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اقتصادی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

پیشبینی کیهانی کیهان در مورد دالر
یادداشتنویس کیهان میگوید دالر  20هزار تومان میشود.
ناظران اینگونه موضعگیریها را موجب التهاب در جامعه میدانند.
چرا کسی به این روزنامه اصولگرا تذکر هم نداد؟

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :مسئله نرخ ارز و
سکه در اثر تکرار بســیار در رسانهها و کارکرد
قدیمــی بازار طــا و ارز در اقتصاد کشــور در
جغرافیای آیندهســنجی اقتصادی جامعه چنان
جایگاه مهمی یافته که در ســخنان مسئولین
ارشد بارها از آن سخن گفته شده است .دالالن
و ســود جویان سعی میکنند با دستآویز قرار
دادن هر خبر و گفتهای از مقامات و یا نوشتهای
از برخی رسانهها آن را دستآویز تهییج بیشتر
خریــداران و ایجاد التهابــات ارزی قرار دهند.
در این شــرایط وقتی یک رسانه سیاسی بسیار
خاص برای اثبات مطامع سیاسی خود با صدای
رسا در ســرمقالهاش مینویسد« :دالر  20هزار
تومان خواهد شــد؛ این خط و این نشان» این
پرســش منطقی اســت که چنین کاری که به
خودزنــی میمانــد ،آن هم در شــرایط فعلی،
بر چه اساســی صورت میگیرد و تحمیل این
هزینه ســنگین به جامعه تنها با هدف حمله به
دولت ،آیا منطقی است.

