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مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: عدم مشارکت 
مردم در حوزه های اقتصادی س��بب رکود در این حوزه و باال 

رفتن انتظار مردم از دولت شده است.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری با اشاره به اینکه اقتصاد مبتنی 
بر نفت خام و بچه پولداری نمی تواند کار آفرینی ایجاد کند، 
افزود: اقتصاد خام خواری، اقتصادی بی هویت است در حالی 
ک��ه پای��ه اقتص��اد دانش بنیان مبتنی ب��ر مزایای ذاتی و تولید 

خود جوش است.
به گفته وی، در لرستان نیز در بحث اشتغال بخش خصوصی 
سهمی ندارد در حالی که اگر فناوری به بخش خصوصی واگذار 

شود، شاهد عملکرد مثبت آن خواهیم بود.

 
دولت راهبرد پویا نداشته باشد، فقر در آینده 

بیشتر می شود
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر دولت راهبرد پویا 
و تهاجمی نداشته باشد، حتی در صورت موفقیت در مذاکرات 
با پنج به عالوه فقر در کشور افزایش می یابد.به گزارش ایرنا؛ 
حس��ین راغفر در نشس��ت اقتصادی مذاکرات هسته ای که در 
دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی برگزار شد، افزود: هم اکنون 
حزب دمکرات آمریکا خواهان حل موضوع هسته ای است و 

این موضوع را با جدیت دنبال می کند.
به اعتقاد وی، آمریکا؛ ایران را به عنوان متحد خود در منطقه 
می بیند و درصدد بهبود اوضاع ایران اس��ت.وی با اش��اره به 
شرایط اقتصاد نفتی در ایران، گفت: نفت همواره باعث تنبلی 
دولت ها شده به طوری که اقدامات غیرموثر دولت های نهم و 
دهم در خصوص اقتصاد مالی در هیچ دوره ای رخ نداده است.
این تحلیلگر اقتصادی؛ مبارزه با اقتصاد مالی را راهی دش��وار 
دانس��ت و افزود: امس��ال برای اولین بار در مجلس و دولت، 
بودجه بدون نفت مطرح و راه حلهای مناس��بی بدون اتکا به 
 نفت پیش��نهاد ش��د اما به هر حال همه منتظر نتیجه توافق 

هسته ای هستند.
راغفر با اشاره به شرایط مناسب کشور در دوران دفاع مقدس، 
گفت: در طول سالهای جنگ شاهد رشد صنایع کوچک بودیم 
ام��ا بع��د از جنگ و کاهش تحریم ها و نیز افزایش درآمدهای 
نفتی بسیاری از این بنگاهها ورشکست شدند.وی با بیان آنکه 
برنامه ای برای بعد از موفقیت در مذاکرات نداریم، افزود: در 
تاریکی گام برمی داریم، بخش خصوصی واقعی در ماههای 
گذش��ته فرصت مناس��بی نداش��ته و آنچه در زمینه خصوصی 
س��ازی صورت گرفته، برای عده ای خاص بوده و در حقیقت 
خصوصی کردن دولت بوده اس��ت.این اقتصاددان تاکید کرد: 
دولت باید استراتژی تهاجمی و پویا برای بحران اقتصاد ایران 

طراحی و اجرا کند که هنوز نشانه ای مشاهده نمی شود.

 
سیاست گرایش به شرق ایران پس از لغو 

تحریم ها هم ادامه می یابد
یک کارشناس غربی گفت حتی در صورت لغو تحریم ها ایران 
به سمت شرق تمایل خواهد داشت و در صدد توسعه مناسبات 
اقتصادی خود با کشورهای شرقی مثل روسیه و چین بر خواهد 
آمد. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری دیجیتال لوک، 
به گفته مدیران ارشد صنعت انرژی، در حالی که بازار مشغول 
بررسی نتایج لغو تحریم ها علیه ایران است، شرکت های غربی 
 فعال در زمینه نفت و گاز در تعامل با ایران جانب احتیاط را رعایت 

می کنند.
برد ایستمن، معاون اول شرکت نفتی کامرون که روز دوشنبه 
در انستیتوی نفت و گاز بیکراند مک کنزی در هیوستون آمریکا 
صحبت می کرد گفت، شرکت ها نمی خواهند زودتر از موعد 
مقرر در مورد بازار پر سود صنعت نفت و گاز ایران اقدام کنند، 
ب��ه خص��وص از این جهت ک��ه تحریم های پیچیده آمریکا در 
کنار تحریم های سایر کشورها علیه ایران هنوز پابرجا هستند.

