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صفحه 4
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ 
۲ جمادی الثانی ۱44۱ -شماره ۲۲۳۹۳

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

برگ ســبز خودرو سواری ســایپا 111SE به شــماره پالک 977ل74 ایران 14 
به رنگ ســفید-روغنی مدل 1393 و شــماره موتور 5120161 و شــماره شاسی 

NAS431100E5781940 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری سایپا 131SE به شــماره پالک 684ق95 ایران 14 
به رنگ ســفید مدل 1397 و شــماره موتور M13/6157506 و شــماره شاسی 

NAS411100J3460400 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند مالکیت و کارت مشخصات و پالک شهربانی و بیمه نامه شخص 
ثالث و کارت سوخت خودرو کامیون یخچالدار ایویکو-سی 9-60 به شماره پالک 
844ع22 ایران 14 به رنگ ســفید- معمولی مدل 1382 و شماره موتور 850517 

و شماره شاسی C609000845 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو ســواری پژو 405GLX-XU7 به شماره پالک 
592 پــالک ویلچر 11 ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1394 و شــماره 
موتور 124K0632255 و شماره شاسی NAAM01CA6FR208740 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برگ سبز خودرو سواری پراید جی ال ایکس آی به شماره پالک 998ط11 ایران 14
 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1389 و شــماره موتور 3681035 و شماره شاسی  

S1412289643505 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 212ن 98 ایران 14 به 
رنگ سفید- روغنی مدل 1396 و شماره موتور M13/5911957 و شماره شاسی 

NAS411100H1024399 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ســلطان مراد رئیســی فیل  آبادی فرزند غفار به 
شــماره شناسنامه با ارائه 2 برگ استشــهادیه محلی مصدق شده 
اعالم نموده است که ســند مالکیت سه  دانگ مشاع از ششدانگ 
مشــاع یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15440 متر مربع به 
شــماره مسلسل 255362 ســری الف/ 79 پالک 1211 فرعی از 
434 اصلی واقع در روســتای فیل آباد به شماره صفحه 173 دفتر 
امــالک جلد 24 ذیل شــماره ثبت 3321 بــه نامش ثبت و صادر 
گردید ســپس مالک ســند موصوف را مفقود نموده و درخواست 
صدور ســند المثنی را نموده اســت لذا طبق تبصره یک اصالحی 
مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد و 
هــر کس مدعی انجام معامله )غیــر از آنچه که در این آگهی ذکر 
شــده( نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرســد یا در صورت اعتراض ســند ارائه نشود سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 علی رحیمی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فارسان

شناسنامه مالکیت سواری پراید هاچ بک سفید روغنی مدل 1386 به شماره انتظامی 331 ط 99 
ایران 13 شماره موتور 2225915 شماره شاسی S1442286190339 به مالکیت ماشاءاله شفایی 

لنجوانی شماره ملی 1288071086 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چون آقای مهدی احمدیان مالک کامیون مدل 1384 به شــماره انتظامی 537 ع 53 ایران 23 
و شماره شاسی 37911783003579 و شماره موتور 37912004230204 به علت فقدان سند، 
تقاضای صدور المثنی نموده اســت، لذا چنانچه هر گونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود 
دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشــر آگهی با در دســت داشتن مدارک کافی به دفتر شرکت 

ایران خودرو دیزل واقع در کیلومتر 8 جاده تهران ساوه مراجعه نمایند.

