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معاون برنامه ریزی وزیر نفت از تقدیم ۴ سناریوی وزارت نفت 
درباره افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی به مجلس، 
افزایش کارمزد جایگاه های CNG از ابتدای سال آینده و دو 
راهکار وزارت نفت برای سهمیه  باقی مانده در کارت های 

سوخت خبر داد.
منصور معظمی در گفت  و گو با فارس، اظهار داشت: وزارت نفت 
بحث تک نرخی شدن قیمت بنزین را بیشتر از جهت قاچاق و 
فساد موجود در آن پیگیری می کند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر دو سوم بنزین مصرفی سهمیه بندی است و یک سوم آن 
نیز به قیمت 700 تومان به مصرف می رسد، اضافه کرد: این 
عدد چندان بزرگ نیست،اما برای ادامه ساختار دو نرخی، 

مکانیزم ها و فعالیت های فراوانی باید انجام شود که اگر بنزین 
یک نرخی شود انجام عملیات آن ساده تر می شود. معاون 
برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: 
وزارت نفت در این باره تصمیم گیرنده نیست، اما پیشنهاد ما به 
مراکز تصمیم گیر تک نرخی شدن بنزین بوده است.وی با بیان 
اینکه دو راهکار برای سهمیه های باقی مانده در کارت های 
سوخت مردم پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: یک راهکار 
آن است که سهمیه ها باقی بماند و در یک مهلت ۴ یا 6 ماهه 
مردم فرصت استفاده از این سهمیه ها را داشته باشند،بنابراین 

هیچ سهمیه ای از هیچ خودرویی از بین نمی رود.معظمی 
گفت: راهکار دوم آن است که اگر سهمیه ۴00 تومانی دارید و 
قیمت بنزین 800 تومان باشد، شما می توانید به ازای سهمیه 
۴00 تومانی دو لیتر بنزین بزنید. وی تصریح کرد: در هیچ 
کدام از سناریوهای وزارت نفت حذف سهمیه ها پیش بینی 
نشده است، چرا که این از جمله حقوق مردم است و نمی توان 
آن را از بین برد.معظمی با بیان اینکه وزارت نفت ۴ سناریو را 
برای قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیشنهاد داده 
است، افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها سقف درآمدهای 

دولت از محل اصالح قیمت حامل های انرژی ۴8 هزار میلیارد 
تومان قرار داده شده است که بر اساس همین سقف قیمت نیز 
قیمت حامل های انرژی باید محاسبه شود. وی اضافه کرد: 
ما برای سال 93 تالش کردیم به گونه ای طراحی کنیم که 
مصرف فرآورده های اصلی مانند بنزین رشد زیادی نداشته 
باشد. معاون برنامه ریزی وزیر نفت تاکید کرد: برای این کار تنها 
معتقد به سناریوهای قیمتی نیستیم و افزایش قیمت تنها یکی 
از سناریوها است.وی اظهار داشت: در استراتژی وزارت نفت 
در عین حال روی CNG تأکید زیادی وجود دارد در سال آینده 

عالوه بر اینکه راندمان جایگاه های موجود را افزایش می دهیم، 
طی دستورالعملی که برای تصویب به شورای اقتصاد رفته است 
هم حق العمل کاری و کارمزد جایگاه ها را افزایش داده ایم هم 
برای سرمایه گذاران این فرصت را فراهم کرده ایم که منفعت 
بیشتری می برند. معظمی با بیان اینکه این دستورالعمل  از 
ابتدای سال آینده اجرایی می شود،  گفت: این دستورالعمل 
در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد تصویب شده و منتظر 
تشکیل جلسه ش��ورای اقتصاد برای تصویب آن هستیم.وی 
اظهار داشت: برنامه دیگر وزارت نفت افزایش جایگاه های 
CNG است تا عالوه بر 2200 جایگاه موجود، هزار جایگاه 

جدید CNG نیز از طریق بخش خصوصی ساخته شود.