به گردن همیــن «همه»انداخت و به خودزنی
اســت که در پشت ســناریو نابودسازی اقتصاد
پرداخت و اعتراف کرد که صالحیت نمایندگی
جامعه ما هستند »...این انجمن تاکید کرده که:
مجلــس را ندارد ،چون کســانی که صالحیت
«در شــرایط فعلــی کمک به اعــام نرخهای
داشــتند ردصالحیت شدند! این در حالی است
موهوم ارز و طال ،آسیبرســانی به اقتصاد ایران
که حضــور بیصالحیتهــا در چنین مراکزی
را تشــدید میکند ».دیگر اقتصاددانان مطرح
پیش از اینکه محصول نظارت استصوابی باشد،
نیز از اینگونه پیشبینیها انتقاد کردند .با این
محصول «تَکرار» اســت!» ایــن روزنامه معتقد
همــه هیچ یک از این نظرات نتوانســت جلوی
است که اگراندک اصالحطلبان فعلی در مجلس
اشتیاق کیهان برای اعالم نرخ  20هزار تومانی
نبودنــد اوضاع بســیار بهتر بــود و نمایندگان
دالر را بگیرد .این روزنامه در سرمقاله خود برای
اصلح از گروههایی همچون پایداری کفایت قوه
مقدمهچینی جهت اثبات درســتی پیش بینی
مقننه میبودند .در ادامه ،کیهان این اســتدالل
خود نوشــته است« :ســخنرانیها ،یادداشتها
را مطــرح میکنــد« :اظهــارات رئیسمحترم
و موضعگیریهای برخی جریانهای سیاســی
دولت نشــان میدهد که احتماال برنامه جدی
نزدیــک به دولــت نشــان میدهد کــه آنها
و حسابشــدهای هم برای اصالح امور ندارند و
بههیچوجــه قصد ندارند مســئولیت وضعی که
صرفا منتظر گذشت زمان و رسیدن «آینده»اند.
دولــت را گرفتار آن کردهانــد برعهده بگیرند،
صحبتهای اخیر ایشان
بنابرایــن تالش زیادی
که بهبود شــرایط را به
را آغــاز کردهانــد که
در اصل مدیریت عمده پتروشیمیهای
آینــده حوالــه دادهاند
القــا نماینــد «همه»
کشــور در دســت محافظهکارترین
حاکی از آن است.
مقصرنــد ».....ایــن
الیههای اصولگرا قــرار دارد و آنها با
ایــن نــگاه بــه آینده
روزنامه این بخش را در
عدم ارائه ارز بــه بازار ثانویه و فروش
میتوانــد بــه خاطــر
اعتراض به موضعگیری
محصوالت با نــرخ ارز آزاد علیرغم
امیدواری به وعدههای
بخشی از اصالحطلبان
اروپا باشــد .میتواند به
در رابطه با مســئولیت
برخورداری از رانت گســترده ،یکی
خاطــر انتخابات کنگره
جمعی تمــام بخشها
از اصلی ترین عوامل التهاب آفرینی
آمریــکا هم باشــد؛ به
و فراقــوهای در برابــر
در قیمت کاالها در جامعه محســوب
این امید که از قدرت و
وضعیــت فعلی اقتصاد
میشــوند و برنده واقعی بازی کثیف
اختیارات رئیسجمهور
بیــان کــرده و معتقد
ارزی هستند
ایــن کشــور کاســته
اســت کــه وضــع
شود .اگر انفعال دولت
موجــود تنهــا حاصل
بهخاطر امید به اروپاســت ،دیروز وزیر خارجه
سیاســتهای قوه مجریه است .کیهان در ادامه
فرانسه هم آب پاکی را روی دست دولت ریخت
از دو نماینده شــاخص مردم تهران در مجلس
و گفت که شــرکتهای اروپایی مجبور نیستند
شورای اســامی ،پروانه سلحشوری و غالمرضا
با درخواست دولتهایشــان به ایران بیایند و...
حیــدری که چندی قبل نطقــی انتقادی بیان
و اگر هم نگاهها به تحوالت سیاسی آمریکاست،
کردند بــا واژه «ارازل و اوباش » یاد میکند و
این نگاه هم غلط و خطرناک است .جمهوریخواه
مینویســد« :برخی از این قمــاش برای فرار از
و دموکــرات اختالفات زیادی با هم دارند اما نه
پاسخگویی درســت همانند آن اراذل و اوباشی
در دشــمنی با ایران .بدعهدیها و تحریمهای
کــه بــرای ترســاندن حریف بــه «خودزنی»
آمریکا پــس از توافق برجــام و از زمان دولت
میپردازد ،به خودزنی میپردازند .یکی از اینها
اوباما شــروع شــد .ضمن اینکه طبق گزارش
اخیرا با آسمان و ریســمان بافتن ،تقصیرها را

آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :قیــر از جمله
محصوالتی اســت کــه در پروژههــای عمرانی
کاربرد زیادی دارد و کمبود آن میتواند منجر به
بالتکلیفی پیمانکاران و تأخیر در به بار نشستن
پروژههای ملی شــود .ایــن روزها محصول قیر
در کشــور ما حال و روز چندان مناسبی ندارد.
پیمانکاران شرکتهای راهســازی هم از وضع
موجود راضی نیستند و بهنظر میرسد در صورت
تداوم این وضع ،بســیاری از پروژههای عمرانی
متوقف یا تعطیل شوند.
بررسیها نشــان میدهد حتی پاالیشگاهها هم
وارد عرصه سودجویی شده و تفاوت قیمت ارز،
آنها را وسوســه کرده است تا یکی از اقالم مهم
مرتبط با تولید قیــر را عرضه نکرده یا ارائه آن
را بــه حالت تعلیق درآورنــد .این ماده «وکیوم
باتوم» اســت که ماده اولیه تولیــد قیر و نفت
کوره بهحســاب میآید و  70درصد ماده اولیه
نفت کوره نیز  vbاست ،وقتی قیمت  VBکه از
پاالیش و پخش خریداری میشود افزایش یابد،
قیمت قیر نیز افزایش پیدا میکند.
اختالفات موجود میان نفتیها عامل اصلی ایجاد
بحران قیر است .این بار پاالیشگاهاران وارد گود
شدهاند .بعد از گمرکیها که با ترخیص نکردن،
پتروشــیمیها که بــا وارد نکــردن ارز حاصل
از صــادرات و دالالن کــه با احتــکار کاالهای
اساســی ،بازار را متالطم کردنــد ،اکنون نوبت
پاالیشگاهداران است.
یکی از مهمترین علل توقف عرضه وکیوم باتوم
خــودداری پاالیشــگاهها از عرضــه محصوالت
مرتبط با قیر در بورس کاالســت .در سالهای

