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نماینده مردم خواف در مجلس:

مقصد بعدی خط آهن خواف-هرات ،پکن است

ارز متقاضی

مه�دی کریمی-تفرش�ی رئی�س هی�ات

مدی�ره تعاون�ی تولید کنن�دگان محصوالت
غذایی

بازگش��ت ارز حاصل
از ص��ادرات به چرخه
اقتصاد کشور به یک
دغدغ��ه مل��ی تبدیل
ش��ده اس��ت .یکی از
راه های عالج بحران
ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصاد کش��ور برگردد و مشخص
باش��د که ما ب��ه ازای ص��ادرات ،کاال وارد
کشور شده اس��ت.در همین راستا بر اساس
تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز
متقاضی به زودی آغاز میشود و واردات کاال
توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند،
مجاز خواهد ش��د.صادرکنندگانی که از سال
 ۱۳۹۸به بعد تعهد ارزی داشتهاند ،میتوانند
مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود
بگیرند و کااله��ای با اولویت وزارت صمت
را وارد کنند.براس��اس مصوبه جدید دولت،
صادرکنن��دگان میتوانند برای رفع تعهدات
خ��ود با یک واردکننده ی��ا یک تأمینکننده
کاال تهاتر ،و از فردا برای واردات کاال اقدام
کنند.کااله��ای اولوی��تدار و ضروری مورد
نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت
ثبت س��فارش قرار دارند ،فهرست کاالهای
اولویت دار مشخص ش��ده و صادرکنندگان
می توانند با واردات این کاالها رفع تعهدات
ارزی کنند.تجرب��ه واردات ب��ا ارز متقاضی
در اوای��ل دهه  70و  91نش��ان داد که این
اق��دام باع��ث افزایش نرخ ارز می ش��ود .با
توجه به اینکه در آن س��الها بازار ارز به این
حد متش��نج نبود.هدف از این اقدام اینست
ک��ه تعهدات ارزی انجام ش��ود و واردات در
مقاب��ل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما
این بار با ه��دف واردات مواد اولیه موردنیاز
کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.
این تصمیم به این معنیست که ارزی که از
کشور خارج ش��ده با کاالهایی که مورد نیاز
خطوط تولیدی اس��ت ،باز به چرخه اقتصاد
کش��ور بازگردد.اگرچه به دلیل معطلی برای
تخصی��ص ارز به مواد اولیه وارداتی ،خطوط
تولید بس��یاری از کارخانجات کشور خوابیده
و تولید در بس��یاری از کارخانجات با مشکل
مواجه ش��ده است اما نباید از تبعات احتمالی
آزادس��ازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه
هایی که احتماال به بازار ارز وارد می کند که
متعاقبا خود می تواند باعث ضربه س��نگین
تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.هر
چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات
ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط
الزم مهیا نباشد و زیرساخت های الزم ایجاد
نشود می تواند منجر به ضربه به تولید ،فساد
و رانت و گس��ترش قاچاق در کش��ور شود.
این امر به توسعه واردات در مقابل صادرات
کمک می کند و منجر به تس��هیل ترخیص
کاالهای دپو شده از گمرک خواهد شد .این
ش��یوه واردات ب��دون انتقال ارز میتواند تا
ح��دود زیادی منجر به تس��ریع در ترخیص
کاالهایی ش��وند که ماههاست در گمرکات
و بن��ادر معط��ل تخصی��ص ارز و ترخیص
هس��تند و بعض ًا در معرض فس��اد قرار دارند
و عمده آنها کاالهای اساسی مانند روغن و
برنج یا مواد اولیه تولید هستند .این موضوع
میتواند بهشدت رس��وب کاال در گمرک را
کاهش و س��رعت مبادالت تجاری کش��ور
را افزایش دهد و اگ��ر این مصوبه همچون
برخی مصوب��ات قبلی در اجرا دچار تغییرات
نش��ود ،حجم باالیی از کاالهای رسوبشده
در گمرک ،سریع ترخیص خواهند شد.

