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فقط ۳۲ درصد کارگران معيشت مناسب دارند
نماينده کارگران در ش��وراي عالي 
کار گفت: در حال حاضر دس��تمزد 
فعل��ي کارگران ب��ا مزد واقعي ۶۳ 
درص��د فاصل��ه دارد و ۳۲ درص��د 
خانواره��اي کارگ��ري معيش��ت 

مناسبي ندارند.
ب��ه گزارش ايس��نا، عل��ي خدايي امروز در نشس��ت تخصصي 
گفت وگوهاي س��ه جانبه که در مجموعه تالش برگزار ش��د، 
گفت: ٩۳ درصد قراردادهاي کار موقت هس��تند و اين غير از 

کارگران سفيد امضا و يا داراي قراردادهاي زيرزميني است.
وي اظهار کرد: هم اکنون کارگران فاصله ۶۳ درصدي با مزد 
واقعي دارند که به اين معناس��ت که فقط ۳۲ درصد کارگران 

داراي معيشت مناسب هستند.
خدايي درباره تشکل ها هم گفت: فقط ١٠ درصد جامعه کارگري 

کشور عضو تشکل ها هستند که اين مناسب نيست.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اهميت شوراي 
عال��ي کار و گفت وگوي ش��رکاي اجتماع��ي کار، افزود: هنوز 
گفت وگو انجام نش��ده که امروز ش��نيدم برخي از مس��ووالن از 

افزايش دستمزد ١٥ تا ١٨ درصدي خبر داده اند.
خدايي تصريح کرد: ما امروز وارث شرايط بدي هستيم که بايد 
به س��وي نهادينه ش��دن گفت وگوي اجتماعي پيش برويم. اگر 

گفت وگوي اجتماعي نظام مند نشود، از بين مي رود.
وي تاکيد کرد: بايد ش��رکاي اجتماعي کار به رس��ميت شناخته 
ش��وند. در زمان وزارت دکتر ربيعي اتفاق هاي خوبي افتاده اما 

همه اين کارها به ساختارسازي نياز دارد.
او تصري��ح ک��رد: وقتي هفت درصد امنيت ش��غلي داريم و ۳٧ 
درصد معيشت مناسب و تنها ١٠ درصد کارگران در تشکل ها 

هستند از چه طريقي بايد مذاکره کنيم؟
نماين��ده کارگ��ران در ش��وراي عالي کار ب��ا تاکيد بر اينکه بايد 
تکليف مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ سازمان بين المللي کار در اين 
دوره مشخص شود، گفت: بايد به سمت کيفي کردن تشکل ها 

گام برداريم و از کميت بشدت پرهيز کنيم.
خدايي با يادآوري اينکه س��من ها در ايران قوي نيس��تند گفت: 
بنابراين بايد تشکل هاي قوي کارگري در کشور تشکيل شود. 
همچني��ن محمد عطارديان - رييس کانون عالي انجمن هاي 
صنفي کارفرمايان -در ادامه بر ضرورت تدوين سند کار شايسته 
تاکيد کرد و گفت: در بند »الف« ماده ١٠١ قانون برنامه چهارم 
کار شايسته و سه جانبه گرايي تعريف شده است و ما چارچوب آن 

را تدوين کرده و به امضاي کارفرمايان و کارگران رسانديم.
وي گفت: متاسفانه در دولت هاي نهم و دهم دچار وقفه شد و 

اميدواريم در دولت دوازدهم به نتيجه برسد.
رييس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايان با بيان اين که 
در مورد دس��تمزد هيچ مش��کلي با کارگران نداريم، اظهار کرد: 
مش��کل ما اين اس��ت که در بحث توليد قيمت تمام ش��ده و 
هزينه ه��ا کاه��ش ياب��د. عطارديان با بي��ان اين که بايد تامين 
اجتماع��ي را ج��دي بگيريم، ادام��ه داد: منابع تامين اجتماعي 
مس��اله اي نيس��ت که مجلس در مورد آن تصميم بگيرد و بايد 

به شکل سه جانبه بررسي شود.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن- ايليا پيرولي: مي گويند اقتصاد ٩٧، همانند کشتي 
مي ماند که طوفان هاي سهمگين آن را به اين سو و آن سو مي برد، 
چرا که رادارهاي اين کشتي ديگر توان راهنمايي سرنشينان آن را 
ندارند. نرخ تورم با آنکه توسط نهادهاي زير مجموعه دولت کاهش 

را نشان مي دهند اما واقعيت از چيز ديگر حکايت مي کند.
افزايش نرخ تورم به عنوان يک متغيير کالن اقتصادي، همواره به 
عنوان عاملي براي گراني، کاهش دستمزدها، کاهش حجم سبد 

خانوارها و به تبع آن افزايش فاصله طبقاتي بوده است.
اما آنچه اين نرخ را طوفاني مي کند، رفتارهاي بازاري و مولفه هاي 
تاثير گذار است. يکي از اين مولفه ها نرخ ارز است. با وجود آنکه در 
دولت يازدهم نرخ ارز از روند با ثباتي برخوردار بوده است اما درطي 
دو سه ماه اخير اين نرخ روند افزايشي به خود گرفته به طوري که 
بازار هاي س��که و طال را تحت تاثير خود قرار داده اس��ت، اين امر 
باعث ش��ده تا ارزش پول ملي به ش��دت.کاهش بيابد. کارشناسان 
معتقدن��د ک��ه در اين دو م��اه اخير حدود ۲٥ درصد ارزش پول ملي 