قبل هم اختالف میان شــرکت پاالیش و پخش
و دو شرکت نفتی دیگر در افزایش قیمت خرید
( VBماده اولیه تولید قیر) از شــرکت پخش و
پاالیش ،چنین بحرانی را ایجاد کرده بود.
براساس اطالعات موجود ،قیمت ماده اولیه قیر
( )VBتابع قیمت نفت کوره و نفت سفید است و
اگر بیش از یک ماه قیمت آنها رشد کند ،قیمت
 VBبر مبنای قیمتهای جهانی افزایش خواهد
یافت .این اختالف نظرها به ضرر شــرکتهای
تولیدکننده قیر تمام میشــود .این شــرکتها
طرف عمده این ماجرا هســتند که قربانی دعوا
و سودجویی دو سر اصلی تأمینکننده خوراک
میشــوند در حالی که اگر کار این شــرکتها
لنگ بماند پروژههای عمرانی زیادی در کشــور
زمینگیر میشود و برندهای مطرح در تولید قیر
نیز دچار افت فروش و تأمین میشوند.

>

نوستراداموسهای اصولگرا

جدیدترین حربه برخی رســانهها و چهرههای
محدود و خاص اصولگرا جهت حمله به دولت و
اثبــات ناکارآمدی آن ،پیش بینیهای عجیب و
غریب در مورد آینده اقتصادی کشــور و بهویژه
نرخ ارز و سکه اســت .کیهان در سرمقاله خود
پیــش بینی کرده که دالر بــه  20هزار تومان
خواهد رســید .گفتههای یــک اقتصاددان نیز
که گفتــه بود دالر به  40هــزار تومان خواهد
رسید با استقبال و انعکاس کم نظیر رسانههای
اصولگرا روبهرو شــد .در مقابل این اقتصاددان
و جهتگیــری برخــی رســانههای اصولگــرا
انجمــن اقتصاددانان بیانیهای منتشــر کردند
و بر مضــرات چنیــن موضعگیریهایی برای
منافع ملی کشور تاکید نمودند .این انجمن در
واکنش به ایــن پیشبینیها در رابطه با قیمت
دالر ،در بخشــی از بیانیه خود نوشته است «...
اینگونه پیش بینیها موجب وحشــت بیشتر
اقشار فرودســت جامعه و سوءاستفاده کسانی
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رســانههای به شــدت
مخالف ترامپ در آمریکا،
او تا ســال  2020در
قدرت است چرا
که استیضاح