 آگهی دعوت شرکت تعاونی مسکن سازمان تعاون 
و مصرف شهر و روستا در حال تصفیه )نوبت اول(

از کلیــه اشــخاص حقیقی و حقوقی دعــوت به عمل می آید جهت اعالم و بررســی هرگونه 
 مطالبات و اســناد و مدارک و ادعا از شــرکت اعم از بدهی یا مطالبات دارند در ضرب االجل 
سه  ماهه از تاریخ انتشار اولین آگهی )1398/11/8( به مدیران تصفیه شرکت مذکور به نشانی 
ســاختمان الهی وزارت صمت مراجعه نمایند. در صــورت انقضای مهلت مذکور و اعالم ختم 

تصفیه هرگونه ادعایی طبق موازین قانون تجارت مسموع نخواهد بود.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن شهر و روستا

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
39/800/00060/500/000 پراید 1111
37/381/00055/700/000پراید 2131
40/330/00063/500/000پراید 3151
155/000/000224/000/000چانگان4
43/460/00067/500/000تیبا صندوق دار5
55/960/00073/000/000ساینا دنده ای6
63/158/00086/500/000پژو 7405
8SLX 67/998/00099/500/000پژو
65/578/000107/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000109/000/000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00095/500/000پژو 206 تیپ 122
83/690/000120/000/000پژو 206 تیپ 135
80/303/000120/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/00090/400/000سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000104/000/000سمند
17EF7 129/500/000-سمند دوگانه سوز
83/623/000130/000/000دنا18
185/000/000-تندر پالس دنده19
96/730/000140/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000458/000/000مزدا213
22H30 -170/000/000
--استپ وی23
181/000/000-  207 اتوماتیک24
114/994/000404/000/000پژو252008
67/203/00095/500/000رانا26

رئیس  ستاد مبارزه باقاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
برخی از مصوبه واردات کاالهای ته لنجی سوءاستفاده 
کردند، گفت: به دنبال این هستیم که باتجدیدنظر در این 
آیین نامه بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

علی مویدی خرم آبــادی در گفت و گو با خبرگزاری مهر 
در مورد تخلف در ترخیص کاالی همراه ملوان - تحت عنوان 
ته لنجی- در چارچوب مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت و 
آئین نامه اجرایی آن، اظهار داشت: در آئین نامه مذکور، واردات 

کاالهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است 
بلکه سقف دارد. وی افزود: برای ملوانان و کسانی که در این 
بخش کار می کنند، سقفی گذاشته شد اما گاهی اوقات شاهد 
هستیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور کرده است که 

کاالی اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب می شود.
رئیس  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: 
به دنبال آن هستیم که با تجدیدنظر در این آئین نامه و مقررات 

بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

مویدی در مورد اینکه چه زمانی اصالح آئین نامه مذکور به 
سرانجام می رسد، گفت: تالش می کنیم تا پیش از نوروز ۹۹، 
سقف را تعیین کنیم تا راه های تخلف مسدود شود. بهمن ماه 
سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد که به 
دلیل اعالم ممنوعیت ســفارش واردات هزار و 33۹ قلم کاال 
از ســوی دولت در ابتدای سال ۹۷، آئین نامه های ساماندهی 
فعالیت مرزنشینان و ورود کاال توسط مرزنشینان تحت شعاع 
قرار گرفته که الزم بود برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان 

و فعالیت مرزنشینی، اقالم ضروری از فهرست ثبت سفارش 
خارج شود. در همین راستا ۴۸ قلم کاالی مجاز وارداتی برای 
مرزنشــینان و ۱۰۰ قلم کاالیی کــه در چارچوب آئین نامه 
ساماندهی بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی 
معاف هستند، اعالم شد. پیش از این اقالم خوراکی ۷۰ درصد 
و اقالم غیرخوراکی 3۰ درصد معافیت داشــتند که با مصوبه 
بهمن ماه ســال گذشته دولت، اقالم خوراکی تا ۱۰۰ درصد 

و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( از ارائه طرح جامع 
ساماندهی مناطق محروم حاشیه شهر اهواز به استاندار خوزستان 

خبر داد.
سعید محمد در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در حاشیه مراسم ارسال 
۱2 هزار بســته معیشتی به مناطق محروم اســتان خوزستان و سیستان و 
بلوچستان اظهار داشت: در راستای اجرای تدابیر رهبر معظم انقالب، مبنی 
بر محرومیت زدایی، مردم داری و مردم یاری در مناطق محروم کشور قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه پاســداران انقالب اسالمی، طرح جامع 
ســاماندهی مناطق محروم حاشیه شهر اهواز را تدوین و به استاندار محترم 