کاهش يافته است. 
نرخ ارز يکي از متغييرهاي اساسي اقتصاد است که تغيير و نوسان آن 
آثار معتنابهي بر شاخص هاي اقتصادي کشور دارد؛ به همين دليل 
اس��ت که نرخ ارز يکي از چالش  برانگيزترين متغيرهاي اقتصادي 
است و در سال هاي اخير نيز بخش عمده اي از مباحث فني اقتصاد 
کش��ور را به خود اختصاص داده و ش��ايد بتوان ادعا کرد که در چند 
هفته  گذش��ته، هر روز ش��اهد خبرهاي ارزي جديد و وضع قواعد و 
مقررات ناظر بر نظام ارزي هستيم که تمامي آنها عنوان ساماندهي 
نظام ارزي کش��ور را يدک کش��يده ولي تعدد و بي ثباتي آنها خود 

ضربه اي بر نظام ارزي قلمداد مي شوند.
پژوهش هاي داخلي نش��ان مي دهند که مس��اله انتظارات، تاثير 
شگرفي بر اقتصاد ايران داشته است. البته جمله دقيق تر اين است 
که عکس العمل هاي رواني علت تورم نيستند، بلکه عامل تشديد 
تورم هس��تند. تورمي که بر اس��اس ظن جامعه از افزايش قيمت ها 
در آين��ده ش��کل مي گي��رد و هج��وم تقاضا به س��مت کاالها را در 
پ��ي دارد؛چراک��ه اي��ن باور در جامعه که قيمت ه��ا در روزها، ماه ها 
و س��ال هاي آتي گرانتر خواهد بود، به يک باور رايج تبديل ش��ده 
است. غافل از اينکه همين هجوم تقاضا، خود باعث افزايش قيمت 

و تورم آتي مي شود. 
اي��ن رفتار بيش��تر تورم دوره بع��دي را تعيين مي کند. همچنين بر 
پاي��ه تحقيقات انجام ش��ده، عموما خانواره��اي با درآمد کمتر، در 
پيش بيني تورم دچار خطاي بيشتري مي شوند. مثال اگر کاالهاي 
خوراکي افزايش قيمت داشته باشند، با توجه به نقش مهم آنها در 

سبد خانوارهاي کم درآمد، انتظارات تورمي شدت بيشتري به خود 
مي گي��رد. مطالع��ات داخلي تاکي��د مي کنند که يک راهکار عملي 
براي کنترل انتظارات تورمي، ارتقاي ش��فافيت در سياست گذاري 
پولي اس��ت. در کش��ورهاي توسعهافته، اهداف تورمي براي هر ماه 
و هر سال کامال مشخص است. اين اهداف توسط بانک مرکزي 
تعيين مي ش��ود و فعاالن بازار نيز پيش بيني خود از اهداف تورم را 
در دسترس عموم قرار مي دهند. در نتيجه جامعه کامال آگاه است 
که بايد انتظار چه تورمي را براي ماه هاي بعد داش��ته باش��د و نياز 
نيست نگراني را از اين بابت تحمل کند. اما نااطميناني و نداشتن 
تصويري از سمت سياست گذار موجب مي شود تا با افزايش قيمت 
در يک کاالي خاص، جامعه تصور تورم در تمامي بخش ها را بکند 

و به سمت ديگر بخش ها تقاضا افزايش يابد.
براين اساس آثار تورمي نرخ ارز، در سال ٩٧ نشان از فاجعه مي دهد؛ 
فاجعه اي که از رشد بي سابقه سطح عمومي قيمت ها خواهد داشت. 
تغييرات نرخ ارز بر متغييرهاي بازرگاني خارجي از جمله صادرات، 

واردات، توليد و سطح عمومي قيمت ها اثرگذاري مستقيم دارد.
اين در حالي است در عمده  کشورها اين نرخ تورم است که موجب 
تغيير نرخ ارز مي شود و تغييرات نرخ ارز تنها آثار محدودي بر سطح 
قيمت ها دارند، با اين حال در ايران، افزايش نرخ ارز از راه هاي زير 

بر تابع توليد و ش��اخص ضمني توليد ناخالص داخلي تاثير منفي 
گذاشته و به افزايش سطح عمومي قيمت ها و ايجاد تورم يا تشديد 

آن در جامعه مي انجامد.
افزايش نرخ حقيقي ارز روي رش��د اقتصادي اثري منفي داش��ته 
اس��ت. همچني��ن اين افزايش ن��رخ ارز مي تواند روي فرصت هاي 
شغلي خصوصاً در بخش قابل مبادله، آثار مخربي داشته باشد. در 
شرايطي که افزايش نرخ ارز اسمي روي تجارت اثر منفي دارد، بهبود 
و اصالح اندازه دولت و همچنين کيفيت قوانين مي تواند مؤثر باشد. 
در اين راستا، تشکيل اتحاديه هاي تجاري توسط کشورهاي ذي 
نفع مي تواند آثار منفي نوسانات نرخ ارز را روي بخش هاي مختلف 

اقتصادي کاهش دهد.
چنانچه مالحظه مي شود، مطالعات مختلف نشان مي دهد نرخ ارز 
يک متغير کليدي است که عدم توجه به مديريت شايسته آن مي تواند 
مس��ائل و مش��کالتي را براي اقتصاد هر کشوري در ابعاد گوناگون 

ايجاد کند که اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست.
نرخ ارز، قيمت يک واحد پول رايج برحسب پول رايج ديگر است، 
لذا مقدار الزم از يک واحد پولي که مي تواند مقداري از واحد پولي 
ديگر خريداري کند، همان نرخ ارز است. بنابراين، نرخ مزبور مي تواند 
يک عامل تبديل باش��د. نرخ ارز قيمت نس��بي پول خارجي به پول 

داخلي است که به عنوان يکي از عوامل کالن اقتصادي، همواره 
مورد توجه جامعه اقتصادي و مالي بوده اس��ت. در واقع، اين نرخ 
بيانگر شرايط اقتصادي کشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد 

