رشد  ۴۲درصدی شاخص بورس در  ۹۸روز معامالتی

در ۷ميليون و ۹۶۴هزار و ۵۸۷دفعه مورد معامله
قرار گرفته است.همچنين بررسي معامالت بازار
سهام به تفکيک بازار نشان ميدهد در اين مدت
۸۸ميليارد و ۲۸ميليون سهم به ارزش ۱۹۷هزار
و ۴۲۳ميلي��ارد ريال در ۳ميلي��ون و ۷۷۱هزار و
۷۹۶نوبت در بازار اول؛ ۵۲ميليارد و ۴۸۶ميليون

ش��اخص بورس در م��دت  ۹۸روز معامالتي با
 ۴۰ه��زار و  ۶۲۱واحد افزايش ،معادل ۴۲درصد
رشد مواجه ش��د .به گزارش پژوهشکده پولي و
بانکي ،از ابتداي امسال تاکنون در مدت  ۹۸روز
معامالتي تعداد ۱۴۲ميليارد و ۲۳۲ميليون سهم و
حق تقدم به ارزش ۳۹۶هزار و ۶۲۸ميليارد ريال

س��هم به ارزش ۱۴۱هزار و ۸۳۷ميليارد ريال در
۴ميلي��ون و ۹۲هزار و ۷۳۵نوب��ت در بازار دوم؛
۴۱ميليون سهم به ارزش ۴۰هزار و ۱۹۱ميليارد
ري��ال در ۱۶ه��زار و ۶۰۶نوبت در ب��ازار بدهي؛
۳۰۰هزار س��هم ب��ه ارزش ۱۸ميلي��ارد ريال در
۷۴۸نوب��ت در ب��ازار مش��تقه و ي��ک ميليارد و

۶۷۶ميليون واحد از صندوقهاي سرمايه گذاري
قابل معامله در ب��ورس تهران به ارزش ۱۷هزار
و ۱۵۸ميليارد ريال در ۸۲هزار و ۷۰۲نوبت مورد
معامله قرار گرفته اس��ت.اين گزارش ميافزايد:
ش��اخص کل نيز که معامالت امس��ال بورس را
از ارتفاع  ۷۷هزار و  ۲۳۰واحد آغاز کرده اس��ت

تاکن��ون با ۴۰هزار و ۶۲۱واح��د افزايش معادل
۴۲درصد رش��د را ب��ه ثبت رس��انده و به ارتفاع
۱۳۶هزار و ۹۱۰واحد رس��يده اس��ت .ش��اخص
بازار اول نيز در اين مدت با ۳۲هزار و ۶۸۰واحد
رش��د و شاخص بازار دوم با ۶۶هزار و ۴۷۵واحد
افزايش مواجه شدهاند.

تصميمگيري دولت به نفع مشترکان پرمصرف برق

افزايش يکسان قيمت برق منجر به صرفهجويي نشد

انگيزهاي براي کاهش مصرف برق خود ندارند.

مقاومت دولت در مقابل تغيير س��اختار تعرفههاي برق طي سالهاي
اخير ،س��بب ش��ده تا اصالح بيش از  ۵۰درصدي تعرفهها ،نه تنها به
نفع کممصرفها نباش��د؛ بلکه اثري ه��م بر مديريت مصرف به جاي
نگذارد.ب��ه گزارش مهر ،چالش توليد کافي برق در س��ال جاري ،همه
بخشهاي کشور ،به خصوص توليد را تحت تاثير قرار داده و قطعا يکي
از راهکاره��اي مهم براي مقابله ب��ا اين چالش ،کنترل مصرف بخش
خانگي اس��ت.اما سوال مهم اين است که آيا همه مشترکان خانگي را
پرمصرفها تشکيل ميدهند يا تنها بخشي از جامعه پرمصرف بوده و با
مصارف بيرويه چالش ساز ميشوند؟همايون حائري ،معاون امور برق و
انرژي وزير نيرو ،به تازگي به اين پرسش مهم اين گونه پاسخ داد۹۰« :
درصد مشترکين برق کشور ،زير الگو ،برق مصرف ميکنند و زماني که
تعرفهها اصالح شود  ۱۰درصد باقي مانده نيز در سطح کشور ،بايد قيمت
حقيقي برق را بپردازند».به همين دليل به نظر ميرس��د اين وزراتخانه
عزم جدي دارد تا قيمت برق مشترکان پرمصرف خانگي را واقعي سازد.
اما به راستي اين امر تحقق پيدا ميکند؟

