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اخبار کوتاه

واردات و ترخیص پرحاشیه  ۱۳هزار خودرو

 4450خودروی دیگر در گمرک خاک میخورند

با دستور اخیر وزیر صمت برای ترخیص  ۱۰۴۸دستگاه
خودروی پروانه شــده گمرکی ،از  ۱۳هزار خودرویی که
مدتهاســت وارد و دپو شــده بود تاکنون حدود ۸۵۴۸
دســتگاه ترخیص شــده اســت و تکلیف مابقی مشخص
نیست.ماههاســت که اخبار مربوط به خودروهای وارداتی
دپو شــده در رســانهها میچرخد و حواشی خاص خود را
داشــته است؛ از سویی شــرکتهایی این واردات را انجام
داده و بخشی از آنها به مشتریانی که ثبت نام کرده بودند،
اختصاص داشت و خواهان تعیین تکلیف بودند و از سوی
دیگــر چند دســتگاه از گمرک گرفته تــا وزارت اقتصاد،
وزارت صمت و بانک مرکزی در راس موضوع قرار داشتند
و گرههــای ارزی و قانونی که در این بین وجود داشــت
موجب شده بود مدتها راهکار مشخص و توافقی در مورد
ترخیص این خودروها در دستور کار قرار نگیرد.
ماجرا از این قرار بود که از حدود دو سال پیش ،نزدیک
به  ۱۳هزار خودرو وارد شــده بود ،اما بــا توجه به تغییر
شرایط در گمرکات ،بنادر و مناطق آزاد انبار شدند و مجوز
ترخیص نگرفتند.
به گزارش ایسنا،این خودروها به جریان ممنوعیت ثبت
ســفارش واردات خودرو و همچنین تغییر سیاست ارزی
دولت از سال گذشته برخورد کردند ،به هرحال با توجه به
شــرایط خاصی که در بازار ارز و امین منابع وجود داشت،
سال گذشته دولت تصمیم به تغییر رویه ارزی گرفت و به
دنبال آن برای کاهش مصــارف ارزی واردات برخی اقالم
را ممنــوع اعالم کرد که خودرو نیز از جمله آنها بود.براین
اساس واردات خودروهایی که در گمرکات باقی مانده بود
ممنوع شــد و مجوز ترخیص نگرفت چه آنهایی که قبل از
ممنوعیت ثبت ســفارش آمده بوند و چه آنهایی که بعد از
ممنوعیت وارد شدند.
به هر صورت باید آن دســته از خودروهایی که تخلف
قانونی نداشتند با حل و فصل جریان ارزی ،تعیین تکلیف
میشدند که در همین راستا در دیماه  ۱۳۹۷هیات دولت
طی مصوبهای شــرایط ترخیص را مشخص و مهلت چهار
ماههای تعیین کرد تا صاحبان آنهــا با انجام روال قانونی
خودروهــای خود را تحویل بگیرند .بــا پایان این زمان در
نیمه اردیبهشت دوماه دیگر تمدید شد.نیمه تیرماه مجموع

زمان شش ماهه به پایان رسید و آمار و ارقامی که گمرک
در آن زمــان اعالم کرد از این حکایت داشــت که حدود
 ۶۶۵۰دســتگاه ترخیص شــدند که البتــه در ادامه آمار
تکمیلی مسئوالن گمرک از ترخیص حدود  ۷۵۰۰دستگاه
خخودور در زمان قانونی تعیین شــده حکایت داشــت .از
مابقی دستگاههای مانده در گمرک نیز  ۱۰۴۸مورد پروانه
الکترونیکی دریافت کرد ه بودند ۳۴۰ .دستگاه دیگر پروانه
دریافت نکرده بودند و مابقی هم جزئیات عدم ترخیص آنها
مشخص نشد ،اما پروندههای قضایی یکی از مسائلی است
که پیش روی بخشــی از آنها قــرار دارد.با این حال دیگر
زمان تمدید نشد و رحمانی وزیر صمت اعالم کرد که فعال
برنامهای برای تمدید زمان وجود ندارد.

