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کاهش قیمت نفت در پی
معافیتهای آمریکا برای
خرید نفت ایران

قیمـت نفت روز دوشـنبه پـس از آنکه آغـاز تحریمهای
آمریـکا علیـه صـادرات نفـت ایـران بـا اعطـای
معافیتهایـی کـه به خریـداران بزرگ اجـازه خواهد داد
همچنـان نفـت تهـران را خریـداری کنند مالیمتر شـد،
کاهـش پیـدا کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بهـای معامالت آتـی نفـت برنت با
 ۴۳سـنت یا  ۰.۶درصد کاهش نسـبت بـه معامالت روز
جمعـه ،به  ۷۲.۴۰دالر در هر بشـکه رسـید.
بهـای معامالت آتی وسـت تگـزاس اینترمدیـت آمریکا
 ۴۶سـنت یـا  ۰.۷درصد کاهش یافت و بـه  ۶۲.۶۸دالر
در هر بشـکه رسید.
نفـت برنـت از ابتـدای اکتبـر بیـش از  ۱۶درصد ریزش
قیمـت داشـته در حالـی که وسـت تگـزاس اینترمدیت
بیـش از  ۱۸درصـد از آن زمـان کاهش پیدا کرده اسـت
کـه تـا انـدازهای به دلیـل اقـدام سـفتهبازان در فروش
قراردادهـای خرید بوده اسـت.
قیمتهـا همچنیـن پـس از اینکـه روشـن شـد
واشـنگتن بـه کشـورهای متعـدد اجـازه خواهـد داد
بـا وجـود تحریمهـا کـه از روز دوشـنبه رسـما آغـاز
میشـوند بـه خریـد نفـت ایـران ادامـه دهنـد ،تحـت
فشـارهای کاهشـی قـرار گرفتنـد.
آمریـکا روز جمعـه اعلام کـرد موقتـا بـه هشـت
واردکننـده اجـازه خواهـد داد بـه خریـد نفـت ایـران
ادامـه دهد .واشـنگتن تاکنـون از این هشـت واردکننده
نـام نبـرده ،ولی از آنهـا به عنـوان قلمـروی قضایی نام
بـرده کـه نشـان میدهـد تایـوان کـه کشـور حسـاب
نمیشـود ،نیـز ممکـن اسـت در میـان دریافتکنندگان
معافیت باشـد.
چیـن ،هند ،کـره جنوبـی ،ترکیـه ،ایتالیا ،امـارات متحده
عربـی و ژاپن واردکننـدگان بزرگ نفت ایـران بودند ،در
حالـی که تایـوان گاهـی از ایران نفـت میخرد.
ژاپـن روز دوشـنبه اعلام کـرد در تمـاس نزدیـک بـا
آمریکاسـت امـا یوشـیهیده سـوگا ،رییس هیـات دولت
ژاپـن ،حاضـر نشـد بـه جزییـات هرگونـه معافیـت
احتمالـی از تحریمهـا اشـاره کند .وی تنهـا گفت :دولت
از واشـنگتن خواسـته کـه تحریمهـا نبایـد تاثیـر منفی
روی شـرکتهای ژاپنـی داشـته باشـد.
بـازار نفـت مدتهاسـت کـه آمـاده تحریمهـای آمریکا
علیـه ایـران میشـود .ادوارد بـل از بانـک "امـارات
ان بـی دی" اظهـار کـرد :صـادرات و تولید نفـت ایران
دچـار کاهـش شـده و صـادرات نفـت ایـران تـا اکتبـر
نسـبت بـه ماه مـه بیـش از یک میلیـون کاهش داشـته
اسـت ،امـا در بخش عرضـه میزان مصرف ممکن اسـت
به دلیل کندی رشـد اقتصادی آهسـته شـود .کندی رشد
تقاضـا در حالـی روی میدهـد کـه تولید رو بـه افزایش
است.
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برگ برنده وزارت نفت برای جذب سرمایه
داخلی در دوران تحریم چیست؟
بعــد از امضــای برجــام غولهــای بــزرگ نفتــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت بــه ایــران
آمــده و پــای میــز مذاکــره نشســتند ،اقدامی    کــه
بنــا بــه هــر دلیلــی بــه نتیجــه نرســید و اکنــون
برخــی کارشناســان معتقدنــد ممکــن اســت بخــش
باالدســتی صنعــت نفــت در جــذب ســرمایه در
دوران تحریــم بــا مشــکل مواجــه شــود ،امــا
راهکارهــای بســیاری بــرای برونرفــت از ایــن
وضعیــت وجــود دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،نبــود ســرمایه در کشــور همواره
بــرای توســعه میادیــن نفتــی یکــی از مشــکالت

زیــادی بــرای کشــور داشــته باشــد ،نســخه دیگــری
وجــود داشــت؟ کســانی کــه اجــازه ندادنــد بعــد
از امضــای برجــام کــه شــرکتهای خارجــی
بــرای ســرمایهگذاری بــه ایــران آمــده بودنــد،
ســرمایهگذاری کننــد ،گناهکارنــد.