کاریستا هیل، عضو گروه مهندسی ویر نیز در اظهاراتی مشابه 
گفت: البته که در صورت لغو تحریم ها، بازیگران بین المللی 
تمایل به ورود به بازار ایران خواهند داش��ت، اما آنها در حال 
حاضر به جای س��رازیر ش��دن به س��مت بازار ایران به شکلی 
محتاطانه در حال بررس��ی وضعیت هس��تند... ما نیز مانند هر 
شرکت فعال در صنعت نفت و گاز، در حال بررسی فرصت ها 
و پیچیدگی ها هستیم و به دقت در حال رصد کردن اتفاقاتی 
هس��تیم ک��ه در طی ماه های آین��ده در صحنه بین المللی رخ 

خواهند داد.
وی افزود: این حس در داخل بخش نفت و گاز وجود دارد که 
کسی نمی خواهد به دلیل عجله کردن برای به دست آوردن 
موقعیت ها، در قس��مت نادرست تحریم های فعلی گیر بیافتد.
اس��تفن ترابر، معاون اول رئیس س��یتی گروپ و رئیس بخش 
ان��رژی ای��ن بانک گفت: حتی اگ��ر توافق هم صورت بگیرد، 
با توجه به حجم تحریم هایی که توس��ط دولت های مختلف 
آمریکا بر ایران اعمال شده، نمی توان انتظار داشت تحریم ها 

به صورت فوری متوقف شوند.
 ترابر همچنین گفت، اروپا و آمریکا با گام هایی متفاوت اقدام 
به لغو تحریم ها خواهند کرد.آمریکا تقریبا قطعا تحریم ها را به 
ص��ورت مرحل��ه به مرحله و تدریجی لغو خواهد کرد، در حالی 
که اروپایی ها طرفدار اتخاذ رویکردی س��ریع تر هس��تند.مونا 
دجانی، کارش��ناس امور حقوقی در انس��تیتوی بیک راند مک 
کنزی گفت، ایران به احتمال زیاد به سوی شرق متمایل خواهد 
ش��د. با توجه به تالش های ایران برای همکاری با چینی ها، 
روس ها و همچنین یافتن ش��رکای تجاری در پاکس��تان، این 
واضح است که وقتی تحریم ها لغو شود ایران به دنبال همکاری 

در جاهای دیگر خواهد بود.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گ��روه اقتص��اد کالن : موض��وع کاه��ش تع��داد 
یاران��ه بگی��ران و خبره��اي ضد و نقیضي که طي 
روزهاي اخیر توس��ط برخي رس��انه ها درباره آن 
منتش��ر ش��ده، س��ردرگمي هایي را در پي داشته 
اس��ت. برخي رس��انه ها که اغلب از رس��انه هاي 
منتقد دولت هستند از حذف 4 میلیون یارانه بگیر 
خب��ر داده ان��د اما دولتمردان این موضوع را رد مي 
 کنن��د. هفته گذش��ته رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزي در سفر به شهر کرد اعالم کرد که یارانه 
اردیبهشت ماه همانند ماه هاي قبل به همه پرداخت 
خواهد شد اما در اولین جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي زمانیان نماینده مردم شهر کرد در سخنان 
پیش از دس��تور اعالم کرد که عده از مردم حوزه 
انتخابیه اش که از نظر مالي در وضعیت خوبي قرار 
ندارند یارانه اردیبهشت ماه را نگرفته اند.ابوترابي 
نایب رئیس مجلس نیز با تائید صحبتهاي زمانیان 

از دولت خواست که پیگیر باشد.
ام��ا از س��وي دیگر مجموع اظهارات مس��ووالن 
دولتي نشان مي دهد که حذف یارانه تعداد زیادي 
از یارانه بگیران صحیح نیس��ت، اما در عین حال 
دولت در حال کاهش تدریجي تعداد یارانه بگیران 
اس��ت تا بتواند کمبود منابع مالي خود را که بارها 
از سوي برخي دولتمردان اعالم شده و با توجه به 
تداوم تحریمها و سقوط قیمت نفت، تشدید شده 
است تا حدي جبران کند. اعالم فرصتي براي ثبت 
اعتراض به قطع یارانه نش��ان مي دهد که فرآیند 
حذف یارانه بگیران آغاز شده اما فعال حذف یارانه 
بگیران محدود اس��ت. در همین زمینه وزیر کار، 
تع��اون و رف��اه اجتماعیاز حذف 6 میلیون نفر یارانه 
بگیر در ماههاي آتي خبر داده است اما در عین حال 
اعالم کرده که یارانه طبقات پایین و دهکهای کم 
درآمد افزایش خواهد یافت و سبد غذایی آنها تقویت 
مي شود. علي ربیعي در گفت و گو با بخش خبري 
سیما گفت : تعداد افرادی که یارانه آنها حذف خواهد 
شد به 6 میلیون نفر رسیده است. اما طبقات پایین 
و دهکهای کم درآمد نگران نباش��ند زیرا نه تنها 
یارانه شان کم نمی شود بلکه افزایش هم می یابد 
و سبد غذایی آنها تقویت خواهد شد. او همچنین از 
سفارش شخص رییس جمهور مبنی بر جلوگیری 
از آس��یب دهکهای میانی و پایینی در اقدام حذف 
یارانه ها و تاکید بر لزوم توجه به بیمه و تأمین اقالم 
مهم و ضروری س��بد خانوارها در جریان حذف و 

