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{اقتصاد}

پنجشنبه  18بهمن 1397

چرتکه

تکلیف بنزین در سال ۱۳۹۸
چه میشود

بخش اقتصاد -در حالی که سناریوهای متعددی برای بنزین در سال آینده
مطرح میشود اما زنگنه دیروز حرفهای تازهای در این خصوص بر زبان آورد.
به گزارش خبرآنالین ،بیژن زنگنه وزیر نفت که در جمع نمایندگان رسانههای
گروهی حضور یافته بود ،تاکید کرد که اگر مردم مخالف گرانی بنزین باشند ،باید
تدبیری پیشه کرد و افزایش قیمت را منتفی کرد .او هشدار داد :دست زدن به
قیمت یکی از این دو فراورده یعنی بنزین یا گازوییل و عدم تغییر قیمت دیگری
خود معادالت را به هم ریخته و شرایط را پیچیده تر از قبل میکند .لحن نرم
زنگنه در خصوص بنزین اما به نظر میرسد به سناریوهای متعددی بر میگردد که
این روزها در کمیسیون تلفیق و جلسات مشترک دولت و مجلس مورد بررسی
قرار میگیرد اما هیچ کدام رای کافی را دریافت نمیکنند .بنزین در ایران حاال به
زخمی عفونی بدل شده است که بیمار از سپردنش به تیغ جراحی هراس دارد .ترس
از افزایش نرخ تورم و قدرت خرید از یک سو و هراس از افزایش قاچاق و جای
گرفتن یارانه در جیب قاچاقچیان و اتباع دیگر کشورهای همسایه از سوی دیگر
تداوم این وضعیت را زیر عالمت سئوال بزرگی قرار داده است .حاال قیاس قیمت
بنزین در ایران با دیگر کشورها ،حتی عراق و افغانستان روشن میکند فاصله ایجاد
شده میان قیمت فروش بنزیین در ایران و قیمت فروش بنزین در این کشورها به
حدی است که قاچاق صرفه اقتصادی باالیی را داراست .صرفهای که ریسک این
عملیات سنگین را توجیه میکند .ارزانی بنزین در ایران به معنای ارزانی در قیاس
با قدرت خرید و توان اقتصادی مردمان نیست ،بلکه مولفه مهمی که مد نظر قرار
دارد ،اتفاقا این است که «دیگران» ،یعنی آنها که حقی از یارانه پرداختی به ملت
ایران را ندارند مالک این یارانه میشوند و در نتیجه آنچه می رود در حقیقت از جیب
همین مردمان است .در این شرایط با توجه به طوفان تورمی رخ داده و کاهش
شدید قدرت خرید و ارزش پول ملی باید تدبیری پیشه کرد ،چگونه میتوان هم
مانع از قاچاق بنزین شد و هم شرایط بدتر نشود .چند ماه قبل اطالعیههای مکرر
شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی خریدار فراوان داشت .آنجا که
تاکید میشد فرصت زمانی برای دریافت کارت سوخت چقدر است و چه تعداد از
جاماندگان دریافت کارت سوخت ،نسبت به ثبت نام اقدام کردهاند  .مراحل متعددی
و راهکارهای فراوان اعالم میشد تا مشخص شود داستان کارت سوخت قرار است
دوباره فصلی نو را تجربه نماید .حاال اما در شرایطی که متقاضیان کارهای اداری
دریافت دوباره کارت سوخت را به پایان بردهاند ،هنوز اتفاقی رخ نداده و از البالی
سخنان نرم زنگنه باید دریافت آنچه گزینه پرقدرت خوانده میشود ،سهمیهبندی
است  .اقدامی که از یک سو میتواند سدی در برابر قاچاق باشد و از سوی دیگر
میتواند مانع از رشد بی محابای تورم شود .بنزین،این کاالی سیاسی ،کم کم در
برخی ابعاد وجودی از سیاست فاصله میگیرد .در تحریمهای پیشین ،آمریکا دست
بر بنزین گذاشت و فروش بنزین به ایران را ممنوع کرد تا برندگی تحریم هایش
را به رخ بکشد امروز اما چنین اتفاقی رخ نداده  ،چرا که به گفته زنگنه ستاره خلیج
فارس که از ثمرات برجام است ،مانع از اجرایی شدن این تهدید میشود  .ایران
امروز تولید کننده بزرگ بنزین محسوب میشود  .به نظر می رسد الزم است
تدابیری برای فاصله گرفتن پروسه قیمت گذاری این کاال از سیاست و ورود تمام
قدش به اقتصاد نیز مهیا شود و این مهم اجرایی نمی شود مگر در سایه فاصله
گرفتن سیاست از اقتصاد در بعد کالن .شاید یک بعد یا مهمترین بعد ماجرای
بنزین را باید در خودروسازی ها جستجو کرد  .باال بودن مصرف سرانه بنزین در
ایران خود مانعی بر سر راه واقعیسازی قیمت این فراورده است  .آماری سر انگشتی
نشان میدهد سرانه مصرف بنزین در خودروهای روز دنیا نصف سرانه مصرف در
خودروهای ایرانی است .زنگنه اتفاقا در این نشست خودروسازیها را نشانه رفت تا
مشخص کند متهم اصلی کیست .حاال آنچه از البالی جلسات متعدد مسئوالن
در خصوص بنزین به خارج درز کرده است ،قوی بودن گزینه سهمیهبندی همراه با
افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه است.جزییات این طرح اما هنوز نهایی نشده
است و پیش بینی میشود این نهایی شدن تا پایان سال جاری به طول بیانجامد هر
چه هست داستان بنزین در سال  ۱۳۹۸داستانی دیگر خواهد بود.