احمدپور گفت :یقینا خط ریلی خواف به هرات باعث اتصال ریلی ایران و
چین می ش��ود .اکبر احمدپور نماینده مردم خواف و در گفت و گو با رادار
اقتصاد با اش��اره به بهره برداری از راه آه��ن خواف-هرات به طول ۲۲۲
کیلومتر بین ایران و افغانس��تان اظهارد اشت :بهره برداری از این خطوط
ریلی میان ایران و افغانستان می تواند در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه
موثر واقع ش��ده و نقش به س��زایی ایفا کند .وی ادامه داد :در حال حاضر
تبادل کاال میان ایران و چین از طریق دریا و یا عبور از کشورهای مختلف
ص��ورت می گیرد که هزینه حمل و نقل زیادی به همراه دارد اما اتصال

ریلی ایران به چنین می تواند هم باعث س��رعت جابه جایی کاال ش��ود و
هم اینکه از نظر هزینه ای و امنیت ،دستاوردهای زیادی برای کشورمان
به ارمغان داشته باشد و به موازات آن ،شاهد جابه جایی مسافران ایرانی و
چینی هم خواهیم بود.احمدپور تصریح کرد :خطوط ریلی خواف به هرات
می تواند عامل موثری در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان و
در آینده با کشور چین باشد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،جابه جایی
مسافران و فروش بلیط هم در دستور کار مسئوالن امر قرار گرفته است تا
به زودی این کار تحقق پیدا کند و یقینا در سال های آینده ،شاهد توسعه
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این خطوط ریلی خواهیم بود.نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با
بیان اینکه بهره برداری از خطوط ریلی خواف به هرات باید زودتر صورت
می گرفت ،افزود :از سال  ۸۶جرقه احداث این خطوط ریلی زده شد و در
این طول این سالها ،روند ساخت این خطوط ریلی افت و خیزهای زیادی
به خود دید و تحریم های بین المللی هم در کاهش سرعت تکمیل این
پروژه ،نقش اثرگذاری ایفا نمود اما با اراده جدی صورت گرفته ،این پروژه
به انتها رسید و قرار است به مرور در کشور افغانستان توسعه پیدا کند و در
شهرهای زیادی از این کشور ،شاهد افتتاح ایستگاه راه آهن باشیم.

مشکل ترخیص بذرهای علوفه حل نشد

گ�روه اقتصادی :تغیی��ر گروه کاالیی بذره��ای علوفهای
مش��کالت زیادی را برای ترخیص این اقالم ایجاد کرده
و علیرغم پیگیری های مکرر هنوز اقدامی انجام نشده و
این مساله تولید علوفه در کشور را به خطر انداخته است.
تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کاالیی
برخی از نهادههای کش��اورزی مش��کالت زی��ادی را در
ترخیص این نهادهها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو
گروه واردکنندگان و کش��اورزان را دچار مشکالت فراوان
کرده است .بذر علوفه یکی از این نهادههاست که وزارت
جهاد کش��اورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده اس��ت.
بخش��نامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه
کاالیی یک به گروه کاالیی دو منتقل کرد و بر این اساس
تمامی محمولههای وارداتی بذر ذرت و علوفهای که از ۲۰
فروردین وارد کشور شده بود ،از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰
تومانی حذف و مش��مول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت.
این مساله برای واردکنندگان مشکالت زیادی را به دنبال
داشت و موجب رس��وب بخش عمدهای از محمولههای
وارداتی در گمرکات ش��د.به گزارش مهر ،جواد وفابخش،
معاون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی در شهریور و
مهرماه امس��ال با ارس��ال  ۳نامه به امید گیالنپور ،معاون
توس��عه صنایع تبدیلی و کس��ب و کارهای وزارت جهاد
کش��اورزی ،این مساله را گوش��زد کرده و رفع مشکل و
ترخی��ص این نهادههای قبل از آغاز فصل را درخواس��ت
کرده بود.
نام�ه اول  ۲ /ش�هریور  :۱۳۹۹تعیی�ن مابهالتف�اوت

