند، به موضع تحقیر منتقدان برگشتند و برای 
نمونه ناصر ترکش دوز مدیرعامل شــرکت مهندسی 
مشاور مهاب قدس مخالفان سدسازی را افرادی خواند 
که »بدون آگاهــی و گاهاً از روی انگیزه ی سیاســی... 
می گویند سدســازی راه حل مهار سیاب نیست ]در 
حالی که[ تنها راه منطقی و عملی بــرای جلوگیری از 
خسارات سیل، سدسازی اســت« او حتی منتقدان را 

افرادی خواند که با جان و مال مردم بازی می کنند)5(.
مدیران وزارت نیــرو، و در رأس آنان اردکانیان وزیر 
نیرو هم که در ابتدای تصدی این پست، کمی متفاوت 
با تفکر غالب در آن وزارتخانه نشان می داد، یک صدا به 
تقدیس کارنامه ی خود و ضروری دانستن ادامه و تشدید 
سیاست های گذشــته پرداختند، چنان که اردکانیان 

گفت: »سدسازی، ازمه ی کنترل سیاب است«)6(.
در این نوشتار، با اســتناد به گفته ها و گزارش های 
مســووان ســازمان مدیریت بحــران، وزارت نیرو، 
استانداران، فرمانداران، و اهالی رسانه، نشان خواهیم داد 
که سدهای خوزستان و مازندران و گلستان، نقشی در 
جلوگیری از بروز خطرها و خسارت های سیل های اخیر 

نداشته اند.
1- گفته اند که سیل های استثنایی اخیر ثابت کرد 
که ازم است سدهای بیشــتری برای مهار سیاب ها 
بســازیم. فارغ از این که به زیان های بی شــمار سدها 
برای محیط زیســت و اقتصاد اعتقاد داشــته باشیم یا 
نه، یک نکته ی مهم دیگر در خور یادآوری اســت، و آن 
این که رسوب گذاری در ســدهای ایران بسیار بیشتر 
از حد متوســط جهانی اســت و در واقع، سدهای ایران 
به مخزن های ذخیره ی گل وای بدل شــده اند! برای 
مثال، ظرفیت سد وشمگیر در اســتان گلستان پس از 
حدود 45 سال، بر اثر پر شدن با رسوب، به کم تر از نصف 
رســیده)19( و در سد دز حجم رســوب، حتی پیش از 
ســیل های اخیر، به دریچه ی آبگیری نیروگاه نزدیک 
شــده)20( و چندین متر از دریچه های آبیاری بااتر 
رفته بود. این حجم که چند سال پیش به بیش از هفتصد 
میلیون مترمکعب رســیده بود، سبب شده که شرکت 
مهاب قدس در سال 96 اعام کند: »سد مخزنی دز پس 
از افزون بر50 سال بهره برداری و انباشت حجم زیادی از 
رسوبات ناشی از فرسایش شدید در حوضه ی آبریز آن 
قادر به ایفای کامل نقش اولیه خــود در رابطه با اهدافی 
چون مهار مطلوب سیاب های ویرانگر، تامین مطمئن 
آب مورد نیاز ...نیســت«. )21(. این شرکت سدساز، با 
اظهار این که عملیاتی مانند آبخیزداری، در جلوگیری از 
فرسایش خاک حوضه مؤثر نبوده )درواقع، انجام نشده(  
فرمول جادویی خود را هم برای جلوگیری از بی مصرف 
شدن این سد اعام کرده: ســاختن سدی در باادست 
سد دز به نام سد بختیاری که قرار است با بدهکار کردن 
کشور و فاینانس از خارج، به بلندترین سد بتونی جهان 

بدل شود.
با توجه بــه پر بودن حجم قابل توجهی از ســدها 
با گل وای و آبــی کــه در ماه های پیش از شــروع 
بارندگی هــای بهــاری در آن ها ذخیره شــده بود، 
اساساً این ســازه ها نقش بســیار کم رنگی در مهار 
سیاب های چند روز آخر اســفند و ابتدای فروردین 
داشــته اند. به عاوه، پس از پر شدن مخزن سدها، باز 
کردن دریچه ها برای نجات ســد سبب آسیب رسانی 
بیشتر به زمین های کشاورزی و روستاها و شهرهای 
پایین دست شد و بدترین ســیل زدگی تاریخ ایران از 

نظر میزان خسارت، رقم خورد.
خاصه این که، گفته های مسووان و مشاهده های 
عینی ثابت می کنند که سدهای کشور در سیل های 
بزرگ اخیر، نقشی در آن چه که »مهار سیل« خوانده 
می شــود، نداشــته اند. از این رو، و به ایــن دلیل که 
اظهارنظر زودهنگام مدافعان قدیمی سدسازی مبنی 
بر ضرورت ساخت سدهایی دیگر برای مهار سیل، در 
شرایطی که هنوز در مورد نقش عامل های گوناگون 
در بروز این ســیل ها و در مورد عملکرد سدها در برابر 
آن بررسی جامعی صورت نگرفته، تصویب طرح های 
سدسازی و تخصیص بودجه برای آن ها )به ویژه در این 

شرایط وخیم اقتصادی( توجیهی ندارد.  
در این مورد که سیل ها بخشی از چرخه ی طبیعی 
آب در طبیعت هستند، و این که خسارت هایی که ما 
از سیل می بینیم، بیشتر ناشــی از تخریب طبیعِت 
حوضه های آبخیز و نادیده گرفتن بستر طبیعی رودها 
و مسیل ها است، سخن بسیار گفته شده و در این جا به 

این موضوع نمی پردازیم.  

یاد  داشت

عضو فراکسیون کارگری مجلس، از وزارتخانه های بهداشت و تعاون 
خواست تا در قالب تفاهم نامه ای مشکل درمان تمام کارگران با هر شرایط 

استخدامی را به صورت ریشه ای حل کنند.
زهرا ســاعی درگفت وگو با خانه ملت، در مورد پیشنهاد رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه مطب های خصوصی همزمان با روز 
کارگر به ویزیت رایگان این قشــر بپردازند، گفت: این پیشنهاد نمادین 
نشان دهنده ادای احترام و تکریم کارگران است و اینکه پزشکان به عنوان 
قشر خدوم و زحمتکش پیوسته به این موضوع توجه ویژه ای دارند تا به 
قشر زحمتکش دیگری که از وضعیت معیشتی مطلوبی برخوردار نبوده و 
از اقشار متوسط رو به پایین محسوب می شوند به صورت رایگان خدمات 

ارائه دهند، اقدام درخوری است.
پرداخت ویزیت برخی از پزشکان توسط کارگران امکانپذیر 

نیست
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی، ادامه 
داد: هم اکنون با وجود مشکات اقتصادی و تورم در کشور پرداخت ویزیت 

برخی از پزشکان توسط کارگران امکانپذیر نیست، بنابراین این حرکت 
نمادین می تواند نشــان دهنده ضرورت همبســتگی، همراهی و توجه 

جامعه پزشکی نسبت به کارگران باشد.
تمام کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند

عضو کمیته بهداشــت، درمان و سامت فراکســیون زنان مجلس، 
تصریح کرد: البته اگر بخواهیم به صورت طوانی مدت به این موضوع نگاه 
کنیم، می طلبد که تاش کنیم تمام کارگران حتما تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند، کما اینکه بخشی از آنها که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هستند برای درمان خود به مراکز درمانی این سازمان مراجعه می کنند، 
اما بخشی از کارگران که به صورت قراردادی و روز مزد استخدام می شوند 
و از نظر امنیت شغلی در مخاطره هســتند، در تامین هزینه های درمان 
خود با مشکل مواجه می شوند و در این شــرایط امکان مراجعه به مراکز 

درمانی و پیگیری بیماری خود را ندارند.
تمام کارگران باید از مزایای درمان کم هزینه بهره مند شوند

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: آنچه مسلم است باید 

مسئوان مربوطه فعال در وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به عنوان متولی در قالب تفاهم نامه ای مشــکل درمان 
کارگران را به صورت ریشــه ای حل کنند تا تمام آنها با هر نوع شــرایط 

استخدامی بتوانند از مزایای درمان کم هزینه بهره مند شوند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسامی، افزود: اگر این امر 
محقق شود، می تواند گره گشا وضعیت درمان کارگران باشد و مشکات 
مرتبط با ســامت آنها را حل کند، بنابراین انتظار داریم از طریق تعامل 

وزارتخانه های مربوطه این موضوع به نتیجه برسد.

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران با بیان اینکه حفظ جایگاه شــورا از منافع فردی و 
جناحی مهم تر است، گفت: شهرداری تهران خود را ملزم 

به تعامل با شورا نمی داند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد حق شناس روز یکشنبه در 
یکصد و سی و هفتمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور 
خود افزود: حدود پنج ماه از انتخاب سومین شهردار دوره 
پنجم شورای شــهر می گذرد و امید و انتظار آن بود که با 
انتخاب یک شهردار اصاح طلب آشــنا به امور شهری و 
شــهرداری شــاهد دوره ای موفق ، کارآمد و پرافتخار در 

مدیریت شهری تهران داشته باشیم. 
وی افزود: اما به نظر می رسد که شهردار تهران و به تبع 
آن مدیران طراز اول شهرداری تعامل سازنده و قابل قبولی 
با شورای شهر ندارند و اساسا خود را ملزم به این تعامل نمی 

دانند. 
حق شناس اظهار داشــت: این وضعیت یا ناشی از آن 
است که مدیران شــهرداری آگاهانه قصد بی توجهی به 
جایگاه قانونی شــورا را دارند و یا درک درستی از مدیریت 

شورایی ندارند. 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران گفت: در این شرایط از یک سو شورای شهر از عمل 
به وظایف ذاتی و قانونی خود باز می ماند و از ســوی دیگر 
در فقدان پشتوانه شورا، ســطوح پایین مدیریتی و بدنه 

شهرداری دلگرمی و ثبات ازم را در پیشبرد امور ندارند. 
وی ادامه داد: حاصل چنیــن وضعیتی بی خاصیت و 

متزلزل شدن اساس نهاد شورای شهر، نقض عهد و پیمان 
شــورای پنجم با مردم، رکود، رخوت و نابسامانی مزمن و 
هدر رفت منابع و زمان در حوزه اجرایی شهرداری تهران 

است. 
حق شــناس تاکید کرد: آنچه امروز به عنوان شورای 
شهر می شناسیم برای نخستین بار در سال ۷8 و در دوره 

دولت اصاحات شکل واقعی و عملیاتی به خود گرفت.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران گفت: اســاس شــورا در قانون اساسی جمهوری 
اســامی برآمده از دل انقاب اســامی پی ریزی شده و 
انقاب اســامی خود حاصل مبارزه هــای حق طلبانه و 

دموکراسی خواهانه پیشینیان و مشروطه خواهان است.
وی ادامه داد: نهاد شورا نهادی مردمی است که ریشه 
در عمق تاریخ و اعتقادات دینی و آزادی خواهی این ملت 

دارد.
حق شناس تاکید کرد: در آن زمان که جهان غرب در 
تاریکی و ظلمت خود گم شــده بود بر اساس وحی الهی 
پیامبر اکرم)ص( مدیریت شــورایی را که هم نشــان از 
دموکراسی داشت و هم عقانیت و خرد را نمایندگی می 
کرد در خطیرترین امور سیاســی و اجتماعی امت اسام 

بکار می بست.
این عضو شــورای شهر تهران یادآور شــد: این ملت و 
نظام جمهوری اسامی بر اساس این اعتقادات و مبارزات 
بزرگ مردانی همچون امام خمینی )ره( و آیت اه طالقانی 
توانست چنین نهاد ارزشــمندی را در ساختار سیاسی 

کشور پایه بگذارد .
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران تاکید کرد: هیچ کس حق نــدارد گامی در جهت 
تضعیف و بی خاصیت کردن این نهاد برخواســته از رای 
مردم بردارد یا در مقابل کسانی که در صدد تضعیف آنند 

سکوت و مماشات کند.
وی گفت: ایــن نهاد مبتنی بر اعتقــادات دینی و رای 
مردم وظیفه تقنین و نظارت، انتخــاب مجری، ارزیابی 
عملکرد و پیگیری و پاســخگویی به مطالبات مردم را در 
حوزه مدیریت شــهری به عهده نمایندگان شورای شهر 

می گذارد.
حق شناس تاکید کرد: نمایندگان شورا به همان دلیلی 
که شهرداری همسو و همراه با سیاست های شورا را انتخاب 
می کنند، برای عمل به وظایف قانونی خود باید در انتخاب 
مدیران عالی و میانی حوزه شهری در حوزه های تخصصی 

مورد مشورت قرار بگیرند. 
وی اضافه کــرد: در فقدان این نگاه راهبــردی و نبود 
روحیه تعامل و همکاری است که شاهد بروز ناهماهنگی 
در تصمیم ســازی و ناکارآمدی در مدیریت عالی شهری 
خواهیم بود. حق شــناس افزود: در این شرایط پس دیگر 
نظارت و یا سیاستگذاری شورا هم معنایی ندارد و امکان 

پاسخگویی به مطالبات و پرسش های مردم هم نیست. 
 وی با طرح این پرســش که آیا درک و فهم ما از شورا و 
دموکراسی همین قدر اســت، افزود: اینکه یک ملت در 
سرما و گرما در صف های طوانی رای با هزار امید بایستند 
و رای بدهنــد و نمایندگانی انتخاب شــوند و همه رای و 
اعتماد ملت و خود را یک جا تقدیم یــک فرد کنند و فرد 
منتخب پس از نشستن بر کرسی شهرداری خود را مبرا از 
رای مردم و نظارت منتخبین آن دانسته و صاحب همای 
سعادت بداند ، دوستان مدرسه و دانشگاه را دور خود جمع 
کند و نهاد شورا و تفکر یک جریان و حاصل چند صد سال 
تاش و مبارزه یک ملت را به پوچی بکشــاند چه معنایی 
دارد.رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران ادامه داد: واضح است که شوراهای شهر و شهرداری 

نظامی یکپارچه به عنوان مدیریت شهری دارد.

حق شناس ادامه داد: در نظام مدیریت شورایی مردم 
نمایندگانی را به عنوان اعضای شورای شهر برای اداره امور 

شهر بر می گزینند. 
وی گفت: نمایندگان منتخب بــه نمایندگی از طرف 
مردم و خاستگاه رای خود فردی همسو را به سمت شهردار 
انتخاب می کنند کــه در چارچوب سیاســت ها و تحت 
نظارت شورا سکان اداره امور اجرایی مدیریت شهری را به 

عهده گیرد.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران ادامه داد: امروز حفظ جایگاه و اســاس نهاد شورا از 

منافع فردی و گروهی و جناحی مهم تر است.
وی افزود: پس ازگله ها و توصیه ها و تذکرات مستقیم 
و غیر مســتقیمی که تا کنون در این خصوص داده شده 
وقت آن رسیده که شورای شــهر به عنوان اتمام حجت با 
قاطعیت تمام و در حرکتی جمعی و منسجم تذکر نهایی را 
در جهت اصاح رویه فعلی صادر کند چرا که روح آزادگی و 

اصاح طلبی جز این را بر نمی تابد.
نامگذاری معابر بنام هنرمندان سیاسی نبود

حق شــناس در ادامه با بیان اینکه شورای شهر تهران 
مفتخر است که تعدادی از معابر شهر را به نام مشاهیر زنده 
و هنرمندان نام آشنای این مرز و بوم نامگذاری کرده است، 
گفت: شورای شــهر در این نامگذاری به هیچ وجه اهداف 
سیاسی نداشته و صراحتا اعام می دارد نامگذاری اماکن 
و معابر به نام مشــاهیر و هنرمندان زنده ، مرد یا زن ، صرفا 
اقدامی فرهنگی و در راســتای پاسداشــت سرمایه های 

فرهنگی و اجتماعی شهر و کشور است . 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تأکید کرد: اینکه شورای شــهر در تاش است تا توجه به 
مشــاهیر زنده و در قید حیات را در دستور کار فرهنگی 

جامعه قرار دهد اقدامی ارزشمند و قابل دفاع است . 