اضافه ها خبر داد و با بیان اینکه در قانون اجازه حذف 
یارانه افرادی که غیرنیازمند شناخته شده داده شده 
است، گفت: این طرح تا مدتی آزمایشی خواهد بود 
که ضعفهای آن شناس��ایی ش��ود به همین دلیل از 
اقشار سطح باالی جامعه شروع کرده ایم که در این 
مسیر با خطاهای کوچک و ناچیزی روبرو شدیم. 
ش��اید به خاطر همین خطاه��اي کوچک و ناچیز 
است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با صدور 
اطالعیه ای از حذف شدگان دریافت یارانه نقدی 
خواسته تا در صورتی که به قطع یارانه خود معترضند 
با مراجعه به یک آدرس الکترونیکی درخواس��ت 
اعت��راض خ��ود را ثبت کنند. وزارت کار همچنین 
مهلت یکماهه ای برای ثبت درخواستهای اعتراض 
تعیین کرده است و بر این اساس حذف شدگان از 
دریاف��ت یاران��ه یک ماه فرصت دارند که از پنجم 
خرداد یعنی درس��ت از یک هفته آینده درخواست 
.www.yaraneh10 اعتراض خود را در س��امانه

ir ثب��ت کنن��د. تش��خیص افراد غی��ر نیازمند به 
دریاف��ت یاران��ه و قطع یارانه آنها به موجب تبصره 
۲0 قان��ون بودج��ه 1۳۹4 صورت گرفته و فرآیند 
بررسی اعتراضات از مرحله ثبت درخواست تا پاسخ 
نهایی به ش��کل غیر حضوری و توسط کمیسیون 
موض��وع ماده 10 قان��ون هدفمندکردن یارانه ها 
انج��ام می گی��رد. برقراری مج��دد پرداخت یارانه 
افراد نیز منوط به بررس��ی اعتراض حذف شدگان 
توس��ط کمیسیون مربوطه و در صورت استحقاق 
خواهد بود. پس از ثبت درخواست اعتراص حذف 
ش��دگان از دریافت یارانه در س��امانه که از تاریخ 5 
خرداد ماه ۹4 فعال خواهد شد، کمیسیون ماده 10 
قان��ون هدفمند کردن یارانه ه��ا حداکثرتا 15 روز 
به درخواس��تهای اعتراض پاس��خ خواهد داد. علی 
ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر این باور 
است که طرح هدفمند کردن یارانه ها از ابتدا باید 
به درس��تی و بر مبنای اس��تحقاق افراد و نیاز اقشار 
جامعه انجام می ش��د اما ناتوانی در انجام این کار 
س��بب توزیع یکس��ان یارانه  میان همگان شده و 
امروز باید این مس��یر اصالح ش��ود. او می گوید: در 
هیچ کجای جهان یارانه ها به طور یکس��ان میان 
همه توزیع نمی ش��ود ل��ذا اصرار بر ادامه وضعیت 
کنونی با در نظر گرفتن ش��رایط کش��ور قابل دفاع 
نیست و در مقوله سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز 
نمی گنجد. ربیعی اصالح نظام یارانه ها را تصمیمی 

