اخبار

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

شرط معافیت یکساله از پرداخت
قبوض برق

پ��س از اجرای طرح ح��ذف قبوض کاغذی
برق ،این ش��ائبه به وجود آم��د که دولت با
اجرای این طرح قصد افزایش تعرفه برق را
دارد؛ از این رو به تازگی از س��وی مسووالن
این حوزه اعالم ش��ده که اگر با ارائه دالیل
کافی ،اشتباه صنعت برق آشکار شود ،مشترک
ت��ا یکس��ال از پرداخت قب��ض برق معاف
خواهد شد .بهگزارش ایسنا ،اواخر پاییز سال
گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
صرفهجویی  ۱۴۴۰میلیارد تومانی درصورت
ح��ذف قبوض کاغذی آب ،برق ،گاز و تلفن
خبر داد و گفت :با این صرفهجویی میتوان
کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن
مردم را باید نس��بت به هدر رفت این منابع
حس��اس کرد.آمارها حاکی از آن بود که ۳۵
میلیون کنتور برق ،حدوداً همین تعداد کنتور
آب و  ۲۰میلیون کنت��ور گاز در ایران وجود
دارد و برآوردها نش��ان میداد  ۱۴۴۰میلیارد
تومان برای قبوض خدماتی هزینه میشود.
این در حالی بود که به گفته آذری جهرمی،
ظرفی��ت کامل برای صدور تمام این قبوض
به صورت الکترونیکی فراهم است.بر اساس
طرح ح��ذف قبوض کاغذی ب��رق ،بهجای
این قب��وض ،اطالعات مرب��وط به مصرف
و صورتحس��اب برق مصرفی مش��ترکین
به صورت الکترونیک��ی در اختیار آنها قرار
میگیرد .این طرح از قطع س��االنه  ۱۲هزار
درخت جلوگیری خواهد کرد و تنها از محل
چاپ این قب��وض حدود  ۳۰۰میلیارد تومان
در س��ال صرفهجویی مالی ص��ورت خواهد
گرفت.
سازوکار جدید اولویتبندی تخصیص
ارز به کاالهای اساسی

گمرک ایران در بخشنامه ای سازوکار جدید
ارزش گذاری کاالهای اساسی و ضروری را به
منظور تخصیص ارز ،اظهار و ترخیص گمرکی
جهت آسان سازی ترخیص کاالها ،ابالغ کرد.
به گزارش مهر ،مهرداد جمال ارونقی معاون
فنی و امور گمرکی در بخش��نامهای موضوع
«چگونگ��ی مالک ق��رار دادن ارزش مندرج
در ثبت سفارش کاالهای اساسی و ضروری
جهت تخصیص ارز ،اظهار و ترخیص گمرکی
و تعیین نرخ توس��ط سازمان حمایت مصرف
کنن��دگان و تولید کنن��دگان» را به گمرکات
سراس��ر کش��ور ابالغ کرد.در این بخشنامه
آمده است :با عطف توجه به مصوبات ابالغی
س��تاد اقتصادی دول��ت به ش��ماره ۶۴۸۵۴
مورخ  ۱۸/۵/۹۷توس��ط ریاس��ت جمهوری،
همچنین مصوبات نهمین جلس��ه ش��ورای
عال��ی هماهنگی اقتصادی م��ورخ ۲۷/۵/۹۷
ک��ه بندهای  ۳و  ۴آن ب��ه تأیید مقام معظم
رهبری رس��یده است (نامه ش��ماره ۷۰۱۱۸
مورخ  ۲۹/۵/۹۷رئیسجمهور و رئیس شورای
عالی هماهنگی اقتصادی) ،همچنین با عنایت
به تکالیف محوله از سوی ریاست جمهور در
بند  ۳ابالغیه شماره  ۶۴۸۵۴مورخ ،۱۸/۵/۹۷
تصمیمات هفتادمین جلسات کارگروه تنظیم
بازار جهت اجرا ابالغ میگردد.
مصرف گاز خانگی
 ۴۲درصد افزایش یافت

