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راغفر: 

 معادن در اختيار نورچشمي هایی است 
که ماليات هم نمی دهند

در حال حاضر منابع متعددي از جمله يارانه هاي گسترده اي به 
بنگاه هاي خصولتي پرداخت مي ش�ود، به طوري كه تنها سود 
خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتي سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد 
توم�ان ب�وده ك�ه مع�ادل كس�ري بودج�ه دول�ت اس�ت. 
حسين راغفر، استاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا)س( در گفت وگو با 
ايلنا درباره راهكار جبران كسري بودجه 1400 اظهار داشت: بايد 
توجه داشته باش��يم كه در حال حاضر منابع متعددي از جمله 
يارانه هاي گسترده اي به بنگاه هاي خصولتي پرداخت مي شود، 
به طوري كه تنها سود خالص 20 بنگاه بزرگ رانتي سال 1399 
بالغ ب��ر 250 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل كس��ري بودجه 

دولت است. 
وي با بيان اينك��ه دولت براي جبران بخش��ي از كس��ري بودجه 
مي تواند انواع ماليات را اجرا كند، ادامه داد: دولت بايد از اين بنگاه ها 
ماليات متناسب با سود و درآمد و يارانه هاي پرداخت شده به آنها را 

به شكل مشاركت در سود دريافت كند. 
راغفر افزود: دولت چرا از برنده هاي سياست هاي غلطي كه ظرف 
سه دهه بعد از جنگ پا برجا بوده اس��ت، سهم دريافت نمي كند؟ 
منابع معادن كشور را به دوستان و رفقا داده اند و بايد سهم دولت 
و مردم از اين نورچشمي ها گرفته شود، اما اراده اي براي انجام اين 
اقدامات وجود ندارد، وگرنه راه حل ها براي جبران كسري بودجه 

بسيار روشن است. 
دولت به راحتي مي تواند ماليات بر خريد و فروش سكه، ارز و زمين 

و مستغالت را به اجرا برساند. 
راغفر افزود: امروز معادن بزرگ كشور در اختيار نورچشمي هايي 
اس��ت كه ماليات هم نمي دهند و هيچ يك از اين ش��ركت ها و 
افراد توليدي نيس��تند بلكه منابع طبيعي كشور را استحصال 
مي كنند كه متعلق به همه مردم اس��ت اما س��عي مي كنند كه 
اين موارد به چشم مردم و جامعه نيايد و اين پنهانكاري را ادامه 
مي دهند؛ چراكه از اين طريق مي توانند منابع بسيار بزرگي به 

جيب بزنند. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي با بيان اينك��ه امروز ديگ��ر بحث نبود 
درآمدهاي نفتي مطرح نيس��ت، ادامه داد: در پنج ماهه در س��ال 
1400 تراز تجارت صادرات غيرنفت��ي و واردات يك ميليارد دالر 

مثبت بوده است. 
در اين بازه زماني 5 ميليارد دالر هم صادرات گاز و مشتقات داشتيم، 
بنابراين تراز تجاري ايران تاكنون 6 ميلي��ارد دالر مثبت بوده و به 
اضافه اينكه در ماه هاي گذش��ته بيش از 10 ميليارد دالر صادرات 

نفت خام داشته ايم. 
راغفر با اش��اره ب��ه بح��ث معافيت ه��اي مالياتي اظهار داش��ت: 
معافيت ه��اي مالياتي را گزارش نمي كنند، در زم��ان ارائه بودجه 
1400، مجلس از دولت خواست كه ميزان معافيت هاي مالياتي را 
اعالم كند اما دولت دوازدهم نسبت به اعالم آن اقدام نكرد؛ چراكه 
بخشي از نهادها و بنيادها و شركت هاي خصولتي متعلق به اصحاب 

قدرت معاف از ماليات هستند. 
اين كارش��ناس اقتصادي تأكيد كرد: معافي��ت مالياتي براي اين 
نهادها به اين معنا نيست كه ماليات صفر داشته باشند اما به جاي 
اينكه 20 درصد ماليات بدهند تنها 2درصد مي پردازند كه اين هم 

معناي معافيت مالياتي پيدا مي كند. 
برخي از اين ش��ركت ها هندوانه و خيار صادر مي كنند، به عبارت 
ديگر آب كشور را به صادرات مي رسانند و سود خوبي هم مي كنند 

اما در نهايت از ماليات هم معاف مي شوند. 

