
وزير صمت براي همراه كردن مجلس و جلب اعتماد 
عمومي، ركورد وعده وعيد خودرويي را در يك ماه 
اخير به ثبت رسانده اس�ت. از آزاد سازي واردات 
خودرو از سال آينده گرفته تا افزايش تيراژ توليد 
و حذف قرعه كش�ي خودرو. س�يدرضا فاطمي 
امين در روزهاي گذش�ته از كاه�ش 15درصدی 
قيمت خودرو ت�ا پايان س�ال خب�ر داد و گفت: 
قيمت هاي كنوني بازار خودرو غيرمنطقي است. 
صنعت خودرو اين روزها در ش��رايط دشواري به سر 
مي برد. از يك سو اعتماد عمومي به شدت كاهش يافته 
و مردم در انتظار كاهش قيمت و واردات خودروهاي 
باكيفيت هستند و از سوي ديگر واردات جدي تر شده 

كه از سوي خانه ملت پيگيري مي شود. 
در ش��رايطي ك��ه نماين��دگان مجل��س همچنان 
موضوع واردات خودرو را از سال آينده در حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيگيري مي كنند، 
وزارت صمت نيز براي جلب حمايت مجلس و اعتماد 
عمومي م��ردم تالش مي كند تحول��ي را در صنعت 
خودرو ايجاد كند؛ تحولي كه به دليل سياسي كاري 
و ساختار نادرس��ت اين صنعت، به نظر مي رسد در 
ميانه راه بي نتيجه بماند. وزير صمت مي خواهد توليد 
خودرو را به يك ميليون و 600 هزار دستگاه افزايش 
دهد و قيمت هاي كنوني خودرو را تا پايان سال حدود 
15درصد كاهش دهد. اكنون اين سؤال مطرح است 
با توجه به وجود ۷0هزار دستگاه خودروي ناقص در 
انبار خودروسازان و عدم امكان تكميل و تحويل آن به 
مردم، چگونه تيراژ توليد خودرو افزايش خواهد يافت و 
با توجه به نوسانات نرخ ارز و بدهي هاي صنعت خودرو 
به قطعه سازان و زيان ساالنه اين دو خودروساز چگونه 

قيمت ها تا پايان سال ارزان خواهد شد؟ 
س��يدرضا فاطمي امي��ن، در اوج وع��ده وعيد هاي 

خودرويي اش و رايزني با مجلس براي گرفتن مهلت 
ش��ش ماهه و توقف واردات خودرو تا پايان س��ال، 
روز گذش��ته به ايران خودرو رفت تا خط توليد انبوه 

خودروي تارا را افتتاح كند. 
فاطمی امين پس از بازديد از خط توليد خودروي تارا 
اتوماتيك اظهار داشت: تا پايان سال بالغ بر 100هزار 
دستگاه خودرو بيش از برنامه پيش بيني شده توليد 
خواهد شد، ضمن اينكه سال آينده توليد خودرو از 
سوی خودروس��ازان به بيش از يك ميليون و 600 
هزار دس��تگاه خواهد رس��يد كه در آن مقطع ديگر 
قرعه كشي براي خودرو نخواهيم داشت و قيمت ها 

نيز كاهش مي يابد. 
وي كه به طرح های خودرويی اش بسيار خوش بين 
اس��ت، اف��زود: در قالب ي��ك برنامه وي��ژه، ۹ طرح 
براي صنعت خودرو طراحي ش��ده است كه بخشي 
از اجراي اين برنام��ه به عهده ما و بخش��ي ديگر به 
عهده خودروسازان است. امين اضافه كرد: از مديران 
خودروسازي خواس��ته ايم كه در كوتاه ترين زمان، 
كيفيت خودرو هاي توليدي خود را افزايش دهند تا 

رضايت مشتريان را به دست آورند. 
   صادرات خودرو با 3 روش 

وزير صمت گفت: از زمان به عهده گرفتن مسئوليت در 
وزارت صمت، 10برنامه راهبردي را در دستور كار قرار 
داديم كه يكي از آنها صنعت خودرو بوده است. موانع، 
ظرفيت ها و چالش هاي اين حوزه شناس��ايي شده 
اس��ت. خودرو ظرفيت صادرات نيز دارد كه سازمان 
توسعه تجارت با شناسايي ظرفيت ها، صادرات در اين 
حوزه را از سال آينده با قدرت و جديت بيشتري در 
دستور كار قرار مي دهد. وي در مورد صادرات خودرو 
اضافه كرد: صادرات خودرو به س��ه شكل خودروي 
كامل، ص��ادرات قطعات و راه ان��دازي خط توليد در 