ر ئیسجمهــو ر
در آمریکا ،آنطور که نشنال
اینترست نوشــته ،اصوال بسیار سخت
است .شاید عدهای از آن بیصالحیتها دولت را
به سمت مذاکره مجدد با ترامپ فرا میخوانند.
اگر این فرضیه هم درســت باشد ،این مذاکره
(سوای از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد) ضمن
آن که فرصت دادن به دشمن برای کینهتوزی
بیشــتر اســت ،قطعا برای ترامپ یک پیروزی
بــزرگ خواهد بود و باعث تثبیت قدرت وی در
آمریکا خواهد شد » .........این روزنامه همچنین
برای فرستان پالسی اساسی به بازار ارز ،از زبان
برخی کارشناســان مینویسد« :بیعملی دولت
در چنیــن وضعی میتوانــد دالیل دیگری هم
داشته باشد چرا که برخی کارشناسان اقتصادی
میگویند دولت توان کافــی و الزم برای اداره
این وضع را دارد» ...علت بیعملی دولت ،تالش
نفوذیهــا و آدرس غلط دادن آنهــا به دولت
میتواند با هدف واداشــتن مــردم به پذیرش
مذاکرات مجدد با حریف باشــد .ممکن اســت
برخی اطرافیان دولت با خود اینطور محاســبه
کرده باشند که اگر دالر به  20هزار تومان برسد
و تورم و گرانی و فســاد کمر مردم را بشــکند،
نظام مجبور خواهد شــد تن به مذاکره بدهد!
نشــانههایی نیز برای این فرضیه میتوان پیدا
کرد ...بایــد منتظر دالر  20هــزار تومانی هم
باشیم؛ این خط این هم نشان» بیشک در نقص
سیاستهای دولت شکی وجود ندارد ،اما برای

زمینگیر شدن بیشتر پروژههای عمرانی

پاالیشگاهداران به بحران قیر دامن میزنند

رفتار بیضابطه پاالیشگاهها و بورس

بیقانونی و رفتار خارج از مقررات پاالیشــگاهها
و بورس کاال از ابتدای ســال  97آغاز شد .این
اختالفات و بیقانونیها ظرف شش ماه گذشته
موجب شد که چندین واحد تولید قیر در کشور
با اختالل در کارکرد روبهرو شــده و یا از ادامه
فعالیت باز بمانند.
رصــد اوضاع در بــورس کاال نشــان داده تناژ
بســیار باالیی از مقدار ماده اولیه (وکیومباتوم)
صادر میشــود و آمارها در بورس کاالی ایران
هم نشــان میدهد چیزی حــدود دو میلیون و
 ۳۰۰هــزار تــن وکیومباتوم در بــورس کاالی
ایران عرضه شــده و این در حالی است که آمار

صادرات درخصوص این محصول ســه میلیون
و  ۳۰۰هزار تن بوده اســت .اما نکته اساســی
این اســت که در حال حاضر رقابــت از قیر به
خوراک آن یعنی وكیوم باتوم منتقل شده است.
بر همین اســاس این روزها مقدار كمی وكیوم
باتــوم برای تعداد زیادی واحــد تولیدی عرضه
میشود آن هم با دالر آزاد ،درحالی که قیمتها
مرتب در حال افزایش اســت .این داستان البته
تکراری است و در سالهای قبل هم این چرخه
معیوب وجود داشــته و اقدامی بــرای رفع آن
صورت نگرفته است.

مفقودی

مفقودی

مفقودی

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو پژو  SD 206به رنگ سفید روغنی
مدل  1395به شــماره پالک ایران  737 - 99و  61و شــماره موتور
 B0005025 166و شماره شاسی  NAAP41FE5GJ772292به
نام صادق صفری تبار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی به رنگ سفید
روغنی مدل  1389و شــماره پالک ایران  617 - 18د  55بهشماره
موتور  3550603و شــماره شاسی  S1412289511223بهنام مینا
مینایی زعیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و بنچاق خودرو پژو  206به رنگ فیلی روشن متالیک
مدل  1383به شماره پالک ایران  787 - 22ج  26و شماره موتور
 FSS14787195و شماره شاســی  83640064به نام محمود
سلطانعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

> حاال که تحریممان نکردند،
خودمان را تحریم کنیم!

گاهــی برخی صنایــع میگویند دچــار تحریم
هستیم .مثل خودرو ســازان که ترخیص نشدن
قطعات وارد شــده از خــارج در گمرک را عامل
بروز مشــکل عنوان میکنند .اما در صنعت قیر،
عمدا دســت به خود تحریمی زده شده است به
این معنی که حتی اگر عامل خارجی نقشــی در
ایجاد و انجام تحریم نداشته باشد ،خود صنایع با
برخی بیقانونیها منجر به بروز تحریم یا کمبود و
تعطیلی یکی از مهمترین صنایع کشور میشوند.