مدیر دیس��پچینگ
ش��رکت مل��ی گاز
ایران گفت :مصرف
روزان��ه گاز بخ��ش
خانگی کشور ،اوایل
دیماه امسال نسبت
به مدت مشابه پارس��ال ،شاهد افزایش ۱۶۰
میلی��ون مترمکعب��ی بود و ب��ه  ۵۳۰میلیون
مترمکعب در روز است.به گزارش وزارت نفت،
مهدی جمشیدیدانا گفت :مصرف گاز بخش
خانگی کشور در ابتدای دیماه امسال نسبت
به مدت مشابه پارسال با افزایش  ۱۶۰میلیون
مترمکعبی ،از روزانه  ۳۷۰میلیون مترمکعب
ب��ه  ۵۳۰میلی��ون مترمکعب در روز رس��یده
اس��ت.وی با بیان اینکه با احتس��اب افزایش
تعداد مش��ترکان جدید ،ساالنه  ۳تا  ۴درصد
به حجم مصرف گاز کش��ور افزوده میشود،
تصریح کرد :کاهش دما و ماندگاری س��امانه
سرد در تعدادی از استانهای کشور ،از جمله
عوامل افزایش قابل توجه مقدار مصرف گاز
بخش خانگی بهشمار میآید.

س��خنگوی ق��وه قضائیه از ص��دور حکم
بیست س��ال حبس برای شبنم نعمت زاده
و ارس��ال پرونده برادر مع��اون اول رئیس
جمهور به دادگاه خبر داد .به گزارش فارس،
هفدهمین نشس��ت خبری سخنگوی قوه
قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد.در این

نشست ،غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
قوه قضائیه به س��ئواالت خبرنگاران پاسخ
خواهد داد.اس��ماعیلی در ابتدای نشس��ت
میالد پیامبر رحمت حضرت عیس��ی (ع) و
آغاز سال نو میالدی را به هموطنان عزیز
مسیحی و مسیحیان عالم و میالد حضرت
زینب و روز پرستار را تبریگ گفت.وی ادامه
داد :س��الروز حماسه ۹دی و روز بصیرت را
گرامی میدارم که مردم با حضور خودش��ان
در صحنه فتنه س��ال  ۸۸را خاموش کردند

 ۲۰سال حبس برای دختر وزیر روحانی
و همیشه باعث اقتدار و صالبت نظام بوده
است.سخنگوی قوه قضائیه افزود :درگذشت
دو کولبر کردس��تانی را تس��لیت میگویم
امیدوارم اخرین حادثه ای باشد برای کسانی
که برای بدس��ت اوردن نان حالل سخت
تری��ن و کم مزدتری��ن را انتخاب میکنند.
اسماعیلی درخصوص رای شبنم نعمت زاده
و احمدرضا لش��گری پور و موسسه دارویی
رس��ا به جرم مش��ارکت در اخالل عمده و
اخ�لال در نظام توزی��ع مایحتاج عمومی

گف��ت :هرکدام از این اف��راد به تحمل ۲۰
س��ال حبس تعزیری و ۷۴ضربه ش�لاق و
محرومیت دای��م از خدمات دولتی محکوم
شدند.به گفته سخنگوی قوه قضائیه این در
حالی است که دادگاه رد مال ۴۵میلیارد ریال
برای شبنم نعمت زاده در نظر گرفته است.
این در حالی است که همچنین متضامنین
به رد  36میلیارد ریال در حق استراژن دارو،
 177میلیارد ریال در حق داروس��ازی اسوه،
 175میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین
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حیان 5 ،میلیارد ریال در حق ایران سرنگ،
 26میلیارد ری��ال در حق رامافارمین137 ،
میلیارد ریال در حق زهراوی 462 ،میلیارد و
 726میلیون ریال در حق شرکت داروسازی
ف��ارای 37 ،میلیارد ریال در حق ش��رکت
البراتورهای ازک 168 ،میلیارد ریال در حق
شرکت دراوسازی پارس دارو 56 ،میلیارد در
حق کاسپین تامین 27 ،میلیارد ریال در حق
داروسازی ریحانه اصفهان 22 ،میلیارد ریال
در حق فارما شیمی محکوم شده اند.