عضو فراکسیون کارگری مجلس:

تمام کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند

عضو شورا: 

شهرداری تهران خود را ملزم به تعامل با شورا نمی داند



مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
با بیان اینکه با این ســطح از مدیریت، صنعت برق 
خوزســتان به روزهای طایی خود برگشته است، 
گفت: بحران سیاب با این حجم و گستردگی اگر 
در هر کجای کشــور بود برای ما مشکل ایجاد می 
کرد اما در خوزستان بدون مشکل و خاموشی رفع 

شد.
 داود فرخزاد در جلسه شــورای پایایی صنعت 
برق خوزستان، اظهار داشت: از اقدامات انجام شده 
برای مقابله با سیاب در پســت های برق بازدید 
کردم و ســطح این اقدامات در این بــازه زمانی به 
صورتــی بود کــه به وجــود چنیــن مدیرانی در 

مجموعه صنعت برق افتخار کردم.
وی بــا تبریک به صنعت برق خوزســتان برای 
حفظ پایداری شبکه برق در سیاب، تصریح کرد: 
برای صنعت برق کشور یک افتخار و الگو هستید و 
صمیمانه از تاش های صورت گرفته تشــکر می 

کنم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
با بیان آنکه همه پســت های برق خوزســتان در 
شــبکه برق سراسری تاثیر گذار هســتند، اضافه 
کرد: مدیریت و تاش های شبانه روزی شما باعث 
شده تا 12 فرودین امسال، پانزدهمین سال بدون 
BLACK OUT )خاموشی گســترده شبکه 

برق( را در این شــرایط جوی و فشــارهایی که از 
طرف بدخواهان بیرونی هست پشت سر بگذاریم.

فرخــزاد هماهنگــی مدیــران صنعــت برق 
خوزستان و استاندار را عامل موفقیت های صنعت 

برق خوزستان عنوان کرد.
وی تاکید کــرد: با کمــک همدیگر تاش می 
کنیم تا مردمی کــه از جنبه هــای دیگر زندگی 
تحت فشار هســتند در بحث برق مشکلی نداشته 

باشند و این میثاق ما در صنعت برق است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
افزود: دســتاوردهای مدیریت ســیل و خسارت 
های وارده را به مدیران ارشــد گزارش می کنم تا 
با تامین خواسته های شــما و تزریق منابع مالی، 
خوزستان سال 98 را همانند 9۷ بدون خاموشی 

سپری کند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز در این نشست با تشریح اقدامات انجام شده در 
مقابله با سیل، گفت: مسئولیت ما حفظ پایداری 

برق در هر شــرایط است و در ســیاب اخیر نیز با 
توجه به این میثاق عمل کرده ایم.

محمود دشــت بزرگ با بیان آنکه سیاب 51 
پست و و 1۷00 دکل را درگیر کرده بود و در در 28 
پســت انتقال و فوق توزیع اقدامات ایجاد خاکریز 
و ســیل بند برای محافظت از پست ها انجام شد، 
بیان کرد: ماندگاری ســیاب و گستردگی آن به 
صنعت برق استان بیش از ســه هزار میلیارد ریال 
خســارت های وارد کرده و ازم اســت که منابع 
مالی تامین شود تا هر چه ســریع تر آسیب های 

شبکه را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه با ورود به نیمه دوم اردبهشت 
مصرف برق رشــد 2 هزار مگاواتی خواهد داشت، 
تصریــح کرد: فرصــت زیادی برای رفع اشــکال 
از شــبکه برق نمانده و باید کمک هــای مالی در 
اختیار شرکت قرار بگیرد تا هم آسیب های وارده 
سیل برطرف شــود و هم بتوانیم طرح های ویژه 

تابستان را به اتمام برسانیم.
شایان ذکر است، در این جلســه مدیرعامل و 
سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
و اهواز و مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد نیز گزارش هایی از 
اقدامات انجام شــده در مقابله با سیل و وضعیت 

شبکه برق برای تابستان 98 ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

حفظ پایداری شبکه در سیاب خوزستان افتخار آمیز بود

فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
رشت در دومین نشست تخصصی حمل و نقل شهری رشت ، روز 
ایمنی و حمل و نقــل را نقطه عطف اراده و عــزم  ملی برای تحقق 
روزهایی بدون حادثــه رانندگی خواند و بیان داشــت: تاش در 
راستای فرهنگ  سازی در زمینه کاهش تصادفات مهمترین عامل 
در پیشگیری از سوانح رانندگی است وی افزود: امروز به مناسبت 
روز ملی حمل و نقل و ایمنی، دومین نشســت تخصصی حمل و 

نقل شهری رشــت با موضوع ارایه طرح جامع ایمنی حمل و نقل 
شهر رشت و رونمایی از پویش همرکاب شــو برگزار شد که در آن 
ضمن ارائه طرح از سوی مشــاوران حاضر در نشست ، مدعوین و 
همشهریان را به پیوســتن در پویش همرکاب شو دعوت کردیم. 
جمشیدپور با تاکید بر ضرورت پیوستن مدیران به پویش همرکاب 
شو خاطرنشان کرد: اگر استفاده از دوچرخه در همه ادارات، ارگانها 
و بخش های دولتی و خصوصی فراگیر شــود خواهیم دید که در 

آینده ای بســیار نزدیک دوچرخه در سبد حمل و نقل شهروندان 
قرار گرفته و به واسطه آن شاهد استقرار مداوم هوای پاک و کاهش 
چشم گیر تصادفات درون شهری خواهیم بود.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری رشــت تصریح کرد: اگر مدیران و چهره های 
محبوب مردمی پیشگام استفاده از دوچرخه شوند به زودی سیل 
عظیمی از شــهروندان به تبعیت از مدیران همراه ما در این پویش 

خواهند شد.

5شهرستانضرورت پیوستن مدیران به پویش همرکاب شو
افتتاح زیرگذر آیت اه 
هاشمی در آینده نزدیک

البرز – محمد رضا خمســه  - شهردار کرج 
از افتتاح پروژه ادامه مهرویا ) زیرگذر آیت اه 

هاشمی ( در آینده نزدیک خبر داد.
علــی اصغر کمالــی زاده در صد و ســی و 
هشتمین جلسه شورای شهر کرج با تبریک 
روز شــوراها، هفته کارگــر و روز معلم، افزود: 
پروژه ادامه مهرویا آماده بهره برداری است و 
تنها دلیلی که این پروژه همزمان با روز شوراها 
افتتاح نمی شود، به اتمام نرسیدن روشنایی آن 
است که می خواســتیم این زیرگذر به صورت 

کامل به بهره برداری برسد.
وی گفت: با بهره بــرداری از زیرگذر آیت 
اه هاشمی دسترسی مناسبی برای شهرمان 

ایجاد خواهد شد.
شــهردار کرج اضافه کرد: بــا افتتاح این 
زیرگذر، منطقه مهرشــهر از بن بست خارج و 

ترافیک این محدوده رفع خواهد شد.
مبادله 400 موافقت نامه عمرانی

در ادامه ، کمالی زاده به مبادله حدود 400 
موافقت نامه عمرانی اشــاره کرد و گفت: این 
موضوع کمک زیادی به تسریع در اتمام پروژه 

ها دارد.
شــهردار کرج همچنیــن از 530 ردیف 
بودجه عمرانی در شــهرداری یاد کرد و گفت: 
بخش عمده ای از این پروژه ها سنواتی است و 
20 درصد این پروژه ها مشمول 80 درصد وزِن 

کل اعتبار است.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا تاش 
شهرداری و حمایت شورا خدمات شایسته ای 

به شهروندان ارایه خواهیم کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه دستور داد :
 بررسی و تخصیص بودجه 
ازم برای محافظت از چاه 

های آستانه اشرفیه 
به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضاب استان گیان، 
مدیر امورآب و فاضاب آستانه اشرفیه برنامه 
های محافظــت از چاه های شهرســتان در 
مقابل باا آمدن احتمالی رودخانه سفیدرود 
را تشــریح کردبا توجه به بارندگی های اخیر، 
مهنــدس حیــدری فرماندار شهرســتان 
آستانه اشرفیه به همراه اعضاء کمیته بحران 
از چاه های آب شــرب واقع در بستر رودخانه 
ســفیدرود درمنطقــه کیســم و همچنین 
تاسیسات خط انتقال تصفیه خانه آب گیان 
که روی رودخانه روستای سالستان واقع شده 
و تامین آب شرب شــهرهای آستانه اشرفیه و 
بندرکیاشهر و روستاهای در مسیر را بر عهده 
دارد، بازدید بــه عمل آورد طی ایــن بازدید 
اســمعیلی مدیر آب و فاضاب امور آســتانه 
اشرفیه در خصوص احتمال آب گرفتگی چاه 
ها با توجه به بارش های اخیر و باز شدن دریچه 
های سد سنگر و باا آمدن سطح آب رودخانه 
ســفیدرود توضیحاتی ارائه کــرد حیدری 
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه با توجه به 
توضیحات مدیر امور شهرستان دستور تهیه 
طرح و برآورد هزینه حفاظت از چاه ها و ارائه به 
کمیته بحران شهرستان به منظور بهره مندی 

از اعتبارات حوادث و اتفاقات را صادر کرد

معامله ی قرن هیچ وقت محقق نمی شود
 قدس پایتخت فلسطین می ماند 
مسؤول شورای تبلیغات اسامی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: بــه کوری دشــمنان قدس 
پایتخت فلسطین می ماند و دشمنان اسام در این 
خصوص به جایی نخواهند رســید و معامله قرن 

بی نتیجه خواهد ماند.
علی گرجی در اولین جلســه بزرگداشــت 
سی  امین ســالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار 
انقاب اســامی و راهپیمایی روز جهانی قدس 
با اشاره به مناســبت های مهم گذشته و اقدامات 
انجام شــده گفت: از آنجایی که همگی ما ســر 
سفره انقاب هستیم بایستی بزرگداشت مراسم 
ارتحال امام هرچه بهتر نسبت به گذشته برگزار 

شود.
مسؤول شورای تبلیغات اسامی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه ســه سال گذشته و 
همزمانی ایام ارتحال امــام خمینی و ماه مبارک 
رمضان کاروان اعزامی به حرم مطهر امام نداشتیم 
اما امسال متفاوت از ســال های قبل برنامه ریزی 
می شــود.وی با بیان اینکه ایام ســالگرد ارتحال 
امام)ره( مراسم عزا نیست، افزود: بایستی در شان 
مقام امام خمینی)ره( بزرگداشت مناسبی برگزار 
شود.گرجی با اشاره به تقارن ایام ارتحال امام)ره( 
با عید ســعید فطر، اضافه کرد: ستاد بزرگداشت 
مراســم ارتحال امام اعام کرده  است، در سراسر 
کشــور روز 13 خرداد مراســمات برگزار شود.

مســؤول شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: مراسم 
بزرگداشــت امام)ره( باید به گونه ای باشــد که 
همه ی ابعاد شخصیتی و عملی امام را نشان دهد 
ابعاد وجودی امام در سراسر جهان گسترده است 
این مراســم باید تصویر جامعی از حرف و راه امام 

باشد.

با اجرای عملیات رینگ شبکه توزیع 
فشار آبمنطقه پایین شهر 

املش تعدیل شد
قربانی گفت: عملیات رینگ شبکه توزیع 
آب املش با هدف تعدیل فشار آب در منطقه 
پایین املش و همچنین ارتقــاء کیفیت آب 
انجام شد مدیرآبفای املش لوله های استفاده 
در این پــروژه را پلی اتیلــن 110میلی متر 
عنوان کرد و افزود: با اینکــه این عملیات 30 
متر در بستر خاکی انجام شده است اما 1018 
متشرک ذینفع را تحت پوشش قرار می دهد 
قربانی مجموع اعتبارات هزینه شــده را 36 
میلیون ریال و از محل اعتبارات جاری شرکت 
عنوان کردکه به صورت امانی به اجرا درآمده 

است
 

عیادت جمعی پرسنل کادر تیپ 
نیروی مخصوص ۱5 امام حسن 
مجتبی) ع( بهبهان از بیماران 

دایی زاده-خبرنگار بهبهان:به مناســبت 
هفته ســامت ،جمعی از پرســنل این یگان 
به همراه امــام جمعه شهرســتان بهبهان،از 
بیماران بخش های مختلف بیمارستان دکتر  
شهیدزاده این شهرســتان با اهداء شاخه گل 

دیدن وعیادت نمودند.
دراین مراســم مســئول بهــداری یگان 
ضمن قدردانی از زحمات پرســنل و مدیریت 
بیمارســتان و تبریــک به مناســبت هفته 
سامت،هدف از این دیدار وعیادت همدردی 

وهمزاد پنداری با بیماران برشمرد.
ســرهنگ طیبی با بیان اینکــه نیروهای 
مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران انقاب اسامی 
عاوه بر بعد نظامی در بعــد اعتقادی که الهام 
وتاسی گرفته از ســیره وروش ائمه اطهار )ع( 
می باشد را در تمامی سطوح مختلف سر لوحه 
کار خود قرار داده است وافزود:مردم عریز و قدر 
شــناس ما،این اعتقاد وباور و نگرش را داشته 
باشــند که نیروهای مسلح همیشــه در کنار 

آنهاهستند

با اعتبارات حاصل از تبصره 
۳ عملکرد چاه آب شماره ۲ 
کشتارگاه املش بهبود یافت

به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضاب استان گیان، 
مدیر امورآب و فاضاب املش از بهبود عملکرد 
چاه شــماره 2 املش در پی انجام برنامه های 
تعمیرو نگهداری خبرداد قربانی گفت: آبفاي 
شهرستان املش در راســتاي افزایش میزان 
تولید و عملکرد بهتر چاه شماره 2 کشتارگاه 
املش بازسازي،ایروبي و احیاء چاه مذکور را 
در دستور کارخود قرارداد. این عملیات شامل 
برس زني، پیستون زني وآزمایش پمپاژ آب و 
همچنین ویدئومتري اولیه وثانویه می شد که 
توسط شرکت آبکام شمال گیان با اعتباري 
معادل 150میلیــون ریال از محــل در آمد 
هاي حاصل از تبصره 3 به اتمام رسیدقربانی 
یادآوری کرد: این عملیات به منظور بررســي 
وضعیت ایه هاي آبخــوان ،کارکرد بهتر چاه 
وهمچنین افزایش دبي آب چاه و برخورداري 
شهروندان از آب شرب سالم و بهداشتي انجام 
شده استوی آبدهی گذشته این چاه را یک لیتر 
برثانیه عنوان کرد و افزود: بــا انجام عملیات 
گفته شده میزان آبدهي چاه به 4 لیتر بر ثانیه 

افزایش یافته است

جلسه مدیریت بحران شرکت 
گاز استان گیان برگزار شد

به گــزارش روابــط عمومــی گاز گیان ، 
مدیرعامل این شــرکت از برقــراری وضعیت 
پایدار جریان گاز در شهرســتان های شرقی 
استان خبر داد و از همه اعضای کمیته بحران، 
روسا، مسئولین و پرســنل ادارات گاز بجهت 
تاش شــبانه روزی برای پایداری جریان گاز 
مشترکین تشکر و قدردانی نمود.مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان گیان اظهار داشت:  در 
شــرایطی که خط اصلی انتقال گاز با مشکل 
مواجه شده بود، همکارانم با حضور در ایستگاه 
های گاز کنترل دستی توزیع گاز به مشترکین 
را بر عهده گرفتند. مهنــدس اکبر از وصل گاز 
واحدهای صنعتی شــرق اســتان  خبر داد و 
گفت: گاز ایستگاه های CNG نیز وصل شده و 
خوشبختانه هم اکنون وضعیت عادی در شرق 
گیان برقرار شــده و با توجه به شرایط جوی و 
گرمای هوا فعا در شرایط پایدار هستیم.وی از 
همه مشترکین فهیم گیانی بویژه مشترکین 
گاز در شهرســتان های آســتانه اشــرفیه، 
اهیجان، لنگرود، ســیاهکل، املش و رودسر 
بجهت صرفه جویی و مدیریــت مصرف گاز با 
وجود برودت شدید هوا، تقدیر تشکر و قدردانی 
نمود.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیان 
گفت: پایــداری کامل زمانی ایجاد می شــود 
که تعمیرات خط انتقال گاز توســط همکاران 

محترم خط انتقال گاز منطقه 9 به پایان برسد.

خبر خبر
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رئیس ایمني، بهداشت، محیط زیست، پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنــوب از برگــزاری دوره های آموزش 
HSE برای 28 هزار و ۷19 نفــر از کارکنان این 

شــرکت درقالب 318 هــزار و ۷96 نفر ســاعت 
درراســتای ارتقا ســطح آگاهی های کارکنان و 
همچنین پیاده ســازی فرهنگ HSE در ســال 

139۷ خبر داد.
علی صفی خانی اظهار نمود: نگاه ویژه و تاش 
در جهت حفظ و ارتقاء ســامت و ایمنی کارکنان 
و مدیریت صحیــح و بهینه در حــوزه حفاظت از 
محیط زیست همواره از اولویت های مهم شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب بوده است.

