اخبار
پااليشگاه پيروزي شاهرود
تعطيل شد

پااليشگاه نفت و گاز پيروزي در شهرستان
شاه��رود ک��ه ي��ک پااليشگ��اه کام ً
ال
خصوصي است با  ۶۸۰نفر نيروي شاغل،
بهدليل عدمدريافت خوراک ،تعطيل شد.
به گزارش تسنیم ،ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
نفت و گاز پيروزي در شهرستان شاهرود
در ﺳﺎل  1392آغ��از شد و ﻓﺎز ﻳﻚ آن در
فروردين ﺳﺎل  1395ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و تج��ارت و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﺋﻮﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ ﭘﺮوژه
در س��ه ف��از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
آن در هر سه ف��از ﺑﻪ ﻳﻚﻫﺰار و  250ﺗﻦ
فرآورده نفت��ي در روز ميرسد.ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﻴﺮوزي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه��ي ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﺧﺼﻮص��ي اس��ت ک��ه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ
از داﻧﺶ ،ﺗﺨﺼﺺ و تجهي��زات
ﺑﻮميﻛﺸﻮر ﺳﺎخته و راهاﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراک 13ﻫﺰار
ﺑﺸﻜﻪاي روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﺗأﻣﻴﻦ م��يﺷﻮد .طي سال جاري با توقف
ارائه خ��وراک به اين پااليشگاه ،توليد آن
متوق��ف و اين پااليشگاه فعال خصوصي
کشور ب��ه تعطيلي کشيده ش��ده است و
تمامي 680کارگر آن بيکار شدند.
کاهش صادرات نفت عربستان به کمتر
از  7ميليون بشکه در فروردين ماه

يک مقام سعودي گفت عربستان در نظر
دارد تا صادرات نفت خود را در ماه آوريل
به کمتر از  7ميليون بشکه در روز برساند
و در عي��ن حال ،ميزان توليد نفت خود را
زي��ر  10ميليون بشک��ه در روز نگه دارد.
به گزارش ف��ارس به نقل از رويترز ،يک
مقام سعودي گفت عربستان در نظر دارد
تا صادرات نفت خ��ود را در ماه آوريل به
کمت��ر از  7ميليون بشکه در روز برساند و
در عين حال ،ميزان توليد نفت خود را زير
 10ميليون بشکه در روز نگه دارد.اين مقام
عربستاني گفت آرامکو ،شرکت دولتي نفت
عربستان براي ماه آوريل روزانه  635هزار
بشکه نفت کمت��ر از درخواست مشتريان
اختص��اص داده است.به گفت��ه اين مقام
سعودي« ،عليرغم تقاضاي بسيار باالي
مشتريان بينالمللي به ميزان بيش از 7.6
ميليون بشک��ه در روز ،کمتر از  7ميليون
بشکه در روز به مشتريان اختصاص يافته
است ».وي افزود ميزان صادرات عربستان
در ماه مارس نيز کمتر از  7ميليون بشکه
در روز خواهد بود .اين مقام سعودي افزود:
آنچه آرامکو براي م��اه آوريل اختصاص
داده اس��ت  635ه��زار بشک��ه در روز از
درخواس��ت مشتريان کمت��ر است« .که
اي��ن اقدام ميزان توليد اين کشور را کمتر
از  10ميلي��ون بشکه در روز در ماه آوريل
نگه ميدارد» .اين رقم از  10.311ميليون
بشکه در روز که عربس��تان با اوپک براي
کاهش توافق کرده نيز کمتر است.

