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معاونوزیرجهادکشاورزیمطرحکرد:

پایان چرخه فساد در توزیع یارانه ها
گروه كشاورزی: معاون وزير جهاد كشاورزی با اشاره به اينکه 
در اجرای طرح اصالح يارانه آرد بحث فوريت مطرح بود، گفت: 
در حوزه روغن نباتی كمبودی نداريم و ذخاير كاالهای اساسی 
نيز كافی است. محمد قربانی، معاون برنامه ريزی و اقتصادی 
وزارت جهـاد كشـاورزی در گفتگـو با خبرنـگار مهر درباره 
انتقادات مطرح شده از اقدام دولت در حذف يارانه آرد گفت: 
متوسط مصرف خانوار ماكارونی در سبد خانوار شهری ساالنه 
4.۹ كيلوگرم و 4.۷ كيلوگرم در روستا و متوسط هزينه شهری 
آن در سـال ۷1 هزار تومان و روسـتايی 6۹ هزار تومان اسـت 
همچنين متوسط مصرف سرانه نان فانتزی و حجيم برای هر 

فرد در شهر 0.6 كيلوگرم و روستا 0.1 كيلوگرم است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه در اصالح یارانه آرد فوریت زیادی وجود 
داشت، اضافه کرد: یارانه ای که در حوزه آرد ما به بخش صنف و 
صنعت می دادیم ۳0 هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن 
گندم بین 580 تا 600 دالر خریداری و وارد می شد و صادرات 
هر تن ماکارونی نیز به قیمت 480 تا 500 دالر انجام می گرفت 
بنابرای��ن ای��ن یاران��ه از جیب مردم خارج می ش��د و به مصرف 
کننده خارجی تعلق می گرفت. قربانی با اشاره به صادرات حدود 
250 هزار تن ماکارونی در سال گفت: همه کشورها آرد وارد و 
فرآوری و صادر می کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با 
ارز 4,200 تومان وارد، ماکارونی تولید و آن را صادر می کردیم 

که در واقع نوعی صادرات یارانه است؟
وی با بیان اینکه 250 هزارتن قاچاق آرد از کش��ور انجام می 
شده، درباره اینکه منبع این عدد کجاست؟، افزود: این گزارش 
کشف نیروی انتظامی در سال ۱400 است که نسبت به سال قبل 
200 درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱400 تقاضای 
آرد یارانه ای کشور به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسید و این 
رقم در س��ال ۱۳۹۹، 8۳۱ هزار تن بوده که افزایش 482 هزار 

تنی داشته این در حالی است که نه جمعیت ما افزایش یافته و 
نه مصرف سرانه تغییر یافته است.

ب���ای���کچرخ���هفس���اددرتوزی���عیارانهه���امواج���ه �
بودیم!

قربانی درباره اینکه گفته می شود به دنبال گرانی شدید قیمت 
برنج، مصرف نان در کش��ور افزایش داش��ته است؟، افزود: آمار 
مرکز ملی آمار این مساله را تأیید نمی کند و براساس اعالم این 
مرکز مصرف س��رانه نان در کش��ور همچنان ۳۱0 گرم در روز 

برای هر فرد اس��ت. معاون وزیر جهاد کش��اورزی توضیح داد: 
قیمت هر کیس��ه 50 کیلوگرمی آرد در داخل کش��ور حدود ۳8 
هزار تومان و خارج از مرز بین 800 هزار تا یک میلیون تومان 
بود ضمن اینکه گزارش��اتی که در اختیار ما قرار گرفته نش��ان 
می دهد در یک ماه و نیمی که از س��ال ۱40۱ گذش��ته ۳۱8 تن 
آرد قاچاق کشف شده است. قربانی در واکنش به اینکه مرزبانی 
میزان کشف آرد قاچاق را در سالجاری حدود 5 تن اعالم کرده 
اس��ت، گفت: گزارش��ی که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی 
ناجا است که اخیراً نیز اعالم شده ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز 

وجود دارد و بنابراین مقدار زیادی هم آرد از کش��ور خارج ش��ده 
اس��ت. وی تصریح کرد: بنابراین با یک چرخه فس��اد در توزیع 
یارانه ها مواجه بودیم که باید اصالح می ش��د و فوریت مس��اله 

بسیار زیاد بوده است.