ماجرای ترخیص  ۱۰۴۸دستگاه

در حالی مشــخص نبود که چه زمانی پرونده ترخیص
خودروها بار دیگر به جریــان خواهد افتاد که در این بین
 ۱۰۴۸دستگاه خودرویی وجود داشت که در زمان تعیین
شده از سوی دولت تشریفات گمرکی را انجام داده و حتی
پروانــه گمرکی دریافت کرده بودنــد ،اما با توجه به پایان

زمان نتواســتند خارج شــوند ،موضوعی که گمرک آن را
اعالم کرد.زمان گذشــت و اقدام خاصی از ســوی وزارت
صمت که مســئول پیگیری ترخیص خودروها بود صورت
نگرفت تا اینکه گمرک طی پیشــنهادی به وزارت اقتصاد
از آن خواســت تا با طرح در هیــات دولت مصوبه اصالح
شود به نحوی که بجای عبارت «مهلت ترخیص»« ،مهلت
دریافت پروانه» جایگزین شــود تا حداقل خودروهایی که
پروانه داشــتند ترخیص شــده و در ادامه با تمدید مهلت
مابقــی خودروها نیز تعیین تکلیف شــود ،ولی ظاهرا این
پیشــنهاد گمرک راه بجایی نبرد.چندی پیش رئیس کل
گمرک اعالم کرد که این خودروها که تشریفات آنها انجام
شده اگر ترخیص نشوند متروکه اعالم خواهد شد.
به دنبال آن معاون فنــی و امور گمرکی گمرک ایران
تاکید کرد که این  ۱۰۴۸دستگاه هیچ مشکلی برای خروج
ندارنــد و مراحل قانونی را طــی کردهاند ،اما ترخیص آن
مشــروط به اجازه دولت خواهد بود کــه پیگیری تمدید
مصوبــه یا هر تصمیمی برای خروج خودروهای در گمرک
مانده از اختیارات وزارت صمت اســت.ارونقی گفته بود از

وقتی که این خودروها اظهار شــده و تشریفات گمرکی را
انجام می دهند اگر تا دوماه بعد ترخیص نشــوند گمرک
طبــق مقررات گمرکی آنها را متروکه اعالم میکند که در
این حالت به ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
اعالم خواهد شــد و این سازمان در مورد فروش یا هرگونه
اقدام دیگری برای خودروهای دپو شــده که متروکه اعالم
میشوند،تصمیمگیری خواهد کرد.
در شرایطی احتمال متروکه اعالم شدن  ۱۰۴۸دستگاه
از خودروها وجود داشت که در نهایت و بعد از رایزنیهای
صورت گرفته ،وزیر صمت در مورد این گروه تصمیمگیری
کرده و دستور ترخیص آنها را صادر و به گمرک اعالم کرده
است ،البته این تصمیم با موافقت گمرک ،وزارت صمت و
بانک مرکزی و دســتور نهایی وزیر صمت اخذ و در مرحله
اجرا قرار گرفته است.
این در حالی اســت که موضوع تامین ارزی و مطابقت
ورود خودروهــا با شــرایط ارزی فعلی مــورد توجه بود و
صاحبان خودرو مکلــف بودند تا مابهالتفاوت ارزی واردات
خود را بپردازند هم آنهایی که قبل از سیاست جدید ارزی
دولــت و افزایش نرخ ارز اقدام کــرده بودند و چه آنهایی
کــه بعد از تغییر وضعیــت ارزی واردات انجام داده بودند.
اما بعد از اینکه روز گذشــته اعالم شــد که  ۱۰۴۸خودرو
تعیین تکلیف شده ترخیص خواهند شد ،انتقاداتی از سوی
انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد مطرح است مبنی
بر اینکه درست آن بود که وزیر طبق قانون ،مصوبه هیات
دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در
گمرک اخذ میکرد.

 ۴۴۵۰دستگاه دیگر میمانند

در هــر صورت از حدود  ۱۳هزار خــودروی وارداتی با
توجه بــه آمار  ۷۵۰۰تایی که قبال گمرک اعالم کرده بود
و ایــن  ۱۰۴۸موردی که اخیرا مجــوز ترخیص آن صادر
شده اســت ،حدود  ۸۵۴۸دســتگاه ترخیص میشوند و
حدود  ۴۴۵۰دســتگاه دیگر باقی میمانند که باید تعیین
تکلیف شوند ،در این بین خودروهای دارای تخلف در ثبت
ســفارش و یا تخلفات دیگر وجود دارنــد که پروندههای
قضائی آنها در جریان بوده و به نظر نمیرسد به این سرعت
به نتیجه برسد.

