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سه شنبه  15آبان 1397

خبرها

افزایش پنج درصدی قیمتها
در بازار دستگاههای دیجیتال

بخش اقتصاد -ماه گذشته انواع محصوالت دیجیتال با کاهش
نسبی قیمت مواجه شد؛ اما گزارشات میدانی نشان میدهد این
رویه طی چند روزگذشته روند عکس به خود گرفته است.
به گزارش ایلنا ،بازار دیجیتال همواره تاثیر مستقیمی از نرخ ارز
به خود میگیرد و بررسیها نشان میدهد که طی چند روز اخیر
نوسانات دالر بار دیگر روند قیمتها در بازار را با افزایش مواجه
کرده است.
گزارشات میدانی حکایت از آن دارد که بازار گوشیتلفنهمراه
بیشترین تاثیر را از این افزایش قیمت به خود گرفت ه است و اغلب
مدلها با رشد  5تا  7درصدی قیمت مواجه شدهاند.
ی تلفنهمراه دراینباره به
آرش عروجلو یک ازفروشندگان گوش 
خبرنگار ایلنا گفت :متاسفانه طی ماههای اخیر روند قیمتها
براساس نرخ لحظهای ارز تعیین میشود و با نزدیک شدن به 13
آبان و اجرایی شدن تحریمهای آمریکا پیشبینی میشد که با
افزایش قیمتها در بازار مواجه شویم.
وی افزود :قیمتهای فعلی نیز از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر
تاثیر گرفته است و اگر قیمتهای ارز بهویژه دالر روند افزایشی
داشته باشد ،بازهم شاهد باال رفتن قیمتهای گوشی و لوازم
ن اینکه رکود
ن همراه با بیا 
جانبی خواهیم بود .این فعال بازار تلف 
بیسابقهای در بازار حاکم است ،اظهار کرد :تجربه نشان میدهد،
وقتی قیمتها روند صعودی به خود میگیرند ،خریداران به بازار
رجوع میکنند؛ اما با توجه افزایش چشمگیر قیمتها در ماههای
اخیر مردم قدرت خرید گوشیجدیدی را ندارند و به همین دلیل
کسبه فروش چندانی نداشته و بهتر بگویم میزان خرید و فروش
در بازار صفر است.
عرجلو در پاسخ به اینسوال که بعد از اجرایی شدن تحریمها روند
قیمتها چگونه خواهد بود ؟ گفت :همانطور که گفتم قیمتها
در بازار موبایل از نرخ دالر تاثیر میگیرد؛ اما به نظر میرسد بعد
ازاجرایی شدن تحریمها بازار ثبات پیدا خواهد کرد و قیمتها
رفتهرفته روند کاهشی به خود بگیرند و البته امیدواریم که چنین
اتفاقی رخ دهد و مردم با افت قیمتها  ،دوباره راهی بازار شوند.
بررسیها نشان میدهد که بازار رایانه نیز تفاوت چندانی با بازار
موبایل ندارد و فعاالن این صنف نیز با رکود مواجه هستند.
محسن ساعد یکی از فروشندگان تجهیزات رایانهای درباره
ن بازار به ایلنا گفت :کسادی ماهها است
وضعیت قیمتها در ای 
که در بازار ملموس است و اغلب فعاالن این عرصه یا تغییر شغل
دادهاند و یا چنین فکری در سر دارند.
این فعال بازار افزود :قیمتها در بازار طی چند روز اخیر با افزایش
نسبی مواجه شد و بیشتر دستگاههای رایانهای رشد قیمت 5
درصد را تجربه کردهاند.
ساعد با بیان اینکه تجهیزات رایانهای مدتهاست که از سبد
خانوار حذف شده است ،گفت  :در این روزها که با رشد تورم
مواجه هستیم  ،مردم درتالشند تا مایحتاج ضروری خود را فراهم
کنند و به همین دلیل برای محصوالت دیجیتال هزینه چندانی
نمیکنند و تنها شرکتها و سازمانها هستند که برای امور خود
مجبور به خرید کاالی دیجیتال میشوند.