 LPGجایگزین بنزین شود

سوخت گاز مایع؛ بازی دو سر بُرد برای دولت و خودرودارها

قیمت مصرف داخلی این ف��رآورده  ۷۵۰تا  ۸۰۰تومان به
ازای هر کیلوگرم به مصرف کننده میرسد .مقدار صادرات
گاز مایع  ۶.۵میلیون تن در سال است که اگر از این مقدار
 ۲میلیون تن در داخل مصرف کنیم مقدار  ۲.۴میلیون تن
بنزین برای صادرات آزاد میشود و با توجه به اینکه اختالف
قیمت صادرات گاز مایع و بنزین قابل توجه اس��ت (هرتن
گاز مایع در فوب خلیج فارس در حدود  ۱۵۰دالر ارزانتر از
بنزین است) ،بنابراین با صادر کردن مقدار بنزین معادل و
جایگزینی گاز مایع ،مبلغ  ۲.۹۰۰میلیارد تومان درآمد برای
کشور حاصل خواهد شد که میتوان بخشی از آن را برای
توسعه جایگاههای  LPGو همچنین به عنوان تسهیالتی
برای تبدیل خودرو با سوخت تک ،اختصاص داد و بقیه را
برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفت.

گ�روه اقتصادی :عدد اکتان ،۱۱۰افزایش  ۳۵درصدی دوام
خودرو،پ��اک و ارزان بودن،پیمایش بیش��تر وایمنی باالی
گازمایع از جمله دالیلی است که این سوخت را به بهترین
جایگزین برای بنزین تبدیل کرده اس��ت .به گزارش مهر،
این روزها آلودگی هوا در کالنشهرها به یکی از مهمترین
چالشهای کشور تبدیل شده است .استفاده از  LPGیا گاز
مایع به عنوان سوخت خودروهای سبک و سنگین که در
اروپا به سوخت پاک معروف است میتواند بخش زیادی از
آلودگی هوا را کاهش دهد.
استفاده از گازمایع به نفع همه


انگلستان به طور گسترده  LPGرا در ناوگان اتوبوسرانی
خود اس��تفاده کرده و آمریکا نیز اخیراً به جایگزین کردن
س��وخت اتوبوس مدارس از گازوئیل به  LPGروی آورده
اس��ت .استفاده از  LPGدر خودروها در ایران نیز میتواند
از بُعد آزاد ش��دن بنزین برای صادرات به نفع دولت ،از بُعد
قیمت س��وخت به نفع خودروداره��ا و مردم و نهایت ًا از بُعد
زیست محیطی به نفع همه کشور باشد؛ اما موضع وزارت
نفت در قبال عرضه قانونمند این سوخت پاک برای خودروها
کام ً
ال نامعلوم است و سالها است که فرآیند  LPGسوز
کردن خودروها به صورت زیرزمینی انجام میشود.
گازمایع در باک خودروها /اکتان؛ !۱۱۰


در همین ارتباط رضا رحیمی ،کارش��ناس انرژی در گفتگو
با خبرنگار مهر با بیان اینکه  LPGیا گاز مایع ،ترکیبی از
هیدروکربنهای پروپان و بوتان است ،گفت :گاز مایع دارای
ارزش حرارتی  ۴۶.۱مگاژول بر کیلوگرم و عدد اکتان ۱۱۰
است.وی افزود :چون عدد اکتان این سوخت فسیلی بیشتر
از عدد اکتان بنزین ( )۹۷-۸۵اس��ت معمو ًال باعث کارکرد
بهتر موتور و جلوگیری از کوبش آن میش��ود .همچنین
به دلیل انتش��ار آالینده کمتر نسبت به بنزین و گازوئیل،
راهکاری برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
 ۴کشور پیشتاز در استفاده از / LPGارائهبستههای