 به هم ریختگي بازار برنج
ميراث دولت گذشته

نام�ه  ارس�ال  ب�ا  برن�ج  واردكنن�دگان  انجم�ن  رئي�س 
ب�ه مس�ئول هماهنگ�ي تي�م اقتص�ادي دول�ت، ب�ه ه�م 
ريختگ�ي ب�ازار برن�ج را مي�راث دول�ت قب�ل دانس�ت و 
پيش�نهاداتي ب�راي تنظي�م ب�ازار اي�ن محص�ول ارائ�ه كرد. 
به گزارش فارس، عب��اس توكلي، رئيس انجم��ن واردكنندگان برنج 
با ارس��ال نامه به معاون اول رئيس جمهور و مس��ئول هماهنگي تيم 
اقتصادي دولت، به هم ريختگي بازار برنج را ميراث دولت قبل دانست و 

پيشنهاداتي براي تنظيم بازار اين محصول ارائه كرد. 
در نامه توكلی آمده است: درپي به هم ريختگي تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزي به ارث رسيده از قبل در خصوص افزايش قيمت برنج ايراني 
و شائبه كمبود و گراني برنج خارجي تأمين دومين كاالي استراتژيك 
كشور به رغم ارائه تجزيه و تحليل بازار از نگاه بخش خصوصي و پيشنهاد 
عملي به مسئوالن وزارت جهاد كش��اورزي در دولت سيزدهم، بحران 

ادامه دارد. 
رئيس انجمن واردكنندگان برنج با اشاره به ارسال نامه برای وزير 
جهاد كش��اورزی نوش��ت: در نامه مذكور به موضوع ورود دولت 
با توزيع يكصد هزارت��ن برنج خارجي از مح��ل ذخيره احتياطي 
كش��ور در دوره ممنوعيت فصلي واردات برن��ج وآثار منفي آن و 
همچنين بي تأثير بودن آن در كنت��رل افزايش قيمت هاي برنج 

پرداخته شد. 
....................................................................................................................

 خودداري 22 درصد دستگاه ها
از ثبت اطالعات اموال 

به  رغم تأكيد تبصره ۱۲ قان�ون بودجه، ۲۲ درصد دس�تگاه ها كه 
عمدت�ًا مربوط به دانش�گاه هاي عل�وم پزش�كي و وزارت علوم و 
مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به آنها، شهرداري ها، 
مؤسس�ات و نهاده�اي عموم�ي غيردولت�ي و فدراس�يون ها 
هس�تند، نس�بت ب�ه ثب�ت اطالع�ات ام�وال و امالك خ�ود در 
سامانه جامع اموال دس�تگاه هاي اجرايي)س�ادا( اقدام نكردند. 
به گزارش فارس، بررس��ي هاي صورت گرفته توسط ديوان محاسبات 
كش��ور براس��اس اطالعات مأخوذه از وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
نش��ان مي دهد وضعيت ثبت اطالعات مربوط به ام��وال و دارايي هاي 
تعداد 4هزارو973 دستگاه اجرايي اعم از وزارتخانه، سازمان، شركت 
دولتي، اداره كل، مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي و دانشگاه ها به قرار 

ذيل مي باشد:
تعداد هزارو653 دستگاه اجرايي )معادل 33 درصد از دستگاه ها( نسبت 
به ثبت100 درصد از اطالعات اموال خود در سامانه اقدام نموده اند. با 
احتساب دس��تگاه هاي اجرايي كه نس��بت به ثبت 81 تا 99 درصدي 
اطالعات اموال خ��ود اقدام نموده اند )مع��ادل 28 درصد(، در مجموع 
تعداد 3هزارو69 دس��تگاه اجراي��ي )معادل 62 درصد از دس��تگاه ها( 
نسبت به تكميل اطالعات اموال در سامانه در سطح 80 الي100درصد 

