
ارزیابی کارشناسان اقتصادی 
از مزایای اصالح نظام یارانه 

مسئوالن و کارشناســان اقتصادی کاهش قاچاق کاال، حذف 
رانت ارز ترجیحــی، افزایش کمیت و کیفیت کاالهای تولیدی و 
اصابت یارانه به جامعه هدف و... را از مزایای اصالح نظام پرداخت 

یارانه برشمردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مویدی  خرم آبادی؛ رئیس ســتاد 
مرکــزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در یک برنامه تلویزیونی گفت: تا قبل 
از سال 90 حدود 25 میلیارد دالر قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات 
خــوب نظام، قاچاق ورودی به 12 ونیم دالر رســید، اما بعد از تحریم ها 
 و تشــدید آن در ســال 97 بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود 
5.5 میلیارد دالر است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به 

حدود 17 تا 18 میلیارد دالر رسیده است. 
او اظهار داشت: اگر همه مرزها نیز کنترل شود، حجم کار آن قدر زیاد 
بود که باز هم بخشی از این کاالها قاچاق می شد و باید گفت که اختصاص 
ارز ترجیحی باعث شده بود تا کار قاچاقچیان تشدید شود. محمد صادق 
مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز در رابطه با ضرورت اصالح 
یارانه کاالهای اساسی گفت: دولت دوازدهم در سال 97 تصمیم اشتباهی 
برای اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات حدود 27 قلم کاال اتخاذ و 
بعدا چند قلم را از شمول این نوع ارز حذف کرد. تصمیم دولت سیزدهم 
برای اصــالح یارانه در ادامه همان تصمیم دولت قبل در خروج کاالها از 

فهرست دریافت ارز 4200 تومانی است.
او بــا بیان این که اکنون فقط چند قلم کاال از جمله نان و دارو هنوز 
مشمول دریافت ارز ترجیحی است، گفت: اقدام دولت در اصالح یارانه ها 
کار بزرگ و ســنگینی اســت، این اقدام دولت اقدامی الزم و ضروری بود 
و آثار مثبت اصالح یارانه به زودی مشــخص و قشر مصرف کننده از آن  

بهره مند می شوند. 
همچنین مهدی اسالم پناه؛ رئیس سازمان ملی استاندارد در این باره 
گفت: تاکنون برای واردات کاالهای اساسی ارز 4200 تومانی به واردکننده 
داده می شد، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت  آن را به مصرف کننده بدهد. 
او با بیان این که سال گذشته مبلغ 15 میلیارد و 600 میلیون دالر به 
عنوان یارانه و در قالب ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی داده شد، 
افزود: این در حالی اســت که براســاس برآورد های انجام شده حتی یک 

سوم از این مبلغ نیز به جامعه هدف اصابت نکرده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به سود 12 هزار میلیارد تومانی از 
واردات یک محموله 70 هزار تنی کاال با ارز ترجیحی برای یک نفر، افزود: 
با اصالح یارانه ها 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به 
کاالهای اساسی داده می شد به جامعه هدف اصابت کرده و کیفیت تولید 

محصوالت مختلف نیز تغییر خواهد کرد.
هاشــم حمیدی؛ کارشــناس اقتصادی هم با اشاره به تصمیم دولت 
مبنی بر اصالح نظام یارانه   ها اظهار داشــت: ارز دولتی به واســطه ایجاد 
قیمت غیرواقعی برای محصوالت کشاورزی زمینه کاهش جدی تولیدات 

را به وجود آورد.
او با اشــاره به یکی از مزیت های مهم حذف ارز 4200 تومانی برای 
کشور گفت: در شرایطی که اجرای این سیاست توسط دولت با موفقیت 
انجام پذیرد و پارامترهایی نظیر نرخ ارز کنترل شود، جهش در تولیدات 

کشاورزی به واسطه ایجاد انگیزه برای کشاورزان بسیار محتمل است.

سی ان بی سی:

بدهی خانوارهای آمریکایی 
به رکورد ۱۶ هزار میلیارد دالر رسید

آمارهای جدید نشان داد که بدهی خانوارهای آمریکایی 
در ســه  ماهه نخست ۲۰۲۲ به حدود ۱۶ هزار میلیارد دالر 

رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از ســی ان بی سی، در 
سه ماهه نخست ســال 2022 بدهی خانوارهای آمریکایی یک و 
هفت دهم درصد افزایش یافته و به 15 هزار و 840 میلیارد دالر 
رســیده اســت. این افزایش تا حد زیادی ناشی از افزایش بدهی 
مسکن اســت که به دلیل رشد قیمت های رهن و اجاره و فروش 