ش��جاعانه و تحقق آن را نیازمند فعالیت صادقانه 
می داند و می گوید: عادالنه نیس��ت که کارگران، 
کارمندان، از کارافتادگان، روستاییان و سایر اقشار 
ضعی��ف به اندازه گروه های برخوردار اقتصادی از 
یارانه مستقیم برخوردار شوند. او می افزاید: هدف 
نهایی این رویه و اصالحات، تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی و عدالت اجتماعی توسعه گرا است و در این 
مسیر به تکلیف قانونی و سیاستهای کلی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ ش��ده از س��وی مقام معظم رهبری 
متکی هستیم. به گفته وزیر کار، بند 4 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بر لزوم استفاده از ظرفیت اجرای 
هدفمند س��ازی یارانه ه��ا در جهت افزایش تولید، 
رونق اش��تغال و بهره وری، کاهش ش��دت انرژی 
و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی تاکید دارد. 
ربیعی همچنین با اشاره به امکان بروز خطای نوع 
اول در مورد افرادی که باید حذف شوند و خطای نوع 
دوم در مورد حذف افرادی که نباید حذف شوند تاکید 
کرده است که در چند ماه گذشته مطالعات دقیق 
کارشناسی صورت گرفته تا در فرایند حذف اقشار 
غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد هرچند که 
در این مسیر بروز خطا و اشتباه اجتناب ناپذیر است. 
او مصرانه از مردم خواسته است تا در مسیر اصالح 
هدفمندی یارانه ها و حذف غیرنیازمندان اشتباهات 
احتمالی را با سعه صدر تحمل کنند و اطمینان داشته 
باشند که تمهیدات الزم برای رسیدگی به شکایات 

در نظر گرفته شده است.
ام��ا در جبه��ه اي دیگر، س��خنگوي دولت در حال 

تکذی��ب خبر حذف تع��داد زیادي از یارانه بگیران 
است. سخنگوی دولت دیروز در کنفرانس خبري 
خود، خبر حذف 4 میلیون یارانه بگیر را تکذیب کرد 
و گفت : این خبر صحت ندارد و واقعا چنین اتفاقی 
نیفتاده اس��ت. نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها 
گفت: طبق ماده یک و سه قرار بود که 50 درصد 
از افزایش قیمت حامل های انرژی برای هدفمندی 
یارانه ها اختصاص یابد که از این میزان، ۳0 واحد 
درص��د ب��ه بخش تولید و ۲0 واحد درصد به خزانه 
واریز شود اما در نهایت پول به دست آمده نه تنها 
تسهیم نشد بلکه بخشی از خزانه و بخشی هم از 
بانک مرکزی وام گرفته ش��د و بین مردم تقس��یم 
شد. وی افزود: چون هرساله برای پرداخت 45 هزار 
تومان منابع کافی وجود نداشت از خزانه عمومی هم 
رقمی اضافه می شد و بین مردم تقسیم می شد که 
البته این کار بر اساس قانون بود؛ همچنان که در 
سال گذشته 11 هزار و ۳00 میلیارد تومان از خزاه 
برداشته و بین مردم تقسیم شد. سخنگوی دولت 
با اشاره به قانون بودجه ۹4 و تقلیل رقم هدفمندی 
به ۳۹ هزار میلیارد تومان ادامه داد: در سال گذشته 
۲ هزار و 400 نفر داوطلبانه انصراف دادند و به ما 
کمک کردند تا طرح تحول سالمت را اجرا کنیم. 
برخی هم دریافت این مبلغ را حق مسلم خود می 
دانند که باید با تعقل و تدبر برخورد کرد. نوبخت به 
جریان سازی برخی از رسانه ها پس از حذف عده 
ای یارانه بگیر هم اش��اره کرد و گفت: این رس��انه 
ها االن مدام به دنبال حذف یارانه بگیران هستند 

و پس از این که این کار انجام شد و خدای نکرده 
یک نفر به صورت غیر کارشناسی حذف شد، سوژه 
بعدی آن ها می شود که چرا این افراد حذف شده 
اند. وی خاطر نش��ان کرد: برای اجرای تبصره ۲0 
قان��ون بودج��ه که به موضوع هدفمندی یارانه ها 
اش��اره دارد، در حال تصویب آیین نامه هس��تیم که 
بخشی از آن در جلسه هیات دولت تصویب شده و 
بخش دیگر آن در جلسه آتی هیات وزیران بررسی 
و تصویب خواهد شد. سخنگوی دولت یادآور شد: 
مسوول اجرای هدفمندی یارانه ها وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اس��ت و هر آن چه که الزم باش��د 
را اط��الع رس��انی می کن��د. نوبخت در عین حال 
اظهار داشت: در سال گذشته یارانه ایرانیان خارج 
از کشور که افزایش قیمت تاثیری بر آن ها نداشت، 
همچنین تعداد محدودی که وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره تمکن مالی آن ها به قطعیت 
رسیده بود، حذف شدند. با این حال باید منتظر آیین 
نامه اجرایی این تبصره بمانیم. وی با بیان این که 
در سال گذشته چهار مرحله برنامه حمایت غذایی 
برای اقشار خاص عملی شد، اضافه کرد: در سال 
گذشته 4 هزار و 800 میلیارد تومان هم برای طرح 
تحول سالمت صرف شد و برای اجرای مرحله سوم 
هدفمندی یارانه ها باید منتظر تصویب آیین نامه 
اجرایی باشیم. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره برخی نانوایی ها که نان را با قیمت 
بسیار باالیی به بهانه آزادپز بودن عرضه می کنند ، 
گفت: تمام فعالیت های ما برای این است که مردم 
مشکل نداشته باشند. آزادپزی برخی از نانوایی ها 
نیز در همین راس��تا بوده اس��ت. نوبخت با تاکید بر 
اینکه پرداخت یارانه نان همچنان ادامه دارد ، اظهار 
داشت: ۲0 درصد از ظرفیت نانوایی های شهر آزادپز 
شده اند اما در عین حال ممکن است تخلفاتی هم 
صورت گیرد که دس��تگاه های نظارتی باید بیش 
از پیش بر عملکرد نانوایی ها نظارت کند. رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به وظایف 
نظارتی این س��ازمان اضافه کرد: یکی از وظایفی 
که بر عهده س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار 
گرفته نظارت بر عملکرد همه دستگاه های اجرایی 
است و باید گزارش نظارتی را به هیات وزیران ارائه 
دهد. نوبخت در ادامه از خبرنگاری که این سوال 
را مطرح کرده بود درخواست کرد تا مصادیق مورد 

