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خبر

واسطه ها از واردات لوازم یدکی کامیون حذف شدند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت موافقت خود را برای
واردات بدون واسطه لوازم یدکی پرمصرف کامیونها با هدف رفع کمبودها و تنظیم
قیمت در بازار اعالم کرد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،عبدالهاشم
حسن نیا اضافه کرد :با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقرر شد  ،در پایانههای
بار و مسافر الستیک به قیمت مصوب عرضه شود.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
با سالم.راس��تی آزمون و خطا تا کی؟
به قول معروف خشت اول چون نهد معمار
کج تا ثریا میرود دیوار کج ،چرا نسجیده
مجوز بانک و موسسه داده میشود تا پول
مردم را باال بکشند .
0913...

قض��اوت زودهن��گام و عمل ب��ه این
قضاوت تن��د و غلط درب��اره وزیر خارجه
جناب ظریف و دکتر روحانی انس��ان را به
اشتباه میاندازد.
0935...

امیدواری��م وعده توانیر به کش��اورزان
عزی��ز و زحمتکش مبنی ب��ر برخورداری
از برق رایگان هر چه س��ریعتر به صورت
جامع و سراس��ری عملی شود که این نوع
خدمت ویژه ،یکی از بهترین مصادیق بارز
حمایت از کاالی ایرانی است.
0938...

رسول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند:
چه خوب است سخن ش��ما ذکر خداوند
و خواندن قرآن کریم باشد.
0938...

محمود بلیغیان  -اصفهان:در جواب
آن ف��رد عزیزی که از چ��اپ مطلب بنده
تح��ت عنوان (طرح تعویض تش��کلهای
فنری کهنه با تش��کلهای ن��و ) که البته
نوعی بازسازی غیر بهداشتی و غیر اصولی
را تداعی میکند گلهمند بودند باید عرض
کنم که احتماال ایشان سایر مطالب متنوع
دیگر م��ن را مطالعه نکردهاند ،به هر حال
در باغچهها گله��ای مختلفی میتوانند
کاش��ته شوند ،از اینکه ایشان روزنامههای
دیگر را هم میخوانند خوشحالم ،شاید بر
معلوماتش��ان بیشتر اضافه شود ،برادر من
مطلب اگر درست و به حق و به درد بخور
باشد مطمئنا و حتما چاپ میشود ،همه
مطالب هم که نباید سیاسی یا به اصطالح
بودار باش��د! .به هر حال از توجه ایشان و
سایر دوستان ممنونم.
0913...

باسالم آقاى دکتر نوربخش مدیر عامل
س��ازمان تأمین اجتماعى میگویند سیر
را غم گرس��نه نیس��ت چرا اضافه حقوق
بازنشستگان اعمال و پرداخت نشده است،
عل��ت آن را در روزنامههاى کش��ور اعالم
کنید .با تشکر
0912...

آفتاب یزد :اضافه حقوق بازنشستگان
در حد زیر 10درصد اردیبهش�ت ماه
پرداخت شده است.
محمود بلیغیان از اصفه��ان :چرا آمار
جداییها و طالقها به طور وحش��تناکی
باال رفته اس��ت ،چرا دعواها در خانوادهها
زیادتر ش��ده و نزاعهای ف��ردی و گروهی
بیش��تر ش��ده اس��ت ،چرا آمار جرم وبا و
اختالسهای کالن و دزدی و اعتیاد تا این
حد باال رفته است ،جواب همه این سؤاالت
فقط یک کلمه است فقر ،فقر و تنگدستی
و شرایط دشوار زندگی امروزی بسیاری از
انس��انهای ضعیف و سس��ت اراده را بکام
نیس��تی و گمراهی کشانده است ،ملت ما
ملت نجیب ،فهیم و بزرگی است ،بنابراین
چرا دولت و مسئولین به داد دل این قشر از
مردم نمیرسند و دلسوزانه و بیریا ،با همه
توان و نیرو به همه این موارد رس��یدگی و
اقدام عاجل و جدی نمیکنند!؟
0913...

آفتاب سالم .از آستارا .مردم ایران 40
س�ال بیش جواب آمری�كا را دادهاند.
آمریكا از م�ا عصبانی ب�اش و ازاین
عصبانیت بمیر .شهید دكتر بهشتی.

