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برگزاری حراج صنفی ممنوع

کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در کمیسیون صنایع تصویب شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در این کمیسیون خبر داد.
روح اهلل ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :بررسی طرح ساماندهی تولید و
عرضه خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی رسید.وی بیان کرد :جزئیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در جلسات بعدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بحث و بررسی
قرار خواهد گرفت.مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :رویکرد اصلی در طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو
بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس کاال مبتنی است و بر اساس این طرح ،شورای رقابت موظف میشود هر  ۶ماه یکبار خودروهای مشمول
این طرح را با توجه به شاخصهایی مانند تورم قیمت ،شدت فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار و تیراژ خودرو تعیین کند.

اصالح بودجه؛ باری که به منزل نرسید

اخبار

 ۲۵۰میلیون دالر منابع ارزی برای
واردات گوشی آیفون حیف و میل شد

عضو کمیســیون برنامه مجلس گفت :عمده ارز تخصیص داده
شده به واردات گوشــی تلفن همراه ،صرف واردات گوشیهای
لوکسشــده در حالی که تنها  ۹درصد خریداران گوشــی که
دهک باالی درآمدی هستند ،مشتری آن هستند.
بهروز محبی نجم آبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به
اهمیت تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم ،اظهار داشت:
متأســفانه بخشی از منابع ارزی کشــور صرف واردات کاالهای
لوکس میشود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آنها
را دارند.
وی ادامه داد :یکی از دالیــل اصلی کاهش ارزش پول ملی در
ماههای گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کاال بوده
که این مســئله نیز منجر به افزایش تقاضــای ارز برای واردات
کاالهای خارجی شده است؛ در دو سال گذشته به درستی برای
واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص
پیدا نکرده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن
ثبت سفارش گوشیهای گرانقیمت ،گفت :متأسفانه طرح عدم
تخصیص ارز برای واردات گوشیهای باالی  ۳۰۰یورو به صورت
قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسئوالن وزارت صمت
به دلیل فشارهای رسانهای از تصمیم صحیح خود عقب نشینی
کردند.
محبــی نجم آبادی بــا تأکید بر لــزوم جلوگیــری از واردات
گوشــیهای لوکس ،اظهار داشــت :برآورد میشود که تنها در
ماههای ابتدایی ســال  ۱۳۹۹نزدیک به  ۲۵۰میلیون دالر برای
واردات گوشیهای خاص هزینه شده که اکثرا ً شامل موبایلهای
برند اپل بوده است.
وی افزود :بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مسئله
اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت
ثبت ســفارش گوشیهای لوکس شــدم؛ چرا که دولت باید بر
اساس محدودیتهای منابع ارزی اقدام به واردات کاالهای مورد
نیاز مردم کند.
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه خرید گوشیهای باالی
 ۳۰۰یورو تنها برای  ۹درصد از مردم امکان پذیر اســت ،گفت:
در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و
منابع ارزی به موبایلهایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش
زیادی از مردم و قشرهای آسیبپذیر را برطرف میکند.
لزوم حمایت از تولید داخلی موبایل
محبــی نجم آبادی بــا تأکید بر حمایــت از تولید تلفن همراه
داخلی اظهار داشت :بر اساس برآوردهای صورت گرفته ،بخشی
از نیازهای بازار تلفن همراه میتواند توسط تولید در داخل کشور
تأمین شــود ،بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکتهای
تولید کننده ،مخارج ارزی خود را کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ثبت ســفارش گوشیهای باالی ۳۰۰
یورو در حالی ادامه یافته اســت که در صورت جلســه کارگروه
نظارت و تخصیص ارز در تاریخ  ۳۱خرداد ســال  ۹۹مقرر شد
تنها ارز مورد نیاز برای واردات گوشیهای زیر  ۳۰۰یورو تأمین
شود و گوشــیهای گرانقیمت توسط ســامانه همتا رجیستر
نشود.
اکبر سلطانی کارشناس ارشد ســامانه همتا پیش از این گفته
بود که تصمیم محدودیت ورود گوشیهای بیش از  ۳۰۰یورو با
توجه به شرایط کشور منطقی به نظر میرسید اما منفعت برخی
از گروهها به خطر افتاد و از اجرایی شــدن این طرح جلوگیری
شد .این در حالی است که رهبر انقالب در سخنان خود خواستار
جلوگیری از ورود گوشیهای لوکس آمریکایی شدند.