بازگشت همه به سوى اوست 
درگذشت جان�اه و جانسوز جوان نا�ام 

شادروان ميالد بلوریان
را به اطالع آشنا�ان و دوستان و همشهر� ها� 

قوچان� م� رساند. بد�ن مناسبت مجلس ترحيم� در 
روز ��شنبه ٩٢٫١٢٫١٨ از ساعت ٢:٣٠ ال� ٤:٣٠ بعدازظهر در مسجد 

امام حسن مجتب� (ع) واقع در بلوار سجاد- خيابان ميالد- ميالد ١٢ 
منعقد م� باشد. شر�ت شما سروران باعث شاد� روح آن مرحوم و تسل� 

خاطر بازماندگان خواهد بود. 
بلوریان- فخرى مقدم- فاميل وابسته 

٩٢٥١٢٧٩٠/ م

 

بقاء مختص ذات اوست
افسانه هست� اش اگر پا�ان �افت

خوش نام� و عزتش را پا�ان� نيست
به مناسبت هفتمين روز درگذشت همسر� 

مهربان و پدر� فدا�ار بزرگ خاندان شادروان

حاج محمدعلی نبی زاده
از   ٩٢٫١٢٫١٨ ��شنبه  امروز  ترحيم�  مجلس 
طرقبه  جامع  مسجد  در  صبح   ١١ ال�   ٩ ساعت 
آرامگاه  در   ١٥ ساعت  ضمنا  م� گردد.  برگزار 
سوگ  به  طرقبه  جواداالئمه  بهشت  ابد�ش 
م� نشينيم. حضور سروران ارجمند باعث امتنان 

خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده نبی زاده
٩٢٥١٤٢١٢/ م

نام مادر را به زر باید نوشت 
بر لب بام دل و باغ بهشت 

دو سال از هجران مادر� فدا�ار و 
همسر� مهربان 

مرحومه حاجيه خانم 
صغرى صفی قلی

م� گذرد و ما تنها به ا�ن دل خوشيم �ه با هر 
نفس گام� به او نزد��تر م� شو�م. ا�ن� 
به پاس محبت ها و مهربان� ها� بي�رانش 
برا� شاد� روحش صلوات م� فرستيم. 

خانواده حسن زاده 
٩٢٥١٣٠٢٩/ م

 

 چهلمين روز درگذشت بزرگ خاندان 

مسيح اله قاسم زاده 
خوسف

دوستان  و  آشنا�ان  اطالع  به  را 
امروز  مناسبت  همين  به  م� رساند. 
بر  بعدازظهر   ٣ ساعت   ٩٢٫١٢٫١٨
دوم  باغ  خواجه ربيع  در  واقع  مزارش 
و  ا�اب  وسيله  م� نشينيم.  سوگ  به 
در  واقع  مرحوم  منزل  درب  ذهاب 
هاشميه ١٨ پال� ١٢٩ آماده است.

 همسر- فرزندان- نوه ها
٩٢٥١٢٨٢٢/ م

در سالروزدرگذشت مهربان مادر فدا�ارمان

خانم مهرى عبدا...نيا
و پدر بزرگوارمان 

آقاى علی اکبر سرائيان 
عشقشان را در تار و پود وجودمان پاس م� دار�م.

فرزندان
٩٢٥١٢١٩٧/ ف

 

سهيل عزیز
 سه سال گذشت ع�ست را نگاه 

م� �نيم ع�س پير نم� شود اما پيرمان 
م� �ند شهامت م� خواهد بدون اش� 

خاطراتت را مرور �نيم و دم نزنيم.

پدر و مادرت
٩٢٥٠٧١١٨/ پ

 چشمانمان به د�دنت از پشت قاب شيشه ا� عادت 
�رده ول� قلبمان نبودنت راهنوز باور ندارد

دومين سالگرد درگذشت
 همسر و پدرعز�زمان مرحوم 

اسماعيل خان رهنما
را گرام� م� دار�م. 