0935..

هم��ه م��ردم مؤم��ن و عزی��ز بهویژه
نس��لهای جدید در دوران م��ا میتوانند
با مقاومت در برابر خواهشهای نفس��انی
و در برابر تهاجمات فرهنگی دش��منان و
نیز ب��ا حفظ ارزشهای متعالی اس�لامی
از مقاومت و ایثار رزمندگان غیور اس�لام
بهویژه در فتح افتخارآفرین خرمشهر الهام
و سرمشق گرفته و به سعادت و رستگاری
برسند.
0938...

رسول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند:
هرکس ماه رمضان را درک کند و آمرزیده
نشود ،خدا او را دور گرداند.
0938...

رس��ول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند:
هرکس بر مصیبت صبر کن��د ،خداوند به او
عوضدهد.
0938...

گزارش

هزینههایتولید
در ایران گرانتر میشود؟

ش��اخص قیمت تولیدکننده در س��ال  ،١٣٩٦با
 ١٢.٩درصد افزایش نس��بت به س��ال  ١٣٩٥به
عدد  ٢٣٦.٤رس��یده است که نشان دهنده رشد
هزینهها در بخشهای تولیدی و صنعتی در سال
گذشته اس��ت.به گزارش ایسنا ،شاخص قیمت
تولیدکننده در واقع نشاندهنده تغییر در قیمت
انرژی ،کاالها و مواد خام خریداری ش��ده توسط
کارخانهها است .این ش��اخص نشاندهنده نرخ
تورم در قیمتها اس��ت؛ با این تفاوت که س��بد
این ش��اخص تنها مربوط ب��ه هزینههای تولید
توسط کارخانهها است .در حقیقت این شاخص
به میزان س��نجیده ش��ده قیمت متوسط سبد
ثابتی از هزینههای تولیدکنن��ده درروند تولید،
در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطالق میشود.
هرچ ه درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته
در دوره قبل افزایش یابد ،موجب افزایش تورم و
در نتیجه افت ارزش سهام شرکتهای صنعتی و
ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد
ش��د.مطابق آمارهای مرکز آمار ایران ،ش��اخص
قیمت تولیدکننده در سال  ١٣٩٦با  ١٢.٩درصد
افزایش نس��بت به س��ال  ،١٣٩٥به عدد ٢٣٦.٤
رسیده است .این ش��اخص در سال  ١٣٩٥عدد
 ٢٠٩.٤بوده و نسبت به سال  ٦.٠ ،١٣٩٤درصد
افزایش یافته بود .این شاخص در تمام فصلهای
سال مورد بررسی ( )١٣٩٦نسبت به فصل قبل از
خود با افزایش مواجه بوده است .بیشترین افزایش
این ش��اخص در فصل پاییز با  ٦.٠درصد نسبت
به فصل قبل به وقوع پیوسته است.بر این اساس
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی "صنعت"
در س��ال  ١٣٩٦با  ١٥,٥درصد افزایش نسبت به
سال قبل به عدد  ٢٣٢.٤رسید .عدد شاخص این
بخش در س��ال  ١٣٩٥برابر ب��ا  ٢٠١.٢بوده که
نس��بت به سال  ٥.٣ ،١٣٩٤درصد افزایش یافته
بود .شاخص این بخش در تمام فصلهای سال
مورد بررس��ی افزایش داشته و بیشترین افزایش
آن در فصل پاییز معادل  ٩.٠درصد بوده اس��ت.
ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش "ب��رق" در
سال  ١٣٩٦با  ٨.١درصد کاهش نسبت به سال
قبل به عدد  ١٢٠.٥رسید .عدد شاخص این بخش
در سال  ١٣٩٥برابر با  ١٣١.١بوده که نسبت به
س��ال قبل  ٤.٥درصد کاهش یافته بود .شاخص
ای��ن بخش در فصلهای بهار و پاییز به ترتیب با
 ٨.٠و  ١٤.٢درصد کاهش نس��بت به فصل قبل
و در سایر فصول س��ال  ١٣٩٦با افزایش نسبت
به فصل قبل همراه بوده اس��ت.به نظر میرس��د
کاهش قیمت برق در این ش��رایط تورمی ناشی
از سرمایهگذاریهای عظیم در بخش نیروگاههای
تولید برق و صنایع سدس��ازی (که مستقیما در
تولی��د برق اثرگذارند) باش��د ک��ه باعث کاهش
هزینهها در بخش تولید برق شده است .از آنجایی
که برق ب��ه عنوان یکی از عمدهترین بخشهای
تامین انرژی بخش صنعت مطرح است ،اما مطابق
آمارهای منتش��ر ش��ده توس��ط مرکز آمار ،این
کاهش هزینه در انرژی برق عمال نتوانسته است از
افزایش هزینهها در بخش صنعت جلوگیری کند.
یکی از این دالیل میتواند به وجود تورم در دیگر
بخشهای مورد نیاز تولید صنعتی از جمله هزینه
مواد اولیه یا دستمزد کارگران باشد .هرچند این
عدم هماهنگی بین کاهش قیمت برق و افزایش
تورم در بخش صنع��ت میتواند این پیشفرض
قدیمی که تولید ارزانتر برق باعث رشد صنعت
میشود را هم زیر سوال ببرد.

