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نظر مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش
در مورد سهمیهبندی بنزین

مصرف گاز کشور رکورد زد

بـا مصرف  ۶۹۳میلیـون مترمکعـب گاز طبیعی در داخل
کشـور رکـوردی تـاز ه در مصـرف ایـن سـوخت پـاک
ثبت شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مهـدی جمشـیدیدانا  -مدیـر
دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران  -مصـرف گاز
کشـور را در مقایسـه بـا دهههـای گذشـته بیسـابقه
خوانـد و گفـت :در دهههـای گذشـته هیـچگاه شـاهد
چنیـن سـرما و بارندگـی در آبانمـاه نبودیـم بنابرایـن
مقـدار مصـرف گاز نیـز همـواره پایینتر از رقـم کنونی
بوده اسـت.
وی افـزود :روز سهشـنبه میـزان مصـرف گاز طبیعی در
بخـش خانگـی کشـور از مـرز  ۵۱۶میلیـون مترمکعب
تنهـا در یـک روز عبور کـرد .میزان مصـرف گاز بخش
صنعتـی  ۱۲۷میلیـون مترمکعب و بخـش نیروگاهی نیز
 ۵۰میلیـون مترمکعـب بود.
مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران تاکیـد
کـرد :گازرسـانی به بخـش خانگی در سراسـر کشـور
بیوقفـه ادامـه دارد ،شـبکه انتقـال گاز از سلامت
و ایمنـی کامـل برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه
تـوان پاالیشـگاهی ،در گازرسـانی بـه بخشهـای
صادراتـی ،صنعتـی و نیروگاهـی هیـچ مشـکلی وجـود
ندارد.
بنـا بـر اعلام وزارت نفـت ،جمشـیدیدانا ادامـه داد:
بـا توجه بـه اطالعـات مرکز دیسـپچینگ شـرکت ملی
گاز ایـران ،اسـتان تهـران بیشـترین میـزان مصـرف
گاز خانگـی را بـه خـود اختصاص داده اسـت .بـا توجه
بـه فرارسـیدن فصـل سـرما ،رعایـت نـکات ایمنـی و
صرفهجویـی در مصـرف گاز طبیعـی بـه عنـوان نعمت
ارزشـمند الهـی بـرای همـه مصرفکننـدگان ضـروری
ا ست .
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مدیرعامــل اســبق شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی بــا اشــاره بــه اجــرای
ســهمیهبندی بنزیــن گفــت :بیشــک
کلیــات ایــن طــرح و اجــرای آن کار درســتی
بــوده ،چراکــه نــه تنهــا ســبب بهینهســازی
مصــرف میشــود ،بلکــه موجــب افزایــش
صــادرات و کاهــش قاچــاق ســوخت نیــز
میشــود ،امــا مــواردی نیــز در ایــن طــرح
وجــود دارد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار
گیــرد.
فریــد عامــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
اشــاره بــه نگرانیهایــی کــه در ایــن بــاره
بــرای مــردم بــه وجــود آمــده اســت ،اظهــار
کــرد :بــه دلیــل تفــاوت در ســطح درآمــد و
هزینههــا ،نگرانیهایــی بــرای مــردم بــه
وجــود آمــده کــه البتــه بنــده اطــاع دقیقــی
از تدبیــر دولــت بــرای حــل ایــن مســاله
نــدارم ،امــا اطــاع دارم کــه قــرار اســت
کمــک ریالــی در اختیــار خانوادههــای
مشــمول قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :قاعدتــا بایــد ایــن افزایــش
هزینــه کــه از محــل اصــاح قیمــت بنزیــن
بوجــود آمــده در خانوادههــا جبــران شــود
و نبایــد بــار زیــادی بــر خانوارهایــی کــه
مصــرف بنزیــن آنهــا متوســط اســت،
تحمیــل شــود .عــاوه بــر ایــن قیمتهــا
نیــز بایــد در بــازار کنتــرل شــود کــه بــه
نظــر میرســد دولــت بــرای ایــن مســاله
برنامههایــی را در نظــر گرفتــه اســت.
مدیرعامــل اســبق شــرکت ملــی پخــش