به نظر میرســد که یکی از موافقان جدی واردات گوشیهای
گران قیمت وزارت ارتباطات باشــد؛ چرا که بر اساس اظهارات
صدیــف بیکزاده مدیرکل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت
صمت ،علت عدم اجرای این مصوبه به مخالفتهایی برمیگردد
که توسط برخی از مراجع ذیربط مانند وزارت ارتباطات صورت
گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی ادعا میکند
برنامه اصالح ساختار بودجه را چند سال است تهیه
کرده که در سال  ۹۸و  ۹۹که اوج کسری بودجه بود
خبری از اعمال آنها در قانون بودجه نبود.
به گزارش خبرنگار مهر ،بودجه کشور بودجهای نفت
محور و از ســالیان گذشته دارای مشکالت اساسی
ساختاری اســت اما دولتها به جهت فراهم بودن
درآمد آســان فروش نفت خام از اصالح آن صرف
نظر میکردند؛ در ســالیان اخیر به ویژه ســال ۹۸
و  ۹۹که درآمدهای نفتــی کاهش پیدا کرد انتظار
میرفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصالحات
ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با
بهانههایی ،بودجهای صوری و ناتراز به مجلس ارائه
و مصوبــه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن
ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب میزند.
بررسیها نشان میدهد در ســالهای اخیر دولت
موارد متناســب با اصالح ساختار بودجه را در لوایح
بودجه ساالنه لحاظ نکرده است و از آنجا که طبق
قانون اساســی ،مجلس حق دستکاری بیش از حد
لوایح بودجه را ندارد ،مجلس هم عم ً
ال نتوانســت
کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصالحات
اساسی در بودجه ساالنه اعمال نشد .اما نکته جالب
آنجاســت که محمد باقر نوبخت ،رئیس ســازمان
برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت
از بین رفته و الیحه بودجه ســال جاری کشــور با
اصالحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس
شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاریهای
دولــت در این زمینــه ،تــوپ را در زمین مجلس
میاندازد و معتقد است اصالح ساختار باید از مجلس
آغاز شود!
نوبخت :در بودجه سال  ۹۹ریالی از نفت
را در بخشهای جاری هزینه نخواهیم کرد
در این زمینه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه ۱۷
مهرماه در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران
گفته اســت ،در منابع و مصارف بودجه  (۹۹بودجه
امســال) اصالحاتی را که در طرح اصالح ســاختار
بودجه مورد توجه بود ،لحاظ کردهایم .به این ترتیب
که منابع بودجه ســال  ۹۹کمترین وابستگی را به
نفــت دارد به طوری که میتوانیــم بگوییم بودجه
جاری مطلق ًا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی
از نفت را در بخشهــای جاری و هزینهای صرف
نخواهیم کرد.
وی در تشــریح الیحــه بودجه ســال  ۹۹با بیان
اینکه عمده کار ما بــرای جایگزینی نفت ،دریافت
مالیات اســت ،ادامه داد :بر اساس طرح ما ،مالیات
کلیــه بنگاههای تولیدی تقلیل پیــدا میکند اما ما
پایههای جدیدی چون عایدی ســرمایه را تعریف
کردهایم که بر اســاس آن میتوانیم مالیات بیشتر
و متناسبتری داشته باشیم .همچنین در بسیاری از
جاها معافیتهایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی
از این منبع هم میتوانیم عدم وابستگی به نفت را
جبران کنیم.
