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گزارش

اخبـــار
سامانه یکپارچه خودرو بدون اختالل
فعال است!

مرکز ارتباطات وزارت صنعــت ،معدن و تجارت با
انتشــار اطالعیهای درباره عملکرد سامانه یکپارچه
تخصیص خــودرو اعالم کرد که هیچگونه اختاللی
در روند ثبتنــام متقاضیان در ســامانه یکپارچه
تخصیــص خودرو وجود ندارد و روند ثبتنام بدون
هیچ وقفهای در حال انجام است.
در این اطالعیه آمده است :برخالف برخی جریانهای
رســانهای منفی که باهدف تخریب سیاســت ایجاد
شــفافیت در عرضه خــودرو صورت گرفته اســت؛
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق با زمانبندی
اعالمشــده از روز یکشنبه  ۲۵اردیبهشتماه ساعت
 ۱۲به نشــانی  sale.iranecar.comکار خود را
آغاز کرده است و از ساعت  9صبح روز سهشنبه 27
اردیبهشتماهامکان ثبتنام در این سامانه فراهمشده
است .بر اساس برنامه تحولی وزارت صمت در حوزه
خودرو ،خودروســازان موظف شــدهاند که تمامی
محصوالت خودروهای سواری خود را در این سامانه
یکپارچــه عرضه کنند و هیچگونه اســتثنایی برای
تخصیص خودرو به مشــتریان خارج از این سامانه،
وجود نخواهد داشت .فارس

برخورد جدی
با متخلفان نرخ اجاره مسکن

وزیر راه و شهرســازی گفت :به مستاجران و اجاره
دهندگان هشــدار میدهیم ،خارج از حیطه ثبت
نرخ اجاره در سامانهها عمل نکنند.
رســتم قاسمی ضمن اشاره به تمهیدات دولت برای
ســاماندهی بازار اجاره مســکن ،اظهار داشت :یکی
از موضوعــات مهم این روزها بحــث افزایش اجاره
مسکن اســت ،حداکثر افزایش اجارهبها در تهران
 25درصد است ،از صاحبان امالک تقاضا داریم که
افزایش اجاره مســکن آنها بیش از این رقم نباشد.
این درصد افزایش نرخ اجارهبها با کار کارشناسی در
ســتاد تنظیم بازار تصویب شده است.وی افزود :در
صورت بروز تخلف ،طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار
با متخلفان برخورد می شود .قاسمی ضمن اخطار به
متخلفان تاکید کرد :به مستاجران و اجاره دهندگان
هشدار میدهیم ،خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در
ســامانهها عمل نکنند .در این جلسه سقف افزایش
اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ،۱۴۰۰
در تهران حداکثر  ۲۵درصد ،کالنشهرهای باالی یک
میلیون نفر جمعیت  ۲۰درصد و ســایر شهرها ۱۵
درصد به تصویب رسید .ایرنا

فاجعه غذایی دنیا در راه است

خودکفایی غذایی اولویت جنگ اقتصادی

گــروه اقتصادی در حالی که بحــران غذایی بر جهان
ســایه افکنده است و نشریات اقتصادی اکونومیست عکس
روی جلد شــماره جدید خود را به "فاجعه غذا در جهان"
اختصاص دادهاند که برنامه ریزی جهت پیشگیری از گرفتار
نیامدن در این بحران قضایی امری ضروری مینماید.
قدرتهای بــزرگ همــواره از حربه غذا برای ســلطه بر
کشــورها و حتی نسل کشــی در آنها استفاده کردهاند که
وضعیت چند دهه بحرانی حاکــم بر قاره افریقا نمودی از
آن است که مسائلی همچون نسل کشی به خاطر برنج در
هند و قحطی ساختگی در ایران با  9میلیون قربانی توسط
انگلیســیها حلقه تکمیلی این روند می باشد .در ماههای
اخیر در حالی جنگ اوکراین توســط کشــورهای غربی با
تهدید و تحریک روســیه و کی یف در جریان است که از
پیامدهای این جنگ در کنار بحران انرژی ،کمبود شــدید
غذایی در جهان است بگونهای که سازمان ملل از احتمال
مرگ میلیونها نفر در این گرسنگی خبر داده است.
در همیــن چارچوب در حالی که بحــران غذایی بر جهان
ســایه افکنده و تولید و تجارت مواد غذایی در جهان تحت
تأثیر عواملی مثل خشکسالی ،تغییرات آبوهوایی ،کمبود
کود شــیمیایی ،گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شــده
است نشریه اقتصادی اکونومیست عکس روی جلد شماره
جدید خود را به این موضوع اختصاص داده اســت.در این
عکس ســه خوشــه گندم نمایش داده شــده که بهجای
دانههای گندم عکس جمجمه انســان کشیده شده است،
باالی عکس هم نوشــته شده اســت :فاجعه غذا در حال
آمدن است.
جنــگ اوکرایــن به سیســتم غذایی جهان آســیب زده