اقدام نموده اند. 
در خصوص شناسايي اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
به رغم انجام بازديدهاي ميدان��ي توس��ط اداره كل مديريت اموال و 
دارايي هاي دولت از امالك برخي از دستگاه هاي اجرايي، امالك مازادي 
در چهار ماهه نخست س��ال1400 شناسايي نشده، ليكن در استان ها 

عملكرد داشته است.

در پي ايرادات ش�وراي نگهب�ان و هيئت 
عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كل�ي نظ�ام در خص�وص مصوب�ه واردات 
خودرو مجلس، ش�وراي رقابت ب�ا تأكيد 
ب�ر ل�زوم واردات خ�ودرو و رف�ع ب�ازار 
انحص�اري اعالم ك�رد: آمادگ�ي داريم از 
نظ�ر كارشناس�ي ب�ا مجم�ع تش�خيص 
مصلحت نظام و مجلس ش�وراي اس�المي 
براي خ�ارج كردن ب�ازار خ�ودرو از وضع 
انحص�ار كنون�ي ب�ه جمع بندي برس�يم. 
روز آخر تابس��تان 1400 سخنگوي شوراي 
نگهبان درب��اره واردات خ��ودرو گفت: طرح 
ساماندهي صنعت خودرو چند بار بين مجلس 
و بدل شده اس��ت كه  و ش��وراي نگهب��ان رد 
آخري��ن ايرادي كه ش��وراي نگهب��ان به آن 
داشت، درباره ماده 4 اين طرح بود. اين ماده 
درباره واردات خودرو هاي هيبريدي بود كه 

مجلس آن را اصالح كرده بود. 
طحان نظيف افزود: اعضاي ش��وراي نگهبان 
نسبت به اين مصوبه در يكي، دو مورد ابهاماتي 
داشتند و از مجلس خواستيم كه اين موضوع 
دقيق تر و ش��فاف تر بيان ش��ود، البته هيئت 
عالي نظارت بر حس��ن اجراي سياست هاي 
كلي نظام كه در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام مستقر است، طي نامه اي مواردي از اين 
مصوبه را به عنوان مغاير با سياس��ت ها اعالم 
كرده بود كه ما در ش��وراي نگهبان بر اساس 
مقررات موظف هس��تيم آنه��ا را به مجلس 

منعكس كنيم. 
   كاهش قيمت

در پي اين اظهارات، واردات خودرو بار ديگر 
با اما و اگر مواجه ش��د و گمانه زني ها از آينده 
اين ب��ازار متالط��م افزايش ياف��ت. هر چند 
كه در هفته ه��اي اخير برخي از رس��انه ها با 
تأكيد براينكه واردات خ��ودرو گرهي از بازار 
باز نخواهد ك��رد و در نهايت دو خودروس��از 

بزرگ انحص��ار واردات را به عهده مي گيرند، 
تالش كردند مصوبه مجلس را بر بازار خودرو 
بي تأثير اعالم كنند. هر چند كه در اين مدت 
به رغم بالتكليفي واردات، قيمت خودروهاي 

خارجي و داخلي اندكي كاهش يافت. 
با اين وجود نبايد كتمان كرد يكي از صنايعي 
كه همواره در كشورمان انحصاري، مشكل ساز، 
بي توج��ه به خواس��ت م��ردم و بي كيفيت و 
گرانفروش بوده، صنعت خودروسازي است؛ 
صنعتي كه به ط��ور انحص��اري )تقريباً 90 
درصد( در دس��ت دولت و آن هم در اختيار 
چند كارخانه شناخته ش��ده و انگشت شمار 
اس��ت و جمعي��ت 85 ميليوني اي��ران بايد 
محتاج محصوالت تحميلي و بي كيفيت اين 