ملي با اقتصاد ساير ملل است.
به نقل از ايسنا، در مجموع، در پاسخ به اين سؤال که نوسان نرخ ارز 
چه تأثيري روي عملکرد اقتصاد کاالن مي گذارد، دو دسته مطرح 
مي ش��ود. ابت��دا اينکه بايد مالحظه ک��رد تحت نظام هاي مختلف 
ارزي، اقتصاد داخلي نس��بت به ش��وک هاي اسمي و حقيقي داخلي 
و خارجي چگونه واکنش نش��ان مي دهد و س��پس آنکه تحت نظام 
ارزي ثاب��ت، نوس��ان نرخ ارز چگون��ه مي تواند تجارت بين الملل را 

تحت تأثير قرار دهد؟
در اين زمينه دن موال، گفته است: نرخ ارز در بلندمدت اثري مثبت 
روي رشد توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و 
آزادي تجاري کش��ور نيجريه داش��ته و اثر آن روي نرخ تورم منفي 
بوده اس��ت. همچنين راموس نش��ان داده است با توجه به اينکه در 
کشورهاي درحال توسعه، مکانيسم انتقال سياست پولي تا حدودي 
ضعيف بوده و هزينه هاي توليد به طور ضمني و با توجه به شرايط و 
چشم انداز اقتصادي اين کشورها بهينه نبوده و همواره بيش از سطح 
مطلوب آن اس��ت، اثر نرخ ارز روي تورم در اين کش��ورها نس��بت به 

کشورهاي توسعهافته، بيشتر است.
همچني��ن هوچ��ت، مارلين و کورنيک، در مطالعه اي به اين نتيجه 
رسيده اند براي اينکه کاهش ارزش پول ملي يک کشور بتواند در 
تراز تجاري اثري مثبت ايجاد کند، مجموع کشش قيمتي صادرات 
و واردات از لحاظ قدر مطلق بايد از يک بزرگتر باش��د. تا زماني که 
کاهش ارزش پول ملي، به دليل ارزان شدن کاالهاي داخلي، داللت 
بر افزايش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دليل باال 
بودن هزينه واردات، تقاضاي کمي واردات نيز کاهش خواهد يافت. 
اث��ر اي��ن دو پديده افزايش حجم صادرات در قيمت ها )درآمدهاي 
ارزي(، پايين و کاهش حجم واردات گران شده، بستگي به کشش 
قيمتي صادرات و واردات دارد. اگر کاالهاي صادراتي نس��بت به 
قيمت با کش��ش باش��د، حجم صادرات بيش��تر از کاهش قيمت ها 
)ارزش صادرات(، افزايش خواهد يافت و درآمد کل صادراتي نيز به 
تبع آن افزايش خواهد يافت. به طور مشابه، اگر واردات نيز نسبت 
به قيمت ها با کشش باشد، کاهش حجم واردات نسبت به افزايش 
قيمت )هزينه(، واردات بيش��تر بوده و مخارج کل واردات ناش��ي از 
افزايش نرخ ارز کاهش خواهد يافت؛ در نتيجه، با فرض با کشش 
بودن صادرات و واردات نسبت به تغييرات قيمت ها )تغييرات نرخ 

ارز(، تراز تجاري در اثر کاهش ارزش پول ملي بهبود مي يابد. 

  »تجارت« تبعات آشفته بازار ارز را بر اقتصاد سال آینده بررسی کرد؛

پیش بینی تورم دو رقمی

تعیین سقف قراردادهاي موقت مشاغل غیرمستمر ۲۱۰۰ میلیارد تومان کاالي قاچاق در انبار داریم اصالحات در منابع و مصارف هدفمندي یارانه ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس 
از انج��ام اصالح��ات جزئ��ي در ارقام 
منابع و مصارف تبصره ١4 هدفمندي 

يارانه ها در بودجه ٩٧ خبر داد.
محمد حسيني، با اشاره به ارجاع تبصره 

١4 بودجه ٩٧ کل کشور که در مورد موضوع منابع و مصارف 
هدفمندي يارانه ها و يارانه بگيران است، اظهار داشت: بسياري 
از نماين��دگان مجل��س در رابط��ه با اين تبصره پيش��نهادها و 
اصالحات جزئي داش��تند و خواس��تار تغيير پيش نويس تبصره 
فعل��ي بودن��د. ب��ا توجه به اينکه آيين نام��ه داخلي مجلس اگر 
مت��ن دول��ت رأي مي آورد، امکان تغيير اصالحات جزئي وجود 
نداشت، به همين دليل تبصره ١4 به کميسيون تلفيق بودجه 

بازگشت.

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش 
ام��وال تمليکي گف��ت: ۲١٠٠ ميليارد 
توم��ان کاالي قاچ��اق در انباره��اي 

سازمان وجود دارد.
جمش��يد قسوريان جهرمي، با اشاره به 

رويکرد و سياس��ت س��ازمان اموال تمليکي اظهار داشت: بحث 
اصلي در سازمان، رسيدگي به کاالهاي متروکه است. به دنبال 
آن هستيم تا کاالهاي اين بخش در نقاط مختلف کشور سريع تر 
تعيين تکليف ش��ود. مديرعامل س��ازمان فروش اموال تمليکي 
گف��ت: برخ��ي اوقات در مراکزي مثل بنادر چون فعاليت ها زياد 
است اظهار کاالي متروکه به سازمان با تأخير انجام مي شود و 
يا صاحب کاال به هر دليلي کمتر پيگير موضوع است. بنابراين 

بايد توجه بيشتري به اين مسائل داشت.

معاون وزير کار گفت: تالش مي کنيم 
تا پايان سال آيين نامه تبصره يک ماده 
٧ قانون کار در خصوص تعيين س��قف 
قرارداده��اي موق��ت ب��راي کارهاي 
غيرمس��تمر به تصويب ش��وراي عالي 

کار برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشيريان، درباره آخرين وضعيت 
تعيين تکليف تبصره يک ماده ٧ قانون کار در خصوص تعيين 
حداکثر مدت موقت براي مش��اغل غير مس��تمر گفت: پس از 
تشکيل جلسه کميته روابط کار ذيل شوراي عالي کار از شهريور 
امسال، اين موضوع در جلسات اين کميته با رعايت اصل سه 
جانبه گرايي با حضور نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت مورد 

بررسي قرار گرفت.

