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*زهرا علی اکبری:
در  را  کشور  تعطیلی  موجبات  که  گاز  کمبود 
بار  فراهم کرد، سبب شد  آغازین هفته  روزهای 
دیگر ذره بین مقصریابی در دست موافقان دولت 
در  مقصری  یافتن  با  بلکه  تا  گیرد  قرار  سیزدهم 
این حوزه بتوانند وضعیت کنونی را توجیه کنند.

در  جهان،  گازی  ذخایر  دارنده  دومین  حاال 
دارد. وضعیتی که سبب شده  قرار  تازه  وضعیتی 
است کمبود گاز کشور را با تعطیلی در سردترین 

روزهای سال مواجه کند.
شرکت  انحالل  ماجرای  برخی  مسیر  این  در 
مطرح  را  گذشته  دولت  در  گاز  ذخیره سازی 

کردند تا نشان دهند ریشه مشکل چیست.
مدیره  هیات  پیشین  عضو  محمدرضا صدیقی، 
انحالل  دالیل  از  دقیق  روایتی  گاز  ملی  شرکت 
و  انرژی  کارشناس حوزه  این  دارد.  این شرکت 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  پیشین  مستقیم  مسئول 
احمدی  آقای  زمان  در   « کرد:  تاکید  خبرآنالین 
شرکت  آمدند  و  دادند  نام  تغییر  را  شرکتی  نژاد 
من  کردند.  ایجاد  را  طبیعی  گاز  سازی  ذخیره 
خودم عضو هیات مدیره آن شرکت بودم در آن 
مقطع زمانی، دو مخزن سراجه و شوریجه توسعه 
داده شد اما بعد این شرکت به همراه شرکت های 

گاز استانی در فهرست واگذاری قرار گرفت.
وی گفت:» همان زمان بسیاری توضیح می دادند 
صالح  و  صرفه  به  شرکت ها  این  واگذاری  که 
شرکت  شامل  شرکت  دو  حال  هر  به  اما  نیست 
گاز استان همدان و شرکت بیدبلند واگذار شد که 
در نهایت اعالم شد این واگذاری به واسطه سهام 
شرکت ها  این  و  است  غیرممکن   ... و  عدالت 

دوباره به مجموعه بازگشت.«
کرد:»  اضافه  مطلب  این  توضیح  در  صدیقی 
توجیه  نیز  گاز  سازی  ذخیره  شرکت  واگذاری 
فنی و اقتصادی نداشت. کسی حاضر نبود با آن 
شرایط شرکت را خریداری کند. از این رو دو راه 
پیش روی ما بود. اول اینکه این شرکت را منحل 
کنیم، البته به این مالحظه که ادغام صورت گیرد 

یا اینکه شرکت را واگذار کنیم. تصمیم این شد 
که این شرکت منحل شود و همه ماموریت هایش 
به شرکتی باالدستی و بزرگتر واگذار شود. نتیجه 
ذخیره  شرکت  ماموریت های  تمام  که  بود  این 
سازی گاز به شرکت مهندسی توسعه گاز واگذار 
شرکت  این  انحالل  معتقدند  که  کسانی  و  شد 
توجه  موضوع  این  به  است،  بوده  مشکل ساز 
نمی کنند. طبیعی است که شرکت مهندسی توسعه 
گاز ساختارهای حقوقی و قراردادی بهتری دارد، 
اولویت ها نیز در این قالب تعریف می شود و در 
نتیجه کار در حال انجام است. حتی پروژه ها در 
حال پیگیری است و هیچ گاه تعطیل نشده است. «
صدیقی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ 
به این سئوال که آیا ذخیره سازی گاز در شرایظ 
فعلی امکان پذیر بوده و هست؟ گفت:» تا زمانی 
که در کشور روند مصرف مهار نشود، نمی توان 