وی با اشاره به گستره شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب بالــغ بر 400هزار کیلومتر از اســتان 
بوشهر تا شمال خوزســتان و مسوولیت مدیریت 
ایمنی تصریح کرد: همسو با سیاست های اباغی 
وزارت نفــت مبنی بر توجه ویژه بــه اصول ایمنی 
و تأکید بر برگزاری دوره های آموزشــی در حوزه 
HSE و مدیریت بحران، اداره ایمنی، بهداشــت 

و محیط زیســت شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنــوب از ابتــدای ســال 9۷ تا کنــون موفق به 
برگزاری 318 هزار و ۷96نفر ســاعت آموزش به 

کارکنان شده است.
صفــی خانی بــا بیان اینکــه ایــن دوره ها در 
زمینه های آتش نشــانی، ایمنی، حفاظت محیط 
زیســت، پدافند غیرعامــل، مدیریــت بحران و 
بهداشت حرفه ای در شــرکت های تابعه مناطق 
نفت خیز جنوب و زیر نظر مســتقیم کارشناسان 
این امور برگزار شــده اســت، اظهار داشــت: این 
آموزش ها در راســتای خط مشی ســازمان و به 
منظور ارتقاء ســطح ســامت کارکنــان و حفظ 
اموال و سرمایه های شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب برگزار می شود.
وی افــزود: در حال حاضر در گســتره مناطق 
نفت خیز جنوب تعداد 25 ایســتگاه آتش نشانی 
در کنار تاسیســات قرار دارد کــه آمادگی ازم را 
درخصوص مقابله با حوادث و شــرایط اضطراری 

دارا میباشند.
صفی خانــی گفت: بایــد بپذیریــم در بحث 
ســامتی و امنیت خانواده بزرگ صنعت نفت در 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مسوولیت 
ما سنگین اســت  چرا که هر چه ایمنی در محیط 
کاری مطلوب تر باشد آســایش و آرامش خانواده 

های کارکنان را به همراه دارد.
 رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب به دیگر فعالیت های 
این اداره اشــاره داشــت و افزود: انجام 14 هزار و 
946 فقره بازرســیHSE به منظور شناســایی 
نقاط مخاطره آمیــز و ارائه راهــکار جهت حذف 
یا کاهش ریســک ناشــی از کارهــای عملیاتی و 
تعمیراتی، توسط کارشناسان واحدهای HSE از 
بارزترین فعالیتهای میدانی این شرکت بوده است 

و صدور بالغ بر 105 هزار و ۷1۷ فقره اجازه نامه کار 
)پرمیت( نشان از تعدد کارهای تعمیراتی و کنترل 
اقدامات بازدارنده در راســتای پیشگیری از بروز 

حوادث دارد.
برگــزاری بیــش از 250 فقره مانور شــرایط 
اضطــراری درراســتای ارتقا امادگــی کارکنان 
بمنظور مقابله با اتفاقات از اهم اقدامات پیشگیرانه 
و واکنشی محسوب میگردد. مشارکت در عامت 
گذاری بیش از 1۷6 موقعیت جدید چاه های نفت 
کمک شــایانی درجهت درنظر گرفتــن الزامات 
HSE در انتخــاب موقعیتهــای کاندید حفاری 

نموده اســت. ازم به ذکر اســت جهت ســاخت 
محوطه چاه از منظر ایمنی و زیســت محیطی از 
نقطه نظرات کارشناس ما اســتفاده می گرددکه 
پس از این مرحله ســاخت موقعیت و انتقال دکل 

به آنجا مجاز می گردد.
هدف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاکید 
بر انجام اقدامات پیشــگیرانه می باشــد و این امر 
میســر نمیگردد مگر آنکه مشارکت عمومی همه 

کارکنان مناطق نفتخیز را در پی داشته باشد.

تعداد مســتمری بگیران اســتان 
شامل بازنشســتگان،از کارافتادگان 
کلی و بازماندگان لغایت پایان ســال 
1396، 35 هزار و یکصد و شــصت و 
هشت نفر بوده که لغایت آذر ماه سال 
139۷ این تعداد به 3۷هزار و هفتصد 
و چهل هشــت نفر رســیده است که 
نسبت به پایان ســال 1396 بیش از ۷ 

درصد رشد داشته است .
به گــزارش روابط عمومــی اداره 
کل تامیــن اجتماعــی ،مدیــر کل 
تامین اجتماعــی با اعــام این خبر 
گفت:ســازمان تامیــن اجتماعــی 

مراحل رشــد خود را طی مــی نماید 
لیکن مدیریت صحیح منابع و مصارف 
می تواند در پایداری صندوق سازمان 
تامین اجتماعی -که ســازمانی بین 
النسلی می باشد –نقش بسیار مهمی 

را ایفاء نماید .
غامرضا محمدی با اشاره به رابطه 
دوسویه و تقویت کننده بین گسترش 
اشتغال و توسعه نظام تامین اجتماعی 
افزود: بواسطه اشــتغال و رونق تولید 
،پایه های تامین اجتماعی نیز تقویت 
می گــردد از طرفی دیگر  ســازمان 
تامیــن اجتماعی وظیفــه حمایت از 

نیروی کار و تولید را بر عهده دارد.
محمدی نسبت پشتیبانی را یکی از 
مهمترین شاخص های نظام بیمه ای 
دانست و خاطر نشان کرد: این نسبت 
که تعداد بیمه شــدگان به   مستمری 
بگیران را نشــان می دهد در سالهای 
اخیر   به زیر 6 نفر بیمه شــده رسیده 

است.
وی با اشــاره به رشــد ۷درصدی 
مســتمری بگیــران طــی نــه ماهه 
ســال139۷ نسبت به ســال گذشته 
تاکید کرد: نرخ رشد مستمری بگیران 
در کشور و اســتان به سرعت در حال 

افزایش است که این روند تاثیر بسیار 
زیادی بر نســبت پشــتیبانی دارد از 
ایــن رو برنامــه ریزی جهــت تحقق 
درآمدهای ســازمان جهت پوشــش 

تعهدات بسیار ضروری است
محمدی با اشــاره به این نکته که 
وجود سابقه بیمه و بازنشستگی برای 
هر شخص یک ســرمایه و دارایی مهم 
محســوب می شــود افزود: باید این 
نکته بــرای همگان محــرز گردد که 
ســوابق کارکــرد تامیــن اجتماعی 
همچــون دارایی های دیگــر هر فرد، 
یــک اندوختــه و دارایی مانــدگار و 

قابل اتکاست، که در شــرایط لزوم به 
کمک و یاری بیمه شــدگان می آید و 
نباید فکر کرد کــه پرداخت حق بیمه 
هدر دادن پول اســت، بلکه باید به آن 
به مثابه یک سرمایه گذاری برای آتیه 
خود، خانــواده و فرزندان نگریســته 

شود .

رئیس اتاق بازرگاني فارس خاطرنشــان کرد: سالیان متمادي 
است که مجلس براي اشــتغال پایدار پول مصوب مي کند اما هیچ 
اشتغال پایداري ایجاد نشــده و نتیجه آن تنها توزیع هلي کوپتري 

پول شده است .
جمال رازقي شــنبه ۷ اردیبهشت در جلسه شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي که با حضور رئیس و اعضاي کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسامي در شیراز برگزار 
شد، گفت: اگرچه عدد مساحت فارس و جمعیت آن 6 و ۷ است اما 
جي دي پي آن 4.5 اســت .وي با بیان اینکه طي سال هاي گذشته 
اتفاقات خوبي با حمایت دولت از بخش خصوصي در اســتان رقم 
خورده، بر تداوم حمایت هاي دولتي در سطح ملي و استاني به ویژه 

در بخش تولید و صادرات تاکید کرد .
رئیس اتاق بازرگاني فــارس یکي از بزرگتریــن موانع تولید را 
مباحث بانکي و حذف ســود مرکب ذکر و در این باره گفت: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام علي رغم مصوبه مجلس اما این مهم را رد 
کرد در  حالي که مي توانست کمک خوبي به تولید و صادرات کشور 

کند .
رازقي بــا تصریح اینکه رونــق تولید بدون انجــام پیش نیازها 

امکان پذیر نیســت، گفت: نظام بانکي، مالیاتي و تامین اجتماعي 
مشکاتي را براي بخش تولید و صادرات در کشور ایجاد کرده است 

.
وي همچنیــن به محتواي اصلــي کتاب هنر تحریم ها اشــاره 
و عنوان کــرد: تولید به ویژه تولیــد صنعتي در ایــران مهمترین 
هدفگذاري این کتاب اســت که با تمرکز بــر آن تاش می کنند تا 

 کشور را از پاي در آورند .
رئیس اتاق بازرگاني فارس به ســهم بازرگاني کشور در برنامه 
سوم تا پنجم توسعه اشــاره و عنوان کرد: این سهم از 15.3 درصد 
آغاز شد و به 4۷.8رسید.در بخش صنعت نیز از 28 درصد آغاز و به 

18.5 درصد کاهش یافته است .
ازقي با بیــان اینکــه 65 درصد از مالیــات کشــور را تولید و 
واحدهاي صنعتي پرداخت مي کنند اما سهم اصناف تنها 4 درصد 
اســت، تاکید کرد: از مجلســي که در رأس امور است در خواست 

رونق تولید داریم .
وي همچنین با تاکید بر ضرورت پردازش ریشه اي به مشکات 
تولید در کشور، گفت: نقدینگي کشور به از یک میلیارد و 400 هزار 
میلیون تومان هم فراتر رفته است و ســودي که بانک ها شناسایي 

مي کنند هزار و 200 میلیارد تومان اســت و در این حال می توان 
گفت که نظام بانکي کشور در زمین آمریکا بازي مي کند .

رئیس اتاق بازرگاني فارس با بیان اینکه پاشــنه آشیل اقتصاد 
کشور تنها تولید است، تصریح کرد که قوانین ما بعضا خاف تولید 

است .
رازقي همچنین پیشــنهاد کرد که در ســال رونق تولید مشابه 
اختیارات سه قوه در استان ها شکل گیرد و براي تولید هدفگذاري 
شــود و گفت: علي رغم وجود تمام موانع امــا مي توانیم 30 درصد 

تولیدات و صادرات را افزایش دهیم .

برگزاری بیش از 318 هزار نفرساعت دوره آموزش HSE در مناطق نفتخیز جنوب

مدیر کل تامین اجتماعی استان  چهارمحال و بختیاری اعام کرد :

در نه ماهه سال 13٩٧ افزایش ٧ درصدی مستمری بگیران استان

رئیس اتاق بازرگاني فارس:

نتیجه اقدامات برای اشتغال پایدار تنها توزیع هلیکوپتری پول بوده است
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روسیه پس از مذاکرات مشترک با باروس، اکراین و لهستان در 
مینسک، درنظر دارد ظرف 2 هفته صادرات نفت خود به اروپا را از 

طریق بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام جهان احیا کند.
به گزارش مهر ، لهســتان، آلمان و اکراین و کشورهای اروپایی 
دیگر این هفتــه واردات نفت روســیه از طریق خــط لوله دروژبا 
)بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام جهــان( را به علت آلودگی، 
تعلیق کردند. متوقف شــدن این واردات باعــث تأثیرات جانبی 

بیشتری در شبکه توزیع نفت شد.
پس از مذاکرات مشــترک این هفتــه، در پایتخت باروس، 
معاون نخست وزیر روســیه، دیمیتری کوزاک، در بیانیه ای گفت 
که 4 کشــور توافق کرده اند اقدامات مشترکی را برای از بین بردن 
تأثیرات آلودگی ها انجام دهند.کــوزاک در بیانیه این هفته گفت: 
این به ما اجازه می دهد، همانطور که قبًا برنامه ریزی شده بود، که 
تا 29 آوریل، نفت پاک را به مرز باروس تحویل دهیم و خط لوله را 

ظرف 2 هفته دوباره به راه بیاندازیم.معاون وزیر انرژی روسیه، پاول 
سوروکین، پس از مذاکرات، به خبرنگاران حاضر در مینسک گفت: 
یکی از گزینه های تأمین نفت پاک این است که محصوات نفتی 
آلوده را با صادرات معمــول روزانه خود مخلوط کنیم.خبرگزاری 
اینترفکس هم گــزارش داد که ترنس نفت، شــرکت انحصاری 
خط لوله روسیه، اعام کرده است این آلودگی ها که منجر به تعلیق 

صادرات اروپا شد، ممکن است عمدی و خرابکارانه بوده باشد.

هرچه به ماه رمضان نزدیکتر میشویم کااهایی 
که در این ماه مورد اسشــتفاده مردم قرار میگیرند 
مانند لبنیات و خرما روزانه با افزایش قیمت همراه 
هستند و این باعث می شــود تا قدرت خرید مردم 
هم روزنامه کاهش چشــمگیری داشــته باشد به 
طور مثال در تعطیات نــوروز قیمت پیاز به قدری 
افزایش یافت که با واکنش های مردمی روبرو شــد 
حال که نزدیک به ماه رمضان اســت قیمت خرما 
روزانه گران میشــود و کســی نیز پاسخوی گرانی 
روزنامه این کاانیست بلکه مسوول مرود نظظر نیز 

توقع دارد که در ماه رمضان خرما گرانتر نیز شود. 
قیمت خرما حباب دارد

عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس، گفت: در 
حال حاضر با توجه به صــادرات خرمای درجه دو 
و ســه تولیدی کشــور عرضه این محصول به بازار 

کاهش پیدا کرده است.
حبیــب اه نیکــزادی پناه عضو کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیســت 
مجلس شورای اسامی در خصوص دایل افزایش 
قیمت خرمــا طی ماه هــای اخیر، گفــت: قیمت 
همواره تابعــی از عرضه و تقاضا اســت و هر زمان 
محصولی عرضه کم و تقاضای فراوانی داشته باشد 

قیمت آن افزایش پیدا می کند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشــیر در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در حال حاضر 
با توجه به صادرات خرمای درجه دو و سه تولیدی 
کشور عرضه این محصول به بازار کاهش پیدا کرده 
است، تصریح کرد: هنوز نتواسته ایم راه کاری برای 
توســعه صنایع جانبی خرما ایجاد کنیم به همین 
دلیل خرمای درجه دو و سه کشور صادر می شود و 
تبدیل به مواد قضایی دیگر از جمله خمیر، کنسرو، 

سرکه و کمپوت می شود.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی 
با تاکید بر اینکه عمده خرماهای تولیدی کشــور 
در داخل به صورت ســاده خوری مصرف می شود، 
ادامــه داد: قیمت خرمــا در بازار واقعی نیســت و 
بخش عمده آن حبابی اســت هرچنــد قیمت این 
محصول در گذشــته نیز غیر واقعی و بسیار پایین 

بود. 
وی با اشــاره به اینکه تاش می کنیــم تا بازار 
خرما را به نحوی که کشاورزان و مصرف کنندگان 

آســیب نبینند مدیریت کنیم و ایــن روند را ادامه 
می دهیم، اضافه کرد: دو ســال قبــل این نگرانی 
وجود داشــت که باغداران درختان نخل را قطع و 
اقدام به کشت محصوات دیگری کنند زیرا تولید 

خرما دیگر برای آنها صرفه اقتصادی نداشت.
عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اســامی با تاکید 
بر اینکه قیمت فعلی خرما باعث شده تا کشاورزان 
برای ادامه فعالیت خود دلگرم باشند، عنوان کرد: 
در حال حاضر قیمت کارتن، کارگر و گرده افزایش 

پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی 
با اشــاره به اینکه خرمای مضافتی بم از خرماهای 
کم نظیر دنیا محصوب می شــود و باتوجه به هزینه 
تولید ایــن محصول قیمت واقعــی آن حداقل 50 
هزار تومان است و با گسترش صنایع تبدیلی امکان 
افزایش مجدد قیمت آن وجــود دارد، اضافه کرد: 
باید همواره به نهاده ها و هزینه هــای تولید توجه 

داشته باشیم.
عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شــورای اسامی در پایان، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر حدود بین 150 
تا 180 هــزار تن خرما در چهار شهرســتان حوزه 

انتخابیه مــن تولید می شــود کــه 120هزار تن 
آن درجه یــک و مابقی آن از کیفیــت پایین تری 

برخوردار هستند و صادر می شوند.
قیمت کنونی خرما ۶ برابر نرخ واقعی است

موســوی گفت: فروش هر کیلو خرما با نرخ 30، 
35 هزار و در برخی موارد بااتــر بیانگر فروش 5 تا 

6 برابری قیمت واقعی و سود کاذب داان است.
علی اصغر موســوی دبیر انجمــن خرما درباره 
آخرین تحوات بازار خرما اظهــار کرد: در ابتدای 
فصل برداشــت برخی داان قیمــت خرما را به 
حدی کاهش می دهنــد تا بتوانند پــس از خرید 
محصول از کشــاورزان ســود های هنگفتی را به 

جیب بزنند.
وی قیمت کنونی خرما در بــازار را غیر منطقی 
دانســت و افزود: در ابتدای فصل، داان هر کیلو 
خرما را تنها با نرخ یک هزار و 500 تا 3 هزار تومان 
از کشــاورزان خریداری کردنــد. افزایش کاذب 
قیمت ها و نوید مجدد افزایش قیمت در ماه رمضان 
اجحاف در حــق مصرف کنندگان اســت که باید 
دولت با این افراد ســودجو برخورد جدی داشــته 

باشد.
موســوی ادامه داد: بــا توجه به آنکــه انجمن 
قدرت اجرایی ندارد، از این رو بــرای تنظیم بازار و 

جلوگیری از ســودجویی داان کاری از دستش 
بر نمی آید.