میز خبر

راهکارتکرقمینگهداشتن
نرخ تورم در سال ۹۷چیست؟

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

رئیس کمیت��ه اقتصادی کمیس��یون اصل ۹۰
مجلس ،راهکارهای تکرقمی نگه داش��تن نرخ
تورم در سال جاری را تشریح کرد.بهرام پارسایی
در گف��ت وگو ب��ا خانه ملت ،در تش��ریح عوامل
تاثیرگذار بر ثبات اقتصادی کشور ،گفت :سیاست
خارجی و روابط با کشورهای دنیا ،سیاستگذاری
صحیح در ارتباط با سایر کشورها و حمایت از این
سیاستگذاریها در داخل سبب ثبات اقتصادی در
کشور میشود.رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون
اصل 90مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه علت
تورم در کشور بی ثباتی اقتصادی است ،افزود :بی
ثباتی اقتصادی ناشی از بیثباتی در سیاستگذاری
داخلی و خارجی و نداش��تن یک سیاست واحد
است.وی ادامه داد :دولت میتواند با داشتن یک
تیم اقتصادی چابک و منسجم مانع افزایش نرخ
تورم در کش��ور شود ،البته مجلس و قوه قضائیه
نیز باید در این راستا در کنار دولت باشند.نماینده
مردم شیراز با اشاره به نقش نهادهای اقتصادی در
جلوگیری از افزایش نرخ تورم ،یادآور شد :نهادها
و سازمانهایی که قدرتهای اقتصادی در کشور
هس��تند باید با دولت و سیاس��تهای اقتصادی
برای تامین معیشت خانوارها همسو شوند تا تورم
تکرقمی نگه داشته ش��ده و از افزایش نرخ آن
جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ،گفت :صندوق
ضمانت صادرات محصوالت کش��اورزی باید بهصورت
جدی ورود و تولید محصوالت صادراتی مانند س��یب،
زعف��ران ،پس��ته ،خرم��ا و پرتقال را تضمی��ن کند تا
تولیدکننده در سرمایهگذاری خود آسوده خاطر باشد.
علی محمد ش��اعری در گفتوگو با خانه ملت ،درخصوص میزان
صادرات محصوالت کش��اورزی ،اظهار داش��ت :باید در بازارهای
جهانی حضور بیش��تری داش��ته باش��یم ،رتبه تولید محصوالت
کشاورزی بس��یار باال و رضایتبخش است؛ اما در زمینه صادرات

رتبه قابل توجهی در صادرات محصوالت کشاورزی نداریم

آنها رتبه خ��وب و قابل توجهی نداریم.س��خنگوی
کمیس��یون کش��اورزی با بیان اینکه عل��ت اینکه
در ب��ازار جهانی رتب��ه نداریم این اس��ت که تولید
محصوالت کش��اورزی صادراتمحور نیست ،گفت:
تولی��د صادراتمحور قدرت رقابتذی��ری دارد و از
جمله ش��اخصههای آن دارا بودن کیفیت ب��اال ،هزینه تولید کم،
بستهبندی جدید ،شناسه تولید است و کیفیت این محصوالت از
لحاظ امنیت غذایی و شاخصهای سالمت بهداشت باید باال باشد.
نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه با اشاره به اینکه اولین اقدامی