تشویقی

این کارش��ناس انرژی اظهار داشت :در حال حاضر در دنیا
ح��دود  ۲۷میلیون خودروی  LPGس��وز وج��ود دارد که
ساالنه  ۲۶.۲میلیون تن  LPGمصرف میکنند .ترکیه با
 ۴میلیون و  ۶۴۶هزار دستگاه خودرو  LPGسوز و روسیه
و کره جنوبی به ترتیب با  ۳میلیون و  ۲میلیون دستگاه در
صدر کش��ورهایی هستند که از گاز مایع به عنوان سوخت

تغییر مصرف س�وخت بنزی�ن ب�ه  CNGآالیندگی را

بیشتر می کند

خودرو استفاده میکنند .این در حالی است که ترکیه ،کره
جنوبی و اس��ترالیا حتی در برهههایی اقدام به اعطای وام
و تش��ویق برخی خودروهای پرمصرف نظیر تاکسیها به
 LPGس��وز کردن خودرو کرده ان��د .در ترکیه حدود ۴۰
درصد از کل ناوگان وسایل نقلیه مسافری این کشور را این
خودروها تشکیل میدهند و  ۹۵درصد از تاکسیهای کره
جنوبی  LPGسوز هستند.
وضعیت توزیع و مصرف گازمایع در ایران


به گزارش مهر ،حدود  ۱.۵میلیون خودروی  LPGس��وز
در ای��ران وجود دارد که به صورت غیر اس��تاندارد اقدام به
نصب مخزن کرده و س��وخت گیری میکنند و استفاده از
این سوخت در خودروها غیر قانونی تلقی میشود .این کار
معمو ًال با تخلیه سیلندر (کپسول) های گاز روستایی به درون
مخزن خودرو انجام میشود یا اینکه اخیراً جایگاههایی به
صورت زیرزمینی یا در بعضی کارگاهها احداث شده اند که
عم ً
ال حکم یک جایگاه پمپ س��وخت را دارند اما در ابعاد
بسیار کوچکتر و شاید غیراستاندارد.
علیرغم تمایل و استقبال زیاد مردم از این سوخت ،متأسفانه
دولت اس��تفاده از این س��وخت در ن��اوگان حمل و نقل را
هنوز به رسمیت نش��ناخته و از ایجاد جایگاههای رسمی
س��وختگیری در سطح شهرها امتناع کرده که همین امر
باعث هرج و مرج ،نابس��امانی و ع��دم توازن در توزیع گاز

 LPGدر کش��ور و کمیاب شدن این سوخت در روستاها
شده اس��ت .و مشخص نیس��ت که این نوع استفاده غیر
مجاز و سوختگیری داخل گاراژهای خارج از شهر تا کی
میخواهد ادامه یابد.
آالیندگی خودروهای  LPGسوز چطور است؟


به گزارش مهر ،عمده آلودگی هوا در کالنشهرها ناشی از
تردد خودروها است .این آلودگی از سوخت دیزل و همچنین
بنزین ناشی میشود.گاز مایع به عنوان یک سوخت فسیلی
با آلودگی و کربن کم ،در سراسر دنیا توسط دولتها شناخته
میشود .اس��تفاده از این سوخت میتواند به سمت بهبود
کیفیت هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانهای منجر شود.
عمدت ًا در فرآوردههای پاالیش��گاهی گوگ��رد همراه مواد
س��نگین باقی میماند و چون گاز مایع جزو فرآوردههای
سبک خروجی پاالیشگاهها است ،مقدار گوگرد موجود در
آن بس��یار کمتر از بنزین و دیزل اس��ت و حتی این مقدار
ک��م هم در واحدهای جداگانهای به نام واحدهای مراکس
پاالیشگاهی کام ً
ال از  LPGجدا میشود .پس در صورت
اس��تفاده از این س��وخت به عنوان س��وخت جایگزین در
خودروها ،میتوانیم بسیاری از مشکالت آلودگی کالنشهرها
را حل کنیم.
افزایش  ۲۰درصدی پیمایش


هر کیلوگرم گاز مایع معادل  ۱.۵لیتر بنزین پیمایش میکند.