مسکن حاصل شده است.
از کل بدهی حدود 16 هزار میلیارد دالری خانوارهای آمریکایی 
11 میلیارد و 180 میلیون دالر مربوط به بدهی مسکن است. بدهی 
مســکن آمریکایی ها در این دوره 250 میلیارد دالر افزایش یافته 
است. بدهی دانشجویان نیز در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
14 میلیارد دالر افزایش یافته که افزایشــی شش و نیم درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
خرید با کارت اعتباری در این دوره 24 درصد نسبت به قبل از 
شیوع کرونا رشد داشته است که می تواند نشان دهنده بدتر شدن 

اوضاع اقتصادی مردم باشد.
رشد یک و هفت دهم درصدی کل بدهی خانوارهای آمریکایی 
در ســه ماهه نخست امسال در حالی است که نرخ تورم در آمریکا 
طی این دوره به حدود هشــت و نیم درصد رســیده و نرخ بهره 
رکورد چندساله را شکسته است. نرخ سود رهن خانه که یک سال 
 پیش ســه درصد بود در سال 2022 به پنج درصد افزایش یافته 

است.
بر اساس این گزارش به دنبال شیوع کرونا و گرانی فزاینده در 
شهرهای بزرگ برخی آمریکایی ها از شهرهای بزرگ به شهرک های 
حاشیه ای نقل مکان کرده اند و در نتیجه 8400 میلیارد دالر بدهی 
رهنی جدید ثبت شده است. داده های آماری نشان داد که قیمت 
متوســط مســکن در آمریکا طی دو سال گذشته 30 درصد رشد 

داشته و به 428 هزار و 700 دالر رسیده است.

با تقویت دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم

حضور 44 شرکت خارجی 
در نمایشگاه نفت و گاز ایران

وزیر نفــت گفت: حضور 44 شــرکت خارجی در 
نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، جلوه ای از 
اهمیت و اولویت بحث دیپلماســی انرژی و تعامالت 

خارجی در دولت سیزدهم برای این صنعت است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، جواد اوجی با بیان این که 
حضور 23 دانشــگاه و مرکز پژوهشــی، بیش از صد شرکت 
دانش بنیان، استارت آپ ها و پارک فناوری و شهرک های علمی 
تحقیقاتی در این نمایشگاه، نشانه جدیت وزارت نفت در این 
زمینه اســت، افزود: انتخاب شــعار سال از سوی مقام معظم 
رهبری به  نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نیز مسئولیت 

ما را در این زمینه بیشتر کرده است.
اوجی بــا تأکید بر این که رویکرد ما در دانش بنیان کردن 
صنعت نفت و توجه به ســاخت داخل به  هیچ عنوان شعاری 
نیســت، گفت: در قالب این برنامه، اقدام های وســیعی برای 
افزایش تولید، دانش بنیان کردن صنعت نفت و افزایش اشتغال 

در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.
وزیر نفــت درباره دومیــن اقــدام در دانش بنیان کردن 
صنعت نفت گفــت: در یک فراخوان بیش از 300 شــرکت 
برای دانش بنیان کردن صنعت نفت در زمینه های اولویت دار 
و اشتغال آفرین چون بهینه ســازی، احیای چاه های کم بازده 
و توســعه زنجیــره ارزش مشــارکت کردند. ضمــن این که 
امضای قرارداد و ارائه تســهیالت و حمایت از این شرکت ها با 
بهره گیری از ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه آغاز شده است.
اوجــی با بیان این کــه تکمیل زیســت بوم فناوری نفت 
دیگر اولویتی اســت کــه وزارت نفت در دســتور کار دارد، 
توضیــح داد: وزارت نفت به دنبــال فعال کردن مراکز نوآوری 
در مجاورت دانشــگاه ها، اســتقرار شــرکت های دانش بنیان 
 و اســتارت آپ ها در پــارک فنــاوری نفــت و توســعه این 

پارک هاست.
او افزود: ارائه تمهیدات و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
برای ساخت کاالهای بار اول و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت 
با تمرکز بر اقالم اساسی و گروه های کاالیی که دارای ارزبری 
قابل توجهی بوده و اکنون وابســتگی زیادی به واردات دارند 
 از دیگر اقدام هایی اســت که در دســتور کار وزارت نفت قرار 

دارد.
وزیــر نفت ادامه داد: در 9 ماه نخســت اســتقرار دولت 
سیزدهم این وزارتخانه موفق شده است با بهره گیری از توان 
هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها 
همچنین مذاکره با شــرکت های معتبــر بین المللی بیش از 
50 قــرارداد و تفاهم نامه به ارزش بیش از 16 میلیارد و 700 
میلیــون دالر امضا کند، اوجی حضور 44 شــرکت خارجی 
در نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی را جلوه ای از 
اهمیت و اولویت بحث دیپلماســی انرژی و تعامالت خارجی 
بــرای این صنعت در دولت ســیزدهم دانســت و گفت: ما با 
فعال کردن دیپلماســی انرژی، برای جذب ســرمایه گذاری 
خارجی به خصوص از کشــورهای دوســت هم اقدام کرده ایم 
 و قراردادها و تفاهم نامه های مهمی هم در این خصوص امضا 

