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رکورد مصرف برق در ایران شکسته شد

توضیحات یک مقام مسئول درباره برنامه استفاده از کارت سوخت شخصی

الزامیشدناستفادهازکارتسوختشخصیبهصورتمرحلهای

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به این که
اجــرای برنامه لــزوم استفاده از کــارت سوخت
شخصیبااولویتدرکالنشهرهایتهران،کرج،
تبریز و اصفهان اجرا میشود ،گفت :این طرح
در مدت زمانی کوتاه در دیگر کالنشهرها و کل
کشورنیزاجرامیشود.بهگزارشروابطعمومی
شرکتملیپخشفراوردههاینفتیایران،امیر
وکیلزادهمدیرعاملشرکتملیپخشفراورده
هاینفتیایرانبابیاناینکهاز ۲۰مردادمرحله
اول استفاده از کــارت سوخت شخصی شروع
می شود ،افزود :اسامی تمامی کسانی که کارت
سوخت نداشتند و از طریق «دولت همراه» کارت
بانکیمعرفیکردهبودندتابهجایکارتسوخت
استفاده کنند ،برای صدور کارت سوخت اعالم
شده است و به زودی کارت سوخت به در منازل
ارســال می شــود.وی در گفت وگوی  ۱۸و ۳۰
دقیقه شبکه خبر سیما ،درباره جزئیات سوخت
گیریباکارتسوختشخصیتوضیحاتیراارائه
کرد و با اشاره به این که استفاده از کارت سوخت

شخصی که به تدریج در کل کشور اجرایی می
شود ،گفت :این روش از قاچاق سوخت و سوء
استفاده از کــارت های سوخت جلوگیری می
کند.مدیرعاملشرکتملیپخشبااشارهبهاین
که اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت
شخصی با اولویت در کالن شهرهای تهران،
کرج ،تبریز و اصفهان اجرا می شود ،افزود :این
طرح در مدت زمانی کوتاه در دیگر کالن شهرها
و کل کشور نیز اجرا می شود .وی اضافه کرد :در
ابتدای اجرای این طرح ،امکان عرضه سوخت
با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت
سوختثبتنامنکردهاندیاکارتسوختراهمراه
خودندارند،وجودداردامابااعمالمحدودیتدر
کمیتبنزین،بهطوریکهبرایمثالبهجای۶۰
لیتر ۳۰ ،لیتر سوخت به راننده عرضه میشود
و به مرور این محدودیت بیشتر می شود تا این
که همه کارت سوخت شان را تهیه یا فعال و از آن
استفاده کنند.وکیل زاده با اشاره به این که رمز
اولیهکارتهایسوختچهاررقمشمارهملیفرد

صاحب کارت است ،تصریح کرد :اگر کسی رمز
کارت سوخت را فراموش کرده باشد ،میتواند با
مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق
تماس با شماره  ۰۹۶۲۷راهنمایی های الزم
را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت
سوختدریافتکند.
به گفته وی ،عــدهای از شهروندان که کارت
هوشمندسوختخودراگمکردهاندودرفراخوان
قبلی از طریق سامانه دولــت همراه ثبت نام
نکردهاند،میتوانندبامراجعهبهدفاترپلیس۱۰+
با در دست داشتن مــدارک ،برای صدور کارت
هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.این مقام
مسئول در خصوص زیرساختهای الزم برای
اجرایاینطرح،گفت:سامانههوشمندسوخت
هیچ گاه جمع آوری نشد و نرم افزار و سخت افزار
آن در جایگاه های سوخت با بازدیدهای انجام
شده توسط کارشناسان آماده کار بوده است و
هیچمشکلیدرجایگاههاوجودندارد.مدیرعامل
شرکتملیپخشفراوردههاینفتیدرخصوص

سخنگویصنعتبرقگفت:روزگذشتهپیکمصرف
بهعدد 57هزارو 681مگاواترسیدتابرایناساس
رکوردجدیدیدرمصرفبرقکشوربهثبتبرسد.به
گزارشخبرگزاریفارس،مصطفیرجبیمشهدی
سخنگوی صنعت بــرق با بیان ایــن مطلب افــزود:
مصرف برق روز گذشته کشور حدود هزار و 200
مگاوات نسبت به روز یک شنبه افزایش یافت.وی
با تاکید بر این که در چهار دهه اخیر پیک مصرف
برق همواره رشد  7درصدی داشته است ،گفت :در
مصرف بنزین و گازوئیل ،گفت :میزان متوسط
روزانــه مصرف بنزین در سال از ابتدای سال تا
کنون ۹۵میلیونلیترومصرفمتوسطگازوئیل
در صنعت حمل و نقل حــدود  ۴۷میلیون لیتر
است.وکیل زاده با اشــاره به این که استفاده از
کارتسوختآمارمختلفیرادربارهمیزانمصرف
با توجه به نوع و کالس خودروها در اختیار ما قرار
میدهد،افزود:جلوگیریازقاچاقسوختخود
به خود باعث کاهش مصرف سوخت و جلوگیری
ازهدررفتمنابعملیمیشود.

