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با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک 12درصدی 
هلدینگ خلیج فارس، سند تازه منتشر شده ای نشان 
می دهد که »قسط اول« پرداختی خریدار به سازمان 
»خاصی«  محل  در  بوده  قرار  که  خصوصی سازی 
هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است. این 
سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی 
خاندوزی  احسان  از  آن  در  که  است  دارایی  و 
خواسته شده »شخصا« و ظرف پنج روز در این باره 
توضیح دهد که چرا »پول دریافتی از خریدار بلوک 
خود  جای  در  خلیج فارس«  هلدینگ  12درصدی 
»هزینه نشده« و اصوال در »کجا هزینه شده است؟« 
اخیرا رئیس قوه قضاییه در همایش ملی شفافیت 
دستوری صادر کرد مبتنی بر این پرسش که چرا 
باید همه گزارش های دستگاه های نظارتی محرمانه 

باشد؟
و  اقتصادی  امور  وزیر  به  بازرسی  سازمان  نامه 
دارایی جزو نامه های تازه ای است که پس از دستور 
حالت  از  بازرسی  سازمان  در  کلی  رویه  اصالح 
»طبقه بندی شده« خارج شده و در دسترس عموم 
قرار می گیرد. بنابراین نامه، شرکت »اهداف« وابسته 
بابت خرید  نفت  بازنشستگی صنعت  به صندوق 
بلوک هدینگ خلیج فارس 32 هزار و  12 درصد 
600 میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل نزد 
12درصد  این  خرید  تا  کرد  واریز  مرکزی  بانک 
بلوک  هر  مزایده  زمان،  همان  شود.  قطعی  بلوک 
این شرکت به ارزش کل 10۸ هزار و ۷00 میلیارد 
تومان معامله شد. طبق داده های موجود و با استناد 
به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ 
طبق  پول  این  بود  قرار  اما  است.  کرده  واریز  را 
بازرسی  سازمان  اما  شود،  خرج  خاصی  جداول 
میلیارد  هزار   32.6 این  نیست  مشخص  می گوید 

تومان در کجا خرج شده است؟
جزییات نامه سازمان امور مالیاتی 

سه روز پیش مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت 
و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور 
در نامه ای خطاب به احسان خاندوزی وزیر امور 
بند  موجب  »به  است:  نوشته  دارایی  و  اقتصادی 
الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 
کل کشور، به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های 
دولتی ...، را با رعایت جزء 2 بند د سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کند.«
اما جز ء2 بند د تفسیر جدید از اصل 44 چیست؟ 
این بند بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد 

از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری می کند.
قید شده  نامه  این  ادامه  در  نیز  اساس  بر همین 
ردیف  به  حاصله  منابع  واریز  از  »پس  است، 
310501 این مصارف در جزء 2 بند د سیاست های 
جدول  طریق  از  را  اساسی  قانون   44 اصل  کلی 
شماره 13 این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها 

پرداخت کند. 
حاصل  وجوه  باید  جدول  این  براساس  یعنی 
و  تخصصی  مادر  شرکت های  واگذاری های  از 
عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه برای هزینه 

شدن در حوزه تعاونی صرف می شد.
نشان  کشور  کل  بازرسی  سازمان  گزارش  اما 
می دهد، این اتفاق نیفتاده است. در بخشی از این 
نامه به همین موضوع تاکید می شود که »بررسی های 
سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که 
سهام  12درصدی  بلوک  واگذاری  نقدی  حصه 
به حساب  خیلج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
241 خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان »تمرکز 
وجوه حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، 
به  متعلق  نیروگاه های  و  مالی  حقوق  و  دارایی ها 
یاد شده در ردیف درآمدی  دولت« واریز و مبلغ 
310502 اعمال حساب و در محلی غیر از محل 

تعیین شده مصرف شده است.«
صورت  به  بازرسی  سازمان  نامه  این  ادامه  در 
قرار  بازخواست  مورد  را  اقتصاد  وزیر  تلویحی 