رابطه تجاری با همسايگان براي نجات اقتصاد کشور نتيجه خواهد داد

اعزام رئيس اينستکس به ايران براي وقت کشي به سبک اروپايي

گروه اقتصادی :آقاي عراقچي معاون
وزير امور خارج��ه و چهار الي پنج نفر
از بازرگانان بخ��ش خصوصي هم در
اي��ن ضيافت شام حاضر بودند .در اين
جلس��ه درباره شروع کار اينس��تکس
صحبت ش��د .به گزارش فارس ،فيشر
مديرعام��ل اينس��تکس -کانال مالي
اي��ران و اروپا به اي��ران آمده تا درباره
راهاندازي اين کانال مالي با مسئوالن
کش��ور مذاکره کند.مجي��د قديري در
گفتوگو با خبرنگار فارس ،گفت :شب
گذشته ب��ه خاطر حض��ور آقاي فيشر
به دعوت سفراي فرانس��ه ،انگليس و
آلم��ان ضيافت شام��يدر منزل سفير
آلم��ان برگزار شد ک��ه سفراي مطرح
کشورهاي اروپاي��ي و همچنين چين
و هند نيز حض��ور داشتند .وي اضافه
کرد :آقاي عراقچ��ي معاون وزير امور
خارجه و چهار الي پنج نفر از بازرگانان
بخش خصوصي ه��م در اين ضيافت
شام حاضر بودند .در اين جلسه درباره
شروع کار اينستکس صحبت شد .سفير
آلمان و عراقچ��ي و فيشر هم در اين
جلس��ه صحبت کردند .رئيس انجمن
صنايع خ��وراک دام ايران در پاسخ به
اينک��ه نظر حاضري��ن در اين ضيافت
شام در مورد اينستکس چه بود ،گفت:
آقاي فيشر و سفرا معتقد بودند که اين
اقدام ميتواند منافع برجام را حفظ کند
و بايد اين مسير گام به گام پيش برود
تا ب��ه طور کامل اجرايي شود و برنامه
آنه��ا اين بود ک��ه کشورهاي ديگري
نيز به اينس��تکس اضافه کنيم .وي در
ادامه گفت :عراقچي معاون وزير امور
خارج��ه هم به خاطر کند بودن اجراي
اينس��تکس رضايت��ي نداشت.قديري
گفت:کان��ال مال��ي زماني ب��ه معناي
واقعي و کارب��ردي راهاندازي ميشود
که پول ب��ه آن وارد شود و عمال اين
اتفاق نميافتد؛ در واقع ما بايد نفت به
اتحادي��ه اروپا بفروشيم و به جاي پول
از آنه��ا کاالهاي اساس��ي ،نهادههاي

آنها به نفع ه��ر دويشان است.وي با
اش��اره به طرحه��ا و پروژههاي جاري
مي��ان دو کشور ،خاطرنش��ان کرد :در
ح��وزه ترانزي��ت ما عالقمند هس��تيم
ک��ه راهآهن سراسري اي��ران به عراق
متص��ل ش��ود .همچني��ن عالقمن��د
هس��تيم تا هر چه سريعت��ر بر اساس
معاه��ده  1975اليروبي اروندرود آغاز
ش��ود ،چرا که ام��روز تنها کشتيهاي
کوچک و متوسط ميتوانند از اروندرود
عب��ور کنند ،اما چنانچ��ه اليروبي اين
رود انج��ام ش��ود ،امک��ان پهلوگيري
کشتيهاي ب��االي  20ه��زار تن نيز
فراهم خواهد شد.
اينس�تکس فق�ط کمکي ب�راي کم

کردن آثار تحريمها است

داميتولي��د خ��وراک دام ،دارو و مواد
غذايي که شام��ل تحريمهاي آمريکا
نميش��ود درياف��ت کنيم ک��ه همين
محدوديت باعث ميشود که اروپاييها
ب��ه سم��ت کااله��اي سرماي��هاي و
تجهي��زات نفتي و امث��ال آن حرکت
نکنن��د .رئي��س انجمن خ��وراک دام،
طيور و آبزيان اعالم کرد :اينس��تکس
شرکتي است که فعال مشخص نيست
همت��اي آن در ايران کيس��ت؟ ضمن
اينکه بررسيهاي ما نشان ميدهد که
شرکته��ا و بانکهاي مطرح اروپايي
تمايل��ي براي همکاري ب��ا اين کانال
مالي ندارند .رئيس انجمن خوراک دام
و طي��ور گفت :زمان اجراي اين کانال
خيل��ي طوالني ش��ده است ،مثال پس
از  ۱۰م��اه از طرح اين مس��ئله ،آقاي
فيش��ر مديرعامل اينس��تکتس تازه به
ايران آمده است ،ضمن اينکه در داخل
کش��ور هم ما بوروکراس��ي پيچيدهاي
داري��م؛ مثال تکليف م��ا درباره بعضي
کنوانسيونها که گفته ميشود ميتواند
در اين مساله تاثيرگذار باشد مشخص
نشده است.وي همچني��ن تأکيد کرد