خوزستان ارائه کرده است. 
وی افزود: در صورت موافقت، این قرارگاه آمادگی دارد مناطق حاشیه ای 
شهر اهواز شامل کوت عبداهلل، حصیریه، عین دو و... را ساماندهی کند. فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
گرچه اجرای ابرپروژه های زیادی را در کارنامه خود دارد اما به منظور بهبود 
رفاه اقشار ضعیف جامعه، در شعاع ۷۰ کیلومتری پروژه های عمرانی در سراسر 
کشــور پس از شناسایی مشکالت روستاها و مناطق کمتربرخوردار، اقدام به 

محرومیت زدایی از آنها می کند.
محمد افزود: این امر عالوه بر ایجاد بارقه امید در بین مردم مناطق محروم، 
زمینه عمق بخشی انقالب و تحکیم پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را فراهم می سازد.گفتنی است، به علت وجود مشکالت فراوان در حاشیه شهر 
اهواز، ضروری اســت تا کمیته انتظامی امنیتی در شورای شهر اهواز تشکیل 
شود تا به مشکالت امنیتی این مناطق رسیدگی کند. یکی از مشکالت مناطق 
حاشیه شهر اهواز و مناطق محروم از جمله مالشیه عدم تعیین محدوده مناطق 
شهر است. تنها درمانگاه موجود در این منطقه به دلیل نبود پزشک و پرسنل 
متخصص وضعیت خوبی ندارد. آب آشامیدنی این مناطق بی کیفیت است و 
سرازیر شدن فاضالب به نحوی است که در خیابان ها برکه تشکیل شده است.
در استان خوزستان ۸۵۰ هزار حاشیه نشین وجود دارد که این جمعیت 
از جمعیت هرکدام از پنج اســتان ایالم، خراســان شمالی، سمنان، خراسان 
جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد بیشتر است. حاال بیشتر مهاجرت های استان 
خوزســتان درون استانی بوده است و در سال های گذشته بسیاری از ساکنان 
مناطقی که کشــت دیم داشــته اند مهاجرت کرده اند و حاشیه نشین شهرها 
شده اند. با این تفاسیر اواخر سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی گفت: 
مهار حاشیه نشینی در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان به بنیاد 
مســکن واگذار شده اســت.  اما انگار کاري انجام نشده است. نصف جمعیت 

حاشیه نشین استان خوزستان در شهرستان اهواز ساکن هستند.

رئیس  مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار تأکید 
کرد: دلیل مشکل زا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و 

انواع و اقسام حمایت ها است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، علی فیروزی با بیان اینکه یکی 
از موضوعات مطرح شــده در هیئــت مقررات زدایی رفع انحصار 
در صدور مجوزها اســت، گفت: مجوز برای تاســیس داروخانه ها، 
سردفتری و طرح نویسی برای بانک ها از جمله مواردی هستند که 

در آنها انحصار وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل مشکل زا بودن صدور مجوز، ارتباط 
آن با رانت و انواع و اقســام حمایت ها اســت. مجوزها زمانی که با 
رانت گره می خورند، بالقوه فسادخیز می شوند. همچنین زمانی که 
شــرایط و ضوابط عادالنه برای کسب کارها گذاشته و بازار رقابتی 
شــود، خود به خود بازار تنظیم می شــود و آن زمان دیگر مجوز 

ارزشی پیدا نمی کند.
رئیــس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کســب و کار وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بزرگ ترین مشــکل ایجاد کسب وکارها را 
استعالم دانســت و ادامه داد: به عنوان مثال فردی برای تاسیس 
مرغداری، گلخانه و... باید اســتعالم بگیرد که آن مکان در حریم 
میراث فرهنگی، رودخانه و... نیست که این موارد در مجموع زمان 