و  »مدارک  است:  آمده  نامه  این  در  می دهد. 
مذکور  ایراد  و  ابهام  به  نظر  و  موجود  مستندات 
در نحوه واریز و هزینه کرد حصه نقدی واگذاری 
بلوک 12درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی 
 23 ماده  اجرای  در  لطفا  )هلدینگ(  خلیج فارس 
بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون  اجرایی  آیین نامه 
این خصوص  در  را  توضیحات خود  کل کشور، 
این  به  پنج روز کاری  »شخصا« و حداکثر ظرف 

سازمان ارسال کنید.«
جدول شماره 13 قانون چیست؟

طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج فارس 
کجا هزینه می شد؟ جدول شماره 13 همان ماده 29 
است،  قید شده  آن  در  که  اصل 44  سیاست های 
وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون 
به  مادر تخصص و عملیاتی  ازجمله شرکت های 
واریز  کشور  کل  خزانه داری  نزد  خاصی  حساب 
محل  اولین  شود.  صرف  بخش   ۸ در  تا  شود 
هزینه کرد بخش مربوط به خانوده های مستضعف 
و محروم است و همزمان تقویت تامین اجتماعی 
اختصاص 30درصد  به  مربوط  دوم  بخش  است. 

تعاونی های  به  واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  از 
فراگیر ملی برای فقرزدایی. بخش سوم مربوط به 
زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه 
اعطای  به  هزینه کرد  محل  چهارمین  است.  یافته 
و  نوسازی  و  تعاونی ها  تقویت  برای  تسهیالت 
اولویت  با  غیردولتی  اقتصادی  بنگاه های  بهسازی 
سرمایه گذاری  برای  نیز  و  شده  واگذار  بنگاه های 
بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه 
است.  تعاون  توسعه  بانک  منابع  تقویت  و  یافته 
است،  مانده  مغفول  که  هزینه کرد  محل  پنجمین 
است  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  اقتصادی  توسعه 
بخش  و  دولتی  شرکت های  مشارکت  با  باید  که 
طبق  می شد.  انجام  49درصد  سقف  تا  غیردولتی 
قانون ششمین محل هزینه کرد، مربوط به تکمیل 

طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی است.
اما هفتمین محل به ایفای وظایف حاکمیتی دولت 
پرخطر  و  پیشرفته  فناوری  با  نوین  در حوزه های 
بازسازی  موردنظر،  محل  آخرین  برمی گردد. 
آماده سازی  و  انسانی  نیروی  تعدیل  ساختاری، 

بنگاه ها برای واگذاری است. 
ماجرای واگذاری چیست؟

واگذاری  بر  مبنی  اخباری  جاری  سال  آبان   ۷
بلوک 12 درصدی هلدینگ خیلج فارس به گوش 
و  اهداف  شرکت  دو  واصله  اخبار  طبق  رسید. 
پاالیشگاه نفت تهران خواهان این خرید این بلوک 
شرکت  هم  درنهایت  بودند.  سهام  12درصدی 
در  نفت  بازنشستگی  صندوق  به  وابسته  اهداف 

مزایده پیروز شد. 
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  مقطع  همان 
سازمان  رییس  قربان زاده  حسین  پتروشیمی، 
بلوک  سر  بر  رقابت  می کند،  اعالم  خصوصی 
5۸۷ میلیارد و 400 میلیون سهمی شرکت صنایع 

این  سهام  12درصد  که  خلیج فارس  پتروشیمی 
شرکت را شامل می شود، روز شنبه هفتم آبان  ماه 
آغاز شد. این رقابت درنهایت پس از سه روز در 

نهم آبان ماه به پایان رسید. 
او می افزاید: رقابت بر سر این بلوک 12درصدی 
با عدد 139۷ تومان برای هر سهم این شرکت آغاز 
شده و با قطعی شدن این معامله به قیمت 1۸51 
افزایش 32درصدی  با ثبت  تومان برای هر سهم، 

نسبت به قیمت پایه، به فروش رسید.
که  اقساطی  خرید  شرایط  قربان زاده  گفته  طبق 
بود  این گونه  درنظر گرفته شده،  مزایده  این  برای 
که 30درصد به صورت نقد، مابقی مبلغ طی 4۸ ماه 
به صورت اقساط پرداخت شود. در ضمن فاصله 

