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پرداخت آنالین عوارض آزادراه ها با 
اپلیکیشن کیف پول همراه پاسارگاد »کیپاد«

 کیپ��اد )کیف پول هم��راه پاس��ارگاد( به همت 
بانک  پاسارگاد و توسط ش��رکت پرداخت  الکترونیک 
پاس��ارگاد طراح��ی شده اس��ت و ه��دف آن توس��عه  
راهکاره��ای پرداخت  الکترونیک از طریق تلفن  همراه 
هوش��مند اس��ت. این اپلیکیش��ن یکی از پیشگامان 

فناوری پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه است.
با برچیده  ش��دن باجه های دریافت نقدی عوارض 
آزادراه ه��ا، پرداخت عوارض گذر از اتوبان ها آس��ان تر 
و سریع تر خواهد شد. ش��یوه  سنتی پرداخت عوارض 
آزادراه های کش��ور در س��ال های گذش��ته ب��ا ایجاد 
مس��یرهای پرداخت الکترونیک، دستخوش تغییر شد 
اما بنا بر اعالم سیدحس��ین میرش��فیع معاون ساخت 
آزادراه ه��ای ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، به زودی باجه های دریافت نقدی در 
ابتدا یا انتهای آزادراه ها به طور کل برچیده می ش��وند 
و پرداخ��ت ع��وارض صرف��اً به ص��ورت الکترونیک��ی 
امکان پذیر خواهد بود. بر این اس��اس، تا پایان س��ال 
97 پرداخت الکترونیک به صورت محدود و با استفاده 
از برچس��ب الکترونی��ک و یا واری��ز اینترنتی عوارض 
ممکن و پرداخت نقدی نیز کماکان میس��ر است. اما 
از ابتدای س��ال 98 عماًل ش��یوه آنالین اصلی ترین راه 
پرداخت عوارض آزادراه ها خواهد بود. البته هم اکنون، 
با عرضه  اپلیکیش��ن های پرداخت الکترونیک از طریق 
تلفن همراه هوش��مند، دیگر نیازی به خرید برچسب و 

شارژ آن در آزادراه های منتخب نیز نخواهد بود.
زه��را میرحس��ینی مع��اون فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات بانک  پاس��ارگاد، با اشاره به قابلیت های کیپاد 
گفت: اپلیکیشن کیپاد کیف پولی الکترونیکی است که 
قابلیت های متع��ددی را در حوزه پرداخت برای کاربران 
فراهم می کند. از جمله مهم ترین این قابلیت ها پرداخت 
الکترونیک ع��وارض آزادراهی، پرداخ��ت مبتنی بر کد 
تصویری یا QR Code و شارژ کارت های شهروندی )در 
حال حاضر من کارت مشهد مقدس( است. همچنین به 
زودی قابلیت های دیگری به این محصول اضافه خواهد 
شد و کیپاد را به کیف پولی تمام خدمت برای رفع تمامی 

نیازهای پرداختی روزمره کاربران بدل خواهد کرد.
براس��اس این خبر، اس��تفاده از اپلیکیش��ن کیپاد 
منحصر به مش��تریان بانک  پاسارگاد نبوده و همه افراد 
با داشتن کارت بانکی و رمز دوم )اینترنتی( از هر یک از 
بانک های سراسر کشور، می توانند از خدمات الکترونیک 
این اپلیکیشن بهره مند شوند. مالکان خودروهایی که قصد 
عبور از آزادراه های مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراهی را دارند، می توانند با نصب اپلیکیشن 
کیپاد، ضمن ثبت ش��ماره پالک خودرو یا خودروهای 
خود و انتخاب آزادراه های عبوری، نس��بت به پرداخت 
ع��وارض آزادراه ه��ا اقدام نم��وده و با خیالی آس��وده از 

گذرگاه های الکترونیکی عبور کنند.