این مقام مســئول قیمت منطقی هر کیلو خرما 
را 4 تا 5 هزار تومان اعام کــرد و گفت: فروش هر 
کیلو خرما با نــرخ 30، 35 هــزار و در برخی موارد 
بااتر بیانگر فــروش 5 تا 6 برابــری قیمت واقعی 

محصول و سود کاذب داان است.
وی با بیــان اینکه کمبــودی در عرضه خرما به 
بازار نداریم، اظهار کرد: ســال گذشته 900 تا یک 
میلیون تن خرما در کشــور تولید شد که طبق آمار 
تنها 500 تا 550 هزار تن از ایــن میزان در داخل 
مصرف می شود که به این ترتیب کمبود خرما تنها 

بهانه ای برای افزایش کاذب قیمت در بازار است.
به گفته وی، با توجه به نوسان نرخ ارز بخش قابل 
توجهی از خرمای کشــور به بازار های هدف صادر 
شــد که از این رو انجمن موافق پیمان ارز صادراتی 
اســت تا به این ترتیب از صادرات بی رویه محصول 

جلوگیری شود.
دبیر انجمــن خرما بــا تاکید بر پیمــان ارزی 
صادرات گفت: صادرکنندگان مطابق با ارزش های 
جهانی موظنــد ارز حاصل از صــادرات را به دولت 
برگردانند چرا که این امــر در کنار افزایش نظارت 
در داخل بــر جلوگیری از نوســان قیمت خرما در 

بازار تاثیر بسزایی دارد.
موســوی راه اندازی صندوق خرما را یکی دیگر 
از راه های کنترل قیمت در بازار دانســت و افزود: با 
توجه به آنکه راه اندازی این صندوق دست داان 
و واســطه گران را از بازار کوتاه می کند، بنابراین در 

تعادل قیمت و آرامش بازار تاثیر بسزایی دارد.
وی دربــاره آخرین وضعیت بــازار خرما در ماه 
رمضان گفت: با استمرار روند سودجویی داان و 
واسطه گران و فقدان نظارت بر بازار افزایش مجدد 
قیمت در ماه رمضان دور از انتظار نیســت که این 

امر بی انصافی در حق خریداران است.
موسوی در پایان درباره تاثیر وقوع سیل اخیر بر 
میزان تولید خرما تصریح کرد: با توجه به آنکه هم 
اکنون زمان گرده افشــانی نخیات است، از این رو 
وقوع سیل اخیر تنها به بخشــی از نخلستان های 
استان خوزستان خسارت وارد کرده است که با این 
وجود بخشــی از تولید خرما در این استان کاهش 

خواهد یافت.

همتی اعام کرد
برنامه بانک مرکزی برای 

مهار تورم
همتی اعام کرد: بانک مرکزی برای برون 
رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال 
راه حل های بهینه مــدرن و امکانپذیر برای 
کنترل نوسانات متغیرهای کان به ویژه مهار 

نرخ تورم است.
به گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتی 
در یادداشــت اینســتاگرامی خود از برنامه 

بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد.
متن یادداشــت وی بدین شــرح است: » 
علیرغم نوســانات اقتصادی، ســال پیش با 
اقدامات کنترلی رشــد نقدینگی معادل 23 
درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال 1396 
و هفت واحد درصد کمتر از سال 1394 ثبت 

شد.
در شــرایط حاضــر نبایــد با تشــدید نا 
اطمینانی، تقاضای داخلی تشــدید شود، به 
همین دلیل بانک مرکزی بــرای برون رفت 
از شــرایط خاص اقتصادی کشــور به دنبال 
راه حل های بهینه مــدرن و امکانپذیر برای 
کنترل نوسانات متغیرهای کان به ویژه مهار 

نرخ تورم است.
در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک 
عملیات بازار باز، بانک مرکــزی به دنبال آن 
است که با مدیریت نرخ ســود کوتاه مدت و 
تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم 

را به صورت پایدار مدیریت کند.
بدیهی است، سیاست های پولی پیشین 
در کنترل مقداری کل های پولی، با ســاختار 
جدید سیاســت گذاری پولی اصاح شده و نا 
اطمینانی کنترل تقاضــای پول کاهش پیدا 

خواهد کرد.
شرط موفقیت این سیاست های اصاحی، 
انضباط مالی دولت و اصاح ناترازی ترازنامه 
بانک هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری 

خواهد شد«.

سرمایه گذاری ۳.4 میلیارد 
داری چینی ها در دوبی

در جریان ســفر نخســت وزیر امارات به 
چین، دو طرف سر احداث پروژه های جدیدی 
در امارات با ســرمایه گذاری چیــن به توافق 

رسیدند.
به گزارش ایســنا ، محمد بن راشد در سفر 
خود به پکن با شــیء جین پینــگ - رئیس 
جمهور چین - دیدار کرد و با وی ســر احداث 
یک بازار تجاری بزرگ به مساحت 60 میلیون 
فوت مربع در شــهر دوبی به عنوان بخشی از 

طرح جاده و کمربند به توافق رسید.
وی در حساب توئیتری خود نوشت« این 
مرکز جدید یک ایســتگاه بین المللی برای 
پروژه جاده و ابریشــم با هدف نمایشگاه های 
تجاری خواهد بــود و شــرکای چینی ما در 
این پروژه 2.4 میلیارد دار ســرمایه گذاری 

خواهند کرد«.
بن راشد در توئیتی دیگر اعام کرد که چین 
یک میلیارد دار در طرح احداث مرکز غذایی 
دوبی ســرمایه گذاری خواهد کرد که وجوه 
آن از محل صندوق سرمایه گذاری مشترک 
اعراب و چین تأمین خواهد شــد. این مرکز 
در پردازش، تولید، بســته بنــدی و صادرات 
محصوات دامی و کشــاورزی امارات مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت.در جریان دیدار 
رهبران امارات و چین همچنین دو یادداشت 
تفاهم اقتصــادی به امضای طرفین رســید.

محمد بن راشــد نقش پروژه جده و کمربند 
چین برای تقویت رشد اقتصادی جهان را مهم 

ارزیابی کرد.

 کدهای سهامداری بورسی
 در مرز ۱۱ میلیون

مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی با اشاره 
به تعــداد کدهای معاماتی گفــت: تاکنون 
بیش از 10 میلیون و 800 هزار کد سهامداری 
از سوی سپرده گذاری مرکزی صادر شده که 
55 هزار کد مربوط به فروردین امســال بوده 

است.
حســین فهیمی ، از طراحی سامانه توزیع 
ســود در این شــرکت خبر داد و گفت: این 
ســامانه که با به کارگیری پیمانکاران داخلی 
و ظرفیت های شــرکت طراحی شده و ظرف 
یکی - دو مــاه آینده به بهره بــرداری خواهد 
رسید.وی با بیان اینکه این سامانه قادر است 
ســود اوراق بهادار، یونیت هــای صندوق ها، 
صکوک و اســناد خزانه را دریافت و به صورت 
متمرکز در حســاب بانکی منتخب فرد واریز 
کند، گفت: به عنوان یک پیش نیاز ســامانه 
سجام را طراحی و پیاده ســازی کرده ایم که 
ضمن شناســایی دقیق مشــتریان بتوانیم 
خدمات گسترده ای را ارائه کنیم.مدیر عامل 
سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: سال گذشته 
این سیستم راه اندازی شــد و تا به امروز بیش 
از یک میلیون نفر از فعاان بازار ســرمایه در 
سامانه ثبت نام کرده اند و اطاعات به روزی از 

سرمایه گذاران در اختیار داریم.

خبر

گزارش آفتاب اقتصادی از گرانی روزانه اقام ماه رمضان

حباب قیمت ها به خرما رسید

ابراز امیدواری پوتین برای 
ادامه صادرات نفت ایران

رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که 
صادرات نفت ایران با وجود تاش های واشنگتن 

برای متوقف کردن آن، ادامه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، واشنگتن از همه خریداران 
نفت ایران خواسته است خریدشان را تا اول ماه 
مه متوقف کنند یا با تحریم های آمریکا مواجه 

شوند.
اما وادیمیر پوتین که برای شــرکت در یک 
کنفرانس سرمایه گذاری به پکن سفر کرده بود، 
اظهار کرد: وی از نیت عربســتان سعودی برای 

افزایش تولید مطلع نیست.
وی در برابر پرسشی درباره موضع عربستان 
ســعودی برای جبران افت عرضه ایران در بازار 
جهان، به خبرنگاران گفت: امیدوارم نهایتاً چنین 
اتفاقی روی ندهد اما از نظر تئوری، ما تحت گروه 

اوپک پاس، توافقی داریم.
پوتین به توافق کاهــش تولید جهانی نفت 
که میان اوپک و روسیه امضا شده و قرار است تا 

پایان ژوئن اجرا شود اشاره داشت.
رئیس جمهور روســیه گفت: ما اطاعاتی 
درباره شرکای سعودی خود یا هیچ یک از دیگر 
اعضای اوپک که نشــان دهد آنهــا آماده ترک 

توافق هستند دریافت نکرده ایم.
وی در ادامه افزود: هیچ ایــده ای درباره این 
که بازار انرژی جهانی چه واکنشــی به تشدید 

تحریم های ایران نشان خواهد داد، ندارد.
بر اساس گزارش رویترز، دولت آمریکا اعام 
کرده که از عربستان ســعودی، امارات متحده 
عربی و همپیمانان دیگــرش برای جبران نفت 

ایران قول همکاری گرفته است.

چوب حراج غول نفتی برزیل 
به ۸ پاایشگاه

شــرکت نفتی دولتــی پتروبــراس برزیل 
قصد دارد از طریق فروش هشت پاایشگاه 20 

میلیارد دار تأمین کند.
به گزارش ایســنا، پتروبراس در راســتای 
متمرکز شدن به کسب و کار اکتشاف نفت و گاز، 
برنامه های خود برای فروش این پاایشگاه ها و 

دارایی های دیگر را تشریح کرد.
این شــرکت اعام کرد هیــأت مدیره اش با 
برنامه فروش هشت پاایشگاه در برزیل از جمله 
پاایشگاه بزرگی که اخیراً ساخته شده، موافقت 

کرده است.
یک منبــع آگاه بــه رویترز گفــت: فروش 
پاایشگاه های پتروبراس ممکن است حداقل 

یک سال به طول بینجامد.
گزارش های اخیــر آژانس بین المللی انرژی 
و اوپک نشان می دهد تولید نفت برزیل امسال 
بیش از 300 هزار بشــکه در روز رشد می کند و 
برزیل پس از آمریکا دومین رشد باای عرضه در 

میان تولیدکنندگان غیراوپک را خواهد داشت.

خالدی:
 ایران برای فروش نفت دوستان 

قدیمی در کنار خود دارد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر اینکه آمریکا قادر نخواهد بود 
که صادرات نفت ایران را به صفر برساند گفت:: 
قطعاً جمهوری اسامی در برابر اقدامات آمریکا 
ساکت ننشسته اســت. باتوجه به همسگایگان 
کشورمان و گستردگی مرزهای خشکی ایران 
قطعاً دست جمهوری اسامی بسته نخواهد بود.

محمد خالدی سردشــتی در گفــت و گو با 
ایسنا با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر عدم 
تمدید معافیت های نفتی کشــورهای خریدار 
نفت ایران بیان کرد: آمریکا همواره سخن از به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران را مطرح کرده 
است و اگر بتواند این کار را انجام دهد خوشحال 
خواهد شد اما در عالم تجارت و اقتصاد و سیاست 
این کار امکان پذیر نیســت چراکه در راســتا 
اقدامات آمریکا مســلماً ما نیــز اقدامات ازم 
را انجــام خواهیم داد.وی در ادامــه اظهار کرد: 
تحریم ها صرفاً مختص به امروز نیســت بلکه 
چهل سال اســت که جمهوری اسامی تحریم 
است اما از سال 91 شدت بیشــتری پیدا کرده 
است. در دولت های گذشــته راه هایی برای دور 
زدن تحریم ها پیدا کردند. اکنــون نیز ما بیکار 
ننشسته ایم و یک تیم تشکیل شــده و در حال 
دنبال کردن موضوع هستیم اما بعضی از مسائل 
را نمی شود در رسانه ها مطرح شود.نماینده مردم 
لردگان دربا تاکید بر اینکه جمهوری اســامی 
در برابر اقدامات آمریکا ســاکت ننشسته است 
تصریح کرد: با توجه به همسگایگان کشورمان و 
گستردگی مرزهای خشکی کشور قطعاً دست 
جمهوری اسامی بســته نخواهد بود. صادرات 
نفت ایران هیچ گاه به صفر نخواهد رسید.وی در 
ادامه تاکید کرد: حتی اگر آمریکا معافیت های 
نفتی کشــورهای خریدار نفت ایران را تمدید 
نکند، راه هایی پیش روی جمهوری اســامی 
برای مقابله با تحریم ها وجود دارد. درست است 
که فشارهای آمریکا ارتباط مالی ما را با دنیا دچار 
مشکل کرده اســت اما هم چنان راه    vvهایی 
برایمان باز اســت. جمهوری اسامی دوستان 

قدیمی دارد که در کنار او هستند.

انرژی

صادرات نفت روسیه به اروپا تا ۲ هفته آینده از سرگرفته می شود اقتصادو انرژی

مدیر عامــل آب و فاضاب اســتان تهران درباره میــزان ذخایر 
سدهای تهران، گزارشی ارائه داد.

به گزارش ایسنا، بختیاری با حضور در شورای شهر تهران با اشاره 
به عملکرد سازمان آب و فاضاب شــهر تهران، گزارشی در این باره 
ارائه کرد و گفت: خوشــبختانه مقدار بارندگــی و حجم بارش ها در 
حوزه عملکردی اســتان گلســتان به گونــه ای بود کــه امیدواریم 

تابستان 98 در حوزه آب به خوبی سپری شود.
وی با بیان اینکه وضعیت ســدهای تهران، 866 میلیون متر مربع 
است و این در حالی است که سال گذشته در این مدت 641 میلیون 
متر مربع بود، گفت: به غیر از سد ار، به نظر می رسد با ذخیره برف ها 

مابقی سدها به تراز برسد.
او با بیــان این که خوشــبختانه امســال با توجه بــه پیش بینی 
بارندگی ها و کمک مدیریت شــهری مخازن سدها، بهترین عملکرد 
را داشــتند گفت: امروز می خواهیم درباره تبصره 3 حق انشعاب آب 
و ماده ۷، صحبت کنیم چرا که طی هشــت تا 9 ســال گذشــته، در 
راســتای اجرای تبصره 3، 2,840 میلیارد تومان درآمد داشتیم که 
این مصوبه تا اول مهر ماه ســال جاری اعتبار دارد و خواستار تمدید 

آن هستیم.
وی با بیان این که 29 درصد پروژه های آبی از محل تبصره 3 انجام 
شده اســت، گفت: یکی از طرح های بزرگ آب رسانی به تهران، طرح 
آب رسانی از ماملو است که به نظر می رســد از ابتدای تیرماه رینگ 

دوم آن با دو و نیم متر مکعب در ثانیه وارد مدار شود.