که باي��د سياستم��داران اقتصادي ما
فکري براي تأمين مواد اوليه مورد نياز
کارخانجات و توليد خوراک دام و طيور
داشته باشند.
ب��ه گفته قدي��ري ،انتق��ال پولي که
توسط بانکهاي چيني و ترکيهاي براي
ايران انجام ميشود هزينه دارد و آنها
 ۱۰درص��د کارم��زد ميگيرند که اين
قيمت تمامشده محص��والت وارداتي
را ب��راي ما افزاي��ش داده و در نتيجه
قيمت تمام شده محصوالت پروتئيني
را براي مصرف کننده افزايش ميدهد.
وي تأکي��د کرد :کان��ال مالي هنوز به
معناي واقعي راه نيفتاده است ،و يکي
از دالي��ل آن ميتوان��د اي��ن باشد که
همتاي آن در داخل کشور ايجاد نشده
و مسئوالن ما بايد پاسخ بدهند که چرا
به تعويق افت��اده و چنين نشده است.
چندي پيش حجت السالم والمسلمين
حس��ن روحان��ي در پاسخ ب��ه دعوت
رسميبره��م صالح رئي��س جمهور و
عادل عبدل مهدي نخست وزير عراق
صب��ح دوشنب��ه در مراسميرسم��يو
در ص��در هيات��ي عاليرتب��ه تجاري

و سياس��ي ته��ران را ب��ه مقصد بغداد
کرد.حجتاالسالم والمس��لمين حسن
روحاني صبح دوشنبه پيش از عزيمت
به عراق در پاوي��ون فرودگاه مهرآباد
در جمع خبرنگاران ،با بيان اينکه اين
سف��ر به دعوت رسميرييس جمهور و
نخس��ت وزير عراق صورت ميگيرد،
اظه��ار کرد :ه��دف از انجام اين سفر،
گسترش روابط دوجانبه است.
ريي��س جمه��ور در بخ��ش ديگ��ري
از صحبته��اي خ��ود ب��ا اش��اره به
برنامهه��اي سف��ر س��ه روزهاش ب��ه
عراق ،گفت :ام��روز تقريبا با عراق در
هم��ه زمينهها از جمل��ه حمل و نقل،
ترانزيت ،تامين سرمايه ،گردشگري و
مسائل سياسي ،منطقهاي و بينالمللي
داراي رابط��ه هس��تيم .ام��روز روابط
اقتصادي ما با عراق حدود  12ميليارد
دالر اس��ت ،در حال��ي که ب��ه راحتي
ميتواني��م در سالهاي آينده اين رقم
را به  20ميلي��ارد دالر افزايش دهيم.
اي��ران و ع��راق بس��ياري از نيازهاي
خ��ود را از يکديگر تامي��ن ميکنند و
کشورهايي هس��تند که روابط نزديک

علی مطهری نيز در گفت وگو با خانه
مل��ت ،با اش��اره به سف��ر روز گذشته
رييس اينس��تکس به ايران ،گفت :پر
فيشر ،رييس اينستکس به ايران سفر
کرده ت��ا با طرفهاي ايراني مذاکره و
سازوک��ار اینس��تکس را بررسي کنند.
ناي��ب رييس مجلس شوراي اسالمي،
ب��ا بيان اينکه يکي از اهداف اين سفر
روشن شدن ابهامات اينستکس است،
افزود :پر فيش��ر به ايران سفر کرده تا
با توافقاتي که انجام ميشود سامانه را
راه اندازي کنند.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه سف��ر پر فيشر
رييس اينس��تکس به اي��ران ميتواند
گاميبه جلو باشد ،ادامه داد :اروپاييها
ب��راي راه اندازي اينس��تکس مصمم
هستند و اين سامانه براي کشور ما نيز
مفيد است که ان شاء اهلل در آينده راه
اندازي ميشود.
نماينده م��ردم تهران ،ري ،شميرانات،
اسالمشه��ر و پردي��س در مجل��س
شوراي اسالمي ،تصريح کرد :نميتوان
گفت که اينستکس آثار فوق العادهاي
دارد ،بلکه کمکي براي کم کردن آثار
تحریم ها است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی خبر داد