یک کارشناس اقتصادی :تمام مشکالت
بودجه ســالهای قبل در بودجه  ۹۹نیز
وجود داشت
برای بررسی اثبات این مدعای رئیس سازمان برنامه،
باید بررســی کرد که آیا واقع ًا اصالح ساختاری در
بودجه  ۹۹رعایت شد یا خیر ،در این باره ،میثم پیله
فروش ،کارشناس اقتصادی پیشتر و در زمان بررسی
الیحه بودجه ســال جاری در مجلس در گفتگو با
مهر گفته بود :مهمترین انتقادی که به الیحه وارد
اســت ،عدم لحاظ کردن اصالحات ساختاری است
که دولت از پارســال (سال  )۹۸مکلف به انجام آن
شد .در الیحه بودجه  ۹۸که سال گذشته ارائه شد،
مسئوالن با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در
ســال آینده این تغییرات را اعمال میکنند ،الیحه
را تصویــب کردند و قرار شــد در الیحه بودجه ۹۹
اصالحات صورت بگیرد ،اما متأسفانه همه اشکاالت
بودجــه  ۹۸و ســنوات قبل ،در الیحه ســال ۹۹
هم وجــود دارد و هیچ برنامهای برای ســاماندهی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۴قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعینی ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۲۴۳۶مــورخ 99 / ۷ /13
هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه
تصرفــات مالکاتــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا عباســی رضانــی فرزنــد
حســین بــه شــماره شناســنامه  ۱۵۷۹۶کــد ملــی  ۳۵۳۹۳۴۷۳۵۶صادره
از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۶۸۴۷
مترمربــع در قســمتی از پــاک  916 / 47اصلــی واقــع در بابــا علیشــاه
گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای منصــور تــوكل محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد .
تاریخ انتشار نوبت اول 99 / ۸ /10
تاریخ انتشار نوبت دوم99 / ۸ /25 :
محمد چهابدار ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

م الف 399

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد که براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات مردمی برگزاری هر گونه حراج
صنفی ممنوع است.
به گزارش ایسنا ،قاسم نوده فراهانی در گفتوگو با شبکه خبر تاکید کرد که طبق قانون نظام صنفی برگزاری حراج در هر فصل و زمانی نیاز به
دریافت مجوز از سوی اتحادیه مربوطه دارد .دالیل حراج باید برای اتحادیه مشخص باشد و تحت نظارت اتحادیه صورت گیرد تا حراج واقعی باشد.
وی در مورد برگزاری حراج فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران در روز گذشته
نیز گفت :این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری حراج کرده بود .همچنین واحد صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت
صنفی آن نیز غیر مجاز بوده است.

فرار رو به جلوی دولت!

معافیتهای مالیاتــی ،کاهش و مدیریت هزینهها،
افرایش کارایی دســتگاهها ،حذف دستگاههای زائد
و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.
اصالح ساختاری که در کشوی میز ماند!
ســازمان برنامه پس از آنکه رهبــر انقالب بودجه
 ۹۸کل کشــور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی
ندانستند ،با ظرفیتهای کارشناسی این سازمان و
گروههــای متعددی از متخصصیــن و قابلیتهای
موجود در دانشگاهها ،پژوهشکدههای فعال در این
حــوزه و نیز دســتگاههای اجرایی ،طرحی را تحت
عنوان اصالح ساختاری بودجه و نقشه راه آن ،تهیه
و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
ارســال کرد .اما دولت این نقشه راه اصالح ساختار
بودجه را در تدوین الیحه بودجه ســال  ۹۹مالک
عمــل قرار نــداد و آن را در محتوای الیحه لحاظ
نکرد؛ این ســازمان بار دیگر در ســال  ۹۹نیز این
برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل
اینکه صرف ًا یک برنامه راهبردی است مجلس عم ً
ال
نمیتوانست آنرا تصویب کند؛ به اعتقاد کارشناسان
این برنامه تنها یک انشانویسی ساده بود که صدای
اعتراض مجلسیها را نیز بلند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر مردادماه امسال
نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اصالح ســاختار
بودجــه عنوان کــرد :اصالح ســاختار بودجه یک
جراحی بزرگ اســت که بر این اساس ،امیدوارم با
توجه به اینکــه مجلس هم در این موضوع مصمم
اســت ،اصالح ساختار بودجه ،قانونی و اجرایی شود
ما هم در دولت کمک میکنیم و حتی اگر مجلس
این طرح اصالح ساختار را برای بودجه  ۱۴۰۰هم به
عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
مستند سازمان برنامه گره گشای مشکل
بودجه نیست
اما نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس معتقد
است مستندی که ســازمان برنامه خردادماه تقدیم
مجلس کرد ،برای اصالح ســاختار بودجه گره گشا
نیست .سید احسان خاندوزی ،در این باره در گفتگو
با خبرنگار مهر گفته است :به نظر بنده مستندی که
سازمان برنامه و بودجه  ۱۷خرداد به مجلس ارسال
کرد به هیچ وجه برای اصالح ساختار بودجه کشور
سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در الیحه
بودجه سال  ۹۹به مجلس قبل ارائه میشد و باید رد
پای آن را در الیحه بودجه  ۹۹میدیدیم .این سند
از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی
مشــتمل بر  ۱۲۰صفحه حاوی  ۹فصل است و در
آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصالحات
مربوط بــه هزینه کرد دولت و اصالحات مربوط به
درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.