پاي حرف بهارستانيها

افزايش  ۲۴درصدي قيمت برق به نفع پرمصرفها

در اسفندماه سال  ۱۳۹۲وزارت نيرو توانست مجوز  ۲۴درصدي افزايش
قيمت برق را از هيات دولت دريافت کند.اين وزارتخانه پس از دريافت
مجوز ،چند س��ناريو را ب��راي افزايش بهاي برق در پيش رو داش��ت.
سادهترين راه ممکن اين بود که افزايش قيمت را در همه بخشها اعم
از خانگي ،صنعتي و کشاورزي به طور يکسان اعمال کند.اما از آنجايي
که برخالف کش��ورهاي پيشرفته ،قيمت برق صنعتي ايران گران تر از
بخش خانگي بود ،در درجه اول اين وزراتخانه تصميم گرفت که متوسط
بهاي برق خانگ��ي را  ۵۰درصد و بخش صنعتي را  ۱۰درصد افزايش
دهد.اين ش��يوه افزايش قيمت منجر به حمايت از بخش توليد شده و
زمينه رونق اين بخش را براي سالهاي آتي فراهم مينمود.همچنين
در اسفندماه سال  ،۹۲ميزان برق خانگي به طور يکسان بر همه اعمال
نشد؛ بلکه شيوه افزايش قيمت به گونهاي بود که مشترکين پرمصرف
با درصد افزايش قبض بيشتري روبه رو شدند؛ اما پس از زمان کوتاهي
اين اقدام توسط رييس جمهور باطل و درصد افزايش قيمت برق براي
همه مشترکين و حتي بخش خانگي و صنعت يکسان و برابر  ۲۴درصد
در نظر گرفته شد.عالوه بر اين با ايجاد يک قيد مبني بر«حفظ ساختار
تعرفه» در مصوبات ساالنه ،دست وزارت نيرو براي افزايش بيشتر بهاي
برق مشترکين پرمصرف تا امروز بسته شد.درباره لغوشدن اين تصميم
وزارت نيرو از سوي دولت داليل مختلفي گفته شده است.ابراهيم شاه
حس��يني ،کارشناس انرژي علت لغو تصميم وزارت نيرو را به دو محور

تقس��يم کرد و توضيح داد :برخي علت لغو تصميم وزارت نيرو را فشار
اقشار مرفه به دولت ميدانند؛ چراکه «صداي پرمصرفها بلندتر و نفوذ
آنها در اليههاي تصميمسازي بيشتر است».در نتيجه وقتي قيمت برق
به نحوي تغيير ميکند که مشترکين پرمصرف با افزايش قيمت زيادي
مواجه ميش��وند ،مخالفتهاي زيادي با اقدام دولت ايجاد ميشود.وي
افزود :برخي ديگر نيز اعالم کردهاند که اين تصميم بر همه مردم فشار
آورده و به همين دليل رييس جمهوري دس��تور به ابطال قبوض برق
داد.درباره نظر اين گروه بايد گفت که اگر بنا به حمايت اقشار ضعيف و
کم مصرف جامعه بود ،پس چرا درصد افزايش قبض به طور يکس��ان
براي همه اعمال شد؟ درحالي که ميشد براي حمايت از مشترکان کم
مصرف ،بهاي برق اين گروه ثابت بماند يا اينکه فقط اندکي افزايش يابد.
براساس گفتههاي اين کارشناس انرژي ،چرا وقتي همه مردم مشمول
 ۲۴درصدي افزايش قيمت شدند ،هيات دولت و تيم اقتصادي اعتراض
نکردند؟ در نتيجه ميتوان گفت مشکل ابطال قبوض به خاطر عموم
مردم نبوده؛ بلکه به نظر ميرسد سرو صدا و وارد آوردن فشار بخشي از
اقشار مرفه به دولت ،باعث ابطال قبوض برق شده است.
افزايش بيثمر قيمتها

ش��اه حسيني با اشاره به قيد «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هيات دولت،

ادامه داد :طي سالهاي  ۹۳تا  ،۹۷چهار مرتبه تعرفههاي برق به ميزان ،۲۴
 ۱۰ ،۱۰و  ۷.۵درص��د در بخ��ش خانگي افزايش پيدا کرد ،اما در هر چهار
مرتبه تفاوتي بين مش��ترکين کممصرف و پرمصرف ديده نشد.اين شيوه
افزايش قيمت در حالي صورت ميگيرد که نه ميتواند به صورت قابل توجه
بر درآمدهاي وزرات نيرو بيفزايد و نه منجر به کاهش مصرف برق ميشود.
مطلبي که اخيرا معاون امور برق و انرژي وزير نيرو نيز به آن اشاره کرد.
راه چاره براي بحران برق در کشور چيست؟