خیلی زیادی را برای ایجاد کسب وکار ایجاد می کند.
فیــروزی با بیان اینکه مجوزها، مدارک، شــرایط و زمان آنها 
شفاف نیستند، به عنوان مثال مجوز موافقت اصولی برای ساخت 
بیمارستان معادل 3۶۵ روز است، افزود: دستگاه ها و سازمان هایی 
که در این زمینه با هیئت مقررات زدایی همکاری کردند شــامل 
وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف 

و مراکز اصناف وزارت صمت هستند.
وی ادامه داد: ســازمان هایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان 
برنامــه و بودجه، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در زمینه 
امور هیئت مقررات زدایی همکاری نکردند. همچنین شهرداری در 
یک دوره ای اطالعات مجوزهــا را بارگذاری می کرد؛ درحالی که 
تاکنون شهرداری ها به خصوص شهرداری شهرهای کالن در دوره 
جدید، همکاری نکرده اند. عالوه براین، سازمان صدا و سیما نیز در 
زمینه صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر و بنیاد مســکن هم باید 

اطالعات مجوزهایی را که به مردم می دهند را وارد کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه محدودیت جغرافیایی و جمعیتی 
لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه 
می شــود، اظهار کرد: هیئت مقررات زدایی شامل سه نهاد نظارتی 
همچون، سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات 
است که برای برخورد با عدم همکاری سازمان ها در این زمینه اقدام 
می کنند و سازمان بازرسی در این موضوع ورود کرده و گزارش های 

خود را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است.
فیروزی درباره انحصار مجوز کانون ســردفتران، توضیح داد: 
این موضوع نیازمند اجازه رئیس محترم قوه قضائیه است و ایشان 
اعالم کرده اند که بهبود کســب و کار، امر به معروف اســت که به 
زودی اجازه می دهند تا به این حوزه ورود کنیم. همچنین، درباره 
لغو انحصار صدور مجوز کانون وکال نیز، درخواســت داده شده که 
رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند چون از 

نظر ما در این زمینه انحصار وجود دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد: رمز دوم فعلی کارت های بانکی از امروز 
)هشــتم بهمن ماه ( در بانک ها و موسسات اعتباری به تدریج قطع 

می شود.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطالع رســانی انجام شــده در مورد قطع 
رمز دوم ایســتا )رمز دوم فعلی کارت بانکی( در هفته دوم دی ماه، به اطالع 
هموطنان عزیز می رســاند این سرویس از امروز؛ هشتم بهمن  ماه در بانک ها 
و موسسات اعتباری به طور تدریجی ظرف چند روز قطع می شود و تنها رمز 

دوم پویا، قابل استفاده است.
 الزم به ذکر است انجام خرید های اینترنتی بدون حضور کارت تا سقف 
مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر 2۴ ساعت با رمز دوم ایستا قابل 
انجام است. در همین زمینه به آگاهی می رساند رمز دوم ایستای کارت های 
بانکی بانک های صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و بانک های قرض الحسنه 
رســالت و ایران- ونزوئال در روز دهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران در روز 

دوازدهم بهمن ماه غیر فعال می شود.
 قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقبا اعالم خواهد شد. 
در پایان مجدد تاکید می شــود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده 
نسبت به فعال سازی »رمز دوم پویا« از طریق مراجعه به وب سایت بانک خود 

یا خودپرداز یا شعبه بانک خود اقدام کنند.
مشتریان بانکی برای فعال سازی رمز دوم پویای پیامکی کافی است شماره 
تلفن همراه خود را در یکی از درگاه های بانکی تایید و پس از آن قادر خواهند 
بود با فشردن دکمه »دریافت رمز دوم پویا« در درگاه های پرداخت، رمز دوم 

پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.