وزیر نفت درخصوص کاهش واردات گاز ترکیه از ایران توضیح داد

برداشت گاز کمتر در تابستان و برداشت بیشتر در زمستان

وزیر نفت در خصوص کاهش صــادرات گاز به ترکیه،
گفت :ترکیه در تابســتان و در فصل گرم کمتر برداشــت
میکند اما در فصل ســرد طبق قــرارداد میتواند بیشتر
برداشت کند که این مسئله نیز اتفاق میافتد.
به گزارش ایســنا ،بیــژن زنگنه در حاشــیه بازدید از
گروه شرکتهای توربو کمپرســور نفت ( )OTCو چند
شــرکت دانش بنیان در شــهرک صنعتی شمسآباد در
جمع خبرنگاران با بیــان اینکه قلب صنعت نفت توربین
و کمپرســور است ،اظهار کرد :هم اکنون بخش عمده گاز
با توربین و کمپرسورهای شــرکت  OTCانتقال مییابد
و بیــش از  ۲۰۰توربیــن و کمپرســور  ۲۵در کشــور از
ســوی  OTCعرضه شده که توســط شرکتهای داخلی
عرضه شده اســت.به گفته او ،تاکنون  ۳.۶میلیارد یورو به
شرکت  ،OTCکار ســپرده شده و  ۲۰۰میلیون یورو نیز
سرمایهگذاری از سوی این شرکت انجام شده است.
وی درباره کیفیت تجهیزات ســاخته شــده از ســوی
شــرکت  OTCگفت :به گواه کارشناسان و مدیران نفت،
مشــکلی در کیفیت تجهیزات وجود نداشته و نکته قابل
توجه در این بخش ،انتقال فناوری در شرکت  OTCاست؛
چراکه این مسئله به درستی اتفاق افتاده و شرکت آلمانی
زیمنس شــریک این شرکت در گام نخســت بوده است.
وزیر نفت با تاکید به این مســئله که زیمنس به درســتی
انتقــال فناوری را انجام داد و آمــوزش خوبی به نیروهای
این شــرکت داده اســت اظهار کرد :شــرکت زیمنس در
شــرایط تحریم ایران را ترک کرد و این مسئله موجب شد
که به همت متخصصان شــرکت  OTCفناوری برگرفته
از زیمنس بومی ســازی شــود .زیمنس پس از برجام به
گواه مدیران شــرکت  OTCتمام کار این شرکت را تایید
کــرده و اعالم کرده که این شــرکت در کالس بینالمللی
کار میکند.به گفته زنگنه وزارت نفت ســاخت پمپهای
درون چاهی ،ساخت کمپرســور برای جمعآوری گازهای

مشعل ،بخش فشار افزایی سکو در بخش دریایی ،ساخت
مینی  LNGرا به شــرکت  OTCتوصیه کرده است.وی
در پاســخ به این ســوال که آیا وزارت نفت در مواردی که
به شرکت  OTCتوصیه کرده ،قرار است اقداماتی را انجام
دهد ،گفت :در برخی از کارها همچون کمپرسورهایی که
در دریا برای فشــارافزایی اســت یا در بخش جمعآوری
گازهای فلز در فاز جنوبــی اقداماتی را انجام میدهیم اما
در برخی از بخشها همچون  LNGکارفرما ما نیستیم و
فقط توصیه و حمایت میکنیم و قرار است که این طرحها
در قالب شــرکتهای دانش بنیان انجام شود.او با اشاره به
اقدامــات وزارت نفت برای حمایت از شــرکتهای دانش
بنیان گفــت :برنامههایی را در این راســتا داریم که یکی
از آنها ،اعطای وام به شــرکتهای دانش بنیان است که
این شرکتها نیز میتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند.
وزیر نفت بهترین حمایت از این شرکتها را کار دانست و
افزود :در ســال  ۱۳۷۹با واگذاری  ۵۰توربین و کمپرسور
 ۲۵مگاواتی به شرکت  OTCحمایت خود را آغاز کردیم
و اکنــون نیز ادامه میدهیم و در حال حاضر شــرایط به
گونهای اســت که عمده توربین کمپرسورهای بخش گاز
و کمپرســورهای صادراتــی گاز در پاالیش پارس جنوبی
به این بخش داده شــده اســت.وی با بیان اینکه در حال
حاضر این شــرکت وارد بخش پتروشیمی نیز شده است،
گفــت :قطعا وزارت نفت حمایت خود را از این شــرکت و
شرکتهای اینچنینی خواهد داشت .در بخش پتروشیمی
نیــز باید گفت که مهمترین تجهیزاتی که مورد اســتفاده
قرار میگیرد ،الکتروکمپرسورها هستند که باید برای آنها
نیز بازار ایجاد کنیم و برای این موضوع باید سرمایهگذاری
صورت گیرد.
زنگنه ادامه داد :نباید حرفها در حد شــعار باشــد ،به
همین دلیل باید پولی وجود داشــته باشــد که بتوانیم در
تجهیز منابع به این شــرکتها کمــک کنیم .چرا که تنها