شاه حسيني ،کارشناس انرژي درباره چاره جويي براي مقابله با چالش
برق که موجب ايجاد محدوديت مصرف در تابستان امسال شد ،گفت:
راه چ��اره براي عالج بحران برق اين اس��ت که بايد عالوه بر کاهش
هزينه توليد ،قيمت برق را به قيمت تمام ش��ده نزديک کرد تا بخش
قابل توجهي از بدهيهاي وزارت نيرو کاس��ته شده و چرخه توليد برق
ازسرگرفته شود.اما اينکه آيا بايد افزايش قيمت به همه مشترکين و به
صورت يکسان اعمال شود يا خير جاي بحث دارد.وي ادامه داد :با توجه
به تجربيات دنيا و تجربه س��الهاي اخير در کشور مشخص است که
بايد بار عمده افزايش قيمت بر دوش مشترکين پرمصرف گذاشته شود.
زيرا اين مش��ترکين بهاي واقعي برق واقعي خود را نپرداخته ،از يارانه
چندبرابري برق نس��بت به ديگران برخوردار ميشوند و در نتيجه هيچ

ب��ه تازگي رحيم زارع ،رييس کميس��يون اقتصاد مقاومتي مجلس با
تاکيد بر نقش مشترکين پرمصرف خانگي در بحران خاموشي اعالم
کرد ۱۰ :درصد از مش��ترکين که پرمصرف محسوب ميشوند ،بيش
از  ۲برابر س��اير مش��ترکين از يارانه برق بهره مند ش��ده و با مصرف
برق اضافه بر س��اير مش��ترکين در زمان اوج ب��ار ،اصليترين عامل
خاموش��يهاي اخير هستند.اگر چنانچه اين مش��ترکين نيز به اندازه
ساير مردم برق مصرف کنند خاموشي برق رخ نميداد.همچنين احمد
مرادي ،عضو کميسيون انرژي ،با تأکيد بر اينکه مشترکان پرمصرف
به نوعي با دريافت يارانه بيشتر و مصرف برق بيشتر حق مشترکان کم
مصرف را ضايع ميکنند ،اظهار داشت :قطع ًا کميسيون انرژي مجلس
موافق اصالح تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف است و از آن حمايت
ميکند.حس��ين اميري خامکاني ،عضو کميسيون انرژي مجلس نيز
اخيرا در اين باره گفته است :عادالنه نيست که يک خانواده در شمال
تهران براي سونا و جکوزي و استخر آب گرم يا خيلي از وسايل ديگر،
برق يارانهاي مصرف کند و وزارت نيرو براي تعادل بخشي به شبکه
توزي��ع ،برق يک خانواده را در کوي��ر که به يخچال و کولر نياز دارد،
قطع کند.به اين ترتيب حداقل کاري که فعال ميتوان انجام داد اين
است که مشترکاني که براي رفاه بيشتر و تفريح ،برق بيشتري مصرف
ميکنند ،هزينه آن را نيز بپردازند.
بايد عزم صحيح و جدي داشت

با توجه به گفتههاي نمايندگان مجلس ضروري است تا الگوي مصرف
ماهانه براي هر اقليم يا حتي شهرهاي کشور ،طوري طراحي شود که
قيمت برق اغلب مشترکين ثابت و تنها قيمت برق مشترکين خارج از
الگو واقعي شود.به گفته کارشناسان حوزه انرژي ،ميزان يارانه برق ۱۵
درصد از مشترکين پرمصرف بيش از  ۵۵۰۰ميليارد تومان (به احتساب
نرخ دالر  ۴۲۰۰توماني) است که قطعا با اين رقم ميتوان از خاموشي
سالهاي آتي جلوگيري کرد.تماميگزارشهاي ميداني حاکي از آن است
که هم مجلس شوراي اسالميو هم وزارت نيرو موافق با افزايش برق
مشترکين پرمصرف هستند.اما با توجه به نفوذ اين مشترکان پرمصرف
در تصميمگيريها ،بايد ديد که آيا هيات دولت با واقعي س��ازي قيمت
برق مشترکين پرمصرف ،اقدامات گذشته خود را جبران ميکند يا اينکه
با دادن رانت يارانه برق به افراد پرمصرف همچنان کشور و به خصوص
بخش توليدي را فداي چند درصد از مردم خواهد کرد؟