سوال را در پایان جلسه به او ارائه کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعي خبر داد:

یارانه دهک های پایين افزایش مي یابد
سخنگوي دولت خبر حذف 4 ميليون نفر یارانه بگير را تكذیب کرد

حجم قاچاق ۳4 هزار ميليارد توماندولت رسيدگی به مسائل مالی را از درون خود آغاز کند مذاکره با فعاالن اقتصادی کشورهای تاثيرگذار 
مدی��رکل امور تش��کل ه��ای اتاق 
بازرگانی ای��ران گفت: امروز فضای 
کنونی کشور ایجاب کرده تا اتاق به 
دنبال مشارکت فعال در رویدادهای 
بی��ن الملل��ی موث��ر ب��رای بخ��ش 

خصوصی است و در این ارتباط مذاکرات بسیار گسترده ای 
با فعاالن اقتصادی کشورهای تاثیرگذار جهانی شروع شده 
اس��ت.به گزارش ایرنا، هومن حاجی پور در نخس��تین جلسه 
شورای سیاستگذاری همایش معرفی فرصت های سرمایه 
گذاری و تجارت در ایران و نمایش��گاه Made in Iran که 
قرار اس��ت ش��هریورماه امس��ال در کانادا برگزار شود، افزود: 
همزمان با این همایش و نمایشگاه جانبی آن که با حمایت 

اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.

 نماینده اصالح طلب مجلس یکی از 
مش��کالت کشور را فقدان ابزارهای 
نظارت��ی خواند و گفت: س��اختارها و 
نهاده��ای متع��دد ب��رای نظارت در 
کش��ور وج��ود دارند، اما فاق��د ابزار 

کارآمد نظارتی هستند. به گزارش فارس ،مسعود پزشکیان 
با اش��اره به اینکه قدرت در کش��ور ما بس��یار پراکنده است بر 
لزوم اصالح و رس��یدگی به مس��ائل مالی از درون خود دولت 
تأکید کرد و افزود: اولین راه در این مس��یر، تدوین س��امانه 
داده ه��ای اطالعات��ی افراد اس��ت؛ وقتی من اعالم کردم که 
ی��ک ماش��ین و ی��ک خانه و یک هکت��ار زمین دارم، بعدا اگر 
مشخص شد که 10 هکتار زمین دارم می توانند از من بپرسند 

که این مقدار اضافه از کجا آمده است.

 وزیر دادگستری با بیان این که آمار 
قاچاق را ستاد مبارزه با کاال و ارز ارائه 
می ده��د، گفت: آمارها متفاوت بوده 
و از 10 میلی��ارد ت��ا 80 ه��زار میلیارد 
تومان ادعا ش��ده اس��ت، جمع بندیها 

نش��ان می دهد از ۳4 هزار میلیارد تومان تا 55 هزار میلیارد 
تومان رقم واقعي است.

 به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی گفت: ، متاس��فانه 
بخ��ش زی��ادی از این کاالها از مبادی رس��می وارد کش��ور 
می ش��ود که از طریق ارایه اطالعات ناقص و عدم ارزیابی 
مناسب صورت می گیرد و سامانه جامع کمک خوبی به این 
موضوعات می کند و امیدواریم تا پایان سال ۹4 نوید کاهش 

جدی آمار قاچاق را بدهیم.