در راستاي سياستهاي وزارت راه و شهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد يك 
قطعه زمين با كاربري گردشگری را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات ذيل در استان اردبيل )شهرستان سرعين( واگذارنمايد: 

1- متقاضيان مي بايس��ت پس از تكميل فرم درخواس��ت آن را به همراه  كپي شناس��نامه و كارت ملي و فيش واريزي  س��تون مبلغ س��پرده  به حس��اب 
شماره  710133566004  نزد بانك مسكن شعبه ميدان ارتش اردبيل به مبلغ سپرده مندرج در اگهي به طريق ذيل پرداخت و تحويل نمايند :

1-1- پاكت الف لفاف الك و مهر شده : حاوي اصل و كپي فيش واريزي به حساب سپرده به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي 
2-2- پاكت ب لفاف الك و مهر ش��ده : فرم تكميل ش��ركت در مزايده و ارائه  قيمت پيش��نهادي ، هر دو پاكت در يك پاكت لفاف و الك مهر ش��ده با 
قيد جمله )مربوط به آگهي مزايده زمين( بر روي پاكتها تا مدت ده روز پس از انتش��ار نوبت دوم آگهي به دبيرخانه اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان 
اردبيل واقع در ش��هرك اداري كارشناس��ان)بعثت(تحويل نمايند.به پيش��نهادات فاقد فيش واريزي يا س��پرده كمتر از درج ش��ده و يا تحويل داده شده 

در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده  نخواهد شد.) مشخصات زمين حتما بر روي پاكتهاي الف و ب  قيد شود( 
2- نتايج مزايده به مدت يك هفته پس از بازگش��ايی در تابلو اعالنات نصب خواهد ش��د كه به منزله ابالع به برنده مزايده می باش��د لذا برنده بايس��تی 

حداكثر ظرف دو هفته پس از نصب در تابلوی اعالنات اداره كل راه و شهرسازی استان اردبيل نسبت به واريز كل مبلغ پيشنهادی اقدام نمايند.
3- قيمت اعالمي به عنوان قيمت پايه مي باشد.

4- كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده خريدار مي باشد.
5- در صورت عدم مراجعه برنده اول مبلغ واريزي بابت سپرده ، ضبط و زمين مورد نظر برابر مقررات به برنده دوم واگذار خواهد شد.در هر حال  در 

صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
6- به پيشنهادات مشروط ، مبهم و قيمتهاي پايين تراز قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از موقعيت قطعه زمين مورد نظر به مديريت امالك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازي استان 
اردبيل مراجعه نمايند.

8- پرداخت هزينه انتشار آگهي و كارشناسي قطعه زمين به عهده برنده مزايده مي باشد.
9- اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.

10- وجه سپرده شركت در مزايده بعد از يك ماه مسترد خواهد شد.

فرم شركت در مزايده
 اينجانـب نـام ........................................... نام خانوادگـي .................................................... متولد ................................. 
داراي شماره شناسنامه ....................................... شغل ........................................................... ساكن : آدرس كامل محل 
كار .................................................................................................................................... محل سـكونت ........................
.............................................................................................................................................. تلفن ...................................
..   با اطالع از شـرايط مزايده و قبول مفاد آن متقاضي خريد زمين واقع در شهرسـتان ..................................... به شـماره 
قطعه ............................................................ پالك  ثبتي  ...................................... به مسـاحت ..............................  متر 
مربـع موضـوع  آگهي مزايده مورخ ..................................................... منتشـره  در روزنامـه ...........................................  

مي باشم .
  مبلـغ پيشـنهادي خـود را بـراي هـر متـر مربـع بـه  ميـزان ............................................................... ريـال )بـه عدد( 

و .................................................................................. ريال )به حروف( اعالم مي دارم.
ضمنًا اصل و كپي فيش  واريزي به شـماره ...........................................................  به مبلغ ...................................... ريال 

بابت مبلغ سپرده  به ضميمه ارسال مي گردد.

امضاء  متقاضي

آگهي مزایده زمین  
اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل

وزارت راه و شهرسازی
اداره كل راه و  شهرسازی استان اردبيل  

)نوبت دوم(     

شماره تلفن تماس با مديريت امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
۰45 - 337412۰5

سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
 http://ardebil.mrud.ir

مساحت عرصه پالکرديف
m2

قيمت برای هر متر 
مبلغ  سپرده مربع 

1
شش دانگ يك قطعه زمين به شماره  309  فرعي از  

310  اصلي واقع در شهرستان سرعين
 )استان اردبيل(

2700
877/500/000 ريال6/500/000 ريالمتر مربع

پرونده کالس��ه ٩۶٠٩٩٨٠٠٥۶٧٠٠۲٥۲ش��عبه ۳ دادگاه خانواده شهرس��تان گرگان)٨ خانواده قديم(تصميم نهايي شماره خواهان:١.خانم زينب شيبک 
فرزندعباس.۲.اقاي منصور شيبک فرزند عباس.۳.خانم فاطمه شيبک فرزند عباس همگي به نشاني استان گلستان-شهرستان گرگان-شهر گرگان-

