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مریم فکری
روز   ۳۶ با  و  فراوان  قوس های  و  از کش  پس 
تاخیر، باالخره الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس 
رفت؛ بودجه ای که قرار بود همراهی برنامه هفتم 
توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت 
تا  توسعه  ششم  برنامه  که  خواست  مجلس  از 

تصویب برنامه هفتم تمدید شود.
اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد که در بودجه 
سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینه های دولت، 
۴۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی، افزایش ۲۰ 
درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای 
مالیاتی و افزایش هزینه یارانه ها و دالر ۲۳ هزار 
که  ارقامی  و  اعداد  است.  شده  پیش بینی  تومانی 
به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد 

ایران نمی کند.
شقاقی شهری،  وحید  خصوص  همین  در 
اعداد  تغییر  اصلی  مساله  می گوید:  اقتصاددان 
بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار 
و  است  گذشته  سال  مثل  کشور  بودجه ریزی 
ما  به  اخیر  سال   ۵۰ در  دانش  و  تجربه  انباشت 
و  یک ساله  برنامه ریزی  نحوه  این  که  داده  نشان 
این نحوه بودجه ریزی، دردی را از ما دوا نمی کند. 
بحران های  و  ابرچالش ها  که  است  این  مساله 
بودجه های  و  می شود  بیشتر  سرعت  به  کشور 
سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی 
ندارند.  برخوردی  یکدیگر  با  دو  این  و  می کنند 
مسایل  و  ایران  اقتصاد  مسایل  و  بحران ها  یعنی 
ایران هر روز تشدید می شود، ولی  محیط زیستی 
حل  بر  ناظر  ساالنه  برنامه ریزی های  و  بودجه ها 

این بحران ها و مسایل تنظیم نشده است.
این اقتصاددان تصریح می کند: از این نظر، این 
که  می شود  موجب  شدن  جدا  هم  از  و  انتقطاع 
شما  برویم.  پیش  را  خود  روزمره  مسیر  همان 
کردند،  زیاد  کمی  را  مالیات  که  می گویید  من  به 
بفروشند  اموال  کنند،  منتشر  اوراق  می خواهند 
این  عمال  است.  جاری  هزینه های  درصد   ۹۰ و 
بهره وری،  ارتقای  بر  ناظر  بودجه ریزی  نظام  نوع 
شایسته ساالری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده 
که  ماست  کشور  و  ایران  اقتصاد  درد  این  است. 
این نظامات بودجه ریزی صرفا برای امرار معاش 
و  می شود  تنظیم  بازنشستگان  و  دولت  کارمندان 

همان مسیر روزمرگی است.
شقاقی شهری عنوان می کند: ما یک زمانی مالیات 
می گرفتیم که صرف هزینه های جاری و حقوق و 
دستمزد کنیم. بعد هزینه های ما فزاینده شد و پول 
کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. 
دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و االن 
دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار 
اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.

نظام  در  که  مسیری  عمال  می دهد:  ادامه  وی 
با  ارتباطی  هیچ گونه  می شود،  طی  بودجه ریزی 
هم  دنیا  هیچ کجای  و  ندارد  کشور  مسایل  حل 
من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته 
باشیم. ما فقط االن دنبال این هستیم که حقوق و 
ولی  کنیم،  پرداخت  را  دولت  کارمندان  دستمزد 
اقتصاد  در  بهره وری  چقدر  که  این جاست  نکته 

ایران وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که من سالیان 
مشاهده  و  بوده ام  اجرایی  دستگاه های  در  سال 
شکل  کشور  در  اداری  ساختار  چه  که  کرده ام 
این  می گوید:  داریم،  اداری ای  نهاد  چه  و  گرفته 
نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر 
هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن 

حل مسایل نخواهد بود.
قرار  پیش  سال   ۲۰ می افزاید:  شقاقی شهری 
بودجه ریزی  و  کنیم  را عملیاتی  بودجه ریزی  بود 

هدفمند و برنامه محور باشد و در عین حال، ناظر 
بر حل چالش های کشور باشد. این شعاری بود که 
از ۲۰ سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه 
رسیده بودیم که نظام بودجه ریزی کشور ناظر بر 
چالش های  و  بحران ها  حل  و  بهره وری  ارتقای 