تا سال آینده انجام میشود

اتصال ترکمنستان به استانبول و عراق از طریق کریدور ایران
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل از
راهانــدازی و تکمیــل کریــدور شــرقی  -غربــی تــا ســال آینــده خبــر داد و
گفــت :بــا تکمیــل ایــن کریــدور ترکمنســتان بــه ترکیــه و عــراق متصــل
میشــود.
خیــراهلل خادمــی ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی در گفتوگــو بــا ایســنا،
دربــاره آخریــن وضعیــت کریــدور جــادهای شــرق بــه غــرب اظهــار کــرد:
ایــن کریــدور از ســرخس کــه بــا ترکمنســتان هــم مــرز اســت شــروع
میشــود و بــه مشــهد و نهایتــا تهــران میرســد .در ادامــه ،ایــن کریــدور
بــه دو شــاخه تقســیم میشــود کــه یکــی از آنهــا بــه ســمت شــمال
غربــی و تبریــز حرکــت میکنــد.
وی افــزود :ایــن کریــدور در مســیر شــمال غربــی تــا تبریــز بــه صــورت آزادراهــی بــوده و از تبریــز تــا مرنــد
بزرگــراه اســت .همچنیــن از شهرســتان مرنــد تــا مــرز بــازرگان راه اصلــی مناســبی دارد و مشــکلی از ایــن
نظــر وجــود ندارد.مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل و نقــل ادامــه داد :یــک شــاخه
دیگــر از ایــن کریــدور نیــز بــه ســمت غــرب کشــور حرکــت میکنــد و از تهــران بــه همــدان و نهایتــا
کردســتان و ســنندج مـیرود .در ایــن راســتا تــا نزدیکــی ســنندج و حــدود  ۲۰کیلومتــری ایــن شهرســتان،
آزاد راه چهــار خطــه احــداث شــده و در ایــن بخــش یــک گردنــه صعبالعبــور قــرار دارد کــه در حــال
راهانــدازی اســت و بخشــی از آن در ســال جــاری و بخــش دیگــر در ســال آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد.
خادمی    گفــت :در ادامــه کریــدور شــرق بــه غــرب از ســنندج تــا مریــوان یــک جــاده اصلــی داریــم ،امــا در
حــال احــداث یــک آزاد راه چهارخطــه بــه طــول  ۱۰۵کیلومتــر تــا مــرز باشــماق هســتیم کــه ایــن مســیر
چهــار خطــه نیــز تــا ســال آینــده بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید کــه میتوانــد کشــورهای همســایه
شــرقی و غربــی مــا را بــه یکدیگــر متصــل کنــد.

فرآوردههــای نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه
ســهمیهبندی بنزیــن موجــب مصــرف
بهینــه در ایــن فــرآورده نفتــی میشــود،
تصریــح کــرد :عــاوه بــر ایــن ،اجــرای ایــن
طــرح موجــب خواهــد شــد کــه حجــم قابــل
توجهــی بنزیــن صــادر شــود؛ یعنــی دولــت

فــرآورده نفتــی عایــد کشــور میشــود کــه
اگــر حداقــل  ۵۰درصــد ایــن مبلــغ بــرای
توســعه زیرســاختهای حمــل و نقــل
عمومی    هزینــه شــود ،میتوانــد کارســاز
باشــد.
وی ،ضمــن انتقــاد از وضعیــت فعلــی حمــل

از محــل صــادرات و ارزآوری نیــز منفعــت
خواهــد بــرد.
عامــری تصریــح کــرد :نکتــه مهمی    کــه
چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه ،برنامــه
دولــت بــرای درآمــد ارزی اســت .آنطــور
کــه معــاون وزیــر اقتصــاد اعــام کردهانــد،
 ۱۴هــزار میلیــارد تومــان ســاالنه از محــل
صرفهجویــی بنزیــن و صــادرات ایــن

و نقــل عمومــی    در کشــور اظهــار کــرد:
ناوگانهــای حمــل و نقــل عمومــی    در
تمــام شــهرهای کشــور بــه میــزان کافــی
وجــود نــدارد کــه الزم اســت دولــت بــرای
ایــن مســاله تدابیــری را در نظــر بگیــرد تــا
افــراد بــدون مشــکل و دغدغــه بتواننــد از
وســائل حمــل و نقــل عمومی    اســتفاده
کننــد.