اقساط نیز هر 6 ماه خواهد بود.
خصوصی  سازمان   رییس  مجددا  ماه  آذر   6 در 
به خبرگزاری های رسمی اعالم می کند، باتوجه به 
اینکه مقرر شده بود، در 20 روز کاری شرکت برنده 
مزاید حصه نقدی )سهم نقدی( این معامله را واریز 
کند. شرکت خریدار روز 5 آذر مبلغ موردنظر را 
برای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
که  مبلغی  قطعی شد.  معامله  و  کرد  واریز  تسویه 
طبق قانون باید در حوزه تقویت تعاونی ها صرف 
می شد، اما طبق اعالم سازمان بازرسی کل کشور 

ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده است.
فروشنده خلیج فارس

به عنوان  پتروشیمی خلیج فارس  شرکت صنایع 
بزرگ ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال 
عام  سهامی  صورت  به  دولتی  مدیریت  با   13۸9
تاسیس شد. این شرکت که از بخش های تولیدی، 
و  آموزشی  سرمایه گذاری،  بازرگانی،  مهندسی، 
خدماتی تشکیل شده بود در سال 1392 در راستای 
اجرای اصل 44 قانون اساسی مدیریتش از بخش 
دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. روندی که 
کماکان ادامه دارد اما ابهامات خود را به همراه دارد.

خریداران خلیج فارس 
یکی از متقاضیان جدی خرید 12 بلوک هلدینگ 
است.  اهداف  سرمایه گذاری  شرکت  خلیج فارس 
نفت  بازنشستگی  صندوق  به  وابسته  شرکت  این 
در  »اهداف«،  است.  تهران  نفت  پاالیشگاه  و 
اداره ثبت شرکت ها و  بهمن 13۷9 تاسیس و در 
موسسات غیرتجاری تهران برای مدت نامحدود به 

ثبت رسید.
اساسنامه  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع  اهم 
سهم الشرکه،  سهام،  در  سرمایه گذاری  آن  مصوب 
سایر  یا  صندوق ها  سرمایه گذاری  واحدهای 
اوراق بهادار است، اما خود شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یا اوپیک 
است  ایرانی  هلدینگ  یک  این شرکت  کجاست؟ 
بازنشستگی،  صندوق های  مدیریت  زمینه  در  که 
مبادالت سهام، مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت 

دارایی فعالیت می کند.
بازنشستگی  صندوق  سرمایه گذاری  شرکت 
ملی  شرکت  توسط   13۷9 سال  در  نفت  صنعت 
نفت ایران، از دارایی های صندوق های بازنشستگی 
کارکنان صنعت نفت راه اندازی شد. در سال مالی 
تومان،  میلیارد  بر 12 هزار  بالغ  با درآمدی   1393
درآمد  میزان  پایه  بر  ایران  برتر  شرکت  هفتمین 

ساالنه، شناخته شد. 
بلوک  واگذاری  جریان  در  »اهداف«  رقیب  اما 
رقیب  بود؟  شرکتی  چه  خلیج فارس  12درصدی 
شرکت  یک  بود  تهران  نفت  پاالیشگاه  اهداف، 
آن  پاالیش  ظرفیت  که  است  ایرانی  نفت  پاالیش 
235 هزار بشکه در روز گزارش شده است. این 
اکنون  و  شد  تاسیس   1346 سال  در  پاالیشگاه 
مشتمل بر دو پاالیشگاه جنوبی و شمالی است که 
این  است.  مستقر  تهران  جنوب  در  آن  تاسیسات 
هلدینگ  بلوک  12درصد  جاری  سال  در  شرکت 

خلیج فارس را به رقیبش »اهداف« واگذار کرد.