كارخانه ها باشند.
   نان داني به نام خودروسازي

چنين موضوع��ي، انتقادات بس��ياري را در 
بدن��ه كارشناس��ي و مديريتي كش��ور در بر 
داشته است؛ محمدرضا س��بزعليپور، رئيس 
مركز تج��ارت جهان��ي اي��ران در خصوص 
آس��يب هاي ممنوعيت واردات در سال هاي 
گذشته معتقد است: طي چند سال گذشته كه 
به  دليل ممنوعيت قانوني و وجود تحريم ها، 
ورود خودروهاي خارجي به كش��ور ممنوع 
شد، جش��ن و پايكوبي يا به قول معروف ايام 
بره كش��ان خودروس��ازان داخلي و يكه تازي 
آنان بيش از پيش آغاز ش��د، اين ممنوعيت 
و محدودس��ازي واردات خودرو، دو نتيجه و 
دو حاصل صد در صد متفاوت براي دو قش��ر 

داشت. 
وي درگفت و گو با تس��نيم گفت: ممنوعيت 
واردات براي خودروس��ازان و دالالن موجب 
ايج��اد انحص��ار، ق��درت و نفوذ سياس��ي و 
اقتصادي، ف��روش محص��والت بي كيفيت، 
گرانفروشي خودرو، بي احترامي به خريداران 
و ناراضي ك��ردن مردم، به جي��ب زدن دهها 

و صده��ا هزار ميليارد س��ود و پ��ول مفت را 
به همراه داش��ت و براي م��ردم و خريداران 
خودرو باعث افزايش چند صد درصدي قيمت 
خودروهاي داخلي در ب��ازار، افزايش قيمت 
پرايد 20 ميليوني به بي��ش از 110 ميليون 
و پژوي 30 ميليوني به بيش از 300 ميليون 
تومان، افزايش دهها برابري قيمت خودروهاي 
خارجي )افزايش خودروهاي 150ميليوني به 
بيش از 2 ميليارد تومان (، خريد خودروهاي 
بي كيفيت داخلي، رشد تصادفات جاده اي و 
افزايش مرگ و مير هموطنان در اثر تصادفات 

به دليل بي كيفيتي خودروهاي داخلي شد. 
سبز عليپور تأكيد كرد: صنعت خودروسازي 
ايران ديگر دلس��وز ندارد و برخي از مديران 
خائن با باندبازي و تشكيل گروه هاي مافيايي 
روي صنعت خودروسازي ايران سايه انداخته 
و اين صنعت را براي منافع ش��خصي خود به 
گروگان گرفته اند و از همين رو اصاًل و ابداً به 
فكر رشد و توسعه اين صنعت نيستند و مردم 

را هم فقط به شكل اسكناس مي بينند!!
وي اف��زود: پر واضح اس��ت ك��ه هزينه چند 
صد يا ه��زاران ميلياردي اي��ن حمايت ها را 
بايد از جيب اين كش��ور و از جيب اين ملت 
بپردازند. از همين رو برخي از مديران صنعت 
خودروسازي كشور، كارخانجات خودروسازي 
ايران را به ن��ان داني خود مب��دل كرده و در 
اتاق ش��ان هم فق��ط روي دوستانش��ان باز 

مي باشد و روي ديگران بسته و شش قفله!!
   رشد توليد داخلي با واردات خودرو

از س��وي ديگر، روز گذش��ته رئيس شوراي 
رقابت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد 
و اعالم كرد: واردات محاسبه شده و با برنامه 
خودرو از خ��ارج، نه تنها صدم��ه اي به توليد 
داخلي نخواه��د زد كه موجب رش��د توليد 

داخلي خواهد شد. 
رضا ش��يوا اف��زود: آمادگ��ي داري��م از نظر 

كارشناسي با مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
مجلس شوراي اسالمي براي خارج كردن بازار 
خودرو از وضع انحصار كنوني به جمع بندي 
برسيم تا در نتيجه آن بازار رقابتي شكل گيرد، 
كيفيت و فناوري خودرو ارتقا يابد و خودرو از 