سرویس اقتصادی-  
در شرایطی که دولت دوازدهم به سال های پایانی 
عمرش نزدیک شــده و مردم انتظــار دارند نتیجه 
وعده های اقتصادی محقق شود، رئیس جمهور به جای 
ارائه کارنامه دولت، همچنان مشغول حاشیه سازی است. 
حسن روحانی، روز گذشــته در همایش استانداران و 
فرمانداران سراســر کشــور، باز هم روند سخنان حاشیه ای 
 ،FATF ،خود را ادامه داد و دربــاره موضوعاتی مانند برجام
انتخابــات و... ســخنان عجیبی را به زبــان آورد. برخی از 
اظهارات وی به شــرح زیر اســت. ... اخیراً بعضی ها نسبت 
به این کلمه »همه پرسی« حساسیت پیدا کرده اند و بعضی 
از حساســیت ها نه به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید 
مواظب باشــد که این بیماری سرایت نکند. نمی شود یک 
قانــون و مقرراتی که دولت آن را تصویــب کرده به عنوان 
الیحه داده به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت، آن را 
تصویب کرده، بین زمین و آســمان بماند و روابط  ما با دنیا 
دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می شود و مگر می شود 
روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در 
این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به صورت الیحه تصویب 
کــرده و مجلس تصویب کرده و رهبری  هم که به صراحت 
می گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می شود؟ 
اینها باید پاسخگو باشند و نمی شود با شعار و چهار تا حرف 
در فضای مجازی یا حقیقی و  یا در این رسانه و آن رسانه، 
منافع ملی را زیر پا گذاشــت.... چرا یک عده ای   تروریست 
جهانی مثل کاخ ســفید، صهیونیسم، برخی از ارتجاع عرب 
که با آنها هستند، تصمیم گرفتند برجام را  ترور کنند، چرا؟  
چرا تیراندازی کردند به سمت برجام؟ دلیلش چه بود؟ برای 
اینکه ۹۴ برجام اجرایی شــد و کشور در سال ۹۵ باالترین 
رشــد اقتصادی را داشت. چرا اســرائیل و  ترامپ  با کمک 
عربستان، دست به دست هم دادند که برجام را  ترور کنند؟ 
برای اینکه دیدند این برجام باعث رشــد و حرکت ایران در 
منطقه و جایگاه ایران در کل منطقه است... ما االن در اینجا 
در رقابت مشکل داریم. یک ذره بیشتر یا کمتر. ممکن است 
از یک ذره بیشتر باشد االن... امیدواریم این رقابت را درست 
کنیم بگذاریم همه گروه ها بیایند. اینکه نمی شود که نهادهای 
اصلی قانونی، چهار رکنی که باید بگویند این فرد صالح است 
یا نیست، همه گزارش درست دادند، و یکی را فرستادند در 
یک کوچه ای و اصاًل معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده 
و چه گفته، بعد آمده گزارشــی نوشته، مگر می شود با یک 
چنین چیزی  کشــور را اداره کرد. اگر می خواهیم با رفتن 
در خانه ها  درســت کنیم، پس این دســتگاه ها را تعطیل 
کنیم این وزارت اطالعات و نیروی انتظامی  و دادگســتری 
برای چه داریم، برویم همان درب خانه ها و از دو همســایه 
بپرسیم... من که نمی پسندم این شکلی که االن ما صندوق 
آرا داریــم، حاال دیگه چاره نداریــم هرچه هم با آقای وزیر 
کشــور درهر دوره ای تأکید کردیم به هر حال نشد که این 
انتخابات الکترونیکی را اجرا کنیم، افغانستان هم این کار را 
کرد این کار را بکنیم اینکه چیزی نیســت آخر این چیست 
دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیندازد و باز 
یکی می خواند، یکی عالمت می زند و معلوم نیســت آن چه 
چیزی را می خواند و این کجا را عالمت می زند. بعد همه که 
عالمت زدیم یا حسن تجمیع. و آخر که می خواهند تجمیع 
کنند چه بســاطی پیش می آید آنجا باید مراقب و مواظب 
باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند... چرا 
ایــن کار را بکنیم ؟ بگذاریم الکترونیک و کمی مردم راحت 
شوند و خیالشان آسوده شود االن هم شما باید تالش کنید 
که خیال مردم را آســوده کنید با دقت و تالش، مصاحبه، 
اقدام و امکان خود وزارت کشــور با بازرسی هایی که باالی 
سِر صندوق ها تعیین می کند بازرسینی که می فرستد مردم 
دلشان قرص باشد که رای آنها کم و زیاد نشود این خیلی مهم 
است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است. امنیت بسیار 
مهم است و شما مسئول امنیت و شوراهای تامین هستید.... 
اگر باید دو یا پنج نفر تایید شــوند نگذاریم اختالف و دعوا 
درست شود، شماها که در جلسات خصوصی خود می گویید 
مجلس بعدی صددرصد مال ما هســت و اگه مال شماست 
چرا غصه می خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید 
مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدهلل مال شماست 
اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت 
باال برود مجلس هم مال شــما باشد، نوش جان شما. ما در 
این داستان اصال مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت 