تولید روزانه ۱۰۰میلیون لیتر
بنزین در آستانه تحقق

سال نوزدهم /شماره 5064

سودجویان بازار ارز غالف کردند

بخش اقتصاد -این روزها چشم بیشتر مردم به بازار طال و ارز است ،چراکه
رسانه های بیگانه با اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی در این حوزه
شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بازار ارز در ریلی روان به نام ثبات در نرخ
اسعار خارجی در حال حرکت است؛ به طوری که در یک الی دو هفته گذشته تا
به دیروز هیچ جهش نرخی رخ نداده و همچنان تقاضا برای ارز با کمترین میزان
رو به روست  .دیروز دالر در بازار غیررسمی حدود  14الی  14.300تومان در
حال عرضه بود .یورو نیز طبق اعالم روزانه بانک مرکزی به مسافران،دانشجویان
و فرصت های مطالعاتی با نرخ  14هزار و  307هزار تومان عرضه
می شود.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که این بانک ،با تنظیم دقیق منابع و مصارف
ارزی کشور ،تالش خود را همانطور که در هفتههای اخیر نشان داد بر ثبات بازار
پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روز افزون پول ملی و افزایش رقابت
پذیری اقتصاد و جلوگیری از نوسانات را هدف قرار داده است .
وی این وعده را هم داده است که بانک مرکزی در کنار برنامه ریزی برای تعادل
بازار ارز و کنترل تورم در کنار دولت ،وضعیت معیشتی و رفاهی مردم ،خصوصا
دهک های پایین درآمدی را مدنظر دارد و از هیچ کوششی برای بهبود شرایط
فروگذار نمی کند.

متقاضیان ارز واقعی شدند
یک منبع آگاه در بانک ملی  ،اظهار کرد :روزهای اخیر تغییرات
نرخی در بازار ارز مسافرتی و دانشجویی مشهود نبوده و بازار در
روند بسیار ثابتی قرار گرفته بود ،به نظر می رسد واقعی شدن
متقاضیان این بازار مشکالت قبل را نیز از بین برده است.
همچنین طبق مشاهدات عینی از بازار ارز واقع در میدان
فردوسی ،جوی آرام بر بازار حاکم است  ،بسیاری از افراد فعال
در صرافی های این مکان نیز معتقدند حذف تقریبی دالل ها
و تاثیر مجازات سنگین مخالن بازار ارز ،باعث شده است تا
معامالت ،جامه واقعی بر تن کرده و دالل ها زمینه را برای
فعالیت خود مناسب نبینند.
میزان عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز فرصت سودجویی
را از شیادان گرفت
یکی از صرافان فعال در بازار ارز در گفت و گو با خبرنگار
بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر بازگشت گرانی به این
بازار گفت :به نظر می رسد این فعالیت های منفی از جانب عده
ای در خارج از کشور تغذیه می شود زیرا بازار ارز این روزها ،
جو شلوغی را مشاهده نمی کند وصرافی ها نیز با نرخ های کامال معقول در حال
معامله هستند.
وی اظهار کرد :با توجه به تجربه این جانب در بازار ارز  ،دیگر شاهد روند صعودی
قیمت ارز نخواهیم بود .چرا که آن اضطراب موجود در بازار نیز بیشتر بر پایه مان ُور
جنگ روانی ایجاد می شد.
همچنین شایان ذکر است که نظارت جدی و دقیق بانک مرکزی ،بر میزان
عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز این جرات را از برخی سودجویان گرفت تا با
دستکاری نرخ ها به صورت دلخواه موجب برهم زدن بازار ارز باشند.
بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعالم
کرده که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن به هر دلیل و
بهانهای ناکام شده است .با معافیت تدریجی کشورهای متعدد از تحریم خرید
نفت ایران ،فضای آتی تجاری و درآمدی کشور مشخصتر میشود.
همچنین به این نکته هم اشاره کرده است که در ماههای اخیر ،ایران ذخایر ارزی
خود را به حد مطلوب رسانده و متناسب با شرایط در حال تغییر ،حتی در شرایط
بسیار نامحتمل به حداقل رساندن صادرات نفت ،برنامه متناسب با آن را دارد.