وزيربهداشت:

با مصوبه دولت اتفاق فتاد

با پزشکان متخلف مالياتي برخورد شود

تعیین دالر۷هزار تومانی در تسویه مابهالتفاوت نرخ ارز واردات

وزير بهداشت با انتقاد شديد از اظهارات رئيس سازمان مالياتي
ته��ران گفت :اگر پزش��کي مالي��ات نميدهد مقصر س��ازمان
امورمالياتي اس��ت ،مردم به (کارکنان س��ازمان مالياتي) حقوق
ميدهند تا ماليات دريافت کنند .به گزارش تسنیم ،در روزهاي
اخي��ر کمپيني در فضاي مج��ازي با عنوان پزش��ک فراري از
کارتخوان به راه افتاده اس��ت .اين کمپي��ن با واکنش متفاوت
مقامات س��امان امور مالياتي و وزارت بهداش��ت رو به رو شده
است.در تازهترين اظهار نظرهاي مقامات دولتي در خصوص فرار
مالياتي جامعه پزشکان ،وزير بهداشت گفته است :اگر پزشکي
ماليات نميدهد مقصر سازمان امورمالياتي است و کارکنان اين
سازمان از مردم حقوق دريافت ميکنند تا ماليات ستاني را انجام
دهند.هاشميبا اشاره به عدم وجود کارت خوان در مطب برخي

پزش��کان گفت :نصب کارتخوان براي اس��ايش مردم است و
من از اين حرکت (زش��ت)برخي پزش��کان دفاع نميکنم .امروز
اگ��ر بخواهيد بالل هم بخريد يا در کارواش يا حتي نزد برخي
متکدي��ان چهارراهها هم کارتخوان موجود ميباش��د.وي گفت:
خيلي تعجب کردم که يکي از مس��ئوالن سازمان مالياتي گفته
اس��ت نيمياز پزش��کان در تهران فرار مالياتي دارند .مسئوليت
وصول ماليات باشماست ،مردم به شما حقوق ميدهند تا ماليات
بگيريد.هاشميادامه داد ،قوانين سفت و محکميدر اختيار داريد
تا با فراريان مالياتي برخورد کنيد و انها را از حيظ انتفاع س��اقط
کنيد .شما ميتوانيد فراريان مالياتي را به زندان بياندازيدو ممنوع
الخروج کنيد به هر حال اگر ماليات ستانده نشده شما (در سامان
امور مالياتي) محکوم هستيد.

بر اس��اس مصوبه دولت ،عالوه بر اينکه دالر در تس��ويه
مابهالتف��اوت نرخ دالر دولتي ب��ا بازار ثانويه  ۷هزار تومان
در نظ��ر گرفته ش��ده ،ه��ر واردکننده باي��د  ۲۸۰۰تومان
مابهالتفاوت به دولت بپردازد.به گزارش مهر ،بند  ۵بس��ته
جدي��د ارزي دولت يک��ي از مواردي بود ک��ه چالشهاي
زيادي را براي تجارت خارجي کش��ور ايجاد کرد؛ تا جايي
که اتاقهاي بازرگاني تهران و ايران در نامههايي جداگانه
به رئيسجمهور و معاون اول وي ،خواس��تار ملغي ش��دن
اين بند از بسته جديد ارزي دولت شدند .در واقع ،دولت در
بس��ته ارزي خود ،اعالم کرده بود که تماميواردکنندگاني
که تا ش��انزدهم مردادماه موفق به ترخيص کاالهاي خود
از گمرک نشدهاند ،بايد مابه التفاوت نرخ دالر دولتي يعني

 ۴۲۰۰توماني را با نرخ ب��ازار ثانويه بپردازند.واردکنندگان
اعتراضات زيادي را نس��بت به اين اق��دام دولت به طرق
مختل��ف مطرح کردند تا جايي ک��ه هيات وزيران تصميم
گرفت تا برخي از کاالها از جمله مواد اوليه و ماشينآالت
را از پرداخت اين مابهالتفاوت معاف کند؛ اما ساير کاالهايي
که نامشان در اصالحيه جديد دولت نبود ،اکنون بايد مابه
التف��اوت نرخ دالر دولتي با ب��ازار ثانويه را بپردازند.بر اين
اس��اس ،هر واردکننده بايد به ازاي هر دالر ۲۸۰۰ ،تومان
مابه التفاوت به خزانه دولت واريز کرده و اس��ناد آن را به
گمرک ارايه دهد تا بتواند کاالي خود را ترخيص نمايد ،به
اين ترتيب ،نرخ دالر در تسويه حسابهاي دولتي  ۷هزار
تومان در نظر گرفته شده است.