کشور نیست.
وی عنوان می کند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم 
برای  همایشی  وقت  بودجه  و  برنامه  سازمان  که 
این  مباحث  و  بود  گذاشته  عملیاتی  بودجه ریزی 
منابع،  اتالف  جز  بودجه ریزی  نظام  این  که  بود 
عایدی دیگری ندارد. االن ۲۱ سال گذشته و همان 
بودجه ریزی،  و  می دهیم  ادامه  را  گذشته  مسیر 
افزایشی و چانه زنی است. یکی از بدترین نظامات 

بودجه ریزی این است.
این اقتصاددان متذکر می شود: حتی رهبری ۴، 
۵ سال قبل به رییس مجلس وقت برای اصالح 
دیدیم  ولی  دادند،  دستور  بودجه ریزی  ساختار 
نداریم. آن  که ما توان اصالح ساختار بودجه را 
را  اصالحات  این  هم  بعدی  مجلس  و  مجلس 
نداد. آنچه که االن می بینیم، همان ساختار  انجام 

سال های قبل است؛ با تغییراتی در برخی از اعداد.
پایین  و  باال  حاال  می کند:  عنوان  شقاقی شهری 
شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی 
عمال تمام تالش ما این است که حقوق و دستمزد 
برای  که  است  سال  چندین  و  کنیم  پرداخت 
یعنی  نداشتیم.  تخصیصی  نیز  عمرانی  پروژه های 
بودجه های عمرانی  برای  نداشتیم که  پولی  عمال 
دستگاه های  تالش  عمدتا  و  دهیم  تخصیص 
اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان 
را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی 
رشد  می کنیم،  تحلیل  را  اداری  نظام  وقتی  که 
پول  اداری  نظام  به  عمال  است.  منفی  بهره وری 
می دهیم که بهره وری، شفافیت و شایسته ساالری 

ندارد و ناظر بر حل مسایل کشور نیست.
هزینه ها  مدام  می شود:  یادآور  اقتصاددان  این 
هزینه های  هم  است؛  شده  اضافه  بودجه  در 
دستگاه های دولتی و هم صندوق های بازنشستگی. 
نفت،  و  مالیات  کنار  در  مجبور شده اند  دولت ها 
منتشر  اوراق  یعنی  کنند،  آینده فروشی  به  شروع 
بفروشند.  اموال  که  کردند  شروع  هم  االن  کنند. 
نفر  یک  که  دارید  سراغ  دنیا  کجای  سر  آخر 
بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود 
باید  درآمد  مازاد  با  دارد،  درآمد  اگر  بفروشد.  را 

رستوران برود.
شقاقی شهری می گوید: در دنیا هم وقتی اموال 
یا اوراق منتشر می کنند، برای توسعه زیرساخت ها 
است. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم که خانه 
بخریم، اما ماشین را نباید بفروشیم تا یک هفته به 
شمال برویم. اگر این اتفاق بیفتد، همه نسبت به 

عقالنیت این فرد تعجب می کنند.
وی عنوان می کند: ما االن گرفتار چنین ساختار 

منتشر  اوراق  گذشته  سال   ۵ در  شدیم.  معیوبی 
هم  االن  و  بدهیم  دستمزد  و  حقوق  تا  کردیم 
هزینه ها  پاسخ گوی  و  شده  زیاد  اوراق  سقف 
می خواهیم  را  دیگر  جای  یک  هم  حاال  نیستیم. 
خراب کنیم و درصدد فروش اموال هستیم. اسم 
اما  آن را مولدسازی دارایی های دولت گذاشتیم، 
متفاوت  بحث  دو  اموال،  فروش  با  مولدسازی 

است.
در  می کند:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
افزوده  با هدف ارزش  تبدیل دارایی  مولدسازی، 
بیشتر در آینده انجام می شود. یعنی تحت عنوان 
دولت  دارایی های  مولدسازی  زیبای  و  شکیل 
می خواهیم اموال برای پرداخت حقوق و دستمزد 
بفروشیم تا در نهایت بهره وری منفی حاصل شود.
زنجیره  این  واقعا  می افزاید:  شقاقی شهری 
معیوب چه فایده دارد. مسایل کشور مدام تشدید 
آب،  سرمایه گذاری ها،  عدم  بحث  از  می شود؛ 
زمین،  فرونشست  هوا،  آلودگی  محیط زیست، 