روس��تاي رس��تمکالته-منزل ش��خصي4-.خانم کبري شيبک فرزند عباس به نشاني استان گلستان-شهرستان گرگان-شهر گرگان-روستاي رستم 
کالته-گلبرگ هفتم-سمت چپ-درب اول٥-.آقاي رسول شيبک فرزند عباس به نشاني استان گلستان-شهرستان گرگان-شهر گرگان-روستاي 
رس��تمکالته-گلبرگ ٧ ۶-آقاي حس��ين ش��يبک فرزند عباس به نش��اني استان گلستان-شهرستان گرگان-ش��هر گرگان-روستاي امير آباد-خيابان 
مطهري-مطهري ١-درب دوم-س��مت چپ٧.آقاي حس��ن ش��يبک فرزند عباس به نشاني استان گلستان-شهرستان گزگان-شهر گرگان-روستاي 
رسنمکالته- کوچه گلبرگ ٧-درب دوم-سمت چپ٨.خانم خديجه شيبک فرزند عباس به نشاني استان گلستان-شهرستان گرگان-شهر گرگان-

روستاي دهستان استرآبادشمالي-جاده سرخندکالته روستاي رستم کالته گلبرگ ٧ منزل عباس شيبک٩- خانم مدينه شيبک فرزند عباس به نشاني 
استان گلستان-شهرستان گرگان-شهر گرگان-روستاي امير آباد-خيابان مطهري-مطهري ۳-درب سوم خواندگان: ١.اداره ثبت احوال استان گلستان 
به نشاني استان گلستان-شهرستان گرگان-گرگان-ميدان کاخ-اداره ثبت احوال استان گلستان۲.آقاي عباس شکوهي زاد فرزند محمد به نشاني استان 
گلستان-شهرستان گرگان-گرگان-روستاي رستمکالته-گلبرگ٧ ۳-آقاي عباس شيبک فرزند محمد به نشاني مجهول المکان خواسته ها: ١.نفي 
نسب۲.اصالح شناسنامه۳.اثبات نسب در خصوص دادخواست خواهان١-حسين شيبک۲-زينب شيبک۳-حسن شيبک4-منصور شيبک٥-مدينه 
شيبک۶-فاطمه شيبک٧-کبري شيبک٨-رسول شيبک٩-خديجه شيبک جملگي فرزندان عباس بطرفيت خواندگان١-عباس شکوهي زاد فرزند 
محمد۲-عباس شيبک فرزند محمد۳-اداره ثبت احوال استان گلستان بخواسته صدور حکم بر اثبات نسب و نفي سلب و اصالح شناسنامه نظر به اينکه 
خواهان ها اظهار داشتند همگي برادر و خواهر بودند و فرزندان عباس شکوهي زاد مي باشند چون شناسنامه اوليه پدرشان بنام عباس شيبک بوده و تمام 
مش��خصات ما از اين نام و مش��خصات اس��ناد س��جلي و هويت صادر گرديده حاليه شناس��نامه پدر ما عباس ش��يبک به صاحب اصلي اثر مسترد گرديده و 
شناسنامه جديد بنام پدرمان بنام عباس شکوهي زاد فرزند محمد صادر گرديده است از محضر دادگاه تقاضامند اثبات نسب با پدري بنام عباس شکوهي 
زاد فرزند محمد و نفي نسب از عباس شيبک فرزند محمد تقاضامنديم دادگاه با عنايت به مراتب مذکور و مداقه در اوراق و محتويات پرونده از جمله اليحه 
ثبت احوال شهرستان گرگان تحت شماره ٠٨4٧ مورخ٩۶/4/١٩ ثبت و درج پرونده گرديده و اظهارات گواهان تعرفه شده بشرح برگهاي ۲٨ و ۲٩ پرونده 
و گواهي پزشکي قانوني بشرح برگ ۳٧ پرونده که بيان داشته رابطه پدري –فرزندي و مادري و فرزندي بين آقاي عباس شکوهي زاد )پدر(و خانم سکينه 
مير بزرگ)مادر( با فرزندان پسر و دختر منسوب به آنها بنام هاي آقايان حسين.حسن.منصور.رسول و خانم ها زينب.مدينه.کبري و خديجه تاييد مي گردد و 
هکذا صورتجلسه مورخ٩۶/١١/١١ دادگاه که خوانده عباس شکوهي زاد اظهار داشت خواهان ها را به عنوان فرزندي تاييد نموده است و مالحظه نظريه 
قاضي محترم مشاور دعوي خواهان ها را ثابت تشخيص داده و با استناد به مواد ١۲٥٩-١۲٧٥-١۲٧۳-قانون مدني به نسب خواهان ها نسبت به آقاي 
عباس شکوهي زاد فرزند محمد متولد ١۳4٠/۲/۲٧ با شماره سريال ٧۲4٨٠٨/۲٥ د صادره از شهرستان گرگان بخش بهاران روستاي رستمکالته به 
عنوان پدر و نسبت فرزندي خواهان ها به طرفيت ثبت احوال گرگان را مبني بر اصالح شناسنامه با عنايت به اينکه موضوع پرونده از موضوعات و عناوين 
احصا شده در ماده چهار قانون حمايت خانواده مصوب ١۳٩١ نمي باشد و اين دادگاه صالحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد از قرار عدم صالحيت اين 
دادگاه را به اعتبار و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي گرگان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره در موردخوانده رديف سوم )عباس شبيک(غيابي بوده ظرف 
مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و پس از اتمام مهلت واخواهي مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهي نزد محاکم محترم 
تجديد نظر مرکز استان گلستان مي باشد.مقرر است دفتر محترم از پرونده بدل تهيه در خصوص قرار عدم صالحيت بنظر رئيس کل محترم دادگاه هاي 