افزایش تسهیالت مسکن روستایی به  ۳۵تا  ۴۰میلیون تومان
بيرجند -مع��اون بازسازي و مس��کن روستايي
بني��اد مس��کن کش��ور گف��ت :تاکن��ون سقف
تسهيالت مس��کن روستايي  ۲۵ميليون تومان
ب��وده که براي سال آينده ب��ه  ۳۵تا  ۴۰ميليون
تومان افزايش مييابد.به گزارش مهر ،عزيزاهلل
مهديان عص��ر سه شنبه در حاشي��ه افتتاح ۳۲
ه��زار و  ۸۳۰امين واحد طرح ويژه بهس��ازي و
نوسازي مسکن روستايي در معصوم آباد خوسف
بيان کرد :در حال حاضر پنج ميليون و  ۳۷۰هزار
واحد مس��کن روستايي داريم که قريب به شش
ميليون خانوار روستايي در آن ساکن هستند.
وي با اذعان به اينکه  ۷۰۰هزار واحد مس��کوني

مفقودی مدارک تمام مدارک از جمله سند کمپانی  ،برگ سبز و کارت
تراکتور نوع بارکش سیستم بارکش تراکتور  285 MFتعداد سیلندر
تک دیفرانسیل رنگ قرمز مورد استفاده کشاورزی تولید سال 1390
وبا ظرفیت 3تن و به شماره موتور  LFW11167Wو شماره شاسی
 J11037بنام اينجانب جالل موسی زاده به شماره ملی 1899631615
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 97/6/21-139760317001002185صادره از هیات س��وم موضوع
قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد
س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش
 7اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره
 96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اس��ناد و امالک استان
خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی
شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی خانم فاطمه کعبی
فرزند ناجی بشماره شناسنامه  2141صادره از آبادان به شماره ملی
 1818080631در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  258/62متر
مربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده
طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) بنام وی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد ش��د  .ضمنا صدور س��ند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
اکبر افش��ین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز تاریخ
انتشار نوبت اول :دوشنبه  97/12/6تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه
97/12/22
 5/3234م /الف
آگهی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 96/8/5-139660317001002483صادره از هیات سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری
شده طبق گزارش کارشناس رس��می و نامه شماره -601/96/17784
 96/7/4اداره کل محترم ثبت اس��ناد و امالک استان خوزستان و نامه
ش��ماره  97/5/29-97/170/179987رواب��ط عمومی ش��رکت نفت که
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک
از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی

در روستاها کمبود داريم ،اظهار کرد :از سال ۸۴
طرح ويژه بهس��ازي و نوسازي مسکن روستايي
آغ��از شده ک��ه از  ۲۰ه��زار واح��د ،هفت هزار
واحدها مقاوم بودند.
مهدي��ان با بي��ان اينکه ساالنه بهس��ازي ۲۰۰
هزار واح��د تأمين اعتبار شده اس��ت ،افزود :در
حال حاضر به طور ميانگين  ۴۲درصد خانههاي
روستايي مقاوم هستند.
معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن
کشور با اشاره به بازس��ازي مناطق حادثه ديده
مانن��د زلزله بم و کرمانشاه بي��ان کرد :در قالب
بازس��ازي تاکنون  ۴۰۰هزار خان��ه احداث شده

( مالک رسمی) به متقاضی آقای عباس فالح زاده فرزند نوروز بشماره
شناسنامه  14صادره از مسجدسلیمان به شماره ملی  1970360119در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  145/75متر مربع در قسمتی از
پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق شرح صدر
آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و
س��ایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) بنام وی محرز گردیده است .لذا
به منظور اط�لاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .ضمنا صدور سند
مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول :دوش��نبه  97/12/6تاریخ انتشار نوبت دوم
:چهارشنبه97/12/22
 5/3243م /الف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 96/9/20-139660317001003155صادره از هیات س��وم موضوع
قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد
س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش
 7اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره
 96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اس��ناد و امالک استان
خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی
شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
و س��ایر مالکین مشاعی ( مالک رس��می) به متقاضی آقای منصور
سالمی زاده فرزند فالح بشماره شناسنامه  16031صادره از اهواز به
شماره ملی  1751200272در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 209/02متر مربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) بنام
وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
 ،دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد ش��د  .ضمنا صدور سند مالگیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول :دوش��نبه  97/12/6تاریخ انتشار نوبت دوم
:چهارشنبه97/12/22
 5/3242م /الف