بانک صادرات سال 97 را چگونه گذراند؟
بان��ک ص��ادرات در س��ال 97 با انج��ام اقداماتی 
دس��تاورد مهمی را در توقف نم��اد زیان در این بانک 
داشته و عالوه بر آن عملکردهای موثری نیز در زمینه 

توسعه خدمات بانکداری داشته است.
بانک صادرات به عن��وان بزرگترین بانک خصوصی 
کش��ور، امس��ال را با چالش��ی بزرگ و وعده برنامه ریزی 
به س��هامداران برای توقف روند افزایش زیان و خروج از 
ش��مولیت ماده 141 قانون تجارت آغاز کرد و تا اینجای 
کار توانسته با عبور از این بحران و دستیابی به نقطه سر به 
سر در هزینه و درآمد و ورود به نقطه سودآوری، دستاورد 
چشمگیری را حاصل نماید و به نظر می رسد درپی اجرای 
برنامه های عملیاتی برای دستیابی به سودآوری در سال 
آینده خواهد بود. عالوه بر این بانک صادرات در سال 97، 
در مجموع عملکرد قابل توجهی در اکو سیستم بانکداری 
ایران داشته است 1- رتبه برتر بانک صادرات در حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط 2- پرداخت بیش از 15 
هزار فقره تسهیالت حمایتی در بخش مسکن 3- پرداخت 
بیش از 94 هزار فقره تسهیالت ازدواج 4- افزایش سرمایه 
223 درص��دی 5- بان��ک صادرات برگزیده هش��تمین 
جش��نواره دکتر نوربخش 6- انتخ��اب بانک صادرات به 
عنوان پنجمین ش��رکت ای��ران در رتبه بندی س��الیانه 
7-کاهش زیان در گزارش��ات 6 م��اه 8- افزایش خالص 
درآمد تسهیالت و سپرده گذاری 9- ارائه محصوالت نوین 
بانکی 10- فروش امالک مازاد 11- وصول مطالبات کالن 

12- عمل به مسئولیت های اجتماعی.

 بانک اقتصاد نوین
 بانک عامل در توزیع اسکناس نو شد

به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز 1398 و با اعالم 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران، بانک اقتصاد 
نوی��ن به عن��وان بانک عام��ل در توزیع اس��کناس نو 
انتخاب شده اس��ت که بر این اساس شعب پاسداران، 
17 ش��هریور، رسالت، میدان هفت تیر، شهر ری، نازی 
آباد، شهرک راه آهن، آیت اهلل کاشانی، میدان فردوسی 
و ش��هران ای��ن بانک در ش��هر ته��ران از 22 الی 27 

اسفندماه اسکناس نو توزیع می کنند.
اس��کناس های نو شامل اس��کناس های 20 هزار 
ریال��ی، 50 هزار ریال��ی و 100 ه��زار ریالی بوده که 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به این ش��عب نسبت 

به دریافت اسکناس مورد نیاز خود اقدام نمایند.

اخبار

 ارز ۴۲۰۰ تومانی به نتیجه نرسید
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گف��ت: ارز 4200 تومانی در عمل آن طور که 
باید نتیجه نداد و اگر قرار باشد به دهک های پایین، فشارهایی از این ناحیه وارد 

شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می دهد.
فرهاد دژپسند درخصوص مشکالت پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 4 هزار و 

200 تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات 
پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کاالهای اساسی، ارز 4 

ه��زار و 200 تومان��ی به این کاالها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور که باید 
نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باش��د به دهک های پایین، به ویژه دهک های پنجم و ششم 

فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می دهد.
وی اف��زود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرح ها مطالعه می کند و قطعاً روش هایی 

را اتخاذ خواهیم کرد.  صداوسیما

آقای اقتصاد
گسترش رانت و فساد ارز ۴ نرخی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با برش��مردن 4 نرخ برای ارز در ش��رایط کنونی 
اقتص��اد گفت: زمزمه اختصاص 30 ه��زار میلیارد تومان برای تولید یک میلیون 

خودروی ارزان به گوش می رسد که جای سوال دارد.
مسعود خوانساری با اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اختصاص 14 میلیارد ارز به 

کاالهای اساسی گفت انتظار می رود دولت مدیریت قیمت ارز را به نحوی انجام دهد که 
واقعیت های بازار در نظر گرفته شود ضمن اینکه یارانه نقدی نیز به دهک هایی اختصاص یابد 

