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مریم فکری
باالخره بودجه ۱۴۰۲ با ۳۶ روز تاخیر به مجلس 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  که  بودجه ای  رفت؛ 
کشور بزرگ تر شده و نسبت به بودجه امسال در 
حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این دومین 
الیحه بودجه ای است که دولت سیزدهم تدوین و 

به مجلس تقدیم کرده است.
که  می دهد  نشان  بودجه  کلی  ارقام  جزییات 
بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم 
۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می شود که این عدد 
نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد 

تومان بزرگ تر شده است.
بودجه  و  عمومی  بودجه  بخش  دو  از  بودجه 
انتفاعی  موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های 
بودجه  که  می شود  تشکیل  دولت  به  وابسته 
است.  تومان  میلیارد  هزار   ۲۱۶۴ شامل  عمومی 
عمومی  منابع  شامل  نیز  عمومی  بودجه  اجزای 
درآمدهای  و  تومان  میلیارد  هزار   ۱۹۸۴ بر  بالغ 
اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی شامل 
بودجه  همچنین  است.  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸۰
انتفاعی  موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های 
وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال 

 ۳۰۹۷ رقم  با  داده،  اختصاص  خود  به  را   ۱۴۰۲
هزار میلیارد تومان بسته شده است.

حقوق کارمندان چه تغییری کرد؟
آنچه دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای 
حقوق کارکنان پیش بینی کرده، نشان می دهد که 
دارد  قرار  کار  دستور  در  حقوق  پلکانی  افزایش 
برای  که  طوری  به  است؛  درصد   ۲۰ متوسط  و 
پیدا  افزایش  بیشتر  رقم  این  از  پایین تر  طبقات 

خواهد کرد.
آمده   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه   ۱۲ تبصره  در 
مختلف  گروه های  حقوق  ضریب  که  است 
براساس  درصد  متوسط ۲۰  میزان  به  حقوق بگیر 
آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که 
و  کارکنان رسمی  برای  کارگزینی  مجموع حکم 
پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان 
قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان طرح خدم 
پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ 

میلیون ریال )هفت میلیون تومان( کمتر نباشد.
است  آمده  تبصره  همین  دو  بند  در  همچنین 
که حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
لشکری  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق های 
به  وابسته  بازنشستگی  صندوق های  سایر  و 
درصد   ۲۰ متوسط  میزان  به  اجرایی  دستگاه های 
این  اعمال  از  به نحوی که پس  افزایش می یابد؛ 
بازنشستگان، وظیفه بگیران  افزایش، حکم حقوق 
مذکور  بازنشستگی  صندوق های  مشترکان  و 
 ۶۳ از  قبول،  قابل  خدمت  سنوات  با  متناسب 

میلیون ریال کمتر نباشد.
بودجه  الیحه  واحده  ماده   ۱۲ تبصره  سوم  بند 
سال ۱۴۰۲ به حق عائله مندی و اوالد اشاره کرده 
افزایش  درصد   ۱۰۰ و   ۵۰ ترتیب  به  که  است 
خواهد داشت. در این بند آمده است: در اجرای 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون   )۱۶( ماده 
حق  و  عائله مندی  هزینه  کمک  امتیاز  جمعیت، 
اوالد، موضوع بند )۴( ماده )۶۸( قانون مدیریت 
خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب 
۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای 
پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  کارمندان 

کارکنان دولت تعیین می شود.
یارانه نقدی ثابت ماند

آینده،  سال  بودجه  الیحه  دیگر  مهم  بخش 
که  است  معیشتی  و  نقدی  یارانه های  به  مربوط 
هزار   ۳۱۵ از  بیش  مجموع  در  آینده  سال  برای 
میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار 

تومانی پیش بینی شده است.
و  نان  یارانه  برای  نیز  تومان  میلیارد  هزار   ۵۶
در  دارو  یارانه  برای  نیز  تومان  میلیارد  هزار   ۶۹
نظر گرفته شده است. همچنین سقف کل منابع و 
مصارف هدفمندی یارانه ها در سال آینده با رقم 

۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
درآمد حاصل از فروش نفت ۶۰۳ هزار میلیارد 