رکود مسکن تا پایان امسال ماندگار خواهد بود
یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن گفــت :قیمــت خانــه
در مناطــق مصرفــی تهــران در حــال کاهــش اســت
و ایــن نشــان میدهــد بــازار بــه ســمت واقعیــت
حرکــت میکنــد.
ســعید آگشــته در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:
در مهرمــاه امســال دیدیــم کــه قیمــت آپارتمــان در
مناطــق شــمالی تهــران اندکــی افزایــش یافــت .در
عیــن حــال قیمتهــا در مناطقــی مثــل ۱۴ ،۵ ،۴
و  ۱۵کــه نــگاه مصرفــی بــه مســکن وجــود دارد
کاهــش پیــدا کــرد .ایــن یعنــی بــازار بــه ســمت واقعیــت حرکــت میکنــد و واقعیتــی کــه وجــود دارد بــا
بــازار امــروز همخوانــی نــدارد.
وی افــزود :یــک حبــاب در بخــش مســکن ایجــاد شــده کــه تــا ایــن حبــاب شکســته نشــود بــازار رونــق
نخواهــد گرفت.ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه رکــود ،حداقــل تــا پایــان ســال در بــازار
مســکن مانــدگار خواهــد بــود گفــت :البتــه تــا زمانــی کــه «اقتصــاد سیاســی» و «سیاســت اقتصــادی» مــا بــا
یکدیگــر هماهنــگ نشــوند ،نــه در حــوزه مســکن بلکــه در حــوزه صنعــت نیــز مشــکلی رفــع نخواهــد شــد.
در حــال حاضــر هزینــه جابهجایــی پــول بــرای صادرکننــدگان و واردکننــدگان بیــش از  ۲۲درصــد اســت
کــه ایــن مســاله در قیمــت کاالیــی کــه بــه دســت مصرفکننــده میرســد تاثیرگــذار اســت.
آگشــته ،شــاخصه مهــم اقتصــاد ایــران را سیاســی بــودن آن دانســت و گفــت :مــا جــزو کشــورهایی هســتیم
کــه کامــا اقتصــاد سیاســی داریــم .اصــاح قیمــت کاالهــای اســتراتژیک از دســتور کارهــای دولتهــا در
تمــام دنیــا اســت و تــا اینجــا کســی مشــکلی نــدارد امــا وقتــی میدانیــم اقتصــاد مــا کامــا بــا سیاســت
آمیختــه شــده تصمیــم را بایــد در زمــان مناســب اتخــاذ کنیــم.

قاچاق بنزین کاهش مییابد؛ باید
فکری به حال گازوییل کرد
مدیرعامــل اســبق شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای ملــی ،در بخــش دیگــری
از صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه
تاثیــر ایــن طــرح در کاهــش قاچــاق
ســوخت گفــت :بیشــک ایــن موضــوع
در کاهــش قاچــاق تاثیرگــذار اســت ،چــرا
کــه بنزیــن  ۳۰۰۰تومانــی و  ۳۵۰۰تومانــی
عمــا حاشــیه ســود افــرادی کــه قاچــاق
میکردنــد را کاهــش داده اســت ،امــا
بایــد بــه ایــن مســاله نیــز توجــه کــرد کــه
قاچــاق گازوئیــل ادامــه دارد کــه بایــد بــرای
آن تدابیــری در نظــر گرفتــه شــود.
انتقــاد از تعییــن نکــردن ســهمیه
بــرای بنزیــن ســوپر
عامــری ،یکــی از اشــتباهات ایــن طــرح را
تعییــن نکــردن ســهمیه بــرای بنزیــن ســوپر
دانســت و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه
بیــش از  ۵۰درصــد خودروهــای موجــود در
چرخــه حمــل و نقــل کشــور بایــد از بنزیــن
ســوپر اســتفاده کننــد ،بهتــر بــود کــه دولــت
بــرای ایــن بخــش نیــز ســهمیهای را در
نظــر میگرفــت ،چراکــه در ایــن شــرایط
خودروهــا دچــار بدســوزی میشــوند و
بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه تعمیــرات
افزایــش یافتــه و عمــا ســرمایه ملــی از
دســت م ـیرود ،بنابرایــن وزارت نفــت بایــد
بــرای ایــن بخــش نیــز ســهمیهای را لحــاظ
میکــرد.