وی بــا اشــاره بــه جــذب ســرمایه خارجــی در
کشــورهای همســایه گفــت :زمانــی کــه صــدام
ســقوط کــرد ،شــرکتهای اروپایــی و آمریکایــی
بــه عــراق رفتنــد و عــراق بــه آن هــا فرصــت
ســرمایهگذاری داد و درحــال حاضــر ظرفیــت
تولیــد نفــت در عــراق  4.8میلیــون بشــکه اســت.

صنعــت نفت بــه شــمار میرود؛ مشــکلی کــه وزارت
نفــت در فضــای بعــد از برجــام تــا یــک قدمی    حــل
آن پیــش رفــت .برخــی کارشناســان بــر ایــن باورنــد
کــه بــا اعمــال تحریمهــای مجــدد علیــه ایــران
تنهــا مشــکل بخــش باالدســت صنعــت نفــت
ســرمایهگذاری خارجــی اســت .در ایــن راســتا،
ســیدمهدی حســینی  -رئیــس ســابق کمیتــه
بازنگــری در قراردادهــای نفتــی  -در گفتوگــو
بــا ایســنا ،راهکارهــای داخلــی جــذب ســرمایه در
بخــش بــاال دســتی نفــت را تشــریح کــرد.
حســینی بــا انتقــاد از اینکــه برخــی اجــازه جــذب
ســرمایه خارجــی در فضــای پســابرجام را ندادنــد،
اظهــار کــرد :اینکــه اجــازه ندادیــم ســرمایهگذاری
صــورت بگیــرد ،اقــدام نامطلوبــی بــود .چــرا طــی
چنــد ســال گذشــته جلــوی ســرمایهگذاری خارجــی
گرفتــه شــد؟ مگــر بــرای خــروج از رکــود اقتصــادی
کــه ناشــی از تحریــم ســالهای قبــل بــود ،راه
دیگــری بــه جــز جــذب ســرمایه خارجــی ،جــذب
تکنولــوژی ،ایجــاد ثــروت ،افزایــش ضریــب
بازیافــت مخــازن نفتــی کــه میتوانســت ثــروت

اقدامی    کــه آذربایجــان بعــد از فروپاشــی شــوروی
ســابق انجــام داد .آذربایجانــی کــه در زمینــه تامیــن
غــذا دچــار مشــکل شــده بــود ،درحــال حاضــر
مدعــی ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت ایــران
میشــود .عــدهای کــه مانــع ســرمایهگذاری
شــدند بایــد پاســخگو باشــند کــه چــرا جلــوی
ســرمایهگذاری را گرفتنــد؟
رئیــس ســابق کمیتــه بازنگــری در قراردادهــای
نفتــی بــا بیــان اینکــه در دوران تحریــم طبیعــی
اســت کــه جــذب ســرمایهگذاری خارجــی اتفــاق
نیفتــد ،افــزود :بایــد شــرکتهای ( E&Pاکتشــاف
و تولیــد) کــه توســط شــرکت ملــی نفــت شناســایی
شــدهاند ،تواناییهــای خــود را بــا یکدیگــر بــه
اشــتراک گذاشــته و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
در ابتــدا بایــد میادیــن ســاده ،زودبــازده بــا ریســک
کــم را بــرای ســرمایهگذاری و توســعه انتخــاب
کننــد و ایــن میادیــن را بــا تشــکیل کنسرســیوم و
بــه اشــتراک گذاشــتن تــوان فنــی و مالــی خــود بــا
یکدیگــر توســعه دهنــد .در کنــار ایــن اقــدام دولــت
بایــد از طریــق صنــدوق توســعه ملــی و همچنیــن
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شــرکت ملــی نفــت بــا ارائــه قــرارداد جــذاب از   هــا
حمایــت کنــد.