عربستان بعد از توقف برنامه ارائه سهام «آرامکو» ،تقاضاي وام کرد

پ��س از متوقف ش��دن برنام ه ارائه عموميس��هام
ش��رکت دولتي آرامکو ،صندوق پادشاهي عربستان
آماده ميشود تا از بانکهاي بينالمللي وام بگيرد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز ،فايننشال تايمز به

نقل از منابع آگاه نوشت :صندوق پادشاهي عربستان
سعودي پس از متوقف شدن برنامههاي مربوط به
اولين ارائه عموميسهام گروه انرژي دولتي آرامکو،
آماده ميش��ود ت��ا  ۱۲ميلي��ارد دالر از بانکهاي

بينالمللي قرض بگيرد.رويترز روز چهارش��نبه خبر
داده بود که عربستان سعودي برنامههاي خود براي
ليست کردن سهام اين غول انرژي در بورسهاي
جهان را کنس��ل ک��رده و به ج��اي آن ،توجه خود

را معطوف به س��هام ش��رکت پتروشيميبه عنوان
ش��رکت صنايع پايه س��عودي کرده اس��ت.انتظار
ميرود  ۱۶بانک بينالمللي در روند وامدهي شرکت
کنند که ليست آنها بعداً اعالم خواهد شد.

عضوکميسيونانرژيمجلس:

نماينده ايران در هيئت عامل اوپک:

تنها از  30درصد منابع آبي بهره وري الزم صورت ميگيرد

تنفتميشود
استفادهازذخايرراهبرديآمريکاسببافزايشقيم 

عضو کميس��يون انرژي مجلس شوراي اس�لاميتأکيد کرد:
تنه��ا از  30درصد منابع آبي بهره وري الزم صورت ميگيرد.
ب��ه گزارش خان��ه ملت ،حس��ن بهرامنيا با تأکيد بر توس��عه
انرژيهاي تجديدپذير ،گفت :با توجه به اينکه نميتواند تکيه
کشور در بحثهاي اقتصادي و انرژي به نفت باشد ،رويکردها
باي��د تغيير يابد و بايد به دنب��ال انرژيهاي تجديدپذير رفت.
وي افزود :بايد در اين زمينه س��رمايه گذاريهاي الزم انجام
شود که اين سرمايه گذاري در قالب بخش خصوصي و دولتي
عملياتي ميش��ود تا خ�لاء انرژيه��اي تجديدناپذير جبران
ش��ود.وي ادامه داد :اگ��ر در بخش انرژيه��اي تجديدپذير
سرمايهگذاري ش��ود ،در واقع کشور در راستاي توسعه پايدار
گام برداش��ته که خدمت به نس��ل آينده اس��ت.نماينده مردم