وی با اشــاره به انتقاد برخی از نویســندگان سند
اصالح بودجــه از الیحه  ۹۹گفت :نکته جالب این
است که وقتی الیحه بودجه  ۹۹تقدیم مجلس شد
حتی برخی از نویسندگان همان سند اصالح بودجه
که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند ،نسبت
به انحراف الیحه دولت از آن سند اعتراض داشتند
و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشــان میدهد
که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
بــرای رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰ ۲۳۶۴مــورخ  99 / ۷ /10هیــات
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ضرغــام بهمــن یــاری فرزنــد
محمــد هاشــم بــه شــماره شناســنامه  ۳۳۸کــد ملــی ۶۱۰۹۵۷۶۸۷۵
صــادره از شــبانکاره را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 ۲۵۹متــر مربــع در قســمتی از پــاک  ۹۱۷اصلــی واقع در امامــزاده گناوه
خریــداری مــع الواســطه از آقــای نظــام امیــری و شــرکاء محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99 / ۸ /10
تاریخ انتشار نوبت دوم99 / ۸ /25 :
محمد چهابدار دیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
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به جلســات رسمی قوا آماده کنیم .سندی به کمک
تحول اقتصادی میآید که منشــأ دگرگون کردن
شــیوههای ناکارآمد ،هزینه کرد و کســری درآمد
دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم الیحه
اصالح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند
از سوی دولت باشیم.
برنامه اصالح ساختار باید در بودجه دیده
شود
برخی کارشناســان هم معتقد هستند دولت اگر در
اصالح ســاختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ
برای ان دارد باید لوایح الزم جهت اصالح ســاختار
بودجه را تقدیم مجلس کند.
سید محمد هادی ســبحانیان ،عضو هیئت علمی
دانشــگاه خوارزمــی در این باره بــه خبرنگار مهر
میگوید :آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان
برنامــه و بودجه برای ارائه به مجلس اســت ،تهیه
لوایــح مرتبط با ارائه ایــن برنامه کالن خواهد بود
تا اصالح ســاختاری بودجه رقم بخورد .این لوایح
باید در حــوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی
جدیــد ،همچنین مدیریت بدهیهــا و داراییهای
دولت ،چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه ،افزایش
بهره وری دولت و کاهــش هزینههای جاری و …
تدوین شــود که به صورت قوانین الزم االجرا برای
اصالح ســاختار بودجه دربیاید .در غیر این صورت
باز هم چندین ماه دیگر ایــن برنامهها در مجلس
دست به دســت میشود و تاکنون که دو سال را از
دست دادهایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل
از دست خواهیم داد.
هیچیک از محورهای برنامه اصالح ساختار
بودجه در بودجه  ۹۹رعایت نشد
محمد شیریجیان ،کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو
با خبرنگار مهر درباره برنامه اصالح ســاختار بودجه
دولت ،میگوید :مراجعه به پیشنهاد اصالح ساختاری
بودجه منتشر شده توســط سازمان برنامه و بودجه
نشان میدهد که  ۴محور به عنوان مبانی و اساس
برنامه ریزی و تدوین بودجه ســالهای آتی معرفی
شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن
و شفاف سازی هزینههای دولت ،ایجاد درآمدهای
پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت ،ایجاد
ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی و نهایت ًا عدالت
محــور کردن و توزیع عادالنه بودجه با هدف بهبود
معیشــت مردم است اما اگر بخواهیم الیحه بودجه
 ۹۹را بر اســاس این هدف اصلــی و چهار محور
مبنایی ارزیابی کنیم مشــخص اســت که نه تنها
هدف اصلی اصالح ساختاری بلکه تقریب ًا هیچیک از
این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.