یوسف داودی عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی
و محیط زیس��ت مجلس شورای اس�لامی در خصوص
دالیل آلودگی هوای کالن ش��هرها ،گفت :چند وزارتخانه
قصد دارند خودروهای بنزین سوز را تبدیل به خودروهای
گاز س��وز  CNGکنند اما این موضوع دارای اش��کاالتی
اس��ت و برای جلوگیری از آن باید به سمت تغییر سوخت
بنزین به  LPGحرکت کنیم.
روزان�ه 500میلی�ون مت�ر مکع�ب گاز  CNGمصرف

میشود

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه وضعیت آلودگی هوای تهران و برخی از کالن شهرها
بس��یار خطرناک است ،ادامه داد :روزانه حدودا 500میلیون
متر مکعب گاز  CNGبه صورت خانگی و خودرویی در
کشور مورد مصرف قرار میگیرد که هر متر مکعب از آن
حدود  1و نیم گرم گاز نیتروژن و گوگرد تولید میکند و این
دو نوع گاز بسیار خطرناک است.
بارندگیها توان از بین بردن گاز گوگرد را ندارند
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر
اینکه تغییر مصرف خودروها از بنزین به گاز  CNGاشتباه
است و گاز طبیعی تصفیه نشده میزان گوگرد باالیی دارد و
با جریانهای هوایی تا هزار کیلومتر جابهجا میشود ،عنوان
کرد :بارندگیها نیز توان از بین بردن گاز گوگرد تولیدی از
مصرف سوخت  CNGبه صورت کامل را ندارند.

گزارش مجلس درباره «برجام»؛

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گزارشی از «روند اجرای برجام» تهیه و تدوین
کرده اس��ت .به گزارش خبرن��گار پارلمانی خبرگزاری
فارس ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی گزارشی از روند اجرای برجام در مقطع
زمانی  26/4/96تا  26/4/97تهیه و تدوین کرده است.
طرح اتهامات واهی و تبلیغات گس��ترده علیه ایران با
هدف مقدمهچینی برای اعالم عدم پایبندی جمهوری
اسالمی ایران به برجام ،که در تعارض کامل با هشت
گزارش رس��می آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و
میتواند عالوه بر تأثیرات مخرب بر اعتبار کلی آژانس
به عنوان نهاد صالح برای راستیآزمایی پایبندی ایران
به برجام ،اثرات غیر قابل پیشبینی بر حوزه عدم اشاعه
داش��ته باشد.ش��انه خالیکردن از مسئولیت و تعهدات
برجامی دولت آمریکا با طرح مکرر اتهام عدم پایبندی
ایران ،ارجاع موض��وع تصمیمگیری در مورد تمدید و
تداوم اس��قاطیههای تحریمهای هس��تهای به کنگره
آمری��کا و ایجاد فضای ابه��ام در مورد برجام از طریق
تحمی��ل احتمالی و مجدد تحریمها از س��وی کنگره.
نقض روح برجام توسط ترامپ در  22دیماه  1396به
هنگام امضاء اسقاطیههای تحریمهای هستهای ایران
با تعیین چهار ش��رط ذیل:ایران در صورت درخواست
آژانس امکان دسترس��ی ب��ه همه مکانه��ای مورد
درخواست را فراهم س��ازد.اطمینان حاصل شود ایران
هرگز سالح هس��تهای نخواهد داشت.محدودیتهای
برجامی تاریخ انقضاء نداش��ته باش��د و توافق جدیدی

مفقودی برگ سبز  -سند کمپانی خودروی پیکان سفید رنگ به شماره پالک ایران  241 69د  14به شماره
شاسی 0080431860و شماره موتور  11128033571به نام آقای رمضان علی قاسمی مفیدآباد فرزند لطف اله
به شماره ملی  2249335575و شماره شناسنامه  10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است.
مفقودی سند ماشین سواری رنو تیپ تندر  90Aمدل  1395به شماره موتور  100016216RR050385وشماره
شاس��ی  NAALSRBYWGA529650و شناسه وس��یله نقلیه  VIN:IRFC951V26L529650به
نام علیرضا حس��نی فرزند رضا به ش��ماره ملی  4590506505ش��ماره پالک ایران  59 431ب  33و کدپستی
 4915736874مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط گردیده است.
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه  9400576ششدانگ پالک ثبتی  51فرعی از  8 ،7اصلی واقع در
بخش  6ثبت بابل که سند آن در صفحه  106دفتر  26بابل به نام آقای شهرام کفشگر جلودار ثبت وصادر گردیده