رئيس هيئت مديره اتاق تعاون استان ايالم ،همت نعمت زاده 

آگهی دعوت مجمع  نمایندگان 
در تاریخ :۳0 /1۳94/02 اتاق تعاون استان ایالم

جلسه مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان ایالم راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/3/11در محل اتاق تعاون استان ایالم تشکیل میگردد 
، از عموم نمایندگان دعوت  بعمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور حضور بهم رسانند . بدیهی است حضور  کلیه نمایندگان در جلسه ضروری و 

در صورت عدم حضور برابر مفاد اساسنامه هیچ گونه  اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در جمع موثر نخواهد بود . 
دستورات جلسه :

1-گزارشی از وضعیت اتاق تعاون استان توسط دبیر اتاق 
2-گزارشی از وضعیت مالی اتاق توسط مدیران ، قرائت بیالن مالی سال 93 اتاق 

3 - برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و هیئت بازرسی اتاق 
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اتاق تعاون استان ایالم 

)نوبت دوم (
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظربه اینکه هیئت حل اختالف مس��تقر در ثبت گناوه ، مالکیت و تصرفات مفروزی و مالکانه 
آقای حبیب اهلل خدری  را نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 16۲/40 متر مربع 
در قس��متی از پ��الک ۹17 واق��ع در ام��ام زاده گن��اوه و دربخ��ش 6 بوش��هر برابر رای ش��ماره 
1۳۹۳60۳۲40010106۹۹ م��ورخ ۹۳/4/۲4 را تائی��د نم��وده و آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز 
منتش��ر گردیده . لذا آگهی تحدید و حدود اختصاصی به اس��تناد مادتین 14و 15 قانون ثبت و 
تبصره ذیل ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارضی ساختمان فاقد سند رسمی  جهت 
قس��مت مورد تصرف آقای حبیب اهلل خدری منتش��ر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و 
صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی چهار ساعت قبل از ظهر مورخ ۹4/4/1 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می 
ش��ود در وقت تعیین ش��ده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نس��بت به حدود به 
مدت ۳0روز پذیرفته می ش��ود. معترضین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده ۲0قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلس��ه تحدید حدود به مدت ۳0روز پذیرفته میش��ود. معترضین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 
۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 7۳/۲/۲5ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم 
و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت 

تسلیم نمایند واال آنان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار : ۹4/۲/۳0                           م الف ۳۳۲

   مجید امیری 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه 

تكذيب خبر ورشكستگي موسسات مالي 
 س��خنگوي دولت خبر ورشکس��تگی موسسات 
مالی را تکذیب کرد.محمد باقر نوبخت دیروز در 
کنفرانس خبري خود با خبرنگاران در خصوص 
برچیده ش��دن موسس��ات مالی غیرمجاز گفت: 
این موضوع اراده بانک مرکزی است و در جلسه 
شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده است و 
از آن جا به دستگاه های نظامی و انتظامی ابالغ 
ش��د که با بانک مرکزی در این راس��تا همکاری 
داشته باشند. نوبخت تاکید کرد: این حق بانک 
مرکزی است که برای صیانت از حقوق مردم و 

سپرده گذاران نظارت داشته باشد. 
وی همچنی��ن در خص��وص خبرهایی مبنی بر 
ورشکس��تگی تعدادی از موسسات مالی، گفت: 
ای��ن موض��وع صحت ن��دارد. بان��ک مرکزی 
نظارت ه��ای الزم را دارد و در ای��ن نظارت ابتدا 
چت��ر حمایت��ی خود را بر حقوق س��پرده گذاران 
برافراشته می کند و سپس اقدامات قانونی خود 

را انجام می دهد. 
نوبخت همچنین  گفت:خبر تغییر اس��تانداران و 
وزرا به هیچ وجه صحت ندارد و در دس��تور کار 

نیست.
نوبخت همچنین از ابالغ رییس جمهوری درباره 
صرف��ه جویی 6 هزار میلی��ارد تومانی اعتبارات 
جاری خبر داد و اضافه کرد: به این ترتیب اعتبارات 
عمرانی به بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت.وی با بیان این که این افزایش نشان از عزم 
دولت برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی 
دارد، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم امسال بخشی 
از طرح ه��ای ناتم��ام را منطبق تکلیف قانونی و 
رویک��رد دولت به بخش غیر دولتی واگذار کنیم 
س��رعت بیشتری به طرح های عمرانی داده می 
ش��ود.معاون ریی��س جمهور همچنی��ن درباره 
اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز 
گفت: از جلسه روز گذشته شورای عالی اقتصاد 
ارای��ه گزارش یکس��اله عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی درباره این سیاس��ت ها آغاز ش��ده است 
و اولین دستگاهی که گزارش خود را ارائه کرد، 
وزارت جهاد کشاورزی بود.نوبخت افزود: کاهش 
تراز منفی تجاری غذایی کشور، افزایش ارزش 
صادرات مواد غذایی، افزایش ذخایراستراتژیک 
محص��والت راهبردی، افزای��ش خرید گندم از 
مردم، رش��د تولید محصوالت زراعی، ش��یالت 
و دام و طیور، رشد بخش زراعت و باغبانی، دام 
و طی��ور و تولی��د گل و گیاهان زینتی و همچنین 
اجرای عملیات آبخیزداری در س��طح 500 هزار 
هکتار، بهس��ازی جنگل های غرب و تولید ۳4 
میلیون اصل نهال با مش��ارکت مردم و ممیزی 
و اص��الح مراتع در س��طح 700 ه��زار هکتار از 