نظر قيمتي به نفع مصرف كننده باشد. 
 وي گفت: بحث واردات خودرو كه هم اكنون 
در مجلس مطرح شده موضوع تازه اي نيست، 
بلكه ما بار ها در دولت س��ابق اين طرح را به 
هيئت وزيران فرستاديم تا براي رقابتي شدن 
بازار خودرو، واردات خودرو با محدوديت ها و 
سطوح تعريف شده به ويژه واردات خودرو هاي 
پرتيراژ و م��ورد مصرف مردم انجام ش��ود تا 
رقابت شكل گيرد كه البته آن زمان به دليل 
محدوديت هاي ارزي با پيشنهاد ما مخالفت 

شد. 
وي افزود: به دليل اينكه سال هاست در صنعت 
خودروسازي ما انحصار ريشه دوانده و تالش 
وزراي سابق صمت و رؤساي سازمان گسترش 
براي واردكردن خودروس��از جديد به صحنه 
نتيجه بخش نبوده، مجلس شوراي اسالمي 
به فكر واردات خودرو و در پي آن به فكر سر و 
سامان دادن به بازار خودرو افتاد. شايد عده اي 
بگويند 15 تا 20 خودروساز داريم، اما از نظر 
من ما دو خودروساز بيش��تر نداريم و آنها كه 
توليدات مونتاژي دارند خودروساز نيستند. 

شيوا افزود: شايد عده اي بگويند بحث واردات 
خودرو مي��زان تقاض��ا ب��راي ارز را افزايش 
مي دهد، اما بايد گفت همين شركت هايي كه 
امروز مونتاژكار هستند مگر ارز مصرفي خود را 
از داخل كشور تهيه نمي كنند؟ اينها ارز داخل 
كشور را براي واردات خود مصرف مي كنند، اما 
بعد از آن كنترلي روي قيمت هاي خودرو هاي 
مونتاژي آنها نيس��ت، بنابراين طرح مجلس 
به نوعي س��امان دادن به بازار خودرو است و 
در اين ش��رايط كه قيمت ارز مشخص است 
بايد تعرفه ها و آيين نامه هاي مربوط و اينكه 
چه خودرو هايي و با چه تعدادي وارد ش��وند، 

مشخص شود. 
وي گفت: پ��س از واردات خودرو، هر كدام از 
خودرو ها را كه رقابتي ش��ود از قيمتگذاري 
آزاد كنيم تا خودروس��ازان داخلي بتوانند با 

خودرو هاي وارداتي رقابت كنند. 
شيوا با بيان اينكه ما طرفدار رقابت هستيم، 
اضافه ك��رد: ممكن اس��ت ع��ده اي بگويند 
رقابتي شدن با اقتصاد مقاومتي تعارض دارد، 
اما بايد گف��ت اگر اقتص��اد مقاومتي، رقابتي 
نباش��د توليدات آن اقتصاد ب��ه درد جامعه 
نمي خورد، بنابراي��ن توليدات اقتصاد رقابتي 
از نظ��ر كيفيت باي��د در س��طح قابل قبولي 
باشد ضمن اينكه در رقابت قيمت به حداقل 
مي رسد و كارآيي، كيفيت و بهره وري افزايش 

مي يابد. 
رئيس ش��وراي رقابت افزود: خودروس��ازان 
هم بار ه��ا اعالم كردند كه ب��ا واردات خودرو 
در س��طوحي مش��خص آن ه��م به ش��رط 
حذف قيمتگ��ذاري موافق هس��تند، وقتي 
خودروس��ازان مواف��ق هس��تند و مي توانند 
از نظر قيمت��ي و كيفيتي رقاب��ت كنند پس 
جاي نگراني نيس��ت، زيرا اگر خودروسازان 
نمي توانستند رقابت كنند و اقتصاد مقاومتي 

صدمه مي ديد با آن مخالفت مي كردند.