كشور هدف است. خط توليد خودرو در چند كشور در 
حال فعالسازي است كه تا پايان سال يكي از خطوط 

فعال خواهد شد. 
   پور ابراهيمي: واگذاري اختيارات خودروسازان 

به صاحبان سهام در 2 سال آينده
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با 
تسنيم نيز از برنامه هاي مجلس و دولت براي اصالح 
س��اختار صنعت خودرو س��خن گفت. وي با تكرار 
موضوعات هميشگي و مشكالت اين صنعت انتقاد 
كرد و باالبودن قيمت تمام ش��ده خودرو را مشكل 

جدي اين صنعت برشمرد. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي درب��اره تصميم گيري 
درخصوص اصالح س��اختار صنعت و ب��ازار خودرو 
در جلس��ه هماهنگي اقتصادي س��ران قوا، با اشاره 
به گاليه مندي بس��يار مردم از كيفيت خودروهاي 
داخلي و ضرورت ايجاد تحول بنيادي در اين صنعت 
افزود: نمي توان در تأمين نياز بازار به دو خودروس��از 
اكتفا كرد، هرچند بايد از آنها حمايت كرد، اما ادامه 
اين وضعيت و رويكرد غيررقابتي مشكالت بسياري 

ايجاد كرده است
اين نماينده مردم خروج دولت از بنگاه هاي اقتصادي 
را از ديگر موضوعات ضروري برش��مرد و ادامه داد: 
با وجود اينكه دولت در برخ��ي بنگاه هاي اقتصادي 
سهم اندكي دارد، اما در اين بنگاه ها مديريت مي كند 
كه سايپا و ايران خودرو نيز از نمونه هاي آن است. به 
اين معنا كه سهام اين دو شركت در سال هاي گذشته 
واگذار شده و در اين سال ها بايد براساس اصل 44 از 
س��وی غيردولتي ها اداره مي شدند، اما اكنون دولت 
اين شركت ها را اداره مي كند كه اين رويه را مي توان 
بدترين نوع مديريت دانس��ت، زيرا اگر دولت مالك 
100درصد سهام خودروس��ازي ها بود، بايد نسبت 

به عملكرد خود پاس��خگو مي شد كه اكنون اينگونه 
نيست. 

پورابراهيمي با بيان اينكه مديران عامل خودروسازي ها 
به جاي اينكه به سهامداران و مجمع پاسخ دهند، بايد 
پاس��خگوي وزير صنعت، معدن و تجارت باش��د و 
مادامي كه اين وضعيت ادامه داشته باشد، نمي توان 
به بهبود امور در اين حوزه اميد داشت، تصريح كرد: با 
وزير صمت توافق كرديم كه در بازه زماني حداكثر دو 
ساله تمامي اختيارات و تصميمات مجامع شركت هاي 
خودروي��ي بايد به صاحبان س��هام بازگ��ردد تا اين 
شركت ها بتوانند در ساختار مالكيتي تصميم گيري 

و از اقدامات غير اقتصادي اجتناب كنند. 
   قيمت تمام شده خودروهاي داخلي باالست 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس قيمت و بهاي تمام 
شده خودرو را ديگر چالش هاي اين صنعت برشمرد 
و ادامه داد: با وجود كيفيت نامناس��ب خودروهاي 
داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي، قيمت تمام 
شده خودروهاي داخلي نسبت به همتايان خارجي 
بسيار اس��ت، به اين معنا كه اگر قيمت خودروهاي 
داخلي را به دالر - ب��ازار آزاد- تبديل كرد، با معادل 
دالري آن مي توان بهترين خودرو را در كش��ورهاي 

اطراف خريداري كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه عالوه 
بركيفيت نامناسب خودرو قيمت نيز نامطلوب است، 
تصريح كرد: بهاي تمام شده توليد خودرو در كشور با 
وجود انرژي ريالي و مواداوليه ارزان قيمت و با نرخ هاي 
ترجيحي به دليل ضعف مديريت بسيار باالست. برخي 
از كارخانه ها دو برابر نياز نيروي انساني دارند، در حالي 
كه مي توانستند نيروهاي مازاد را با توسعه ظرفيت به 