به حل مشکل امیدوار بود.«
درست  را  مشکل  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  او 
برداریم،  آن  برای حل  گامی  نمی توانیم  نشناسیم 
مانور  ذخیره سازی  روی  حالی  در  کرد:»  اضافه 
با  ذخیره سازی  چقدر  نمی گویند  که  می دهند 
همکاران  است.  امکان پذیر  گاز  فعلی  مصرف 
توان  تمام  با  فعالیت  حال  در  گار  در صنعت  ما 
نمی شود  که  است  این  من  اصلی  مساله  هستند. 
روند  وقتی  دهیم  جلوه  مقصر  را  نفت  وزارت 
مصرف به گونه ای است که حتی در تابستان نیز 

ما گاز نداریم.«
وی گفت:» با وضعیت کنونی در تابستان هم گاز 
مازاد نداریم که ذخیره کنیم. برای حل مشکل باید 
نیروگاه ها  برگردند.  قانونی خود  تکالیف  به  همه 
به راندمان اصلی خود بازگردند. ما متوجه هستیم 
که خشکسالی بخش مهمی از نیروگاه های ابی را 
فکری  حال  هر  به  باید  اما  کرده  خارج  مدار  از 
دیگر  سوی  از  کرد.  نیروگاه ها  راندمان  حال  به 
این  با  نتیجه  در  باالست.  بسیار  نیز  برق  مصرف 

وضع هیچ دولتی را نمی شود مقصر جلوه داد.«
به  اشاره  با  گاز  شرکت  پیشین  مسئول  این 

بودجه سال آینده گفت:» آقای اوجی، وزیر نفت 
داریم  الزم  پول  دالر  میلیارد  هشتاد  است  گفته 
تا گاز را سر و سامان بدهیم اما در مفاد بودجه 
نمی شود.  دیده  نیاز  تامین  از  ردپایی  سال ۱۴۰۲ 
نیاز  اعتبار  دالر  میلیارد  هشتاد  به  صنعتی  وقتی 
دارد نمی شود با یک میلیارد و دو میلیارد دالر در 

بودجه مشکل را حل کرد.«
او با اشاره به اینکه اعتبارات ۱۴.۵ درصد شرکت 
نفت قطعا جوابگو نیست، ادامه داد:» ما باید اقدامات 
ویژه ای برای توسعه صنعت گاز و توسعه میادین 
نیز  نفت  وزارت  ساختارهای  داریم.  نیاز  مستقل 
باید مورد بازنگری قرار گیرد و بحث یکپارچگی 

باالدست و پایین دست مدنظر قرار گیرد.«
صدیقی با تاکید بر اینکه هیچ کاری برای افت 
فشار گاز انجام نشده است، گفت:» ذخیره سازی 
از سال های سال، در دستور کار وزارت نفت بوده 
و  نیست  دو سال  و  کار یک سال  این  اما  است 
تا چهار سال  گاز ظرف سه  نتایج ذخیره سازی 

آینده بیرون می آید.«
گاز  ناترازی  بحث  اینکه  بر  تاکید  با  صدیقی 
جدی است، گفت:» آقای اوجی، وزیر نفت گفته 
ناترازی گاز داریم.  است ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
 ۸۰ شرایط  بهترین  در  که  است  معنی  بدان  این 
می توانیم ذخیره سازی  روز  در  مترمکعب  میلیون 

کنیم.«
وی با اشاره به اینکه در تابستان نیز با قطع برق 
به مصوبه شورای  باید  ما  روبرو هستیم، گفت:» 
از  اعم  دستگاه ها  همه  و  برگردیم  انرژی  عالی 
وزارت نفت و نیرو و صمت و ... پای کار بیایند.«
»اگر  گفت:  گاز  صنعت  ارشد  کارشناس  این 
هیچ اقدامی انجام ندهیم در سال ۱۴۱۵ ناترازی 

گاز حدودا دو برابر رقم فعلی می شود.«
به گفته وی در حال حاضر پتروشیمی، سیمان، 
مشکل  درگیر  گاز  کمبود  دلیل  به   ... و  فوالد 
است  نشود، ممکن  اگر مشکالت حل  و  هستند 
چهارماه سال ما با مشکل در فعالیت های صنعتی 

روبرو باشیم.