سال نوزدهم /شماره 5138

کشورها در شرایط تحریم برای بخش کشاورزی چه میکنند؟

بخش اقتصاد -کشورهای توسعهیافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها بهجای
تسهیل واردات ،با انواع سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت میکنند
اما امسال دولت با تخصیص ارز یارانهای برای واردات گوشت و نهادههای دامی ،به
جای تولیدکنندگان داخلی از کشاورزان خارجی حمایت کرد .به گزارش خبرگزاری
فارس ،تقابل و رویارویی تجاری بین کشورها در برهههایی از زمان به دالیل
مختلف سیاسی ،اقتصادی روی داده است و کشورهای جهان با وارد شدن به
جنگ تجاری ،از ابزارهایی چون تحریم واردات محصوالت و یا وضع تعرفهها
و مالیاتهای سنگین بر محصوالت تولیدی یکدیگر استفاده میکنند .در این
شرایط تولیدکنندگان کشورهای هدفِ جنگ تجاری ،به دلیل کاهش صادرات
و افت قیمت محصوالت خود دچار ضرر و زیان زیادی میشوند .بنابراین
با توجه به شرایط پیشآمده حکومتها اقدام به کمکهای مالی دولتی به
تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آنها میکنند تا عالوه بر حفظ توان
تولید و رقابت در بازارهای جهانی ،رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور
خود را تضمین کنند.