اقتصاد

ماجرای تخلف آشکار یک واگذاری 
در هلدینگ خلیج فارس چیست؟

شنبه 10  دی 1401      شماره  6443      سال بیست و پنجم 

فاصله ۱۰ درصدی تورم 
فقیرترین ها 

از ثروتمندترین ها

تورم  از  آمار جدید  اعالم  با  ایران  آمار  مرکز 
تورم کل کشور  نرخ  داد که  آذرماه 1401 خبر 
در آذر ماه 1401 برابر 45.0 درصد است. تورم 
بازه  در  هزینه ای  مختلف  دهک های  در  آذرماه 
درصد   51.۷ تا  دهم  دهک  برای  درصد   42.5

برای دهک اول )فقیر( نوسان دارد. 
تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه  محدوده 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
تا 66.۷ درصد  برای دهک هشتم  62.1 درصد 
مذکور  خبر  همچنین  است.  اول  دهک  برای 
و  »کاالهای غیر خوراکی  در مورد گروه عمده 
خدمات« بین 33.5 درصد برای دهک پنجم تا 

3۷.1 درصد برای دهک دهم است. 
میان  در  تورم  به  مربوط  اعداد  اساس  بر 
تورمی  فاصله  هزینه ای،  مختلف  دهک های 
واحد درصد رسید   9.2 به  ماه  این  در  دهک ها 
 0.۷ درصد(  واحد   ۸.5( قبل  ماه  به  نسبت  که 
واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی 
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  در 
درصد  واحد   0.4 قبل  ماه  به  نسبت  دخانیات« 
افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 0.1 

واحد درصد کاهش داشته است. 
ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در 
خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با 2.9 
به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و  درصد 

استان کرمان با 0.4 درصد است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
نرخ  بیشترین  می باشد.  درصد   4۸.5 کشور 
و  استان سیستان  به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم 
بلوچستان )61.3 درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان بوشهر )40.۷ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1401 
درصد   45.0 عدد  به  کشور  خانوارهای  برای 
مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین  رسید. 
آن  کمترین  و  درصد(   50.2( لرستان  استان  به 
مربوط به استان خوزستان )40.0 درصد( است.

 خط فقر کالنشهرها هر نفر 
هشت میلیون است

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
افزایش حقوق  میزان  مورد  در  اسالمی  شورای 
کارکنان و  کارگران در الیحه بودجه سال آینده 
براساس  گوید؛  می  کار  قانون   41 ماده  گفت: 
تورم ساالنه و سبد معیشت کارگران باید حقوق 
ساالنه بسته شود که این موضوع هیچ گاه اتفاق 
نیفتاده است و همیشه میزان حقوق ها پایین تر 

از تورم تعیین شده است. 
کارمندان  حقوق  گفت:  اسماعیلی  ولی 
به  باتوجه  اما  شود  تعیین  تورم  براساس  باید 
امکان وجود  این  دولت،  مالی  های  محدودیت 
ندارد. اینکه یکی از اعضا کابینه اعالم می کند 
آینده  سال  برای  ها  حقوق  افزایش  میزان  که 
20درصد است پالس مثبتی به جامعه نمی دهد. 
خوراکی  اقالم  تورم  و  است  60درصد  تورم 
نیز روزانه باال می رود ما نمی توانیم مر قانون 
یعنی 60درصد تورم را برای افزایش حقوق ها 
داشته  ای  معادله  توانیم  می  اما  بگیریم  نظر  در 
باشیم که افزایش حقوق ها بر آن اساس باشد.   
بایستی کارگروهی که در کمیسیون تلفیق برای 
می  تشکیل  ها  حقوق  افزایش  میزان  بررسی 
شود سبد معیشتی و تورم فعلی را بسنجد بعد 
بگیرد.  تصمیم  حقوق  افزایش  میزان  مورد  در 
اعالم 20درصد افزایش حقوق زودهنگام است. 
نیز  این 20درصد  است  بیشتر  تورم  قطعا چون 
را  قول  این  دولت  اینکه  مگر  شود  بیشتر  باید 
ما  که  ندارد  افزایش  تورم  که  بدهد  مجلس  به 
رضایت دهیم افزایش حقوق ها این میزان نباشد.  
اسماعیلی تاکید کرد: البته باید افزایش حقوق 
باشد  پلکانی  صورت  سال1401به  همانند  ها 