در این شرایط است که کار پیش میرود.او درباره اقدامات
وزارت نفــت برای تامین مالــی از طریق بورس گفت :این
طرح در حال انجام اســت و در بخش اول ســرمایه جذب
شــد اما با پیمانکار با مشکالتی روبرو شدیم که برای حل
این مسئله نیز چندین جلسه برگزار کردیم تا بتوانیم این
مشــکالت را کاهش داده و یا حل کنیم.وزیر نفت با بیان
اینکه این طرح در حال پیشــرفت اســت و متناسب آن
نیــز دوباره از بازار اجازه گرفتهایم تا بتوانیم پول بیشتری
ع کنیم ،گفت :اوراق مشــارکت منتشر میشود و ما
را جم 
تا شــش میلیارد دالر از شــورای اقتصاد اجازه گرفتهایم
اما تا جایی که پیشــرفت وجود داشــته باشد کار را انجام
میدهیم.وی با تاکید به این مسئله که تاخیر و توقیفی در
عرضه نفت به بورس صورت نگرفته است اظهار کرد :نفت
خام ،میعانات و فرآوردههای نفتــی را در رینگ صادراتی
بورس عرضــه کردهایم که در بخــش فرآوردههای نفتی
بســیار موفق بودیم و بیــش از میزانی که فکر میکردیم،
توانستیم موفقیت کســب کنیم .چرا که تقاضا و قیمتها
بسیار مطلوب بود.زنگنه با بیان اینکه در بخش نفت تنها
موفقیت نداشــتیم که دلیل آن هم ماهیت این دو بخش
بود؛ چرا که ایرانیها با ظرفیتهایی که دارند به اندازههای
کوچکتر صادرات که برای فرآوردههاست آشنا هستند اما
با این وجــود باز هم عرضه را ادامه خواهیم داد و ســعی
خواهیم کرد که مشــکالتی که در این حوزه وجود دارد را
برطرف کنیم.

پیشبینی کاهش تولید نفت اوپک

وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشبینی
شــما از نتیجه نشست پنجم دســامبر اوپک چه خواهد
بود ،گفت :پیشبینی میشــود تــا رقم کاهش تولید نفت
بیشتر شــود ،به این معنا که کاهش بیشتری را از سمت
اوپک در بازار را شاهد باشــیم.وی درباره آخرین وضعیت
طرح ســیراف با اســتفاده از تنفس خوراک مشابه طرح

پتروپاالیشــگاهها گفــت :این امکان وجــود دارد ،چراکه
کارهای بانکی طرح ســیراف تقریبا با کمک بانک مرکزی
و بانکهــای عامل انجام شــده و رونــد وام گرفتن برای
این طرح از ســوی بانکهای مختلف در حال انجام است
و تقریبا نهایی شده اســت.زنگنه با بیان اینکه میتوانیم
نزدیک  ۲۰هزار میلیارد تومان از بانکها برای این طرح وام
بگیریم ،اظهار کرد :این در حالی است که منبع تامین ارز
این طرح نیز پیش بینی شده و همه اینها به معنای انجام
مرحلهی نخست یک پتروپاالیشگاه است.او با تاکید بر این
مســاله که حدود هشــت تا  ۸.۵میلیون تن نفتای سبک
و ســنگین در این طرح تولید میشود که برای مرحلهی
بعدی آن پتروشــیمیهایی را طراحی کردیم که در بخش
پاییندســتی محصوالت با ارزشی را تولید میکنند ،ادامه
داد :حدود یک ماه است که آییننامه طرح پتروپاالیشگاهها
را تدوین و به دولت ارسال کردهایمو در این آییننامه تمام
نکات را مدنظر قرار دادهایم و این موضوع اکنون در مرحله
نظرخواهی در دولت است تا تصویب شود.