تومان شد
درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های 
نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان شد. همچنین 
براساس الیحه بودجه سال آینده، منابع حاصل از 
 ۱۰۷ غیرمنقول  و  منقول  اموال  واگذاری  فروش 

هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است.
درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۵۹ درصد 

افزایش یافت
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان 
می دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار 
میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، 
به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 

بیش از ۵۹ درصدی را نشان می دهد.
این در شرایطی است که سهم مالیات در بودجه 

۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در 
بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
مالیات ۵۰ و ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار

بر اساس الیحه بودجه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به 
قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با 
نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان 
بین المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی 
و  مالیات  عنوان  به  تومان  داخلی ۲۰ هزار  قلیان 
هر  تومان،  وارداتی ۸۰۰  نخ سیگار  هر  همچنین 
هزار   ۳۵ وارداتی  قلیان  تنباکو  گرمی   ۵۰ بسته 
تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا 
مطابق ردیف های این قانون برای بخش سالمت 

و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همچنین 
موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز 
بابت  دریافتی  انحصار  حق  و  دخانیات  توزیع 
واردات و تولید محصوالت دخانی را به حساب 
واریز  کشور  کل  خزانه داری  نزد  عمومی  درآمد 

کند.
سال آینده مالیات بر درآمد ۴۵ درصد

 بیشتر می شود
است  دولت  درآمدی  منابع  از  یکی  مالیات 

بر  مالیات  حقوقی،  اشخاص  مالیات  شامل  که 
مالیات  و  واردات  ثروت،  بر  مالیات  درآمدها، 
سهم  اساس،  این  بر  می شود.  خدمات  و  کاالها 
سال  بودجه  الیحه  در  حقوقی  اشخاص  مالیات 
آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه 
بوده،  میلیارد تومان  با سال جاری که ۱۳۳ هزار 

۱۲۲ درصد افزایش داشته است.
الیحه  در  درآمدها  بر  مالیات  سهم  همچنین 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۲ نیز  آینده  سال  بودجه 
جاری  سال  با  مقایسه  در  که  شده  گرفته  درنظر 
که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد 

زیاد شده است.
عالوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار 
است  آینده  سال  بودجه  الیحه  در  تومان  میلیارد 
تومانی سال  میلیارد  هزار  به سهم ۲۷  نسبت  که 

جاری، ۳۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین، رقم مالیات واردات در الیحه بودجه 
سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است که نسبت به سال جاری که ۷۷ 
هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته 
است. از سوی دیگر، مالیات کاالها و خدمات در 
الیحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد 
تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است 
هزار   ۲۰۳ جاری  سال  بودجه  در  رقم  این  که 
میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد 

داشته است.
واحدهای مسکونی لوکس 

چقدر مالیات می دهند؟
واحدهای   ،۱۴۰۲ بودجه  الیحه  براساس 
میلیارد  از ۲۰  بیش  باغ ویالها مجاز  مسکونی و 
در  می شود؛  مالیات  پرداخت  مشمول  تومان 
صورتی که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی 
تومان  میلیارد   ۱۰ از  بیش  مجاز  ویالها  باغ  و 

مشمول پرداخت مالیات می شدند.
که  مجاز  ویالهای  باغ  و  مسکونی  واحدهای 
ارزش آنها )با احتساب عرضه و اعیان( بیش از 
دویست میلیارد )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال است، 
مازاد به این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در 
هزار می شوند. این مالیات برعهده شخص است 
که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و 

باغ ویالهای مذکور است.
حال  در  ویالهای  باغ  و  مسکونی  واحدهای 

ساخت مشمول مالیات نیستند.
خودروهای باالی ۱.۵ میلیارد تومان مشمول 

مالیات شد
خودروهایی   ،۱۴۰۲ بودجه  الیحه  اساس  بر 
مشمول  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  باالی 
درصد  یک  نرخ  به  خودرو  ساالنه  مالیات 
انواع خودروی سواری  این ترتیب،  به  می شوند. 
و وانت دو اتاق )کابین( دارای شماره انتظامی در 
اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 
که قیمت روز خودروی آنها بیش از یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد بر این 
نرخ یک  به  مالیات ساالنه خودرو  مبلغ مشمول 