اقتصاد

پشت پرده ادعای انحالل شرکت ذخیره سازی گاز چیست؟
شنبه 1 بهمن 1401      شماره  6457      سال بیست و پنجم 

شکر دو نرخی می شود
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
جهاد  و  صمت  وزرای  به  نامه ای  در  اسالمی 
برای  شکر  نرخ  بهمن ماه،  از  نوشت  کشاورزی 
شکر  نرخ  از  عمده  مصرف کنندگان  و  اصناف 

مصرفی مردم جدا خواهد شد.
بدین ترتیب مصرف کنندگان عمده شکر مانند 
و... که  کارخانه جات غذایی، شکالت، شیرینی 
عمده مصرف شکر را دارند، باید به نرخ توافقی 
به خرید شکر کنند و  اقدام  بازارگاه  در سامانه 
دیگر مثل سنوات گذشته خبری از نرخ مصوب 

ثابت نیست. 
کارخانه جات  بهمن ماه،  ابتدای  از  حاال 
به  خود  فروش  نرخ  شکر،  و  قند  تولیدکننده 
تعیین  توافقی  به صورت  را  صنایع  و  اصناف 
می کنند که موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ 
فروش و همچنین حاشیه سود شرکتهای قندی 

خواهد شد.

آخرین وضعیت سرعت 
اینترنت در ایران و جهان

کیفی  فاکتورهای  از  یکی  اینترنت  سرعت 
خدمات اینترنتی محسوب می شود و از مهم ترین 
می رود.  شمار  به  اینترنتی  کاربران  دغدغه های 
سایتهایی  از  یکی   Speedtest وب سایت 
در  را  اینترنت  جهانی  شاخص های  که  است 

کشورها بررسی می کند.
سایت  در وب  شده  منتشر  آمار  آخرین  طبق 
جهانی  میانه   ،۲۰۲۲ دسامبر  ماه  تا  اسپیدتست، 
مگابیت   ۳۶.۷۴ موبایل  اینترنت  دانلود  سرعت 
اینترنت  آپلود  سرعت  جهانی  میانه  برثانیه، 
موبایل  ۹.۶۶ مگابیت بر ثانیه و تأخیر  ۲۸میلی 
میانه  نیز  ثابت  اینترنت  حوزه  در  است.  ثانیه 
ثانیه،  بر  ۷۵.۱۸مگابیت  دانلود  سرعت  جهانی 
میانه جهانی سرعت آپلود ۳۲.۵۲ مگابیت برثانیه 

و تأخیر ۱۰ میلی ثانیه است.
این درحالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، 
موبایل  اینترنت  دانلود  سرعت  جهانی  میانه 
سرعت  جهانی  میانه  ثانیه،  بر  ۳۳.۹۷مگابیت  
و  ثانیه  بر  مگابیت    ۹.۳۴ موبایل  اینترنت  آپلود 
تاخیر ۲۸ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت 
۷۴.۵۴مگابیت   دانلود،  جهانی سرعت  میانه  هم 
 ۳۱.۷۵ آپلود  سرعت  جهانی  میانه  و  ثانیه  بر 

مگابیت  بر ثانیه و تاخیر ۱۰ میلی ثانیه بود.
بر اساس اطالعات این وب سایت، در زمان 
بررسی شده میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل 
میانه سرعت  ثانیه،  بر  مگابیت  ایران ۳۹.۴۲  در 
آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۰۲ مگابیت بر ثانیه و 
تأخیر ۲۹  میلی ثانیه است که رتبه ایران را به 

۵۵ از میان ۱۴۱ کشور رسانده است.
این درحالی است که در ماه  نوامبر سال جاری 
اینترنت موبایل در  میالدی میانه سرعت دانلود 
ایران ۴۰.۹۷ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود 
تاخیر  اینترنت موبایل ۱۱.۳۹  مگابیت برثانیه و 
۲۹ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۴۸ از میان 