اســت؛ سیستمی که پیشتر بر اثر شــیوع کرونا ،تغییرات
آبوهوایی و شــوک قیمتهای انرژی ضعیف شده است.
صادرات غالت و دانههای روغنــی اوکراین عمدتاً متوقف
شده است و صادرات روســیه نیز مورد تهدید قرار گرفته
اســت .این دو کشــور مجموعاً 12درصــد تجارت جهانی
کالــری را در اختیار دارند .از ابتدای ســال  2022قیمت
گندم رشــد 53درصدی داشته است و تنها در یک روز در
ماه می  6درصد به این رقم افزوده شده است .آمریکاییها
با ادعای تحریم روسیه و نیز درگیر بودن اوکراین در جنگ
کــه البته با دخالت غرب در عرصــه نظامی بدون رویکرد
سیاسی ادامه دارد،به این بحران دامن زدهاند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است طی ماههای آینده
ممکن اســت با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که
میتواند سالها طول بکشد .قیمت باالی کاالهای اساسی
تعداد افــرادی را که نمیتوانند مطمئن باشــند به غذای
کافی دسترســی پیــدا کنند از  440میلیــون نفر به 1.6
میلیارد نفر افزایش داده اســت .حدود  250میلیون نفر در
آستانه قحطی هستند .اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و
عرضه مواد غذایی از روســیه و اوکراین محدود شود صدها
میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد،
ناآرامیهای سیاســی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان
دچار نقصان میشوند و مردم گرسنگی میکشند.پیشبینی
اکونومیســت از بروز فاجعه غذا در دنیا در حالی است که
طی یکی دو سال اخیر و حتی قبل از بروز جنگ اوکراین،
بهدلیل بروز خشکســالیهای شدید در بسیاری از مناطق
دنیا و همچنین شیوع ویروس کرونا ،شاهد رشد روزافزون
قیمت مــواد غذایی و غالت در دنیا بودیــم بهگونهای که