جزئیاتنقضتوافقتوسطآمریکاوپیشنهاددرصورتبدعهدیاروپا
با این شروط با ایران منعقد گردد.موشکهای دوربرد
و برنامه تس��لیحاتی ایران و مسئله هستهای الینفک
از یکدیگرند و ایران بخاطر س��اخت موش��ک تحت
تحریمهای ش��دید قرار گیرد .الزم به ذکر اس��ت که
این موضوع در کنگره آمریکا مصوب گردید.ترامپ با
اعالم خروج از برجام در تاریخ  18اردیبهش��ت 1397
عالوه بر دس��تور به مراجع و مقامات آمریکایی برای
اجراییکردن خروج از برجام به وزیر خزانهداری آمریکا
دس��تور داد :فوراً کلیه تحریمهای هس��تهای ایران را
برگردانند؛ همچنین با اس��قاطیههای موقت  90روزه
و  180روزه به کلیه فعاالن اقتصادی دستور داد که در
این مقاطع زمانی کلیه ارتباطات و تعامالت اقتصادی
خود را با ایران خاتمه دهند؛ عالوه بر آن اعالم کرد که
توسط تحریمهای اعالمی و اعمالی آمریکا در گذشته
و نیز تحریمهای جدیدی که وضع خواهد شد به ایران
س��ختگیری خواهد کرد و همه کس��انی را که با این
ض��رب االجل ،ارتباط خود را با ایران قطع نکنند و نیز
همه جهان را در همکاری با ایران در  31اردیبهش��ت
 1397در س��خنرانی خود در بنیاد هریتیج تهدید نمود.
ممنوع کردن واردات فرش و خش��کبار از ایران.نقض
منش��ور ملل متحد با عدم پایبندی به قطعنامه 2231
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد که ب��ا اجماع به
تصویب رسیده بود -2.عالوه بر کارشکنیهای خصمانه
آمری��کا در دوران حض��ور در برجام و تعلل و تأخیر در
ص��دور مجوز فروش هواپیما و قطع��ات و خدمات به
ایران توسط شرکت هایی مانند ایرباس و بوئینگ ،بعد

از خروج از برجام مجوزها را لغو و ابطال و تحریم این
بخش را تش��دید کرده است -3.با اعالم خروج آمریکا
از برجام ،آقای ترامپ و تمام توان دستگاه دیپلماسی و
هیئت حاکمه آمریکا با استفاده از روشهای گوناگون
مانند دورهگردی کشور به کشور ،سعی در قطع ارتباط
اقتصادی دنیا ب��ا ایران بویژه در زمینه انرژی نمود که
خوشبختانه تا کنون نتوانسته است به اهداف شوم خود
نائل گردد؛ ول��ی همچنان در جهت تحریم نفت ،گاز،
پتروشیمی و سایر محصوالت مربوطه ،در حال تالش
می باش��ند.در بخش پایانی این گ��زارش که با عنوان
پیش��نهادات درج ش��ده ،به صراحت آمده است:دولت
جمهوری اسالمی ایران موظف است با استمرار کامل
فعالیتهای مجاز هستهای وفق برجام ،اعتبارات الزم
را در بودجههای سالیانه ،برای ادامه ،تکمیل و تقویت
فناوریهای هستهای از جمله ساخت پیشران هستهای،
گداخت ،کوآنتوم ،خالء و ایزوتوپهای هستهای تأمین
نماید.دولت جمهوری اس�لامی ایران موظف است در
مقابل خروج آمریکا از برجام و نقض آن و ش��رارتها
و اقدامات خصمانه آن کش��ور« ،قانون اقدام متقابل و
متناسب جمهوری اسالمی ایران مصوب  21مهر ماه
 1394مجلس ش��ورای اسالمی» و نیز «قانون مقابله
با اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی آمریکا در منطقه
مصوب  1396/05/22مجلس شورای اسالمی» را به
مرحله اجرا درآورد.با توجه به خروج یک جانبه آمریکا
از برج��ام که نقض صریح و کامل آن محس��وب می
گردد ،تنه��ا در صورتی ادامه برجام ممکن اس��ت که