۱۴۱ کشور رسانده بود.
ایران  موبایل  اینترنت  آمار،  این  اساس  بر 
درحال حاضر از تایلند و اوگاندا سریع تر و از 

لهستان و آلبانی کندتر است.
در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود 
میانه سرعت  ثانیه،  بر  مگابیت  ایران ۱۱.۶۶  در 
آپلود ۱.۹۱ مگابیت و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه است 
کشور   ۱۷۸ میان  از   ۱۴۴ به  را  ایران  رتبه  که 
می رساند. براساس این آمار، اینترنت ثابت ایران 
درحال حاضر از نیجریه  و سورینام سریع تر و 

از تانزانیا و فیجی کندتر است.

۹۵ درصد
 از شرکت کنندگان

 قرعه کشی متقاضیان 
واقعی نیستند

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قالیباف  امید 
برای خرید خودرو از ایران خودرو ۱۱ میلیون 
متقاضی ثبت نام کردند آیا این تعداد از متقاضیان 
بدون  گفت:  هستند؟  واقعی  مصرف کنندگان 
نیستند؛  واقعی  مصرف کننده  تعداد  این  تردید 
سالیانه حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
متقاضی  داخلی  خودرو  مدل های  انواع  برای 
مدل  چند  که  است  چگونه  پس  دارد؛  وجود 
دستگاه ایران خودرو ۱۱ میلیون متقاضی ایجاد 
شده است؟ پس این آمار نشان می دهد که ۹۵ 

درصد از متقاضیان واقعی نیستند.
و  کارخانه  قیمت  اختالف  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  تبدیل  بخت آزمایی  یک  به  بازار 
یک  ایجاد  ذهنیت  با  متقاضیان  کرد:  تصریح 
اقدام  این  با  ثبت نام می کنند و  به  اقدام  فرصت 
چیزی از دست نمی دهند؛ بخشی از ثبت نامی ها 
بعد از فیلترهایی که ایران  خودرو در نظر گرفته 
ایران  فیلتر  مهم ترین  می شود.  حذف  است 
۲ سال  در  نباید  متقاضی  که  است  این  خودرو 
و  باشد  شده  اسم اش  به  فعال  پالک  گذشته 
نام شده  ثبت  تلفن همراه  باید شماره  همچنین 

با شخص ثبت نام کننده یکی باشد.
گفت:  پایان  در  صمت  وزارت  سخنگوی 
که چه  کند  اظهارنظر  نمی تواند  وزارت صمت 
آینده در بورس کاال  از خودرو هفته  مدل هایی 
عرضه خواهد شد و این موضوع را بورس کاال 

مشخص می کند. 

در  کارگر،  خانه  کل  دبیر  محجوب،  علیرضا 
جلسه ی دبیران اجرایی خانه کارگر در خصوص 
سالمِت  و  اقتصاد  اساس  گفت:   ۱۴۰۲ بودجه 
اما  می کند  تضمین  مالیات  را  کشور  یک  اقتصادِ 
کجا  و  شود  گرفته  کسانی  چه  از  مالیات  اینکه 
ما  مالیاتِی  نظام  خطای  است.  مهم  شود  خرج 
این است که منابع مالیاتی ما بر مزدبگیران متکی 
از  مالیات  ما  مالیاتی  درآمد  ثابت ترین  و  است 
مزدبگیران است. مالیات باید از ثروتمندان گرفته 
برعکس  اینجا  اما  شود  داده  حقوق بگیران  به  و 
خرج  می گیرند  مالیات  حقوق بگیران  از  است؛ 
ثروتمندان می کنند. مالیات وسیله ای برای توزیع 
مجدد درآمد است. باید پول اضافی را از دست 
و  گرفت  غیرمولد  بخش  و خصوصا  ثروتمندان 
فاقد  که  درآمدی  تنها  اینکه  ضمن  داد.  فقرا  به 
و  تساوی  است.  مالیاتی  درآمد  است  تورمی  بار 
با  باید  تورمی  فاصله ی  از  جلوگیری  و  برابری 
اصل  با  ما  بیفتد.  اتفاق  مالیات  صحیح  گرفتِن 
درآمد مالیاتی در بودجه مشکل نداریم، بحث ما 
است.  آن  منابع  تمرکز  و  تخصیص  نحوه ی  سِر 
را  آن  می گیرید  ما  از  مالیات  اگر  می گوییم  ما 
برای خودمان خرج کنید؛ از حقوق بگیران مالیات 
تامین  سازمان  بدهی  و  سهم  حتی  اما  می گیرید 