جمله عملکردهای وزارت جهاد کش��اورزی در 
این راستا است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دبه 
کردن آمریکا در مذاکرات اظهارداشت: مذاکرات 
در حال انجام اس��ت و هر یک از طرفین تالش 
می کنند که بیش��ترین منافع را برای ملت خود 
داشته باشند. وی افزود: تیم مذاکره کننده هسته 
ای جمهوری اسالمی ایران نیز با ابتنا به مبانی 
حقوقی و قانونی تالش می کند حق مسلم هسته 

ای را تثبیت کند. 
س��خنگوی دولت خاطرنشان کرد: ممکن است 
یکی ازمقامات آمریکایی در جمع صهیونیست ها 
قرار بگیرد و برای آرام کردن آنها جمالتی بیان 
کند . این حرف ها حرف های بی ربطی اس��ت و 
در طول ۳5 سال بعد از انقالب زده اند و دیده اند 
که نظام اسالمی ما هر روز محکم تر و قوی تر 
در صحنه بین المللی حضور می یابد و تاثیری در 

حرکت جمهوری اسالمی ایران ندارد. 
نوبخ��ت تصریح کرد: مطمئن باش��ید در توافق 
جام��ع ن��ه تنه��ا هیچ یک از حق��وق ملت ایران 
ضایع نخواهد ش��د بلکه حقوق تضییع ش��ده و 
تحریم های ظالمانه هم برداش��ته خواهد ش��د و 
ب��ه حقوق��ی که االن در حصر قرار گرفته اس��ت 

دسترسی خواهیم یافت. 
وی تاکید کرد: چارچوبی که رهبر معظم انقالب 
برای مذاکرات نشان دادند برای دولت، هم بسیار 
محترم و هم عقالنی است و مورد توجه خواهد 

بود و بر اساس آن عمل می شود. 
س��خنگوی دولت همچنین درباره س��فر رییس 
جمهور به استان آذربایجان شرقی گفت: این سفر 
راه آورد ارزشمندی برای مردم استان آذربایجان 
ش��رقی اس��ت و از جمله آن ها اختصاص صد در 
ص��دی ۹60 میلی��ارد توم��ان ب��رای طرح های 
عمرانی استان است که رییس جمهوری دستور 

آن را داده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��فر به آذربایجان ش��رقی 
همچون س��فر به س��ایر استان ها است و رییس 
جمهوری با دست پر به دیدار مردم می رود ،افزود: 
رییس جمهوری با مردم شریف استان آذربایجان 
شرقی که همواره به غیرت و تدین زبانزد هستند 

مالقات خواهد کرد. 
نوبخت در عین حال تصریح کرد: رییس جمهوری 
درباره رویداد ورزشی در تبریز نیز دستور رسیدگی 
داده اس��ت و قطعا اگر حقی تضییع ش��ده باش��د 

فروگذار نخواهد کرد. 
س��خنگوی دولت درباره قطع اینترنت و موبایل 
در زمان مسابقه فوتبال تبریز هم اظهار داشت: 
االن م��ن چنین چی��زی را تایید نمی کنم، قطع 

اینترنت چه ارتباطی با دو تیمی دارد که وس��ط 
میدان مسابقه می دهند، آنها باید سرنوشت بازی 

را با گل های زده یا خورده تعیین کنند. 
وی ب��ا ای��ن حال تاکید ک��رد: رییس جمهوری 
دس��تور پیگیری داده اند و این موضوع در دس��ت 

بررسی است. 
نوبخت در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا 
رییس جمهوری درباره ممنوع التصویری رییس 
جمهور پیشین به قوه قضاییه نامه ای نوشته اند 
گفت: در جلس��ه هیات وزیران رییس جمهوری 
دستور پیگیری این مساله را دادند. طبعا مجامع و 
انجمن های مختلف نظراتی دارند و آقای رییس 
جمهوری به عنوان مجری قانون اساس��ی آنچه 