درصد می شوند.
موضوع  خودرو  مالیات  محاسبه  ماخذ   -۱
به  توجه  با  خودرو  انواع  روز  قیمت  بند  این 
اساس  بر  صرفًا  و  آن  واردات  یا  ساخت  تاریخ 
شناسنامه  در  مندرج  خودرو  مالک  مشخصات 
خودرو صادره توسط نیروی انتظامی برگ سبز به 
عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان 
امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه 
انواع  برای  مزبور  مأخذ  می شود  اعالم  و  تعیین 
وارد  یا  تولید  سازمان  اعالم  از  بعد  که  خودرو 
آن  واردات  یا  تولید  از  پس  بالفاصله  می شوند 

توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب 
مشمول  اشخاص  اطالع  به  مقتضی  نحو  به  را 
مکلفند  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  برساند 
مالیات ساالنه مربوط به خودروهای تحت تملک 
محجور  و  سال  هجده  از  کمتر  فرزندان  و  خود 
تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال 

پرداخت کنند.
موجب  به  که  خودروهایی  انتقال  و  نقل  ثبت 
این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از 
پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات 
بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است 
مالیات  پرداخت  در  بند  این  حکم  از  متخلفین 

متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
اساس  بر  می شود  داده  اجازه  دولت  به   -۲
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب 
بار  یک  سال  سه  هر  کشور  اقتصادی  شرایط  با 
نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده 

فوق الذکر اقدام و مراتب را ابالغ کند.
عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار تومان 

تعیین شد
براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در 
مجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان منابع از محل 
شده  گرفته  نظر  در  کشور  از  خروج  درآمدهای 
هر  برای  عوارض خروج  رابطه  همین  در  است. 
نفر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در 
الیحه بودجه، عوارض خروج زائرین حق تمتع و 

عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.
ارقام تعیین شده در اجزا الف و ب این بند برای 
سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و 
بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش  خواهد یافت.

واردات ۲ میلیارد دالری خودرو در سال آینده 
پیش بینی شد

بینی  پیش   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  در  دولت 
کرده است به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات 
۲ میلیارد دالری خودروی خارجی انجام شود که 
رشد  به  توجه  با  و  مجلس  موافقت  صورت  در 
تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت ها 

در این بازار باشیم.
حقوق ورودی خودرو

 در الیحه ۱۴۰۲ چقدر است؟
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ درآمد حاصل از 
گذاری  شماره  مالیات  و  خودرو  ورودی  حقوق 

را اعالم کرد.
الیحه   ۳ شماره  جدول  مطابق  اساس،  برهمین 
بودجه سال آتی، دولت ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ورودی  حقوق  از  حاصل  عمومی  درآمد  ریال 
درآمد  همچنین  است.  گرفته  نظر  در  خودروها 
ورودی   حقوق  جهت  از  ریال  میلیون   ۶۲۷۰
نظر  در  اختصاصی  درآمد  صورت  به  خودروها 
ورودی   حقوق  ترتیب،  این  به  است.  گرفته 
خودروها در مجموع برای سال آینده ۳۱۹ هزار و 

۷۷۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
عوارض واردات گوشت و مرغ اعالم شد

در  گرفته  صورت  پیش بینی های  اساس  بر 
الیحه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمد حاصل از اخذ 
هر  برای  مرغ،  و  قرمز  گوشت  واردات  عوارض 
برای مرغ ۱۱۰  تومان و  کیلو گوشت قرمز ۲۷۵ 

تومان تعرفه تعیین شده است.
پایان خدمت برای کارکنان

 ۵۲۰ میلیون تومان شد
در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۵۲۰ 
امسال  به  نسبت  که  پیش بینی شده  تومان  میلیون 

۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
بودجه  الیحه  واحده  ماده   ۱۲ تبصره  )ه(  بند 
سال ۱۴۰۲ مربوط به پاداش پایان خدمت کارکنان 
خدمت  پایان  پاداش  اساس  این  بر  که  است 
و  خدمت  پایان  پاداش  پرداخت  قانون  موضوع 
دولت  کارکنان  به  ضروری  هزینه های  از  بخشی 
الحاقات  و  اصالحات  با   ۱۳۷۵/۲/۲۶ مصوب 
مشمول  کارکنان  خدمت  پایان  پاداش  بعدی، 
با  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )۱۰۷( ماده 
قانون   )۶۸( ماده   )۱۰( بند  فوق العاده  احتساب 
مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه 
قانون   )۲۹( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاه های 
اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه 
همچنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
سازمان  و  مسلح  نیروهای  اطالعات،  وزارت 
حداکثر  خدمت  سال  هر  ازای  در  اتمی  انرژی 
دویست  و  میلیارد  پنج  سقف  تا  و  سال  سی  تا 
میلیون ریال خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون 
مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون 
خدمت  سال  هر  ازای  به  می شوند  بازنشسته  که 
یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال 
ذخیره  مرخصی های  به  مربوط  وجوه  اضافه  به 

شده پرداخت خواهد شد.
تسهیالت تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان شد
به  مربوط   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه   ۱۶ تبصره 
آمده  تبصره  این  در  است.  تکلیفی  تسهیالت 
چارچوب  در  مکلفند  عامل  بانک های  است: 
ترازنامه  و  نقدینگی  رشد  و  تورم  کنترل  برنامه 
بانک ها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل 
)به جز  مانده سپرده قرض الحسنه  ۱۰۰ درصدی 
سپرده های  از  بخشی  و  قرض الحسنه(  بانک های 
بانک های  تسهیالت دهی  توان  براساس  چاری 
پس  اعتبار  و  پول  شورای  تشخیص  به  و  عامل 
از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین 
قانون  از جمله؛  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 
قانون  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
قوانین  خانگی،  مشاغل  از  حمایت  و  ساماندهی 
مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و 
بنیان، تسهیالت قرض  دانش  تولید  قانون جهش 

الحسنه پرداخت کند.

اقتصاد

اعداد مهم بودجه سال ۱۴۰۲
شنبه 24 دی 1401       شماره  6453      سال بیست و پنجم 

دالیل لغو عرضه دنا 
در بورس مشخص شد 

در                 دنا  عرضه  لغو  صمت،  سخنگوی 
از ورود سازمان  ناشی  بدلیل مالحظات  بورس 

بازرسی بود.
این خصوص گفت: وزارت  در  قالیباف  امید 
صمت جدول عرضه هفتگی خودرو در بورس 
را تا اخر سال تهیه کرده است که پس از جلب 
نظر نهادهای ذی ربط در اختیار شرکت بورس 

کاال قرار خواهد گرفت.

اجازه ورود یک خودرو 
برای جانبازان باالی

 ۷۰ درصد
بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، 
بودجه سال  تبصره هفت الیحه  بند )و(  مطابق 
آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 
شده است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
سنوات  در  که  درصد   ۷۰ باالی  جانبازان  به 
جامع  قانون   )۴۵( ماده  تسهیالت  از  گذشته، 
واردات  مجوز  باشند،  نکرده  استفاده  ایثارگران 
یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی 

ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در خصوص سایر مشمولین ماده )۴۵( قانون 
مذکور، از محل تسهیالت قرض الحسنه تبصره 
داخلی  خودرو  خرید  برای  قانون  این   )۱۶(

اقدام کند.
وزارت  جاری،  سال  بودجه  در  است،  گفتنی 
و  جسمی  جانبازان  به  که  شد  مکلف  صمت 
حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد 
با معرفی بنیاد شهید خودرو با اقساط پنج ساله 
از دو شرکت خودروساز بزرگ تخصیص دهد.