مشکل تامین بنزین سوپر حل شد

وزیر نفت گفت :بنزین سوپر چند روزی به خاطر تامین
پاالیشــگاه اراک و مشکالت دیگر با کمبود روبهرو شد که
تاکید کردم که این مشــکل حل شــود که در حال حاضر
عمده مشــکل تامین بنزین سوپر آن طور که به من اطالع
دادهاند ،حل شــده اســت.وی درباره خواسته برزیل برای
پیوســتن به اوپک گفت :من اگــر برزیل بخواهد به اوپک
بپیوندد من مشکلی ندارم اما با پیوستن کشورهای کوچک
به اوپک موافقت نمیکنم.او درباره عرضه پنج درصد سهام
آرامکو و تاثیر آن بر بازارهای جهانی نفت خام ،گفت :بازار
همــان روال را دارد و قیمت نفــت اکنون در محدوده ۶۰
دالر برای هر بشکه در نوسان است و هرچه تالش میشود
قیمت نفت باال برود از رقم  ۶۰دالر به ازای هر بشکه باالتر
نمیرود و در همین سطوح میماند.

از سوی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

جزئیات اجرای طرح خرید حمایتی زعفران در بورس اعالم شد

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به شیوه مطلوب
استفاده از سازوکار بورس کاال در خرید و فروش زعفران ،جزییات طرح خرید
توافقی زعفران در ســال  ۹۸با هدف تنظیم بازار طالی سرخ ایرانی را تشریح
کرد.
به گزارش «کاالخبر» به نقل از پات ،حســین شــیرزاد با اشــاره به اینکه
زعفــران اصیل ایرانی ،محصولی منحصر به فــرد با ارزشهای جهانی بوده که
حفــظ جایگاه تاریخــی و بینالمللی آن در رأس سیاســتهای وزارت جهاد
کشاورزی و ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران قرار دارد ،اظهار داشت:
در ســال زراعی گذشته با عنایت به نوسانات ارزی ،قیمت هر کیلوگرم زعفران
نگین حدود  ۱۳میلیون تومان بوده ولی در سال جاری این رقم به پایین تر از
 ۸میلیون تومان تنزل یافته که متاســفانه مالحظه گردیده منشاء این کاهش
شــدید قیمت در خارج از کشــور و با ترفندهای دامپینگی دالالن بینالمللی
بوده است.
شــیرزاد در ادامه افــزود :با پیگیری به عمل آمده توســط وزارت متبوع و
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی و همچنین تالشهای مجدانه نمایندگان
مردم شهرستانهای تولیدکننده زعفران در مجلس شورای اسالمی ،هماهنگی
الزم با ســازمان برنامه به عمل آمده و با ابالغ وزیر جهاد کشــاورزی در تاریخ
 ۱۳۹۸.۸.۸طرح خرید حمایتی زعفران از کشــاورزان کلید خورده اســت.این