حســینی ادامــه داد :ایــن شــرکتها بــر ایــن باورنــد
کــه ایــن قراردادهــا از ابتــدا باخــت اســت و شــرکتی
هــم کــه از ابتــدا میدانــد بازنــده اســت کــه کار
نمیکنــد .بایــد دســتگاههای نظارتــی هــم بــه
نفــت کمــک کننــد و بــه شــرکتهای E&P
قراردادهــای جــذاب پیشــنهاد شــود کــه بتواننــد
از عهــده آن بربیاینــد .تجربــه بســیاری از ایــن
شــرکتها در بخــش باالدســتی کــم اســت .زیــرا
اکثــرا شــرکتهای خدماتــی و حفــاری بودنــد.
بنابرایــن بایــد بــا هــم کنسرســویم تشــکیل دهنــد.
زمانــی کــه در بــاره  IPCصحبــت میکردیــم،
ایــن موضــوع مطــرح بــود کــه شــرکتهای
داخلــی بایــد کنــار شــرکتهای خارجــی قــرار
بگیرنــد کــه انتقــال تکنولــوژی صــورت بگیــرد.
وی افــزود :در آن زمــان گفتــه شــد شــرکتهای
خارجــی ســرمایه دارنــد ،امــا داخلیهــا ســرمایه
ندارنــد .پیشــنهادی کــه در آن زمــان بــه اتــاق
بازرگانــی ارائــه کــردم ایــن بــود کــه بایــد صنــدوق
توســعه ملــی بخــش خصوصــی تاســیس شــود تــا
همــه شــرکتهای خصوصــی مــورد تاییــد عضــو
آن شــوند .درحــال حاضــر هــم میتوانیــم صنــدوق
توســعه ملــی خصوصــی بــرای دوران تحریــم
راهانــدازی کنیــم و افــراد حقیقــی و حقوقــی بــا
ضمانــت شــرکت ملــی نفــت در صنــدوق مذکــور
ســرمایهگذاری کننــد و پــول افــراد از محــل
درآمدهــای آتــی صنــدوق بــه همــراه ســود   هــا
پرداخــت شــود .در نتیجــه شــرکتهای E&P
بتواننــد از ایــن صنــدوق برداشــت کننــد و متناســب
بــا ســودی کــه از شــرکت ملــی نفــت گرفتنــد ،بــه
افــرادی کــه پــول ریختنــد بازپرداخــت کننــد.
رئیــس ســابق کمیتــه بازنگــری در قراردادهــای
نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه صــادرات ایــران
صفــر نخواهــد شــد ،گفــت :بایــد بــرای تولیــد
ظرفیتســازی صــورت بگیــرد و اگــر محدودیتــی
در تولیــد پیــش آمــد نبایــد بــرای شــرکتهای
 E&Pباشــد .بایــد اولویــت صــادرات را بــرای   هــا
باشــد .تحریمهــا کــه همیشــه ادامــه نخواهــد
یافــت و هــدف مــا هــم تولیــد ظرفیــت اســت.
در ایــن فراینــد E&Pهــا تجربــه بیشتــری
پیــدا خواهنــد کــرد و بعــد از تحریمهــا
راحتتــر بــا شــرکتهای خارجــی کار خواهنــد
کرد.

مستخدمینحسینی مطرح کرد

خصوصیسازی؛ راهی پولساز برای دولت
باتوجـه بـه اینکـه خصوصیسـازی و واگذاری مـورد تاکید
وزیـر جدیـد اقتصـاد اسـت ،یـک اقتصـاددان ایـن امر را
در مقطـع فعلـی عامل آزادسـازی بخشـی از منابـع دولتی
دانسـت و آن را باعـث ایجـاد درآمـد برای دولـت و تامین
ردیفهـای بودجـهای ارزیابـی کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مراسـم معارفـه فرهـاد دژپسـند بـه
عنـوان وزیـر جدیـد امـور اقتصـادی و دارایـی در حالـی
برگزار شـد که "خصوصیسـازی" و "واگـذاری" دو کلیدواژه
مهـم صحبتهـای وزیـر جدیـد بـود .او در این مراسـم با
بیـان اینکه شـرکتهای دولتی نبایـد بنـگاهداری را هم به
دوش بکشـند گفـت که «در ایـن مرحله دولـت آنچه را که
میتوانـد بایـد واگـذار کنـد» .دژپسـند همچنیـن تاکید کـرد که «یـک بانک و دو شـرکت بـزرگ دولتی
را میتوانیـم واگـذار کنیم».