کاهش  50درصدی صادرات محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا
نتیجه ممنوعیت واردات به روسیه
از سال  ۲۰۱۴که روسیه واردات محصوالت کشاورزی را از اتحادیه اروپا
ممنوع کرد ،کمیسیون اروپا اقدامات متعددی را برای حمایت از کشاورزان
ترتیب داده است .روسیه در  ۷اوت  ۲۰۱۴محدودیتهای وارداتی را در حوزه
محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا تعریف کرد .این محدودیتها بهویژه شامل
گوشت ،محصوالت لبنی ،میوهها و سبزیجات بود و دامنه این محدودیتها
در اکتبر  ۲۰۱۷دوباره افزایش یافت .روسیه قصد دارد ممنوعیت وارداتی
را تا پایان سال  ۲۰۱۹ادامه دهد .تحریم واردات مواد غذایی اتحادیه اروپا
توسط روسیه با کاهش  ۵۰درصدی صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی
کشورهای اروپایی به روسیه بهوضوح بر تراز تجاری این اتحادیه با روسیه تأثیر گذاشته
است؛ بهطوریکه ارزش صادراتی محصوالت کشاورزی اروپا به روسیه از حدود ۱۱.۸
میلیارد یورو در سال  ۲۰۱۳به حدود  ۶میلیارد یورو در سال  ۲۰۱۷کاهش یافت .این
کاهشها هرساله ادامه داشت تا آنکه برای اولین بار در سال  ۲۰۱۷صادرات مواد غذایی
اتحادیه اروپا به روسیه نسبت به سال قبل افزایشی  ۲۰درصدی را نشان داد تا روسیه
پس از ایاالتمتحده ،چین و سوئیس بهعنوان بزرگترین مقصد صادرات محصوالت
کشاورزی و غذای اتحادیه اروپا قرار گیرد.
از سوی دیگر ،علیرغم تحریمهای روسیه ،اعمال سیاستهای حمایتی کشاورزی
اتحادیه اروپا ،صادرات محصوالت کشاورزی در این اتحادیه را بهصورت مداوم افزایش
داده است .این صادرات رقم  ۱۳۸میلیارد دالری را در سال  ۲۰۱۷ثبت کرده که این
رقم  ٪۵.۲باالتر از سال  ۲۰۱۶و  ٪۱۵باالتر از سال  ۲۰۱۳است.
کمک  500میلیون یورویی اتحادیه اروپا به کشاورزان
کمیسیون اروپا با کمک کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،بازارهای مختلفی که تحت
تأثیر تحریم قرار گرفتهاند را بررسی کرده و طیف گستردهای از اقدامات اضطراری
را برای بخش لبنیات ،میوه و سبزیجات طراحی کرده است .این اقدامات برای کمک
به تولیدکنندگان بهمنظور کنترل فشار بازار ،ثبات قیمتها و پیدا کردن فرصتهای
فروش جایگزین طراحیشدهاند .از زمان تحریم مواد غذایی اروپا در روسیه (یعنی
از سال  ،)۲۰۱۴اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان میوه و سبزیجات  ۵۰۰میلیون یورو
کمکهزینه مربوط به خروج  ۱.۷میلیون تن محصوالت کشاورزی را داده است .در
 ۳۰ژوئن  ۲۰۱۸اتحادیه اروپا توانست برخی از این اقدامات ضروری را در بخشهای
میوه و سبزیجات لغو کند.
مشابه بخش لبنیات ،در اکتبر سال  ،۲۰۱۵کمیسیون اروپا «بسته حمایتی» به ارزش
 ۵۰۰میلیون یورو برای کمک به کشاورزانی که بیشتر تحت تأثیر مشکالت بازار قرار
گرفتهاند را تصویب کرد که  ۴۲۰میلیون دالر آن بهصورت مستقیم در اختیار اعضا

تاریخ نشر1397/11/18 :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی – بهطور فوقالعاده –

«نوبت دوم»
مجمع عمومی عادی – بهطور فوقالعاده – (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان
الهیجان از ساعت  3تا  6بعدازظهر روز چهارشنبه به تاریخ  1397/12/01در تاالر شهید
باهنر ،واقع در پشت ساختمان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان برگزار
و از اعضای گرامی تعاونی دعوت میشود در ساعتهای اعالم شده برای رسیدگی به
دستورهای جلسه حضور بههم رسانند.
مادهی  19آییننامهی نحوهی تشکیل مجامع عمومی:
در مجامع عمومی یک مرحلهای هریک از اعضای تعاونی میتواند نمایندهی تاماالختیاری
[از میان اعضای تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین
نماید .تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای
خواهد بود.
یادآوریها:
 – 1عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید همراه نمایندهی خود ،از روز پنجشنبه 18
بهمن تا پایان روز سهشنبه  30بهمن – در روزها و ساعتهای کار تعاونی – در محل
فروشگاه مرکزی ،واقع در الهیجان ،خیابان شهید فهمیده ،جنب دبیرستان دخترانهی
عفاف حاضر شوند تا مقام مجاز ،وکالتنامه را تایید و برگهی ورود به مجمع عمومی
برای نماینده را صادر کند.
 – 2حضور توام عضو و نمایندهی وی در مجمع عمومی ممنوع است.
 – 3همراه داشتن دفترچهی عضویت الزامی است.
 – 4مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود - .با
رعایت مفاد تبصرهی  1مادهی  21آییننامهی نحوهی تشکیل مجامع عمومی.-
دستورهای جلسه:
 -1استماع گزارش کتبی هیات مدیره ،حسابرسان قانونی و بازرسان.
 – 2طرح و تصویب صورتهای مالی سال . 1386
 – 3طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای  95 ،94 ،93و  1396و نیز تصمیمگیری
پیرامون سود خالص سالهای نوشته شده.
 – 4طرح و تصویب بودجهی پیشنهادی سال . 1398
هیات مدیرهی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان الهیجان