روحش شاد و �ادش هميشه ماندگار

٩٢٥١٢٧٤٤/ مهمسر و فرزندان 

 

 دو سال از �وچ جانگداز چراغ دلمان 

سعيد صفوى شاملو
گذشت

پسر عز�زم ، ا� �اش رفتنت را بازگشت� 
بود افسوس �ه نگاه مهربانت را تنها در قاب 

ع�س ها�ت باز م� �ابيم به �اد تمام خوبيها�ت �ه 
فراموش شدن� نيستند.

٩٢٤٩٨٥٥٤/ پ خانواده عرفانيان

 جناب آقاى مهندس 
حسين حامد عظيمی

خانواده محترم
حامد عظيمی

 با اندوه� فراوان درگذشت 
پدر بزرگوارتان مرد� از تبار 

علم و دانش و فرهنگ
حاج محمد حامد عظيمی

خانواده  و  جناب عال�  به  را 
محترم تسليت عرض نموده و از 
خداوند متعال صبر وش�يبا�� 

مسئلت م� نما�يم.

 گروه مهندسی مينياتور و شرکت 
باربد فن آور

حامد، بابک و سيامک ضيائی
٩٢٥١٤٨٣٦/ ب

جناب آقاى دکتر حسن قارونی
خاندان محترم قارونی و حسن زاده

درگذشت خواهر عز�زتان را به جنابعال� و 
خانواده محترمتان تسليت عرض م� نمائيم.

خانواده مرحوم حاج محمود سزاوار - علی بامشکی
هادى رضایی - محسن رضایی - مسعود رضایی
٩٢٥١٣٢٨٨/ ف

جناب آقاى دکتر حسن قارونی
ما را در غم از دست دادن خواهر 

عز�زتان سهيم بدانيد.
دکتر اکبر فالح رستگار 

دکتر رضایی دقيق
دکتر هاشم قارونی 

دکتر محمدرضا عمادزاده
دکتر اسماعيل خليل پور 
 دکتر رحيم مادرشاهيان

دکتر جهانبخش بيات مختارى
دکتر جالل مهدویان 
 دکتر رضا زرنگيان 

 دکتر احمد نورا...زاده 
 دکتر مهدى کيانوش 
 دکتر محسن رضایی

٩٢٥١٣٢٦٠/ ف

جناب آقاى دکتر هادى حامد عظيمی 
سرکار خانم دکتر کتایون نوذرى 

خاندان محترم حامدعظيمی 
عرض  تسليت  را  پدرگراميتان  درگذشت 
ش�يبائ�  و  صبر  متعال  خداوند  از  نموده، 

برا� بازماندگان خواهانيم. 
دکتر شهرزاد نوذرى- دکتر فرهاد بيهقی 

٩٢٥١٢٧٨٥/ م

خانواده محترم دکتر مدرسی 

با �مال تأسف و تأثر 
درگذشت مرحوم شادروان 

دکتر عباس مدرسی 
و  نموده  عرض  تسليت  قلب  صميم  از  را 
مرحوم  آن  برا�  متعال  خداوند  درگاه  از 
ش�يبا��  و  صبر  شما  برا�  و  مغفرت 

آرزومندم. 

مهناز وکيلی 
٩٢٥١٣٧٦٩/ م

همکار گرامی
 سرکار خانم دکتر ساره حسينی 
گراميتان  بزرگ  مادر  درگذشت 
برا�  نموده،  عرض  تسليت  را 
برا�  و  درجات  علو  مرحوم  آن 
بازماندگان صبر جميل آرزومند�م

دکتر همایی- دکتر فانی
 دکتر ورشویی- دکتر شهيد ثالث

 دکتر ميرصدرایی - دکتر خوشرو 
٩٢٥١٤١٣٠/ ف دکتر دیانی

جناب آقاى دکتر هادى حامد عظيمی 
سرکار خانم دکتر کتایون نوذرى 

خاندان محترم حامدعظيمی 
عرض  تسليت  را  پدرگراميتان  درگذشت 
ش�يبا��  و  صبر  متعال  خداوند  از  نموده، 

برا� بازماندگان خواهانيم. 
شهين ولی زاده- محمدرضا نوذرى 

٩٢٥١٢٧٨٦/ م

 جناب آقاى
دکتر هادى اسدپور

 درگذشت ناباورانه 
برادرعز�زتان را 

صميمانه تسليت 
عرض م� نما�يم.