نهاوند يادآور ش��د :وزارت نيرو بايد از هم اکنون براي س��ال
آتي برنامهريزي و با کمک بخش خصوصي انرژي برق توليد
کن��د ،بخش برقابيها ،توزيع و اس��تحصال آب را مديريت و
در ح��وزه ترميم و تعويض ش��بکههاي انتقال آب اقدام کند،
همچنين با اس��تفاده از تکنولوژي روز ميزان هدررفت انرژي
را کاهش دهد.بهرام نيا با اش��اره ب��ه راهکارها براي افزايش
منابع آبي ،ادامه داد :يکي از راهکارها بارورس��ازي ابرها بوده
که هزينه آن زياد اس��ت و اگر در اين حوزه هم هزينه ش��ود
شايد با باروس��ازي به نتيجه مورد نظر نرسيد.وي تأکيد کرد:
تنه��ا از  30درصد منابع آبي بهره وري الزم صورت ميگيرد،
بنابراين بايد اين  70درصد به چرخه آبي کش��ور بازگردد ،که
تنها در اين صورت از هدررفت جلوگيري ميشود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول بموجب پرونده کالسه  967126و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه  21دادگاه
عمومی کرج له :محمد ناصر بهرام زاده قزآانی علیه :جلیل طالیی و بتول س��توده مبنی بر دس��تور فروش مالک مش��اع به
درخواست محکوم له و به منظور اجرای مفاد حکم ملک موضوع حکم توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل
توصیف و ارزیابی ش��ده و مقرر گردیده در مورخ  1397 /6 / 12از س��اعت  9الی  10صبح در محل اجرای احکام مدنی
دادگس��تری کرج از طریق مزایده بفروش برسد .مزایده پالک ثبتی  162 / 24747مفروز از  82فرعی طبق نظریه کارشناس
قیمت ش��ش دانگ عرصه ملک به مبلغ  2/ 580 /000 /000ریال و مزایده از قیمت اعالم کارش��ناس آغاز و به هر ش��خص
حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید فروخته خواهد ش��د ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه
نق��د ی��ا چک بانکی تضمین��ی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پ��س از انجام مراحل قانونی و صدور
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد .در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید
س��پرده وی پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .کلیه هزینه های نقل و انتقال به
عهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت
به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار
منتقل نخواهد ش��د ضمنا طالبین به شرکت درمزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد
مزایده بازدید نمایند.مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :مشخصات ثبتی :عرصه و اعیان یک
قطعه زمین به مس��احت (  ) 85 /98هش��تاد و پنج متر و نود و هشت دسیمتر مربع  ،به شماره  24747فرعی از  162اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  82فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش کرج حوزه ثبت ناحیه یک استان البرز .حدود زمین:
شماال دیوار به دیوار به طول  8/ 65متر به باقیمانده شماره  82فرعی از  162اصلی ،شرقا دیوار به دیوار به طول 12 /93
متر به ش��ماره  15939فرعی از  162اصلی جنوبا درب و دیوار به طول  10 /40متر به خیابان اصالحی به عرض  12متر،
غربا به طول  6 /95متر به شماره  22255فرعی از  162اصلی  -2مشخصات موجود ملک :بنای احداثی در این پالک ثبتی
طبق گواهی پایانکار ش��ماره  2 /40 /39124مورخ  88/ 12 /16منطقه  2کرج  ،عبارتس��ت از یک س��اختمان  5طبقه ( پیلوت
جهت پارکینگ و انباری  4 +طبقه فوقانی مجموعا  4واحد مس��کونی  +خرپش��ته و آسانسور) به مساحت کل زیربنای 529
مترمربع می باش��د .نظریه کارشناسی :با در نظر گرفتن نکات فوق الذکر از جمله موقعیت مکانی ،دسترسی و عرض معبر،
کاربری ،وضعیت بازار ،بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد ،ارزش شش دانگ عرصه

نمايندهايراندرهيئتعاملاوپکگفت:استفادهازذخيرهسازيهاي
راهبردي نفت خام آمريکا تنها سبب افزايش قيمتهاي جهاني
اين کاالي راهبردي ميش��ود.به گزارش ايلنا ،حسين کاظمپور
اردبيلي اعالم کرد :فروش نفت خام از ذخيرهس��ازيهاي آمريکا
نشان ميدهد که ديگر توليدکنندگان توان افزايش توليد ندارند و
اين رويه تنها سبب باال بردن قيمتهاي جهاني اين ماده ميشود.
وي پيشتر گفته بود که آزادس��ازي ذخيرهسازيهاي نفت خام
آمري��کا نتيجه معکوس خواهد داش��ت و از دونالد ترامپ ،رئيس
جمهوري آمريکا خواسته بود تحريمها عليه ايران را متوقف کند.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک خطاب به ترامپ گفت :آقاي
ترامپ خاطرتان هس��ت من پيشتر به شما چه گفته بودم؟وي
ادامه داد :يکماه پيش من به ش��ما گفته بودم که به برداش��ت

از ذخيرهسازيهاي نفت خام خود پناه خواهيد برد البته برخالف
استفاده صحيح از آن ،زيرا عربستان و روسيه قادر به افزايش توليد
نفت خام نيستند.کاظمپور اردبيلي گفت :روسيه و عربستان تاکنون
تنها با استفاده از ذخيرهسازيهايشان به رقم توليد خود افزودهاند،
آنها با عرضه کم و ديرهنگام از قيمتهاي باالتر استفاده خواهند
کرد.وي افزود :اکنون ش��ما به استفاده از ذخيرهسازيهاي نفت
خام خود روي آوردهايد و اين س��بب افزايش قيمتهاي جهاني
اين ماده ميشود.نماينده ايران در هيئت عامل خطاب به ترامپ
گفت :آقاي ترامپ چرا اين قدر مايوس ش��ديد؟ خونسرد باشيد و
آرامش خود را حفظ کنيد؛ تحريمها عليه ايران را متوقف کنيد و
دوباره به مذاکرات هستهاي  5+1ملحق شويد و آنجا حرفهاي
هستهاي خود را بزنيد.