قرار میگیرد تا همراه با انعطافپذیری در نحوهی تخصیص ،برای حمایت از بخشهای
لبنیات و دامداری مصرف کنند .عالوه بر این ،در ماه ژوئیه  ،۲۰۱۶اتحادیه اروپا بر
سر یک «بسته مشترک» به ارزش  ۵۰۰میلیون یورو شامل کمک به ارزش ۳۵۰
میلیون یورو در بخش لبنیات ،توافق کرد .همچنین بهمنظور کمک به افزایش صادرات

کشاورزی به بازارهای خارجی ،کمیسیون اروپا کمکهای مالی را از  ۱۴۲.۵میلیون
یورو در سال  ۲۰۱۷به  ۱۸۸.۵میلیون یورو در سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۰میلیون یورو در
سال  ۲۰۲۰افزایش داده است.
روسیه با حمایت از بخش کشاورزی تحریمهای غرب را
به فرصت تبدیل کرد
همچنین پس از تحریمهای غرب به سرکردگی آمریکا که در سال  ۲۰۱۴به
شرکتهای روسی تحمیل شده بود ،برخی از مقامات محلی روسیه از این فرصت برای
توسعه تولید داخلی محصوالت کشاورزی استفاده کردند.
به همین دلیل بسیاری از شرکتهای روسی موفق ب ه جایگزینی محصوالتی وارداتی
شده و صادرات محصوالت کشاورزی را رقابتیتر کردهاند .علیرغم تردیدهایی که
توسط بازرگانان و اقتصاددانان پیرامون تبعات تحریمها بیان میشد ،خوشبینی برای
تحقق این امر حداقل در بخش اقتصادی – کشاورزی و بخشهای مربوطه به تحقق
پیوست .سال  ۲۰۱۶پس از صادرات  ۳۴میلیون تن از  ۱۱۹میلیون تن گندم تولیدی
روسیه ،این کشور توانست بهعنوان قطب صادرکننده گندم در جهان معرفی شود.
بهغیراز گندم ،کشاورزان روسیه با خودکفایی در تولید مرغ و گوشت خوک ،واردات
این محصوالت را متوقف و تولید داخلی را جایگزین واردات کردند .از سوی دیگر با
افزایش  ۳۰درصدی تولید سبزیجات در گلخانهها نسبت به سال گذشته ،این کشور
توانست به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چغندرقند جهان تبدیل شود .محصوالت
کشاورزی پس از نفت و گاز بیشترین حجم صادرات روسیه را دارند و رتبه دوم
صادرات این کشور را به خود اختصاص دادهاند .رونق کشاورزی روسیه نشان میدهد
که باوجود تحریمها علیه این کشور و وضعیت ضعیف روابط شرق و غرب ،در بازار
کشاورزی روسیه ارزش و فرصتهای پنهان زیادی جهت سرمایهگذاری یافت میشود.
رئیسجمهور روسیه با تمرکز بر روی توسعه تولید محصوالت کشاورزی در این کشور
از آن بهعنوان ضربهگیر بزرگ در مقابل تحریمهای آمریکا استفاده کرد .پوتین اعالم
کرده است روسیه باید بزرگترین صادرکننده محصوالت غذایی سالم در جهان باشد.
ی اقدامات
وی گفت الزماست ب رای حضور تولیدات کشاورزی روسیه در بازارهای جهان 