ایـن اظهـار نظرهـا آن هـم در روز معارفـه نشـان میدهـد کـه عـزم وزیـر جدیـد اقتصـاد بـرای
خصوصیسـازی جـدی اسـت .امـا در شـرایطی کـه بسـیاری از شـاخصهای اقتصـادی همچـون تورم
و رشـد اقتصـادی دسـتخوش تالطمات ارزی هسـتند ،تاکیـد بر خصوصیسـازی چه ضرورتـی میتواند
داشـته باشـد؟ سـوالی کـه در گفتوگـو با یـک اقتصـاددان پاسـخ داده شـد.
خصوصیسازی به خاطر کسب درآمد برای دولت است
حیـدر مسـتخدمین حسـینی ،معـاون وزیر اسـبق اقتصـاد در گفتوگو با ایسـنا ،با اشـاره بـه وعدههای
وزیـر جدیـد اقتصـاد مبنـی بـر خصوصیسـازی در اقتصـاد ،اظهـار کـرد :در ایـن مقطع خـاص اقتصاد،
خصوصیسـازی بـه خاطـر کسـب درآمـد بـرای دولـت اسـت و بـه نظـر نمیآیـد کـه توجـه ویـژه به
خصوصیسـازی در ایـن مقطـع بـر فعالیتهـای اقتصـادی خیلـی اثرگذار باشـد.
او بـا بیـان ایـن که باید سـهم بخـش خصوصـی در عرصـه بانکـداری و تصمیمسـازی عملیـات بانکی
مشـخص شـود ،گفـت :در جایـی کـه بانـک مرکـزی حتـی صـدور ضمانتنامههـا را در چارچـوب
آییننامههـای موجـود بـر عهـده دارد ،نقـش ایـن نهـاد بیشـتر از وزارت اقتصـاد در خصوصیسـازی
بسـیار پـر رنگ اسـت.
مسـتخدمین حسـینی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه خصوصیسـازی در بانکهایی کـه حـدود  ۲۰درصد
آن در اختیـار دولـت اسـت ،چـه کارایـی میتوانـد بـرای نظـام بانکـی داشـته باشـد؟ ادامـه داد :ابتـدا
چارچـوب و مقـررات نظـام بانکـی باید اصالح شـود و سـپس در باره نقـش بخش خصوصـی در اقتصاد
تصمیمگیـری کـرد.
خصوصیسازی میتواند بخشی از منابع دولتی را آزاد کند
او بـا اشـاره بـه این کـه در شـرایط تحریمها توجـه دولت باید به هسـتههای خـرد واحدهـای اقتصادی
ماننـد بانکهـا و بیمههـا بیشـتر باشـد ،اظهـار کـرد :قدرت نظـارت دولـت بر ایـن موسسـات مالی که
مـورد تحریـم هـم قـرار گرفتهانـد بسـیار مهم اسـت .دولـت بایـد در ایـن وضعیـت شـرایط ایمنی را
بـرای ایـن فعالیتهـای اقتصـادی فراهم کنـد .خصوصیسـازی در این مقطـع میتواند بخشـی از منابع
دولتـی را آزاد کنـد ،ایـن عمـل بیشـتر باعـث ایجـاد درآمد بـرای دولـت و ایجـاد ردیفهـای بودجهای
ا ست .
ایـن اقتصـاددان همچنیـن بـه حوزههـای دیگـری که دولـت میتوانـد در آن جـا هم خصوصیسـازی را
ادامـه دهد ،اشـاره کـرد و گفت :باشـگاههای پرسـپولیس و اسـتقالل از آن حوزههایی هسـتند که دولت
میتوانـد آن را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کنـد تـا هـم طرفـداران صاحب سـهام شـوند و هـم خود
دولت از باشـگاهداری فاصلـه بگیرد.
او همچنیـن بـا تاکیـد بر این که شـرایط فعلی به گونهای نیسـت که بشـود از خصوصیسـازی گسـترده
اسـتقبال کـرد ،گفـت :این که دولـت تصمیمسـازی و تصمیمگیری در اقتصـاد را بر عهده مـردم بگذارد،
امـر مثبتـی اسـت اما در مقطع حسـاس کنونی دولت باید حساسـیت بیشـتری بـه خرج دهد.
کارکرد دولت در واگذاریها مثبت نبوده است
مسـتخدمین حسـینی به مسـائل پیرامون میـزان موفقیت و کارایی بخـش خصوصی به مثـال مناطق آزاد
اشـاره کـرد و گفـت :بایـد بررسـی کرد کـه مناطـق آزاد که بـا هـدف کارایی بیشـتر ایجاد شـدند چقدر
توانسـتند در افزایـش اشـتغال ،تولیـد ملـی و صـادرات موثر باشـند که حـاال خصوصیسـازی در دیگر
حوزههـا آن خـط را دنبـال کنند.