پالک ثبتی  162 / 24747به مس��احت  85 /98مترمربع به ش��رح فوق  ،به مبلغ  2 /580 /000 /000ریال (دویست و پنجاه و
هشت میلیون تومان) و مقدار  5 /5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه پالک مزبور ،به مبلغ  2 /365 /000 /000ریال ( دویست
و سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان) ارزیابی و اعالم می دارد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج – حمید جعفری
م/الف /97 / 13295 :ف
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
ناحیه  2شادگان بخش پنج خرمشهر
 -1قس��متی از پالک  -13اصلی آقای کاظم داودی فرزند س��یاح بشماره شناس��نامه  1406صادره از آبادان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  253/44مترمربع – بموجب رأی شماره  139760317002000558خریداری از مالک رسمی خودش
ناحیه  3شادگان بخش پنج خرمشهر
 -2پالک  -212اصلی آقای سید احمد حسینی فرزند سید خمیس بشماره شناسنامه  3487صادره از شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  167/30متر مربع – بموجب رأی شماره  139760317002000460خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
 -3قسمتی از پالک  -213اصلی آقای سید یاسین حسینی فرزند احمد بشماره شناسنامه  76صادره از شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  102/39مترمربع – بموجب رأی شماره  139760317002000461خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
ناحیه  5شادگان بخش پنج خرمشهر
 -4پالک  129اصلی آقای عباس ربیهاوی فرزند زعالن بش��ماره شناسنامه  1890356867صادره از شادگان ششدانگ یکباب
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یادداشت
ارتقاي پيامرسانهاي داخلي با
حذف نسخههاي فارسي تلگرام

ادامه از صفحه یک

...وزير ارتباطات از پيامرسانهاي داخلي
انتظار دارند ،به ثمر نرس��يده اس��ت ،به
نظر ميرس��د اس��تفاده از نس��خههاي
فارسي تلگرام عمر زيادي نخواهند کرد،
طبق اظهارنظر مسئوالن آخرينمهلتي
که به نسخههاي غيررسميتلگرام داده
ش��ده است  ۱۵ش��هريور است و بايد به
يک پيامرس��ان  ۱۰۰درصد بوميتبديل
شوند.البته پيامرس��انهاي نظير «ايتا»،
«بل��ه» و «س��روش» ب��ا عملک��ردي
خوب توانس��تهاند کاربران خود را راضي
نگهدارند.درنهاي��ت درحاليکه تعدادي
از مس��ئوالن معتقدن��د «معضل کنوني
پيامرسانهاي داخلي بيش از مشکالت
فني ،مش��کل ع��دم اقناع کارب��ران در
اس��تفاده از اي��ن پيامرسانهاس��ت» و
از طرف��ي برخ��ي ميگوين��د «دالي��ل
اس��تقبال نک��ردن مردم از ش��بکههاي
داخلي ب��ه ظرفيتهاي فني بازميگردد
که ب��ا افزايش کارآي��ي ميتوان اعتماد
را ب��ه م��ردم بازگرداند» ،گ��ذر زمان و
فرا رس��يدن موعد جلوگيري از فعاليت
نس��خههاي فارس��ي تلگرام که بهزعم
برخي فيلترش��کنهاي داخلي هس��تند،
باعث خواهد ش��د م��ردم بيش از پيش
به س��مت پيامرسانهاي داخلي ترغيب
ش��وند و با حمايت از اين پيامرس��انها
بنيه مالي و درنهايت زيرس��اختي آنها
تقويت شود.نس��خههاي فارسي تلگرام
نظي��ر طالگرام و تلگ��رام طاليي حکم
تنفس مصنوعي براي زنده نگهداش��تن
جنازه تلگرام بوده که عم ً
ال اس��تخواني
در گلوي پيامرسانهاي داخلي هستند.

خبر
رانت  40هزار ميلياردي
در بازار فوالد!