سنگین مانع ترخیص محمولهها شد

وف��ا بخش در نام��ه اول خود اعالم کرده اس��ت که این
محمولهها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به ش��رکتهای
خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابهالتفاوت سنگین
از گمرک ترخیص نمیشود .وی همچنین پیشنهاد کرده
ب��ود که تعیین مابهالتفاوت قطعی  ۲۸۰۰تومانی برای هر
یورو برای کلیه این کاالها در نظر گرفته شود تا عالوه بر
دریافت حقوق دولت ،قیمت نهادهها نیز به صورت پلکانی
افزایش یابد تا کمترین فش��ار به کش��اورزان و در نهایت
مصرفکنندگان وارد آید.
در متن این نامه آمده است -۱:حمل بذور وارداتی به کشور
از اس��فندماه سال  ۹۸به دلیل همه گیری کرونا در جهان
با مش��کل مواجه بود .این امر خصوص ًا در حمل بذر از راه
مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکالت عدیده

تولید علوفه در معرض خطر

و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

نام�ه س�وم / ۲۰مهرم�اه :بذره�ای معط�ل مانده در

گم�رکات ،در ح�ال از دس�ت دادن قدرت باروری ش�أن
هستند

ای برای وارد کنندگان شد -۲.همانگونه که مستحضرید در
فروردین ماه  ۱۳۹۹از طریق سرپرست محترم وقت وزارت
متبوع اطالع رس��انی ش��د و حذف ارز دولتی از کاالهای
گروه  ۱منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت
می باشد .متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار
تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان
تحمل شده است -۳.پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده
کاالهای وارداتی گروه  ۱انتقال یافته به گروه  ۲خصوص ًا
برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت
در بازار برای این کاالها فراهم نیس��ت و این موجب می
گردد در حالی که ارز از کش��ور خارج و کاال به کشور وارد
شده ،امکان مصرف آن وجود نداشته باشد .به دلیل ماهیت
بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن
استانداردهای الزم عم ً
ال این کاالها قابلیت مصرف ندارد.
با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین
ماب��ه التفاوت قطعی  ۴۸۰۰تومانی به ازای هر یورو برای
کلیه این کاالها در این مرحله از واردات است تا عالوه بر
دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی
افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت
مصرف کنندگان وارد آید .همچنین با توجه به اینکه زمان
کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان
کش��ت تا س��ال آینده وجود ندارد ،ضروری است فرصت
پرداخ��ت مابه التفاوت از  ۶ماه به یک س��ال افزایش پیدا

کند .خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری
قرار گیرد.
نامه دوم  ۵ /مهرماه