بیشتری انجام ش و د و بازارهای جدیدی کشف گردد.
یارانههای دولتی روسیه سپر کشاورزان در شرایط تحریم
سپری که تولیدکنندگان داخلی غالت روسیه در برابر کاهش ارزش روبل در مقابل
دالر به دست گرفتند ،یارانههای دولتی و سرمایهگذاریهای کالن در زیرساخت
های کشاورزی بود .روسیه همیشه توانایی حفظ قیمت پایین تولید
و حملونقل را داشته و دلیل آن توانایی تولید گندم و صادرات آن در
بخش جنوبی روسیه و در نزدیکی بنادر دریای سیاه بوده است .این
موضوع به کشاورزان روسی امکان داده که با قیمت رقابتی محصوالت
خود را به بازارهای آمریکای شمالی و خاورمیانه بهخصوص مصر و
ترکیه عرضه کنند .بر اساس آمارهای مرکز صادرات روسیه این کشور
موقعیت خود را در بازارهای جهانی تقویت ک رده و صادرات غذایی
بهویژه در حوزه غالت و ماهی رکورد  ۱۹میلیارد دالر را در سال گذشته
بر جای گذاشته است .این کشور مدیریت ک رده تا بیش از نیمی از
بازارهای گندم جهان را در سالهای گذشته به دست بگیرد و بهعنوان
بزرگترین صادرکننده غالت در جهان محسوب شود.
کمک  12میلیارد دالری به کشاورزان آمریکایی در جنگ
تجاری
دولت ترامپ نیز از اوایل سپتامبر  ۲۰۱۸مبلغ  ۱۲میلیارد دالر یارانه از
محل صندوق تعاونی کاال ( )CCCبه کشاورزان اختصاص داده است.
این کمک مالی برای حمایت از کشاورزان آمریکایی در برابر اختالفات
تجاری احتمالی بین چین و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
به گفت ه اسکات ایروین ،اقتصاددان دانشگاه ایلینویز آمریکا ،کمک
مالی دولت به بخشی اقتصادی ،با چنین حجمی در تاریخ آمریکا
بیسابقه است .این کمک مالی بهمنظور جلوگیری از اختالالت تجارت
کشاورزی آمریکاست .برنامه کمک کوتاهمدت بزرگ در طول تاریخ آمریکا چندین بار
اتفاق افتاده که نمون ه شاخص آن در دوره رکود و دوران کاهش قیمت محصوالت
کشاورزی است .بنا به اظهار چاد هارت ،استاد اقتصاد و متخصص بازاریابی در دانشگاه
آیوا« :دولت ترامپ کمک مالی قابلمالحظهای بهصورت اورژانسی به کشاورزان
ایاالتمتحده پیشنهاد داده است .شروع چنین کمکهایی به سال  ۱۹۹۸برمیگردد
که در این دوران قیمت محصوالتی همچون خوک ،ذرت و سویا بهشدت کاهش پیدا
کرده بود» .سانی پردو ،وزیر کشاورزی آمریکا ،اعالم کرد که دولت امریکا از تعاونی
اعتباری کاال ( )CCCاستفاده خواهد کرد تا همچون رکود بزرگ سدهی گذشته با
اختصاص یارانه حدود  ۱۱میلیارد دالر به کشاورزان از شکست ایالت متحده در جنگ
تجاری حاضر جلوگیری کند .این کمک مالی عالوه بر دهها برنام ه حمایتی آمریکا
از کشاورزان است .این حمایتها شامل یارانه بیمهای ،وام ،حفاظت از بالیای طبیعی
( ، )Disaster Reliefکالسهای آموزشی و مشوقهای تجاری است .دادههای
اداره برنامهوبودجه آمریکا ()Office of Management and Budget
نشان میدهند که در سال  ،۲۰۱۷دولت فدرال آمریکا حدود  ۱۹میلیارد دالر برای
برنامههای حمایتی کشاورزی اختصاص داده است که هماکنون به  ۲۷میلیارد دالر
افزایش یافته است .بهطورکلی تمامی کشورهای توسعهیافته در شرایط بحرانی
تحریمها و جنگ تجاری ،بهجای توصیه گزینه واردات از سایر کشورها همواره با انواع
روشهای مستقیم و غیرمستقیم حمایتی ،از تولید داخلی خود و کشاورزان در برابر
تهدیدهای خارجی حمایت کردهاند و با اختصاص بودجههای کالن در پی کاهش
ضرر و زیانهای بخش کشاورزی از اختالفات تجاری بودهاند .کمکهای مالی دولتی
باعث شدهاند که این کشورها همواره موقعیت خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و
کمترین آسیب را در تنشهای تجاری متحمل شوند .اما برخالف رویکرد اکثر کشورها
سیاستهایی نظیر تخصیص ارز  4200برای واردات اقالم اساسی در کشور که مشابه
تمامی آنها در داخل کشور تولید میشود موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی
شده است و در صورت عدماصالح این رویکرد دولت ممکن است باعث از بین رفتن
تولید در کشور و وابستگی همیشگی به کشورهای خارجی در این اقالم اساسی شود.