الزم باشد را انجام خواهد داد.
وی درب��اره گ��زارش بند ۳50 زن��دان اوین نیز 
اظهار داشت: وزارتخانه هایی که مامور تهیه این 
گ��زارش بودن��د، گزارش خود را به هیات وزیران 

ارائه کردند. 
سخنگوی دولت درباره رابطه نرخ سود بانکی و 
بازار سرمایه نیز این گونه توضیح داد که این دو 
بازار از قواعد خاصی تبعیت می کنند ضمن آنکه 
می توانند اثراتی بر هم داشته باشند، با توجه به 
این موارد شورای پول و اعتبار نرخ های جدیدی 

را برای تسهیالت و سپرده انتخاب کرد. 
نوبخ��ت ب��ا بیان اینکه از نظر دولت کاهش نرخ 
س��ود بانکی در بازار بورس تاثیر منفی نخواهد 
داش��ت افزود: تاثیرات ایجاد شده در بازار بورس 
تحت تاثیر عوامل سیاس��ی و روانی اس��ت و اگر 

انتظار این باشد که بانک ها در بورس حضور یافته 
و آن را متعادل کنند نظر درس��تی نیس��ت و حتی 
بانک ها باید از بنگاه داری هم فاصله بگیرند. وی 
اظه��ار امیدواری کرد وزارت اقتصاد و دارایی در 
مورد این بازار بررسی خواهند کرد و برای رونق 

آن تالش می کنند. 
نوبخت در پاس��خ به این س��وال که ش��نیده شده 
است ستادهای انتخاباتی رییس جمهوری برای 
مجلس فعال می شوند گفت: این چنین نیست، 
این ستادها مردمی بوده، در مقطعی شکل گرفت 
و پ��س از انتخاب��ات چیزی به نام س��تاد رییس 
جمهوری مطرح نیست. سخنگوی دولت ادامه 
داد: اعضای آن ستادها عالقه مند هستند که در 
موضوع��ات انتخابات��ی اظهار نظر کنند اما هیچ 
ماموریتی از س��وی رییس جمهوری برای ورود 

این ستادها به انتخابات داده نشده است. 
معاون رییس جمهوری درباره تغییر یک فرماندار 
و اظهارات متفاوت درباره چرایی آن نیز گفت: این 
که یک فرماندار بر اساس نظر استاندار تغییر یابد، 
برنامه دولت برای تغییرات محسوب نمی شود. 
نوبخت تصریح کرد: دولت هیچ برنامه ای برای 
تغییر اس��تانداران و وزرا ندارد، حاال اگر در آینده 
متناس��ب با نیاز روز تغییری الزم باش��د، طبیعی 

است که اعمال خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: از عملکرد همکاران ما در 
هیات وزیران بسیار قدردانیم، همکاران ما با تمام 
مشکالتی که از گذشته همچون ۲ هزار و ۹00 
طرح ناتمام، مسکن های ناتمام و بدهی های زیاد 

برج��ای مان��ده بود، ت��الش می کنند وبه همین 
جهت قدردانی خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز گفت: این برنامه در دستور 
کار دولت قرار دارد و در جلسه هیات وزیران، نهاد 
مربوطه برنامه هایش را ارایه داد و اصالحاتی هم 

صورت گرفت.
نوبخت خاطر نشان کرد: دولت با شدت و قوت، 
متناسب با امکانات، با هرگونه قاچاق کاال و ارز 

مقابله خواهد کرد.
معاون رییس جمهوری درباره سرنوشت کشتی 
نجات هم اظهار داشت: هم چنان که مسووالن 
وزارت ام��ور خارجه توضیح دادند، این کش��تی 
در چارچ��وب مق��ررات بین الملل��ی و کمک به 
مردم س��تم دیده، جنگ و رنج دیده یمن حاوی 
کمک های بشردوس��تانه و غذایی ارس��ال و با 

سازمان های بین المللی هم هماهنگی شد. 
نوبخت تصریح کرد: هیچ مشکلی برای رسیدن 
این کشتی وجود ندارد و اگر اتفاقی بیفتد، متناسب 

با آن تصمیم گیری خواهد شد.
سخنگوی دولت درباره حمایت از سرمایه گذاری 
نیز گفت: با عملکردی که دولت یازدهم داش��ته 
اس��ت، رش��د منفی متوقف شد و توانستیم رشد 
مثب��ت را در کارنام��ه دول��ت ثبت کنیم اما برای 
این که به اهداف مطرح ش��ده در س��ند چش��م 
انداز برس��یم که رش��د 8 درصدی را پیش بینی 
کرده اس��ت، فاصله داریم و باید تالش بیشتری 

انجام شود.