چراکه این به عدالت نزدیکتر است.  
گفت: خط  نیز  فقر  خط  میزان  مورد  در  وی 
است  میلیون  هشت  نفر  هر  برای  تهران  فقر در 
32میلیون  نفره  چهار  خانواده  یک  برای  یعنی 
است البته خط فقر در کالن شهرها با شهرهای 
کوچک متفاوت است.  ما بایستی حقوق هایی 
از  است  فقر  خط  میانگین  از  تر  پایین  که  را 
پرداخت مالیات معاف کنیم که آنجا کمک حال 

این عزیزان باشیم.  
نشان  خاطر  مجلس  در  گرمی  مردم  نماینده 
کرد: اگر دولت آنگونه که مد نظر ماست حقوق 
افزایش حقوق را  میزان  ما  افزایش ندهد  را  ها 
و  دهیم  می  قرار  است  نظرمان  مد  که  آنگونه 
حامل  و  ها  ردیف  تغییر  محل  از  نیز  آنرا  منبع 
های انرژی می توانیم تعیین کنیم. میزان افزایش 
توسط  و  سال  پایان  در  نیز  کارگران  حقوق 

شورای عالی کار تعیین می شود.

که  شرایطی  در  هم  آن  هواپیما،  خرید  داستان 
می شود،  فرسوده  ساله  هر  کشور  هوایی  ناوگان 

همیشه تازگی دارد.
در حال حاضر حمل ونقل هوایی ایران از حدود 
310 فروند هواپیما و حدود 90 فرودگاه تشکیل 
شده است که 13 مورد از آنها بین المللی هستند. 
قرار بود با امضای توافق برجام و رفع تحریم ها 
بالغ بر 200 فروند هواپیمای نو ایرباس، بوئینگ 
ایران  ناوگان هواپیمایی مسافربری  به  و ای تی آر 
اضافه شوند که از زمان امضای توافق تا خروج 
امریکا از برجام، سه فروند ایرباس و 13 فروند 
ای تی آر تحویل ایران شد و به این ترتیب، میانگین 
سن ناوگان هوایی از 25 به 23 سال کاهش یافت.

امور  و  هوانوردی  معاون  شرایط،  این  در 
خبری  در  کشوری  هواپیمایی  سازمان  بین الملل 
جدید، از ورود 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 

به کشور خبر داد.
فروند   4 تازگی  به  گفت  خوشخو  حسن 
است.  شده  کشور  وارد   340 ایرباس  هواپیمای 
هوایی  ناوگان  وارد  به زودی  هواپیما  تعداد  این 

کشور خواهد شد.

واردات  این  جزئیات  درباره  البته  خوشخو 
توضیح دیگری ارائه نداد.

اواخر  هواپیمایی  سازمان  رئیس  محمدی بخش 
ماه گذشته از خرید هواپیما طی 15 ماه اخیر خبر 
داده و در پاسخ به تعداد این هواپیماها گفته بود: بنا 
نداریم تعداد را اعالم کنیم، اما تعداد بسیار زیادی 

انواع هواپیما و بالگرد وارد کشور شده است.
امور  و  هوانوردی  بامعاون  خوشخو،  حسن 
همچنین  کشوری  هواپیمایی  سازمان  بین الملل 
خردادماه امسال با بیان اینکه ایران نیاز به ورود 
افزایش  با  بود:  گفته  دارد،  جدید  هواپیمای 
در  عرضه  کمبود  از  بخشی  می توانیم  هواپیماها 

برابر مازاد تقاضا را پوشش دهیم.
تصریح  کشوری  هواپیمایی  سازمان  معاون 
کرده بود: در حال حاضر تعدادی هواپیما ظرف 
اضافه  حال  در  و  کرده ایم  اضافه  گذشته  ماه   6

شدن هم هست.
وی عنوان کرده بود: در تالشیم تا چراغ خاموش 
که  محدودیت هایی  با وجود  را  هواپیماها  تعداد 
هست و برجام احیا نشد، افزایش دهیم تا بخشی 

از مشکالت هوانوردی برطرف شود.