که مستحق آن باشند پس باید در مجموع شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد سالم تر باشد.
وی افزود: هم اکنون اقتصاد ایران گرفتار ارز چند نرخی اس��ت و متأس��فانه همین 
موضوع منجر به ش��کل گیری رانت و فس��اد شده است. به نحوی که هم اکنون ارز نیما، 
سنا، بازار آزاد و ارز دولتی یا همان 4200 تومانی باعث ایجاد رانت و فساد شده و اقتصاد 

را دچار مشکل کرده است.  مهر

جنب استانبول
تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار برای قیمت میوه شب 
وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اعالم کرد: امروز جلسه تنظیم بازار 
در وزارت صمت، با حضور دستگاه های مختلف تشکیل می شود که بحث قیمت 

میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و درصورت تعیین ابالغ می شود.
محمود حجتی درباره تنظیم بازار ش��ب عید و ذخایر گوش��ت و مرغ، اظهار 

داش��ت: میزان میوه ای را که س��تاد تنظیم بازار برای ش��ب عی��د، در آذر و دی 
مقرر کرده بود توس��ط س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی تأمین ش��ده است. ذخایر 

احتیاطی سیب و پرتقال به میزانی که باید به استان ها منتقل می شد، منتقل شده و در 
سردخانه های این استان ها زیر نظر ستاد تنظیم بازار آنجا، قرار گرفته است.

وی افزود: امروز جلس��ه تنظیم بازار در وزارت صمت، با حضور دستگاه های مختلف 
تشکیل می شود که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و درصورت 

تعیین ابالغ می شود.  فارس

وز  بازار ر

آگهى تغييرات شركت شماره يكصد و سى و يك سنگ شكن چرداول شركت 
تعاونى به شماره ثبت 10 و شناسه ملى 10300001028 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيــل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضــاء هيئت مديره بمدت ســه ســال تا تاريخ 
1400/11/10 به قرار ذيل تعيين گرديدند: - آقاى محمد نجفى يان بشماره 
ملى 4539932144 به سمت رئيس هيئت مديره -آقاى على رضا خوش نظر 
بشماره ملى 3590069120 به سمت نائب رئيس هيئت مديره - آقاى/خانم 
هادى نجفييان بشــماره ملى 4539856324به سمت منشى هيئت مديره و- 
آقاى/خانم مهدى نجفى يان بشــماره ملى4539845020 به سمت مدير عامل 
شــركت تعاونى براى مدت 3 ســال تا تاريخ 13400/11/10 اانتخاب شدند 
2- كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك، سفته، برات 
و اوراق بهادار با امضاى آقا/خانم محمد نجفى يان به عنوان رئيس هيئت مديره 
و در غياب ايشــان آقا/خانم على رضا خــوش نظر به عنوان نائب رئيس هيئت 
مديره به اتفاق آقا/خانم مهدى نجفى يان مدير عامل و مهر شركت داراى اعتبار 
است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقا/خانم مهدى نجفى يان به عنوان مدير 
عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. رونوشت : اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 

چرداول بازگشت به نامه 3257مورخ 24/11/1397 جهت اطالع. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شيروان و چرداول (410694)

آگهى تغييرات شركت شماره يكصد و سى و يك سنگ شكن چرداول شركت 
تعاونى به شماره ثبت 10 و شناسه ملى 10300001028 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- اعضاء هيئت مديره بمدت سه 
ســال تا تاريخ 1400/11/10 به قرار ذيل انتخــاب گرديدند: - محمد نجفى 
يان بشــماره ملى 4539932144 عضو اصلى هيئت مديره - على رضا خوش 
نظر بشــماره ملى 3590069120 عضــو اصلى هيئت مديره - هادى نجفييان 
بشــماره ملــى 4539856324 عضو اصلى هيئت مديــره - نرگس نجفى يان 
بشماره ملى 4539929763 عضو على البدل هيئت مديره - مهدى نجفى يان 
عضو بشــماره ملى 4539845020 عضو على البدل هيئــت مديره 2- مريم 
جمشــيدزاده بشــماره ملى 4539892819 به ســمت بازرس اصلى و خاطره 
اقبالى بشماره ملى6160015311 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك 
ســال مالى انتخاب شدند. 3- بيالن مالى سال 96 قرائت و به تصويب رسيد. 
4- روزنامه سياســت روز به عنوان روزنامه كثيراالنتشار براى درج تصميمات 
و آگهى هاى تعاونى تعيين گرديد. رونوشــت : اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 