که بای��د دولت به منظور حض��ور در بازارهای جهانی محصوالت
کش��اورزی در نظر بگیرد مش��وقهای صادراتی ویژه است ،ادامه
داد :این مش��وقهای صادراتی باید ب��ه تولیدکنندگانی پرداخت
ش��ود که محصول صادراتی تولید میکنند؛ اما قیمت تمام شده
آنها باال اس��ت تا قیمت تمام ش��ده محصوالت ب��ه منظور رقابت
در ب��ازار جهانی کاهش پیدا کند.اق��دام دیگری که دولت باید در
زمینه صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشد نظارت دقیق بر
فرایند تولید در مزرعه است تا محصول تولیدی استانداردهای الزم
سالمت و بهداشت را داشته باشند.

اسالم آباد  :خط لوله گاز را از اعماق اقیانوس احداث میکنیم!

بازیجدیدپاکستانیها
با ایران این بار با کمک روس ها
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان:
مسئوالن بلندپایه وزارت انرژی پاکستان و روسیه پیشنویس توافقنامه همکاری
برای آغاز مطالعات امکانسنجی به منظور اجرای طرح احداث خط لوله گاز در زیر
دریا را آماده کرده اند .پیشنهاد امضای توافقنامه همکاری برای آغاز مطالعات
امکانسنجی ،به عملی بودن این طرح کمک کرده و پاکستان و روسیه در مرحله
نخست ،تصمیم نهایی را درباره این طرح خواهند گرفت
آفت�اب اقتص�ادی -گ�روه خب�ر :در حالی که
پاکس��تانیها چندی پیش از مذاکره مجدد با ایران
برای آنچه اصالح قرارداد خط لوله گاز خواندند ،خبر
داده بودند حاال میگویند ک��ه خواهان ایجاد خط
لولهای در بستر اقیانوس برای این منظور هستند.
پای روس ها در میان است

اخیرا رسانه های پاکستان اخباری مبنی بر امضای
توافقنامه  10میلیارد دالری روس��یه و پاکس��تان
برای اج��رای خط لوله در زیر دریا منتش��ر کرده
بودند که شرکت گاز پروم روسیه مسئولیت اجرای
این پروژه را بر عهده گرفته است.بر اساس این خبر
به نقل از منابع آگاه ،کابینه دولت وقت اسالمآباد
پیشتر با امضای قرارداد گازی با روس��یه موافقت
کرده و دولت نیز به س��فارت این کشور در مسکو
دس��تورالعمل ه��ای الزم را برای عقد ق��رارداد با
طرف روسی ابالغ کرده است.براساس این گزارش،

ب��ه احتمال زی��اد هفته آینده در ش��هر مس��کو
پایتخت روسیه این قرارداد به امضا خواهد رسید.
س��خنگوی وزارت خارج��ه پاکس��تان گف��ت:
روس��یه و پاکس��تان ب��رای اج��رای خ��ط لول��ه
گاز ب��ا هم��کاری جمه��وری اس�لامی ای��ران
در اعم��اق اقیان��وس در س��واحل جنوب��ی ای��ن
کش��ور ،توافقنام��ه هم��کاری امضاء م��ی کنند.
فیصل' روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی با
رس��انه های خارجی و داخلی پاکستان در پاسخ
به پرس��ش ایرن��ا در خصوص انتش��ار اخباری در
رس��انه های این کشور مبنی بر امضای توافقنامه
 10میلیارد دالری اس�لامآباد  -مس��کو گفت:در
مرحله نخست ،کارشناسان روسی برای عملیاتی
کردن احداث خط لوله گاز در اعماق دریا اقدامات
امکانس��نجی انج��ام م��ی دهند.محم��د فیصل
گفت:پیش��نهاد اجرای خط لول��ه گاز در زیر دریا