فرسودگی زیرساخت ها و ...
وی تاکید می کند: این بودجه سنواتی که برنامه 
یک ساله است، عمال با مسایل کشور باید متصل 
شود که در برنامه های میان مدت مساله حل شود. 
یعنی برای مثال، بگوییم مساله آب را ظرف ۵ سال 
 ۵۰ بودجه ریزی  نوع  این  کنیم.  حل  می خواهیم 
سال است که اتفاق می افتد و حاصل آن، »هیچ« 
بوده است. ما که نباید با حاصل »هیچ« دوباره این 
مسیر را ادامه دهیم. حاال عدد دالر در بودجه باال 
و پایین شود یا نفت را کم و زیاد بفروشیم، اما در 
نهایت حاصل، هیچ است و بودجه را می بندیم که 
حقوق و دستمزد بدهیم. این چالش های اقتصادی 
ایران سر جای خود است و روز به روز بدتر و 

بدتر می شود.
که  است  این  سوال  می افزاید:  شقاقی شهری 
این نوع نظام بودجه ریزی چه فایده ای دارد. چرا 
می کنیم.  تلف  را  کشور  انرژی  و  وقت  همه  این 
یعنی  بدهیم،  دستمزد  و  حقوق  است  قرار  اگر 
روزمرگی. این دیگر بودجه نمی خواهد و دولت 
روزانه  زندگی  می خواهم  بگویم  راحت  خیلی 
کشور را بگذرانم. بودجه باید ناظر بر حل مسایل 
به  محکوم  بودجه ریزی  نوع  این  و  باشد  کشور 
و  بدتر  روز  هر  کشور  مسایل  و  است  شکست 
کشور  مسایل  حل  برای  چون  شد،  خواهد  بدتر 

برنامه ریزی و بودجه ریزی نکردیم.
این کارشناس اقتصادی می گوید: به طور طبیعی 
این بودجه به دلیل این که ناظر بر ارتقای بهره وری 
و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسری های 
بودجه، عدم  از کسری های  تورم حاصل  بودجه، 
مسایل  حل  و  ایران  اقتصادی  رشد  به  کمک 

اقتصادی ایران خواهد بود.
شقاقی شهری می افزاید: الیحه ای که من دیدم، به 
دلیل این که مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه 
هم  باالیی  عملیاتی  بودجه  کسری  دارد.  عیانی 
دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای 
پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال می فروشیم 
و این یعنی اوج بی خردی در نظام بودجه ریزی. ما 
حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال 

بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.
ما  اداری  نظام  من  نظر  به  می کند:  عنوان  وی 
نیازمند تغییرات اساسی است. این نظام اداری در 
می دهیم  حقوق  یعنی  است،  راحت طلبی  جهت 
این  با  اداری  نظام  این  است.  منفی  بهره وری  و 
وضعیت ساختار سازمانی و استخدامی بهره وری 
ندارد. ما باید از دستگاه ها برنامه بخواهیم. ما نباید 
پول  مساله  حل  برای  باید  دهیم،  پول  کارمند  به 
دهیم. ساختار است که ایراد دارد و هر سال هم 

تکرار می شود و این همان روزمرگی است.

اقتصاد

شقاقی: بودجه ای نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد 
پرداخت کنیم
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قرعه کشی خودرو یک 
التاری ملی به تمام معناست

در  خودرو  عرضه  به  اشاره  با  عشقی  مجید 
بورس کاال اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند 
و عرضه ها افزایش یابد، خود بازار به انتقادات 
در این حوزه پاسخ می دهد. البته به شرط اینکه 
عرضه ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را 
بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.