چرداول بازگشت به نامه 3257مورخ 24/11/1397 جهت اطالع. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شيروان و چرداول (410693)

آگهى تغييرات شركت رسالت صنعت پرشيا (با مسئوليت محدود) به شماره 
ثبت 1451 و شناسه ملى 10861470961

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/14 
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : آقــاى ســجاد شــاه محمــدى بــه كــد ملــى 
4324223963شماره شناسنامه 10367نام پدر احمد متولد 1366/4/30 
آدرس شــهرك صنعتى ليا واحدهاى كارگاهى فاز 2واحد شماره 1به كد پستى 
3449133888 با پرداخت10000ريال به صندوق شــركت در زمره شــركاء 
درآمد. خانم ناهيد يوسف گمركچى به كد ملى 4324383006 شماره شناسنامه 
9531 نام پدر ناصر به آدرس شهرك صنعتى ليا واحدهاى كارگاهى فاز 2واحد 
شماره 1به كد پستى 3449133888 با پرداخت1990000ريال به صندوق 
شــركت در زمره شركاء درآمد. ســرمايه شــركت از مبلغ 2000000ريال به 
4000000ريــال افزايــش يافت. در نتيجه ماده 4 اساســنامه اصالح گرديد. 
ليســت سهم الشركه شــركاء بشرح ذيل مى باشــد: آقاى رضا شيردست مبلغ 
1000000ريــال ســهم الشــركه خانم ســيده صديقــه مرتضــوى اول مبلغ 
1000000ريال سهم الشركه آقاى سجاد شاه محمدى مبلغ 10000 ريال سهم 

الشركه خانم ناهيد يوسف گمركچى مبلغ 1990000 ريال سهم الشركه. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى تاكستان (413053)

آگهى تغييرات شــركت گســترش كار آب(بامســئوليت محدود) به 
شماره ثبت15347 و شناسه ملى10100191684 

بــه موجب نامه شــماره 97/132378 مورخــه 1397/7/7 و به 
موجب صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/05/14 
مركــز اصلــى شــركت گســترش كار آب(بامســئوليت محــدود) بــه 
شــماره ثبت113915 واحد ثبتى تهران به نشــانى اســتان قزوين - 
شهرســتان قزوين - بخش مركزى - شهر قزوين-محله پونك-كوچه 
اميركبيريازدهم-كوچه شــاهديكم-پالك 24-طبقه دوم-كد پستى 
3414965343انتقــال يافت و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گرديد. كه در اين اداره در تاريخ 1397/7/12 تحت شماره 15347 

به ثبت رسيد و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى قزوين (413054)

آگهى تغييرات شركت رسالت صنعت پرشيا (با مسئوليت محدود) به شماره 
ثبت 1451 و شناسه ملى 10861470961

 به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1397/05/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : خانم ناهيد يوســف گمركچى به كد ملى 4324383006 به 
ســمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاى ســجاد شــاه محمــدى به كد ملى 
4324223963به ســمت رئيس هيئت مديره شركت انتخاب گرديدند.كليه 
اســناد و مدارك و اوراق بهــاءدار و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدير عامل به 

تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان قزويــن مرجع ثبت شــركت ها و 

موسسات غيرتجارى تاكستان (413052)