معاون زراعت وزارت جهاد کش��اورزی در نامه دیگری به
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی
ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول ،بر اهمیت
تولید علوفه در کش��ور تاکید ک��رده و آن را از برنامههای
اولوی��ت دار ای��ن وزارتخانه مینامد و عن��وان میکند که
بذرهای ذرت و گیاهان علوفهای از جمله مواردی است که
به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در
بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید
علوفه مورد تاکید و از جمله برنامههای اولویتدار در کشور
است.در متن این نامه آمده است :با عنایت به مکاتبه شماره
 ۷۰۰/۹۴۸۶م��ورخ  ۰۲/۰۶/۹۹و م��وارد من��درج در بند ۳
مکاتبه ذکر شده به استحضار میرساند بذور ذرت و گیاهان
علوفهای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز،
امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند .این در
حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و
از جمله برنامههای اولویتدار در کشور است .ضمن ارسال
اطالع��ات و جزئیات  ۱۱۸۴.۰۴تن بذر ذرت ۲۴۸ ،تن بذر
محص��والت علوفهای و س��ایر محص��والت زراعی مزید
امتنان است .دس��تور فرمایید پیگیری الزم برای تصویب
پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون
توسعه صنایع تبدیلی و کس��ب و کارهای کشاورزی این
وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت
جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده
اما این بار وزارت صنعت پاس��خی به این نامه نداده است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین
اش��اره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی
ماندن بذرها در گمرک ،این بذرها در حال از دست دان قوه
نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی
شده است.وفابخش در این نامه عنوان کرده است :پیرو نامه
پیوست ش��ماره  ۷۰۰/۷۴۴۶مورخه  ۳۱/۴/۹۹و همچنین
بند  ۱۹مصوبات اولین جلس��ه ستاد عالی زراعت مقرر شد
دس��تور فرمایید  ۲۱۲تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه
فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف ش��وند .ضمن
تش��کر از نامه  ۳۵۶۶/۵۰۰/۹۹مورخ  ۱۴/۶/۹۹آن معاونت
به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می
رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است .تأکید می گردد
به واس��طه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر
دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان
ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که
در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان
گش��ت آنها میس��ر نبوده و قطع ًا بذور سنواتی و از کیفیت
استاندارد خارج خواهد شد .علیهذا خواهشمند است دستور
جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه
پیگی��ری الزم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.بر
اساس این گزارش ،علی رغم پیگیریهای مکرر معاونت
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید
علوفه در کشور این پیگیریها تاکنون راه به جایی نبرده و
واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر
میدهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش
س��طح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی
است که بازار نهادههای دامی وارداتی نیز با وجود دریافت
ارز  ۴۲۰۰تومانی ،با نابسامانیهای گسترده مواجه شده و
تولید محصوالت پروتئین��ی را با چالشهای جدی مواجه
کرده است.

قیمت خودرو در خودروسازی ها تغییر می کند؟

براس��اس گ��زارش میدان��ی تقریبا طی  ۱۵روز گذش��ته
خودروه��ای داخل��ی و وارداتی حدود  ۲۰ت��ا  ۳۰درصد از
ارزش خود را از دس��ت دادهاند .چند وقتی بود که قیمت
خودرو روند صعودی داش��ت و روز به روز قیمت ها تغییر
می کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه
ساعتی شده بود ،اما اکنون این افزایش قیمت متوقف شده
و کاهش قیمت به س��راغ بازار خودرو آمده و اکنون گویا
این کاهش قیمت که هفتهها گریبان بازار خودرو را گرفته
فعال دستبردار نیست و افزایش قیمتهای جزئی در بازار
ارز نیز نتوانس��ته جلوی این ری��زش قیمتها را بگیرد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،براساس گزارش میدانی
تقریبا طی  ۱۵روز گذش��ته خودروه��ای داخلی و وارداتی
حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد از ارزش خود را از دس��ت دادهاند و

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 1399/09/10-139960318003006472هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم جیران کبابچی نقده فرزند مولود به
شماره ملی  2750402778نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  515مترمربع به
ش��ماره پالک  4011فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  29فرعی از  69اصلی واقع
در گربه کوچه بخش  24گیالن از مالکیت رسمی رضا جهانگرد گربه کوچه و کاظم براری
محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشاراول99/09/23:تاریخ انتشاردوم7:
99/10/
 862رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 1399/09/04-139960318003006273هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی میرزائی فرزند همت اله به
شماره ملی  2668725968نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  292/55مترمربع
به شماره پالک  158فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  87اصلی واقع در