مسـتخدمین حسـینی بـا بیان این کـه کارکرد دولـت در زمینـه حاضـر در واگذاریها مثبت نبوده اسـت،
ادامه داد :دولت نتوانسـته کارایی الزم و ایجاد رشـد اقتصادی را داشـته باشـد .در شـرایطی که بانکها
حـال و روز خوبـی ندارنـد و دولـت قـول اصالح نظـام بانکـی را میدهـد ،واگذاری یـک بانـک دولتی یا
شـرکتهای دولتـی در این شـرایط چیـزی غیر از پوشـش درآمـدی نخواهد بود.
گفتنـی اسـت ،مراسـم معارفـه فرهـاد دژپسـند ،وزیـر جدیـد اقتصاد عصـر شـنبه (  ۱۲آبان) بـا حضور
اسـحاق جهانگیـری در محـل وزارت اقتصـاد برگزار شـد .در ایـن مراسـم همچنین علی طیـب نیا ،وزیر
اسـبق اقتصـاد دولـت روحانی هـم حضورداشـت که برخـی گمانهزنیهـا در بـاره نزدیکی او با دژپسـند
را تقویـت کرد.

خودکفایی  ۹۰درصدی ایران در ساخت
قطعات نیروگاهی

معـاون راهبـری تولیـد شـرکت
تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی از
خودکفایـی  ۹۰درصـدی ایـران
در سـاخت قطعـات و تجهیـزات
شـهرداری دهـرم در نظردارد به اسـتناد مجوز فروش شـماره  36مورخه  1397/4/27شـورای
نیروگاهـی خبـرداد و گفـت :ایـن
محتـرم اسلامی شـهر دهرم  2قطعـه زمین با کاربری مسـکونی تحـت مالکیت خـود را از طریق
توانمنـدی زمانـی حاصل شـده که
کشـورهای غربـی بـرای تحریـم
پیشـنهاد
مزایـده عمومـی واگـذاری نماید شـرکت کنندگان مـی توانند با توجه به شـرایط ذیل
ایـران تالش داشـتند امـا صراحتا
خـود را بـه انضمام فیش واریزی سـپرده بـه مبلغ هـای ذیل به حسـاب شـماره0107266549001
بایـد اعلام کـرد کـه تحریمهـا
نمیتوانـد تاثیـری در تولیـد بـرق
نزد بانک ملی شـعبه فراشـبند در پاکت سـر بسـته و مهرشـده از تاریخ درج آگهـی نوبت دوم
کشـور داشـته باشـد.
بـه مـدت ده روز ،به امـور مالی شـهرداری دهرم تحویـل نمایند.
بهگـزارش ایسـنا ،عبدالرسـول
پیشـاهنگ امـروز در حاشـیه
اگهی نوبت اول  :سه شنبه 1397/8/15
هجدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی صنعـت بـرق ایـران در جمـع خبرنگاران بـا بیان
آگهی نوبت دوم  :سه شنبه 97/8/22
اینکـه از نظـر ظرفیـت تولیـد بـرق رتبـه اول خاورمیانـه و رتبـه  ۱۴دنیـا را داریم،
اظهـار کـرد :از نظـر تولیـد بـرق ۸۰ ،درصـد ظرفیت نصب شـده کشـور در دسـت
-1شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
شـرکت مـادر تخصصـی بـرق حرارتی اسـت و بـا ایـن میـزان  ۹۵درصـد تولید را
-2کلیـه هزینـه های کارشناسـی ،آگهی،نقل و انتقال ،سـندو ...کـه در اثرمزایده حـادث گردیده
انجـام میدهیـم.
وی بـا بیـان اینکـه بهرهبـرداری از تمامی    نیروگاههـای موجـود در دسـت ماسـت،
بـه عهده برنـده مزایـده خواهد بود.
افـزود :از هـر نیـروگاه از زمـان تحویـل و آغـاز بـه کار میتـوان تـا  ۳۰سـال بـه
-3بـه پیشـنهاداتی کـه فاقـد سـپرده و یـا بعـد مهلـت مقـرر واصـل گردیـد ترتیب اثـرداده
بهتریـن نحـو بهرهبـرداری کـرد.
به گفته وی سـه دسـته نیـروگاه دولتی ،بخـش خصوصی و دولتیهایـی که به بخش
نخواهد شـد.