سرانه استاندارد برسانند. 
   ناكارآمدي مديريتي قيمت تمام شده خودرو 

را به شدت افزايش داده است
پور ابراهيمی با اش��اره به اينك��ه ورود به موضوعات 
غيراقتصادي يكي از ديگر مهم ترين چالش هايي است 
كه در صنعت خودرو كشور با آن روبه رو هستيم، افزود: 
با آناليز قيمت تمام شده خودرو مشخص مي شود كه 
ناكارآمدي مديريتي طي سال هاي گذشته موجب 

بروز اين وضعيت شده است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه 
هزينه ناكارآمدي مديريتي شركت هاي خودروسازي 
را مردم با خريد خودروهاي گران مي پردازند، گفت: 
تغييرات نرخ ارز در اقتصاد و تأثير در بهاي تمام شده، 
فضاي رواني ايجاد كرده كه با رش��د نرخ ارز، قيمت 
خودرو نيز افزايش مي يابد. مقايسه قيمت خودروهاي 
داخلي با بهاي خودروهاي خارجي كه با نرخ ارز رابطه 

مستقيمي دارد نيز به اين وضعيت دامن زده است. 
   بهاي خودرو بايد منطقي شود

رئيس كميسيون اقتصاي مجلس در تشريح مجموعه 
تصميماتي ك��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
هماهنگي كميسيون هاي صنايع و معادن و اقتصادي 
مجلس بايد اجرايي كند ب��ه خانه ملت گفت: بايد با 
روشي منطقي بهاي تمام شده خودرو در زمانبندي 
مشخص كاهش يابد تا به بهايي منطقي برسد از سوي 
ديگر دو نرخي بودن خودرو نيز بايد حذف ش��ود تا 
مردم خودرو را با قيمت هاي كمتري نسبت به اكنون 

خريداري كنند. 

براساس آمار وزارت مس�كن ۴۰درصد از خانوار 
ايران�ي زير خ�ط فقر مس�كن به س�ر مي برند و 
7۰درصد جمعيت تهران فقيران مسكن محسوب 
مي شوند. مش�اور وزير راه درخصوص زمين هاي 
در دسترس براي ساخت مس�كن گفت: در حال 
حاضر وزارت راه و شهرس�ازي برای ساخت يك 
ميليون واحد در س�ال اول زمي�ن دارد، اما براي 
باق�ي راه بايد بانك ها و س�اير ارگان ه�ا پاي كار 
بياين�د و زمين هاي خ�ود را به ص�ورت تهاتر يا 
فروش در اختي�ار وزارت راه و شهرس�ازي قرار 
دهند. به دنبال شهرسازي هستيم و اگر ارگان ها، 
اقدام به ارائ�ه زمين هاي خود كنن�د، مي توانيم 
در جاهاي بهتري براي مردم خانه س�ازي كنيم. 
كارشناسان حوزه مسكن معتقدند خانواده هايي كه 
بيش از ۳0درصد هزينه ماهانه يا ساالنه خود را صرف 
اجاره بها و هزينه هاي مرتبط با تهيه مسكن مي كنند، 
فقيران مسكن محسوب مي شوند كه اين نرخ در تهران 
به ۷0درصد جمعيت اس��تان رسيده است. براساس 

آمار مربوط به سال ۹8، يك زوج ساكن تهران حدود 
66سال طول مي كشد كه خانه دار شوند. 

به گزارش صداوس��يما، فريد قديري در اس��توديو 
گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: طبق 
آمار رسمي به ثبت رسيده از سوي وزارت مسكن و 
شهرس��ازي، نرخ جمعيت زير خط فقط مسكن در 

ايران 8/1برابر نرخ متعارف جهاني است. 
فري��د قدي��ري كارش��ناس ح��وزه مس��كن گفت: 
رئيس جمهور )قبلي( در بدو كار اشاره به اعمال ماليات 
سنگين و مبارزه با رانت، فس��اد و سوداگري كرد، اما 
هنوز اين وعده اجرايي نش��ده است زماني كه چنين 
وعده اي داد وام مسكن 80 ميليون تومان بود و نرخ 
هر متر مربع خانه در تهران 4ميليون تومان، حاال هم 
وام مسكن همان 80تومان است و نرخ هر متر خانه در 
تهران به ميانگين ۳0ميليون تومان رسيده است.  به 
گفته وي، مدت خانه دار ش��دن يك زوج در كشور به 
طور ميانگين حدود ۳۳سال و اين در حالي است كه 
در دنيا تعريف شده حدود 10تا 12سال طول مي كشد 