چ���رامس���ئوالنقب���لازاص���الحیاران���هآردب���امردم �
صحبتنکردند؟

قربان��ی ب��ه این پرس��ش که آیا فکر نمی کنید س��خنرانی های 
مسئوالن که بعد از انجام این طرح صورت گرفت، می توانست 
قبل از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته 
باش��د؟، توضیح داد: فوریت دیگر تغییرات ش��رایط و قیمت های 
جهان��ی ب��ود و اتفاقاتی که در کش��ورهای همس��ایه ما بخاطر 
خشکس��الی و وضعیت جهانی رخ داده و این کش��ورها به دنبال 
واردات بودند و وقتی گزارش هایی به ما می رسید که قاچاق در 
حال شدت گرفتن است، نمی توانستیم زمان را از دست بدهیم و به 
این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصالح شود. وی درباره اینکه آیا 
منظور شما این است که دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟، 
افزود: خیر، ناگهانی نبود، ضرورت انجام کار مطرح بود. چرا که 
پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب در حال تکرار بود 
البته نمی خواهم بگویم دلیلش این بوده و چنین دیدگاهی ندارم 
اما می تواند یکی از احتماالت باشد. این مقام مسئول درباره اینکه 
آیا دولت نگران بود عده ای از ش��رایط سواس��تفاده کنند و دست 
ب��ه احت��کار بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟، گفت: 
بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است که رخ دهد. 
قربانی در پاس��خ به این پرس��ش که گفته می شود اختالف 482 
هزار تن )میزان افزایش نیاز به آرد( با آردهای مکش��وفه )250 
هزار تن( 2۳2 هزار تن اس��ت که در مقایس��ه با ۱۱ میلیون تن 

)نیاز ساالنه کشور به آرد( عدد قابل توجهی نیست.  

بازار

كشاورزی

دولتخریدتضمینیتخممرغراانجامدهدکمبودیدرتولیدروغننداریم
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از مصرف بهینه روغن خانوار و صنف و 
صنعت در با اصالح نرخ ارز ترجیحی خبر داد و گفت: کمبودی در تولید روغن نداریم 
و با نرخ های جدید عرضه می ش��ود. امیر هوش��نگ بیرش��ک روز گذشته درباره اصالح 
سیاس��ت نرخ ارز ترجیحی، افزود: سیاس��ت دولت برای حذف  ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی و تزریق مستقیم یارانه به مردم تصمیم بزرگ و جراحی اقتصادی 
است که ما به عنوان صنعت روغن نباتی از این تصمیم استقبال می کنیم و برای موفقیت 
این طور در کنار دولت هستیم. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تصریح کرد: 

اجرای این طرح به طور حتم تغییرات قیمتی را به دنبال دارد همان گونه که ستاد تنظیم بازار قیمت های جدید روغن نباتی را 
اعالم کرد قیمت روغن نباتی 8۱0 گرمی پخت وپز )آفتابگردان( 6۳ هزار تومان و روغن نباتی 8۱0 گرمی سرخ کردنی 62 
هزار تومان توسط کارخانه های روغن نباتی سراسر کشور تولید و توزیع می شود. بیرشک گفت: به تبع قیمت های اعالمی 
مابقی اقالم روغن نباتی در بسته بندی های مختلف رشد قیمتی دارد. وی پیش بینی کرد: با توجه به افزایش قیمت روغن 
مقدار مصرف این محصول در صنف و صنعت و خانوار کاهش یابد. وی دغدغه عمده تولیدکنندگان را سرمایه در گردش و 
تامین روغن خام دانست و گفت: در پی جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی داشته ایم قول های مساعدی 

داده اند که این طرح با موفقیت انجام شود تا مردم کمترین دغدغه را برای تامین روغن داشته باشند. 

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار کش��ور گفت: اکنون با توجه به اصالح نرخ ارز و 
نظام یارانه ای کشور و شروع فصل گرما نه تنها هیچ کمبودی در بازار تخم مرغ وجود 
ندارد، بلکه با مازاد محصول روبرو هستیم. محمد مرادی در پی حذف ارز ترجیحی 
و اصالح نظام یارانه ای کشور، افزود: در پی تغییر نرخ ارز، تولیدکنندگان تمهیداتی 
را اتخاذ کردند اما با این وجود نیازمند افزایش سرمایه در گردش هستند، زیرا اکنون 
تفاوت بس��یار زیادی با میزان نقدینگی که در قبل نیاز بوده، وجود دارد.  مدیرعامل 
اتحادیه مرغ تخم گذار کشور ابراز امیدواری کرد نظام بانکی کشور یا هر منابعی که 