اصغر توتونچيان و خانواده 
٩٢٥١٥٢٣٥/ آ

جناب آقاى مهندس 
حسين حامد عظيمی

فقدان جان�اه ابو� گراميتان را صميمانه 
تسليت عرض م� نما�يم.

خانواده هاى: اکرمی- حسينيان- هاشم 
مستوفی- مهدى مستوفی- مهدیزاده

سلماسی و برادران رحيمی
٩٢٥١٣٨٢٥/ ف

همکارگرامی
جناب آقاى مهندس احمدرضا عزیزى 

 بانها�ت تاسف وتاثرمصيبت درگذشت
 برادرگراميتان را به جنابعال� وخانواده 

محترمتان تسليت عرض نموده،مارادرغم 
خودتان شر�� بدانيد.

کانون کارشناسان رسمی دادگسترى
٩٢٥١٢٣٥٦/ دخراسان رضوى 

سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ٢٣٧ مشهد 

جناب آقاى ابوالقاسم شریفی
درگذشت پدر گراميتان را تسليت 

عرض نموده و صبر و ش�يبا�� برا�تان 
آرزومندم. 

آسمانه کریمی طرقبه
٩٢٥١٤١١٣/ ف

دوست عزیز و ارجمند
جناب آقاى مهندس

حسين حامد عظيمی 
خانواده محترم
حامد عظيمی

 درگذشت جانسوز پدر عز�زتان

حاج محمدحامد عظيمی
�ه لحظه لحظه زندگ� پربر�تش 
انسان ساز� و محبت  و  تعليم  با 
جناب عال�  به  را  بود  درآميخته 
عرض  تسليت  محترم  خانواده  و 
منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده 
علو درجات برا� آن فقيد رفيع 

مسئلت م� نما�يم.

 سيدابوالحسن ضيائی
و بانو

٩٢٥١٤٨٥٣/ ب

خانواده محترم پورمحمود و جمشيدى
بانها�ت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحوم مغفور شادروان

آقاى مهندس حسن پورمحمود
را تسليت عرض نموده و از درگاه ا�زد ��تا

 برا� آن مرحوم علو درجات و برا� بازماندگان 
محترم صبر و ش�يبا�� آرزومند�م.

مهندسين مشاور پی آزمون شرق
٩٢٥١٢٥١٦/ م

 خاندان محترم 
جمشيدى

 درگذشت

شادروان مهندس 
حسن  پورمحمود

بقا�  را تسليت عرض نموده، 
عمر شما عز�زان را از ا�زد ��تا 

مسئلت دارم.

 مهدى توتونچيان
٩٢٥١٥٢٣٧/ آ

جناب آقاى دین پرست
بانها�ت تاثر و تاسف مصيبت درگذشت 
پدر گراميتان را به جنابعال� و خانواده 

محترمتان تسليت عرض م� نما�يم.
 ما را در غم خود شر�� بدانيد.

مدیریت و کارکنان تهران هتل
٩٢٥١٢٨٥٥/ ف

خانواده محترم دانش 
درگذشت بزرگ مرد

حاج رضا دانش
را خدمت شما تسليت عرض نموده، 
برا�تان صبر و ش�يبا�� آرزومند�م. 