است حدود ومشخصات پالک مذکور به شرح فوق می باشد شماال به طول های  3/30متر و  6/40متر به صورت
شکس��ته دیوار به دیوار پالک  7و  8اصلی ش��رقا به طول  11متر درب و دیواریس��ت به شارع عام جنوبا به طول
 11متر درب و دیواریس��ت به ش��ارع عام جنوبا به طول  9/80متر دیوار به دیوار پالک  7و  8اصلی غربا به طول
 11متر دیواریست به پالک  7و  8اصلی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به صورت تجاری
مسکونی در بر جاده اصلی شهر گتاب قرار دارد ملک به صورت یک فروشگاه و سالن غذاخوری که همکف آن
کرسی دار و فروشگاه دارای یخچال و میز و صندلی می باشد و طبقه اول سالن غذاخوری و طبقه دوم به صورت
مس��کونی بوده مساحت طبقه همکف  108متر و سالن غذاخوری  108مترمربع می باشد ساختمان مسکونی به
صورت سه خواب با قدمت حدودا  20سال می باشد ملک دارای امتیازات آب برق و گاز می باشد پالک فوق از
س��اعت  9الی  12روز یک ش��نبه مورخ  98/11/6در اجرای ثبت اس��ناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد
مزایده از مبلغ  20/520/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود  .الزم به ذکر
است پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که

اتحادی��ه اروپا عالوه بر ایفای نقش و اجرای بدون کم
و کاس��ت تعهدات خود در برجام ،عدم اجرای تعهدات
آمریکا را نیز با س��پردن تعهدات و تضمینهای عملی
ذیل جبران نماید:تضمین فروش نفت به تناس��ب نیاز
و خواس��ت ایران به نحویکه فروش نفت آن کمتر از
می��زان فروش در مقطع قبل از خروج آمریکا از برجام
یعنی دو میلیون و شش��صد هزار بشکه در روز کاهش
نیابد.اتحادیه اروپا تضمین نماید که جمهوری اسالمی
ایران در دسترس��ی و مدیریت منابع ارزی خود حاصل
از فروش نفت و س��ایر صادرات با مشکل روبرو نشود.
اتحادی��ه اروپای��ی ترتیبی اتخاد نمای��د که جمهوری
اس�لامی ایران از منافع کامل برجام اعم از نفت ،گاز،
پتروش��یمی ،پزشکی ،کشاورزی ،شیالت ،دام و طیور،
حمل و نقل (هوائی ،ریلی ،جاده ای و دریائی) ،محیط
زیست ،تحقیقاتی و علمی ،ارتباطی ،تجاری ،بازرگانی،
بانکی هسته ای و سایر موارد پیشبینی شده در برجام
بهرهمند گردد.چنانچه اروپا از ارائه تضمینهای عملی
ذکر شده استنکاف و خودداری نماید ،دولت جمهوری
اس�لامی ایران موظف اس��ت اقدامات ذیل را با قوت
و ب��دون فوت وقت اجرایی نماید:اج��رای قانون اقدام
متقابل و متناسب جمهوری اسالمی ایران.بررسی لغو
اجرای داوطلبانه پروت��کل الحاقی.بازنگری و محدود
س��اختن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی.
از سرگیری و گسترش فعالیتهای صلحآمیز هستهای
از جمله غنیسازی گسترده اورانیوم در هر کم و کیفی
که نیاز کشور اقتضاء نماید.
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اخبار
وزارت بهداشت هزار دستگاه
آمبوالنس وارد می کند

مجوز واردات یک هزار دس��تگاه آمبوالنس
ب��رای وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی صادر ش��د .به گزارش مهر به نقل
از گمرک ایران ،دول��ت با هدف برخورداری
عادالنه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و
کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران ،مجوز
واردات یک هزار دستگاه آمبوالنس را صادر
کرد.بر این اساس ،واردات تویوتا هایس باالی
 ۲۵۰۰سی سی توسط وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی
واردات خودرو ،با ثبت سفارش و اخذ تأییدیه
اس��تاندارد و رعایت س��ایر قوانین و مقررات
مربوط را انجام میشود.
توضیحات قائم مقام وزیر صنعت درباره
دالیل واردات گندم