وضعیــت غربالگری یارانه بگیران حکایت از آن دارد که اگرچه برخی از افراد در
بخشــی از اطالعات کشور ،جزو  ۳دهک کم درآمد جامعه محسوب می شوند اما
در پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک دهم هستند.
 ۶ابهــام در مورد حذف افراد از فهرســت دریافت یارانــه و واریز مجدد یارانه به
جاماندگان وجود دارد؛ نخســت آنکه هنوز شــفاف سازی خاصی در مورد میزان
یارانــه واریزی و تداوم یــا عدم تداوم واریز صورت نگرفته اســت .در واقع هنوز
مشخص نیست یارانهای که قرار است به جاماندگان واریز شود  ۳۰۰هزار تومانی
یا  ۴۰۰هزار تومانی اســت و مشخص نیست این یارانه در ماه دوم هم به حساب
این افراد واریز خواهد شد یا خیر.
نکتــه بعــدی اینکــه در بیــن حــذف شــدگان خانوارهایی هســتند که سرپرســت
خانــوار بازنشســته و حداقلــی بگیــر اســت امــا فرزنــد خانــواده درآمــد باالتــری
دارد و یــا اینکــه دارای خــودرو و ســپرده بانکــی اســت ،وزارت رفــاه نیــز بــر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع درقریه کدیر
پالک  15اصلی بخش  5ییالقی  161فرعی آقا /خانم امیرمحمد ترک کجوری
فرزند تقی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 300مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از محمد طاهر ربانی ،لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15
روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها
 ،رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رســید اخــذ نمایند .معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی اســت برابر
ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی
پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می
نماید  .شناسه آگهی 1312321 :تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17
نوبت دوم 1401/02/31
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی تغییرات شــرکت بازرگانــی افق تجارت مهبــد تنکابن
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3294و شناســه ملــی
14008386844
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق
العــاده مــورخ  1400/5/1تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :
اعضــاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل تعیین
گردیدند :علی قاسمه به شماره ملی  -4282505613ناصر
حســنی به شــماره ملی  - 4282510978مریــم خاتمی به
شماره ملی 2- 4282511427بازرسین شرکت برای مدت
یکســال مالی به قرار ذیــل تعیین گردیدند :علــی زائری به
شــماره ملی  0071141804به سمت بازرس اصلی شرکت
و مصطفی بهرامی به شــماره ملی  6159865811به ســمت
بازرس علی البدل3- .روزنامه کثیراالنتشــار سیاســت روز
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن ()1319679
آگهی فقدان سندمالکیت
نظربــه اینکه آقای امیدفخاری فرزندمحمدرضاباســتناددوبرگ استشــهادیه گواهی شــده
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده
ومدعی اســت سندمالکیت سه دانگ مشاع ازششــدانگ پالک16504فرعی جداشده از6اصلی
واقع دربخش 3شهرســتان سبزوارکه متعلق به وی میباشدبعلت نقل مکان مفقود شده است با
بررسی دفترامالک معلوم شدمالکیت فوق الذکرذیل سندالکترونیکی139905306011003
411بشماره چاپی962936سری ج سال98نام نامبرده ثبت وسندصادروتسلیم شده است وبر
ابرسند108841مورخ1399/03/26دفتر16سبزوار دررهن بانک مسکن میباشدوبرابرنامه
140004906218006596مورخ1400/12/24اجرای ثبت سبزواربازداشت گردیده است.
دفترامالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت
آگهــی ومتذکر میگردد هرکس نســبت به ملــک موردآگهی معاملهای انجــام داده یامدعی وجود
ســندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی
خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است
در صــورت عدم وصول اعتراض در مهلــت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت
یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد
شد(.م الف  )401/351تاریخ انتشار1401/02/31:
علی آب باریکی-رئیس ثبتاسناد و امالک سبزوار
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بانک جهانی آذر ماه ســال گذشــته در گزارشی از رشد تا
100درصدی قیمت  22کاالی اساسی و کشاورزی در دنیا
خبــر داده بود.طی یک ماه اخیــر هم اخبار و گزارشهای
متعــددی از اقصی نقاط دنیا حتی کشــورهای اروپایی و
آمریکا درباره گرانی و کمیابی مواد غذایی در رســانههای
معتبر دنیا منتشر شده است.
بر اساس گزارشی که فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد) اخیرا ً منتشــر کرده است ،کشورهای درحالتوسعه
بهویژه آنهایی که به واردات مواد غذایی وابســته هستند
مثل کشــورهای آفریقایی ،مصر و هنــد در معرض خطر
تــورم قیمت بــاالی مواد غذایی قــرار دارنــد .فائو زنگ
خطــر در این زمینه را به صدا درآورده اســت .بر اســاس
آمارهای این سازمان بینالمللی قیمت مواد غذایی در ماه
مارس در جهان رکورد زده و تحلیلگران را واداشــته است
پیشبینیهای خود از چشمانداز بازار مواد غذایی جهان را
اصالح کنند .متوســط قیمت مواد غذایی در ماه آوریل در
جهان  30درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
در گزارش فائو تصریح شــد :حتی اقتصادهای ثروتمندی
مثل آمریکا ،اســترالیا و فرانســه نیز بــا چالشهایی برای
مقابله با تورم مواجه شــدهاند .قیمت باالی مواد غذایی در
این کشورها به تورم شدید در آنها دامن زده است .آمریکا
با باالترین نرخ تورم طی  40سال گذشته مواجه شده است
و انتظار میرود در کوتاهمدت همچنان با قیمتهای باالی
نان ،گوشت و شیر مواجه باشد .استرالیا برای مقابله با تورم
برای نخستین بار طی  11سال گذشته سیاستهای پولی
خود را تغییر داده است .تورم مواد غذایی در فرانسه در ماه
آوریل به  3.8درصد رســید .دبیرکل سازمان ملل متحد با