مقام مســئول در ارتباط با چشم انداز مداخله هدفمند وزارت جهاد کشاورزی
و ســازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار زعفران کشور تصریح کرد :بازیابی
و تثبیت مرجعیت قیمت زعفران در ایــران برای بازارهای بینالمللی به جای
تبعیت از قیمتهای کاذب ،تناســب جایگاه تجاری با جایگاه تولید و صادرات
زعفران ایران در دنیا و کاهش آثار رقابت مخرب تجار غیرحرفه ای در بازارهای
هدف صادراتی از جمله اهداف مهم این طرح حمایتی به حساب میآید.شیرزاد
در ادامه با تشــریح اقدامات اجرایی انجام شــده در روزهای اخیر در چارچوب
ابالغیه وزیر جهادکشــاورزی یادآور شد :این سازمان بالفاصله پس از دریافت
ابالغیه ،با تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی خرید حمایتی زعفران ،نسبت
به اســتقرار  ۱۸مرکز خرید در شهرستانهای زعفران خیز استانهای خراسان
رضوی و جنوبی اقدام نموده که خوشــبختانه طی یکــی دو روز اخیر ،با تنها
خریــد حمایتی  ۲تن زعفران ،شــاهد تعدیل قیمت این محصــول در بازار و
نزدیک شدن به قیمتهای حمایتی بودهایم.
وی همچنیــن در خصــوص تأمین مالــی و نحوه اجــرای عملیات طرح
خاطرنشــان کرد :به استناد بند  ۱۰ابالغیه وزیر و مفاد دستورالعمل تنظیمی،
ضمن تشــکیل کارگروههای اســتانی در قطبهای تولید زعفران با مسئولیت
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ،دبیری تعاون روســتایی و عضویت
نماینــدگان ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت و نظام صنفی کشــاورزی،
نســبت به انتخاب مباشــر خرید از بین اتحادیهها و تعاونیهای روســتایی و
کشــاورزی و انجام اقدامات نظارتی و اجرایی مبادرت خواهد شد .ضمن آنکه
براساس وزیر محترم ،اولویت خرید زعفران از کشاورزان با بخش خصوصی بوده
و نقش کارگروه خرید حمایتی ،تعیین قیمتهای منصفانه و رصد قیمتها به
منظور ایجاد تعادل و پر کردن خألهای ناشی از نوسانات بازاری خواهد بود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشریح کامل شیوه خرید
حمایتی شــامل حمل و نقل ،انبارداری و بیمه گری محصول خریداری شــده
اعالم داشت :همانند سال گذشته و به تأسی از شیوه موفق استفاده از سازوکار
بــورس در خرید و فروش زعفران ،مطابق دســتورالعمل مربوطه ،کشــاورزان
زعفران کار با اخذ معرفی نامه از مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان مربوطه
و تعیین میزان محصول قابــل تحویل به یکی از انبارهای بورس کاالی ایران،
مراجعه نمــوده و پس از انجام آزمایش کیفی محصــول و تایید انطباق آن با
استاندارد ابالغی قبض انبار به نام کشاورز صادر خواهد شد.
شــایان ذکر است بر اســاس تصمیم کمیته فنی نرخ گذاری زعفران ،برای
خریدهای حمایتی هر کیلو گرم زعفران نگین ،معادل  ۱۰میلیون و 500هزار
تومان ،شــبه نگین به قیمت  ۹میلیون و 500هزار تومان ،زعفران رشــتهای
درجه یک  ۹میلیون و رشــتهای درجه دو معادل  ۸میلیون و 200هزار تومان

9

تعیین شده و زمان اجرای طرح از  ۱۳۹۸.۸.۸لغایت ۱۳۹۸.۹.۳۰خواهد بود.
انتظار میرود با توجه به شــرایط مناســب ســال جاری نظیر حمایتهای
آموزشــی  -ترویجی وزارت جهاد کشــاورزی همراه با بارشهای مطلوب سال
زراعی ،تولید محصول زعفران امسال به حدود  ۵۰۰تن بالغ گردد.
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه ساختار شهر آسیا شرکت سهامی

خاص به شماره ثبت  9282و شناسه ملی  10100388412به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/07/30تصمیمات ذیل اتخاذ شــد- 1 :

محل شــرکت از نشانی قبلی به نشانی استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی
کرج رجایی شــهر فاز  3بلوک  3بلوار انقالب شــمالی خیابان ش حسن سنجابی
(گلســتان  2غربی) پالک  22طبقه چهارم واحد  7کد پســتی 3146836163

منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنانه اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالک

استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()652208

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (نوبت اول)
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی
می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد
شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست
 - 1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  12فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  5052/52مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -2ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  13فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  6675/20مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -3ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  14فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  2537/25مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -4ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  15فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  13999/70مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -5ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  16فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  5347/66مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -6ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  17فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  12935/40مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -7ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  18فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  2638/88مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت
 -8ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی  6469468969تحت پالک  19فرعی
از  11اصلی بخش 12به مساحت  4766/52مترمربع به آدرس سنندج روستای خواشت .م الف13168:
تاریخ نوبت اول1398/7/29 :
تاریخ نوبت دوم1398/8/14 :
جالل شجاعی– رئیس ثبت منطقه دو سنندج