دولت تمهید کرده، سرمایه در گردش موردنیاز مرغ داران و تولیدکنندگان را تامین کند. مرادی اظهار داشت: با شروع 
فصل گرما کاهش مصرف فصلی رخ می دهد، این در حالی است که مرغ تخم گذار دارای طول دوره ۱8 ماهه است 
پس باید در حفظ گله ها کوشید، زیرا این گونه نیست فردا یا هفته دیگر گله ها را حذف کنیم و بعد به طور مجدد گله های 
جدید تولید شود. وی از دولت خواست در این شرایط خرید تضمینی تخم مرغ را دولت انجام بدهد تا واحدهای تولیدی 
با خس��ارت جدی روبه رو نش��وند. وی گفت: قیمت جدید تخم مرغ با قیمت های صادراتی همخوانی ندارد، بنابراین 
الزم است که بحث پرداخت مشوق های صادراتی در دستور کار قرار بگیرد. با اعتمادی که ما به دولت و وزارت جهاد 

کشاورزی داریم معتقدیم که تولیدکننده را رها نخواهند کرد و استمرار تولید ادامه خواهد داشت.

قدرتخرید7دهکافزایشمییابد
با اجرای طرح اصالح یارانه ها و واریز یارانه کمک معیشتی برای 
م��ردم، قیم��ت جدی��د چهار قلم کاالی اساس��ی که از صبح روز 
پنج ش��نبه اعمال ش��د، افزایش می یابد با این وجود، قدرت خرید 
۷ دهک هم افزایش پیدا می کند.   بر اس��اس گزارش��ات میدانی 
و صحبت های��ی که اصناف درب��اره قیمت های جدید کاالهای 
اساسی با اصالح ارز ترجیحی اعالم کرده اند، قیمت هر کیلوگرم 
مرغ 5۹ هزار و 800 تومان، تخم مرغ به ۳۹ هزار و 800 تومان 
)ش��انه 2 کیلوگرم��ی حدود 80 ه��زار تومان(، روغن مایع آفتاب 
گ��ردان 8۱0 گرم��ی پخ��ت و پز 6۳0 هزار ریال و قیمت مصرف 
کنن��ده روغ��ن مایع 8۱0 گرمی س��رخ کردن��ی 620 هزار ریال ، 
قیم��ت ش��یرنایلونی ۹00 گرمی 5/۱% چرب��ی ۱50000 ریال، 
شیر بطری یک لیتری 5/۱% چربی ۱80000 ریال، ماست 5/2 
کیلویی 5/۱% چربی 4۹5000 ریال، پنیر uf400 گرمی نس��بتًا 
چرب ۳۷5,000 ریال، افزایش می یابد. قیمت های جدید ۹ قلم 

کاال به این شرح است.
با توجه به این قیمت ها و مقایسه 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 متوسط جامعه شهری کشور با بهبود قدرت خرید مواجه خواهند 
شد، بر همین اساس، قدرت واقعی خرید سه دهک کم درآمد 800 
و 4 دهک متوس��ط 22۷ هزار تومان بیش��تر می ش��ود. همچنین 
قدرت خرید دهک اول شهری با وجود قیمت های جدید کاالهای 

اساسی، بیش از ۹00 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به یارانه دریافتی، دهک اول شهری با افزایش قابل توجه 
قدرت خرید مواجه خواهند شد. بر اساس آخرین گزارش بودجه 
خانوار، در دهک اول شهری )کم درآمدترین قشر( مصرف ماهانه 
مرغ یک خانوار چهارنفره ۳ کیلوگرم، تخم مرغ ۱,۱8 کیلوگرم، 
پنیر 580 گرم، انواع ش��یر 2,۷5 کیلوگرم و روغن خوراکی 2,2 
کیلوگرم اس��ت. تا پیش از این هر خانواده چهارنفره دهک اول 
ش��هری برای تامین مرغ، تخم مرغ، پنیر، ش��یر و روغن خود با 

قیمت های قبلی ماهانه 24۱ هزار تومان هزینه می کرد.
با اصالح یارانه کاالهای اساسی، هزینه تهیه همان مقدار مواد 
غذایی به 568 هزار تومان افزایش یافته که نشانه افزایش حدودا 
۳26 ه��زار تومان��ی بار هزینه ای خانوارهای دهک اول ش��هری 
برای تامین مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و روغن است. این درحالی 
است که دولت به هر خانوار 4 نفره دهک اول هرنفر 400 هزار 
تومان و مجموعا یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه داده است. 
بنابرای��ن از یاران��ه ۱,6 میلیون تومانی خانوارهای چهارنفره پس 
از خرید همان مقدار کاالی اساس��ی، بیش از یک میلیون و ۳۱ 

هزار تومان درحساب خانوار باقی می ماند.