میزان تشعشعات رادیویی کشور از زبان وزیر ارتباطات
بــا وجــود نگرانیهــا دربــاره تشعشــعات
رادیویــی و امــواج الکترومغناطیســی،
مســووالن معتقدنــد بــا توجــه
اســتانداردهای موجــود ،در کشــور عــددی
باالتــر از ســطح اســتاندارد کــه بــر
ســامتی تاثیــر داشــته باشــد ،وجــود
نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،یکــی از نگرانیهایــی
کــه بــا ورود ابــزار دیجیتالــی بــه زندگــی

افــراد افزایــش یافتــه ،بیماریهــای
ناشــی از تشعشــعات رادیویــی اســت .بــا
افزایــش بیماریهــای جوامــع امــروزی
از جملــه ســرطانهای شناختهشــده و
ناشــناخته ،ایــن گمــان میــان عامــه مــردم
تقویــت شــده و بســیاری تصــور میکننــد
تشعشــعات حاصــل از دکلهــای موبایــل
یکــی از مهمتریــن دالیــل ابتــاء بــه
انــواع ســرطان اســت ،هرچنــد ایــن
موضــوع تاکنــون بــه صــورت علمی    ثابــت
نشــده اســت.
اگرچــه ضــرر تشعشــعات رادیویــی
صددرصــد بــه اثبــات نرســیده ،امــا
برخــی همچنــان نگــران تأثیــرات آن بــر
بیماریهــا و خصوصــ ًا ســرطانهای
مختلــف هســتند .البتــه ســازمان تنظیــم

مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تشعشــعات برابــر صــرف پارازیــت نداریــم ،موضــوع،
پرتوهــای رادیویــی را بــه صــورت دورهای اثــر تجمعــی امــواج الکترومغناطیســی
اندازهگیــری و اعــام میکنــد کــه غالبــ ًا موجــود در اطــراف مــردم اســت کــه روی
ایــن تشعشــعات کمتــر از حــد اســتاندارد ســامتی مــردم اثــر میگــذارد و شــامل
ملــی اســت کــه میتوانــد نگرانیهــا را فرســتندههای تلویزیونــی ،ایســتگاههای
ارســال امــواج تلفــن همــراه و پارازیتهــا
در ایــن مــورد کاهــش دهــد.
امــا ســامانه اندازهگیــری تجمعــی میشــود .ســیگنال و غیرســیگنال هــر دو
شــدت امــواج الکترومغناطیــس بــه یــک اثــر تجمیعــی بــر بــدن انســان دارد.
منظــور پایــش تشعشــعات تجهیــزات وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
ادامــه داد :مــا در ایــن زمینــه ایجــاد
شــفافیت کردیــم و در حــال حاضــر در
تهــران و شــیراز اندازهگیــری بهخــط
کــرده و نتایــج آن را بهلحظــه منتشــر
میکنیــم کــه میــزان اثــر تجمعــی امــواج
الکترومغناطیســی چقدر اســت .گــزارش آن
را هــم ارائــه کردیــم و در ســایت ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی هــم
در دســترس اســت و مــردم میتواننــد
مشــاهده کننــد.
او بــا بیــان اینکــه ســطح اســتانداردی
کــه ســازمان ملــی اســتاندارد مشــخص
کــرده ،عــدد  ۲۸ولــت بــر مترمربــع
اســت ،بــه خانــه ملــت گفــت :مــا در هیــچ
آگهیکشــور بــه ایــن عــدد نرســیدیم و در
جــای
ـطحباقــرار
2301388001ــن سـ
ـیار پایینتــر از ای
ـداد بسـ
توجه
احترام ًا
ملی
کامبیز شجاعی فرزند ارسالن بااعـکد
کالسهـزات
شماکـباـه تجهیـ
ـتانها
نعمتیدربهســایر اسـ
کامرانداریــم.
سویملــی
اســتاندارد
طرححــدود
مطابــق
-412
طرفیت
دعوی از
رادیویــی به
نوبتــی
صــورت
هــمدربــه
نصــب نشــده
 ۸۵۶۷و
شــماره
ایــران بــه
مورخ
دوشنبه
روز
رســیدگی
کمیســیونجلســه
داوری ،وقت
مرکز
 98در
تصویر
داشــتن
همراه
برگزار ،با
ســاعت 12
اصل وبــرای
شــود و
انجــام می
گیــری
ظهر اندازه
پرتوهــای
 98/9/25در برابــر
بینالمللــی حفاظــت
اتحادیه
اسـدر
شناســایی
کارت
اســناد ،مدارک
داوریـار هــم
( ،)ICNIRPوبــا
مرکــز یــک بـ
محل ســه مــاه
ـتان هــر
نصــب هــر
غیریــون ســاز
امالک به نشانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی
 ۷۰ایســتگاه ثابــت در شــهر تهــران و  ۱۸یــک گــزارش اندازهگیــری داریــم و بــرای
(پوستچی) روبروی بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم
ایســتگاه ثابــت در شــهر شــیراز راهانــدازی اســتاندارها میفرســتیم.
حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود.
ـان کــرد:
آذری جهرم
خاطرنشـ
    همچنیــن
اســتانداردهای
مطابــق بــا
شــده اســت.
گردیده
تعیین
پرونده
ی این
منفرد
عنوان داور
قاســمی به
(ضمن ًا علی
نصــف
جهات کشــور
روزنقطــه از
هیــچ
پرتوگیــریردامــواج
درحــدود
اعالمشــده،
مرکز
بــهاین
مــا به
مذکور را
ظرف 10در(ده)
صــورت جهات
ـت بــر متــر اســت عــدد  ۲۸هــم نرســیدیم و اندازهگیریهــا
ـی  ۲۸ولـ
الکترومغناطیسـ
نمایید).
اعالم
/10298ـم
الفـه هــر ایســتگاه ،در ســطح اســتاندارد اســت .ممکــن اســت
ـوط بـ
کــه در نمــودار مرب
شیراز
داوری
امالکـخص
اتحادیهـد و مشـ
پیشــرفت کنـ
مرکزعمــل
بــه صــورت خطچیــن قرمــز مشــخص در آینــده
شــود ایــن ســطح  ۲۸عــدد درســتی نبــوده
شــده اســت.
در ایــن بــاره محمدجــواد آذری و میتوانــد اثراتــی داشــته باشــد امــا بــا
جهرمی    بهتازگــی بــا اشــاره بــه توجــه اســتانداردهایی کــه وجــود دارد ،در
نگرانیهــا دربــاره پارازیــت اظهــار کــرده کشــور عــددی باالتــر از ســطح اســتاندارد
اســت :مــا چیــزی بــه اســم نگرانــی در نداریــم.