خانواده خيرالدین 
٩٢٥١٣٥٩١/ م

جناب آقاى مهندس
 حسين حامد عظيمی و بانو 
مصيبت وارده را تسليت گفته، ما را در 

غم خود شر�� بدانيد. 
دکتر محمد حسن شریفيان و بانو 

مهندس احمد کفایی رضوى و بانو 
دکتر جليل اعتمادى و بانو 

٩٢٥١٣٦٣١/ م

دوست خوبمان
سرکار خانم دکتر مولود بلوریان

  تسليت واژه �وچ�� است، در برابر غم 
بزرگ شما. ما را هم در مصيبت درگذشت 

ميالد عزیز شر�� بدار.
دکتر بهنوش بخشوده - دکتر محدثه خاکپور- دکتر مهسا 
یزدانی فائزه  دکتر   - عسگرنيا  عطيه  عرفانيان-دکتر 
٩٢٥١٤٤٩٧/ ف

پسر عمه عزیزم 
جناب آقاى عليرضا نبی زاده 

درگذشت پدر گراميتان
 بزرگ خاندان شادروان

 حاج آقاى نبی زاده
 راحضور جنابعال� و خانواده 

محترم تسليت عرض م� نما�يم 
همایون - هژبر- هدیه عليمی

 محمد اسماعيلی
٩٢٥١٢٣٧٥/ ف

سرکار خانم
 سيمين مدرسی 

امير-شبنم-سامان عزیز 
و  مهربان  همسر�  ناگهان�  درگذشت 
و  را تسليت عرض نموده  پدرعاليقدرتان 
برا� ا�شان علو درجات و برا� شما صبر 

و ش�يبا�� آرزومندم. 

مهناز وکيلی 
٩٢٥١٣٧٥٤/ م

محسن جان
 لحظه ا� از �ادمان نرفته ا�

 �ه بخواهيم تو را به �اد بياور�م 
هشت سال از پرواز بيصدا�ت گذشت 

و خدا را بخاطر آرامش� �ه به تو 
عطا �رده شا�ر�م.
تورانی-آقازاده

٩٢٥١٢٢٦٦/ ر

 تشکر و قدردانی 
 بد�نوسيله از �ليه عز�زان، فاميل و دوستان و 
آشنا�ان منجمله مد�ر�ت و اعضا� فرهيخته 
اعضا�  و  مد�ر�ت  پو�ا-  هنر�  ادب�  انجمن 
و  مد�ر�ت  �اخ�-  همياران  انجمن  محترم 
امير�بير- ورزش�  باشگاه  محترم  اعضا� 
خدام محترم �شي� هفتم بارگاه مل�وت� ثامن 
الحجج(ع)- اساتيد و پرسنل محترم دانشگاه 
�ه در مراسم بزرگداشت عز�ز از دست رفته

 همسر و پدرمهربانمان مرحوم مغفور 
شادروان

 حاج علی عظيمی خراسانی
و قدردان�   شر�ت فرمودند صميمانه تش�ر 
از  نموده و سعادت و سالمت �ليه عز�زان را 

درگاه احد�ت مسئلت م� نما�يم .
 خانواده هاى:

 عظيمی خراسانی - کهن نژاد 
٩٢٥١٢٦٧٦/ م

 
  هفت روز است �ه دل ها� مان چون 

پاره ابر� سرگردان با گر�ه ها� خو�ش، 

همنشين است و ا�ن� هفتمين روز 
خا�سپار� پدر عز�زمان

شادروان 
دکتر عباس مدرسی

آشنا�ان  و  دوستان  شما  جوار  در  را 
�� شنبه  امروز   ١٥:٣٠ ساعت  عز�ز 
آرامگاه  رضا  بهشت  در   ٩٢٫١٢٫١٨
خانوادگ� بر تربت پا�ش گرام� م� دار�م.