تقاضای غیر منطقی برای خرید سکه و طال و همچنین ارز
مشاهده نمی شود
محمد کشتی آرای ،رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف ایران
در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان،اظهار کرد :بازار در شرایط مطلوبی به سر می برد و کامال آرامش در
آن حس می شود .وی افزود :تقاضای غیر منطقی برای خرید سکه و طال و
همچنین ارز مشاهده نمی شود و این امر بیانگر واقعی شدن بازار و کوتاه شدن
دست دالل ها از این بازار است.
کشتی آرای از وجود ثبات در بازار در دو هفته گذشته تا کنون خبر داد و
گفت :این آرامش به دو دلیل بوجود آمده است یکی از این دالیل واقعی شدن
متقاضیان است.
این اظهار نظرها همگی از بی تاثیری فشار روانی از آن سوی مرزها بر اقتصاد
ایران خبر می دهد چراکه تحریم ها بحث جدید و نوظهوری نیستند و تنها با
زبان های مختلفی برای ایران تعریف می شوند و کارشناسان و مسئوالن مربوط
همواره آمادگی خود را برای مقابله با این موضوع اعالم کرده اند.

برقراری کانال مالی با اتحادیه اروپا
کامران سلطانی زاده ،مدیر روابط عمومی کانون صرافان با اشاره وضعیت فعلی
بازار آزاد ارز گفت :شرایط مطلوب حال حاضر در بازار ارز ،به مدیریت به جا و
برنامه ریزی صحیح بانک مرکزی بر می گردد.بسیاری از خبرگزاری های آنسوی
مرزها به تاثیر تحریم ها بر ایران پرداخته اند که ما معتقدیم این تحریم ها تنها
یک بار روانی است و تاثیر چندانی بر بازارهای ما نخواهد گذاشت زیرا این موضوع
برای ما جدید و نوظهور نیست.
وی افزود :زمانی که بانک مرکزی صرافی ها را به رسمیت شناخت و اجازه تعیین
نرخ را به صورت مستقل در اختیار آن ها قرار داد به نوعی
آبی به روی آتش این نهادها ریخت.صرافی ها از چند ماه
قبل منابع خود را از طریق عرضه و تقاضا تامین می کردند
که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی کانون صرافان ایرانیان گفت :عامل
دیگری که منجر به واقعی سازی بازار ارز شد ،ایجاد بازار
توافقی برای تجاری بود که نیاز به تهیه ارز فوری و واردات
کاالی مورد نظر خود را داشته اند.
وی ابراز کرد :اما اصلی ترین موضوعی که منجر به ایجاد
آرامش فعلی در بازار ارز شده است ،کوتاه کردن دست
دالالن و سودجویانی که هم به صورت واقعی و هم به صورت
مجازی در کانال و گروه ها فعالیت می کردند  ،است .
سلطانی زاده بیان کرد :همین موضوع میزان باالیی از
نگرانی صرافی ها و حتی عموم مردم را که تغییرات نرخ ارز
در بازار بر معیشت آن ها نیز تاثیر می گذاشت ،را بر طرف
کرد.در کل زمانی که بتوان فرکانس های روانی منفی را در
بازارها مهار کرد ،دیگر شاهد نوسانات و اتفاقات از این قبیل
نخواهیم بود که خوشبختانه این روزها نیز شاهد آن هستیم.
وی اضافه کرد :عامل دیگری که ما را در پیشرفت و ثبات
در بازارهایمان ،کمک می کند ایجاد کانال های ارتباطی
میان ایران و اتحادیه اروپاست که در هر حالت میزان ارز
مورد نیازمان را تامین خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی کانون صرافان ایرانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
آیا فروش ارز در بانک ها مشکلی برای صرافی ها ایجاد نمی کند ،گفت :همگی
باید دست در دست هم بدهیم تا از پیج و خم مشکالت اقتصادی و بحران های
احتمالی عبور کنیم ،قطعا فعالیت بانک برای عرضه ارز به متقاضیان هیچ مشکلی
را برای صرافی ها ایجاد نمی کند،شاید ما در برخی موارد با سود و درآمد کمتری
مواجه شویم اما باید بدانیم که فرهنگ فداکاری باید در کشور نهادیه شود.
سلطانی زاده در پایان گفت :در حال حاضر بازار ارز رسمی  ،آرام است و قطعا
هیچ مشکلی در ارائه ارز و خرید آن در صرافی ها وجود ندارد ،همکاری بانک
مرکزی با دادگستری برای مجازات متخلفان موجب شد تا تقاضاهای کاذب از
بازار ها برچیده شود.مردم باید بدانند ارز به عنوان یک سرمایه تلقی نمی شود
بلکه نوعی اسکناس برای مصارف خاص شناخته شده است.
در نهایت با بررسی نظرات کارشناسان و افراد فعال در بازار سرمایه پی می بریم
این روزها بازار ارز با روند خوبی رو به روست ،مردم باید بدانند ایجاد هرگونه تنش
در بازارهای خاص همچون بازار ارز ،تنها به معیشت عده ای از مردم که با معامله
ارز رابطه ای ندارند ضربه خواهد زد.