آنکه اثبــات نماییم دولت
ناکارآمد اســت ،به بازار و مردم
قول دالر  20هــزار تومانی بدهیم،
غیر از خودزنی سیاســی مــورد ادعای
کیهان نمیتواند هدف دیگری داشته باشد.
آیا چنین پیشبینیها و التهابآفرینیها برای
نظام و جامعه بیشــتر هزینــه ایجاد میکند یا
نطق دو نماینده در مجلس؟

>

مسئولیت اصولگرایان

این روزنامه از اشاره اصالحطلبان به مسئولیت
قدرتمندتریــن جنــاح کشــور کــه همــان
محافظهکارانند عصبانی است ،در حالی که اکثر
پســتهای کشــور به ویژه در دولت در اختیار
این جناح اســت و آنها از طریق مجلس و سایر
مراکــز ،آن را کنترل میکننــد .در واقع بخش
مهمی از اقتصاد کشــور در کنتــرل این جناح
قــرار دارد و آنها منتفعیــن اصلی وضع موجود
هســتند .برای این مورد تنها دو مثال کوچک
کافی اســت .خادمی عضو کمیســیون انرژی
مجلس میگوید :پتروشــیمیها از بازار کنترل
نشــده ارز سوءاســتفاده کرده و این بخش به
بخش عظیمی از صادرات کشور دسترسی دارد
و نزدیک به  30درصد صادرات کشور در قبضه
آنان است و باید نزدیک به  30میلیارد دالر وارد
نظام بانکی کشــور میکردند که نکردند .وی از
البی گسترده آنان و ســود باالی پتروشیمیها
سخن میگوید .پتروشــیمیها تقریباً بر قیمت
بسیاری از کاالها در کشور از پوشک بچه گرفته
تا ســطل مواد خوراکی و درب آب معدنی تاثیر
دارند و بازی آنها با قیمتها باعث شــده تا نرخ
بســیاری از اقالم رشدی چشمگیر داشته باشد،
کامیار فرجی کارشــناس بخــش بازرگانی یکی
از شــرکتهای تولیدکننده قیر میگوید :وقتی
پاالیشــگاهها از تکلیف قانونی کــه قانون بودجه
بــرای آنها مقرر کرده خــودداری میکنند طبعا
تأمین خوراک مورد نیاز صنایع پایین دســتی با
خلل مواجه میشود .وی میگوید :این نابسامانی
بر روی رفتار بورس کاال هم تاثیر میگذارد و آنها
هم بــا عرضههای اختصاصــی موجب بینظمی
در عرضــه خوراک میشــوند که ایــن موضوع
تولیدکننده را به شدت متضرر میکند .زمینگیر
شدن پروژههای عمرانی از تبعات این سودجوییها
و ناهماهنگیهاســت .در بســیاری از پروژههای
راهســازی کشور آســفالت ریزی و قیر کاری به
خاطر عدم توانایی شرکتهای قیر ساز در تأمین
قیر بالتکلیف مانده که در نتیجه پروژه نیز معوق
مانده است .این امر به خاطر عدم تخصیص بهموقع
اعتبارات و کاهش سهمیه قیر است.
> رانت  30هزار میلیاردی
و دستهایی که زیاد است

برخی کارشناسان معتقدند در بازار قیر دست زیاد
شــده و تعداد عرضه کننده هم باال رفته اســت.
این موضوع موجب شــده جایــگاه قیر ایران در
خاورمیانه به شدت در معرض آسیب قرار بگیرد.
در  10سال گذشته تا به امروز هجوم خصولتیها
و بانکیها به بازار قیر زیاد بوده و در نتیجه کنترل
عرضه و کیفیت دچار مشکل شده است .پاالیش
و پخش هم مجوزهــای رگباری برای واحدهای
متقاضی قیرسازی صادر کرده و حتی تولید قیر
به زیرپلهها هم کشــیده شده اســت .استاندارد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  12یزد -ده باال و توابع