قرعه کشی  فرایند  به  اشاره  با  همچنین  وی 
خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی  
نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو 
ثبت نام کردند. طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر 
جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دالیل مختلف 
اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال  از جمله 
هستند، نمیتوانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون 
کردند.  شرکت  نفر  میلیون   ۱۰ مانده  باقی  نفر 
این یک التاری ملی به تمام معنا است. در یک 
یک  بفروشیم،  خودرو  میخواهیم  آزمایی  بخت 
توزیع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات 
اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه 
را  نفر  میلیون   ۱۰ اینکه  دارد.  اجتماعی  تبعات 
درگیر التاری می کنیم و کال ۲۰ هزار خودرو 

دست مردم می دهیم.
رئیس سازمان بورس  با اشاره به قیمت گذاری 
دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث 
شده است که هیچکدام از اصالحاتی که الزم به 
بحث های  گذشته  سال  سیک  در  نرسد.  نتیجه 
خودروسازها  این  واگذاری  درمورد  زیادی 
شده  باعث  گذاری  قیمت  است.   شده  مطرح 
عجیبی  عدد  شرکت ها  این  انباشته  زیان  است 
شود. انگار میخواهیم بگوییم آقای سرمایه گذار 
درحالی  بخر!  را  شرکت  این  داری  جرات  اگر 
که شرکت را آتش زده میگوییم بخر. مشخص 
ساختار  این  با  کند  نمی  جرات  کسی  است 
صنعت                                    این  در  و  بکند  را  ریسک  این  مالی 

سرمایه گذاری کند.

پیگیری اجرای 
موضوعات سند اقدام 

مشترک بانک های مرکزی 
ایران و روسیه

مرکزی  بانک  رئیس کل  فرزین  محمدرضا 
پوتین  والدیمیر  دستیار  لویتین  ایگور  دیدار  در 
همراه  هیئت  و  روسیه  فدراسیون  رئیس جمهور 
که در ساختمان بانک مرکزی در تهران برگزار 
پولی  همکاری های  پیش  از  بیش  تقویت  شد 
ارزیابی  مهم  را  روسیه  و  ایران  میان  بانکی  و 
دارد  آمادگی  ایران  مرکزی  بانک  گفت:  و  کرد 
با روسیه و  بانکی دوجانبه  مناسبات پولی و  تا 
همچنین کشورهای دیگر دوست و همسایه را 
مبادالت  افزایش  موجبات  که  باال  سطحی  در 

اقتصادی و تجاری را فراهم کند ارتقاء دهد.
پوتین  والدیمیر  دستیار  لویتین  ایگور 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه نیز در این دیدار 
ضمن برشمردن موضوعات مهم موجود در سند 
اقدام مشترک بانک های مرکزی ایران و روسیه، 
های  همکاری  و  مناسبات  توسعه  و  تقویت  بر 
پولی  حوزه  های  ویژه  به  و  تجاری  اقتصادی، 
و بانکی فدراسیون روسیه با جمهوری اسالمی 

ایران تاکید کرد.

فعال شدن حمایت های 
تکنیکال از شاخص 

بازار سرمایه
بازار سرمایه پس از یک روز تعطیلی، در حالی 
بازار  که  گذاشت  سر  پشت  را  امروز  معامالت 
کم  ورود  و  با رشد چشمگیر شاخص  ها   سهام 

سابقه پول حقیقی همراه بود.
رشد شاخص کل و نزدیک شدن به مرز کانال 
اتفاقات  از  یکی  می تواند  واحدی  میلیون   ۱.۷
شدن  شکسته  اما  باشد.  جاری  روز  در  بورس 
رکورد ۲ ساله ورود پول حقیقی به بازار سرمایه 

مهمترین اتفاق امروز بورس بوده است.
تحلیل  منظر  از  بورس  شاخص  بررسی 
در  روند  خط  حمایت  می دهد،  نشان  تکنیکال 
اندیکاتور RSI فعال شده است، با توجه به این 
که اندیکاتور RSI توانست خط روند نزولی را 
بشکند و صعودی شود و به باالی خط حمایتی 
صعودی  مسیر  در  بازار  گفت  توان  می  برسد، 

قرار گرفته است.
گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  گستانی،  رضا 
بورس  از  خوبی  حمایت  آینده  سال  بودجه 
انجام داده است. به نظر می رسد دولت به دنبال 
حمایت از بازار سرمایه است تا بتواند این بازار 