نیمی از یارانه بنزین در باک خودروهای دهک های ثروتمند

بخش اقتصاد -شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می
رود به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند باالترین
سود را برده و اقشار فقیر ،نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن
خودرو ندارند ،کم ترین بهره را از این یارانه می برند.
ایران یکی از بزرگ ترین توزیع کنندگان یارانه سوخت و بنزین در دنیاست؛ به طوری
که بر اساس گزارش ها ،یارانه پنهانی که برای بنزین پرداخت می شود روزانه به 35
میلیون دالر و سالیانه به بیش از  12.5میلیارد دالر می رسد.
البته در صورت ورود یک میلیون و  500هزار دستگاه خودرو جدید به جاده های
کشور در سال آینده ،میزان یارانه پنهان پرداختی به بنزین به روزانه  45میلیون لیتر
و سالیانه به حدود  16.5میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
توزیع ناعادالنه یارانه سوخت
توزیع حجم باالی یارانه سوخت و بنزین با هدف توزیع عدالت و بهره مندی همگانی از
سوخت ارزان انجام می شود اما بررسی ها نشان دهنده انحراف در دستیابی به اهداف
مورد نظر است .یارانه به  2نوع تقسیم می شود« ،یارانه مستقیم» به صورت نقدی به
افراد پرداخت می شود اما «یارانه پنهان» به صورت غیر نقدی و بدون اینکه به مردم
اعالم شود برای تامین کاالهای مختلف مانند بنزین توسط دولت هزینه می شود .در
واقع ،روند توزیع یارانه پنهان بنزین و سایر انواع سوخت به گونه ای است که به جای
قشرهای کم برخوردار و دهک های پایین جامعه ،گروه های مرفه و ثروتمند از این
یارانه سود شده اند .اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ درآمد و مصرف
به  10رتبه تقسیم بندی می کنند و هریک از این رتبه ها را دهک می نامند .دهک
اول نشان دهنده 10درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالیانه را داشتهاند.
بنابراین میتوان گفت این دسته از خانوارها جزو فقیرترین قشرهای جامعه محسوب
میشوند .در نقطه مقابل ،دهک دهم10 ،درصد از خانوارهایی را نشان می دهد