عمومي و انقالب شهرستان گرگان برسد.سيد صابر اميني راد – شعبه سوم دادگاه خانواده گرگان 
-------------------------------------------------مشخصات محکوم له/ محکوم لهم سعيد رضواني فرزند محمد عظيم 
به نشاني گلستان- گرگان-گلشن ۲۲-گوشت منجمد بهنام مشخصات محکوم عليه/محکوم عليهم سيد حسن حسيني فرزند سيد آقا مجهول المکان 
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم له/محکوم عليه حميدرضا عباسي منش احمدعلي گلستان.گرگان.عدالت ۲۳ مجتمع ايران.طبقه سوم.واحد 
۳٠۳ وکيل محکوم له/محکوم لهم:سعيد رضواني محکوم به: بسمعه تعالي بموجب در خواست اجراي حکم مربوطه به شماره ٩۶١٠٠٩١٧۲٠٩٠١۲4١ 
و شماره دادنامه مربوطه ٩٥٠٩٩٧١٧۲٠٩٠٠٨١٠ محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ۶٧/4٧١/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته با احتساب مبلغ 
١/٨٨۶/٧٧٠ ريال هزينه دادرسي و مبلغ۲/٥٠٠/٠٠٠ ريال حق الوکاله وکيل و مبلغ۲٥٠/٠٠٠ ريال هزينه نشر آگاهي در حق خواهان را صادر و اعالم 
مي نمايد.ضمنا پرداخت نيم عشر دولتي بر عهده محکوم عليه مي باشد./. مسئول دفتر شعبه نهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان 
گرگان-فالح محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه : ١- ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني ( ۲- ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از ان ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه بايد ظرف 
سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار 
به ضميمه دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضائي ارائه نمايند واال در خواس��ت مذبور بازداش��ت مي ش��ود . 4- خوداري محکوم عليه از اعالم کامل به صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت را درپي دارد ) ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني و ماده ١۶ قانون نحوه اجراي محکوميت 
مالي ( ٥- انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش 
با جزاي نقدي معادل نصف محکوم به هر دو مجازات مي باشد ) ماده ۲١ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ١۳٩4 (۶- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود ازادي محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له با توديع و ثيقه يا معرفي کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود .) تبصره 

١ ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ١۳٩4(
-------------------------------------------------------------

پرونده کالسه ٩٥٠٠٩٩٨٠١۶٧۲٠١۲۲٩ شعبه ١٠٥ دادگاه کيفري دو گرگان )١٠٥ جزايي سابق ( تصميم نهايي شماره ٩۶٠٩٩٧٠٠٥٧١٠١۶٧۶ نماينده 
دادستان – صندوق تامين خسارت هاي بدني شاکي : اقاي وهاب محمدي محمد ابادي فرزند علي به نشاني گرگان جاده اق قال نرسيده به نمايشگاه بين 
الملي روستاي محمد اباد افتاب ١4 منزل حاج علي محمدي امتهم : اقاي هادي رجني فرزند کاکول علي به نشاني مجهول المکان اتهام : ايراد صدمه بدني 

غير عمدي بر اثر تصادف رانندگي با وصف فرار از صحنه تصادف راي دادگاه اقاي هادي رجني فرزند کاکول علي ساکن ازادشهرکه مشخصات بيشتري 
از وي به لحاظ متواري بودن در دسترس نمي باشد حسب مفاد کيفر خواست صادره از ناحيه دادسراي عمومي وانقالب گرگان متهم هست به ايراد صدمه 
بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي که ب عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده شکايت اقاي وهاب محمدي محمد ابادي ولي 
قهري طفل شميم تحقيقات صورت گرفته توسط مرجع نظامي صورتجلسه فوريت هاي پليسي ١١٠ تنظيمي مورخ ٩٥/٧/١۶ پاسخ استعالم از مرکز شماره 
گذاري راهنمايي و رانندگي گواهي صادره از ناحيه پزشکي قانوني نظريه افسر کارشناس تصادفات همراه با ترسيم کروکي فرضي و عدم حضور متهم و 
متواري بودن وي عليرغم احضار از طريق نشر اگهي در روزنامه دادگاه اتهام را وارد تشخيص با استناد به مواد ٥٥٩-٧١٠و٧١4 قانون مجازات اسالمي و 
٧١٧ قانون تعزيرات مصوب ١۳٧٥ و از بابت ارش اسيب نسج نرم شانه راست و اسيب نسج نرم زانوي راست و ارش کاهش سطح هوشياري ساييدگي 
خلف زانوي راست )حارصه ( و کبودي شانه راست متهم را جمعا به پرداخت شش درصد و يک و نيم هزارم ديه کامله در حق طفل شميم با واليت قهري 
وهاب محمدي محمد ابادي محکوم مي نمايد و از بابت جنبه عمومي بزه با رعايت تعرفه خدمات قضايي سال ٩۶ متهم را به پرداخت پانزده ميليون ريال 
جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي نمايد راي صادره غيابي ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در 

محاکم تجديد نظر استان گلستان مي باشد . سيد علي کالنتري – رئيس شعبه ١٠٥ دادگاه کيفري دو گرگان 
----------------------------------------------------------------