را با رونق همراه کند.
در  تومانی  هزار   ۲۳ تسعیر  نرخ  درباره  وی 
در  تسعیر  نرخ  کرد:  تاکید  بودجه ۱۴۰۲  الیحه 
بودجه یک نرخ محاسباتی است و عمال دولت 
منابع خود را با نرخ آزاد یا نرخ نیمایی به فروش 
می  رساند و نرخی که در بودجه مبنای محاسبات 
ریال  به  ارز  تبدیل  برای  صرفا  می  گیرد  قرار 
ابتدای معامالت  از  است و مالک عمل نیست. 
روند شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس 
کل  شاخص  معامالت  پایان  در  شد.  صعودی 
در سطح یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۷۵ واحد 
ایستاد که نسبت به روز شنبه ۳۶ هزار و ۹۶۰ 
شاخص  این  بازدهی  است؛  داشته  رشد  واحد 

مثبت ۲.۲۵ درصد بوده است.

آخرین  مورد  در  شریف  مشهدی  محمودی 
کرد:  اظهار  کشور،  در  خودرو  اسقاط  وضعیت 
داریم  روش  دو  کشور  در  خودرو  اسقاط  برای 
یکی طرح جایگزینی که با قرعه کشی خودرو و 
دیگری طرح های غیرجایگزینی که توسط دولت 

انجام می شود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
افزود: در طرح جایگزینی که از شهریور ماه سال 
۱۴۰۱ آغاز شد و خودروسازان ۲۰ درصد سهمیه 
فرسوده  خودروهای  صاحبان  به  را  کشی  قرعه 
هزار   ۱۰ حدود  امروز  به  تا  دادند،  اختصاص 

دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد.
وی ادامه داد: در مورد طرح های غیرجایگزینی 
اما  ندارد  وجود  دقیقی  آمار  لحظه  این  به  تا  نیز 
طبق برآوردها تا به امروز حدود ۳۰ هزار دستگاه 
خودروی فرسوده اسقاط شده است. سال گذشته 

همین تعداد خودروی فرسوده اسقاط شده بود.
و  کرد  اشاره  هوا  آلودگی  به  شریف  مشهدی 
درصد   ۵۰ شده  انجام  برآوردهای  طبق  گفت: 
منابع متحرک  دلیل  به  آلودگی هوای کالنشهرها 
یعنی خودرو و موتور سیکلت فرسوده است. در 
موتور  دستگاه  میلیون   ۱۰ تا   ۹ بین  حال حاضر 
و  اسقاط  مراکز  انجمن  رئیس  فرسوده،  سیکلت 
دستگاه  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  خودرو۳  بازیافت 
هزار   ۲۵۰ داریم،  فرسوده  سواری  خودروی 
کامیون فرسوده و ۲۰۰ هزار اتوبوس، مینی بوس 
و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده در سطح 

کشور در حال تردد هستند.
خودرو  بازیافت  و  اسقاط  مراکز  انجمن  رئیس 
اضافه کرد: بنابراین از مجموع ۲۸ میلیون خودروی 
در حال تردد در کشور، ۱۴ میلیون دستگاه یعنی 

نیمی از خودروها، فرسوده هستند.

وی گفت: اگر با همین روالی که هم اکنون در 
حال اسقاط خودروها هستیم پیش برویم برای از 
رده خارج کرده این ۱۴ میلیون دستگاه به ۴۰۰ سال 
زمان نیاز داریم و البته این در حالیست که خودروی 

فرسوده جدیدی به این آمار افزوده نشود.
صنعت  ساماندهی  الیحه  به  شریف  مشهدی 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  اشاره  خودرو 
نبودن گواهی  موجود  در صورت  این الیحه  در 
اسقاط بر واریز ۱.۵ درصد از قیمت هر خودرو 
به  شده،  تاکید  زیست  محیط  ملی  صندوق  به 
جای اینکه هوا پاک تر شود، آلوده تر می شود زیرا 
شماره  را  خودروسازان خودروهای جدید خود 

گذاری می کنند بدون اینکه اسقاطی انجام دهند.
وی ادامه داد: وقتی اسقاط صورت نگیرد، تعداد 
می شود،  بیشتر  روز  به  روز  فرسوده  خودروهای 
بنابراین سهم ۵۰ درصدی فرسوده ها در آلودگی هوا 
سال به سال افزایش می یابد. باید توجه شود که در 
سال ۱۴۰۱ در تهران فقط ۲ روز هوای پاک داشتیم. 
باید به اندازی که تولید انجام می شود، اسقاط خودرو 