 -5676اصلی -آقای علیرضا محقق ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ خانه باغچــه به طور مفروز
قســمتی از پالک ثبتی برابر به مســاحت ششــدانگ  1139/50متر مربع به موجب رأی شماره
 139760321006001379مــورخ  1397/05/23واقع در ده باال خریداری عادی معالواســطه از
شرکت اعتماد پزشکان یزد مالک رسمی
 -5676اصلی -خانم فرشــته آیتاللهی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ خانه باغچه به طور مفروز
قســمتی از پالکثبتی برابر به مســاحت ششــدانگ  1139/50متر مربع به موجب رأی شــماره
 139760321006001375مــورخ  1397/05/23واقع در ده باال خریداری عادی معالواســطه از
شــرکت اعتماد پزشکان یزد مالک رســمی لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند،
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
علی محمد شبانیان تفتی
م.الف 174 :کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  12یزد -ده باال و توابع
 -5676اصلی -آقای فرهاد گلرسان ششدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر
به مســاحت  716متر مربع به موجب رأی شماره  139760321006000653مورخ 1397/04/06
واقع در ده باال خریداری عادی معالواسطه از شرکت اعتماد پزشکان یزد مالک رسمی لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
ســند 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی محمد شبانیان تفتی
م.الف 176 :کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

پــس از ایجاد بازار ثانویه
ارزی ،دولت از آنها خواســت که ارز
حاصل از صادرات خود را به این ســامانه عرضه
کنند .ســید مهدی حسینی کارشناس صنعت
نفت به آفتاب یزد میگویــد :آنها خوراک را با
نــرخ ارز دولتی دریافت میکننــد و از تفاوت
عرضه آن سود بسیار باالیی به دست میآورند.
او معتقد است که این پتروشیمیها که به ظاهر
خصوصی شــدهاند دارای قدرت و نفوذ زیادی
هســتند و مبارزه با آنان کار راحتی نیست .در
اصل مدیریت عمده پتروشــیمیهای کشور در
دســت محافظهکارترین الیههای اصولگرا قرار
دارد و آنهــا با عــدم ارائه ارز به بــازار ثانویه و
فــروش محصوالت بــه نــرخ ارز آزاد علیرغم
برخورداری از رانت گسترده ،یکی از اصلی ترین
عوامل التهاب آفرینی در قیمت کاالها در جامعه
محسوب میشــوند و برنده واقعی بازی کثیف
ارزی هســتند .رئیسجمهور با انتقاد شدید از
این گونه شــرکتهای دولتی و خصولتی اقدام
آنان که باعث التهاب در بازار ارز شده را خیانت
نامید و گفت که دستور داده است تا در صورت
تکرار این موارد ،مقام مربوطه عزل و به دادگاه
معرفی شــود .دقیقاً مشــابه همین مسئله در
صنعت فوالد کشــور نیز در حال اتفاق افتادن
اســت که بخــش عمــدهای از مدیریت آن در
اختیار اصولگرایان قرار دارد و بخشی از اعضای
قدیمی سنتیترین احزاب اصولگرا ،خود صاحب
پتروشیمی و کارخانه ذوب آهن هستند.
هم که برای آن اجباری نیســت ،در نتیجه قیر
بیکیفیت زیادی روانه بازار شــده است .یکی از
راهکارهایی که در این خصوص پیشــنهاد شده
ورود مستقیم وزیر نفت به این موضوع است که
البته بعید اســت اتفاق بیفتد ،چون در موضوع
ســودجویی پتروشــیمیها که ارز خود را وارد
بازار نمیکردند هم چنین درخواســت مداخله
مستقیمی صورت گرفت که انجام نشد اما فعاالن
این عرصه میگویند باتوجه به اینکه تأمین نفت
خــام پاالیشــگاهها بر عهده شــرکت ملی نفت
میباشد و تحویل  vbبه شرکتهای قیرساز نیز
طبق قانون بودجه ،وظیفه وزارت نفت است ،الزم
است تحویل فوری وکیوم باتوم را مستقیما وزارت
نفت مدیریت کرده و درخصوص آن دســتورات
مقتضی را صادر کند.
تــا وقتی پــای رانت در میان باشــد هر مدیر یا
بخشی ممکن است وسوسه شود که منافع خود
را بیشتر از منافع کشور در نظر بگیرد!
حــال این موضــوع بــه بخشهــای مرتبط با
پتروشیمیها هم سرایت کرده است .حمیدرضا
قریشی پژوهشــگر اقتصادی میگوید پای رانت
 ۳۰هزار میلیارد تومانی  20شــرکت وابسته به
پتروشــیمیها در میان اســت که اینها خوراک
خود را بــا ارز  3800تومانــی از دولت دریافت
میکنند و با نرخ هشت هزار تومان در بازار ثانویه
میفروشند.
اما مسئله اینجاست که نظارت کافی وجود ندارد
و این رانتها خود به خود موجب میشــود که
پتروشیمیها و به دنبال آن پاالیشگاهها نخواهند
یا نتوانند کار چندانی را پیش ببرند.
مفقودی