بازار منتظر تحویل  ۴۰هزار خودرو تا پایان آذر

از سوی دیگر مشتریان دست از خرید برداشته و چشم به
روزهای آتی دارند.فعاالن بازار خودرو اعتقاد دارند تا روی
کار آم��دن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ،قیمت خودرو
مس��یر کاهشی را طی خواهد کرد و اگر رویکرد بایدن در
قبال ایران بازگشت به برجام و توافقات جدید باشد ،خودرو
به سرنوشت سال ( ۹۴رکود سنگین خودرو پس از توافق
هستهای) دچار خواهد شد.اینطور که کارشناسان صنعت
خودرو می گویند ،طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیست
کاالی سرمایهای خارج می شود ،اما اگر جو بایدن پس از
ورود به کاخ س��فید بخواهد همان راهی را برود که دونالد
ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این بازار باشیم
و باز هم قرعهکشی خودروسازان و برنده شدن در التاری
 ۱۰۰یا  ۲۰۰میلیون تومانی را خواهیم داشت .خودروسازان

در س��ال  ۹۸با زیانی سنگین مواجه و مشمول ماده ۱۴۱
قانون تجارت شدند .این قانون برای شرکتهایی بود که
نیمی از سرمایه خود را از دست دادهاند و خودروسازان برای
رهایی از این مش��کل ،به پروژه تجدی��د ارزیابی دارائیها
روی آوردند.یکی از عمدهترین دالیل بروز این مش��کل،
قیمت گذاری دس��توری محصوالت به سیاقی بوده است
که نه تنها قیمت تمام ش��ده خودروها را پوشش نمیداد،
بلکه بسیار کمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تالشها
برای رفع این مشکل از سالهای گذشته تا زمان نوشتن
این متن ،ادامه دارد و چالش خودروس��ازان با متولیان امر
قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب
با افزایش قیم��ت نهادههای تولیدی همچنان ادامه دارد.
افزایش قیمتها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت

پامسار بخش  24گیالن از مالکیت رسمی گدا علی خمامی محرز گردیده است ،لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت
به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد.تاریخ انتشاراول99/09/23:تاریخ انتشاردوم99/10/7:
 858رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره
های  139960318012002382و2384و2385و2386مورخه  99/08/25هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ش��فت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه پورناصرانی
شماره شناسنامه  453صادره از شفت نسبت به یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ و بزرگ
پورناصرانی ش��ماره شناسنامه  496نسبت یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم زلیخا
پور ناصرانی ش��ماره شناسنامه 5نس��بت به یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم ایمن
پورناصرانی بش��ماره شناسنامه 10به نسبت یک ونیم دانگ مشاع جملگی فرزندان حاجیگل
در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه و محوطه به مساحت  1402مترمربع پالک
 658فرعی مجزی شده از پالک  385واقع در قریه ناصران سنگ اصلی  30بخش  21گیالن
خریداری از مالک رس��می حاجیگل (زارع صاحب نس��ق) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین

پس از ماهها ارائه اطالعات و مستندات از سوی خودروسازان
با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد
التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواس��ت
خودروس��ازان ص��ورت پذیرفت .از دیگر س��و ،پرش نرخ
تورم ،نش��ان از افزایش هزینههای خودروسازان نسبت به
س��ال  ۹۸بود که بدیهی اس��ت این تورم همه جنبههای
قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینههای حمل و نقل
و حقوق و دس��تمزد را افزایش میدهد.در آن سال ،مقرر
شده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی
دریافت کنند ،ولیکن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و
خودروس��ازان عمده ارز خود را از بازار تامین کرده اند که
خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصوالت
تبدیل شده است.

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
تداوم تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای تامین کاالهای اساسی مردم