شناسایی و مسدودسازی  ۱۵۰۰کارتخوان در خارج از کشور

حـدود  ۱۵۰۰کارتخـوان فعـال در خـارج از کشـور توسـط شـرکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخت ،شناسـایی و مسـدود شـده اسـت.
تراکنش  هـای مالـی از طریـق کارتخوانهای خارج از کشـور معموال برای پولشـویی
و یـا خریـد ارز انجام میشـود کـه نتیجـه آن ،بیثباتـی نظامی    مالی و بانکی کشـور
اسـت ،بنابرایـن شناسـایی و قطـع فعالیت آنها ،پیوسـته دنبال میشـود.
معــاون امــور بازرگانــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :میتوانیــم در کمتــر از  ۴۸ســاعت کاال را از
بنابرایـن ،تراکنشهـای انجامشـده در شـبکه پرداخـت الکترونیکـی کشـور بـه
ســطح انبارهــا بــه ســطح عرضــه برســانیم و فروشــگاههای زنجیــرهای کاالهــای خــود را بــا تخفیــف ۱۰
روشهـای مختلـف تحـت پایـش قـرار می    گیـرد تا در حـد ممکـن از بـروز هرگونه
تــا  ۳۰درصــدی بــه مــردم عرضــه میکننــد.
تخلـف اعـم از انجـام تراکنش بـا کارتخوانهـای خارج از کشـور جلوگیری شـود.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،عبــاس قبــادی در جلســه بــا اصنــاف و
بر این اسـاس ،شـبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شـاپرک) اعالم کرد :این شـبکه،
شـامل ارائهدهنـده خدمـات پرداخـت و شـاپرک ،تراکنشهـای انجامشـده در ایـن
مدیــران فروشــگاههای زنجیــرهای ،بیــان کــرد :هماهنگــی خوبــی میــان زنجیرههــای پخــش و توزیــع
فعالیتهایـی مانند ارائـه خدمات
کاهـش
دنبال
به
متنوعـی
و
مختلف
هـای
ش
رو
بـا
و
دارند
نظـر
زیر
مرتـب
طـور
بـه
را
شـبکه
وجــود دارد و از ایــن لحــاظ در ایــن شــرایط جدیــد مشــکلی بــرای پخــش و توزیــع کاالهــا در ســطح
آگهی
آگهی
اسـت.
خارج کشـور
های
خوان
بـه کارت
عرضــه نداریــم.
2301388001
ملی
کد
ارسالن با
کامبیز شجاعی فرزند
احترام ًا با توجه کامبیز شجاعی فرزند ارسالن با کد ملی  2301388001احترام ًا با توجه
بهشـمار
رنجبر به
الکترونیکـی
پرداخـت
خدمـات
دهنـده
هایازارائه
شـرکت
همیشـگی
نظـارت از
ایـن
کالسه -412
الزامـاتشما با
جملـهطرفیت
نعمتی به
کامران
دعوی از سوی
ایــنطرح
وی ادامــه داد :ظرفیتهــای خوبــی در پخــش و توزیــع کاال داریــم کــه بــا اســتفاده از به
طرفیت
رضوی و پریا
احمد
ســید
ســوی
دعوی
بـرایطرح
شـاپرک به
ظرفیتهــا
جریمه
شـود،
کالسهپیاس
شـرکباتهای
    رود و در
 98در مرکز داوری ،مـی
بازدارنـدهای
انجام
روزدر اعمال
کوتاهی
صورتـیکـه
دوشنبهآنمورخ
رســیدگی در
جلســه
وقت
موردروز
در در
رسیدگی
هـایجلسه
وقت
داوری،
مرکز
پی در
98-411
توسـط شما
میتوانیــم در کمتــر از  ۴۸ســاعت کاالهــا را از ســطح انبارهــا بــه ســطح عرضــه برســانیم.
ممنوعیت
ابلاغ
ی
دائم
رصد
و
اعالم
ابتـدای
از
پذیرندگان
رفتـار
به
نسـبت
حساسـیت
    و
این
شـد.درنتیجه
خواهد
اعمـال
آنهـا
98/9/25
ســاعت  12ظهر برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر دوشنبه مورخ  98/9/25ســاعت  10:30صبح برگزار ،با همراه داشتن
های
ت
شــرک
معــاون امــور بازرگانــی وزیــر صمــت بــا اعــام اینکــه شــرکت بازرگانــی دولتــی بــا
خدمات
دهنـده
ارائه
شـرکت
توسـط
اسناد،کشـورها
تصویر دیگر
پایانهوفعال در
حـدود
کشـور
محلخارج از
هـای
فعالیـت کارت
اتحادیه
داوری
مرکــز
خواندر
شناســایی
اســناد ،مدارک و کارت
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استازعدم
حضور بهم
آســیا
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وی همچنیــن گفــت :موضــوع فعــال شــدن اینترنــت و  smsفروشــگاههای زنجیــره ای
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ابطال کارت سوخت خودروها
و موتورسیکلتهای فرسوده
سـخنگوی شـرکت ملـی
نفـت فرآوردههـای نفتـی
گفـت :براسـاس مصوبـه
هیـات دولـت خودروهـای
بـاالی  ۲۵سـال و
موتورسـیکلتهای بـاالی
 ۱۰سـال کارت سـوخت به
آنهـا تعلـق نمیگیـرد.
فاطمـه کاهـی در گفتوگـو
بـا ایسـنا ،بـا بیـان اینکـه
براسـاس آییننامـه هیـات
دولت خودروهای دارای شـرایط فرسـودگی نـه تنها کارت سوختشـان ابطال
میشـود ،اظهـار کـرد :بـرای این مسـاله کارگروهی تشـکیل شـده بـود که در
نهایـت هیـات دولـت در مـورد آن تصمیمگیـری کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،براسـاس آییننامـه هیـات دولـت خودروهـای سـواری
شـخصی بـا عمـر  ۲۵سـال ،سـواری دولتـی بـا عمـر  ۱۵سـال ،تاکسـی بـا
عمـر  ۱۰سـال ،مینیبـوس با عمـر  ۱۵سـال ،اتوبـوس درون شـهری با عمر
 ۱۰سـال ،اتوبـوس برونشـهری بـا  ۱۵سـال ،کامیون و کشـنده با  ۱۵سـال
عمـر ،وانـت بـا  ۱۵سـال ،موتورسـیکلت با  ۱۰سـال و سـایر وسـائل نقلیه با
گذشـت  ۲۵سـال از تاریخ سـاخت به عنوان خودروی فرسـوده و از رده خارج
محسـوب میشـوند.
براسـاس ایـن تصمیـم کـه از سـال  ۱۳۸۸تاکنون جاری اسـت تمام وسـائل
نقلیـهای که شـامل ایـن قانون میشـوند امکان برخـورداری از کارت سـوخت
را ندارنـد و بایـد از سـهمیه آزاد بنزین اسـتفاده کنند.