هم انجام تا تعداد فرسوده ها کم شود.
بانک  گزارش  اساس  بر  است،  ذکر  به  الزم 
به  تهران  هوای  آلودگی   ،۲۰۱۸ سال  در  جهانی 
طور مستقیم هر ساله خسارت ۲.۶ میلیارد دالری 
که  می کند  وارد  شهروندان  عمومی  سالمت  به 
مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای 
ن    وسایل  اسقاط  اجرای طرح های  اثر  در  تهران 
قلیه فرسوده، می تواند کاهش خسارت تقریبی تا 
شهر  بخش سالمت  در  را  دالری  میلیون   ۱۰۸۱

تهران به همراه داشته باشد.
همچنین میزان مصرف بنزین کشور به بیش از 
۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط 

تولید پیشی گرفته است. 

نیمی از خودروهای موجود، فرسوده هستند

است.  چندنرخی  حاال  ایران  بازار  در  خودرو 
بازار  با نرخ خودرو در  نرخ خودرو در کارخانه 
فاصله ای بسیار معنادار دارد و در این میان عرضه 
برای  را  سومی  نرخ  نیز  بورس  در  خودروها 

خودروهای ایرانی ایجاد کرده است.
امیرحسن کاکایی با تاکید بر اینکه متاسفانه کلیت 
ایران در شرایط بحرانی است و مسئوالن  اقتصاد 
بر  با تصمیمات و صحبت های خود  نیز هر روز 
بازار  دامنه بحران اضافه می کنند، گفت: قرار بود 
و  عجیب  تصمیمات  اما  برسد  سامان  به  خودرو 

غریب مانعی بر سر راه تحقق این وعده است.
طبق  افزود:  مطلب  این  توضیح  در  وی 
درصد  پنجاه  است  قرار  شده  اتحاذ  تصمیمات 
آینده به طرح  این ماه و ماه  خودروهای تولیدی 
حمایت از مادران اختصاص یابد. از سوی دیگر 
طرح  صرف  اجباری  نیز  تولیدات  درصد  بیست 
آیا  شد.  خواهد  فرسوده  خودروهای  تعویض 
چنین تصمیمی برای ایجاد بحران در بازار خودرو 

کفایت نمی کند؟
کاکایی با اشاره به اینکه متاسفانه با تصمیماتی 
مادران مشمول  ملی  است، کارت  اتخاذ شده  که 
دریافت خودرو به قیمت صد میلیون تومان خرید 
و فروش می شود. این رانت عظیم باید مورد توجه 

سیاستگذار قرار گیرد.
از  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
فرزندآوری باید از محل بودجه دولت صورت گیرد، 
گفت: در حال حاضر این حمایت از جیب سهامدار 

صورت می گیرد و این یک مشکل بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه در آخرین طرح قرعه  کشی 

گفت:  کرده اند،  شرکت   نفر  میلیون   ۹ از  بیش 
باالخره شما یک التاری مفت و مجانی را دارید 
که بروید شرکت کنید و ببینید شانس برنده شدن 

پیدا می کنید یا خیر.
کاکایی با اشاره به اینکه برای حل بحران بازار 
خودرو سه راه حل وجود دارد، گفت: راه حل اول 
بازار  حاشیه  قیمت  به  خودروساز  که  است  این 
شرایط  دلیل  به  که  کند  عرضه  را  خودرویش 
کشور چنین امکانی فراهم نیست. از سوی دیگر 
دستوری  قیمت گذاری  طرح  با  که  سال هاست 
اما همچنان  پیش رفته ایم و مشکلمان حل نشده 
اصرار داریم این طرح را ادامه دهیم در نتیجه راه 
دوم یعنی عبور از سیاست قیمت گذاری دستوری 
نیز مقدور نیست. راه سومی باقی می ماند که البته 