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011006564 - 1397/10/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى قاســم سخنور به شناسنامه شماره 838 كدملى 0791078647 صادره سبزوار فرزند احمد 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107,49 مترمربع قسمتى از پالك شماره يك فرعى از 
6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى سكينه يوسفى كالته ساداتى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1825)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011005188 - 1397/10/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم سيمين كروژده به شناسنامه شــماره 612 كدملى 5739596955 صادره جوين فرزند 
حســين در ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 30,85 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 9517 فرعى از411 
فرعى از يك اصلى واقع دراراضى عميدآباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى زهرا صفا محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1910)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
ذبيــح اله گودرزى بــا وكالت از على عباس معظمى گودرزى برابر وكالتنامــه 74172 مورخه 93/8/5 دفتر 
اسناد رسمى شماره 1 بروجرد با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4767 مورخ 97/12/9 دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3 فرعى از 189 اصلى واقع در بخش 2 
بروجرد ذيل ثبت 9411 صفحه 378 دفتر 67 به سند شماره 426575 بنام مشاراليه ثبت و سند ماليكت صادر 
و تسليم شده كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتباً پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت 
پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان 

شريعتى مسير خيابان جنب كله پزى شعورى 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

بررسی سیاست روز از ابهامات 
پرونده فساد مالی پتروشیمی

جنگرسانهای
ادامه از صفحه اول

قرار داش��تن اسم متهم ردیف اول این پرونده 
در لیست اصولگرایان مجلس هشتم و وابستگی آن 
به قرار گاه خاتم االنبی��ا و... از دیگر کلیدواژه هایی 
بوده که دست اندرکاران این رسانه ها آن را دستاویز 
گزارش ه��ا و تحلیل های خود قرار داده اند غافل از 
اینک��ه ای��ن اقدامات چی��زی جز آب در آس��یاب 

استکبار ریختن نبوده است. 

داستان واقعی
 براس��اس اعالم نظر قاضی پرونده یاد ش��ده 
متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی 
را به سیس��تم اقتصادی کش��ور تزریق می کردند 
تا از این طریق نیازهای کش��ور تأمین ش��ود، ولی 
متأس��فانه این افراد ضمن سوءاس��تفاده از تفاوت 
قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل 

مال نامشروع داشته اند.
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختالس 100 
هزار میلیاردی که توس��ط برخی رس��انه ها اعالم 
شده بود گفت:"اینگونه نیست که بیان کنیم 100 
هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده 

باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است."
به گفته قاضی پرونده "بنابراین بحث اختالس 
مطرح نیس��ت بلکه بحث اخالل در نظام اقتصادی 
مطرح اس��ت و مبالغ سوءاستفاده های متهمان هم 
غالب��اً 15 میلیون ی��ورو یا 8 میلی��ون دالر یا 31 
میلیارد )تومان( اس��ت پس این به معنای تصاحب 
100 هزار میلیارد تومان نیس��ت." همچنین رئیس 
شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال 

نامش��روع از س��وی متهمان به بی��ان مصادیقی به 
این نکته اش��اره کرده اند ک��ه "به طور مثال یکی از 
متهمان 31 میلیارد تومان تحصیل مال نامش��روع 
داشته و متهم دیگر 8 میلیون و خرده ای دالر و در 
موردی دیگر متهم دیگر پرون��ده 15 میلیون دالر 
به تحصیل مال نامش��روع داشته و اینکه گفته شود 
تمام 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، میزان تحصیل 

مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد."
رویارویی دو روی سکه شایعات و بزرگنمایی ها 
به یک طرف و اصل ماجرا و آنچه که از زبان قاضی 
پرونده اعالم ش��ده اس��ت به یک طرف اما در این 
بین چه کسانی از این بزرگنمایی و تشویش اذهان 
عمومی س��ود برده اند س��والی اس��ت که شاید در 

پایان این گزارش به آن پاسخ داد. 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ای��ن ح��وزه در 
رویاروی��ی با چنین اتفاق و اه��داف که مدنظر آن 
است اینگونه عنوان می کنند که برخی رسالت قلم 
راس��یاه نمایی ها نه تنها گره ای از مشکالت کنونی 
ب��از نمی کند بلکه می تواند منجر به آن ش��ود که 
گره ها کورتر ش��وند چراکه بروز امثال این اتفاقت 
و اطالع رس��انی نادرس��ت در م��ورد آن می توان��د 
ش��اکله های اعتماد مردم را از هم بگسلد که خود 