بختیاری با اشاره به لزوم تکمیل رینگ پیرامونی آب رسانی شهر 
تهران گفت: اگر این رینگ اجرا شــود، طرح در زمره ی شــهرهای 
شماره یک دنیا به لحاظ تأمین و توزیع اســت. در این پروژه مخازن 
پنج سد به هم وصل می شود و می توانند تبادل آب داشته باشند. این 

پروژه 1۷2 کیلومتر است که تنها ۷5 کیلومتر آن اجرایی شده است.
وی درباره وضعیت مخازن شهر تهران با بیان این که خوشبختانه 
در پی بارندگی های اخیر با هماهنگی های انجام شده فی مابین آبفا 
و شهرداری، کوچک ترین مشــکلی پیش نیامد گفت: این در حالی 
است که اگر این هماهنگی رخ نمی داد، شهر تهران می توانست دچار 
مشکل شــود و جالب اســت بدانید که در تاریخ 12 فروردین ماه به 
طور کامل برخی از ســدهای تهران را از دســت دادیم و 18 ساعت 
۷0 درصد ورودی شــهر تهران کاهش یابد و قطعــاً اگر این مخازن 
آب نبود، شاهد قطعی 9 الی 10 ساعته آب در روز 12 و 13 فروردین 
بودیم که دیدیــد به دلیل وجود این مخازن آب یک ســاعت هم آب 
قطع نشــد.او با بیان این که در برهه ای مجبور شــدیم آب سد امیر 
کبیر را رها کنیم گفت: قطعاً اگر این مخازن نبود، با قطعی آب مواجه 
می شدیم اما مخازن تهران نیز برای 15 ساعت جواب می دهد و باید 

ظرفیت آنها 24 ساعته شود.
وی درباره هدر رفــت آب در تهران با بیان این که متأســفانه هدر 
رفت آب در س ال گذشته، 22.5 درصد بوده است گفت: این رقم در 
اروپا حدود 14 درصد است و ما برای جلوگیری از کاهش یک درصد 
به 3۷5 میلیارد تومــان نیازمندیم و برای آنکه بهتر متوجه شــوید 

باید بگویم که اگر مانع هدررفت یک درصد آب شویم، می توانید 10 
میلیون متر مکعب آب تهران را ذخیره کنید.

وی همچنین درباره وضعیت شــبکه ی فاضاب نیز با بیان این که 
تاکنون 65 درصد این پروژه پیشــرفت فیزیکی داشــته و عمدتاً در 
مناطق 22 و شــرق تهران اجرای این پروژه باقی مانده است، گفت: 
عمده پســاب تهران به ســمت جنوب تهران می رود و شهرداری به 
صورت لوکال از آن اســتفاده می کند. اما اگر 8,000 میلیارد تومان 
به آبفا تزریق شود، می توانیم تا افق 1402 پروژه ها را تکمیل کنیم و 
کل برآورد ما از تبصره 3 مبلغ 2,500 میلیارد تومان است و 5,500 
میلیارد تومان باقــی مانده را نیــز از منابع داخلــی و دولت تأمین 

خواهیم کرد.

حذف نفت ایــران از بازارهای جهانی، نخســتین و 
مهم ترین هدف آمریکا بعد از خــروج از برجام بود. هدفی 
که برای آن ابزارهای متفاوتی را بــه کار گرفت و در میان 
این ابزارها، عربستان با دادن افسار خود به دست ترامپ، به 
یکی از پررنگ ترین گزینه ها برای رساندن آمریکا به هدف 

مذکور تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، نفت که همیشه در صحنه تعامات 
سیاسی بازیگر نقش اصلی بوده است، این بار هم با خروج 
ترامپ از برجــام و اعمال تحریم های مجــدد علیه ایران 
دستاویزی برای آمریکا و عربســتان شده تا با نقش های 

مورد پســند خود این بازیگر را حرکت دهند. در این یک 
ســالی که از خروج آمریکا از برجام گذشته است، ترامپ 
سناریوهای مختلفی را برای حذف نفت ایران از بازارهای 
جهانی طراحی کرد که عربســتان تقریباً در همه آن ها 

نقش پررنگی داشته است.
آغاز خوش خدمتی عربستان به آمریکا

آمریکا پــس از خــروج از برجام اعام کــرد که قصد 
دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برســاند و به طور 
غیررسمی از عربستان ســعودی و سایر تولیدکنندگان 
اوپک درخواست کرد تولیدشان را افزایش دهند اما به رقم 
مشخصی اشاره نکرد. استیون منوچین - وزیر خزانه داری 
آمریکا - هشــتم ماه مه، همزمان با اعام تصمیم دونالد 
ترامپ برای خروج از توافق هسته ای بین المللی با ایران و 
وضع مجدد تحریم ها علیه تهران، اظهار کرده بود که برخی 
از کشــورها مایل هستند تولید نفتشــان را برای جبران 

کاهش احتمالی عرضه به بازار جهانی افزایش دهند.
از سوی دیگر خالد فالح - وزیر صنعت، معدن و انرژی 
عربستان - در آن زمان گفت: در واکنش به احتمال کاهش 

حجم نفت خام ایرانی در بازارهای بین المللی پس از خروج 
رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای ما آماده افزایش 
تولید نفت هستیم. ما با بزرگترین تولیدکنندگان در داخل 
و خارج اوپک و با بزرگتریــن مصرف کنندگان همکاری 

خواهیم کرد تا کمبودها را به پایین ترین حد برسانیم.
البته عربســتان برای افزایش تولید خود تنظیم بازار 
نفت را بهانه می کردند امــا در باطن به دنبال جامه عمل 
پوشاندن به خواســته های آمریکا بودند. درواقع ترامپ 
قصد داشت نفت ایران را از بازار جهانی حذف کند و برای 
این که متهم به از بین بردن تعادل در بازار جهانی نشود و 
قیمت ها افزایش پیدا نکند از همراهــان خود در اوپک 
خواســت تولید خود را افزایش دهند.درخواســتی که 
عربستان با پشت پا زدن به تعهد 60 ساله اوپک به آن پاسخ 
گفت و حتی توهین آمریکا به این کشور نیز مانعی برای 
خوش خدمتی آن ها به آمریکایی ها نشد. اواسط مهرماه 
سال گذشته و پیش از شروع تحریم های نفتی آمریکا علیه 
ایران بود که رئیس جمهوری آمریکا در اظهارنظری درباره 
متحد نزدیک کشورش گفت، به پادشاه عربستان هشدار 

داده است که بدون پشــتیبانی ارتش آمریکا »دو هفته« 
هم در قــدرت دوام نمی آورد.ترامپ در جمع حامیانش 
در ایالت میسی ســیپی تاکید کرده بود: ما از عربستان 
سعودی محافظت می کنیم. شاید شما بگویید که آن ها 
ثروتمندند و من عاشق پادشاه، ملک سلمان هستم. اما 
گفتم »پادشاه، ما از شــما حفاظت می کنیم. شما بدون 
ما دو هفته هم دوام نخواهید آورد. باید هزینه های ارتش 

خودتان را بپردازید.«
به رغم این ســخنان تند و تیز، دولــت ترامپ رابطه 
نزدیکی با عربســتان دارد و آن را خاک ریزی علیه ایران 
در این منطقه می داند. به طوری که طرف سعودی نه تنها 
شأن خود را در برابر تحقیر آمریکا حفظ نکرد بلکه با چراغ 
سبز نشان دادن به خواسته های آمریکا در اوپک نشان داد 
حتی در حد حفظ ظاهر در جهان هم رفتار دیپلماتیک 
ندارد.در عین حال محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی، اظهار کرد که کشورش به وعده خود به واشنگتن 
برای جبران عرضه از دســت رفته نفت ایــران به دلیل 

تحریم های آمریکا، عمل کرده است. 

آخرین وضعیت ذخایر سدهای تهران

نقش عربستان در اجرای نقشه نفتی آمریکا علیه ایران



رئیس اتــاق بازرگانی تهران در واکنش به تفکیــک وزارتخانه های 
بازرگانی و صنعت و معدن، با انتقاد از تصدی گری دولت در اقتصاد گفت: 
در هیچ کجای دنیا وزارتخانه ای نمی بینید که کارخانه خودروسازی یا 

تشکیاتی مثل ایدرو یا ایمیدرو تحت مدیریتش داشته باشد.
به گزارش تســنیم ، مســعود خوانســاری  در واکنش به ماجرای 
پرحاشیه تفکیک وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن با اشاره به 
تحقیقات و بررسی های انجام گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران اظهار 

کرد: ما در ایــن زمینه قبا بحث کرده ایــم و معتقدیم هرچقدر دولت 
بزرگتر شود، موانع پیِش روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران گفت: این یک اصل است که هرچقدر دولت بتواند 
در بخش سیاست گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال تر باشد 
نه تصدی گری، موفقیت بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت.وی 
ادامه داد: در ارتباط با ماجرای تفکیک وزارتخانه های بازرگانی و صنعت 
و معدن هم بیشترین علتی که موافقان تفکیک وزارتخانه ها به آن تکیه 

می کنند آن است که در حال حاضر بارِ زیادی بر دوش وازتخانه صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفته و از همین رو، بحث تفکیک در این وزارتخانه 
را مطرح می کنند.خوانساری اضافه کرد: این در حالی است که اگر بخش 
تصدی گری را از وظایف وزارتخانه ها جدا کنیــم و دولت و وزارتخانه ها 
تنها به دنبال سیاســت گذاری در اقتصاد باشند، نه تنها مشکلی ایجاد 
نمی شود بلکه من تصور می کنم می توان وزارتخانه های بیشتری را هم 

ادغام کرد.

 دوشنبه     9   اردیبهشت    1398    شماره   7995خودروهیچ جای دنیا وزارتخانه ای نداریم که خودروسازی داشته باشد

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: واردات خودرو باید آزاد شود چراکه در شرایط 

کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است.
رضا علیزاده نایــب رییس کمیســیون صنایع 
مجلس شورای اســامی در گفت وگو با خانه ملت  
با اشــاره به مشــکات صنعت خودروسازی، گفت: 
مشکل خودروسازان از سالیان پیش وجود داشته و 
شرایط خاص کشور به این مشکات دامن زده است. 
خودروسازان نتوانستند به تعهدات قبلی خود -که 
پیش فروش حدود یک میلیون دســتگاه بود- عمل 

کنند.
خودروسازان تولید خودرو  ایران خوردو

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای 
اســامی افزود: مقرر بود؛ با فروش خودرو 5 درصد 
زیرقیمت بازار، خودروســازان نفس تازه ای گرفته و 
تولیدات و حجم عرضه را افزایش دهند تا با این روش 

قیمت  چهارچرخ ها کنترل شود.
باا بودن حجم تقاضا در بازار خودرو، روند 

قیمت ها را صعودی کرد
وی با بیــان اینکه باا بودن حجم تقاضــا در بازار 
خودرو، روند قیمت ها را صعودی کــرد، اظهار کرد: 
با شروع تحریم ها و خروج شــرکای خارجی از ایران 
مشکات خودروســازی افزایش پیدا کرد از سوی 
دیگر جلوگیــری از واردات خودروهــای خارجی 
مشــکات بســیاری برای بازار این گاا ایجاد کرده 

است.
خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند

این نماینده مردم در مجلس دهــم با بیان اینکه 
خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند، خاطرنشان 
کرد: براســاس پیش بینی ها باید با فــروش فوری و 

عرضه خــودرو 5 درصد زیر قیمت بازار مشــکات 
خودروســازان تا حدودی حل می شــد و بازار چهار 
چرخ ها سامان می گرفت اما در عمل این امر محقق 

نشد.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 

شورای اسامی ادامه داد: در صورتی که خودروسازان 
ملزم به کاهش قیمت خودرو شوند فعاان این صنعت 
به دلیل زیان وارده حجم تولیــدات را کاهش داده و 
عرضه خودرو را کاهش می دهنــد در نتیجه قیمت  
چهارچرخ ها نیز روند صعودی به خــود می گیرد از 
سوی دیگر اگر از افزایش قیمت ها جلوگیری نشود 

مردم نمی توانند خودرو خریداری کنند.
علیزاده با اشاره به راهکار مناسب برای ساماندهی 
بازار خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو باید آزاد شود 
چراکه در شرایط کنونی فشــار روانی بر مردم بسیار 

است.
خودروسازان توان تامین تقاضای بازار را 

ندارند
این نماینده مردم با بیان اینکه خودروسازان توان 
تامین تقاضای بازار را ندارند، گفت: فروش خودرو 5 
درصد زیر قیمت بازار جوابگوی حل مشکل صنعت 
خودروسازی نبود. اگر دســت خودروسازان را برای 
قیمت باز گذاریــم حقوق مصرف کننــده تضییع 

می شود.
نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســامی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو 
در روزهــای اخیر نشــان داد که سیاســت فروش 
فوری و اســتفاده از فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار 
نمی تواند مشکل از این صنعت را حل کند و جوابگوی 

ساماندهی قیمت بازار چهارچرخ باشد.

علیزاده با اشاره به عدم موفقیت استراتژی دوگانه خودروسازان در سامان دهی بازار؛

واردات خودرو باید آزاد شود

جنرال تایر تامین کننده 
رقابت های اروپایی ناسکار شد

جنرال تایر با نمایش یک خودرو مخصوص 
مسابقات ناسکار با درج لوگو خود، رسما اعام 
کرد تامین کننــده تایرهای ســری اروپایی 

ناسکار در شش سال آینده خواهد بود.
به گــزارش »اخبــار خودرو«،این خودرو 
قرار است در نمایشگاه بین المللی اتواسپرت 
سوئیس به نمایش گذاشته شود. به این ترتیب 
تیم های شرکت کننده در ســری مسابقات 
 NASCAR Whelen( ناسکار وهلن یورو
Euro( می توانند از نســخه خشک یا خیس 

سری NWES GT جنرال تایر با ابعاد 11.5 
به 2۷.5 و شــعاع 15 اینچ برای چرخ های جلو 
و عقب اســتفاده کنند. گای فروبیشر، مدیر 
پروژه  های جنرال تایر در اروپا گفت: »نمایشگاه 
اتواسپرت بهترین فرصت برای ما بود که خود 
را به عنوان همکار و تنها تامین کننده رسمی 
تایرهای سری مسابقات ناســکار وهلن یورو 

معرفی کنیم. 
نمایــش ایــن خــودرو در اتواســپرت 
نشان دهنده آغاز راه طوانی خواهد بود که بین 
ما و ناسکار اروپا طی خواهد شد، اما شروع این 
راه از آغاز رقابت های این ســری در ماه آوریل 
اســتارت می خورد«. خودروهای این سری 
از استایل ناســکار آمریکایی با بدنه شورولت، 
فورد یا تویوتا هســتند که موتــور 5.۷ لیتری 
هشت سیلندر وی شــکل آنها 400 اسب بخار 
قدرت تولید می کند. این رقابت ها با 26 راننده 

در والنسیا اسپانیا از روز 13 آوریل آغاز شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن :
چاره ای جز رشد تولید 

خودرو نداریم
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســامی گفت: باید سیاست افزایش 
تولید خودرو را در کنار ارتقای رضایت مندی 

مشتریان دنبال کنیم.
به گزارش تســنیم، رضا علیزاده در بازدید 
از شرکت سایپا، اظهارداشت: باتوجه به زیان 
مالی موجود در صنعت خودرو کشور به خاطر 
افزایش نــرخ ارز، تحریم هــای بین المللی، 
کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های تولید، 
مجلس و دولــت باید جهت کمک بــه ادامه 
فعالیت های تولیــدی در کشــور همکاری 

بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس ادامه داد: 
به دنبال افزایش تولیــد و رونق خطوط تولید 
خودروســازان و به موازات آن ارتقای رضایت 
مشتریان از طریق رشــد کیفیت محصوات 
هستیم.وی افزود: در شرایط کنونی که صنایع 
کشور به ویژه خودروســازی با موانعی مواجه 
اســت، چاره ای به جز حمایت همــه جانبه از 
طریق تسهیل ســازوکارهای قانونی، کمک 
به خودروســازان جهت واردات مــواد اولیه و 
استفاده از ظرفیت های داخلی نداریم و همه 
باید برای ادامه حیات صنعت خودرو همکاری 
کنند.این عضو کمیســیون صنایع مجلس با 
اشاره به نشســت اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با مدیرعامل و مدیران ارشــد 
گروه ســایپا گفت: در این نشست مشکات 
موجود در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت 
و گزارشی از وضعیت فعلی سایپا به نمایندگان 
ارائه شد که قطعاً مورد بررسی های تخصصی 
قرار خواهد گرفت.علیزاده  گفت: پیشنهادها 
و راهکارهایــی جهت خروج ســایپا از بحران 
مطرح شــده که در کمیســیون صنایع مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی مدارک طرح ترافیک 
خبرنگاران توسط کمیته 7 نفره

عصر خودرو- مدیر واحد ساماندهی محدوده ها 
و طرح های ترافیک با اشاره به اینکه خبرنگاران تا 
امروز فرصت دارند با مراجعه به ســایت تهران من 
نسبت به ثبت مشخصات و مدارک طرح ترافیک 
خبرنگاری اقدام کننــد گفت: مدارک خبرنگاری 
آنها توســط کمیته ۷ نفــره مورد بررســی قرار 

می گیرد.
به گزارش تسنیم ، عمار ســعیدیان فر  با اشاره 
به فرآیند ثبت نام از سهمیه بگیران خاص از جمله 
خبرنگاران اظهــار کرد: با اعام زمــان ثبت نام از 
طریق سایت »تهران من« تعدادی از خبرنگاران 
نیز در این ســایت برای اخذ طرح ترافیک ثبت نام 

کرده اند.
وی افزود: این ثبت نام بــه معنای صدور طرح 
ترافیک برای خبرنگاران نیســت چــرا که پس از 
اتمام زمان ثبت نام، شــرایط و مدارک خبرنگاری 
آنها توســط کمیته ۷ نفره مورد بررســی و پایش 
قرار می گیرد.ســعیدیان فر ادامه داد: این کمیته 
شامل افرادی از کمیســیون عمران و کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی شــورای شهر تهران، معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد، معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری و یک نفر از جامعه عکاسان و 
یک نفر از رسانه های مستقل غیردولتی است و در 
واقع پس از بررسی مدارک مشخصات خبرنگاران، 
آنها می توانند نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک اقدام 

کنند.