مرك�زي  بان�ك     بانك
ب�ا ه�دف آغ�از 
اق�دامات اص�الحي با خل�ع يد سهام�داران 
س�ه بانك آين�ده، س�رمايه و دي، براي اين 
س��ه بانك م�دي�ر عام��ل و هيئت مديره 
تعيين كرد، با اين وجود از مجم�وع اين سه 
بانك، دو بانك همچن�ان به س�ير نزول�ي و 

منفي خ�ود ادامه م�ي دهند. 
به گزارش فارس، از س��ه بانك آينده، سرمايه و 
دی حداقل در دو بانك نه تنها شرايط رو به بهبود 
نرفته بلكه بسيار بدتر از گذشته شده است. درآمد 
تسهيالت اعطايي بانك آينده در سال 99 كمتر 
از س��ال 98 بوده و كل اين درآمد تقريباً معادل 
دو س��ال قبل اس��ت. در حالي كه ميزان س��ود 
علي الحساب پرداختي به سپرده ها از سال 97 تا 

99 بالغ بر 53/8 درصد رشد داشته است. 
همچنين بدهي بانك آينده به بانك مركزي و نظام 
بانكي رون��د صعودي داش��ته و از 22 هزار و 151 
ميليارد تومان در سال 98 به 29 هزار و 220ميليارد 
تومان در سال 99 رسيده است. از مجموع اين رقم 
بدهي، بيش از 5هزارو200 ميليارد تومان بدهي 

اين بانك به بانك مركزي است. 
نگاهي ب��ه وضعيت بانك س��رمايه، كورس��وي 
اميدي براي احياي اين بانك برجاي نمي گذارد. 
طبق يادداش��ت توضيحي حسابرس اين بانك، 
حدود 94 درصد از كل تس��هيالت اعطايي اين 
بانك غيرجاري است. بررسي صورت مالي بانك 
سرمايه نش��ان مي دهد زيان انباشته اين بانك 
به داليل مختلف كه يكي از آنها عدم تأمين درآمد 

مناسب از محل تسهيالت اعطايي و اختصاص آن 
به سود سپرده است. در  واقع بانك در سال هاي 
97، 98 و 99 هر سال سود مازاد به سپرده گذاران 
پرداخت كرده اس��ت. زيان انباشته از 19 هزار و 
191 ميليارد تومان به 26 هزار و 973 ميليارد 
تومان در س��ال 98 و 32 ه��زار و 192 ميليارد 
تومان در سال 99 رسيده اس��ت. از طرف ديگر 
بدهي به بانك مركزي هم روند صعودي داشته 
و از 16 هزار و 677 ميليارد تومان به 25 هزار و 

690 ميليارد تومان افزايش يافته است. 
مديريت بانك دي هم مانند دو بانك سرمايه و 
آينده، در نيمه دوم سال 98 توسط بانك مركزي 
تعيين ش��د. براس��اس صورت مالي حسابرسي 
نش��ده اين بانك، جريان درآمدزاي��ي بانك در 
س��ال 99 از رش��د قابل توجهي برخوردار شده 
و از 2ه��زارو177 ميليارد تومان در س��ال 98 
به 3ه��زارو218 ميلي��ارد تومان در س��ال 99 
رسيده است. در مقابل اما ميزان رشد سود سپرده 
پرداختي به سپرده گذاران كنترل شده و در سال 

99 تنها 166 ميليارد تومان رشد داشته است. 
با اين روند باز ه��م زيان انباش��ته بانك دي در 
سال 99 بايد هزار و 110 ميليارد تومان افزايش 
مي يافت، ام��ا مديريت بانك، اق��دام به فروش 
بخشي از دارايي هاي خود كرد و با فروش اموال، 
بالغ بر 6هزارو432 ميليارد تومان س��ود كسب 
كرد. اين اقدام موجب شد زيان انباشته بانك با 
5هزارو322 ميليارد تومان كاهش از 12 هزار و 
51 ميليارد تومان به 6هزارو729 ميليارد تومان 

كاهش يابد.