جوالن دالالن در پایتخت مسکن مهر

مدیرعامل شهر جدید پردیس 700 :واحد مسکن مهر پردیس در اختیار یک نفر است
مدیرعامل شهر جدید پردیس از جوالن دالالن در
این شهر که به پایتخت مسکن مهر کشور مشهور
است،خبرداد.سیدمهدیهدایتبهفارسگفت:
بعضی افــراد خــاص ،تعداد زیــادی از واحدهای

مسکنمهرراخریداریواحتکارکردهاندومتأسفانه
درمقطعیتوسطعدهایموجناامیدیدرپروژههای
مسکن مهر تزریق و این اقدام باعث شد تا تعدادی
از گروههای هدف ما مسکنهای مهر خود را با

قیمتهای بسیار پایین به فروش برسانند و این
افراد میلیاردر شوند .وی با اشاره به این که گروه
هدفماغالب ًاواحدهایخودرابهدالالنومحتکران
حوزه مسکن واگذار کردهاند ،افزود :به تازگی با

اخبار
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بررسیهاییکهدرمجموعهکارگزاریمسکنمهر
پردیسانجا مداریمموفقبهشناسایییکنفرشدیم
کهبانامیکتعاونی ۷۰۰واحدرادراختیارگرفتهو
درمقاطعمختلفاینواحدها راخریده است.

تابستانامسالهمکاریومدیریتمصرفدر تمامی
بخشهای خانگی ،صنعت ،تجاری و کشاورزی در
ساعاتاوجمصرفموجبشدهاستتامصرفپیک
امسالنسبتبهسالگذشتهتنهایکدرصدافزایش
یابد که این مهم تاثیرگذاری بسیار زیادی در اقتصاد
ملیدارد.سخنگویصنعتبرقدرپایانیادآورشد:
پیشازاینبیشترینمیزانمصرفبرقکشورمربوط
به بیستم تیرماه سال گذشته با رقمی در حدود 57
هزارو 97مگاواتبودهاست.

آزمون  99بدون اعمال تأثیر قطعی معدل برگزار شود
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان
شفافیت و عدالت با ارسال نامه هایی جداگانه به
وزیران علوم ،بهداشت و سرپرست وزارت آموزش و
پرورش ،از آنان خواست با پرهیز از هرگونه تصمیم
گیری تنش زا  ،آزمــون سراسری  99نیز همچون
امسال بــدون در نظر گرفتن تأثیر قطعی معدل
یک ســال ،بــرگــزار شــود .وی همچنین بــار دیگر
خواستار دادن حق انتخاب دفترچه سؤاالت برای
داوطلبان نظام قدیم شد.در بخشی از نامه احمد
توکلی آمده است« :با توجه به این که امسال میزان
پوشش امتحانات نهایی نسبت به سال  97تغییر
مثبت نداشته و حتی سراسری برگزاری امتحانات
استاندارد ،از دو سال به یک سال تقلیل یافته است،
تمامی دالیــل ناعادالنه بــودن تأثیر قطعی معدل
در کنکور  ،98در کنکور سال  99نیز به قوت خود
باقی است .همان گونه که آگاه هستید ،مجلس در
حال بررسی پیش نویس طرحی برای شیوه جدید

سنجش و پذیرش دانشجو است و احتما ًال سال99
آخرین سال برگزاری کنکور به شیوه فعلی خواهد
بود،بنابراینمقتضیاستشورایسنجشوپذیرش
دانشجودراینیکسالباقیماندهازقانونفعلی،از
هرگونهتصمیمتنشزاوحساسیتبرانگیزمانندتأثیر
قطعیمعدل(بههرمیزان)کهباعثدرگیریمجدد
مجلس با این موضوعات خواهد شد جلوگیری کند
و کنکور 99نیز مانند سال قبل با تأثیر مثبت معدل
برگزارشود».دربخشدیگریازایننامهآمدهاست:
«ضمن ًا خواهشمندیم مطالبه حق انتخاب دفترچه
سؤاالت برای داوطلبان نظام قدیم که طی نام های
رسمی به رئیس محترم شورای سنجش و آموزش
تقدیمشدهاستنیزبررسیشود».