راهی است که اختراع ایرانی هاست.
بورس  در  خودرو  عرضه  راه  این  گفت:  وی 
است که متاسفانه هر روز حرفی درباره آن می زنند 
و باعث می شوند تشنج جدید در بازار ایجاد شود.
عرضه  می گویند  روز  یک  کرد:  تاکید  کاکایی 
است،  مشکالت  حل  باعث  بورس  در  خودرو 
یک روز می گویند این راه غیرقانونی است. عرضه 
خودرو در بورس یک باره نمی تواند مشکل را حل 
کند اما برخی چون عادت دارند به جای مدیریت 
اقتصاد، رانت را مدیریت کنند، به تکاپو می افتند و 

هر روز علیه این ماجرا صحبت  کنند.
رییس  به  که  نمایندگانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فروش  بودن  غیرقانونی  درباره  رقابت  شورای 
خودرو در بورس نامه نوشتند، خودشان ترتیبات 
این  کاش  گفت:  نکرده اند،  رعایت  را  قانونی 

که  سال هایی  این  در  دهند  پاسخ  محترم  وکالی 
زنجیره  راه  سر  از  را  مشکل  کدام  بوده اند  وکیل 

تولید خودرو در ایران برداشته اند.
مخصوص  فقط  مشکل  قبل  تا  گفت:  وی 
خودروساز بود اما حاال حتی در بخش لوازم یدکی 
و روغن و ... مشکل داریم، پس معلوم است که 
اقتصاد و  که کل  بحرانی جدی هستیم  ما درگیر 

زنجیره صنعت خودرو را نشانه رفته است .
وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس 
خودروهای  همه  گفت:  است،  کنونی  راه  تنها 
مشکل  تا  شوند  عرضه  بورس  در  باید  تولیدی 
حل شود در حالی که هفتاد درصد تولیداتی مانند 
۲۰۷ خارج از بورس عرضه می شود. هیچ کشوری 
نیستند  آقایان حاضر  ندارد.  چندنرخی  خودروی 
زیر بار روش بازار بروند و ترجیح می دهند روش 
اما  به کار بگیرند  اقتصاد  چینی را برای مدیریت 
متاسفانه همان روش چینی را نیز درست به کار 
نمی گیرند. در نتیجه ما نه روش ژاپنی و کره ای که 
نه  اجرا می کنیم و  را  بازاری است  اقتصاد  روش 
روش دولتی چین را درست اجرا می کنیم و این 
وسط نه مانند چین می شویم نه مانند ژاپن و کره .
او در توضیح این مطلب افزود: حکم می دهند 
باید ارزان باشد، در ماده ۹۰ اصل چهار  خودرو 
کسی  چه  است  گفته  صراحتا  تجارت  قانون 
دولت  بدهد.وقتی  را  ارزان فروشی  خسارت  باید 
است  خودرو  شدن  فروخته  ارزان تر  خواستار 
که  می بینیم  حاال  بدهد.  نیز  را  خسارتش  باید 
تشویق  طرح  می خواهند  سهامدار  از جیب  حتی 
فرزندآوری را اجرا کنند و این بحران جدی است.

کارت ملی مادران مشمول خودرو صد میلیون تومان قیمت پیدا کرد

بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور 
تن  و ۳۲۳  مجموع ۲۱۷  در  امسال،  ماهه   ۹ طی 
میلیون و  تولیدی کشور( معادل ۳۳  تایر  تایر)کل 
۵۱۵ هزار و ۱۱۵ حلقه تولید شده است. میزان تولید 
تایر در ۹ ماهه سال گذشته برابر ۲۱۵ هزار و ۹۱۲ 
تن )معادل ۳۴ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۰۳ حلقه( 
ثبت شده است؛ بر این اساس مجمموع تولید تایر 
کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ وزنی 
از منظر تعداد حلقه ها  اما  بیشتر شده  یک درصد 

چهار درصد افت کرده است.
اما این در حالیست که تولید کل تایر خودروهای 
کشور طی ۹ ماهه امسال، ۱۹۶ هزار و ۲۳۸ تن تایر 
انواع خودرو معادل ۱۸ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۶ 
تن در مجموع ۹ ماهه امسال تولید شده که نسبت 
هزار  و ۳۷  میلیون   ۱۸( تن  و ۷۱۵  هزار  به ۱۹۴ 
و ۷۵۵ حلقه( تولیدی در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰، 
به لحاظ وزنی یک درصد و به لحاظ تعدادی دو 

درصد بیشتر شده است.
طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب 
توازن رشد کلی تولید شده است، مربوط به رشد 