خصوصـی واگذار شـدهاند ،در کشـور وجـود دارد کـه راهبـری و برنامهریـزی  ها در
-4برنـده در مزایـده موظـف اسـت ظـرف مـدت یـک هفتـه پـس از اعلام کتبـی نسـبت به
زمینههـای هدایت و سوخترسـانی در دسـت شـرکت مـادر تخصصی بـرق حرارتی
اسـت کـه عـدم انسـجام در آن کنتـرل نیروگاههـا را سـخت میکنـد ،چراکـه تمام
پرداخـت هزینـه زمیـن اقـدام نمایـد ،در غیر این صـورت سـپرده متقاضـی به نفع شـهرداری
ایـن نیروگاههـا در کشـور باید از یـک نقطه هماهنگ شـوند.
ضبـط می گـردد.
پیشـاهنگ در بـاره راندمـان نیروگاهها نیـز گفت :اکنـون  ۳۹نیروگاه دولتـی با ۱۸۹
واحـد ۴۱ ،نیـروگاه خصوصـی بـا  ۲۱۵واحـد و  ۱۱نیـروگاه کـه بخـش خصوصـی
-5سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
دادرسیرا خریـداری کـرده و منتقـل میکند بـا  ۴۴واحد،
بـرق  هـا
دولـت
تاسـیس کـرده
وقت
آگهی وابالغ
در
مزایده
مـورد
-6متقاضیـان مـی تواننـد جهـت اطلاع و بازدیـد از محـل و موقعیت املاک
در مدار اسـت.
بدینوســیله اعالم میشود خداخواســت دهقانی دادخواستی به خواســته مطالبه وجه هفت میلیون ریال بابت
وی ادامـه داد :همچنیـن اکنـون در کشـور  ۴۴۸سیسـتم نیروگاهـی در حـال فعالیت
ﻣﺎده
نمایند.ﻗﺒﻮل ﺷﺮوط وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﺿﻮع
مراجعـهﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
شـهرداری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
بـهﻣﺰاﻳﺪه ودادن
اداری در
سـاعاتﺷﺮﻛﺖ
-8
پرونده تأمین دلیل و پانزده میلیون ریال
هزار تومان
۱۸۰دو
کـهصد و
مبلغ
وارده و هزینه کارشناســی و
خســارت
هزینه اسـت.
سـاخت داخل
واحد آن
اسـت
احمد
طرفیت
به
خواب
ایــام
المثل
اجره
بابت
ریال
هزار
پنجاه
و
ســیصد
و
میلیون
یک
مبلغ
و
قیمت
افت
هزینــه
-7باز گشایی پاکت ها تا یک هفته پس از اتمام موعد مزایده صورت خواهد گرفت.
معـاون راهبـری تولیـد شـرکت بـرق حرارتـی اظهـار کـرد :از نظـر تولیـد بـرق،
ده ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0
بـرقو
تخصصـیارجاع
مـادراین شعبه
که به
دسـتنموده
شــماره دو
مجتمع
شوراهای حل
طهرانی نژاد فرزند
شـرکت
کشـور در
اختالفشـده
ظرفیـت نصـب
تسلیمدرصـد
محمدحســین ۸۰
موضوع
شـهرداری
اینک
است
تعیین شده
تولیـد9راصبح
ساعت
97/9/18
ایـنمورخ
یکشنبه
برای
-8شـرکت در مزایـده و دادن پیشـنهاد بـه منزلـه قبـول شـروط و تکالیفبه کالسه  970536ثبت و وقت رســیدگی
چنین از
دهیـم .هم
انجـام می
درصـد
میـزان ۹۵
روزو بـا
اسـت
حرارتـی
داریـم .آیین دادرسی
 73قانون
ماده
دستور شورا
خواهان
درخواســت
مـاده ده تأمیـن منابـع مالـی طبق آئیـن نامـه معامال ت می باشـد.
دنیـا را
تجویز۱۴
خاورمیانـه وو رتبـه
رتبـهو اول
تولیـد
به علت مجهولالمکان بودن خوانده بهنظـر ظرفیـت
-9ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ0
آگهی
انتشــار این
سـالتاریخ
خوانده از
شــود تا
آگهی می
مراتب یک
شـهریورماه
آینـده از ۱۵
تابسـتان
ریزی برای
نوبتبرنامه
آمادگـی و
مدنیگفتـه وی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور بـه
است.
-9سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده
خود
سـاعتی،کامل
اعالم نشانی
هاشــمی
 ۴۴۸بنی
خیابان
رحمت
بلوار
ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در
سـوخت
ضمنکارکرد
مراجعهازو نظـر
نیروگاهـی بایـد
واحـد
شـده و
آغـاز
امسـال
اینصورت
در غیر
گردد
رسیدگی
جهت
یاد شده
وقت
نماید و
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
ریـزی شـوند.