ابهامات حذف افراد
از فهرست دریافت یارانه
همیــن مبنــا ،یارانــه کل خانــوار را حــذف کــرده اســت.همچنین مســاله بعــدی
مربــوط بــه افــرادی اســت کــه اگرچــه تحــت حمایــت ســازمانهای حمایتــی
همچــون ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند امــا
بنــا بــه دالیلــی همچــون داشــتن یــک خــودرو و … از لیســت یارانــه بگیــران
حذف شدهاند.
بنابرایــن اگر اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان دقیقتر بود باید به صورت پیش فرض
این افراد در فهرســت یارانه بگیران قرار میداد نه اینکه این افراد در بخشــی از

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق تجارت مهبد تنکابن سهامی
خاص به شماره ثبت  3294و شناسه ملی 14008386844
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/5/1
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 1- :ســمت مدیران بــرای مدت دو
ســال به قرار ذیل تعییــن گردید :مریم خاتمی به شــماره ملی
 4282511427به ســمت رئیس هیئت مدیره-ناصر حســنی
به شــماره ملی  4282510978به ســمت نائــب رئیس هیئت
مدیره-علی قاســمه به شــماره ملی  4282505613به عنوان
مدیرعامــل و عضو اصلی هیئت مدیــره 2-دارندگان حق امضا:
کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک
و ســفته و بروات و قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و
مکاتبــات اداری با امضــاء منفرد آقای علی قاســمه ( مدیرعامل
و عضــو اصلــی هیات مدیره ) و همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن ()1319677
آگهی مفقودی
کلیه مدارک ســواری پژو پارس به رنگ ســفید مدل 1399به شــماره موتور
 124k1500593و شــماره شاسی  NAAN01CE0Lk04836مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد ساری
****************************************************************
بیمــه و بــرگ ســبز پــژو  405مــدل  1381بــه رنــگ یشــمی بــه شــماره
موتور 22568111716و شــماره شاسی  81010958مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ساری
****************************************************************
کلیه مدارک ســواری پــژو  405SLX-TU5مدل  1391رنگ ســفید روغنی
شماره موتور  139B0002385شماره شاسی  NAAM31FC4CK851111شماره
پالک ایران817-82ق 37به نام محمدرضا اژکان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است .ساری
****************************************************************
کلیــه مــدارک ســواری چانــگان تیــپ  AT-CS35مــدل  1398رنــگ
ســفید روغنــی شــماره موتــور  *JL478QEE*JC9AC097885شــماره شاســی
 NAS921200K5723507شماره پالک ایران356-92ب 23به نام ثمین سادات
سعیدی شاندشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
****************************************************************
فاضالب استان اصفهان
شركت آب و
دیفرانسیل
سند مالکیت برگ سبز خودرو کشاورزی تراکتور سیستم  ITMدو
تیپ  285رنگ قرمز-روغنی مدل  1391شــماره موتور  LFW11313Yو شماره
شاســی  N3HKA2CE2TAM12843پالک ایران  632-51ک  12متعلق به نبی
عباسی نام پدر احمد به کد ملی  3800211912مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.گنبد
****************************************************************
آقــای محمــد حســین رمضانــی مقــدم نــام پــدر علــی اکبر بــه شــماره ملی
 6358902954مالک خودروی ســواری هاچ بک سیســتم پــژو تیپ 207i-MT
مدل  1398رنگ ســفید-روغنی به شــماره موتور  163B0313023و شماره اتاق
 NAAR03FE6KJ384903به شماره پالک  562-36س  46بعلت فقدان اسناد
(ســند کمپانی -کارت مشخصات خودرو و ســند مالکیت برگ سبز) تقاضای المثنی
اســناد خودروی مذکور را نموده اســت .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود
روی فــوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5
جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت
مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد
****************************************************************
ســند کمپانی و سند مالکیت -برگ ســبز -خودرو کشاورزی تراکتور سیستم
ام -اف تیپ  285رنگ قرمز -روغنی مدل  1389شــماره موتور LFW12215W
و شــماره شاســی  J11420پالک ایران  951-13ک  11متعلق به سلیمان بهرامی
نــام پدر عطا به کد ملــی  1198614366مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.گنبد
****************************************************************
( کارت ماشــین ) خــودرو ســواری پراید  -131بنام حمیــد امامی فر  -پالک
 266ص  55ایــران  16شــماره موتــور  M13 /6372809شــماره شاســی
 NAS411100K3566582مفقــود گردیــده واز درجه اعتبار ســاقط می باشــد.
بروجرد
****************************************************************