اجتماعی را نمی دهید. 
محجوب گفت: دولت، طلب خود را در قالب 

مالیات از ما می گیرد اما بدهِی خود را پرداخت 
نمی کند و آن را خرج دیگری می کند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر به بدهِی کالن دولت به 
تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی 
نتوانسته  هنوز  و  است  بدهکار  طلبکارِ  یک 
مابه التفاوِت شش ماه اول حقوق بازنشستگان را 
پرداخت کند. تامین اجتماعی سر تا پا نیاز است. 
دائم گفته می شود تامین اجتماعی پولدار است اما 
ما می گوییم نسبِت تعادل بین درآمد و هزینه های 
سازمان تأمین اجتماعی به شدت نامتعادل است. 
کسری  با  بودجه ی  بسته  سازمان  که  بودجه ای 
است و بودجه ی سازمان تأمین اجتماعی برای ما 
مهم است چراکه در لبه ی تیزی و وضع خطرناکی 
قرار دارد. چرا مالیاتی که از حقوق بگیران دریافت 
اجتماعی  تأمین  به  خود  بدهی  بابِت  را  می کنید 
مجلس  نمایندگان  اگر  نمی کنید؟  پرداخت 

شجاعت دارند این کار را انجام دهند. 
تعهداتی که در طی سال ها بر  محجوب به بارِ 
اشاره  شده  گذاشته  اجتماعی  تأمین  دوش  روی 
قانون   ۲۹ اصل  حاکمیتی  وظایف  گفت:  و  کرد 
اما  شده  گذاشته  سازمان  دوش  روی  بر  اساسی 
دولت به ازای آن سهم خود را نداده، همه  ی اینها 
تعهد  سازمان  برای  دولت  شود.  پرداخت  باید 
ایجاد کرده و با ندادِن بدهِی خود وضعیِت آن را 

بحرانی کرده است.

از حقوق بگیران مالیات می گیرند خرج ثروتمندان می کنند

به  توجه  با  کرد:  بیان  حسینی  سیدحسین 
برنامه سازی  از  قبل  که شبکه سالمت  دغدغه ای 
ایجاب می کند  دارد،  تغذیه جامعه  بر سالمت و 
همکاری های این سازمان و شبکه بیش از پیش 
باشد. تولید آبزیان با توجه به مباحث مربوط به 
منطبق بودن تولید غذا و اثرات گلخانه ای بسیار 
مهم است، زیرا برای تولید یک کیلوگرم گوشت 
گوساله ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف می شود 
پروتئین  کیلوگرم  یک  تولید  برای  که  حالی  در 
این  که  است  نیاز  آب  لیتر   ۹۰۰ تا   ۴۰۰ آبزیان 

ارقام مصداق بارز "از آب کره گرفتن" است.
پزشکان  توصیه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
آبزیان، الزم است در  در هفته  دوبار  به مصرف 
بخش مصرف و بازار اقدامات اساسی انجام شود.
رییس سازمان شیالت ایران بر معرفی صنعت 
آبزی پروری و محصوالت شیالتی از طریق رسانه 
تاکید کرد. در ترویج مصرف آبزیان، قیمت، یکی 
اول  مرحله  در  بنابراین  است،  اصلی  عوامل  از 
که  جایی  تا  را  محصول  ارزان سازی  است  الزم 