برگ س��بز خودروی س��واری سمند رنگ سفید روغنی به شماره پالک ایران 
68 -562س4۹  و ش��ماره موتورش��ماره موتور: H0۱240۳۱ ۱4۷  و ش��ماره 
شاس��ی :  ش��ماره شاس��ی: NAACJ۱JW4FF50۱۷8۱  و ش��ماره سریال 
VIN: IRFC۹4۱V۱TC50۱۷8۱ ب��ه ن��ام خانم فاطمه فش��خورانی فرزند 
کیوم��رث دارای ک��د مل��ی ۳۳0۹88۱644 مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
------------------------------------------

مفقودی - سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه) برگ سبز ( خودرو سواری نوع 
هاچ بک سیس��تم جک تیپ S3 -AT مدل ۱400به ش��ماره پالک 8۳6 
ص 5۹ ایران 40 شماره موتورHFC4GB۳۳DM000266۱  شماره شاسی 
NAKSG۷428MB۱22022   ب��ه ن��ام مهران هم��ت پور مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.
------------------------------------------

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

براب��ررای ش��ماره ۱۳6۷۹  تاری��خ ۱400/۱2/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت  ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای س��ید 
سجاد موسوی خورشیدی   فرزند میر کاظم   نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مس��احت ۱۱۳0/55 مترمربع قس��متی از پالک ۳8 اصلی  
به ش��ماره کالس��ه ۱400/۱46۷ واقع در اراضی حس��ن اباد  بخش ۱۷ ثبت 
بهشهر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱4 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند. میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳08۱40
تاربیخ انتشار نوبت اول ۱40۱/02/۱0 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/02/24

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر- محمد مهدی قلیان
----------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره ۱۳05۳ تاریخ۱400/۱2/۱2هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یحیی 
حسنی رمدانی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت8۹۹/5۷ متر مربع که قسمتی از پالک ۱0۷ فرعی از ۳۱ 
اصلی به شماره کالسه ۱400 /۱۱۷۷ واقع در اراضی فراش محله بخش ۱۷ 
ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱4 روز آگهی میش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۱۳۱۳۹۹4
نوب��ت  انتش��ار  ۱40۱/02/24تاری��خ  اول:  نوب��ت  انتش��ار  تاری��خ   

دوم۱40۱/0۳/0۷
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد مهدی قلیان

---------------------------------
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي شماره  
۱40۱60۳۱860۳000۱۷۱مورخ ۱5. 0۱. ۱40۱ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر در 
واح��د ثبت��ي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرف��ات مالکانه بالمعارض خانم 
زهرا کش��تکار بنائی مقدم فرزند مرحوم بابا به ش��ماره شناس��نامه 2۷06۹ 
صادره از رش��ت در قریه باغ ش��اه در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
بنای احداثی به مس��احت 4۷ . 22۹ متر مربع پالک فرعی ۳۱۹4 از اصلی 
۱ مفروز مجزی از پالک ۳ از اصلی ۱ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری 
از مالک رس��می آقای س��یدباقر موس��ویان محرز گردیده است،لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش��ود در صورتي 
که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت 
انقض��اي م��دت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 2۹2
تاریخ انتشار نوبت اول: 24. 02. ۱40۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 08. 0۳. ۱40۱

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره  
۱40۱60۳۱860۳0002۷5مورخ ۱6. 0۱. ۱40۱ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در 
واح��د ثبت��ي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرف��ات مالکانه بالمعارض خانم 
ش��هناز بادپروا فرزند یوس��ف به ش��ماره شناس��نامه ۱666 صادره از رشت در 
 قریه فخب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت

 6۱ . 428 متر مربع پالک فرعی ۱4۷8 از اصلی ۷4 مفروز مجزی از پالک 
56 از اصلی ۷4 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
ابراهیم مهاجر پیله داربنی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳0۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 24. 02. ۱40۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 08. 0۳. ۱40۱

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

درآمدها و منابع حاصل شده 
وصول قطعي در6 ماهه دوممتمم و اصالحیه بودجه مصوب سال ۱400ش�رحردیف

۹8,2۹5,۳00,000۷0,5۳۱,۱2۷,5۳۱درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي۱
۱,5۱6,000,0008۱5,۱6۳,6۹۷درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي2
4,6۱4,000,0004,۳68,۳46,850بهای خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري۳
8,06۱,000,0005,0۳۹,04۷,206درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري4
۱۹,۳60,000,0002,660,000,000کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي5
26,6۷2,000,000۳,۳20,۱۹4,000اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی6
۱58,5۱8,۳00,00086,۷۳۳,8۷۹,284جمع کل درآمدها۷
۳۷,۱00,000,000۱۷,2۹6,60۱,820جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای8
00جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی۹
۱۹5/6۱8/۳00/000۱04,0۳0,48۱,۱04جمع کل منابع شهرداري 