تا يك فرد بتواند با پس انداز خود خانه دار شود. اين 
كارشناس حوزه مسكن با اشاره به الزام دولت سيزدهم 
براي توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكن ادامه داد: 
در حال حاضر حدود 5/4 ميليون واحد خالي در كشور 
وجود دارد، اين در حالي است كه هنوز حدود ۷0 هزار 
واحد از پروژه مسكن مهر تحويل صاحبانشان نشده 
حال اينكه قانون جهش توليد مسكن كه رئيس جمهور 
طبق آن، الزام توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
را در دستور كار قرار داده براي اين 5/4 ميليون واحد 
خالي هم تدبيري كرده يا خير، به نظر بنده تدبيري 
نكرده، زيرا راه حلي ساده براي اين موضوع وجود دارد 
مبني بر اعمال ماليات بر خانه هاي خالي و اين قانون در 

كشور ما اجرا نمي شود. 
قديري اضافه كرد: دولت اجرايي كردن چنين قانوني 
را رها كرده و سراغ راهي رفته كه نه زمانش مشخص 

است و نه ابزاري براي اجراي آن فراهم است. 
    آمار خانه هاي خالي بايد بررسي شود 

ابوالفضل نوروزي مش��اور وزير راه در اين گفت و گو 

اظهار كرد: آمار خانه هاي خالي در كش��ور مربوط به 
سال هاي قبل اس��ت، با اين حال برخي از خانه هاي 
خالي به عنوان خانه دوم و تفرجگاه در حال استفاده 
است، گرچه خانه هاي خالي در شمال تهران مي تواند 
پس از اعمال ماليات و اجراي قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي، به صورت پلكاني قيمت خانه هاي ديگر سطوح 

كشور را نيز كاهش دهد.
مشاور وزير راه و شهرسازي هم با بيان اينكه اگر مشكل 
زمين حل شود، مشكل مسكن هم حل خواهد شد، 
گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرس��ازي آنقدر 
زمين خال��ي دارد كه بتواند ب��راي توليد حدود يك 
ميليون واحد در سال اول اجراي طرح افزايش و جهش 
توليد مسكن قدم بردارد، اما براي باقي راه بايد بانك ها 
و ساير ارگان ها پاي كار بيايند و زمين هاي خود را به 
صورت تهاتر يا فروش در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار دهند. به دنبال شهرسازي هستيم و اگر ارگان ها، 
اقدام به ارائ��ه زمين هاي خود كنن��د، مي توانيم در 

جاهاي بهتري براي مردم خانه سازي كنيم. 

وزارت راه: فعالً زمين براي ساخت يك ميليون مسکن آماده است
7۰ درصد جمعيت تهران فقيران مسكن حساب مي شوند
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 طرح جديد معدني مجلس 

كارشناسي شده نيست 
طرح »اختصاص 5درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصي 
به شهر هاي محل استقرار معدن« را نمي توان براي تمامي معادن انجام داد. 
ابراهيم جميلي، رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره طرح »اختصاص 5درصد درآمد فروش معادن واگذار شده 
بخش خصوصي به شهر هاي محل استقرار معدن« گفت: اين طرح يك 
طرح خام و كلي براي معادن است و نمي توان براي تمامي معادن اين 
روش را انجام داد، زيرا ذخيره معادن با يكديگر تفاوت دارد و همچنين، 
قيمت تمام شده ماده معدني آنها نيز مختلف است. وي ادامه داد: اينكه 
فعاالن حوزه معدن بايد در عمران و آباداني مناطقي كه در آن فعاليت 
دارند سهيم باشند، موضوع درستي است، اما كدام معادن؟ معادن بايد 
رتبه بندي شوند و بررسي كنيم كه چه رتبه هايي چه نوع كمك هايي 
مي توانند انجام دهند. در ضمن اين كمك ها بايد به صورت پلكاني باشد 
نه اينكه يك حكم كلي براي تمامي فعاالن معادن بخش خصوصي باشد. 
جميلي توضيح داد: نمي دانم نظر بخش خصوصي در اين تصميم دخيل 
بوده يا خير، اما حتماً بايد اين طرح بررسي كارشناسي و مهندسي مالي 
شود. بايد ببينند وقتي معادن حقوق دولتي را پرداخت مي كنند، اين 
مازاد بر حقوق دولتي چه تأثيري در فعال بودن آنها خواهد داشت؟ آيا 