آگهی (حراج) «نوبت دوم»

اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن درنظر دارد براساس آییننامه اجرایی ماده  5قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2یک واحد آموزشی دوطبقه با ملحقات (عرصه و
اعیان مهدکودک سابق سحر) در حوزه و آموزش ناحیه دو رشت واقع در خیابان امام خمینی(ره) روبروی
مرکز علمی – فرهنگی آسمان را بهصورت عقد اجاره سه ساله با حفظ کاربری آموزشی با قیمت پایه
کارشناسی چهل و پنج میلیون ریال ماهیانه ( 45/000/000ریال) از طریق حراج عمومی به متقاضیان
واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت بازدید و دریافت شرایط حراج :از تاریخ نشر آگهی به مدت چهار( )4روز
محل دریافت برگ شرایط حراج :اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن و نیز الصاق برگ شرایط حراج
در تابلوی اعالنات اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن
اداره پشتیبانی و تدارکات آموزش و پرورش استان گیالن (امور قراردادها)
نادر جهانآرای
تلفن تماس013- 33332862 :
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
سند رسمی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  97/10/26 - 139760318004003821هیات اول موضوع قانون برابر رای شماره  97/10/26 - 139760318004003838هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی رودبار ،تصرفات بانک انصار در:
ثبتی رودبار ،تصرفات سید مصطفی مظفری حاجی دهی فرزند سید احمد در:
 -1ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  185مترمربع که از مساحت  -1ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 142/20مترمربع به شماره پالک
فوق مقدار مساحت  21/83مترمربع در حریم کمی  20متری رودخانه سفیدرود قرار فرعی  1050مجزی از  396واقع در پشته سنگ اصلی  21بخش  20گیالن.
دارد به شماره پالک فرعی  1873مجزی از  750باقیمانده واقع در ویایه سنگ اصلی به آدرس واقع در رستم آباد-پشته-کوچه شالیزار  3محرز گردیده است .لذا به منظور
 3بخش  18گیالن.
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
به آدرس واقع در رودبار – خلیل آباد – جنب بانک تجارت محرز گردیده است .لذا به نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم سند مالکیت صادر خواهد شد.
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
 564ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
-------------------------------------------- 552ر م الف رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
----------------------------------------------------------سند رسمی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
سند رسمی
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت برابر آرای شماره  97/10/27 - 139760318004003870هیات اول موضوع قانون
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
برابر رای شماره  97/10/26 - 139760318004003836هیات اول موضوع قانون ثبتی رودبار ،تصرفات مرتضی عباسی مخشری فرزند نقد علی در:
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  -1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 182/42مترمربع
ثبتی رودبار ،تصرفات زهرا شکرالهی کلوسفروشی فرزند یداله در:
به شماره پالک فرعی  2028مجزی از  427واقع در کلورز سنگ اصلی  19بخش
 -1ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  141/14مترمربع به شماره پالک  20گیالن.
فرعی  1051مجزی از  402واقع در پشته سنگ اصلی  21بخش  20گیالن.
به آدرس واقع در رستم آباد-کلورز -نبش خیابان کیکاووس لطیفی محرز گردیده است.
به آدرس واقع در رستم آباد-پشته-کوچه شالیزار  1محرز گردیده است .لذا به منظور لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سند مالکیت صادر خواهد شد.
 567ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
 570ر م الف ث
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه 		