احتمال کاهش قیمت
در صنایع پاییندست فوالد
دبیـر سـندیکای تولیدکنندگان
لولـه و پروفیـل فـوالدی ایران
بـا تاکیـد بـر اینکـه قیمـت
پروفیـل بـر مبنای قیمـت قبل
از اصلاح نـرخ بنزیـن موررد
تاییـد و حمایـت تولیدکنندگان
اسـت ،تصریح کـرد :بنابراین
اگـر وزارت صنعـت ،معـدن
و تجـارت بـه دنبـال کنتـرل
قیمـت اسـت بایـد ذرهبیـن
و نورافکـن خـود را بـر سـر
بـورس کاال روشـن کنـد.
امیرحسـین کاوه در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا بیـان اینکـه تلاش صنایـع
پاییندسـتی فوالد این اسـت که رشـد قیمـت بنزیـن بهانهای بـرای افزایش
قیمـت در بـازار فوالد نشـود ،ابـراز امیدواری کـرد که مـواد اولیه لولـه پروفیل
از جملـه انـواع ورق فـوالدی نیـز بـدون تغییـر قیمـت در بـورس کاال عرضـه
شو د .
کاوه عوامـل موثـر بر قیمـت محصوالت صنایع پایین دسـتی فـوالد را نرخ ارز،
قیمـت جهانـی و بـازار فـوالد عنـوان کرد و گفـت :حتـی در مواقعی کـه قیمت
ارز یـا قیمتهـای جهانـی بـاال مـیرود ،تولیدکننـدگان میتوانند با بـاال بردن
میـزان عرضـه خود ،جلـو افزایش قیمـت محصـوالت را بگیرند کـه این روش
در شـرایط کنونـی نیـز میتوانـد در صـورت پیشـی گرفتـن عرضه بـر تقاضا،
منجـر به کاهـش قیمتها شـود.
دبیـر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل فـوالدی ایران با تاکیـد بر لزوم
ثبـات قیمـت در بخـش ورقهای فـوالدی که مـواد اولیـه صدها گـروه کاالیی
اسـت ،تصریـح کـرد :قیمـت انواع مـواد اولیـه در بـورس کاال تعیین میشـود
و بـا توجـه بـه اینکـه عرضهکننـدگان بـورس کاال عمومـا وابسـته بـه دولـت
هسـتند ،بـه راحتـی میتواننـد افزایـش و کاهـش قیمـت را مدیریـت کننـد.
بنابرایـن اگـر وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت به دنبـال کنترل قیمت اسـت،
بایـد ذرهبیـن و نورافکـن خـود را بر سـر بـورس کاال روشـن کند.
وی همچنیـن بـا بیان اینکـه تولیدکننـدگان صنایع پایین دسـتی فـوالد متعهد
شـدند کـه محصـوالت خـود را  ۱۰درصـد باالتـر از قیمت مـواد اولیـه عرضه
کننـد ،اظهـار کـرد :اگـر قیمت مـواد اولیـه کنترل شـود ،بـا توجه بـه اینکه در
فصـل زمسـتان رکـود نسـبی وجـود دارد و افزایش سـاخت و سـاز نیـز وجود
نداشـته؛ احتمـال دارد در صنایـع پاییـن دسـت فـوالد بـا کاهـش قیمـت نیز
مواجه شـویم.
کاوه در ادامـه بـا اشـاره به مصـرف  ۶۰۰نوع تولیـدات لوله پروفیـل در صنایع
خودروسـازی ،لـوازم خانگـی ،کشـاورزی ،مبلمـان شـهری ،میـز و صندلـی،
روشـنایی ،بیمارسـتانی و سـاختمان؛ خاطرنشـان کـرد کـه در صـورت کنترل
قیمـت ورق فـوالدی کـه مـاده اولیـه  ۶۰۰گـروه کاالیـی اسـت ،خود بـه خود
چرخـه بعـدی نیـز کنترل میشـود.