حاصل شود، انتخابات سالم باشد!
مردم سخنان روحانی را فرار از پاسخگویی می دانند

حرف های حسن روحانی که بیشتر معطوف به انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی در اسفند ماه است، نشان می دهد 
دولت بخشی از توان خود را بر روی حواشی انتخاباتی گذاشته 
است، ما در اینجا به اهداف و مقاصد رئیس جمهور از مطرح 

کردن چنین ابهاماتی کاری نداریم، هرچند پاسخ به ابهامات 
وی از سوی دستگاه های مسئول نظیر شورای نگهبان می تواند 
مفید باشد اما حتی اگر فرض کنیم تمام حرف های روحانی 
صحیح است و هیچ خدشه ای به آنها وارد نیست، باز هم دولت 
وی در برابر افکار عمومی باید پاسخگوی سؤاالت زیادی باشد. 
سؤاالتی که بیشتر مربوط به وضع معیشتی مردم و وعده های 

اقتصادی رئیس جمهور است. 
سؤال مردم این است که با فرض صحت تمام حرف های 
روحانی،آقای رئیس جمهور االن باید بگوید نتیجه وعده های 
اقتصادی اش چه شد؟ از کارنامه ۷ساله دولتین روحانی چه 
خبر؟ در همین زمینه یکی از مخاطبان مردمی خبرگزاری 
فارس در ذیل اظهارات روحانی نوشته است: »آقای روحانی 
شما قبل ازاینکه به فکر رای مردم باشید جواب بدهید که تا 
به حال چه مشکلی از مشکالت مردم را حل کرده اید. جواب 
بدهید که با چه توجیهی چوب حراج به پشــتوانه پول ملی 
و طالی بانک مرکزی زدید.« در ادامه این واکنش ها، فردی 
درباره ادعاهای انتخاباتی روحانی گفته است: »این روحانی 
چرا درســال ۹۶ اینها را نگفت.« و شخص دیگری به کنایه 
نوشت: »انگار من شش، هفت ساله رئیس جمهور بودم...« 

جالب اینجاست که حتی گزاره های مربوط به انتخاباتی 
که در سخنان روحانی وجود داشت هم مورد انتقاد مردم قرار 
گرفت؛ یکی از کاربران در این زمینه ابراز کرد: »شمارش آرا 
که با خودته! با وزارت کشور! شورای نگهبان فقط نتیجه را 
تایید یا ابطال می کند.« فرد دیگری هم اظهار داشت: »قانون 
انتخابات همونیه که مجلس فعلی و شــما رو سرکار آورده. 
فقط مجریش عوض شده! بابت تهذیب نفس می فرمائید که 