مديرعام��ل س��ابق ف��والد مبارک��ه و
ذوبآه��ن معتق��د اس��ت که سيس��تم
دستوري فروش فوالد ،باعث ايجاد رانت
 40ه��زار ميليارد تومان��ي در اين حوزه
شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،در حوزه ص��ادرات فوالد از آغاز
سال  ۲۰۱۸تاکنون چشمانداز بازار چين
و بازار جهاني مثبت بوده اس��ت و رشد
معقولي را از نظر حجم مصرف و کشش
ب��ازار تجربه ک��رده و به ثب��ات قيمتي
رس��يدهايم.محمود اسالميان مديرعامل
س��ابق فوالد مبارکه و ذوبآهن و عضو
هيئت مديره شرکت فوالد مبارکه اظهار
کرد:خوش��بختانه امس��ال به توليد 25
ميلي��ون تني در فوالد خواهيم رس��يد و
واردات کم ش��ده اس��ت تا جايي که در
چهار م��اه ابتدايي س��ال  97تنها 300
هزار تن واردات فوالد داش��تهايم و اين
در حالي اس��ت که در گذشته حدود 12
ميليون تن فوالد به کشور وارد ميشد.
اسالميان دليل اصلي رشد صنايع فوالد
سازي در کشور را فعاليت و ورود بخش
خصوصي به اين حوزه دانس��ت و گفت:
با وجود شرايط تحريم هيچ گونه نگراني
از جان��ب توليد فوالد در کش��ور وجود
ندارد.عضو هيئت مديره ش��رکت فوالد
مبارکه افزود :به علت سياستهاي اخير
تالطمات��ي در بازار ف��والد به وجود آمد
اما به نظ��ر من اين تالطم��ات موقتي
بوده و صنعت ف��والد با قدرت به پيش
ميرود.اس�لاميان تأکيد کرد :در تأمين
فوالد براي بازار داخلي مش��کلي نداريم
و در صورت��ي که اج��ازه دهند قيمتها
در بورس تعيين ش��ود و تعيين قيمت به
صورت دستوري نباشد ،دست واسطهها
کوتاه ش��ده و رانتهاي ايجاد ش��ده از
بين خواهد رفت.وي يادآور شد :در سال
ح��دود  30تا  40ه��زار ميليارد تومان با
سيستم دس��توري ايجاد رانت کردهايم
و ع��د ه زيادي به دنبال آن هس��تند که
ف��والد را با قيمت کم خريده و با قيمت
باالتر بفروشند.

ساختمان بمساحت  160/58مترمربع – بموجب رای شماره  139760317002000396خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
 -5پالک  - 156اصلی آقای جاسم خمیسی فرزند کاظم بشماره شناسنامه  8313صادره از شادگان ششدانگ یکباب ساختمان
بمس��احت  215/96مترمربع – بموجب رای ش��ماره  139760317002000458خریداری از مالک رسمی عبدالحمید وشریف و
ابراهیم و عبدالمحمد شهرت همگی کاظمی میباشد
ناحیه  6شادگان بخش پنج خرمشهر
 -6پالک  - 187اصلی آقای س��ید محمد موسوی فرزند جاسم بشماره شناس��نامه  5391صادره از شادگان ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  208/91متر مربع – بموجب رای ش��ماره  139760317002000616خریداری از مالک رس��می زبیگ
عبرتاوی
ناحیه  7شادگان بخش پنج خرمشهر
 -7قس��متی از پالک  –174اصلی آقای خالد خنفری فرزند عبدالرضا بش��ماره شناسنامه  11960صادره از شادگان ششدانگ
یکباب س��اختمان بمساحت  167/73مترمربع – بموجب رای ش��ماره  139760317002000588خریداری از مالک رسمی بدیر
زرگانی
 -8قسمتی از پالک  -174اصلی آقای عیسی داودی فرزند علی بشماره شناسنامه  18036صادره از شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  159/33مترمربع -بموجب رأی شماره  139760317002000597خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -9پالک  -233اصلی آقای ماضی جنامی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه  8396صادره از شادگان ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت  277/15مترمربع – بموجب رأی شماره  139760317002000533خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -10پالک -497اصلی آقای عابد دورقی احمدی فرزند عبداله بش��ماره شناس��نامه  2898صادره از شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  198/63متر مربع -بموجب رای شماره  139360317002001127خریداری از مالک رسمی خودش
 -11پالک  -737اصلی آقای خلیل شاوردی فرزند محمود بشماره شناسنامه  2064صادره از شادگان ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت  180/99مترمربع -بموجب رای شماره  139760317002000459خریداری از مالک رسمی عبدالحسن شاوردی
تاریخ انتشار نوبت اول 97/06/03 :تارخ انتشار نوبت دوم97/06/18 :
 13/36م الف علیرضا آل خمیس –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