افزایش نرخ کرایه  حمل و نقل 
عمومی از۲ روز آینده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
گفت: احتمااً از 2 روز آینده نرخ کرایه های حمل و 

نقل عمومی 20 درصد افزایش می یابد.
محسن پورســیدآقایی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران در ارتباط با نرخ جدید 
کرایه  وســایل حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: 
احتمااً طی 48 ســاعت آینده کرایه های جدید 

اعمال می شود. 
وی افزود: قیمت های جدید را شــورای شهر 
مصوب و پس از آن برای تایید به فرمانداری واصل 
شــد، فرمانداری یک مرحله اشــکال لحاظ کرد 
و اعام کرد که ســقف کرایه ها نبایــد بیش از 20 
درصد تعیین شــود. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران ادامه داد: این در حالی است که 
قرار بود افزایــش نرخ کرایه ها براســاس افزایش 
نرخ تورم باشــد و این مســاله در اتوبوس،  مترو و 
تاکسی تفاوتی نداشت که البته فرمانداری قبول 
نکرد و قرار شــد این میزان به 20 درصد برســد. 
وی بیان داشت: شــورا مجددا موضوع را بررسی و 
لیست نهایی سرانجام به تایید فرمانداری رسید. 
پورسیدآقایی خاطرنشــان کرد: قصد داشتیم که 
نرخ های جدید کرایه اتوبوس، تاکســی و مترو را 
از اول اردیبهشــت اجرایی کنیم ولی این مساله 
به دلیل انجام هماهنگی نهایی با دولت به تعویق 
افتاد که انشاءاه طی 2 روز آینده نرخ های جدید 
اباغ و اجرا خواهد شد. وی گفت: البته در جزئیات 
نرخ کرایه های تاکســی از آنجایی که باید اعدادی 
گرد شود متوسط 20 درصد در نظر گرفته شده و 
ممکن است در یک خط میزان نرخ کرایه کمتر یا 
بیشتر از 20 درصد باشد که همه به تایید شورای 

شهر و فرمانداری رسیده است.

جنرال تایر تامین کننده 
رقابت های اروپایی ناسکار شد

جنرال تایر با نمایش یک خــودرو مخصوص 
مســابقات ناســکار با درج لوگو خود، رسما اعام 
کرد تامین کننده تایرهای سری اروپایی ناسکار در 

شش سال آینده خواهد بود.
این خودرو قرار است در نمایشگاه بین المللی 
اتواسپرت سوئیس به نمایش گذاشته شود. به این 
ترتیب تیم های شرکت کننده در سری مسابقات 
 NASCAR Whelen( ناســکار وهلن یورو
Euro( می توانند از نسخه خشک یا خیس سری 

NWES GT جنرال تایر با ابعاد 11.5 به 2۷.5 و 

شعاع 15 اینچ برای چرخ های جلو و عقب استفاده 
کنند. گای فروبیشر، مدیر پروژه  های جنرال تایر 
در اروپا گفت: »نمایشــگاه اتواســپرت بهترین 
فرصت بــرای ما بود که خــود را به عنوان همکار و 
تنها تامین کننده رسمی تایرهای سری مسابقات 

ناسکار وهلن یورو معرفی کنیم. 
نمایش این خودرو در اتواسپرت نشان دهنده 
آغاز راه طوانــی خواهد بود که بین ما و ناســکار 
اروپا طی خواهد شــد، اما شــروع ایــن راه از آغاز 
رقابت هــای این ســری در ماه آوریل اســتارت 
می خورد«. خودروهای این سری از استایل ناسکار 
آمریکایی با بدنه شــورولت، فورد یا تویوتا هستند 
که موتور 5.۷ لیتری هشت سیلندر وی شکل آنها 
400 اسب بخار قدرت تولید می کند. این رقابت ها 
با 26 راننده در والنسیا اسپانیا از روز 13 آوریل آغاز 

شد.

 سامانه »هوش تجاری«
 در شرکت ایساکو اجرایی شد

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، در 
راســتای افزایش رضایت ذی نفعان خود، سامانه 

هوش تجاری را در این شرکت اجرایی کرد.
گام های اجرایــی راه اندازی »ســامانه هوش 
 Business Inteligence(BI( تجاری« یــا
که به منظور تســریع در تمامی فرآیندهای حوزه 
کســب و کار طراحی شده، از اواخر ســال 96 در 
شرکت ایســاکو برداشته و در ســال 9۷ منجر به 

کسب نتایج ملموسی شد.
بنابراین گــزارش، این ســامانه به عنوان یک 
رویکرد جدیــد در معماری ســازمانی، به منظور 
تســریع در تحلیــل اطاعــات و در راســتای 
اتخــاذ تصمیم های دقیق و هوشــمند کســب 
و کار پیاده سازی شده اســت. این سیستم با ارایه 
داشــبوردها و گزارش های مختلــف، در نمایی 
شماتیک، حاوی شاخص های عملیاتی و فرآیندی 
به مدیران سطوح مختلف شرکت کمک می کند با 
دید باز و در حداقل زمان ممکن خأها و نقاط قابل 
بهبود حوزه کسب و کار را بررسی و برنامه های ازم 
را برای ارتقاء ارائه کنند.محمد حســن پور، مدیر 
طراحی و توسعه سیستم های ایساکو، دراین باره 
گفت: با پیاده ســازی BIو بهره بــرداری از آن در 
ایه های مختلف شــرکت، قابلیت هایی همچون 
از بین رفتــن فاصله دیدگاه بیــن مدیران میانی 
و مدیران ارشــد، در اختیار بودن اطاعات مورد 
نیاز مدیران در هر سطح، در هر لحظه و با کیفیت 
باا؛ بهبود فعالیت و عملیات  توسط کارشناسان و 
تحلیل گران و دستیابی به نتایج بهتر، بهبود فرآیند 
تصمیم گیری و پیگیری اثرات تصمیم در گستره 
سازمان، توسعه حوزه های کسب و کار بهره بردار 
از این سامانه و... بیش از پیش در شرکت ایساکو و 

مجموعه های وابسته به آن ایجاد شده است.

خبر گفت و گو

در سالی که از آن به عنوان ســخت ترین سال اقتصادی یاد می شود، 
نامگذاری امســال به نام رونق تولید نشان از انگیزه مسئوان برای رونق 
تولید دارد و این امر بدون شــک نیاز به ضرورت هایی دارد که به تنهایی 
از حیطه اختیارات خودروســازان خارج است. صنعت قطعه 4 ضرورت 
را برای تحقق شعار امســال موثر می داند و معتقد است که با تحقق این 
موارد، تولید خودروسازان حفظ و در عنی حال رونق خواهد گرفت و این 

همان تحقق شعار امسال است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
در خصوص ضرورت های ســال جاری با هدف تحقق شعار رونق تولید 

در خودروسازان از جمله گروه صنعتی ایران خودرو اظهار کرد: پیش از 
این نیز قطعه سازان نسبت به اعام ضرورت های مورد نیاز خود با هدف 
تحقق شعار امسال تاکید کرده بودند چرا که در صورت فراهم کردن این 
موارد، قطعه سازان می توانند نســبت به تحقق هدفگذاری انجام شده 

خودروسازان اقدام کنند.
وی تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه را از اصلی ترین 
ضرورت های سال جاری دانست و تصریح کرد: از جمله درخواست های 
صنعت خودرو و قطعه با هدف تحقق شعار امســال، تامین نقدینگی و 

اختصاص کامل تسهیات ۷ هزار میلیارد تومانی است.
بیگلو با تاکید بــر این که در صــورت تامین نقدینگی مــورد نیاز، 
هدفگذاری تولید روزانه 2500 دســتگاه خودرو تا پایان امسال تولید 
محقق خواهد شد؛ اظهار کرد: قطعه سازان این ضمانت را می دهند که 
در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز، این میزان تولید را پایان سال حفظ 

خواهند کرد که این امر می تواند شعار امسال را محقق کند.
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح 
دیگر ضرورت های امسال گفت: اصاح قراردادهای قطعه سازان با هدف 
تامین نقدینگی و دستیابی به سود مشخص از دیگر ضرورت های تحقق 
شعار رونق تولید است چرا که در این شرایط امکان سرمایه گذاری های 
جدید و همچنین توجه جدی به موضوع تحقیق و توســعه و همچنین 
تولید محصوات جدید وجود خواهد داشــت که این روند می تواند کار 

خودروسازان را تسهیل کند.
وی در ادامه راه اندازی کانال ارزی غیربانکی را از ضرورت های صنعت 
خودرو و قطعه در سال جاری دانست و افزود: دولت باید هرچه سریع تر 
نسبت به راه اندازی کانال ارزی غیربانکی اقدام کرده و شرایط را برای ثبت 

ســفارش بدون انتقال ارز با هدف دور زدن تحریم ها فراهم کند در این 
شرایط صنعت خودرو و خودروســازان ایرانی توان تحقق هدفگذاری و 

همچنین شعار امسال را خواهد داشت.
بیگلو بخشودگی مالیاتی برای صنعت خودرو از دیگر ضرورت های 
شعار امسال اعام و تصریح کرد: شــنیده ها حاکی از آن است که ستاد 
تسهیل مواد 141 و 181 را در خصوص بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تایید آن اقدام کرده که در این 

صورت می تواند کمک بزرگی برای صنعت خودرو و قطعه باشد.
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خــودرو ادامه داد: 
با تحقق این ضرورت ها و اجرایی شــدن آن ها شاهد کاهش مشکات 
خواهیم بود و در این شــرایط توان عبور از مشکات سال 98 به راحتی 
وجود خواهد داشت و خودروسازان می توانند ضمن حفظ تیراژ خود در 
بااترین سطح، نسبت به انجام و اجرایی کردن تعهدات باقی مانده اقدام 

کنند.
بر اساس این گزارش، تحقق شعار امسال در میان خودروسازان بزرگ 
از جمله گروه صنعتی ایران خودرو در حالــی مورد توجه قرار گرفته که 
به گفته هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با توجه 
به اراده قطعه سازان و خودروســازان و همچنین سیاست های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می توان شعار رونق تولید را محقق کرد برای این 
امر ازم است به جای افتراق بین قطعه ساز و خودروساز دست در دست 

هم همکاری کرده و از شعار رونق تولید خارج نشویم.
با چنین توصیفی حال باید دید گروه خودروســازی ایران خودرو به 
عنوان غول خودروساز خاورمیانه با چه راهبردی نسبت به تحقق شعار 

امسال تحت عنوان رونق تولید اقدام خواهد کرد.

برخی مشتریان دو شــرکت ایران خودرو و ســایپا که در زمان های 
مختلف اقدام به پیش خریــد محصوات این دو شــرکت کرده اند، به 

قیمت های اعام شده برای تحویل این خودروها اعتراض دارند.
در روزهای اخیر تعدادی از مشتریان معترض دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا طی تماس با ایســنا از مشــکات خود در رابطه با خودروهای 
پیش خرید شده در حدود یک ســال اخیر که موعد تحویل آن ها بهمن 

و اسفند 9۷ بوده اســت، ســخن گفتند.در این رابطه یکی از مشتریان 
معترض شــرکت ایران خودرو می گوید: مردادماه 9۷ خودروی دنا را با 
پیش پرداخت 23 میلیون و 500 هزار تومان با موعد تحویل بهمن ماه 
با قید جلب رضایت مشتری در صورت تأخیر در تحویل ثبت نام کردم. 
قیمت این خودرو در زمان ثبت نام در کارخانــه 4۷ میلیون تومان و در 
بازار 60 میلیون تومان بود. جالب اســت که خودروســازان در تارنمای 
فروش محصوات خــود، به طور مرتب به ثبــت نام کنندگان 
پیشــنهاد می کردند تا ماه های انتهایی ســال را برای سهولت 
ثبت نام، انتخاب کنند، در حالی که امکان انتخاب موعد تحویل 
دی ماه نیز امکان پذیر بود. واضح است که پیش فرض خریداران 
و خودروسازان بر این بوده اســت که قیمت های موعد تحویل 
دی ماه به بعد از آن تغییری نخواهند داشــت در غیر این صورت 

اقدام به خرید در موعد تحویل دی ماه می کردند.
وی خاطرنشان می کند: در چنین شرایطی در اواخر آذرماه 
تصویب شد که خودروهای تحویل شهریورماه تا دی ماه شامل 
افزایش قیمت 30 درصدی شــوند اما پــس از آن این مصوبه 
باطل شد. نکته مهم این است که در بهمن ماه که موعد تحویل 
خودروها بوده اســت؛ چهار رقم برای یک نوع خودرو اعام شده 
است. این رقم ها شامل 54 میلیون تومان، 5۷، 60 و 64 میلیون 
تومان بوده است. شرکت میانگین قیمت برای تحویل خودروی 
دنا را 6۷ میلیون تومان اعام کرده که درست هم نیست. اما برای 
جبران تخفیف در نظر گرفته و قیمت را بــه 55 میلیون تومان 
رسانده است. این بدین معناست که حتی در اعام قیمت ها هم 
تخلف کرده اند؛ شــرکت خود قیمت مصوب اعام می کند اما 
اعمال نمی کند.این مشتری معترض ایران خودرو ادامه داد: در 
بهمن ماه که موعد تحویل خودرو بــوده، در نهایت قیمت اعام 
شــده برای خودروی دنا ۷5 میلیون اعام شده است اما تحویل 
داده نشده است. بعد از آن قرار شد خودروهای ثبت نامی بهمن 
۷5 میلیون و اســفند ماه به قیمت 85 میلیــون تومان تحویل 
شــوند.وی می گوید چرا باید نرخ مصوب اعام شده برای زمان 

تحویل به این میزان نوسان داشــته باشد. قیمت مصوب دنا برای بهمن 
ماه 5۷ میلیون تومان بوده و برای اسفند ماه به 60 میلیون تومان رسیده 
که تحویل نشده است. اکنون در اردیبهشت ماه برای تحویل خودرو به 
مبلغ ۷5 میلیون تومان قیمت گذاری و درخواست تکمیل وجه می شود.

اما برخی مشتریان سایپا نیز اعتراضاتی در همین زمینه دارند. مشتریان 
معترض اند که با وجود افزایش قیمت ها و فروش فوری محصوات این 
شرکت ، اینکه مدت حداقل شش ماهه پول های پیش پرداخت واریزی 
در دست شرکت باشد و از سود آن اســتفاده کند و نهایت هم خودرو را 
با قیمت بااتر از مصوبات بهمن و اســفند تحویل دهند، درست نیست.