کرده ایم.
نقد رئیس مجلس بر تفکر خام فروشی

همچنیــن به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف؛ 
رئیس مجلس شورای اسالمی که صبح دیروز به منظور حضور 
در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی در محل نمایشگاه های بین المللی 
تهــران حضور یافتــه بود بعــد از بازدید از ســالن های این 
نمایشگاه در سالن خلیج فارس، گفت: همواره خام فروشی را 
نقد می کنیم و می گوییــم هزینه کردن 70 یا 80 درصد آن 
 در هزینه های کشور بد است اما باز هم این شیوه را در پیش 

گرفته ایم.
او افزود: بدتر از خام فروشــی، خام اندیشی و بد حکمرانی 
کردن بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی در کشور است که در 
حقیقت بایــد از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم تا از خود 

نفت خام.

اقتصادی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو وعده داد

ریزش قیمت  خودرو از اواخر شهریور با واردات

صفحه ۴
 شنبه 2۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱2 شوال ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰22

 در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت گروه اقتصادی 
مهــرگان در حال تصفیه )ســهامی خاص ( به شــماره ثبت 236036 و شناســه ملی 
10102769594 که آگهی انحالل آن در صفحه 53 روزنامه رســمی کشــور به شماره 
22298 مورخ 1400/07/17درج گردیده اســت دعوت بــه عمل می آید تا ظرف مدت 
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــارآگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر 
تصفیه آقای محمد ترکمندی به شماره تلفن 8۶۰۱۲۰۰9 مستقردرآدرس استان تهران، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهرتهران، محله مرزداران، خیابان 25 متری آزمایش، 
بلوار مرزداران پالک 0 ســاختمان پروژه بنیاد تعاون وناجا ، کدپســتی 1464791999 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که 
خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.                                      

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص ( درحال تصفیه

به شماره ثبت  2۳6۰۳6 و شناسه ملی ۱۰۱۰276959۴- نوبت دوم

مدیر تصفیه شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص ( در حال تصفیه
        محمد ترکمندی 

آگهی )اصالحی( موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی دهگالن
برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان دهگالن استان کردســتان، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرســتان دهگالن تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به این 
اداره تحویل دهد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی، در مهلت قانونی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- آقای توفیق کریمی حاجی بمق فرزند کریم شــماره شناسنامه 16 کد ملی 5589720771 صادره 
دهگالن در یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 7733 مترمربع از پالک 90- اصلی قریه حاجی 

بمق واقع در بخش چهار تیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمد و احمد رحیمی
2- آقای توفیق کریمی حاجی بمق فرزند کریم شــماره شناسنامه 16 کد ملی 5589720771 صادره 
دهگالن در یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 111162 مترمربع از پالک 90- اصلی قریه 
حاجی بمق واقع در بخش چهار تیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمد و احمد رحیمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/10                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/24
رئیس ثبت اسناد و امالک دهگالن- سیدزاهد دست گشاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 12518 تاریخ 1400/11/25 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد بابایی فرزند محمود 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 16000 مترمربع که قسمتی 
از پالک 59- اصلی به شماره کالسه 1400/917 واقع در اراضی قره تپه بخش 18 
ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
14 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/24
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمدمهدی قلیان

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره 12005097 مورخ 1400/12/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد ازگلی به شماره ملی 4999885522 فرزند علی در 5 دانگ و 
24 سیر 8 مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
304/90 مترمربع از پالک 28- اصلی به کالســه 380/1400 واقع در اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا 
از طرق صلح نامه وارثی محرز گردیده که مقدار 15 ســیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف می باشد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواســت اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/24 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10                

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه شهرستان ساری منطقه یک
برابر رای شماره 140060310001005142 مورخه 1400/12/17 که در هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
یک ساری تصرفات مالکانه آقای/ خانم لیال افراشته فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشــتمل بر ساختمان به مساحت 208/91 مترمربع قسمتی از پالک 7449 اصلی واقع 
در قریه گل افشان بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/07
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
 مهدی داودی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســیدرمضان احمدیان اطاقسرا با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که 
در دفترخانه اسناد رســمی 270 بابل تصدیق امضاء شده و طی درخواست 
شــماره 140121710004003261 مورخ 1401/2/8 تقاضای صدور سند 
المثنی ششــدانگ تحت پالک شماره 6 فرعی از 3510- اصلی بخش دو 
غرب حوزه ثبتی بابل که به نام ایشان ثبت و صادر و تسلیم گردید و در اثر 
جابه جایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافت نمایند چنانچه پــس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 
 مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

تاریخ انتشار 1401/2/24
سیدمهدی حسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 0253 تاریخ 1400/01/16 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی صباغی فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 353/63 مترمربع که قسمتی از پالک 19- اصلی 
به شــماره کالســه 1400/1124 واقع در اراضی قریه جوربند بخش 25 ثبت بهشهر محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24                       تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/07
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
 محمدمهدی قلیان