همه اين موارد در طرح مجلس مورد توجه قرار گرفته است؟!
جميلی ادامه داد: عيار و ذخاير معادن با هم متفاوت اس��ت، به همين 
دليل نمي توان براي تمامي معادن 5درص��د را در نظر گرفت. معادن 
بايد هوشمند سازي ش��وند و حقوق دولتي بر مبناي برنامه هوشمند، 
پرداخت ش��ود؛ ضمن اينكه بايد درآمدي وجود داشته باشد تا كمكي 

صورت گيرد. 

 نابساماني هاي بازار مرغ 
به افزايش قيمت ختم شد

اول آبان م�اه ب�ا اع�ام ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام قيم�ت 
مص�وب م�رغ ب�ه 31ه�زار توم�ان افزاي�ش ياف�ت و قيمت ه�ا 
در ب�ازار آزاد ني�ز بي�ن 36 ت�ا ۴۰ ه�زار توم�ان تثبي�ت ش�د. 
دالالن و واس��طه ها آنقدر در بازار مرغ مداخله كردند تا اينكه ش��ركت 
پش��تيباني امور دام تفاهم نامه  اي با توليدكننده ها و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به امضا رساند تا قيمت مصوب مرغ 
به ۳1 هزار تومان افزايش يابد، به اين اميد كه شايد قيمت هاي بازار آزاد 
برچيده شود، اما خبرهاي رسيده از بازار در روز شنبه از قيمت هاي ۳6 
تا 40 هزار توماني حكايت دارد. به عب��ارت ديگر تصور اينكه با افزايش 
روند توزيع مرغ در بازار حتي فاصله قيمت مصوب با بازار آزاد كمتر شود 
و اين محصول به نرخ مصوب خود به فروش برسد، همچنان ناكام مانده 
و بازار آزاد خيال پيروي از نرخ مص��وب را ندارد. هر چند كه مديرعامل 
شركت پشتيباني امور دام استان تهران مدعي است قيمت ها در ميادين 
همان كيلويي 25هزار تومان است، اما مشاهدات خبرنگار ما از افزايش 
قيمت در ميادين عرضه مرغ حكايت دارد. به اين ترتيب اولين افزايش 
قيمت رسمي در دولت سيزدهم در راس��تاي حمايت از توليدكننده و 

مرغدار به ثبت رسيد. 
   فراواني مرغ در راه است

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يكروزه ضمن تمجيد از سامانه 
بازارگاه براي تأمين نهاده هاي دامي، وعده داد از آبان ماه به بعد توليد 

جوجه يكروزه به اندازه كافي خواهد بود. 
محمدرضا صديق پ��ور، دبير انجم��ن صنفي توليدكنن��دگان جوجه 
يك روزه درباره دليل گران بودن اين نوع جوجه گفت: در زمان اصالح 
قيمت مرغ در فروردين ماه به قيمت جوجه يكروزه بي توجهي و قيمت 
آن اصالح نشد. در نتيجه واحد هاي توليد اين نوع جوجه ضرر ديدند و 

از فرآينده توليد خارج شدند. 
وي افزود: اكنون با افزايش تقاضا، قيمت جوجه يكروزه هم افزايش يافته 
است. البته يك صحبت هاي غيررسمي هم در حوزه مرغ گوشتي و هم 
در حوزه جوجه يكروزه براي اصالح قيمت شده است، ولي هنوز رسماً 
اتفاقي نيفتاده اين در حالی است در اسرع وقت تكليف توليد كننده براي 

برنامه ريزي درست، مشخص شود.  