قائ��م مقام وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با
تاکی��د بر اینک��ه برای تامی��ن مصرف گندم
جاری هنوز خودکفا هس��تیم ،گفت :واردات
گندم به دلیل تامین ذخایر استراتژیک است.
حسین مدرس خیابانی در گفتوگو با فارس
و در پاس��خ به این س��وال که چرا در س��ال
ج��اری بعد از چند س��ال خودکفایی در تولید
گندم دوباره به واردکننده این کاالی اساسی
و اس��تراتژیک تبدیل ش��دیم ،گفت :ش��ک
نکنید ک��ه خودکفایی ما در تولید گندم برای
تامین مصرف جاری کشور به قوت خود باقی
است و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط جنگ نظامی
باید مهمات ذخیره کرد و در ش��رایط جنگ
اقتصادی ه��م باید آذوقه و کاالی اساس��ی
ذخیره کرد ،بیان داشت :موجودی کاالهای
اساسی در جنگ اقتصادی به مثابه موجودی
مهمات و تس��لیحات در جنگ نظامی است
بنابراین حتما باید در شرایط جنگ اقتصادی
از ذخایر مطمئن کاالهای اساس��ی برخوردار
باشیم .مدرس خیابانی اظهار داشت :بنابراین
اگر وارداتی در خصوص گندم انجام میشود
صرف��ا بخاطر تامی��ن ذخایر اس��تراتژیک و
راهبردی و به مصرف جاری نمیرسد و برای
شرایط خاص و ضروری است.
آغاز ثبتنام برای درخواست کمک
معیشت حمایتی غیر یارانهبگیرها

ب��ر اس��اس اعالم
وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،زمان
ثب��ت درخواس��ت
دریاف��ت حمای��ت
معیش��تی ب��رای
افرادی که در لیست یارانه بگیران نقدی 45
هزار و  500تومان نیستند و درخواست خود را
در مهلت مقرر در کد دستوری  *6369#ثبت
کرده اند  ،آغاز ش��د .ب��ه گزارش خبرگزاری
فارس به نق��ل از وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ،اطالعیه شماره  12ستاد شناسایی
مش��موالن بس��ته حمایت معیش��تی منتشر
شد.بر اس��اس این اطالعیه ،ثبت درخواست
دریافت حمایت معیش��تی ب��رای افرادی که
در لیس��ت یارانه بگیران نق��دی ( 45هزار و
 500تومان) نیس��تند و درخواست خود را در
مهلت مقرر در کد دس��توری  *6369#ثبت
کرده اند  ،آغاز ش��د.طی روزهای س��وم الی
بیس��تم آذر ماه 666 ،هزار و  774سرپرست
خانواری که در لیست یارانه بگیران نبودند و
خود را حائز دریافت بس��ته حمایت معیشتی
میدانس��تند  ،اقدام به ثبت شماره ملی خود
در کد دس��توری  *6369#کردند  ،این افراد
می توانند از( ساعت  22امشب ،سه شنبه10
دیماه )98با مراجعه به سایت hemayat.
 mcls.gov.irنس��بت به ثبت درخواست
دریافت این بس��ته اق��دام نمایند  .برای ثبت
نام نیز سرپرست خانوار باید اطالعات هویتی
و ش��ماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت
کند.

مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قعطی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده های مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان س��اعت و مکان
مقرربرگزارخواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی  :چهارشنبه 98/10/11
اجرای ثبت بابل
مفقودی -برگ س��بز و کارت ماش��ین خودرو سواری پژو  206با مشخصات مدل  1396به رنگ سفید به شماره
موتور  182 A 0011345به شماره شاسی  NAAP 03 EE 0 HJ 501506به شماره پالک ایران 149 -55
ن  15متعلق به خانم زینب باغبانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