سخنگویوزارتخارجهپاکستان:
خط لوله گاز ایران  -پاکستان طرح جداگانه
اس��ت که مس��ئولیت عملیاتی ک��ردن آن
ب��ا وزارت نف��ت و منابع طبیعی پاکس��تان
است!
از س��ال  2017میالدی از س��وی دولت پاکستان
در دس��ت بررس��ی بوده و در این طرح ،روس��یه،
پاکستان ،جمهوری اسالمی ایران و هند مشارکت
دارند.این دیپلمات پاکستانی در ادامه سخنانش در
این خصوص افزود:مسئوالن بلندپایه وزارت انرژی
پاکستان و روسیه پیشنویس توافقنامه همکاری
برای آغاز مطالعات امکانسنجی به منظور اجرای
طرح احداث خ��ط لوله گاز در زی��ر دریا را آماده
کردهاند .س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکستان
خاط��ر نش��ان کرد:پیش��نهاد امض��ای توافقنامه

سخنگوی کمیسیون عمران خبر داد

امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای
اس�لامی گف��ت :دول��ت م��ی توان��د در اجرای
طرحهایعمرانیکهباتامینمالیخارجی(فاینانس)
در کشور عملیاتی می شود 15 ،درصد آورده خود
را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند.
«صدی��ف بدری» در گف��ت و گو با ایرن��ا افزود:
تامین این میزان منابع اجرای طرح های عمرانی
رئیسکمیسیونصنایعمجلس:

خودرو
قابل احتکار نیست!

آفت�اب اقتصادی -گ�روه خب�ر :در روزهای
گذشته انتشار خبرهایی احتکار  90هزار خودرو
سبب شد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی به تارنمای خان��ه ملت اعالم
کند قرار اس��ت دو نفر از اعضای کمیس��یون از
مجموعههایخودروسازی،خطوطتولیدوانبارهای
خودروسازان بازدید کنند«.محمدرضا منصوری»
درباره درخواس��ت خودروس��ازان ب��رای افزایش
 24درصدی قیمت خودروهای داخلی نیز گفت:
در آخرین نشس��ت کمیس��یون ،خودروس��ازان
موض��وع احت��کار را تکذیب ک��رده و می گویند
قطعهسازان قطعه کم ارائه می دهند و این موضوع
سبب پایین آمدن ش��مارگان (تیراژ) تولید شده
اس��ت.چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان در
این زمینه گفت :خودرو کاالیی سرمایه ای است
ک��ه «خواب» آن پیامده��ای اقتصادی متعددی
برای خودروسازان به همراه دارد.به گفته «احمد
نعمت بخش» ،خودرو پس از تولید باید در اسرع
وق��ت به پول تبدیل ش��ود و تاخیر در فروش آن
به هیچ عنوان بهصرفه نیست.وی از سود تاخیر
به عنوان عامل دیگری یاد کرد که سبب می شود
خودروسازان تولیدات را براساس تعهد عرضه کنند
و ب��ا توجه به این عامل ها ،دیگر دلیلی برای انبار
کردن خودروها وجود ندارد.
تاکنونگزارشینرسیدهاست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی خودرو تولیدی را «غیرقاب��ل احتکار»
دانست و تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون
برای رس��یدگی به موضوع را تکذیب کرد« .عزیز
اکبریان» در گفت وگو با ایرنا ،اخبار منتش��ر شده
در برخی خبرگزاری ها و سایت ها درباره تشکیل
کارگروه ویژه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
برای رسیدگی به موضوع احتکار خودرو را تکذیب
و تصریح کرد :خودرو یک کاالی معمولی نیست
که قابل احتکار باش��د و تاکنون هیچ گزارشی در
این زمینه به کمیسیون نرسیده است.به گفته وی،
همواره در گمرک های کش��ور دو هزار تا سه هزار
دس��تگاه خودرو وجود دارد که پ��س از پرداخت
حقوق دولتی ،تعرفه های گمرکی و متناسبسازی
با استانداردهای کش��ور قابلیت ورود به سرزمین
اصلی را پیدا می کند و غیر از این موضوع ،هرگونه
نگهداش��ت خودرو در سایر نقاط که برخی عنوان
احتکار به آن می دهند ،تکذیب می شود.
مفقودی