هشدار اتحاديه گوشت گوسفندي به صادركنندگان 
پاييز فصل مناسبي براي صادرات دام  نيست

رئيس اتحاديه گوش�ت گوس�فندي با هش�دار به صادركنندگان 
دام زن�ده در پايي�ز گف�ت: ب�ا ازدي�اد تقاض�ا و مص�رف در فصل 
س�رما، پاييز زمان مناس�بي براي صادرات دام نيس�ت. دامداران 
و دالالن ب�ه بهانه ه�اي مختل�ف دنبال روزن�ه اي ب�راي صادرات 
هس�تند ت�ا بتوانن�د دام هايش�ان را با نرخ ه�اي باالت�ري عرضه 
كنند، در حال�ي كه بنابر مصوبه اخير، قرار اس�ت پش�تيباني امور 
دام مقداري دام عش�اير و روس�تاييان را خري�داري و صادر كند. 
علي اصغر ملكي در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از آرامش 
حاك��م بر بازار گوش��ت خب��ر داد و گفت: ه��م اكنون هر كيلو ش��قه 
گوس��فندي بره ماده با نرخ 110هزار تومان و گوسفند شيشك با نرخ 
115 تا 120 هزار تومان به مغازه دار و با احتس��اب 10 درصد سود به 

مصرف كننده عرضه مي شود. 
ملكي قيمت كنوني هر كيلو گوسفند ماده زنده را 45هزار تومان و گوسفند 
نر را 56 تا 5۷ هزار تومان اعالم كرد و گفت: دامداران و دالالن به بهانه هاي 
مختلف دنبال روزنه اي براي صادرات هستند تا بتوانند دامشان را با نرخ هاي 
باالتري عرضه كنند، در حالي كه بنابر مصوبه اخير، قرار است پشتيباني امور 

دام مقداري دام عشاير و روستاييان را خريداري و صادر كند. 
وي با بيان اينكه مجوز صادرات دام براي عموم آزاد نشده است، گفت: با 
توجه به ازدياد تقاضا و مصرف در فصل سرما، هم اكنون زمان مناسبي 
براي صادرات دام نيست و صادرات تنها در ماه هاي ارديبهشت و خرداد 
بايد صورت گيرد؛ چراكه با آغاز صادرات دام روستاييان و عشاير، بازار 

ملتهب مي شود. 

واردات تمامي محصوالت لوازم خانگي 
كره اي به مناطق آزاد ممنوع شد

ش�وراي عال�ي مناط�ق آزاد، ثب�ت آم�اري و ورود ل�وازم 
خانگ�ي ب�ا نش�ان تج�اري س�اخت كره جنوب�ي ب�ه مح�دوده 
مناط�ق آزاد و وي�ژه اقتص�ادي را ممن�وع اع�ام ك�رد. 
طي ابالغيه جمالي، معاون اقتصادي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
و ويژه اقتصادي به مديران عامل سازمان هاي مربوطه اعالم شده است 
كه در اجراي منويات مقام معظم رهبري در شهريور سال جاري، ثبت 
آماري و ورود لوازم خانگي با نشان تجاري و ساخت كشور كره جنوبي 
به محدوده مناطق آزاد ممنوع اس��ت. همچنين تأكيد شده است اين 
موضوع ضمن اطالع رساني به ذينفعان بايد اقدامات الزم در اين خصوص 
انجام شود. در عين حال كه كاال هاي داراي ثبت اموال از سازمان منطقه 
تا تاري��خ 24 مهرماه به اين ابالغيه صادر ش��ده از ش��مول ممنوعيت 
مستثني هستند. همچنين گمرك به وزارت صمت اعالم كرده بود با 
توجه به اينكه در حال حاضر واردات لوازم خانگي براساس فهرست هاي 
ابالغي از سوي وزارت صمت با رويه هاي مرزنشيني، مسافري مناطق 
آزاد، كولبري و ملواني با ارائه ثبت آماري معتبر از طريق گمرك مجاز 
است، در مورد ممنوعيت ورود لوازم خانگي مشمول اين فهرست و تحت 

رويه هاي عنوان شده نظر خود را اعالم كند. 