 برگ ســبز )شناسنامه( خودرو ســواری سیستم پژو مدل 
 167B0096774 1399 به رنگ ســفید- شــماره موتور
و شماره   NAAN11FE9LH307323 شماره شاسی
پــالک ایران 84- 873 ق 25 به نام محمدرضا رئیســی 
ماکیانــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

بندرعباس

 برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری کار هیوندای 
سیســتم توســان مدل 2015 به رنگ ســفید- روغنی 
شــماره موتور G4KEEU481472 شــماره شاســی 
پــالک  شــماره  و   KMHJU81C8FU010238 
ایران 99- 945 ب 61 به نام حسین خدری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیر و گوشت دام 
دشت ساوه سهامی خاص به شماره ثبت 288 

و شناسه ملی ۱۰86۱629896
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/01/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محســن عهدی آذردرابی به شماره ملی 0383579155 به سمت بازرس اصلی و مهدی فیضی به 
شماره ملی 6189909183 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه )۱۳۱6۴6۴(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 در محل سالن آمفی تئاتر واقع در مالرد فاز 3 مارلیک 
خیابان شیوا اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود 
را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر ســه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است تائید نماینده تام االختیار با 
هر یک از عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
10 روز از انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســائی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده(، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تائید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

دستور جلسه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیــره 2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 
بازرس/ بازرسان 3- طرح و تصویب اساسنامه جدید 4- تغییر نشانی دفتر تعاونی 5- افزایش تعداد اعضای 
 علی البــدل هیئت مدیره ماده 21 اساســنامه تعاونی به 3 نفر 6- تمدید مــدت فعالیت تعاونی برای 3 نوبت 

5 ساله از تاریخ 1400/12/23 لغایت 1405/12/23 
داوطلبان تصدی ســمت  های هیئت مدیره و بازرســی به موجب ماده )9( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف 

مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی و رسید دریافت کنند.
هیئت مدیره

شرکت تعاونی مسکن کارکنان چاپخانه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق  العاده نوبت اول
تاریخ انتشار  آگهی:1401/02/24

شماره ثبت:14815

شناســنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو ســواری پژو تیپ 
GLX405 مــدل 1386 به رنگ زرد روغنی به شــماره 
انتظامی 232 ع 43 ایران 72 به شماره شاسی 40389993 
و شــماره موتــور 12486158638 مربــوط بــه محمود 

غریب زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان عمومی

مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان همدان در نظر دارد 
فراخوان خدمات عمومی و پشــتیبانی به شــماره 2001091106000002 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل 
اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/22
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/02/28

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/08
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/09

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال
اطالعات تماس و آدرس: همدان کیلومتر 5 همدان تهران 01834373585-90
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 استان همدان

سرویس اقتصادی-
همزمان با اجرای طرح اصالح یارانه ها و واریز یارانه 
کمک معیشتی برای مردم، تأمین کاالهای مورد نیاز با 
قوت ادامه دارد و وزرا و شــخص رئیس جمهور نیز با 

حضور میدانی، بر اوضاع نظارت دارند.
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنــه یارانه ها که هفته 
گذشــته با واریز معادل دو ماه یارانه های 300 و 400 هزار 
تومانی به حساب 72 میلیون ایرانی وارد مرحله اجرا شد، روز 
پنجشــنبه با دو اتفاق یعنی آزاد سازی یارانه های ماه نخست 

و اعالم نرخ های جدید 9 قلم کاالی اساسی عملیاتی شد.
بر اســاس قیمت های جدید کاالهای اساســی پس از 
اصــالح ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم مــرغ 59 هزار و 
 800 تومــان، تخم مرغ بــه 39 هزار و 800 تومان )شــانه 
2 کیلوگرمی حدود 80 هزار تومان(، روغن مایع آفتاب گردان 
810 گرمی پخت و پز 630 هزار ریال و قیمت مصرف کننده 
روغن مایع 810 گرمی ســرخ کردنی 620 هزار ریال، قیمت 
شــیرنایلونی 900 گرمی 1.5 درصد چربی 150000 ریال، 
شــیر بطری یک لیتری 1.5 درصــد چربی 180000 ریال، 
ماســت 2.5 کیلویی 1.5 درصد چربی 498000 ریال، پنیر  
uf400 گرمی نسبتاً چرب 375.000 ریال، افزایش می یابد.