بانک جهانی مدعی شد:
 نرخ تورم ایران

 ۴۴ درصد می شود
رشد  خود  اخیر  گزارش  در  جهانی  بانک 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میالدی 
را به ترتیب ۹/۱ و ۷/۴ درصد اعالم کرده است.
بین المللی  نهاد  این  توسط  شده  ارائه  ارقام 
به  نسبت  ایران،  داخلی  ناخالص  تولید  درباره 
گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که از 
کشور  این  اقتصادی  کند  رشد  آن  دالیل  جمله 
و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس 
ارائه  به  اقدام  کشور  این  اوکراین  به  حمله  از 

تخفیف در نفت خود کرده است.
رشد  خود  اخیر  گزارش  در  جهانی  بانک 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میالدی 
را به ترتیب ۹/۱ و ۷/۴ درصد اعالم کرده است.
بانک جهانی همچنین می گوید تقاضای خرید 
افزایش تورم  با  ایرانی  کاال از طرف شهروندان 
پیش بینی  نهاد  این  یافته؛  کاهش  کشور  این  در 
نرخ تورم در  مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳  کرده در سال 

ایران به ۴۴ درصد برسد.
واردات برنج آزاد شد 

داخلی  بازرگانی  دفتر  مدیرکل  آبنار،  شهیاد 
در  داشت:  اظهار  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
راستای تأمین برنج داخلی، محدودیت واردات 
حذف شده است. دفتر بازرگانی داخلی وزارت 
دولتی  بازرگانی  شرکت  به  کشاورزی  جهاد 
برای  نامحدودی  عرضه  که  است  کرده  اعالم 

برنج وجود ندارد.

الزام بانک ها 
برای پرداخت ۵۰ درصدی 

منابع به دست آمده 
در همان منطقه

 سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی 
و  اقتصاد  وزارت  تفاهم نامه  امضای  جلسه  در 
ستاد توسعه سواحل مکران گفت: آن چیزی که 
است  مطرح  توازن سرزمینی  از جهت  ما  برای 
این است که تمام مسیر هایی که از دهه هفتاد 
تشدید  را  توازن  عدم  این  در کشور طی شده، 
کرده است. نتیجه این توسعه بی قواره این شده 
تا  کنند  باید کمک  که  نیروهایی  تمام  که  است 
بتوانیم از ظرفیت های مرزی استفاده کنیم تبدیل 

به تهدید شده اند.
هر  جدید  اقتصاد  در  داد:  ادامه  خاندوزی 
کانون  باشد،  پول  گردش  کانون  که  جایی 
خواهد  نیز  قدرت  تمرکز  و  جمعیتی  حرکت 
توازن  به سمت  می خواهیم  اگر  نتیجه  در  بود. 
کشور  سطح  در  را  کانون ها  این  باید  برویم 

گسترده کنیم.
جهشی  سبب  می تواند  که  اقداماتی  جمله  از 
حوزه  در  دولت  اقدام  شود  فرآیند  این  شدن 
در  ها  زیرساخت  ایجاد  در جهت  منابع  توزیع 
مناطق مرزی است. باید به مرور ترکیب جمعیتی 
مناطق جنوب کشور را متحول کنیم. هر دولتی 
امروز چند  تا  بود  مطلع  ها  این ظرفیت  از  اگر 
بود.  فعال شده  برابر وضعیت فعلی ظرفیت ها 
باید تمرکز مدیریتی الزم برای تحقق توسعه این 
مناطق ایجاد شود. روز پایان دولت باید بتوانیم 
تصویری را منتشر کنیم که تغییرات این منطقه را 

به وضوح نشان دهد.

از معامالت  بانک مرکزی  جدیدترین گزارش 
قیمت  که  می دهد  نشان  آذرماه  در  مسکن  بازار 
مسکن در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰، 
 ۴۸ متوسط  قیمت  به  درصدی،   ۴۷ رشد  با 
شهر  سطح  در  مترمربع  هر  در  تومان  میلیون 

تهران رسیده است.
اما آیا رشد واقعی مسکن در یک سال گذشته 

۴۷ درصد بوده است؟
کارشناسی  بیضایی  فرهاد  ارتباط  همین  در 
بررسی  گفت:  آنا  خبرنگار  به  مسکن  اقتصاد 
نشان   ۱۴۰۱ آذرماه  در  تهران  مسکن  معامالت 
نسبت  درصد   ۴ معامالت  حجم  که  دهد  می 
بررسی  اما  است  داشته  رشد   ۱۴۰۰ آذر  به 
معامالت  سنگینی  که  می دهد  نشان  تر  دقیق 
تر  ارزان  و  تر  قدیمی  های  ساختمان  سوی  به 
از  کمتر  واحدهای  است. سهم  کرده  پیدا  سوق 
در  درصد   ۵۴ از  معامالت  در  ۱۰ سال ساخت 
آذر ۱۴۰۰ به کمتر از ۴۶ درصد در آذر ۱۴۰۱ 
رسیده است. همچنین تعداد معامالت واحدهای 
باالی ۲۰ سال ساخت بیش از ۵۸ درصد نسبت 
مسیر  تغییر  است.  داشته  رشد  گذشته  سال  به 
بازار مسکن از سوی واحدهای نوساز به سوی 
واحدهای قدیمی و مستهلک از چند زاویه قابل 