اشاره به اینکه روسیه ،اوکراین و بالروس سردمداران تولید
کودهای شیمیایی و محصوالت غذایی هستند ،اعالم کرد
کودهای شــیمیایی و محصوالت غذایی روسیه باید بدون
مانع به بازارهای جهانی راه یابند.
در ایــن میــان در ایران همزمــان با این بحــران غذایی
اقدامات مقابلهای صورت گرفته اســت که گفته میشــود
طــرح اصالح اقتصادی تا حــدودی در این چارچوب بوده
اســت چنانکه معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :با اصالح
نظام یارانه و واقعی ســازی قیمت ،واردات گندم حداقل ۲
میلیون تن کاهش مییابد .شــرکت بازرگانی دولتی ایران
بــا بیان اینکه گنــدم و روغن خــام از عمدهترین واردات
کشاورزی کشور هســتند گفت :طبق آمارها سال گذشته
بیــش از پنج میلیارد دالر گندم و روغن خام وارد کشــور
شده است.
ســال گذشته ،هفت میلیون و  ۷۵هزار تن گندم به ارزش
دو میلیــارد و  ۴۸۶میلیون دالر و یکمیلیون و  ۹۸۳هزار
تن روغن خام به ارزش  ۲میلیارد و  ۷۴۰میلیون دالر وارد
کشــور شــد .مجموع واردات این دو کاالی استراتژیک در
ســال  ،۱۴۰۰ازنظر ارزش جمعاً  ۵میلیارد و  ۲۲۶میلیون
دالر و ازنظــر وزن مجموعــاً  ۹میلیون و  ۵۸هزار تن بوده
و در بیــن محصوالت کشــاورزی ،بعــد از ذرت دامی به
ترتیب روغن خام و گندم ،بیشــترین ارز خروجی از کشور
را بــرای واردات به خود اختصــاص دادهاند .این آمارها در
حالی منتشر میشــود که به اذعان کارشناسان اقتصادی
اصالح نوع کشــاورزی و نیز توجه به دامداری اصلی مهم
در خودکفایی غذایی اســت که با تکیــه بر دانش بنیانها
میتوان به این مهم دست یافت.

اطالعات جزو  ۳دهک کم درآمد جامعه محسوب شوند و در پایگاه رفاه ایرانیان
جزو دهک دهم!
نکتـه بعـدی در مـورد معیـار قـرار دادن سـفر خارجی افـراد اسـت؛ اینطور که
بـه نظـر میرسـد در یک خانـوار اگر یـک نفر هم سـفر خارجی ولـو کاری رفته
باشـد ،جـزو دهـک دهم محسـوب شـده و از دریافت یارانه محروم شـده اسـت.
در حالـی کـه بایـد راسـتی آزمایـی دقیقتـری در خصـوص ایـن معیـار انجـام
میشـد زیـرا صـرف رفتـن بـه سـفر خارجـی نمیتوانـد نشـاندهنده این باشـد
کـه فـرد جـزو افراد متمـول جامعه اسـت.
موضوع بعدی اینکه برخی از خانوارهایی در فهرست حذف شدگان قرار گرفتهاند،
کســانی هســتند که فرزندان آنها بعد از ازدواج اقدام به جداسازی حساب یارانه
خود نکردهاند و خانوار به دلیل وضعیت مالی فرزند ازدواج کرده خود ،از فهرست
مهر
دریافت یارانه حذف شده است.