خانواده مرحوم 
٩٢٥١٢٨٢٨/ م

گزارش ها از برنامه سفر رئیس جمهور به عمان و عربستان در آینده نزدیک

معاون وزیر نفت: ۴ سناریوی وزارت نفت برای قیمت بنزین به دولت ارائه شد

حکمران ایالت بلوچستان پاکستان: در 
تالش برای یافتن 5 مرزبان ایرانی هستیم
حکمران ایالت بلوچستان پاکستان از پیگیری سرنوشت ۵ 
مرزبان ربوده شده کشورمان توسط نیروهای پاکستان خبر داد. 
به گ��زارش »خراسان«، حکمران ایالت بلوچستان پاکستان و 
هیات همراه در سفری یک روزه به سیستان و بلوچستان با بیان 
این مطلب در نشست خبری که در هتل استقالل زاهدان برگزار 
شده بود، افزود: در گشت زنی ها و انجام عملیات های مختلفی 
که برای یافتن این ۵ مرزبان انجام شد، تا کنون به چندین گروه 
قاچاقچی و اشرار برخورد کرده ایم و مشخص شده که مرزبانان 
ایرانی توسط آنها، ربوده نشده اند.»محمدخان آچکزهی«، تاکید 
کرد: در کشور پاکستان با تدبیر به این مسئله نگاه می کنیم و تمام 
تالش ما این است که این گروگان ها به سالمت به خانه و جمع 
خانواده خود بازگردند.وی همچنین  با بیان این که دوستی ما 
با ایران ریشه در تاریخ دارد و مردمان ایران برادران ما محسوب 
می شوند افزود:  هدف از سفر به ایران،  تبادل ایده ها و استحکام 
رواب��ط بین دو کشور بوده اس��ت.وی اف��زود: تحکیم رواب��ط بین 
دو کشور در امنیت منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت و بر این 
اساس باید برای افزایش و مستحکم تر کردن روابط گام برداشت.
مهندس علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز با 
بیان اینکه همسایگی با کشور پاکستان فرصتی برای ما محسوب 
می شود، گفت: نزدیکی های فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران 
و پاکستان که در منطقه وج��ود دارد، در استحکام بخشیدن 
به مبادالت و ارتباطات دو کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

برخی مطبوعات عربی منطقه از برنامه سفر رئیس جمهور 
کشورمان به عمان و عربستان در آینده نزدیک خبردادند. به 
گزارش تسنیم، روزنامه تایمز عمان به نقل از علی اکبر سیبوه، 
سفیر ایران در مسقط اعالم کرد عمان اولین کشور حاشیه خلیج 
فارس خواهد بود که رئیس جمهور کشورمان قصد سفر به آن را 
دارد. براساس این گزارش رئیس جمهور کشورمان احتماال روز 
چهارشنبه به همراه یک هیئت عالی رتبه به عمان سفر خواهد 

کرد. این سفر به دعوت سلطان قابوس،پادشاه عمان انجام 
خواهد شد. 

همچنین به گزارش فارس، روزنامه »دیلی استار« لبنان نیز به نقل 
از منابعی در تهران مدعی شد »حسن روحانی« رئیس جمهور 

ایران دعوت دولت عربستان برای سفر به این کشور را پذیرفته 
و نیمه اول ماه فروردین 1393 به ری��اض سفر می کند.این 
روزنامه لبنانی به نقل از منابع دیپلماتیک و سیاسی این کشور 
از دعوت رسمی دولت عربستان از »حسن روحانی« برای سفر به 

ریاض خبر داده است. این منابع همچنین گفته اند که این سفر 
احتماال بعد از سفر »باراک اوباما« به ریاض که در هفته آخر ماه 
مارس )نیمه اول فروردین( صورت می گیرد، انجام می شود. 
پیش از این نیز برخی منابع گزارش هایی مشابه منتشر کرده 

بودند، اما تاکنون هیچ یک از آن ها تایید نشده است. در همین 
حال به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی »السفیر« هم به نقل از منابع 
آگاه نوشت، »سعد حریری« نخست وزیر اسبق لبنان و رییس 
جریان »المستقبل«، در ریاض چشم انتظار سفرهیئت عالی رتبه 
جمهوری اسالمی ایران به عربستان سعودی است.براساس این 
گزارش حریری مدت هاست که در خارج از لبنان زندگی می کند 

و بیشتر در ریاض و یا پاریس به سر می برد.