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی
ادامه خواهد داش��ت.به گزارش مهر به نقل از
سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه با تاکید بر اینکه تالش ما این اس��ت
تا بخشی از نیازهایی که حسب شرایط کرونایی
وجود داشت در بودجه دیده شود ،گفت :بودجه
وزارت بهداش��ت و درمان و دانشگاههای علوم
پزشکی در الیحه بودجه سال آینده حدود ۱۵۳
درصد رش��د داشته این در حالی است که رشد
متوسط ما حدود  ۴۰درصد بوده است.نوبخت
ادامه داد :این رش��د به این دلیل بوده که برای
س��ال آینده پیشبینی کردیم در بخش درمان
حداقل  ۵۳هزار نفر اس��تخدام داشته باشیم و
فوقالع��اده ویژهای که ب��رای کادر درمان ارائه
میدهند را در بودجه س��ال آین��ده دیدیم.وی
تاکید کرد :سال آینده  ۱۰هزار تخت جدید در
بیمارستانها تجهیز میشود که برای آن بودجه
اختصاص دادهایم...معاون رییس جمهور درباره
موضوع پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در
الیحه بودجه  ۱۴۰۰اظهار داش��ت :این اخبار
یکس��ری گمانهزنی ب��ود وگرنه هن��وز درباره
پرداخت غرامت به جمعبندی نرس��یدهایم که
بخواهی��م اعداد و ارقامی برای آن مش��خص
کنیم .بنا براین معتقدم انتش��ار این خبر بیشتر
ناش��ی از گمانهزنیها بوده است.وی همچنین
درباره وصول درآمدهای مالیاتی و پیشبینی آن
برای سال آینده گفت :تا به امروز در سال جاری
 ۱۰۰درصد اعداد و ارقام پیشبینی شده برای
مالیات حاصل شده است.رئیس سازمان برنامه
و بودجه افزود :برای س��ال آین��ده ،درآمدهای
مالیاتی باالی��ی در نظر نگرفتیم به طوری که
مالیات امسال  ۱۸۰تا  ۱۹۰هزار میلیارد تومان
بود که این عدد برای بودجه  ۱۴۰۰حدود ۲۲۵
هزار میلیارد تومان است یعنی حتی کمتر از نرخ
تورم بوده است.نوبخت درباره پرداخت مالیات از
سوی برخی از نهادهای حاکمیتی بیان داشت:
نهاده��ای حاکمیتی باید مالیات در نظر گرفته
شده را بپردازند.
چشم انداز تورم کاهشی است

بانک مرک��زی اعالم کرد :باتوجه به کاهش
نوس��انات در بازار های ارز ،خودرو و مسکن
پیش بینی می ش��ود در ماه های آینده ،روند
انتظارات تورمی تعدیل شود.به گزارش بانک
مرک��زی ،این بان��ک در گ��زارش تحوالت
اقتصاد کالن یادآور ش��ده است ،در ادامه آثار
و تبع��ات افت درآمده��ای ارزی و انتظارات
تورمی ایجاد شده از محل نحوه تأمین مالی
کس��ری بودجه دولت ،نرخ تورم ماهانه که از
اردیبهشتماه سال جاری روندی فزآینده در
پی��ش گرفته بود ،در آبانماه نیز تداوم یافت؛
در این ماه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها»
نقش غالب را در تورم ماهانه داش��ته اس��ت.
همچنین در این گزارش آمده اس��ت ،با این
ح��ال ،باتوج��ه به عواملی نظیر توقف رش��د
فزاینده پول ،کاهش نس��بی التهابات دربازار
ارز ،اف��ت قابل توجه قیم��ت خودرو ،کاهش
س��رعت رش��د قیمت مس��کن در آبان ماه و
همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در
آبان ماه نسبت به مهرماه ،انتظار میرود روند
انتظارات تورمی تعدیل یابد.

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای
م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس��ت وفق مقررات
نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد توضیح خانم ایمن پور
ناصرانی ش��ماره شناسنامه  10به نس��بت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ صحیح بوده.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/09/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/07 :
 864رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 1399/09/02-139960318003006183هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در
واح��د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قدوس��ی فرزند محمد
حسن به شماره ملی  0940970228نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیانات
احداثی(خانه مسکونی و مغازه و انباری) به مساحت  253/21مترمربع به شماره پالک 895
فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  3فرعی از  10اصلی واقع درسنگ بجار بخش
 24گیالن از مالکیت رس��می یزدان فالح کامل رفتار محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/23:تاریخ انتشاردوم99/10/7:
 856رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