چند فروند هواپیمای فرانسوی به ناوگان هوایی اضافه شد

عیدعلی کریمی با اشاره به گردهم آیی اعضای 
درحال  که  کشور  سراسر  کارگر  خانه های 
چند  با  گرد هم آیی  این  گفت:  است،  برگزاری 
محوریت ازجمله بررسی دستمزد و تناسب آن با 
تورم و افزایش نرخ دالر درحال برگزاری است 
و پشتیبان نمایندگان در شورای عالی کار هستیم.
داد:  ادامه  قزوین  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
است  درصد   50 به  نزدیک  تورم  درحال حاضر 
پیش بینی  هستیم  مواجه  آن  با  که  وضعیتی  با  و 
اینکه  برسد،  به ۷0 درصد هم  اسفند  تا  می شود 
رئیس بانک مرکزی می گوید حقوق کارگر باعث 
واقعیت  با  نسبتی  چندان  من  نظر  به  شده  تورم 

ندارد و اظهار نظر دقیقی نیست.
وی عنوان کرد: 25 درصدهای همسان سازی هم 
از مطالبی است که خانه کارگر درحال پیگیری آن 
تامین  مطالبات سازمان  که  است  دو سال  است، 
اعالم می کنند که  و  نمی شود  پرداخت  اجتماعی 
و  موضوع حل  این  باید  نکرده،  پرداخت  دولت 

فصل شود.
درمان  اینکه  بیان  با  کارگری  حوزه  فعال  این 
از حوزه های مهم کارگری و بازنشستگی است، 
اظهار کرد: حق بیمه می دهیم اما درمان ما در حد 
آزاد محاسبه می شود و اگر نیاز به عمل جراحی 
ساده داشته باشیم باید اندوخته سی ساله را بابت 

آن پرداخت کنیم.
وی درباره دستمزد منطقه ای عنوان کرد: در این 

موضوع باید وزیر کار ورود پیدا کرده و بررسی 
کند که در شورای عالی کار نماینده کارفرمایی، 
نماینده کجا است، برخی افراد و پیمان کارها مزد 
منطقه ای را مطرح می کنند که در نتیجه آن حقوق 
حداقلی هم پایمال می شود و در مجموع آثاری 

دارد که منطقی نیست و معنا ندارد.
روز  به  تورم  باید،  اول  کرد:  تاکید  کریمی 
نابرابری  و  طبقاتی  فاصله  باید  شود،  تعریف 
داد  جواب  سئوال  این  به  باید  کند،  پیدا  کاهش 
که مگر وضعیت موجود، تورم و افزایش قیمت ها 
در اختیار قشر کارگر است، در وضعیتی که تورم 
نفری  چهار  خانوار  یک  سبد  است  صعودی 
حداقل 20 میلیون تومان خواهد بود و حتی اگر 
افزایش 100 درصدی در دستمزدها اعمال شود 
قدرت خرید کمتر از سال قبل از آن خواهد بود.
ما از دولت افزایش حقوق نمی خواهیم درصورتی 
که اقتصاد را به حالتی که تحویل گرفت برساند، 
عمل  در  اما  می یابد  کاهش  دالر  نرخ  می گفتند 

می بینیم که چه اتفاقی افتاده است.
گفت:  قزوین  استان  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
قشر  باوفادارترین  بازنشستگان  و  کارگران  ما 
جامعه هستیم که پای انقالب ایستاده ایم و با این 
حرف ها بیرون نمی رویم، اما در مقابل شرایط به 
بازنشستگی  و  کارگری  جامعه  که  شده  گونه ای 
روز به روز تنزل می یابد و فقیرتر می شود و این 

زیبنده انقالب نیست.