خبرگزاری فارس در این باره از افزایش قدرت خرید اغلب 
خانوارها با یارانه های جدید خبر داد و نوشت: »با توجه به این 
قیمت ها و مقایســه آن با نرخ های قبل کاالهای اساسی و با 
لحاظ افزایش جدی یارانه جدید که به حساب خانوارها واریز 
شده است، محاسبات نشان می دهد که دهک های کم درآمد 
و متوســط جامعه شهری کشور با بهبود قدرت خرید مواجه 
خواهند شد. بر همین اساس، قدرت واقعی خرید سه دهک 
کم درآمد800 هزار تومان و 4 دهک متوسط 227 هزار تومان 
بیشتر می شــود. همچنین قدرت خرید دهک اول شهری با 
وجود قیمت های جدید کاالهای اساسی، بیش از 900 هزار 

تومان افزایش پیدا خواهد کرد.«
البته شــایان ذکر است که این مقایسه تغییرات قدرت 
خرید مربوط به همین ســبد کاالیی است که ارز ترجیحی 
آن اصالح شــده، وگرنه با لحاظ کردن افزایش قیمت سایر 
کاالهای مشــتق شــده از این کاالها، وضعیت قدرت خرید 

تغییر خواهد کرد. 
تدابیر دولت

روز پنجشــنبه همزمان با اجرای طرح اصالح یارانه ها، 
در برخی از فروشــگاه های ســطح کشــور صف هایی برای 
خرید اقالمی همچون روغن و مرغ شکل گرفت. اما به گفته 
مســئوالن، علت اصلی صف ها، فروش این اقالم به نرخ های 
قبلی بود که با عرضه این کاالها با نرخ های جدید و از سوی 
دیگر امکان پذیری برداشــت یارانه 300 یا 400 هزار تومانی 
مربوط به یک ماه آتی، این مشکل برطرف خواهد شد. آمارها 
و اظهارات مسئوالن هم نشان می دهد مشکلی از بابت تأمین 

این کاالها وجود ندارد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز پنجشنبه در دو نوبت 
صبح و عصر به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، 
بر لزوم فراوانی کاالهای اساســی در بــازار و تامین و توزیع 
مناســب اقالم مورد نیاز مردم تاکید و مقرر شــد تمهیدات 
الزم برای توزیع گسترده اقالم مختلف نظیر مرغ، تخم مرغ و 
روغن اندیشیده شود. در این جلسه همچنین مقرر شد ساعت 
کاری میادین میوه و تره بار افزایش پیدا کند و در نوبت عصر 
روز جمعه نیز فعال باشــند تا مردم دغدغه ای برای خرید و 

تامین نیازهای خانوار نداشته باشند.
همچنین مقرر شد بدون مجوز سازمان حمایت و بدون 
تایید ســتاد تنظیم بازار هیچ افزایش قیمتی در بازار اتفاق 
نیفتد و بازرسی ها و نظارت ها در سطح بازار برای جلوگیری 

از گرانفروشی تشدید شود.

فراوانی تولید روغن
در بین اقالم اساسی، وضعیت مرغ و روغن در این روزها 
مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گرفت. روز پنجشــنبه وزیر 
جهاد کشــاورزی بازدید میدانی از یک واحد تولیدی روغن 
خوراکی در شــهرری را در دستور کار قرار داد و وزیر صمت 
هــم به تلویزیون آمد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته 

گزارش داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گفت وگوی تلویزیونی 

تصریح کرد: کمبودی در موجودی کاال در کشور نداریم.
فاطمی امین با بیان این که روزانه نزدیک چهار هزار تن 
مصرف روغن در کشور است، افزود: پنج شنبه چهارهزار تن، 
جمعه در روز تعطیل 3500 تن تولید می شــود و روز شنبه 

نیز پنج هزار تن تولید می شود.
وی در عیــن حال گریزی هم به ماجرای احتکار کاال زد 
و خبر داد: در یکی از استان های شمالی انباری با دو هزارتن 

روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد.
فاطمی امین با بیان این که همه واحد های تولیدی االن 
ذخیره روغن خام دارند افزود: بنابراین ما به هیچ وجه درمورد 
ذخایر روغن خام و بسته بندی شده دچار مشکل نیستیم. چند 
روزی کمبود روغن و اختالل خواهیم داشــت، اما به سرعت 

برطرف خواهد شد.
ذخیره 20 هزار تن مرغ

وزیــر صمت درباره وضعیت تأمین مرغ هم توضیح داد: 
مصرف مرغ تهران در روز 1200 تن اســت، روز پنجشــنبه 
1200 تــن مرغ گــرم و 400 تن هم مرغ منجمد در تهران 
عرضه شد. در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأکید 
بر این که هیچ مشــکلی در تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز 
وجود ندارد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنها در 
اردیبهشــت ماه 20 هزار تن مرغ مازاد خریداری کرده و در 

انبارها ذخیره کرده است.
ساداتی نژاد افزود: عالوه بر آن، 130 میلیون جوجه ریزی 
در ماه های اســفند و همین میزان در فروردین انجام شده و 
در اردیبهشت نیز سقف جوجه ریزی همین میزان خواهد بود. 
بنابراین، نیاز کشور برای این کاالی اساسی کامال تأمین است.