برنامه اصالح ســاختار را چند سال است
آماده کردهایم  /خوشحالیم که در ۱۴۰۰
میتوانیم آنرا اعمال کنیم!
با تمــام ایراداتی که بودجه  ۹۹بــا آن همراه بود،
نوبخت نــه تنها هیچ گاه عذرخواهــی نکرد بلکه
هنوز نیز انجام نشــدن اصالح ســاختار بودجه را
گردن مجلــس میاندازد ،وی اخیــراً در گفتگوی
اینســتاگرامی خود گفت :خبر خوشی از نمایندگان

یادداشت

تامین مالی جمعی؛ راه نجات پروژه های
زیر ساختی نیمه تمام کشور

و رئیس مجلس شــنیدم و آن اینکه آماده اصالح
ساختار بودجه هستند .انشاءاهلل الیحه بودجه ۱۴۰۰
را بر اساس برنامه اصالح ساختار بودجه به مجلس
محترم ارائه میدهیم .برنامه اصالح ساختار را چند
سال است که آماده کردهایم و خیلی خوشحالیم که
میتوانیم آن را در الیحه بودجه  ۱۴۰۰اعمال کنیم
تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد.
البته انتظارمان این بود که شورای هماهنگی سران
سه قوه این برنامه را تصویب کند؛ اما بسیار خرسند
شــدم که مجلس اعالم آمادگی کــرد که برنامه
اصالح ســاختار اقتصادی را مصوب کند .انشاءهلل
الیحه بودجــه  ۱۴۰۰را بر همین اســاس تدوین
کــرده و به مجلس گزارش خواهیم داد که در کدام
بخشهای این الیحه ،برنامه اصالح ساختار اعمال
شده است.
وی افزود :علت عدم اجرای اصالح ساختار بودجه،
این نیســت که برنامهای برای آن نداریم و یا خیلی
پیچیده اســت و ما از آن سر در نمیآوریم! بلکه به
خاطر آن است که اجرای اصالح ساختار بودجه ،کار
مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاهها برخورد
میکند و نتیجه این میشود که یکباره کل تبصره
 ۲۲که به این موضوع برمیگردد ،در مجلس حذف
میشــود! البته انشاهلل که امسال این اتفاق در این
مجلس تکرار نمیشود!
آقای نوبخت بگوید کــدام اقدام اصالح
بودجهای دولت با مخالفت مجلس مواجه
شد!
اخیراً بازوی مشــورتی و پژوهشــی سازمان برنامه
و بودجه در گزارشــی جهــت گیریها و راهکارهای
پیشــنهادی الیحه بودجه  ۱۴۰۰را منتشــر کرده
است .در این پژوهش مواردی همچون ،تخصیص
یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فقرا ،ایجاد
صندوق ثروت ملی ،اصالح طرح تحول ســامت،
ایجاد پایههای مالیاتی جدید و … آمده اســت که به
نظر میرسد مخاطب این پیشنهادات بیش از آنکه
مجموعههای دیگر باشــد ،خود ســازمان برنامه و
بودجه است.
ســید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار
مهر درباره اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه که
انجام نشــدن اصالحات ساختاری بودجه را گردن
مجلس انداخته اســت ،گفت :آقای نوبخت باید به
این سوال پاســخ دهد که در  ۷سال گذشته قصد
انجــام چه اقدام اصالحی در بودجه را داشــته که
مجلس با آن مخالف کرده است اگر ایشان بتوانند
 ۳یا  ۴مورد مثال بزنند مشــخص میشود که آیا
مجلس تعلل کرده اســت یا دولت .البته هر کدام
از قوا ســهم خودشان را در نارساییهای اقتصادی
دارند اما مســئولیت اصلی بر عهده دولت است و
دخالتهای مجلس در بودجه نمیتواند دخالتهای
زیادی باشــد چون ممکن اســت هم دولت آنرا
نپذیرد و هم با ایراد شــورای نگهبان مواجه شود
بنابراین خاســتگاه اصالح بودجه ،دولت است اما
اساســ ًا هیچ وقت این اصالحــات به مجلس ارائه
نشد.