برنامه
حاضر و ...
نیروگاههـا
آمادگـی
تعمیراتـی،
هـای
یدکـی،درگروه
قطعـات
آدرس
ﻣﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺷﻤﺎره
ردﻳﻒ
ﺳﭙﺮده مقررات اتخاذ
وفق
تصمیم خواهد شد.پیشـاهنگ بـا بیان اینکه  ۲۷۰روز در سـال فرصـت تعمیرات داریم ،افزود :سـاالنه
/15859م الف
تعـداد  ۵۰۰۰مـگاوات بـه تولید برق اضافه میشـود امـا تغییری در تعـداد روزهایی
شیراز
مجتمع
اختالف شعبه
کـه بـرای تعمیرات داریـم،شورای
ایجـاد نم
دو خرداد
شماره تـا
تعمیرات را
39ایـن
امیدواریم
حلیشـود و
ﻗﻄﻌﻪ
ﻛﻞ)رﻳﺎل(
واﺣﺪ)رﻳﺎل(
سـال آینده به پایان برسـانیم.
کلیـه نیروگاههـا بـه
بـرای
تامیـن
موضـوعوسـوخت
وضعیتنکـه
اشـاره بـه ای
هیأت موضوع قانون وی
رسمی
فاقدآنسند
ساختمانوهای
ثبتی اراضی
بـاتکلیف
تعیین
عهده شـرکت مـادر تخصصی بـرق حرارتی اسـت ،تاکید کرد :سـال گذشـته ۹۵.۵
ﻣﻴﺪان
273,330,000
 303/7ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 900,000
ﻗﻄﻌﻪ3
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قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ﺟﻨﺐماده 3
13,666,500آگهی موضوع
درصـد از ایـن سـوخت را گاز ۲.۱۸ ،درصـد از آن را گازوییـل و  ۲.۳۲درصد از آن را
سند رسمی
مازوت تشـکیل داد.
 139760311027000202مورخ  97/6/31هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
شــماره
زﻣﻴﻦ
برابر رأیﺑﺴﻴﺞ
او ادامه داد :امسـال  ۶.۶درصد نسـبت به سـال گذشـته گاز بیشتری بـه ما تحویل
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات مالکانه بالمعارض
داده شـد و  ۲۱.۱۹درصـد گازوییل و  ۲۷.۱۵درصد مـازوت کمتری مصرف کردیم.
هوشمند سروســتانی فرزند صدراله به شماره شناســنامه  67صادره از سروستان در ششدانگ
متقاضی ناصر
ﭘﺎﺳﮕﺎه
وی اظهـار کـرد :شـاخص مهم بـرای تولید بـرق میـزان آمادگی نیروگاههاسـت و به
یکباب خانه به مســاحت  336/66مترمربع به پالک  7518فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  48و
همیـن دلیـل دادههایـی بـرای تعمیـرات و اطلاع از خرابیهـا بهصـورت هفتگی در
 94فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شــده با مبایعهنامه
اختیـار مـا قـرار میگیرد .در این راسـتا بهصـورت هفتگـی دو میلیـون داده در اختیار
عادی (معالواســطه) از مالک رسمی صدراله هوشمند محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
ﺟﻨﺐ ﻣﻴﺪان
14,036,250 280,725,000
 295/5ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 950,000
ﻗﻄﻌﻪ4
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مـا قـرار میگیـرد کـه در  ۷۴گـروه دسـتهبندی میشـوند و مـا فراوانـی خرابیهـا
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
را در گروههـای مختلـف پیـدا میکنیـم و تعمیـرات را بـه نقطـهای کـه فراوانـی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
بیشتـری در آن وجـود داشـته باشـد ،متمرکـز میکنیـم.
زﻣﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺞ
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
مدت یک
رسید ،ظرف
پیشـاهنگ همچنیـن گفـت :بیـش از  ۹۰درصـد تجهیـزات اسـتفاده شـده در
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نیروگاههـا ،سـاخت داخـل اسـت.
ﭘﺎﺳﮕﺎه
نوبت اول97/8/15 :
تاریخ انتشار
وی بـا بیـان اینکـه سـاالنه  ۲۸۰۰میلیارد تومـان هزینـه تعمیرات نیروگاههاسـت،
تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/30 :
افـزود :عمـر مفیـد نیروگاههـا متفـاوت اسـت ،بـرای مثـال نیروگاهـی با  ۵۵سـال
 /120م الف
قدمـت وجـود دارد و همچنیـن نیروگاهـی بـا یـک مـاه فعالیت کـه نیاز بـه تعمیرات
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
دارد و فراوانـی تعمیـرات  هـا بـا هم متفاوت اسـت.