رایها کم نشه! احسنت به این پند دادن به نفس خود...«
حاشیه پشت حاشیه

واکنش های مردم درباره سخنان روحانی نشان می دهد 
مردم بیش از آنکه درگیر محتوای کالم روحانی شــوند، از 
اساس آن را بی اعتبار می دانند، این یعنی مردم فهمیده اند که 
چنین سخنانی مصرف خاصی دارد - که همانا حاشیه سازی 
اســت-  و خیلی محتوای آن مهم نیست. شاهد دیگر اینکه 
هفته قبل هم وی طی سخنانی گفته بود: »اگر اقتصاددانی 
بلد اســت که با روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی 
که مردم احســاس کنند شرایط هر روز سخت تر می شود و 
تحریم های بین المللی به ما فشار آورد و در فروش محصوالت 

از جمله نفت مشکل داشته باشیم، بگوید.«
این سخنان هم که برگ دیگری از حاشیه سازی های اخیر 
روحانی به شــمار می رود، در شرایطی ایراد شده که شرایط  
تولید، در همین دولِت مدعی تعامل با غرب بسیار بدتر شده 
و در همین دو سال اخیر )۹۷ و ۹۸( حدود ۱۵ درصد حجم 
اقتصاد ایران کوچکتر شده است. البته بر کسی پوشیده نیست 
که در دولت حسن روحانی بسیاری از کارخانه ها به خاطر سوء 
تدبیر تعطیل شدند. جدیدترین نمونه این تعطیلی ها هم در 
صنعت نساجی رخ داده آن هم در شرایطی که نساجی ایران، 
صنعت توانمندی به شمار می آید. در همین زمینه حسین 
نیلفروش زاده، دبیرکل انجمن نســاجی ایران در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور 
فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشــاک از 
سال های ۹2 تا ۹۶ حدود هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت 
تعطیل شد. مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی نیز در این 
برنامه بیان کرد: با توجه به اینکه برخی صنایع پنبه را با نرخ 
3۴ هزار تومان خریده بودند قیمت تمام شده نخ برای آنها 
۴۰ هزار تومان شد اما برخی دیگر از صنایع نساجی نخ را با 
قیمت پایین تری تولید کردند که این موجب ضرر به برخی 
صنایع نساجی شد. از کشور هند نخ وارد می کنیم و صنعت 
نخ کشور را از بین می بریم و تولید پوشاک را نیز با واردات 
پوشاک بیچاره می کنیم. صنعت نساجی ایران به دلیل واردات 

نخ، پوشاک و پارچه در حال از بین رفتن است.
 مشکل از نبود ارتباط با خارج است 

یا تصمیمات خود دولت؟
در چنین شرایطی وزارت صنعت هم به جای برداشتن 
یک گام مثبت، اجازه ورود پوشاک از طریق مناطق آزاد به 
کشور را داده است! در این باره، رضا نوری، تولید کننده پوشاک 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اعالم اینکه در حال حاضر 
مناطق آزاد پر از پوشــاک فله و استوک است که به صورت 
مسافری یا روش های دیگر راهی بازار کشور می شود، گفت: 
در این شــرایط تصمیم وزیر صنعت برای مجاز شدن ثبت 
سفارش پوشاک در این مناطق برای ما عالمت سؤال دارد.

وی با  اشاره به اینکه متأسفانه با مجاز شدن ثبت سفارش 
پوشاک در مناطق آزاد آن هم به صورت چراغ خاموش بازار 
شب عید واحدهای تولیدی با خطر روبه رو شده است، بیان 
کرد: بر اســاس توافقات به عمل آمده قرار است در مناطق 
آزاد سهمیه ۵۵۰ میلیون دالر برای واردات کاال لحاظ شود 

اما مشــکل اینجاست گمرکات در تمام مناطق آزاد مستقر 
نبوده و نظارت الزم در این رابطه صورت نمی گیرد.