برگ سبز خودرو ســواری  MVM315newمدل  1395با شماره موتور  MVM477FJAG045171و
شــماره شاســی  NATFBAMD3G1034369متعلق به خانم آرزو بخشی با کد ملی 4420269049
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

مفقودی

کارت دانشجویی به شماره  9600512دانشگاه
امــام جواد رشــته طراحی دوخــت متعلق به
ســرکار خانم فاطمه کفاش یــزدی با کد ملی
 4420901225مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

برگ سبز و کارت خودرو برلیانس  330 Hبه رنگ
سفید ،مدل  1396به شــماره پالک ایران - 77
 429م  93و شــماره موتور  G018802و شماره
شاســی  1024548به نام فائزه رمضانی سمسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  7یزد -طزرجان و توابع
 -2656اصلی -خانم رضیه اعالئی ششدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 318
متر مربع به موجب رأی شــماره  139760321006001083مورخ  1397/05/07واقع در طزرجان برابر تقســیم
نامه عادی بین وراث حســین اعالئی مالک رسمی که در ســهم متقاضی قرار گرفته است -2656 .اصلی  -خانم
صدیقه اعالئی ششــدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت  412/50متر مربع به
موجب رأی شماره  139760321006001079مورخ  1397/05/07واقع در طزرجان برابر تقسیم نامه عادی بین
وراث حســین اعالئی مالک رســمی که در سهم متقاضی قرار گرفته است -2656 .اصلی -خانم زهره کازرانی نژاد
ششــدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت  634متر مربع به موجب رأی شماره
 139760321006001075مورخ  1397/05/07واقع در طزرجان برابر مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و تقسیم
نامه عادی بین وراث حسین اعالئی مالک رسمی که در سهم متقاضی قرار گرفته است -2656 .اصلی -خانم آتنا
اعالئی ســه دانگ مشــاع از ششدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ
 627/50متر مربع به موجب رأی شــماره  139760321006001067مورخ  1397/05/07واقع در طزرجان برابر
تقسیم نامه عادی بین وراث حسین اعالئی مالک رسمی که درسهم متقاضی قرار گرفته است -2656 .اصلی -خانم
آیدا اعالئی سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ
 627/50متر مربع به موجب رأی شــماره  139760321006001071مورخ  1397/05/07واقع در طزرجان برابر
تقسیم نامه عادی بین وراث حسین اعالئی مالک رسمی که در سهم متقاضی قرار گرفته است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد ش.
م.الف178 :