 اقدامات اصالحی بانك مركزي
در مدیریت ۳ بانك غيراستاندارد

 ورود رئيسي 
به ماجراي گرانفروشي ایرالین ها 

در ش�رايطي كه بليت پروازهاي اربعي�ن همچن�ان در هاله اي از 
ابهام قرار دارد و تخلفات بسياري در اين زمينه مانند گرانفروشي 
و كمب�ود بليت ه�اي دوطرف�ه ب�ه چش�م مي خ�ورد، خب�ري از 
مس�ئوالن اين ايرالين ها و پاس�خگويي آنها در اين زمينه نيست 
تا جايي كه اي�ن موضوع ص�داي رئيس جمهوري را ه�م درآورد. 
به گزارش ايسنا، شركت هاي هواپيمايي با وجود توافق صورت گرفته 
و هشدارهاي مسئوالن دولتي و نمايندگان مجلس، تخلفات بسياري 
در اين زمينه كرده  و مي كنند و به نظر مي رس��د كسي پاسخگوي اين 
وضعيت نيس��ت. اين موضوع صداي اعتراض رئيس جمهور را هم بلند 
كرد، به طوري كه سيدابراهيم رئيسي جمعه شب در پايان سفر به استان 
ايالم تصريح كرد: مبادا شركت هاي هواپيمايي نسبت به زائران اجحاف 
بكنند، به هيچ عنوان اجحاف در اين موضوع پذيرفتني نيست و هيچ 
شركت هواپيمايي اجازه ندارد در قيمت ها اجحاف كند، به عنوان مثال 
بليت پروازهاي اربعين عمدتاً به صورت يك طرفه فروخته مي شود و در 
روزهاي معدود باقي مانده تا اربعين زائران به س��ختي مي توانند بليت 
دو طرفه هواپيما خريداري كنند. از س��وي ديگر قيمت بليت هاي دو 

طرفه باالتر از نرخ مصوب اعالم شده است.
اين در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي هواپيمايي با وج��ود توافقي كه 
خودشان در تعيين قيمت پروازها انجام داده اند و هشدارهاي مسئوالن 
دولتي و نمايندگان مجلس، تخلفات بس��ياري در اي��ن زمينه كرده  و 
مي كنند، يعني ايرالين ها بليت پروازهاي اربعين را باالتر از نرخي كه 
خودشان پيش از اين توافق و اعالم كرده بودند، به زائران مي فروشند، 
آن هم در شرايطي كه تعداد مس��افران و ميزان تقاضا از ابتدا مشخص 
بوده و اكنون نمي توان تقاضاي بي��ش از برآوردهاي اولي��ه را در اين 

تصميم دخيل دانست. 
چند شركت هواپيمايي قيمت بليت هواپيما براي پرواز تهران- نجف 
را در تاريخ هاي س��وم و هش��تم مهر ماه )رفت و برگشت( بيش از 
6ميليون تومان مي فروشند و نرخ هاي ديگري تا 10ميليون تومان 
در اين بازار وج��ود دارد، حتي اگر زائري بخواه��د بليت يك طرفه 
خريداري كند آن نيز تا بيش از 6ميليون و 200 هزار تومان در اين 

بازار عرضه مي شود. 
مشخص نيست در اين آشفته بازار بليت پروازهاي اربعين و در شرايطي 
كه ايرالين هاي خارجي بليت دوطرفه پروازهاي اربعين را تا 50ميليون 
تومان قيمت گذاري كرده اند، زائران چگونه مي توانند بدون دردسر به 
عراق س��فر كرده و در مراسم اربعين ش��ركت كنند، البته در برخي از 
معدود برخورده��اي صورت گرفته ناظران با ش��ركت ها و آژانس هاي 
مسافرتي كه يك نمونه آن را در هفته گذشته درباره شركت ارم گشت 
قم مشاهده كرديم، اعالم شد كه مابه التفاوت نرخ دريافت شده از زائران 
تا قيمت مصوب اعالم ش��ده به مردم بازگردانده مي شود اما مشخص 
نيست اين اظهارنظر چقدر رنگ حقيقت به خود مي گيرد و آيا كسي 
زورش به ايرالين ها مي رس��د يا آنكه باز هم مانند افزايش خودسرانه 
قيمت بليت هواپيما در پروازهاي داخلي، پرون��ده به راحتي و به كام 

شركت هاي هواپيمايي بسته خواهد شد؟

....................................................................................................................