دولــت در ماههای پایانــی یک میراث
ارزشمند بر جای بگذارد
دولت در ماههــای پایانی خود به ســر میبرد و
طبیعت ًا الیحه بودجه  ۱۴۰۰که توســط این دولت
تدوین و تقدیم مجلس میشــود ،بودجهای است
که باید توســط دولت بعدی به اجرا درآید .دولت
دوازدهــم فرصتهــای متعددی را بــرای انجام
اصالحات ســاختاری در بودجه از دست داد و این
فرصت ســوزی ،هزینههای زیــادی را به اقتصاد
کشور و معیشت مردم وارد کرد که پرداختن به این
خســارات فرصت دیگری را میطلبد .اما شایسته
است دولت به جای فرافکنی و توجیه کم کاری و
تعلل خود ،الاقل اخرین الیحه بودجه ســنواتی را
با لحاظ کردن اصالحات ساختاری تقدیم مجلس
کند و یک میراث ارزشمند از خود برجای بگذارد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
| آگهی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰ ۲۳۶۶مــورخ
 99 / ۷ /10هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم اکرم
صمصامــی فرزنــد غالمحســین بــه شــماره شناســنامه  ۳۵۲۰۸۷۷۷۳۲کد
ملــی  ۳۵۲۰۸۷۷۷۳۲صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک باب
خانــه بــه مســاحت  250 / 33متــر مربــع در قســمتی از پــاک  ۹۱۷اصلی
واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس صادقی
و شــرکاء محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت
مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد .
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تامین مالی جمعی در شــرایطی که دولت با کسری بودجه برای پروژه
های عمرانی مواجه اســت می تواند یکی از روش های مهم در تامین
مالی پروژه های عام المنفعه در کشور باشد.
بدونشک بودجههای محدود دولتی برای توسعه زیرساختهای مورد
نیاز کشور در شرایط فعلی کافی نیست و به همین سبب زمان ساخت
پروژههای اولویتدار برای کشــور بســیار طوالنی شده است؛ یکی از
راههای حل چنین چالشی ،روی آوردن به سوی سرمایهگذاری مردمی
برای بهرهبرداری ســریعتر از پروژههایی است که نهایت ًا خود مردم از
آنها منتفع خواهند شد در این باره محمد جواد شاهجویی ،کارشناس
مسائل حمل و نقل یادداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است
که از نظرتان میگذرد؛
پس از بحران مالی ســال  ۲۰۰۸میــادی در جهان و کاهش تمایل
بانکها نســبت به اعطای وام به کسب و کارها ،کارآفرینان و مدیران
کســب و کارهای نوپا تصمیم به اتخاذ تدابیــر جایگزین برای تأمین
ســرمایه مورد نیاز خود نمودند .یکی از این تدابیر ،تأمین مالی جمعی
یا ســرمایه گذاری جمعی بود؛ البته ســرمایه گذاری جمعی قدمتی به
مراتــب طوالنیتر دارد اما باید اذعان نمود که در مدل جدید ســرمایه
گذاری جمعی ،دایره مخاطبین و یا اصطالح ًا ســرمایه گذاران از سطح
معتمدین ،خانواده ،دوستان و یا شرکای نزدیک سرمایه پذیر فراتر رفته
و به مدد بسترهای اینترنتی ،تعداد سرمایه گذاران بالقوه برای هر پروژه
افزایش یافته است.
تا پیش از شــکل گیری و معرفی روشهای سرمایه گذاری جمعی به
شکل امروزی ،بیشتر کسب و کارها اولین گزینه تأمین مالی را دریافت
تسهیالت بانکی و غیر بانکی میدانستند؛ هر چند هنوز هم در بسیاری
از جوامع ،دریافت وام یکی از گزینههای جدی و پر طرفدار برای ایجاد
و یا توسعه هر کسب و کار یا پروژه است اما میتوان نشانههایی از رشد
سرمایه گذاری جمعی و اقبال به این روش تأمین مالی را در بسیاری از
اقتصادهای پیشرفته دنیا مالحظه کرد؛ چرا که مزیتهای این شیوه از
تأمین مالی ،میتواند افزایش نرخ رشد کسب و کارها و در نهایت رشد
و توسعه اقتصادی کشورها را رقم بزند.