مصارف
هزینه قطعي در6 ماهه  دوممتمم و اصالحیه بودجه مصوب سال ۱400ش�رحردیف

8,۷50,000,000۱,624,68۱,400کالبدی و شهرسازی۱
۷4,425,000,000۳۱,4۹5,85۷,480محیط زیست و خدمات شهری2
2,800,000,0005۹,8۷0,000ایمنی و مدیریت بحران۳
50,568,۳00,0002,540,4۷۱,000حمل و نقل و ترافیک4
52,225,000,00024,۹۹2,۷0۳,20۷خدمات مدیریت5
6,850,000,0005,680,۳45,000اجتماعی و فرهنگی6
۱۹5,6۱8,۳00,00066,۳۹۳,۹28,08۷جمع کل مأموریت ها 
0۳۷,6۳6,55۳,0۱۷موجودی آخر دوره و موازنه با درآمدها 
۱۹5/6۱8/۳00/000۱04,0۳0,48۱,۱04جمع کل مصارف شهرداري 

از مبل��غ من��درج در ردی��ف درآم��دی ۱۱0000 ج��دول ف��وق ، مبلغ 5۱,۷۱0,۷۷۳,000 ریال مربوط به درآمد ناش��ی از ع��وارض عمومی )بند الف ماده ۳8 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده( و مبلغ ۱5,85۳,202,000 ریال درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان و عوارض ساختمان ها و اراضی می باشد .

* سهم شهرداری از عوارض تبصره 2 ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده )ردیف درآمدی ۱۱0000( به مبلغ 4,4۱4,۹08,000 ریال می باشد .
* مجموع حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان مبلغ ۱۷,0۹0,062,000 ریال می باشد .

* هزینه نظافت شهر در شش ماهه اول سالجاری مبلغ ۱۳,4۳0,004,000 ریال می باشد .
* بابت ایجاد و نگهداری فضای سبز سطح شهر مبلغ 8,۹5۳,۳60,000 ریال هزینه گردیده است .

* در حوزه تملک دارائیهای سرمایه ای نیز مبلغ ۱8,8۳۳,000,000 میلیارد ریال هزینه گردیده است .
شهرداری نیم ور 

شهرداری نیم ور
عملکرد شش ماهه دوم سال 1400

بر اساس ماده 71 قانون شهرداری ها
ارقام به ریال می باشد

عرضهجدیدنهادههایدامیازامروز
گ�روه کش�اوزی: وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه 
نهاده های دامی از شنبه 24 اردیبهشت عرضه جدیدی 
خواهد داشت، گفت: البته در حال حاضر این نهاده ها در 
س��امانه وجود دارد و تولیدکنندگان خریداری می کنند. 
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین 
کاالهای اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، 
شیر و روغن به اندازه کافی در کشور تولید می شود. وزیر 
جهاد کشاورزی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن شوند 

کاالها به اندازه کافی است و هیچ کمبودی وجود ندارد 
کشتارگاه ها که پنج شنبه شب ها و جمعه تعطیل هستند 
در این ش��ب ها فعالیت خواهند کرد تا فردا مرغ گرم در 
سطح کشور عرضه شود. ساداتی نژاد تصریح کرد: در ماه 
اس��فند و فرودین ۱۳0 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام 
شده است و تا پایان اردیبهشت ماه هم به ۱۳0 میلیون 
قطعه خواهیم رس��ید. به گفته وی، در ماه اردیبهش��ت 
به دلیل مازاد تولید، ش��رکت پش��تیبانی امور دام اقدام به 

خری��د م��رغ مازاد کرد و بی��ش از 20 هزار تن مرغ مازاد 
خرید داشتیم. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه هیچ 
مشکلی در کشور از بابت تولید وجود ندارد، گفت: فقط 
تغییر نرخ، صف ایجاد کرده است. هیچ مشکلی نیست 
و از صبر و همکاری مردم با مسئوالن تشکر می کنیم. 
وی به قیمت روغن نیز اشاره کرد و گفت: ۱20 هزار تن 
روغن خام توزیع کردیم و روز چهارشنبه نیز مجدداً 80 

هزار تن روغن خام بین کارخانه ها توزیع شد.  