این اتفاق بحرانی بس بزرگ به حساب می آید. 
در همین زمین��ه محمد عزیزی رئیس کمیته 
پتروشیمی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با 
اشاره به صحت و س��قم اخبار منتشر شده در این 
زمینه می گوید؛ گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
بازرس��ی با گزارشی که در رسانه ها مطرح می شود 
بس��یار متفاوت اس��ت متاسفانه انتش��ار اخبار این 
چنینی در فضای مجازی و رس��انه ها افکار عمومی 
را خدش��ه دار کرده اس��ت. به گفته وی 7 میلیارد 
یورو مبلغ سنگینی است و در این شرایط نیز همه 
درباره آن اظهارنظر می کنند. برخی مطرح می کنند 
ب��ا این پول می ت��وان 7 برج خلیفه ی��ا 7 مجتمع 
تفریحی مانند دوبی مال ساخت این در حالی است 
که نباید به این ش��ائبه ها و صحبت ها دامن زد. اما 

نباید با فضاس��ازی ها سرمایه گذاری در کشور را به 
خطر انداخت سرمایه مانند آهو است در صورتی که 

سرمایه گذار احساس خطر کند فرار می کند.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ده��م با بیان 
اینک��ه مردم نباید به اخباری که در فضای مجازی 
دس��ت به دست می ش��ود توجه کنند، براین نکته 
تایید داشته اند که شرکت )PCC شرکت بازرگانی 
پتروشیمی( توضیحاتی در این زمینه ارائه دادند از 
سوی دیگر قوه قضاییه نیز در حال رسیدگی به این 
پرونده اس��ت و امید می رود با حضور رئیس جدید 
ق��وه قضاییه؛ عملکردها ارتقا یابد، انتش��ار اخباری 
مبنی بر دس��تگیری و اختالس در کش��ور نباید به 

شاخصه مثبت برای کشور تبدیل شود.
براس��اس اعالم نظر عزیزی فس��اد مالی در این 
پرونده ثابت نشده و هنوز در مرحله اتهام است، و در 
حال حاضر دادگاه در حال جمع آوری اطالعات است. 
براساس گفته های سازمان بازرسی در مورد 2 و3 نفر 
در قالب اتهام به دادگاه فرستاده شده و حوزه دادستانی 
پس از بررسی نتیجه را به دادگاه می فرستد. به اعتقاد 
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ادامه داد: ممکن اس��ت در مراحل رسیدگی 
به پرونده رقم 7میلیارد یورو به مبلغ ناچیزی برس��د 
اگرچه سوءاستفاده در هر صورتی پذیرفتنی نیست اما 

نباید با سیاه نمایی اذهان عمومی را خراب کرد. 

سایه جنگ رسانه ای
تمام ای��ن موارد در حالی اتف��اق افتاده که تا 
پیش از این مقام معظم رهبری درخصوص جنگ 
رس��انه و تبعات نامطلوب آن هش��دارهای الزم را 

گوشزد کرده اند. 
"اهداف این جنگ رس��انه ای، ایجاد اضطراب، 
یأس، ناامیدی و احس��اس بن بست و بدبین کردن 
مردم نس��بت به یکدیگر و نس��بت به دستگاه های 
مس��ئول و همچنین بیش��تر و بزرگتر نشان دادن 

مشکالت اقتصادی در ذهن جامعه است."
این جمله ای اس��ت که مقام معظم رهبری در 

فرمایشات خود با اعضای خبرگان رهبری در تاریخ 
15ش��هریورماه س��ال جاری به آن تاکید داشتند و 
در کنار این مس��ایل ، اهمی��ت و ضرورت وحدت 
و انس��جام ملی و ش��کل دهی افکار عمومی در این 
جه��ت را مدنظر ق��رار دادند و فرمودند: "ش��رایط 
امروز ما، ش��رایط حساسی است اما این حساسیت 
به دلیل تعداد زیاد دش��منان و یا قدرت باالی آنها 
نیس��ت زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی همواره بوده اند و حتی در آن زمان قدرت 
بیشتری نیز داشته اند. به فرمایش ایشان حساسیت 
ش��رایط از این جهت است که نظام اسالمی با قدم 
گذاش��تن در یک راه نو و طرح دیدگاه ها و نظریات 
متفاوت، در چهل س��ال گذش��ته، برخالف جریان 
کلی اس��تکبار و نظام س��لطه حرکت کرده است و 
در چنین شرایطی، در جنگل پر از تعارض سیاست 
بین المللی، ش��رایط و اقتضائات گوناگونی به وجود 
می آید که باید در هر ش��رایطی به تناس��ب آن و با 
دقت کامل عمل کرد. اگر در هر اوضاع و اقتضایی، 
آحاد مردم بویژه نخبگان، نسبت به شرایط و جایگاه 