پاسخ ایران به ادعای کاهش صادرات نفت با ارسال دو میلیون بشکه به چین
پاسخ ایران به ادعای کاهش صادرات نفت ارسال دو میلیون بشکه به چین
است و طبق گزارش ها ،چین در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به قبل
از تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال  2018خریداری می کند.
پس از آنکه رســانه های غربی مدعی شــدند پکن ممکن است در حال
جایگزین کردن بشکه های ایران با محموله های ارزان تر از روسیه باشد،
یک شرکت نفتی بسیار بزرگ ایران قرار است این هفته  2میلیون بشکه
در پایانه نفتی در چین تخلیه کند.
رویترز به نقل از متخصص ردیاب نفتکش «ورتکسا آنالیتیکس» گزارش
داد که کشــتی حامل دیونا متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران ()NITC
به ژانجیانگ در اســتان گوانگدونگ خواهد رسید و محموله به یک پایگاه
ذخیره در بندر جنوبی پمپاژ خواهد شــد.این خبرگزاری میگوید« :این
ســومین محموله نفتی ایران خواهد بود که پــس از دو محموله با اندازه
مشابه در ماههای دسامبر و ژانویه به مقصد ذخایر دولتی ارسال شد».
از آنجایــی که گمرک چین اطالعات دقیــق واردات کاالها را اعالم می
کنــد در  20ژوئــن ،واردات این محموله را گــزارش خواهد کرد.در دو
ســال گذشــته با وجود تحریمهای آمریکا ،چین حجم زیادی نفت ایران
را خریداری کرده اســت و محموله های خریداری شده از ایران در حال
افزایش است.
از ســوی دیگر ایران بخشی جدایی ناپذیر از ابتکار کمربند و جاده چین
است که یک برنامه سرمایه گذاری تریلیون دالری زیرساختی در سراسر
آســیا ،اروپا و آفریقا برای پیوند دادن اقتصاد این قاره ها محســوب می
شــود.طبق گزارش ها ،چین در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به قبل

از تحریم های اعمال شــده علیه ایران در سال  2018خریداری می کند.
هند ،دومین مشتری بزرگ نفت خام ایران قبل از تحریمها ،همچنین در
حال آمادهسازی پاالیشگاههای خود برای واردات است.گفته می شود که
دولت هند یک الگوی قراردادی برای ورود سریع به مذاکرات ایجاد کرده
است .این روند با دیگر مشتریان آسیایی عمده ایران مانند کره جنوبی که
بزرگترین خریدار میعانات گازی ایران قبل از تحریم ها بود ،وجود دارد.
جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشــنبه تاکید کرد که روســیه هیچ
تهدیــدی برای فروش نفت ایران نیســت .روســیه در پــی تحریم های
اســترالیا ،کانادا ،بریتانیا و ایاالت متحده با ممنوعیت صادرات نفت خود
از ســوی اتحادیه اروپا مواجه است.شبح ممنوعیت حدود نیمی از 7.85
میلیون بشــکه در روز نفت خام و پاالیش شده روسیه به اروپا این گمانه
زنی را به وجود آورده است که روسیه به دنبال بازارهای جدیدی در آسیا
خواهد بود به طوری که چین و هند به خرید نفت خام روســیه ادامه می
دهند.بر اســاس ارقام جدید یورواستات ،درآمد روسیه از صادرات نفت به
اروپا در سال  2022نسبت به سال  2021باالتر است.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال ،صادرات نفت خام ایران در سه ماه
نخســت سال جاری به  870هزار بشــکه در روز افزایش یافته که نشان
دهنده افزایش  30درصدی نسبت به کل صادرات در سال  2021است.
تحلیلگر موسســه کپلر ،یک موسسه دیگر رهیابی محموله های نفتی به
این روزنامه گفته اســت ،چین انتظار ندارد به دلیل معامله با ایران تحت
تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرد ،زیرا واشــنگتن «به شدت با روسیه
سرگرم است».
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 ضمانت نامه ها بايد طبق آيين نامه تضمين مصوب هيات وزيران به شماره ۱2۳4۰2تاريخ  94/۰9/22باشد.الف  -ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي
ب  -فيش واريز وجه نقد.
ج -اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها ودولت با قابليت باز خريد قبل از سر رسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)
چ -وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
 محل دريافت اسناد ؛ سامانه تداركات الكترونيكي دولت از تاريخ ۱4۰۱ / ۰۳ / ۰۱تا ۱4۰۱ / ۰۳ / ۰7 مهلت ثبت پيشنهادات مناقصه گران در سامانه تداركات الكترونيكي دولت حداكثر تا ۱4۰۱ /۰۳ /22 تاريخ برگزاري كميسيون مناقصات و بازگشائي پاكات در تاريخ ۱4۰۱ /۰۳ /2۳ تاريخ اعتبار پيشنهاد ۳ :ماههمه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
اين مناقصه در سايت هاي اينترنتي زير نيز(صرفاجهت اطالع) درج شده است:
 -۱پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
 -2پايگاه اطالع رساني شركت آب و فاضالب استان مركزيwww.abfamarkazi.ir :

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