خلیل ثابت – شهردار دهرم
یعقوب حقپرست

ﺧﻠﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ – ﺷﻬﺮدار دﻫﺮم

وزیر ارتباطات اعالم کرد

ایران عضو شورای حکام اتحادیه جهانی
مخابرات شد

ایــران بــا  ۱۴۶رای و بــا رایــی باالتــر
از کشــورهای پرســابقه چــون روســیه،
آفریقــای جنوبــی و لهســتان و ...عضــو
شــورای حــکام اتحادیــه جهانــی ارتباطــات
شــد.
وزیــر
بــه گــزارش ایســنا،
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در
پیامــی    در اینســتاگرام اعــام کــرد:
پیامکــی از وزیــر ارتباطــات اندونــزی دریافــت کــردم کــه در آن انتخــاب
ج.ا.ایــران بــه عنــوان عضــو شــورای حــکام اتحادیــه جهانــی ارتباطــات را
تبریــک گفتــه بــود.
بــه یــاد دارم پــس از ســخنرانی در جمــع وزرای ارتباطــات و دیپلماتهــای ســایر
کشــورها در دبــی ،دبیــرکل اتحادیــه گفــت بــا ایــن صحبتهــا و مذاکراتــی
کــه داشــتهاید ،همــه ایــران را تحســین کردنــد .پیشبینــی او بــر انتخــاب
ایــران بــا رای بــاال بــود.
دیــروز و در روز آغازیــن بازگشــت تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا ،پــس از
مدتهــا ،یــک اجمــاع جهانــی بــرای انتخــاب ایــران بــا رای  ۱۴۶کشــور دنیــا
و بــا رایــی باالتــر از کشــورهای پرســابقهای چــون روســیه ،آفریقــای جنوبــی،
لهســتان ،آذربایجــان و  ...شــکل گرفــت .زمــان ،زمــان خودبــاوری اســت .بــاور
کنیــم کــه میتوانیــم.
کنفرانــس ســران مختــار اتحادیــه جهانــی مخابــرات  - ITU -پنجشــنبه
گذشــته در دبــی برگــزار شــد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
مزایده
-1خودرو پژو پارس( )ELXموتور  16ســوپاپ خاکســتری رنگ به شماره
انتظامی الصاقی 974ن 33ایران  63و سال ساخت  1389و بیمه نامه تا تاریخ
 97/9/9که از نظر سیســتم برق و کولر نیاز به تعمیر داشته و از لحاظ بدنه
و رنگ وضعیت مناســبی ندارد و از لحاظ فنی سالم و قابل حرکت می باشد
ارزش آن به مبلغ  250/000/000ریال (بیســت و پنــج میلیون تومان) برآورد
می گردد.
-2خــودرو وانت مزدا دوکابین ( )B2000iنقره ای رنگ به شــماره انتظامی
الصاقی 559ن 72ایران  63و سال ساخت  1390از لحاظ بدنه و رنگ ایرادات
جزیی داشته و از لحاظ فنی سالم و آماده به کار می باشد .ارزش آن به مبلغ
( 260/000/000بیست و شش میلیون تومان) برآورد می گردد.
-3خــودرو وانت مزدا دوکابین ( )B2000iنقره ای رنگ به شــماره انتظامی
الصافی 778ق 25ایران  63و ســال ساخت  1387فاقد بیمه نامه ،باطری و
الستیک ها فرسوده و از لحاظ بدنه و رنگ وضعیت مناسبی ندارد ارزش آن
به مبلغ ( 240/000/000بیست و چهار میلیون تومان) برآورد می گردد.
-4خودرو وانــت مزدا دو کابین( )B2000iنقره ای رنگ به شــماره انتظامی
الصاقی 852ق 49ایران  63و سال ساخت  1385فاقد بیمه نامه ،الستیک ها
و باطری فرسوده و از لحاظ بدنه رنگ وضعیت مناسبی ندارد ارزش آن به
مبلغ  220/000/000ریال (بیست و دو میلیون تومان) برآورد می گردد.
نشانی :شیراز بلوار سرداران شورای بخش مرکزی شیراز
همراه 09177131669 :آقای هنرمند ثابت37279282 :
زمان تماس :فقط ساعات اداری
بازگشایی پاکات :یک روز بعد از چاپ آگهی