بخش اقتصاد -اواسط تابستان سال جاری معاون وزیر نفت از
تولید روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داد .وعدهای
که با تولید روزانه بیش از  ۴۰میلیون لیتر بنزین یورو  ۵در
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا یک ماه آینده در یک قدمی
تحقق ایستاده است.
به گزارش ایسنا ،خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف
وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده است و بر این اساس میزان
تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافت؛ به طوریکه
از  ۶۶.۴میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۵به  ۷۷.۴میلیون
لیتر در روز در سال  ۱۳۹۶رسید .همچنین میزان تولید بنزین
از ابتدای سال  ۱۳۹۶تا آذرماه  ۶۶.۶میلیون لیتر در روز بوده
و از آذرماه تا اواخر اسفند به  ۷۷.۴میلیون لیتر در روز رسید.
بیژن زنگنه  -وزیر نفت ،در یکی از آخرین اظهار نظرات خود
درمورد آمار تولید بنزین در ایران اظهار کرد« :در سال ۱۳۹۱
میزان تولید بنزین در ایران بهطور متوسط  ۵۲میلیون لیتر در
روز بود که این میزان در شهریورماه سال جاری به  ۹۰میلیون
لیتر در روز رسیده است .بنزین ما در شرایطی قرار دارد که
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ترامپ در تحریمهای خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نزد» .بر این اساس وعده تولید  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
کشور از حدود چهار ماه پیش از سوی علیرضا صادق آبادی -
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،اعالم
برابر رای شماره  97/01/16 - 139760318004000074هیات اول موضوع
و اظهار شد که  ۸۰میلیون لیتر از  ۱۰۰میلیون لیتر مذکور
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
طبق استاندارد یورو  ۴و یورو  ۵خواهد بود.
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات اعظم غالمی لویه فرزند شمسعلی در:
در این میان فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که از میان
 -1ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  587/31مترمربع به شماره
پاالیشگاههای کشور نقش اساسی را در تولید بنزین بر عهده
پالک فرعی  809مجزی از  101واقع در لویه سنگ اصلی  16بخش  20گیالن.
دارد ،اواخر مهرماه وارد مدار و فرآیند تولید بنزین یورو  ۵شده
به آدرس واقع در رودبار  -لویه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
است .آخرین آمارها حاکی از آن است که بهطور میانگین روزانه
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
 ۳۰میلیون لیتر بنزین در این پاالیشگاه تولید میشود که این
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
مقدار تا یک ماه دیگر به مرز  ۴۰میلیون لیتر در روز خواهد
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
رسید .بنزین تولیدی این پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا پایان
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
امسال به  ۴۴میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این پاالیشگاه نیز میتوان گفت
 356ر م الف ث
که طبق گفته مسئوالن ،باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی طبق
تاریخ انتشار نوبت اول97/07/30 :
استاندارد یورو  ۵اروپا کمتر از  ۱۰پیپیام ،مقدار آروماتیک آن
تاریخ انتشار نوبت دوم97/08/15 :
کمتر از  ۳۵درصد ،مقدار بنزن آن کمتر از یک درصد و اکتان
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
آن بین  ۹۱و  ۹۵باشد که بنزین تولیدی در پاالیشگاه ستاره 		
-------------------------------------------------------هم اکنون دارای گوگرد  ۰.۵تا  ۱پیپیام ،آروماتیک بین ۲۹
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
تا  ۳۰درصد ،بنزن بین  ۰.۴تا  ۰.۵درصد و اکتان آن نیز در
ساختمانهای فاقد سند رسمی
محدوده استاندارد است .بر این اساس با توجه به اینکه آخرین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
آمار تولید بنزین از سوی وزیر نفت  ۹۰میلیون لیتر در روز اعالم
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شده بود و قرار است تا یک ماه آینده  ۱۰میلیون لیتر به تولید
برابر رای شماره  97/07/24 - 139760318004002646هیات اول موضوع
بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اضافه شود ،وعده تولید
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
 ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در روز محقق خواهد شد.
در واحد ثبتی رودبار ،مهران فتوتی دارستانی فرزند محمدعلی در:

یارانه پنهان برای هر لیتر بنزین توسط دولت پرداخت می شود ،بهره می گیرند و افراد
فقیر و نیازمند که خودرو ندارند ،هیچ سود و عایدی از این یارانه نخواهند داشت .با
احتساب یارانه پنهان  38سنتی برای یک لیتر با مصرف هر لیتر بنزین معادل پنج هزار
و  320تومان عاید مالک خودرو می شود.
بنابراین در صورت مصرف روزانه  10لیتر بنزین توسط خودرو ،دارندگان آنها معادل
 53هزار و  200تومان در روز از یارانه بنزین بهره مند می شوند؛ این در حالی است
که آنها برای سوخت گیری  10لیتر بنزین فقط  10هزار تومان پول پرداخت کرده اند.
در این میان ،فقیران یا افرادی که به هر دلیلی فاقد خودرو اند از این یارانه بی بهره