است.
مهديان با بيان اينک��ه از مجموع پنج ميليون و
 ۳۷۰ه��زار واحد بيش از دو ميليون و  ۲۰۰هزار
واحد مسکوني مقاوم شدهاند ،اظهار کرد :برنامه
داريم تا سال  ۱۴۰۵بيش از  ۷۵درصد خانههاي
روستاي��ي مقاوم باشن��د.وي با بي��ان اينکه در
شرايط کنوني فرهنگ ساخت و ساز در روستاها
نس��بت به گذشته تغيير ک��رده است ،بيان کرد:
سازمان نظام مهندسي روستايي در استانها راه
اندازي شده که ب��ا  ۱۲هزار عضو زير نظر بنياد
مس��کن کار ميکنند.مهديان با بيان اينکه براي
س��ال  ۹۷پيشنهاد داديم که سقف تس��هيالت

بهسازي مس��کن روستايي تا  ۴۰ميليون تومان
افزايش يابد ،افزود :تاکنون سقف تسهيالت ۲۵
ميليون تومان بوده که براي سال آينده به  ۳۵تا
 ۴۰ميليون تومان افزايش مييابد.
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اخبار
وزير جهادکشاورزي :دچار تنبلي
فکري و جسميشديم

وزير جهاد کشاورزي گفت :در حوزههاي
فکري و جسميتنبلي وجود دارد و همين
مس��ئله باعث شده ک��ه از ظرفيتهاي
بيشم��اري ک��ه خداون��د در اختيار اين
کش��ور قرار داده اس��ت ،نتوانيم استفاده
کنيم .به گزارش تسنیم ،محمود حجتي
وزير جهاد کشاورزي ام��روز در مراسم
هفتمين روز درختکاري و بهرهبرداري از
آبخي��زداري و جنگلداري در سطح 25
ه��زار هکتار اظهار کرد :ک��ار کردن در
حوزه منابع طبيعي با مردم را بلد نيستيم
و نيازمن��د فعاليت بيشتر و جدي در اين
باره هستيم.
وزير جه��اد کشاورزي گف��ت :خيلي از
مس��ائل را نميتواني��م مط��رح کنيم و
مجبور ب��ه سکوت هس��تيم اما عدهاي
نيز از اي��ن شرايط س��وء استفاده کرده
و عن��وان ميکنن��د که م��ا بيتوجه و
بيمسئوليت هستيم.حجتي گفت :آنچه
بنده يافتهام در دو جمله خالصه ميشود
و آن اي��ن است که خداوند ظرفيتهاي
بيشم��اري را در اختيار ما قرار داده است
و بحثي که ما به آن دچار هستيم تنبلي
است.وي افزود :اين تنبلي در حوزههاي
فک��ري و جس��ميحضور دارد و همين
مس��ئله باعث شده ک��ه از ظرفيتهايي
ک��ه در کشورم��ان داري��م ب��ه درستي
استفاده نکنيم.
افزايش  ۲۰درصدي
قيمت خريد تضميني چغندرقند

ب��ا پيگيري وزي��ر جهاد کش��اورزي و
تصويب شوراي اقتص��اد ،قيمت خريد
تضميني چغندرقند  ۲۰درصد نس��بت
به س��ال  ۹۷افزايش يافت .به گزارش
پايگ��اه اطالعرسان��ي وزارت جه��اد
کشاورزی ،مجري ط��رح چغندرقند با
اعالم اين خبر گفت :با اين افزايش ۲۰
درصدي قيمت هر کيلوگرم چغندرقند
به��اره  ۳۷۴۶ري��ال و چغندرقند پاييزه
ب��ه  ۳۶۴۲ري��ال رسيد.عليرضا يزداني
افزود :افزايش قيم��ت خريد تضميني
چغندرقن��د در راست��اي حماي��ت از
کشاورزان و به منظ��ور پايداري توليد
شک��ر کشور ص��ورت گرفته است.وي
اظه��ار داشت :پرداخ��ت کمک کرايه
حمل به ازاي ه��ر کيلوگرم چغندرقند
تحويل��ي به مبلغ  ۶۱۵ريال و جايزه ۲
کيلو گرم شکر ي��ا قند و  ۲۰کيلو گرم
تفاله خشک به عن��وان جايزه تحويل
چغندر قند نيز لحاظ شده است.