پرونده کالسه ٩۶٠٩٩٨٠١٧١۲٠٠۶١٩ شعبه ١٠۶ دادگاه کيفري دو گرگان )١٠۶ جزايي سابق ( تصميم نهايي شماره ٩۶٠٩٩٧٠٠٥٧۲٠١٥١۲ ١- متهم 
: اقاي ياسين اذريان فرزند خدابخش به نشاني مجهول المکان ۲- شاکي : اقاي شير احمد ناروئي فرزند حليم ولي قهري متين ناروئي به نشاني استان 
گلستان شهرستان گرگان – شهر گرگان – گرگان عطا اباد ابراهيم اباد اتهام : ضرب و جرح عمدي راي دادگاه در اين پرونده اقاي ياسين اذريان فرزند 
خدابخش فاقد مشخصات ديگر مجهول المکان ) متواري ( متهم است به ارتکاب بزه ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به نوجوان ١٧ ساله اقاي متين 
ناروئي فرزند ش��ير احمد در تاريخ ٩۶/۶/۲۶ موضوع کيفر خواس��ت ش��ماره ٩۶/٥٨٨٥ ٩۶/٩/۲٠ دادس��راي عمومس و انقالب گرگان با توجه به داليل 
مندرج در کيفر خواست شکايت اقاي شير احمد ناروئي فرزند رحيم ولي قهري نوجوان مصدوم متين ناروئي گزارش مرجع انتظاميس و تحقيقات صورت 
گرفته در ان مرجع اظهارات گواه تعرفه ش��ده ش��اکي در ش��عبه تحقيق دادس��را گواهي پزش��کي قانوني مضبوط در پرونده عدم حضور و عدم دسترس��ي به 
متهم در دادس��را و در اين مرجع با وصف ابالغ قانوني از طريق نش��ر اگهي در روزنامه و عدم ارس��ال اليحه دفاعيه جهت دفاع از اتهام انتس��ابي و س��اير 
قرائن و امارات موجود در پرونده و مجموع محتويات ان در نظر دادگاه بزهکاري متهم موصوف محرز و مسلم است به استناد مواد 44٨ و 44٩و ٧٠٩ و 
٧١٠ و ٧١4 قانون مجازات اسالمي بخش ديات مصوب ١۳٩۲ به پرداخت ديه بابت جراحت پارگي داميه فرق سر به دو درصد ديه کامل انسان و بابت 
کبودي س��اعد دس��ت چپ به يک و نيم هزارم ديه کامل انس��ان ظرف مدت يکس��ال قمري از زمان وقوع درگيري در حق نوجوان مصدوم متين ناروئي 
فرزند شير احمد محکوم مي گردد راي صادره غيابي ظرف مدت ۲٠ روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد . رييس شعبه ١٠۶ 

دادگاه کيفري ۲ گرگان – سيد احمد موسوي
------------------------------------------------------------------------

اگهي اباغ وقت رسيدگي 
در پرونده کالسه ٩۶٠۳۳٩ اين شعبه خواهان اقاي مهرداد رفيعي نژاد خوب دادخواستي به طرفيت اقاي قربانعلي پائين محلي و خانم ها حليمه و سوگلي 
هردو پائين محلي همگي فرزندان حس��ينعلي به خواس��ته اثبات مالکيت ) مالي غير منقول ( ) يک قطعه زمين به مس��احت ٩١٠ متر مربع واقع در قزاق 
محله نومل ( خلع يد ) از زمين موصوف ( مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسي به دادگستري شهرستان گرگان 
تقديم نموده است که پس از ارجاع به اين شعبه و جري تشريفات قانوني وقت رسيدگي ) ملحض برداري از اوراق پرونده استنادي ( تعيين گرديد نظر 
به اينکه خواندگان فوق الذکر مجهول المکان مي باشند استناد ماده ٧۳ قانون ايين دادرسي مدني با انتشار اين اگهي به نامبردگان ابالغ مي گردد جهت 
رسيدگي مورخه ٩٧/١/١٨ ساعت ٩ صبح و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه نهم دادگاه حقوقي گرگان حاضر گردند . سيد جالل 

صدري – مدير دفتر شعبه نهم دادگاه حقوقي شهرستان گرگان 
-----------------------------------------------------------------------

 آقاي ابوالفضل تقوي کيش فرزند ايرج به شرح درخواستي که به کالسه ٩۶٠٧۳٧ اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نموده و 
عالم داشته که ايرج تقوي کيش فرزند قاسم به شماره شناسنامه ١۶۳٧٥ صادره از گرگان در تاريخ ١۳٩٥/4/٩ در اقامتگاه دائمي خود شهرستان گرگان 
فوت نموده و ورثه-وراث حين الفوت وي عبارت اند از ١-فاطمه طبرستاني فرزند شعبان ش ش 4٧۲ ت ت ١۳١4/١١/4 نسبت همسر متوفي ۲-بهنام 
تقوي کيش فرزند ايرج ش ش ۲١۶4٨ ت ت ١۳4۲/١۲/١٠ نسبت پسر متوفي۳-سيروس تقوي کيش فرزند ايرج ش ش ٨۶ ت ت ١۳۳۶/۳/١ نسبت 
پسر متوفي4- محمد مهدي تقوي کيش فرزند ايرج ش ش ۲۶۲ ت ت ١۳4٥/٥/٩ نسبت پسر متوفي٥-بهزاد تقوي کيش فرزند ايرج ش ش۲۳٥ ت 
ت ١۳4١/4/٧ نسبت پسر متوفي ۶-ابوالفضل تقوي کيش فرزند ايرج ش ش ۲٠۲ ت ت ١۳۳٩/۳/۲٥ نسبت پسر متوفي٧-زهرا تقوي کيش فرزند ايرج 
ش ش۲۲٠ ت ت ١۳٥١/٥/٥ نسبت دختر متوفي و الغير اينک شورا پس از انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
کس اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد و اال گواهي صادر 

خواهد شد. رئيس شعبه ششم شوراي حل اختالف گرگان
-----------------------------------------------------------------------

خواهان رونوش��ت حصر وراثت اس��حق کابلي فرزند قربانعلي به ش��رح دادخواس��ت تقديمي ثبت ش��ده و به کالسه ٩۶٠٩٩٨١٧۲٠٥٠٠٧١۳ از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان شيما اسدي فرزند کريم به شماره شناسنامه ۲١٧٠۲٥۳٥۶4 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به: ١-اسحاق کابلي فرزند قربانعلي شماره شناسنامه ۲٥ نسبت با متوفي زوج۲-گوهر شعباني فرزند 
خليل شماره شناسنامه ۲۶٠٥ نسبت با متوفي مادر۳-کريم اسدي فرزند اسماعيل شماره شناسنامه ۲۲٥۳ نسبت با متوفي پدر اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي در خواست مزبور يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي 
ظرف مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه پنجم شوراي حل اختالف مجتمع 