نظارت میدانی رئیس جمهور؛ 
رئیسی صبح جمعه در میان مردم 

یکی از مشکالتی که در اجرای طرح اصالح یارانه ها وجود 
دارد، سوءاســتفاده برخی تولیدکنندگان و واحدهای عرضه 
از شــلوغی این روزها برای افزایش غیرقانونی قیمت ســایر 
کاالها اســت که نیاز به نظارت میدانی و برخورد با متخلفان 

را دوچندان می کند.
شخص رئیس جمهور به عنوان نفر اول دولت سیزدهم 
همچون گذشــته پای کار این موضوع است. سیدابراهیم 
رئیسی صبح جمعه دفتر کار خود را ترک کرد و با حضور 
در بــازار میدان بهمن تهران از نزدیک در جریان وضعیت 
عرضه گوشــت و مرغ قرار گرفــت و با مردم به گفت وگو 
پرداخت و دغدغه های آنها را شــنید او همچنین پس از 
بازدید از یک فروشــگاه زنجیره ای و نظارت بر روند عرضه 
کاال، به جلسه ستاد تنظیم بازار رفت تا از نزدیک در جریان 
 آخرین تصمیم گیری ها برای مدیریت بازار کاالهای اساسی 

باشد.
تشدید نظارت ها و افزایش جریمه ها

وزیــر صمت نیز درباره نظارت بر توزیع در فروشــگاه ها 
اعالم کرد که از روز یکشــنبه هفته گذشته ظرفیت بازرسی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 برابر شــده است. »در 
سراســر کشــور روزی 700 نفر بازرس داشتیم که این را به 

باالی هفت هزار نفر رسانده ایم«.
فاطمی امین گفت: در یک روز نزدیک به 9 هزار پرونده 
کوچک و بزرگ معادل یک ماه بازرسی، تشکیل و انجام شد.

وی افزود: روز پنجشنبه در سراسر کشور 20 هزار تماس 
داشتیم که 58 درصد آن راجع به گرانفروشی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: سازمان 
تعزیرات اختیارات بسیار خوبی گرفته، هفته های قبل اگر کسی 
درج قیمت نمی کرد 84 هزار تومان جریمه می شــد که این 
جریمه هیچ بازدارندگی ندارد، آن جریمه االن به 10 میلیون 

تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته فاطمی امین، سامانه 124 دو قسمت است یک 
کانال تلفنی است که ما در یکی دو ماه گذشته ارتقا داده ایم، 
تمام تماس ها ضبط می شوند و بخشی دیگر سایت 124 است 

که قیمت ها را اعالم می کند.
400 گروه بازرسی در استان تهران

از ســوی دیگر معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت 
اســتان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت 
نظارت بر بازار، اظهار کرد: با توجه به این که سیاســت اصلی 
ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کاالست، از این رو یک 
طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کاالهای اساسی 
به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شــکر، شوینده و محصوالت 

سلولزی از روزهای گذشته آغاز به کار کرده است.
محمدی پور افزود: در این طرح 400 گروه بازرســی در 
سطح اســتان تهران با همکاری اتحادیه ها، بازرسان وزارت 
صمت و وزارت جهاد کشــاورزی و تعزیرات حکومتی فعال 

هستند.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صمت استان تهران 
از مردم خواســت اگر با احتکار و گرانفروشــی مواجه شدند 
به ســامانه 124 گــزارش کنند و گفت: هــم اکنون، تعداد 
پاسخگویان دو برابر شده و تا ساعت 9 شب به صورت مستقیم 
به شکایت ها رسیدگی می شود. از ساعت 9 شب تا شش صبح 

هم به صورت پیغام گیر ضبط و بعد پیگیری می شود.
گفتنی است تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان 
برای واردات کاالهای اساسی تصمیمی بود که دولت دوازدهم 
در ســال 97 اتخاذ کرد ولی در کنار مزیت های مقطعی آن، 
مشــکالتی برای کشــور در پی داشــت و عالوه بر تشکیل 
پرونده های فســاد متعدد، خیر آن چندان شامل حال مردم 
نشــد. دولت قبل به مرور تعدادی از این کاالها را از چتر ارز 
ترجیحی خارج کرد بدون این که ریالی به مردم بپردازد. حاال 
دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد و دولت سیزدهم 
طبق قانون بودجه 1401 می  خواهد این ســاختار را به نفع 

مصرف کننده نهایی اصالح کند.
بدون شک طرحی به این بزرگی و حساسیت مشکالتی 
در اجرا خواهد داشــت که با انگیزه بــاالی دولت قابل حل 
است و نظارت میدانی رئیس جمهور در صبح جمعه به جای 
عافیت طلبی، بزرگ ترین نشانه برای امیدواری به آینده است.
البته در این میان طیفی از کارشناسان و دلسوزان تالش 
می کنند با ارائه نظرات کارشناســی دولت را در این مســیر 
حمایت کنند یا مانع از آســیب های احتمالی در آینده شوند 