نظام غفلت کنند، قطعاً ضربه خواهیم خورد."
مقام معظم رهبری در فرمایش��ات خود ضمن 
تبین ش��رایط فعلی و اقتضائات آن فرمودند: "امروز 
نظام اس��المی ب��ا یک جنگ همه جانب��ه اقتصادی 
مواجه است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام 
کامل هدایت می ش��ود اما در کنار این جنگ، یک 
جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است 
که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود. ایشان با تأکید 
بر اینکه این جنگ رسانه ای، از قبل هم وجود داشته 
ولی اکنون ش��دت آن بیشتر ش��ده است، افزودند: 
براساس اطالعاتی که در اختیار داریم، دستگاه های 
جاسوس��ی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی با حمایت 
مالی قارون های منطقه اطراف کشور ما، تشکیالتی 
را برای این جنگ رس��انه ای راه ان��دازی کرده اند و 
ب��ه طور جدی در حال برنام��ه ریزی و تالش برای 
آلوده کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند. 
اهداف این جنگ رس��انه ای، ایجاد اضطراب، یأس، 

ناامیدی و احس��اس بن بس��ت و بدبین کردن مردم 
نس��بت به یکدیگر و نسبت به دستگاه های مسئول 
و همچنین بیش��تر و بزرگ تر نشان دادن مشکالت 

اقتصادی در ذهن جامعه است."
ایشان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی نسبت 
ب��ه دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای انقالبی، 
بد است، در عین حال، انتقاد خیرخواهانه را برای 
اصالح امور الزم دانس��تند و گفتند: "گاهی اوقات 
انتقاد باید عمومی باشد و نباید همیشه در گوشی 
باش��د اما اینکه بگونه ای صحبت کنیم که بنِد دِل 
شنونده پاره شود و همه چیز را از دست رفته تلقی 

کند، کار صحیحی نیست."
اگر فرمایش��ات معظم له را در کنار اصول تهیه 
و تدوین خبر که در 3 اصل صحت؛ دقت و سرعت 
خالصه می شود را در کنار هم قرار دهیم به خوبی 
این نکته حاصل می ش��ود که شرایط کنونی کشور 
ش��رایطی نیس��ت که بت��وان به هر قیمت��ی از آن 
درخصوص منافع خود و یا یک جناح و حزب بهره 
بگیریم اما متاس��فانه بروز اتفاقاتی از این دست به 
خوبی نیت درونی را نمایان می کند و اینجاست که 
باید برای قلم فروشی برخی از هم صنفان خودمان 
انگش��ت ندامت بگزیم. براساس آنچه برنارد کوهن 
می گوید: "رس��انه ها ممکن اس��ت در گفتن اینکه 
مردم چگونه فکر کنند موفق نباش��ند، اما به طرز 
خیره کننده ای در گفتن اینکه خوانندگان راجع به 

چه فکر کنند به موفقیت می رسند." 
و درست همین مساله است که بار فعالیت ما را 
آن هم در ش��رایط جنگ اقتصادی بیشتر میکندآن 
اس��ت که در کنار الگو قرار دادنفرمایشات معظم له 
بکوشیم تا در جهت امیدبخشی و افزایش اعتماد مردم 
با تدوین و تهیه درس��ت اخبار گام برداریم نه اینکه 
برای جذب مخاطب بیشتر با شایعه پراکنی و انتشار 
مطالب نادرست از یکدیگرسبقت بگیریم چراکه قلم 
حرمت بس باالت��ر از این ها دارد که بخواهیم به هر 
قیمتی آن را بفروشیم و از آن در جهت ایجاد رعب و 

وحشت و دلهره و... مردم استفاده کنیم. 