تولید تایر خودروهای سواری است.
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۱۲۱ هزار 
و ۹۴۳ تن تایر خودرو سواری معادل ۱۶ میلیون و 
۲۴۴ هزار و ۶۹۴ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی 
هشت درصد و به لحاظ تعداد چهار درصد بیش از 
آمار تولیدی مدت مشابه سال گذشته است. در ۹ 
ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۱۱۲ هزار و ۵۹۷ تن معادل ۱۵ 
میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۰۳ حلقه تایر خودرو سواری 

در کشور به تولید رسیده بود.
تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هم از منظر 
تعدادی و هم از لحاظ وزنی، ۹ درصد کمتر شده 

است. تولید این تایرها از ۲۰ هزار و ۷۳۱ تن )یک 
میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۶۴ حلقه( در مجموع ۹ ماهه 
نخست سال گذشته به ۱۸ هزار و ۸۲۳ تن )یک 
میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۵۸ حلقه( در مجموع ۹ ماهه 

ابتدایی ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت 
مذکور سال جاری هم ۹ درصد )هم وزنی و هم 
تعدادی(   نسبت به مجموع تولید این تایرها در 

مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.  
در ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار و ۳۵۵ تن تایر 
باری و اتوبوسی معادل ۵۸۵ هزار و ۳۵۱ حلقه تولید 
شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال 
گذشته آمار تولید این تایرها ۴۲ هزار و ۴۶ تن برابر 

۶۴۲ هزار و ۸۸۹ حلقه ثبت شده است.
تولید تایرهای کشاورزی نیز در مجموع ۹ ماهه با 
افت ۱۱ درصدی به لحاظ وزنی به ۱۳ هزار و ۹۵۸ 
تن )تولید ۱۵ هزار و ۶۲۱ تن تایر کشاورزی در ۹ 
ماهه ۱۴۰۰( رسیده است. این میزان برابر ۳۶۰ هزار 
و ۸۵ حلقه است که نسبت به ۳۸۵ هزار و ۲۱۴ 
تولیدی در مدت مشابه سال گذشته هفت  حلقه 

درصد افت را تجربه کرده است.
بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان 
تولید تایرها را تایرهای راه سازی و صنعتی به خود 

اختصاص داده اند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ماه ۳۱۵۸ تن، 
معادل ۲۸ هزار و ۸۸ حلقه تایر راه سازی و صنعتی 
در کشور تولید شده که به نسبت ۳۷۲۱ تن معادل ۳۵ 
هزار و ۵۸۵ حلقه تولیدی در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰ 
به ترتیب به لحاظ وزنی ۱۵ درصد و از منظر تعدادی 
۲۱ درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد ۹ ماهه 

تایرسازان ثبت کرده اند.

تایرسازان بزرگ در ۹ ماهه امسال چه کردند؟

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی سال 1401

سند رسمی  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در 
و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 
اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود: ۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۷۷ پرونده 
ملی  به کد  قنبر  فرزند  اخلی  رقیه  مالکانه  مفروزی و  کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۶ تصرفات 
به مساحت  بنای احداثی  با  مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  بر صدور سند  دائر   ۴۸۷۹۸۱۵۰۷۱
در گلستان بخش ۷  واقع  از ۷-اصلی  فرعی  از پالک شماره ۲۴۳۹  در قسمتی  مربع  متر   ۱۲۱/۳۸
حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابولفضل جعفری کلوکن. در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک 
رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد 
و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰۴۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی فقدان سند مالکیت
الکترونیکی  تبریزبرابردفتر   ۹ بخش  در  واقع  اصلی  یک    از  ۸۸۰۹۳فرعی  پالک   مقدار ششدانگ 
۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۷۲۰۱۷۷۴۹ بنام بهمن اسعدی بگتاش ثبت و سند چاپی۹۳۹۷۳۴ سری ه/۱۴۰۰ صادر و 
تسلیم گردیده است ومالک با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۷۲۰۳۶۵۵۳ 
مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه به چاپی ۹۳۹۷۳۴ سری ه /۱۴۰۰ بعلت 
جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله 
نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم 
نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد 

و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - م الف:۳۱۸۸

غالمرضا عباس زاده - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز 