یکی از مشتریان ناراضی سایپا در این زمینه به ایسنا می گوید: پانزدهم 
شهریور 9۷ یک دستگاه خودروی تیبا صندوق دار با ودیعه 14 میلیون 
تومان به صورت پیش فروش نقدی با موعد تحویل بهمن 9۷، ثبت نام 
کردم. طبق قرارداد و همچنین با اســتناد به قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 95، قیمت خودرو، با قیمت زمان 
تحویل محاسبه شده است البته در صورتی که قیمت مصوب به صورت 
شفاف و روشــن در سایت خودروســاز اطاع رسانی شــود.وی ادامه 
می دهد: شرکت سایپا در بهمن ماه یک لیست قیمتی که حداقل شامل 
افزایش قیمت بیش از 40-50 درصدی بوده است، منتشر کرده و برای 
چند روز روی سایت قرار داد که پس از آن با دستور وزیر صنعت باطل شد. 
در نهایت قرار بر این شد که تعهدات شهریور تا دی 9۷ به قیمت قبل که 

مصوب شورای رقابت در تیر ماه 9۷ بوده، تحویل داده شوند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با تشریح ضرورت های صنعت خودرو و قطعه در سال جاری اعام کرد

۴ ضرورت برای تحقق شعار رونق تولید در صنعت خودرو

اعتراض مشتریان ایران خودرو و سایپا به قیمت های تحویل خودرو
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کوچه 2۶ پاک10، طبقه اول، واحد یک 

دوشنبه 

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشــور گفت: ما هیچ وقت 
گوشــی های موبایل را به طور مســتقیم از شــرکت های سازنده 
خریداری و وارد نمی کردیم، این گوشی ها اکثراً از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به خصوص امارات وارد کشور می شد، پس ما مشکلی 

در واردات نخواهیم داشت.
محمد مهدی غفوریان در گفت و با خبرنگار ایســنا در خصوص 
احتمال خروج برندهای بزرگ تلفن همراه مانند ال جی، سامسونگ 

و هوآوی از کشور گفت: رفتن این برندها از کشــور تأثیری در بازار 
تلفن همراه و قیمت ها نخواهد داشت.

وی افزود: البته در وهله اول هنوز مشخص نیست این شرکت ها 
قصد خروج صد در صدی از ایران را داشــته باشند؛ اگر هم این اتفاق 
رخ دهد مشکات ناشی از آن مربوط به پشتیبانی و خدمات پس از 
فروش است.غفوریان در ادامه تشریح کرد: ما هیچ وقت گوشی های 
موبایل سامســونگ، ال جی، هــوآوی و… را به طور مســتقیم از 

شرکت های سازنده خریداری و وارد نمی کردیم، این گوشی ها اکثراً 
از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به خصوص امارات وارد کشور 

می شد، پس ما مشکلی در واردات نخواهیم داشت.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز در ادامه اظهار داشــت: 
اگر هم مشکلی بابت خدمات پس از فروش این گوشی ها ایجاد شود 
شــرکت های خدماتی داخل کشــور به طور کامل این نیاز را رفع و 

مشکل را حل می کنند و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

خروج برندهای تلفن همراه از کشور تأثیری بر قیمت موبایل ندارد
فن آوری

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

بدافزاری که ارز استخراج می کند
به نظر می رسد که هکرها و مجرمان سایبری 
بدافــزار جدیدی را منتشــر کرده اند تــا بتواند 
عاوه بر دسترســی به اطاعات محرمانه برخی 
ســازمان های مهم، ارزهای دیجیتال رمزنگاری 

شده را نیز استخراج کند.
به گزارش ایسنا، ارزهای دیجیتالی رمزنگاری 
شــده خیلی زودتر از آن چیزی که تصور می شد 
در میان مــردم و کاربران در فضــای اینترنت به 
محبوبیت و شهرت باایی دست یافت به گونه ای 
که بسیاری از کاربران و ســازمان ها از این طریق 

توانستند ثروت بسیاری را به دست بیاورند.
بســیاری از هکرها و مجرمان ســایبری این 
روزها به منظور اســتخراج بیت کوین ماینینگ، 
از حســاب های کاربری، مرورگرهای اینترنتی و 
دستگاه های متصل به اینترنت کاربران )گوشی 
همــراه و رایانه( بدون اجازه آنها ســو اســتفاده 
می کنند و این امر می تواند مشکات و چالش های 
متعددی را برای کاربران در فضای اینترنت ایجاد 

کند.
حاا تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده 
در هکرنیوز حاکی از آن است که هکرها و مجرمان 
سایبری با انتشــار بدافزار خطرناکی سعی دارند 
اسناد سازمان امنیت ملی ایاات متحده آمریکا را 
به دست آورده و به اطاعات محرمانه و فوق سری 
آنها نفوذ و دسترسی پیدا کنند و همچنین ارزهای 
دیجیتال رمزنگاری شــده ای که در شرکت ها و 
مؤسسات متعددی وجود دارد، را استخراج کرده 

و از این طریق ثروت زیادی را به دست بیاورند.
محققان و پژوهشگران در مؤسسه سیمنتک 
که در زمینه امنیت ســایبری فعالیت می کنند، 
در ســال های اخیر دریافته و اعــام کرده اند که 
ابزارهای جدیدی برای انجام حمات سایبری و 
توسعه بدافزارهای ارز کاو کشف کرده اند که قادر 
است ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده متعددی 
را که موردنظر هکرهاست، استخراج کند و ثروت 

بادآورده هنگفتی را برای آنها به ارمغان بیاورد.
این بدافــزار که بی پــی )BeePy( نام دارد، 
شرکت و ســازمان های بزرگ را مورد حمات و 
هجوم خود قرار می دهــد و از رایانه های موجود 
روی شبکه به آنها امکان اســتخراج مقادیر قابل 

توجهی ارز دیجیتال را می دهد.
بدافزار مذکور بــرای اجرای حملــه در ابتدا 
باید ایمیل های حاوی بدافزار را توســط یکی از 
کارمندان ســهل انگار داخل سازمان مربوطه باز 
کند تا بعد از ایجاد یک درب پشتی روی سیستم 
 DoublePulsar بدافزار دیگری را تحت عنوان
نصب کرده و حمله ســایبری را آغاز کند.طبق 
گزارش های منتشر شده، بسیاری از وب سایت ها 
و فروم ها کاربرانشان را به نصب، دانلود و استفاده 
از نرم افزار و اپلیکیشن هایی که اقدام به خرید بیت 
کوین ماینینگ یا اســتخراج ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شــده می کنند، تشــویق و ترغیب 
می کنند تا بدافزاری که در ایــن نرم افزار و پلت 
فرم ها به رایانه، گوشی و دستگاه های الکترونیکی 
متصل به اینترنــت نفوذ پیدا کــرده و اطاعات 

خصوصی، شخصی و مالی آنها را به سرقت ببرد.

سرمایه گذاری چندمیلیارد داری 
سامسونگ در صنعت تراشه سازی

سامسونگ اعام کرده است که تا سال 2030 
میادی قصد دارد به منظور توســعه فعالیتش 
در زمینه تولید محصوات نیمــه هادی 116 

میلیارد دار سرمایه گذاری کند.
به گزارش ایسنا، سامسونگ همواره با انتشار 
گزارش مالی مربوط به درآمد عملیاتی خود در 
سال 2018 میادی نشان داده است که بخش 
زیادی از درآمدهای این شــرکت بزرگ کره ای 
مربوط به بخــش تولیدات نیمه هــادی بوده 
اســت. بنابراین انتظار می رود که این شرکت 
ســرمایه گذاری های عظیم و بیشتری را به این 
بخش اختصاص دهد.اما کار سامسونگ در این 
صنعت بسیار دشوار خواهد بود چرا که مجبور 
است با شــرکت های بزرگی همچون کوالکام 
و TSMC رقابت کند کــه به طور اختصاصی 
در زمینه تولید تراشــه های حافظه و پردازنده 
فعالیت کرده و برای شرکت های بزرگی همچون 
اپل محصــوات خود را طراحــی می کنند.به 
عنوان مثال چیپ ست های اسنپدراگون توسط 
شرکت آمریکایی کوالکام تولید می شوند و در 
میان بســیاری از تولیدکنندگان گوشی های 
اندرویدی همچون سامســونگ نیز محبوبیت 
فراوانی پیدا کرده اســت و یکــی از بزرگ ترین 
رقبای اصلی سامســونگ در این حوزه به شمار 
می رود. این در حالی اســت که تنها یک ســال 
از عرضــه و ورود چیپ ســت های اگزینــوس 
سامســونگ به بازار می گذرد و این شرکت راه 
زیادی را تا رسیدن به شــرکت های مذکور در 

پیش رو دارد.

 ۱7 روز دیگر رونمایی 
از گوشی وان پاس 7 و 7 پرو

 ۷ OnePlus کمپانی وان پاس دو گوشی
و Pro ۷ OnePlus را چهاردهــم ماه می )29 

اردیبهشت 1398( رونمایی خواهد کرد.
به گزارش خبرآنایــن، کمپانی چینی هم 
مدل وان پاس ۷ را که بر اســاس موفقیت های 
6T ساخته شــده و هم مدل ۷ پــرو مجهز به 

اتصاات 5جی را رونمایی خواهد کرد.}لینک{
مدل وان پاس ۷ با نمایشــگر تخت 6,34 
اینچی و دوربین دوگانه در عقب ازجمله لنز 48 
مگاپیکسلی و پردازنده اســنپ دراگون 855 ، 
باتری 4000 میلی آمپر ساعت و اندروید 9 پای، 

طراحی شده است.
مدل وان پاس ۷ پــرو با نمایشــگر 6,64 
اینچی خمیــده با دوربین ســه گانه در عقب و 
دوربین جلــو به صورت پاپ آپ طراحی شــده 

است.
این کمپانی از ســال 2014 گوشــی های 
پریمیوم با قیمــت پایین را راهی بــازار کرده و 
عده ای از عاشقان موبایل هرسال منتظر نسخه 

جدید آن هستند.
کمپانی چینــی قابلیت های آیفــون و نیز 
گلکسی سامسونگ را یکجا جمع کرده و گوشی 

جدید را خلق می کند.
مدل 2019 با سه دوربین در عقب رونمایی 
خواهد شد و البته ممکن اســت فناوری شارژ 

بی سیم نداشته باشد.
پرچم دار جدید ســاعت 11 صبح )به وقت 
ET( روز 14 مــاه می هم زمــان در نیویورک، 

لندن،بنگلور و پکن رونمایی خواهد شد.

اپلیکیشن هایی با ادعای دروغ!
خبری از افزایش سرعت 

اینترنت نیست
برنامه هایی کــه اعام می کننــد توانایی 
افزایش ســرعت اینترنت را دارند، ادعاهایی 
دروغین دارند زیــرا در اکثر موارد کار مفیدی 
انجام نمی دهند و تنها با هدف نمایش تبلیغات 

و کنترل گوشی کاربر منتشر شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، برنامه نویســی با 
سیستم های عاملی مانند اندروید، این قابلیت 
را برای توسعه دهندگان ایجاد کرده که بتوانند 
با داشــتن دانش کافی، به نوشتن برنامه های 
متعــددی اقدام کــرده و این برنامه هــا را در 
مارکت های آن این قرار دهنــد. کاربران هم 
می توانند با مراجعه به این مارکت ها، به دانلود 
رایگان اقدام کرده و یا برای اپلیکیشــن های 
پولی، با پرداخت هزینه ی مورد نظر، از امکانات 

برنامه استفاده کنند.
با وجود ایــن به نظــر می رســد در کنار 
توســعه دهندگان، خافکاران سایبری هم 
دست روی دســت نگذاشــته و برنامه های 
مخرب و یا تبلیغاتی مورد نظر خود را از راه های 
مختلف، در معرض تماشــای کاربــران قرار 
می دهند و در صورتی که کاربر هنگام مواجهه 
با این اپلیکیشن ها هوشیاری کافی را نداشته 
باشد، در دام آن ها گرفتار می شود؛ یکی از انواع 
این برنامه ها، با هدف افزایش سرعت اینترنت 
اســت.برنامک های متعددی تحــت عنوان 
»افزایش سرعت اینترنت« در فروشگاه های 
برنامک های اندروید وجود دارنــد. در حالی 
که بنا به گزارش مرکز ماهر )مدیریت امداد و 
هماهنگی رخدادهای رایانه ای( این برنامک ها 
با ظاهرســازی و ادعاهای دروغین ســعی در 
ترغیب کاربران به نصب برنامــک را دارند اما 
هیچ کدام نمی توانند منجر به افزایش سرعت 
اینترنت شوند، چراکه چنین کاری در دنیای 
واقعی عملی نیست.این برنامک ها به محض 
شــروع اعام می کنند که ســرعت اینترنت 
پایین است، سپس با نمایش اعان هایی و بعد 
از چند ثانیه، ادعا می کنند که سرعت اینترنت 
افزایش یافته است. در حالی که این برنامک ها 
در پس زمینه هیچ کار مفیدی انجام نمی دهند 
و تنها با هدف نمایش تبلیغات و کنترل گوشی 
کاربر منتشر شــده اند.برخی از این برنامه ها 
سرعت آپلود و دانلود را به صورت لحظه ای در 
قالب یک نمودار نشان می دهند و پس از کلیک 
روی دکمه فعال سازی، برنامک با نمایش یک 
دیالوگ ادعا می کند که در حال انجام عملیات 
افزایش سرعت اینترنت است.برخی برنامه ها 
نیز با استفاده از سرویس های فایربیس و پوشه 
به کارهای مختلفی ماننــد نمایش دیالوگ 
تبلیغاتی، باز کردن صفحه نظردهی به برنامک 
در فروشــگاه های مختلف، بــاز کردن لینک 
تلگرامی، دانلود برنامک هــای دیگر، نمایش 
ویدئو تبلیغاتی و مخفی کردن آیکون برنامک 

اقدام می کنند.

خبرخبر

۸

در بــازار، پاوربانک های زیاد و متنوعی وجــود دارد. در حالی که نیاز 
نیست برای یک دستگاه خاص، ســراغ پاوربانک خاصی برویم و غالب 
پاوربانک های ارایه شــده در بازار برای شــارژ هر اسمارت فونی مناسب 
هســتند؛ اما توجه به برخی ویژگی ها و مزیت هــا می تواند در انتخاب 

پاوربانک مناسب تری راه گشا باشد.
همه ما دوست داریم اسمارت فون هایی با بیشترین عمر باتری داشته 
باشیم، اما هرچقدر ظرفیت باتری اسمارت فون ما زیاد باشد؛ باز هم تمام 

می شود.
بهترین راه حل، خرید یک پاوربانک یا شارژر قابل حمل و قرار دادن آن 

در کیف و کوله مان است.
در بــازار، پاوربانک های زیاد و متنوعی وجــود دارد. در حالی که نیاز 
نیست برای یک دستگاه خاص، ســراغ پاوربانک خاصی برویم و غالب 
پاوربانک های ارایه شــده در بازار برای شــارژ هر اسمارت فونی مناسب 
هســتند؛ اما توجه به برخی ویژگی ها و مزیت هــا می تواند در انتخاب 

پاوربانک مناسب تری راه گشا باشد.
شــما می توانید ظرفیت یک پاوربانک را برحسب میلی آمپرساعت 
)mAh( انتخاب کنید. مســلما هرچقدر ظرفیت یک پاوربانک بیشتر 
باشد؛ شما بیشتر خوشحال می شوید، ولی باید به سرعت شارژ پاوربانک 

نیز دقت کنید.
سرعت های شــارژ پاوربانک در بازار، ۷.5 وات، 10 وات، 15 وات و 30 
وات هستند. اگر سرعت شارژ برای شــما اهمیت دارد؛ باید پاوربانکی با 

سرعت بااتر انتخاب کنید.
شارژ کابلی یا بی ســیم، اندازه و وزن، ظرفیت، ســرعت شارژ، تعداد 
درگاه ها و قیمت پارامتر هایی هستند که در انتخاب بهترین پاوربانک و 
شارژر همراه تاثیرگذاراند. سایت وایرد بهترین پاوربانک های سال 2019 

را این طور فهرست کرده است:
۲۰۱۰۰ PowerCore بهترین پیشنهاد: انکر

مزایا: قیمت مناسب، شارژ سریع، باتری بزرگ
معایب: وزن نسبتا زیاد

یک گزینه بسیار شیک برای افرادی که چندین گجت همراه دارند. 
وزن این پاوربانک حدود 356 گرم است و دو خروجی 2.4 آمپر )12 وات( 

دارد.
دو درگاه USB برای شــارژ همزمان دو اسمارت فون یا گجت دیگر 
دارد. ظرفیت این پاوربانک 20100 میلی آمپرســاعتی است که بسیار 

مطمئن تر از یک پاوربانک 10 هزار میلی آمپرساعتی است.
این ظرفیت می تواند 5 الی ۷ گجت یا اســمارت فون را شارژ کند که 
البته بستگی به باتری این گجت ها هم دارد. مثا می تواند ۷ آیفون ۷ را 

شــارژ کند. آیفون XS Max را در کمتر از یک ساعت 50 درصد شارژ 
می کند.