توسعه مناسبات تجاری میان ایران و بالروس
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشــورمان در دیدار با خاتســکو اناتولی «وزیر
کشــاورزی و غذای کشور بالروس» بر توســعه و تعمیق مناسبات تجاری میان
دو کشــور تأکید کرد.به گزارش شــاتا ،رضا رحمانی در این دیدار که در حاشیه
برنامههای نمایشگاه بینالمللی واردات چین انجام گرفت ،با اشاره به ظرفیتهای
دو کشــور ایران و بالروس در حوزه کشــاورزی و مواد غذایی ،افزود :گســترش
مناسبات تجاری و تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان دو کشور باید در دستور کار
قرار بگیرد .شــایان ذکر است که رضا رحمانی در دیدار با وزیر تجارت ازبکستان
نیز ،بر گســترش و توسعه مناســبات و مراودات تجاری و فعال سازی کریدور
ارتباطی شمال به جنوب تأکید کرده بود.

طراحی و تولید نسل جدید ترانسفورماتور
به دست جوانان ایرانی
محققان ایرانی در شرکت ایران ترانسفو پس از ماهها تالش موفق شدند برای
نخستین بار در منطقه خاورمیانه ،نسل جدید ترانسفورماتوری را طراحی کنند
که کامال ایرانی بوده و به مرحله تولید رسیده است ،ترانسهائی که دارای ویژگی
منحصر به فرد کنترل از راه دور هســتند.به گزارش خبرنگار ما :مهندس تقی لو
مدیر عامل شــرکت بازرگانی ایران ترانسفو با بیان اینکه نسل جدید ترانسهای
تولید شده مجهز به سیستم مرکزی است ،گفت :این سیستم پارامترهای حیاتی
ترانســفورماتور از قبیل مقدار جریان بــرق ورودی و خروجی ،ولتاژ برق ،دما و
کیفیــت و مقدار توان ترانس را آنالیز و در داخل خود ذخیره کرده و ســپس از
طریق شــبکه  GSM/GPRSیا خط ارتباطــی اختصاصی ( LoRaدر صورد
عدم وجود شــبکه  )GSM/GPRSبه سرور مرکزی مستقر در شرکت توانیر
یا شــرکتهای توزیع و یا سامانه ای مشتری ،ارسال میکند .وی افزود :در واقع با
تولید این نســل جدید ترانسفورماتورها ،هر دستگاه از این ترانسها در هر نقطه
ای که در شــبکه برق کشور بکار گرفته شود ،قابل رویت پذیری و مانیتورینگ
است و همه علمکرد آن نیز از راه دور کنترل میشود و اگه به هر دلیلی(افت فشار
و ولتاژ ،قطع برق ورودی و یا ســرقت) از شــبکه برق کشورخارج شود ،با ارسال
ســیگنال و پیام مخصوص ،مرکز را در جریان قرار میدهد.مهندس تقی لو در
ادامه تولید نســل جدید ترانسفورماتور را پیشرفتی مهم برای صنعت برق کشور
محسوب دانست و افزود :جمهوری اسالمی ایران یکی از پنج کشور برتر آسیا در
حوزه تولید انواع ترانسفوماتور است.