آگهی
کامبیز شجاعی فرزند ارسالن با کد ملی  2301388001احترام ًا با توجه
به طرح دعوی از ســوی ســید احمد رضوی و پریا رنجبر به طرفیت
شما با کالسه  98-411در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
دوشنبه مورخ  98/9/25ســاعت  10:30صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا علی قاســمی به عنــوان داور منفرد این پرونده
تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات مذکور
را به این مرکز اعالم نمایید).
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مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
آگهی
کامبیز شجاعی فرزند ارسالن با کد ملی  2301388001احترام ًا با توجه
به طرح دعوی از سوی کامران نعمتی به طرفیت شما با کالسه -412
 98در مرکز داوری ،وقت جلســه رســیدگی در روز دوشنبه مورخ
 98/9/25ســاعت  12ظهر برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر
اســناد ،مدارک و کارت شناســایی در محل مرکــز داوری اتحادیه
امالک به نشانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی
(پوستچی) روبروی بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم
حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود.
(ضمن ًا علی قاســمی به عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده
در صــورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات مذکور را به این مرکز
اعالم نمایید).
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مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
صمد ابراهیمی با ارایه ســه برگ استشــهادیه به شناســه یکتا شماره
 139802157104001004مورخ  98/8/16که در دفترخانه اســناد رســمی
شماره  155شــیراز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد یک
جلد ســند مالکیت به پالک  16/959واقع در بخش  3شــیراز که ذیل
ثبت  95713صفحــه  65دفتر  569مالک ششــدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  468مترمربع به نام صمد ابراهیمی ثبت و ســند مالکیت
شماره چاپی  891051صادر شده به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره 5
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
محسن مرتضوی نیا
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