شهيد قدوسي شهرستان گرگان-آزاده شکيباراد

آيا ماليات پلكاني براي درآمدهاي باال رواست؟
مجلس تصويب کرده که هر که بيش��تر حقوق مي گيرد 
باي��د مالي��ات بيش��تري پرداخت کند. ب��ا اين حال برخي 
مي گويند پرداخت ماليات بيش��تر براي مش��اغل حساس 
صحيح نيست. موضوعي که کارشناسان آن را قابل قبول 
نمي دانند و مي گويند مصوبه مجلس درست است و نبايد 

استثنا قائل شد.
به گزارش ايسنا، امسال در اليحه بودجه تغييراتي ايجاد 
ش��د که سال ها کارشناسان اقتصادي خواهان اعمال آن 
بودند. با اين حال اين تغييرات هم نه به دست دولت که 
به دست مجلس محقق شد. يکي از اين تغييرات تصويب 
اخذ ماليات پلکاني از کارمندان بود. به اين ترتيب که هر 
کارمندي که درآمد بيشتري داشته باشد ماليات بيشتري 

پرداخت کند.
اين مصوبه گرچه با اس��تقبال بس��ياري روبه رو ش��د، ولي 
انتقاداتي هم از سوي برخي مسئوالن و نمايندگان مجلس 
عليه آن ش��کل گرفت. اعم از اينکه چرا مجلس و دولت 
به جاي اتخاذ تدابيري براي گس��ترش پايه هاي مالياتي 
و ساماندهي معافيت هاي مالياتي فقط تالش مي کنند از 

کساني که در تور مالياتي گير افتاده اند ماليات بگيرند؟
 يکي از مس��ئوالني که به اين مصوبه واکنش نش��ان داد 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بود. او 
در توئيتر خود ابتدا چنين نوشت که »رويکرد مجلس در 
توجه به اقشار کم درآمد و افزايش سقف معافيت مالياتي 
س��االنه از ۲4 ميليون تومان به ۲٧.۶ ميليون تومان، هم 

قابل تقدير اس��ت و هم شايس��ته تقديس و اينکه با اخذ 
ماليات پلکاني از کساني که با فعاليت هاي اقتصادي درآمد 
بيشتري کسب مي کنند ماليات بيشتري اخذ شود، قابل 

توجيه است.«
وي البته در توئيتي ديگر اين نکته را هم مطرح کرد »اما 
اعم��ال ضرايب مالياتي ب��اال بر درآمد جمعي از کارکنان 
دولت همچون اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و قضات 
ک��ه درآم��د آن ه��ا صرفاً ب��ه دليل م��دارج علمي باالتر و 

حساسيت شغلي است، آيا توجيه پذير است؟«
اين س��خنان نوبخت با واکنش هايي از س��وي کاربران 
روب��ه رو ش��د. تعدادي در تائي��د نوبخت گفتند که حقوق 
اعضاي هيئت علمي در ايران در قياس با کشورهاي ديگر 
کمتر است و چنين وضعيتي فرار مغزها را به دنبال خواهد 
داش��ت. تعداد بيش��تري هم با تاکيد بر ضرورت عدالت 
درآمدي به اين نکته اش��اره کردند که مادامي که حقوق 
مش��اغلي مانند معلم ها بس��يار اندک است، چنين شکاف 
درآمدي با اعضاي هيئت علمي منجر به ايجاد احس��اس 
تبعيض ميان حقوق بگيران اس��ت و به عبارتي از مصوبه 

مجلس دفاع کرده بودند.
در کنار اين مباحث اين نکته نيز مطرح اس��ت که ايجاد 
اس��تثنا در قانون مي تواند چه تبعاتي داش��ته باش��د. در 
ش��رايطي که پيش تر موضوع حقوق هاي نجومي زاييده 
ايجاد اس��تثنا در قانون بود و گروه هاي بس��ياري که به 
ترتيب خود را از قانون خدمات کشوري مستثنا کرده بود. 

اکنون نيز ايجاد استثنا ممکن است زمينه را براي استثنا 
شدن مشاغل هاي بسياري تحت عنوان حساس از ماليات 

پلکاني فراهم کند. 
کارشناسان چه مي گويند؟ ���

مهدي پازوکي، اقتصاددان در اين زمينه به ايس��نا چنين 
گفته اس��ت: پرداخت ماليات پلکاني اتفاق خوبي اس��ت 
که در مجلس تصويب ش��ده اس��ت. به نظر من بايد در 
زمينه مشاغل حساس و تعريف آن ها تجديد نظر صورت 
بگيرد. مگر معلمي ش��غل حس��اس نيست؟ بايد هر کسي 
که درآمد بيش��تري دارد، ماليات بيش��تري پرداخت کند و 
به نظر من توجيه ندارد که مشاغلي که حساس مي دانيم 
مالي��ات کمت��ري پرداخت کنند. ما تبعيض نژادي نداريم 
و در نتيجه هر کسي که درآمد بيشتري دريافت مي کند 

بايد ماليات بيشتري پرداخت کند.
وي اين را هم اضافه کرد: هيچ کشور توسعهافته اي نيست 
که در آن تصميم  گرفته ش��ود مش��اغل حس��اس ماليات 
کمتري پرداخت کنند. بنابراين بهتر است که ايران هم از 

همان الگو پيروي کند.
اي��ن اقتص��اددان اين را هم گفت: اتفاقا قضات و اس��اتيد 
دانشگاه جزو مشاغلي هستند که در سال هاي اخير بدون 
هيج توجيه منطقي با افزايش درآمد نس��بت به مش��اغل 
هم س��طح خود روبه رو بوده اند و همين مس��ئله تبعيض 
ايجاد کرده است بنابراين بايد از هر گونه رفتاري که اين 

وضعيت را تشديد کند، پرهيز کرد.