 ۶منفعت سرمایه گذاری جمعی نسبت به تسهیالت بانکی
جدا از مزیتهای تأمین مالی جمعی برای ایجاد و یا توســعه کسب و
کارها ،امروزه دولتها و نهادهای عمومی نیز از این روش تأمین مالی
اســتقبال میکنند از عمده دالیل این اســتقبال میتوان به مواردی از
جملــه اتکا به منبع نقدینگی نامحدود مردمــی به جای منابع محدود
بودجههای دولتی ،توانایی تأمین مالی برای پروژههای زیرساختی که از
نظر اقتصادی اولویت ندارند اما در جهت خدمت رسانی به عموم مردم
مــورد نیازند ،درگیر کردن منافع عموم مردم با منافع کالن کشــور و
تقویت روحیه همکاری و تعامل عمومی در جهت توسعه کشور ،دخیل
کردن مردم به عنوان ذینفــع در پروژهها و ایجاد روحیه مطالبه گری
مردمی برای تضمین مدیریت صحیح پروژهها ،کاهش ریســکهای
ناشــی از مدیریت مســئولیتناپذیر ،افزایش هزینه سو مدیریت و در
نهایت افزایش سرعت انجام پروژهها و به ثمر رسیدن آنها به واسطه
تأمین مالی پروژه به صورت یکجا ،در عوض تأمین مالی قطره چکانی
با بودجههای دولتی اشاره نمود.
بدون تردیــد تأمین مالی جمعی میتواند یکی از روشهای مهم در
تأمین بودجه مورد نیاز ســاخت پروژههای عام المنفعه در کشور ما
باشــد؛ آن هم در شرایطی که به واسطه وجود تحریمهای ظالمانه و
جنگ اقتصادی ،دولت در تأمین بودجههای مورد نیاز ســاالنه برای
امور اولویت داری چون سالمت عمومی ،آموزش همگانی و مسائل
دفاعی نیز با چالشهای متعددی روبروست .در چنین وضعیتی ،عالوه
بر اینکه پروژههای مهم زیرساختی کشور سالهای سال معطل بهبود
شرایط خواهند بود ،آســیب حاصل از اجرایی نشدن زود هنگام این
پروژهها نیز موجب خســارت بیشتر به کشور خواهد شد؛ برای مثال،
اگر پروژههایی همچون خط آهن شلمچه-بصره و خط آهن رشت-
آستارا که تکمیل کننده کریدورهای ترانزیتی مهم کشورند تا به امروز
و به کمک تأمین مالی جمعی افتتاح شده بود ،میتوانست در شرایط
جنگ اقتصادی ،یکی از مهمترین منابع تأمین ارز مورد نیاز کشــور
بوده و تا حد زیادی تکانههای اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی
را خنثی نماید .عالوه بر این ،افتتاح چنین پروژههایی میتوانســت با
وابسته سازی تجارت دیگر کشــورها و بازیگران مهم منطقهای به
اقتصاد ایران ،دست برتر دیپلماسی اقتصادی را برای کشور به ارمغان
بیاورد؛ لکن متأســفانه به دلیل گره زدن ساخت چنین پروژههایی به
بودجههای محدود و ناپایدار دولتی ،هنوز هم امیدی به ســاخت این
خطوط در ســالهای آتی وجود ندارد.الزم به ذکر اســت که تأمین
مالی جمعی البته مالحظات مهمی نیز دارد که باید حتم ًا مورد توجه
قرار گیرد؛ از مجموعه این مالحظات میتوان به مواردی چون ایجاد
پلتفرمهای صحیح و به کارگیری رویههای درســت جذب سرمایه،
دقت در هزینــه کرد ،تالش برای بهره برداری درســت و بهینه از
زیرســاخت ایجاد شده با استفاده از سرمایههای مردمی و در نهایت،
صیانت و حفاظت از سرمایه مردم توسط دولت و نهادهای نظارتی و
مجریان پروژه اشاره نمود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیتی تبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مــورخ
شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۷۴۰۰۱۰۵۲۴۳۷
رای
برابــر
 99 / ۷ /13هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجتبــی
عباســی رضائــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ۳۵۳۰۰۳۴۰۹۶
کــد ملــی  ۳۵۳۰۰۳۴۰۹۶صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  171 / 92مترمربــع در قســمتی از بــاک
 916 / 47اصلــی واقــع در بابــا علیشــاه گنــاوه خریــداری مــع الواســطه
از آقــای منصــور تــوكل محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عموم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی
نمــی باشــد .
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