که در زیر به آنها اشاره می شود.
چند توصیه برای اجرای بهتر طرح

به گزارش فارس،یک توصیه این است که اگرچه دولت 
می گوید افزایش قیمت ها تنها برای 4 کاالی مرغ، تخم مرغ، 
روغن و لبنیات خواهد شد، باید مانع از گسترش این گرانی 

به سایر بخش ها و  بروز تورم انتظاری در جامعه شد.
توصیه بعدی این که ذخایر انبار کاالهای اساسی باید پر 
باشد نه به اندازه نیاز بلکه بسیار بیش از نیاز که کسی با احتکار 
نتواند بازار را به هم بزند، هر زمانی بازار عطش داشت تزریق 
شود که در این صورت با کاهش دادن قیمت بازار محتکران 

ضرر کرده و عقب نشینی خواهند کرد.
توصیه دیگر این که با توجه به این که طرح مردمی سازی 
یارانه ها یک طرح ملی اســت لذا باید تمام ظرفیت های نظام 

بــرای اجرای بهتر آن پای کار بیاید و مثال برای نظارت قوی 
بــر بازار و مقابله با محتکران و گرانفروشــان از ظرفیت های 

بسیج و سپاه بهره گرفت.
نکته دیگر این که به اعتقاد کارشناسان مهم ترین  عامل 
موفقیت در اصالح یارانه ها کاهش وابستگی به واردات است، 
واردات کشاورزی که اکنون یارانه ها را می بلعد، باید کمتر شود 
هر چه تولید بیشتر باشد ارز کمتری صرف واردات خواهد شد.

 بخش کشــاورزی 90 درصد در تامین دانه های روغنی، 
70 درصد در تامین خوراک دام و طیور وابسته به واردات است 
که برای این دو حدود 8 میلیارد دالر در سال صرف می شود. 
سال گذشته 7.5 میلیون تن گندم وارد کشور شد و پیش بینی 
شده که امسال نیز همین میزان وارد شود. لذا با برنامه ریزی 
اصولی باید به ســمت کاهش این وابستگی به واردات برویم. 
بر اساس اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی، ظرفیت زیادی در 
تولید علوفه با وجود این که یک ســوم میانگین بارش دنیا را 
داریم در زمین های دیم وجود دارد، عباس کشاورز سرپرست 
اسبق وزارت جهاد کشــاورزی در پی اجرای این طرح مهم  
بود و معتقد بود وابستگی را می توان تا 50 درصد کاهش داد.
دربــاره روغن هم برنامه هــای خودکفایی وزارت جهاد 
کشاورزی در دهه های اخیر هیچ موفقیتی نداشته و عامل آن را 
در کنار کمبودآب برای کشت دانه های روغنی، واردات بی رویه 
 دانه هــا و روغن خام می دانند که پــس از ارز 4200 تومانی 

شدت بیشتری پیدا کرده است.
اما کارشناسان بر این باورند که می توان با اصالح گونه های 
مقاوم و پرتولید و اصالح قیمت ها در داخل تولید را افزایش داد 
و وابستگی به این محصول بسیار ضروری را به حداقل رساند.

در سال های گذشته در دهه 90 چند سالی خودکفایی 
گنــدم را تجربه کردیــم و می توان دوبــاره تجربه کرد، به 
 غیر از خشکســالی، سیاست های نادرست خرید تضمینی و 
عدم حمایت کافی از کشاورزان در تامین نهاده  در سال های 
اخیر عامل از دســت رفتن این خودکفایی شده، اما می توان 

دوباره به این مهم دست یافت.
درایت و نجابت مردم ، ناامیدی معاندان از فتنه انگیزی 

در روزهای اخیر و در جریان اجرای تصمیم بسیار مهم 
و بزرگ دولت در مردمی سازی یارانه ها دشمنان قسم خورده 
ملت ایران به همراه شبکه های فارسی زبان معاند با هجمه های 
ناجوانمردانه و اخبار دروغین سعی در ایجاد یک فضای مسموم 
در جامعه و توزیع بذر ناامیدی در دل مردم داشته اند اما اغلب 
مردم ضمن خویشــتنداری و عدم ازدحام برای خرید کاال با 
معاندان همراهی نکردند و بار دیگر تالش بدخواهان کشــور 

در فتنه انگیزی را ناکام گذاشتند. 
قطعا همراهی و همدلی مردم نشان از اعتماد باالی آنها 
به دولت مردمی است و همین سرمایه اجتماعی امکان اجرای 

طرح های بزرگ به نفع مردم را فراهم می نماید.
این در حالی اســت که مردم تهــران هم صبح دیروز 
)جمعه( در اتفاقی جالب رئیس جمهور را در میدان تره بار در 
میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص رئیس جمهور 
بــرای نظارت بر فرآیند عملیات های اقتصادی دولت، بیانگر 
این است که تعریف رئیسی از واژه نظارت تا چه  اندازه دقیق 

و جدی است.
محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهور هم با حضور در 
موسســه نیکوکاری رعد الغدیر از بخش های مختلف سامانه 
تلفنــی 6369 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این 
مرکز به منظور رســیدگی به شکایات و سؤاالت مردمی در 
اجرای طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« مستقر 
اســت، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به 
درخواست ها، شکایات و سؤاالت مردم درخصوص جاماندگان 
دریافت یارانه در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و 

همچنین سؤاالت پیرامون این طرح قرار گرفت.