شارژ خود این پاوربانک حدود 10 ساعت طول می کشد. یعنی تقریبا 
باید یک شب تا صبح به برق متصل باشد. چهار چراغ LED برای نشان 
دادن وضعیت شارژ، یک درگاه میکرو یواس پی ورودی، یک کابل میکرو 

یواس پی به یواس پی و یک کیف مشکی همراه خودش دارد.
قیمت پاوربانک انکر PowerCore 20100 در ایران حدودا 350 

هزار تومان است.
Valet Charger بهترین برای دارندگان اپل واچ: بلکین

مزایا: کوچک، شارژ آیفون و اپل واچ
معایب: کندتر از نمونه های مشابه

یک پاوربانک کوچک و جمع وجور دوست داشتنی است. از ترکیب 
رنگ مشکی و نقره ای سود می برد که زیبایی خاصی به آن داده و در کنار 

محصوات اپل بی ریخت به نظر نمی رسد.
 USB این پاوربانک با وزن 281 گرم می توانــد از طریق درگاه های
به Lightning گوشی های آیفون را شــارژ و سر پاستیکی باای آن 

می تواند اپل واچ را به طور بی سیم شارژ کند.
شــرکت بلکین می گوید ظرفیــت 6۷00 میلی آمپرســاعتی این 
پاوربانک می تواند سه بار گوشــی آیفون و هشت بار اپل واچ را شارژ کند. 
البته، در عمل این طور نیست و شاید دو بار آیفون XS Max یا اپل واچ 

سری 4 شارژ شوند.
یک عیب بزرگ این پاوربانک، سرعت پایین شــارژ این پاوربانک در 
مقایسه با نمونه های مشــابه در بازار اســت. یک درگاه USB با قدرت 
1 آمپر دارد و همراه با یک کابل شــارژ microUSB به USB عرضه 

می شود.
قیمت پاوربانک بلکیــن Valet Charger در بــازار ایران حدود 1 

میلیون تومان است.
 Mi Power بهترین شــارژر همراه از نظر قیمت: شیائومی

۲S Bank

مزایا: قیمت مناسب، نازک و سبک، پشتیبان قابل اعتماد
معایب: ورودی ضعیف

اگر در بازار به دنبال یک پاوربانک ارزان و ســبک هستید تا به عنوان 
 Mi Power Bank یک دستگاه پشتیبان در کوله شما باشد؛ پاوربانک

2S گزینه خوبی است.

این پاوربانک با ضخامت 14.2 میلی متــر و وزن 230 گرم از جنس 
آلومینیوم یکی از ظریف ترین پاوربانک های دنیا است. وزن و ضخامت این 
 Mi و شیائومی Pro 20 Mate پاوربانک به اندازه اسمارت فون هواوی

Mix 3 است.

این پاوربانک ظرفیتی 10 هزار میلی آمپــری و دو درگاه USB دارد 
که ورودی 1.5 یا 2 آمپری با حداکثر شــارژ ســریع 15 واتی به دست 

می دهد.
با ظرفیت پاوربانک شیائومی می توانید دو الی سه گوشی سامسونگ 
گلکسی اس یا آیفون را شارژ کنید. این شــارژر ورودی چندان سریعی 

ندارد و مدت زمان طوانی برای شارژ شدن نیاز خواهد داشت.

از درگاه microUSB برای شارژ شدن استفاده می کند. با قیمت 12 
یورویی نباید هم بیشتر از این توقع داشت.

Laptop Power Bank بهترین برای لپ تاپ: سیگنت
مزایا: ظرفیت باتری بسیار زیاد، شارژ سه دستگاه لپ تاپ در یک 

دوره
معایب: بزرگ و سنگین، گران قیمت

پاوربانک قدرتمندی برای شارژ سریع لپ تاپ ها است. پاوربانک 
Cygnett Laptop Power Bank در دو ظرفیت 20 و 2۷ هزار 

میلی آمپرساعت عرضه شده است که مدل دوم می تواند سه لپ تاپ 
9 هزار میلی آمپری را شارژ کند.

در عمل، لپ تاپ مک بوک پروی 13 اینچی را یک و نیم بار شارژ و 
مک بوک پرو 15 اینچی را یک بار شارژ می کند.

شما ســه خروجی در اختیار دارید که برای شــارژ همزمان یک 
لپ تاپ، گوشی موبایل و تبلت مورد اســتفاده قرار گیرند. خروجی 
USB-C با قدرت 3 آمپر، USB-C دیگری با خروجی 2.4 آمپر و 

در نهایت خروجی USB-A با قدرت 2.4 آمپر که برای شارژ سریع 
60 واتی طراحی شده اند.

اگر بخواهید با این پاوربانک گوشی تلفن همراه خود را فقط شارژ 
کنید؛ احتماا 6 یا ۷ بار شارژ می شود.

طبیعی است که وزن زیادی داشته باشــد و اندازه آن بزرگ تر از 
دیگر پاوربانک شــود، اما هنوز برای حمل مناسب است. شارژ کامل 
این دســتگاه با ورودی 30 وات نزدیک به 5 ساعت طول می کشد که 
بســیار ســریع تر از برخی پاوربانک های نام برده شده در این مطلب 

است.
قیمت مدل 20 هــزار میلی آمپری 120 یــورو و قیمت مدل 2۷ 

هزار میلی آمپری نزدیک به 150 یورو است.
QE۱۰۰۰۰CQ انرجایزر :Qi بهترین برای شارژ بی سیم

 مزایا: شارژ سریع انواع گوشی و دستگاه های مبتنی بر فناوری
معایب: –

ترکیب عالی از شــارژر بی ســیم با پاوربانک معمولی اســت. در 
 USB ظرفیت اســمی 10 هزار میلی آمپرســاعت با خروجی های
 Qi 3.0 عرضه شــده و از فناوری شارژ بی سیم USB و Type-C

پشتیبانی می کند.

 Quick Charge افزون بر این، مجهز به فناوری شارژ ســریع
2.0 اســت. در خروجی شارژ بی ســیم ولتاژی 9 و 12 ولت به دست 
می دهد و خروجی شارژ سریع آن 5 ولت 3 آمپر، 9 ولت 2 آمپر و 12 

ولت 1.5 آمپر است.
وزن آن 280 گرم اســت که برای حمل و مصارف مسافرتی بسیار 
مناسب نشان می دهد. قیمت آن در سایت آمازون 50 دار است که 

در ایران نزدیک به 420 هزار تومان به فروش می رسد.
اگر دنبال پاوربانکی هســتید که هم شــارژ بی ســیم و هم شارژ 
ســریع به شــما بدهد و چندکاره باشــد؛ شــارژر همراه انرجایزر 

QE۱۰۰۰۰CQ جزو بهترین های بازار خواهد بود.

گوشی های هوشمند برای بسیاری از افراد به یک 
وسیله ضروری برای بقا تبدیل شــده اند، به همین 
دلیل است که نگهداری از آن ها اهمیت زیادی دارد. 
اما برخی از این عــادات نگهداری ممکن اســت به 

گوشی آسیب برسانند و به تبع از عمر آن بکاهند.
گوشی های هوشمند برای بسیاری از افراد به یک 
وسیله ضروری برای بقا تبدیل شــده اند، به همین 
دلیل است که نگهداری از آن ها اهمیت زیادی دارد. 
اما برخی از این عادات نگهداری ممکن است به گوشی 
آسیب برسانند و به تبع از عمر آن بکاهند. اگر شما هم 
دوست دارید که گوشی تان را، که هزینه زیادی برای 
آن پرداخته اید، سالم نگه دارید، در این مطلب همراه 
مان باشید. در ادامه اشــتباهات رایجی را که از عمر 

گوشی تان می کاهد، برایتان آورده ایم.
گوشی تان را مدام روی ویبره می گذارید

گوشی هم مانند هر دستگاه دیگری، کارایی خود را 
پس از مدتی از دست می دهد. حاا هر چه شما بیشتر 
از آن اســتفاده کنید، کارایی آن نیز رفته رفته کمتر 
می شــود. به عنوان مثال، یکی از کار هایی که از عمر 
گوشی تان به مقدار زیادی می کاهد، ویبره آن است. 
اگر هر زمان که برای شما پیغامی می آید، گوشی شما 
ویبره می زند، یعنی دارد از توانایی خود برای چیزی 
که اهمیت چندانی ندارد اســتفاده می کند. درست 
مثل ما انسان ها، گوشــی هم نیاز به استراحت دارد، 
بنابراین بهتر است که تنها در مواقع نیاز، مانند وقتی 
در جلسات یا کاس های درس هستید، از ویبره آن 

استفاده کنید.
اپلیکیشن هایتان را باز می گذارید

اگر به اپلیکیشــنی نیاز ندارید، بهتر اســت که 
آن را ببندیــد، در غیر این صــورت از عمر باتری تان 
می کاهد. اگر شما از اپلیکیشنی استفاده کنید و پس 
از استفاده آن را همانطور رها کنید، آن برنامه در بک 
گراند گوشی شما همچنان باز می ماند و نه تنها از عمر 
باتری و گوشی تان می کاهد، بلکه فضای گوشی تان را 
نیز بی جهت پر می کند؛ بنابراین بهتر است که پس 
از استفاده از یک اپ، آن را ببندید. هر چند وقت یک 
بار برنامه های گوشی تان را چک کنید و از بسته بودن 

اپلیکیشن هایی که نیاز ندارید، مطمئن شوید.
به هر پیغامی جواب مثبت می دهید

حتما شــما هم هنگام باز کردن برخــی از برنامه 
ها، پیغام های متفاوتی در مــورد این که آن برنامه به 

گوشی شما دسترسی داشــته باشد یا خیر، دریافت 
 »ok« می کنید. در این شرایط، قبل از آن که گزینه
را بزنید، خوب دقت کنید، زیرا برخی از آن ها ممکن 
اســت منجر به حک شدن شــما شــوند و به تمام 
اطاعات گوشی شما دسترسی پیدا کنند، در برخی 
از مواقع هم از سرعت و کارایی گوشی تان می کاهد؛ 
بنابراین هیچ پیغامی را بدون آگاهی تایید نکنید، زیرا 
نمی دانید که چه سرنوشــتی در انتظار گوشی تان 

خواهد بود.
یکی از این اپلیکیشن ها را در گوشی تان 

دارید
اپلیکیشن هایی که بیشترین حجم باتری شما را 
می گیرند، اپلیکیشن هایی، چون اسنپ چت، گوگل 
مپ، نت فلیکس، آمازون و فیسبوک است. تحقیقات 
نشان داده که اگر شما اپلیکیشن فیسبوک را از روی 
گوشی تان پاک کنید، تا 20% به عمر باتری تان اضافه 
کرده اید. دلیلش هم این اســت که این اپلیکیشــن 
در بک گراند شما همیشــه در حال اجراست، حتی 
زمانی که شما از آن استفاده نمی کنید؛ بنابراین اگر 
می خواهید که سرعت گوشی تان باا رود و عمر باتری 
تان بیشتر شــود، برخی از این اپلیکیشن هایی را که 
نیاز ندارید، پاک کنید و اجازه دهید که گوشــی تان 

نفس بکشد.
نور صفحه گوشی تان بسیار روشن است

اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارید 
نور صفحه گوشی تان بسیار روشن باشد، باید بدانید 

که با این کار دارید از عمر گوشی تان می کاهید. شما 
می توانید نور صفحه تان را روی تنظیمات اتوماتیک 
بگذارید تا خودش با توجه به محیــط، نور صفحه را 
تنظیم کند. اگــر هم نمی خواهید ایــن کار را انجام 
دهید، خودتان آن را تا حد ممکن پایین بیاورید. با این 
کار گوشی تان باتری کمتری را مصرف خواهد کرد 
که به تبع روی افزایش عمر گوشــی تان تاثیر زیادی 

خواهد داشت.
گوشــی تان را در معرض ســرما و گرمای 

شدید قرار می دهید
گرما و به همان نسبت ســرمای شدید می تواند 
از عمر گوشــی تان بکاهد. گرمــا می تواند تاثیرات 
منفی زیادی روی گوشی تان بگذارد، به عنوان مثال 
اطاعات آن را از بین ببرد یــا حتی باتری تان را از کار 
بیندازد. سرمای شدید هم می تواند برای گوشی تان 
مشکل ساز شود. در دمای پایین، برخی از گوشی ها 
خاموش می شــوند، برخی دیگر دچــار اختال در 
صفحه نمایش می شــوند یا حتی باتری شان از کار 
می افتــد. در برخی از مواد نادر هم ممکن اســت که 
صفحه نمایش آن ها متاشی شــود؛ بنابراین بهتر 
است که گوشی تان را در مکانی که در معرض دمای 

هوای بسیار سرد یا گرم هست، قرار ندهید.
گوشــی تان را روی تخت یا زیر بالش تان 

می گذارید
قرار دادن تلفن همراه در زیر بالش، نه تنها به خود 
شما بلکه به خود گوشی تان هم آسیب می رساند. از 

جمله عوارض قرار دادن گوشــی همــراه زیر بالش، 
ناآرامی در خواب و ابتا به ســرطان های مختلف با 
امواج آن اســت. عاوه بر آن، احتمال آتش ســوزی 
نیز وجود دارد. منشا برخی از آتش سوزی ها به آتش 
گرفتن تلفن همراه ارتباط دارد که اگر گوشی تان در 
شارژ باشد، این خطر دو چندان می شود چرا که دمای 
آن در هنگام شارژ باا می رود. پس بهتر است که تلفن 

تان را هنگام خواب از خود دور کنید.
گوشــی تان را به مدت زیادی در شارژ نگه 

می دارید
زمانی که گوشی تان را در شــارژ می گذارید، اگر 
شارژ آن پر شود و آن را از برق نکشــید، به باتری آن 
آسیب رسانده اید. شاید فکر کنید که دلیل آن فشار 
بیش از حدی ســت که از برق به باطری گوشی وارد 
می شود در حالی که اینطور نیست. واقعیت این است، 
رمانی که شما گوشی تان را به شارژ می زنید، گوشی 
شــما داغ می شــود و همین گرمای بیش از اندازه 

می تواند به باتری آن آسیب برساند.
گوشی تان را 100% شارژ می کنید

آیا شما هم جزو افرادی هستید که شب گوشی 
تان را به شــارژ می زنید و صبح، زمانی که شارژ آن 
100% شــد، آن را از برق می کشــید؟ آیا می دانید 
که شارژ کردن گوشــی تان به طور کامل می تواند 
از عمر گوشــی تان بکاهد؟ باتری های لیتیوم یونی 
مانند باتری های اسیدی نیســتند که نیاز به شارژ 
100 درصدی داشته باشند؛ در حقیقت بهتر است 
که این باتری ها تا حد کامل شارژ نشوند؛ بنابراین به 
یاد داشته باشــید دوره های کوتاه شارژ از دوره های 

کامل شارژ مناسب ترند.
گوشی تان را آپدیت نمی کنید

اگر گزینه آپدیت اتوماتیک گوشــی تان را غیر 
فعال کــرده اید، بدانید که بیشــتر از ســود، به آن 
ضرر زده اید. گوشــی های آیفــون و اندروید، مدام 
ورژن های جدیدی را در اختیار کاربران شــان قرار 
می دهند تا عملکرد گوشی هایشــان را باا ببرند. 
آپدیت کردن، فوایــد دیگری هــم دارد. به عنوان 
مثال اگر گوشی شــما باتری ضعیفی دارد، امکان 
این هســت که پس از آپدیت مشــکل آن برطرف 
شود؛ بنابراین ســعی کنید که گوشی تان را آپدیت 
نگه دارید در غیر این صورت از عمر گوشــی تان کم 

خواهد شد.

بهترین پاوربانک هایی که در سال ۲۰1٩ می توان خرید

کار هایی که از عمر گوشی تان می کاهد