برگ سبز خودرو سمند ال ایکس رنگ مشکی-متالیک
م��دل  1388به ش��ماره پ�لاک ای��ران 264 - 55د 45
به ش��ماره موت��ور  12487236763و ش��ماره شاس��ی
 NAAC91CC69F187572به نام فریدون طالییزاده
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از محل صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال
 97دیده شده است و تمام دستگاه های اجرایی
می توانند از این مصوبه برای اجرای پروژه هایی
که از فاینانس اس��تفاده می کنند ،بهره بگیرند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی
با یادآوری ضرورت توسعه شبکه ریلی با استفاده
از توانمندیه��ای داخل��ی ،تاکید کرد :توس��عه

ش��بکه ریلی با استفاده از توانمندی های داخلی
یکی از مهمترین راه های حمایت از تولید داخلی
و افزایش اش��تغالزایی در کشور است.سخنگوی
کمیس��ون عمران مجلس خاطرنش��ان کرد :در
برنامه شش��م توسعه بر توسعه حمل و نقل ریلی
در کش��ور تاکید شده و سالیانه یک میلیارد دالر
از محل درآمدهای نفتی به توسعه شبکه ریلی و

مفقودی

گواه��ی موقت فارغ التحصیلی اینجانب مری��م تقویزاده کردمحله فرزند هادی به ش��ماره
شناس��نامه  287و شماره ملی  0452794153صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته
مترجمی زبان روس��ی صادره از واحد دانشگاهی تهران ش��مال مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
بزرگراه شهید بابایی شرق خروجی حکیمیه ،خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار ارسال نماید.

مفقودی

بدینوس��یله اظه��ار م��ی دارد ک��ه پروانه بهرهب��رداری درمان��گاه عمومی نوین به ش��ماره
پروانه 85804/5مفقود گردیده است .لذا به موجب این آگهی پروانه مذکور ابطال می شود.
از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به دفتر نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی تسلیم نماید.

همکاری ب��رای آغاز مطالعات امکان س��نجی ،به
عمل��ی بودن این طرح کمک کرده و پاکس��تان و
روسیه در مرحله نخست ،تصمیم نهایی را درباره
این طرح خواهند گرفت.

تکلیف آی پی چه می شود؟

اما پرس��ش مهم این است که با توجه به تصمیم
اس�لامآباد برای اجرای این پ��روژه جدید ،تکلیف
خط لوله گاز ایران به پاکس��تان موسوم به آی پی
چه می شود؟این سوالی است که سخنگوی وزارت
خارجه پاکستان به آن جواب روشنی نداده است.
محمد فیصل در خصوص انتشار اخباری مبنی بر
اینکه پاکس��تان طرح خط لوله انتقال گاز از ایران
موس��وم به آی پی را نادیده گرفته اس��ت گفت:
خط لوله گاز ایران  -پاکستان طرح جداگانه است
که مس��ئولیت عملیاتی کردن آن با وزارت نفت و
منابع طبیعی پاکستان است.
راه آهن اختصاص یافته است.بدری با بیان اینکه
راه آهن می تواند در راس��تای حمایت از کاالی
ایرانی و افزایش اش��تغال به تولید داخلی ریل و
واگن نیز کمک کند ،اظهار داش��ت :خوشبختانه
اقدام هایی در این زمینه از سوی ذوب آهن اصفهان
برای تولید ریل ملی انجام شده و قراردادهایی نیز
برای تولید آن در داخل منعقد ش��ده اس��ت ؛ از
این رو ش��رکت راهآهن م��ی تواند در خریدهای
م��ورد نیاز خود از تولی��دات کارخانجات داخلی
استفاده کند.
مفقودی

مدرک تحصیلی اینجانب زینب محمدی فرزند رحمت ا ...به ش ش  3169صادره از شهرری
در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره)
با ش��ماره  79843225158مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش��د .از یابنده تقاضا میشود
اص��ل مدرک را ب��ه صندوق پس��تی  - 144/18155دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد یادگار
امام خمینی(ره) ارسال نماید.

مفقودی

سند برگ سبز پليس راهور خودرو هیوندای آزرا رنگ سفید صدفی-متالیک مدل  2008به
شماره پالک ایران 552 - 44س  28به شماره موتور  G6DB7A923935و شماره شاسی
 KMHFC41DP8A261117به نام فاطمه جان ش��ایان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