گزارش تحلیلی کیهان از طرح بزرگ اقتصادی دولت

شروع طرح، وفور کاال و برخورد قاطع با متخلفان

دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با بیان این که 
اواخر شهریور راهی  نخســتین خودروهای وارداتی 
بازار می شوند، گفت: از همان ماه اول ما شاهد کاهش 

قیمت ها خواهیم بود.
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص 
پیش نویس واردات خودرو که قرار است از سوی وزارت صنعت 
تهیه و طی روزهای آینده اعالم شود، گفت: این پیش نویس در 
راستای ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه می شود و 
قرار است بر اساس آن به جای خودروهای لوکس برای عموم 

مردم واردات خودرو انجام شود.
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو بــا اعالم این که در 
این پیش نویس قرار اســت الزامات صادرات خودرو و قطعات 
نیز تعریف شــود، افزود: همچنــان قوانین تعرفه ای، عوارض 
و استانداردها بر واردات خودرو حاکم است و تغییری در این 

رابطه انجام نشده است.
وی با انتقاد از این که در راستای تدوین پیش نویس واردات 
خودرو جلسات مختلفی برگزار شده اما از انجمن های ذی ربط 

هیچ مشورتی در این رابطه صورت نگرفته است، ادامه داد: در 
نهایت بعد از رایزنی های بسیار ما توانستیم یک نماینده از خود 
را در جلسه اخیر وزارت صنعت اعزام کنیم اما نکته اینجاست 
که وزارت صنعت باید برای تصویب قوانین و مصوبات مختلف 

نظر اهالی فن را هم جویا شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص تاثیر واردات 
خودرو بر قیمت بازار نیز گفت: به نظر می رسد از همان ماه اول 
ما شاهد کاهش قیمت ها باشیم چرا که واردات خودرو شوک به 
بازار وارد می کند. ضمن این که اولین خودروهای وارداتی اواخر 

شهریورماه راهی بازار می شوند.
کمبود 500 هزار دستگاهی بازار خودرو

همچنین عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی؛ رئیس  کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص واردات خودرو تصریح 
کرد: با بررسی کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مصوب شد دولت خودرو هایی را که کم مصرف و ایمن هستند 
بدون سقف وارد کند. امروز خأل 500 هزار خودرویی در بازار 

احساس می شود که با واردات، فضا رقابتی می شود.

منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت نیز 
گفت: برای واردات خودرو نمی توانیم به طور کامل از منابع بانک 
مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران 
می تواننــد در زنجیره ارزش خــودرو چه در قطعات و چه در 
زیرمجموعه ها سهیم باشند و همچنین مشوق های صادراتی 
برای کسانی که طیفی از محصوالت را صادر می کنند، تعریف 
 شــد تا در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند واردات 

کنند.
او دربــاره میــزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی 
 تولیــدات داخلــی تصریح کرد: بــه عنوان مثال نیــاز بازار 
دو میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز ها یک و نیم 
میلیون دســتگاه تولید می کنند و برای این که بازار به تعادل 
برســد باید جمع تولید داخلی و صادرات نیاز های جامعه را 

برطرف کند.
فاطمی امین وزیر صنعت هم با اعالم این که مصوبه واردات 
خودرو هفته آینده نهایی می شــود، تاکید کرد: »محدودیتی 
در واردات نخواهیم داشــت و همزمان با واردات و همچنین 

افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضای 
بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی های الزم انجام شده تا 
این واردات در اســرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده 

نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.«
او افزود: اولین نکته این اســت کــه تمرکز ما بر واردات 
خودروهای اقتصادی اســت. در ســال های پیش از 1397، 
عمدتا خودروهای لوکس، گران قیمت و تجمالتی وارد می شد 
که بخش خاصی از آن بهره می بردند اما تمرکز ما در این دوره 
بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد 

شود و هم این که این نقیصه در کشور برطرف شود.
هشدار نسبت به واگذاری مسئولیت واردات 

به خودروسازها!
گفتنی اســت، اگر مســئولیت واردات خــودرو همانند 
خودرو سازی دوباره به قطعه سازان و خودرو سازها واگذار شود 
این نگرانی وجود دارد که خودروهای بی کیفیت و با قیمت باال 
وارد کشور شود که نه تنها اثر مثبت واردات خودرو را از بین 

خواهد برد بلکه منابع ارزی کشور هم به هدر خواهد رفت.
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