استرداد ۱۵۰۰ميليارد تومان از منابع 
صادركنندگان با سياست جديد دولت

رئي�س كميس�يون تس�هيل تج�ارت ات�اق ته�ران گف�ت: 
با حذف ش�رط رف�ع تعه�د ارزي از ش�روط اس�ترداد ماليات بر 
 5۰۰ اف�زوده صادركنن�دگان، س�االنه ي�ك ه�زار  ارزش 
ميلي�ارد توم�ان از مناب�ع صادركنندگان مس�ترد خواهد ش�د. 
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، محمد الهوتي با اشاره به اينكه تجارت خارجي 
كشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند 
مطلوبي را آغاز كرده است، اظهار كرد: اميدواريم تراز تجاري تا پايان سال 
مثبت شود و افزايش حجم صادرات تا پايان سال ادامه پيدا كند. الهوتي به 
جلسه خود با وزير صمت اشاره كرد و گفت: با توجه به مساعدت وزير صنعت، 
معدن و تجارت، شرط رفع تعهد ارزي از ش��روط استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده صادركنندگان حذف شد. اين يكي از بزرگ ترين خدمات ارائه شده به 
صادركنندگان در شروع كار دولت سيزدهم است كه به اين واسطه، ساالنه 

يك هزار 500 ميليارد تومان از منابع صادركنندگان مسترد خواهد شد. 
وي با بيان اينكه ارزش مراودات تجاري ايران در ش��ش ماهه نخست 
س��ال جاري به 45 ميليارد دالر رسيده اس��ت، ادامه داد: اين رقم در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 4۷ درصد رشد داشته است؛ به نحوي 
كه صادرات با ثبت رقم تقريبي 22 ميليارد دالر از لحاظ وزني ۳0درصد 
و از لحاظ ارزش 61 درصد رش��د داشته اس��ت. روند رشد صادرات از 
ارديبهشت سال جاري آغاز شده و اگر با همين روند پيش برود، صادرات 

تا پايان سال، ركوردهاي قابل توجهي را به ثبت خواهد رساند. 
رئيس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه 
گفت: بررسي اقالم صادراتي كشور نشان مي دهد كه همچنان محصوالت 
خام با ارزش افزوده پايين نظير فرآورده هاي پتروشيمي و ميعانات گازي 
سهم عمده اي را در سبد صادراتي كشور به خود اختصاص مي دهند. الهوتي 
با تأكيد بر اينكه توجه به تجارت خارجي، نبايد صرفاً معطوف به صادرات 
باشد، گفت: در ش��رايطي كه تنها 15 درصد واردات به كاالهاي مصرفي 
اختصاص دارد، تقويت واردات و واردات كاالهاي واسطه توليد مي تواند به 

پركردن ظرفيت هاي خالي بينجامد و موجب رونق اشتغال شود. 
وي با اشاره به اينكه تراز تجاري كش��ور به ميزان يك ميليارد و 200 
ميليون دالر منفي است و بايد تالش ش��ود اين تراز منفي با صادرات 
كاالهايي با ارزش افزوده باالتر جبران ش��ود، ادامه داد: افزايش ارزش 
كاالهاي صادراتي، تقويت روابط سياسي و ديپلماتيك، رفع تنش هاي 
بين المللي، سرمايه گذاري هاي مشترك و تسريع در اجراي سياست هاي 

پيش بيني شده مي تواند به تقويت صادرات كمك كند. 

 درآمد ارزي قابل توجه تركيه 
از فروش خانه به خارجي ها

تخمي�ن ص�ورت گرفت�ه توس�ط بان�ك مرك�زي تركيه نش�ان 
مي ده�د تنه�ا در س�ال گذش�ته اتب�اع خارج�ي 5/7 ميليارد 
دالر در بخ�ش مس�كن اي�ن كش�ور س�رمايه گذاري كرده ان�د. 
به گزارش ايسنا به نقل از ديلي صباح، در حالي كه اتباع خارجي با سرعت 
بيشتري از گذشته در حال خريد خانه در تركيه هستند تا شهروندي اين 
كشور را به دس��ت بياورند، برخي از كارشناسان مسكن نسبت به تبعات 
قيمتي بخش مسكن در صورت ادامه اين وضعيت هشدار داده اند. طبق 
قوانين تركيه كه از سال 201۷ به روزرساني شد اتباع خارجي با خريد خانه 
به ارزش حداقل 250 هزار دالر به جاي يك ميليون دالر قبلي مي توانند 