چرا کارگر نيست؟
يك مق�ام كارگ�ري بر ل�زوم تدوي�ن قانون�ي كام�ل و جامع در 
حوزه تس�هيل صدور مجوزهاي كس�ب و كار تأكيد ك�رد و گفت: 
كارهاي غيرمولد به قدري در كش�ور رايج شده كه جوانان حاضر 
نيس�تند با 4ميلي�ون تومان حق�وق در خ�ط تولي�د كار كنند و 
كار در بخش ه�اي غيرتولي�دي راحت تر و كم دردس�رتر اس�ت. 
علي اصالن��ي در گفت وگو با ايس��نا ادامه داد: اگر هم��ه كارآفرينان و 
صاحبان كسب و كار را تش��ويق كنيم كه در مدت فرضاً شش ساعت 
مجوز بدهيم آيا براي موانع ديگر توليد و كسب و كار راهكاري ديده ايم؟ 
در حال حاضر قيمت ها در بازار ثبات ندارد و دالر دو نرخي است. كمبود 
مواد اوليه داريم و بحث قوانين كار و امنيت شغلي نيروهاي كار،  دارايي 
و تأمين اجتماعي هم مطرح است و از طرفي با معضل قاچاق كاال روبه رو 
هستيم، لذا مجلس اگر مي خواهد چنين طرحي را از تصويب بگذراند 
بايد همه اين مسائل را به طور كارشناسي ش��ده در آن ببيند تا قانون 

كاملي در اين زمينه داشته باشيم. 
اصالني افزود: كس��ي كه مي خواهد در تركيه س��رمايه گذاري كند در 
عرض 48ساعت مي تواند در يك ش��هرك صنعتي مشغول كار شود، 
چون دولت تمام زيرساخت ها را در آن آماده و مجوزهاي الزم را صادر 
كرده است ولي آيا در كشور ما كارفرما مي تواند در يك شهرك صنعتي، 
كارگاه توليدي ايجاد كند؟ واقعيت امر اين اس��ت كه در كش��ورهاي 
ديگر به دليل فراهم كردن زيربناها، به س��هولت مجوز داده مي شود و 
دستگاه هاي نظارتي بدون بوروكراسي هاي پيچيده و قوانين دست و 

پاگير مجوزها را صادر مي كنند. 
وي متذكر ش��د: در حال حاضر يكي از مش��كالتي كه كارفرمايان با 
آن مواجه هستند، نبود نيروي كار اس��ت، چون كارهاي غيرمولد به 
قدري در كشور رايج شده كه جوانان حاضر نيستند با 4ميليون تومان 
در خط توليد كار كنن��د و كار در بخش ه��اي غيرتوليدي راحت تر و 

دردسرتر است.  كم 
اصالني با طرح اين پرس��ش كه چرا باي��د از توليدكنندگان ديگر 
كشورها عقب بمانيم، تأكيد كرد: ما در كشور كمبود منابع نداريم 
و به اندازه كافي جوان بااس��تعداد و نيروي آماده به كار داريم، تنها 
چيزي كه نداريم دستگاهي اس��ت كه مانع زدايي كند و مجوزهاي 
الزم را بدون تأخي��ر بدهد تا هيچ توليدكنن��ده اي دغدغه توليد و 

نيروي كار نداشته باشد.

  گزارش   یك

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان

مفقودى 
 سند وبرگ سبزسوارى پژو 206sd tu5مدل 1396 سفيد روغنى به شماره موتور 

167B0033068
وشماره شاسى

NAAp41FE2HJ039523
ــماره پالك446ج14 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  وش

گلستان

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

مفقودى 
ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
محمدعلى نوزادى خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
 تبريز

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458