دو سوم سفره کارگران خالی است

آگهی تحویل سند مالکیت
آقای عباس الهوتی و جمیله الهوتی  تعدادی از وراث خانم مریم الهوتی برابر حصر وراثت شماره 9۸099۷1011600922 – 139۸/11/16 شعبه 66 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهر تهران مبنی بر صدور اسناد مالکیت مشاعی نسبت به سهم االرث خودشان  را از سه دانگ  مشاع  از ششدانگ 
پالک  961 اصلی واقع در مرند بخش 15 تبریز که در صفحه 412 دفتر جلد 329 به نام خانم مریم الهوتی ثبت  و سند مالکیت آن به سریال 131626 الف 
۸5 صادر و تسلیم گردیده است  و سپس با ارائه  گواهی حصر وراثت شماره 9۸099۷1011600922 – 139۸/11/16  شعبه 66 مجتمع شماره دو شورای 
حل اختالف شهر تهران نامبره فوت و وراث حین الفوت وی عبارت است از : 1 – قربانعلی 2 – عباس 3 - جمیله 4 -  نادره 5 – پروین شهرتا همگی 
الهوتی به عنوان برادران و خواهران و همچنین 6 – ابوالفضل ریزه کار نسبت همسر معرفی شده اند . و بعداً برابر اخطار شماره 1401۸5604005006203 
– 1401/0۸/21 به آقای ابوالفضل ریزه کار اعالم تحویل سند مالکیت فوق الذکر به نام خانم مریم الهوتی ارسال گردیده  که ایشان از تحویل سند مالکیت 
مذکور در مدت قانونی خودداری نموده اند .  لذا مراتب باستناد  تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند  مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد  از تاریخ انتشار این آگهی  به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
اسناد  مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 

اسناد مالکیت ارائه نگردد اسناد  مالکیت وراث به متقاضی  طبق مقررات تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار : 1401/10/10
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  مرند – محرم کنعانی  

آگهی ابالغ اخطاریه تبصره یک ماده 105 آیین نامه قانون ثبت
نظر براینکه آقای جعفر بولنجک  مالک ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای ثمنیه چهارم  2409۷/5  سهم از ۸164۸0 ششدانگ به پالک ثبتی 2121 
اصلی واقع در مرند بخش 15 تبریز که سند مالکیت  آن در شماره هلی دفتر الکترونیکی 140120304005002۸40  و 1401203040050024۸1 بنام 
نامبرده ثبت و اسناد مالکیت مشاعی آنها صادر و تسلیم گردیده ) بهای ثمنیه چهارم 2409۷/5  سهم از ۸164۸0 ششدانگ مورد ثبت برابر گواهی حصر 
وراثت بشماره 4 دادنامه  61/91 – 91/04/14 شورای منطقه 1۷ تهران متعلق به خانم صفیه کلبعلی  میباشد ( در خواست اجرای تبصره یک ماده 105 
آیین نامه قانون ثبت را نمودند که مراتب جهت تعیین بهای عادالنه بهای ثمنیه چهارم 2409۷/5  سهم از ۸164۸0  ششدانگ پالک موصوف به کارشناس 
رسمی دادگستری ارجاع که برابر نظریه شماره 145 – 1401/09/2۷  آن را بمبلغ 36/594/41۸ ریال ) مبلغ سی و شش میلیون و پانصد و نود و چهار 
هزار و چهارصد و هیجده ریال ( ارزیابی نموده  و مبلغ مزبور به حساب سپرده اداره ثبت اسناد و امالک مرند طی فیش شماره 109۸92 – 1401/09/30 
واریز گردیده  و با توجه به اینکه متقاضی در تقاضای خود مالک بهای ثمنیه چهارم 2409۷/5  سهم از ۸164۸0ششدانگ پالک مذکور را خانم صفیه 
کلبعلی معرفی نموده و از آدرس قانونی نامبرده بی اطالع میباشد  درخواست  ابالغ اخطاریه تبصره یک ماده 105 آیین نامه قانون ثبت را از طریق انتشار 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار نموده که مراتب در اجرای آیین نامه مذکور و ماده 1۷ آیین نامه اجرا در یک نوبت آگهی و به فرد  فوق الذکر و یا سایر 
افراد ذینفع ابالغ میشود جهت اخذ سپرده و با در دست داشتن مدارکه مثبته به شعبه امور مالی اداره ثبت مرند مراجعه و چنانچه مدعی تضیع حق باشند 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمائید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدامات 

قانونی بعمل خواهد آمد  تاریخ انتشار : 1401/10/10 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرند – محرم کنعانی