شروع برخورد قانونی با نانوایان متخلف
معاون ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و تولیدکننــدگان تصریح کرد:
پس از ابالغ مصوبه کارگروه ملی ســاماندهی گندم ،آرد و نان ،این ســازمان در
بخشنامههای متعدد نظارتی مراتب را به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها
و اتاق اصناف ایران مبنی بر ضرورت تشدید اقدامات کنترلی و بازرسی ابالغ کرده
است .سید داود موسوی در ادامه افزود :براساس مفاد این ابالغیه ،اولویت پخت و
عرضه با نان ساده بوده و پخت نان با افزودنیها و یا وزن متفاوت فقط با تقاضای
مشتری انجام خواهد شد.او ادامه داد :واحدهای نانوایی مکلف به نصب نرخنامه
متحدالشکل تهیه شده توســط اتحادیه نانوایان ،در معرض دید عموم بوده و از
روز یکشــنبه مورخ  12آبانماه هرگونه عــدول از وزن چانه ،قیمتهای مصوب
و عدم نصب نرخنامه ،تخلف محســوب شــده ،با متخلفان برخورد قانونی انجام
خواهد گرفت.موســوی اضافه کرد :طرح نظارتی موصوف تا رســیدن به مرحله
آرامش کماکان ادامه خواهد داشــت و همشــهریان عزیز از طریق تلفن  124و
اپلیکیشــنهای موجود و سامانه اطالع رســانی قیمت کاال و خدمات به نشانی
 IR.124میتوانند نسبت به ثبت شکایت خود در این زمینه اقدام کنند.
بانک و بیمه

اعالم شرایط افزایش سرمایه بانکها
بانــک مرکزی برای افزایش ســرمایه بانکها از محل مــازاد تجدید ارزیابی
داراییهــا مالحظات خاصی دارد .فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی در
اینباره گفت :نکته اول این اســت که از ســوی بانکها ،دارایی که باید فروخته
شــود ،نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقهبندی شده و بانک از آن محل
افزایش سرمایه داشته باشد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،حنیفی ادامه
داد :نکته دوم اینکه این داراییها و ســهمها عمدتا به پشتوانه پول سپردهگذار
خریداری شده است ،با توجه به این که به طور متوسط فقط  ۵درصد منابع بانکها
از محل وجوه صاحبان ســرمایه تامین شــده ،ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید
ارزیابی داراییها که متعلق به عمده سپردهگذاران است ،در سرمایه بانکها منطقی
نیست .در واقع این دارایی ،به طور مشاع بین سپردهگذار و سهامدار است.حنیفی
افزود :در مساله سوم نیز دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده ،قابل تجدید
ارزیابی و بردن به حســاب سرمایه نیســت؛ چرا که این دارایی با پرداخت دیون
شــخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.این مقام نظارتی در مورد اینکه با
این وصف بانکها از چه محلی میتوانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به
حساب سرمایه ببرند ،پاسخ داد :آنچه که در سمت راست ترازنامه بانکها مانند
شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد ،توسط بانکها میتواند مورد
تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.

امکان فعالسازی رمز پویای مشتریان بانک پاسارگاد
بصورت اینترنتی

جهت جلوگیری از ســوء اســتفاده از اطالعات کارتهــای بانکی و افزایش
امنیت در پرداخت ها ،به مشتریان توصیه میشود در اسرع وقت نسبت به فعال
ســازی رمز پویا (یک بار مصرف) کارتهای بانکی خــود اقدام کنند.به گزارش
روابطعمومی بانکپاسارگاد ،با توجه به اینکه استفاده ار رمز دوم پویا موجب ارتقاء
امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشتهای غیرمجاز و سوءاستفاده
ی شود ،به مشتریان گرامی توصیه
از کارتهای بانکی در تراکنشهای اینترنتی م 
میشود چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده میکنند ،در اسرع وقت از طریق بانک
صادرکنند ه کارت خود نســبت به پویاسازی رمز دوم (رمز یک بار مصرف) اقدام
کنند.گفتنی است مشتریان بانک پاسارگاد میتوانند با سهولت ،از طریق سامانه
بانکداریمجازی و یا ســامانه موبایلبانک (همراه بانک) ،رمز پویا را فعال کنند
و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفا از طریق ســامانه موبایلبانک (همراه بانک)
اقدام کنند.
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی (نوبت دوم)
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوســیله مشخصات امالک در دو نوبت به
فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از
تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 - 1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  12فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  5052/52مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -2ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  13فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  6675/20مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -3ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  14فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  2537/25مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -4ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  15فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  13999/70مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -5ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  16فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  5347/66مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -6ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  17فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  12935/40مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -7ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  18فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  2638/88مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
 -8ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای فاتح محمدی فرزند طاهر کدملی 6469468969
تحت پالک  19فرعی از  11اصلی بخش 12به مســاحت  4766/52مترمربع به آدرس ســنندج
روستای خواشت
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