قیمت واقعی باشد مد نظر قرار دهیم.
کرد:  خاطرنشان  ایران  شیالت  سازمان  رییس 
کنار  در  باید  سطح  واحد  در  تولید  افزایش 
و  بیفتد  اتفاق  محصوالت  تنوع  و  گونه ای  تنوع 
بازاررسانی بدون واسطه نیز در نظر گرفته شود تا 

به قیمت حداقلی از مزرعه تا سفره برسیم.
برگزاری  برای  برنامه سازی  وی،  گفته  به 
جشنواره های طبخ آبزیان که در استان ها برپاست، 
برنامه های  و  نمایشگاه ها  مسابقات،  برپایی 
خانواده محور می تواند به عنوان یک کار مشترک 

دنبال شود.

حسینی به شعار هر خانواده یک آکواریوم اشاره 
کرد و ادامه داد: برای حفظ سالمت روان جامعه، 
مالی  توان  هر  با  زینتی  ماهیان  از  استفاده  امکان 
وجود دارد، اما این مقوله نیاز به فرهنگ سازی و 
معرفی دارد. معرفی نهاده ها و ایمنی غذا در کنار 
امنیت غذایی و ورود تکنولوژی های مدرن می تواند 

به تولید محصوالت شیالتی ارزان منجر شود.
پایان پیشنهاد  معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
باید  تبلیغات  داد؛ بخش روابط عمومی و حوزه 
در حوزه آبزی مصرفی فعال تر و پویاتر عمل کند.
بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه  مدیرکل دفتر 
نشست  این  در  نیز  سازمان شیالت  آبزیان  بازار 
افزایش  توسعه،  هفتم  برنامه  پایان  تا  گفت: 
 ۸ از  باید  خانوار  سبد  در  آبزیان  سرانه  مصرف 
به ۱۱ گرم برسد و مقدار سرانه نیز باید از ۸/۱۳ 
به  رسیدن  برای  یابد.  افزایش  کیلوگرم   ۲۰ به 
برنامه تحولی الزم  تولید در  عدد ۶۴۰ هزار تن 
به  امر  این  که  شود  انجام  بازارسازی  که  است 

راهبرد های مختلف نیاز دارد.
وی ادامه داد: شش برنامه راهبردی برای افزایش 
تدوین شده  در سبد غذایی خانوار  آبزیان  سهم 
است که در بخش ترویج فرهنگ آبزی مصرفی، 
رسانه های جمعی و ملی به عنوان بازوان اصلی 

می توانند در این زمینه یاریگر شیالت باشند.
مختاری با اشاره به انواع قالب های برنامه سازی 
گفتگومحور،  برنامه های  ساخت  کرد:  تاکید 
معرفی  با  همراه  کارتونی  شخصیت های  خلق 
غذا های  و  شیالتی  جدید  دانش بنیان  تولیدات 
به همکاری های  آبزیان  سریع سالمت در حوزه 

بلندمدت نیاز دارد.

اجرای شش برنامه راهبردی برای افزایش سهم آبزیان در 
سبد غذایی خانوار

و  کارکنان  مزد   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در  دولت 
درصد  بیست  تنها  را  خود  بخش  بازنشستگان 
اضافه کرد. چنین افزایشی اگرچه ربطی به کارگران 
و  ندارد  اجتماعی  تامین  سازمان  بازنشستگان  و 
قانون کار در شورای عالی کار  آنها طبق  دستمزد 
تعیین خواهد شد اما به هر حال نشان از مقاومت 
برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد 

معیشت دارد.
باالی  رسمی  تورم  نرخ  که  است  درحالی  این 
۴۰ درصد اعالم شده و همچنین پیش بینی می شود 
ارز  حذف  در  اقتصادی  سیاست های  دلیِل  به 
ترجیحی و نشاندن ارزی نیمایی ۲۸ هزار تومانی 
جای آن، قیمت کاالها و مشخصا قیمت کاالهای 
اینرو  از  باشد.  داشته  چندبرابری  رشدی  اساسی 
فعاالن کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع 
آن دستمزد بازنشستگان باید طوری تعیین شود که 

بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
پیشکسوتان  اتحادیه  )رئیس  صادقی  حسن 
حقوق  افزایش  خصوص  در  کارگری(  جامعه 
کارگران  حقوق  گفت:  بازنشستگان  و  کارگران 

 ۴۱ ماده  به  توجه  با  و  کار  شورای عالی  در  باید 
معیشت  سبد  و  تورم  نرخ  با  مطابق  کار  قانون 
بازنشستگان  افزایش حقوق  تعیین شود. موضوع 
مصوب  دستمزد  تعیین  تأثیرهمین  تحت  نیز 

شورای عالی کار است.
مزدِی  مصوبه ی  اهمیِت  به  اشاره  با  صادقی 
شورای عالی کار برای بازنشستگان گفت: جلساِت 
مزدِی شورای عالی کار از این جهت که بعدا در تعیین 
حقوق بازنشستگان مبنا قرار می گیرد مهم است. البته 
باید بگویم که ما سال هاست چیزی به نام افزایش 
حقوق نداریم؛ در واقع آنچه هرساله در شورای عالی 
کار اتفاق می افتد افزایش حقوق نیست بلکه تالش 

برای حفظ قدرِت خرید کارگران است.
با  کارگری  جامعه  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس 
اشاره به افزایش دستمزد بیست درصدی کارمندان 
اگر  کرد:  تأکید  بودجه  در  دولت  بازنشستگان  و 
نرخ سبد  بدون محاسبه  تعیین دستمزد  کسی در 
معیشت به سراغ درصد برود نشان می دهد که نه 
باخبر  تورم  از شاخص های  نه  و  می داند  اقتصاد 
است. افزایش بیست درصدِی حقوق کارمندان و 

با نرخ تورم  بازنشستگان در بودجه هیچ تناسبی 
را  تورم  نرخ   ۱۴۰۲ بودجه  اینکه  ضمن  ندارد، 
افزایش خواهد داد. خودشان پیش بینی کرده اند در 
بودجه امسال تورم ۴۷درصدی پنهان است که ما 
می گوییم تورم پنهاِن این بودجه بیش از اینهاست 
باید  عالوه  به  می رسد.  هم  ۵۷درصد  به  حتی  و 
توجه داشته باشیم که در اجرا شاخصه های تورم 
اصلی  عامل  داشت.  خواهد  رشد  اینها  از  بیش 
و  هستند  دولت ها  ایران،  در  تورم  نرخ  افزایش 
اتفاقا همان ها بیشترین بهره را از تورم خودساخته 
می برند چراکه از این طریق از جیِب حقوق بگیران 
تورمی می گیرند.  مالیاِت  اقشار ضعیف جامعه  و 
دارایی  بر  مالیات  بستن  مورد  در  دولت  آنچه 
با  مالیات  اصل  نیست  اعتنا  قابل  خیلی  می گوید 
تورم از جیب اقشار ضعیف جامعه گرفته می شود 
به  قادر  بازنشستگان  و  کارگران  ثروتمندان.  نه 
نیستند.  خود  اساسی  نیازهای  حداقل  تأمین 
با  حاال  می خرید  خانه  ده ساله  قبال  که  کارگری 
تورم،  نرخ  و  دستمزد  بین  تناسب  عدم  به   توجه 

۱۲۰ سال هم اگر کار کند نمی توان خانه بخرد.

فرمول افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان چگونه تعیین می شود؟

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۵ اصلی روستای محسن آباد واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۳۳۲ فرعی به نام آقای عبداله نریمانی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۱۸۳۶.۹۵ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱۷۵۱- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
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آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۱ اصلی بخش لیالن واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۲۹۲۱ فرعی به نام آقای یداله عین الهی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت ۳۱۴۸.۵۳ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱۷۵۰- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
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آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۵ اصلی روستای محسن آباد واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۲۸۵ فرعی به نام آقای محمد نریمانی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲۴۳۵/۰۲ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱۷۵۵- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
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