شهروندي تركيه را به دست بياورند. 
در هفت ماهه نخست امسال اتباع خارجي ۳4 هزار و 4۷۹ واحد خانه در 
تركيه خريده اند كه اين رقم نسبت به هفت ماه ابتدايي سال قبل 4۳/2 
درصد افزايش يافته است. در سال 2020 كل رقم خانه هاي فروخته شده 
به خارجي ها 40 هزار و 812 واحد و در سال 201۹ نيز اين رقم 45 هزار 
و 48۳ واحد اعالم شده بود. طبق اعالم دولت تركيه بين سال هاي 201۷ 
تا 2002 بيش از ۷ هزار تبعه خارجي با خريد مسكن در اين كشور موفق 
به دريافت شهروندي شده اند كه بيشترين ميزان فروش خانه نيز به اتباع 
ايراني، عراقي، روسي و افغانستاني بوده است. تخمين صورت گرفته توسط 
بانك مركزي تركيه نشان مي دهد، تنها در س��ال گذشته اتباع خارجي 

5/۷ميليارد دالر در بخش مسكن اين كشور سرمايه گذاري كرده اند. 
تقاضاي باالي خريد خانه در تركيه به تورم شديد در اين بخش دامن زده تا 

جايي كه نرخ تورم مسكن ماه قبل تركيه به 20 درصد رسيد. 
در ماه هاي اخير ارزش لير تركيه به شدت در برابر دالر و ساير ارزهاي مهم 
جهاني نظير يورو و پوند كاهش يافته و لير روز به روز در حال كم ارزش تر 
شدن است. منابع ارزي ورودي به تركيه از طريق اتباع خارجي براي خريد 

خانه نقش مهمي در كاستن از روند شتابان كاهش ارزش لير دارد. 

وعده كاهش  قيمت خودرو تا پايان سال
دولت و مجلس به دنبال حمايت توأمان از توليدكننده و مصرف كننده خودرو است كه اين مسير به واردات محدود خودرو و كاهش قيمت خودرو داخلی می انجامد

 رئيس كميسيون اقتصادی مجلس: بهای تمام شده توليد خودرو در كشور با وجود انرژی ريالی و مواد اوليه ارزان قيمت و با نرخ ترجيحی
 به دليل ضعف مديريت، بسيار باالست. برخی از كارخانه ها دوبرابر نياز، نيروی انسانی دارند

  گزارش یک

   گزارش 2

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

آگهى هاى نوبتى سه ماهه دوم سال 1400 حوزه ثبتى منطقه دو اراك 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و64 آئين نامه قانون ثبت اينك اسامى كسانى كه در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به امالك مجهول المالك درخواست 

ثبت نموده اند با ذكر نوع ملك مورد تقاضا جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
حومه بخش دو اراك

1–پالك1371 فرعى از 2 اصلى آقاى مجيد بوالحسنى فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ متروكه به مساحت 895/13  متر مربع واقع در سنجان .
2–پالك 7523  فرعى از 2 اصلى آقاى داود رضائى فرزند حسن نسبت به ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 154/14  متر مربع واقع در سنجان .

3- پالك 7524 فرعى از 2 اصلى آقاى مجتبى هاشمى فرزند اسماعيل نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 33/11 متر مربع واقع در سنجان .
4- پالك 7534 فرعى از 2 اصلى خانم اعظم مسعودى فرزند ميرزا محمود نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 36/86  متر مربع واقع در سنجان .

5-پالك 7535 فرعى از 2 اصلى آقاى عباس كريمى سنجانى فرزند كريم نسبت به ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 274/27  متر مربع واقع در سنجان .فلذا به موجب ماده 16 
قانون ثبت چنانچه كسى نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض داشته باشد ميتوانند نسبت به پالك مورد نظر ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به اداره ثبت 
اسناد شهرستان اراك تسليم و طبق ماده 86 آئين نامه قانون اصالحى ثبت معترض مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت نسبت به تقديم دادخواست 
به مراجع قضائى اقدام نمايد در غير اينصورت برابر گواهى ارائه شده توسط متقاضى مبنى بر عدم دادخواست برابر مقررات عمليات ثبتى ادامه خواهد يافت ضمنا حقوق ارتفاقى هر 
يك از پالك هاى مذكور برابر ماده 56 آئين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود در صورتمجلس تحديدى قيد و اعتراض به حقوق ارتفاقى به مدت 30 روز پذيرفته ميگردد اين 

آگهى در دو نوبت در روزنامه سراسرى چاپ تهران منتشر ميگردد.
تاريخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/08/1 تاريخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/09/1                        

على اكبر اسماعيلى  رييس ثبت اسناد منطقه دو اراك 
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