می مانند و به عنوان بازندگان اصلی بازی یارانه سوخت محسوب می شوند .در واقع،
دهک های مرفهی که گاهی چندین خودرو دارند ،برندگان اصلی شیوه فعلی توزیع
یارانه بنزین به شمار می روند و بیشترین سود را دریافت می کنند و افراد فقیر و فاقد
خودرو سودی از این یارانه کسب نمی کنند.
اختصاص نیمی از یارانه بنزین به  3دهک پردرآمد جامعه
بر اساس گزارش ها سه دهک ثروتمند و مرفه جامعه ،به تنهایی نیمی از یارانه پنهان
بنزین را به خود اختصاص می دهند .بر این اساس ،مدیرعامل شرکت بهینهسازی
ک پردرآمد
مصرف سوخت چندی پیش از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به سه ده 
جامعه خبر داده و گفته بود ،اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد در چند
سال آینده ،بخش عمده بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد.
محسن دالویز تاکید کرد :پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از
آن به دهکهای ثروتمند جامعه اختصاص مییابد و همینطور قاچاق بنزین با قیمت
یارانهای ،هر دو از نمودهای بیعدالتی است .وی افزود :بیشک اگر برای مردم تبیین
شود که قیمت کنونی بنزین ،چگونه در ترویج این بیعدالتی نقش داشته است ،در
ی سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن
اصالح قیمتگذار 
رو به افزایش است ،عبور میکنیم .البته باید توجه داشت که مرفهان به عنوان تنها
برندگان یارانه بنزین به شمار نمی روند قاچاقچیان بنزین نیز روزانه حدود  10میلیون
لیتر بنزین را به کشورهای همسایه قاچاق می کنند و سود سرشاری از شیوه فعلی
توزیع یارانه به جیب می زنند .بی عدالتی موجود در شیوه کنونی توزیع یارانه سوخت
باعث شده است پیشنهادهایی برای تغییر این رویه ارایه شود که از جمله آنها می توان
به پرداخت یارانه مستقیم به جای یارانه پنهان و همچنین اختصاص اعتبار برای توسعه
ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد تا بدین ترتیب همه اعضای جامعه بویژه دهک
های پایین و افراد فاقد خودرو نیز از این یارانه بهره شوند.

 -1ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  196/25مترمربع به شماره
پالک  1446مجزی از  236واقع در تکلیم سنگ اصلی  4بخش  20گیالن.
به آدرس واقع در رودبار – پایین بازار – محله دارستان – خیابان شهید نوشی –
بن بست دو محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
 348ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول97/07/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/08/15 :
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
-------------------------------------------هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  97/07/23 - 139760318004002634هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات سیده غنچه سیدمهدی زاده تکلیمی
فرزند سیدمهدی در:
 -1ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق به مساحت  13/41مترمربع به
شماره پالک  453مجزی از  88واقع در دارستان سنگ اصلی  3بخش 20
گیالن.
به آدرس واقع در رودبار – پایین بازار – محله دارستان – خیابان شهیدی
جالل طالبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت

به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 345ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول97/07/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/08/15 :
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
-------------------------------------آگهی حصر وراثت
آقای علی عزت دوست بازقلعه به شماره شناسنامه  2580033777فرزند
حسین از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حسین عزت دوست بازقلعه فرزند عیسی در تاریخ  97/7/21در
شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شدهاند:
نسبت
نام پدر
شماره شناسنامه
نام و نام خانوادگی
پسر
حسین
علی عزت دوست بازقلعه 2580033777
دختر
حسین
عاطفه عزت دوست بازقلعه 15480
دختر
حسین
29360
آزاده عزت دوست بازقلعه
دختر
حسین
محدثه عزت دوست بازقلعه 2581541636
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره
 4سیار مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به دفتر شعبه  16شورای حل اختالف رشت تسلیم نماید .در غیر اینصورت
گواهی حصر وراثت برابر درخواست خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت  -پروین انصاری
 4384ر م الف ث تاریخ انتشار97/8/15 :

که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالیانه خود کردهاند ،که این دسته از خانوارها از
مرفهترین افراد به شمار می روند.
سود بیش از  5هزار تومانی با مصرف هر لیتر بنزین
بر اساس شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین ،خانواده های مرفهی که چند خودرو دارند از
 38سنت (بر مبنای نرخ دالر  14هزار تومانی در زمان تنظیم گزارش) که به صورت