توجه است.
نکته  داد:  ادامه  مسکن  اقتصاد  کارشناس 
ساختمان  در  معامالت  سابقه  بی  رشد  نخست، 
مشکل  توجه  با  که  است  قدیمی  های 
رشد  می دهد  نشان  آینده،  در  آن  نقدشوندگی 

قیمت  افزایش  و  تورم  از  ناشی  مسکن  قیمت 
ارز، مسکن نوساز را نه تنها از دسترس تقاضای 
نیز  ای  سرمایه  تقاضای  دسترس  از  که  مصرفی 
اقتصادی  توان  ماندن  عقب  است،  کرده  خارج 
خانوار در رقابت با افزایش قیمت کوچ اجباری 
را  مستهلک  واحدهای  به  مسکن  بازار  تقاضای 

سبب شده است.
از  معامالت  حجم  هرچه  افزود:  بیضایی 
های  ساختمان  سوی  به  نوساز  های  ساختمان 
فرسوده و قدیمی سوق پیدا کند، گردش نقدینگی 
از تولید و تولیدکننده نیز دورتر خواهد شد. در 
شرایطی که نقدشوندگی واحدهای ساخته شده 
به واحدهای درحال احداث  نقدینگی  تزریق  و 
مسکن  تولیدکنندگان  چالش های  مهمترین  از 
پروانه  کاهش  تولید،  از  منابع  انحراف  است، 
های ساختمانی در آینده را تشدید خواهد کرد.

وی درباره نکته بعدی یادآور شد: با توجه به 
متر  هر  در  مسکن  قیمت  متوسط  برآورد  اینکه 
دست  به  شده  معامله  واحدهای  معدل  از  مربع 
از  معامالت  فراوانی  تغییر  به  توجه  با  می آید، 
واحدهای  سوی  به  )گران تر(  نوساز  واحدهای 
هر  متوسط  واقعی  قیمت  تر،  ارزان  و  مستهلک 
تومان  میلیون   ۴۸ از  بیش  تهران  در  مترمربع 
در  مسکن  قیمت  گفت  می توان  و  بود  خواهد 
لذا  است  داشته  رشد  درصد   ۴۷ از  بیش  تهران 
بازار  در  بیشتری  مراتب  به  رشد  انتظار  باید 
فروش  و  خرید  معامالت  آمار  به  نسبت  اجاره 

را داشته باشیم.

رشد واقعی قیمت مسکن بیش از ۴۷ درصد است
مراقب بازار اجاره باشید

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوشهر

مصوب  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ دستورمواد  نظربه   
۱۳۹۰.۰۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده علیا پالک  7 اصلی بخش 3 قشالقی

  ۳۷۴ فرعی آقا/ خانم غالمرضا کامرانی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری 
مسکونی (  به مساحت  ۴۷۰.۰۴ مترمربع به شرط تجمیع با پالک ۲۱۰ فرعی خریداری بدون واسطه/ با واسطه 

از علی اکبر حاجی عبداللهی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی: ۱۴۳۹۴۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۲۴-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۱۱.۰۸

صفر رضوانی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوشهر

مصوب  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ دستورمواد  به  نظر   
۱۳۹۰.۰۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک  58 اصلی بخش 6 قشالقی

با بنای  ابراهیمی بابوکانی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین    ۸۸۲ فرعی آقا/ خانم ولی اهلل 
از  با واسطه  بدون واسطه/  مترمربع خریداری  به مساحت  ۱۷۴۹.۰۵  احداثی) کاربری مسکونی/ زراعی(  

پرویز شیخ نژاد.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 

سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
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