گفتنی است،در حالی فهرســت اقالم ورود به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در نشســت مشــترک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی تصویب و توســط وزارت صنعت به رئیس 
کل گمرک ایران ابالغ شده است که رسماً دولت مجوز ثبت 
سفارش پوشاک را در این مناطق صادر کرده است. این در 
حالی است که برای حمایت از تولید داخل واردات پوشاک 
به کشور امسال ممنوع و کسی امکان ثبت سفارش این کاال 

را در کشور ندارد.
در بخشــی از این ابالغیه آمده است: میزان سقف ورود 
کاالها در کل مناطق آزاد تجاری کشور در سال ۹۸ بر اساس 
ابالغیه ۱3۵۸2 مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال معاون اول 
رئیس جمهــور در حجم معــادل ۵2۸ میلیون دالر تعیین 
می شود. عالوه بر این تعیین میزان سهمیه بندی هر منطقه 
و ســهمیه گروه های کاالیی به عهده دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد می باشد.
در همین زمینه، دو روز پیش مهدی میراشرفی، رئیس 
کل گمرک در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، مبنی بر اینکه 
سهم مناطق آزاد از ورود کاالهای قاچاق چقدر است، گفت: 
تعیین سهم مناطق آزاد از کاالهای قاچاق کار سختی است و 
من قادر به این کار نیستم! در مناطق آزاد یکسری سهمیه ها 
وجود دارد که در دولت تصویب می شود و به این شکل ممکن 

است برخی کاالهای ممنوعه هم وارد شود. 
روغن کشی با ارتباط با خارج حل نمی شود!  
البته چنین مواردی محدود به چند صنعت خاص )مثل 
نســاجی( نیســت ولی آن قدر حجم تعطیلی ها و مشکالت 
صنایع زیاد است که به جدیدترین نمونه های این مشکالت  
اشــاره می کنیم، در واقع مواردی که در باال آمد و در ادامه 
خواهد آمــد، مربوط به همین روزهای اخیر اســت وگرنه 
پرداختن به مشکالت تولید از ابتدای دولت روحانی تا االن 

نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد. 
یکی از این نمونه ها، بحث آسیب به کنجاله هاست. در 
این باره، اکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی 
بیان کرد: عدم آشــنایی مصرف کننــدگان نهایی کنجاله 
)مرغداران و دامداران( با فرآیند خرید تحت وب در سامانه 
بازارگاه یا عرضه کنجاله شرکت پشتیبانی امور دام خارج از 
سامانه بازارگاه و عدم داشتن نقدینگی، عماًل فروش کنجاله 
استحصالی با منشــا ارز ۴2۰۰ تومانی توسط کارخانجات 

روغنکشی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: متأســفانه طی ســال های اخیر شرکت های 
دولتــی فعال در بازار کنجاله از شــرایط ویژه ای در زمینه 
تخصیــص ارز، حمل و نقل، انبــارداری و فروش برخوردار 
بوده اند و همین امر منجر به زیان بخش خصوصی شده است. 
فروش کنجاله توســط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور 
حفظ ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص باید متوقف شود 
و یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز ملزم به عرضه قانونی 
کنجاله در سامانه بازارگاه شود. حال باید از آقای رئیس جمهور 
پرسید آیا عرضه نامناسب کنجاله که به این صنعت آسیب 
زده، یا واردات و قاچاق که صنعت نساجی را به آستانه تعطیلی 

برده هم به دلیل نداشتن روابط خارجی است؟ 
تاوان سیاست انفعالی در مسکن

همچنین صنعت کاشی ســازی هم در حال حاضر در 
شــرایط نامناسبی به ســر می برد، چنانچه بهنام عزیززاده، 
مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور 
در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا گفت: رکود ساخت وساز 
باعث شــده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت 
فعالیت کند. البته از سیاست دولت حسن روحانی در زمان 
تصدی گری عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی بیش 
از این انتظاری نیســت، وزیری کــه در روز پایانی کار خود 
صراحتا اعالم کرد حتی یک خانه هم نساخته است! و حتی 
پیش از آن مسکن مهر را که منجر به خانه دار شدن حدود 
دو میلیون نفر شده بود، مزخرف نامید. بر همین اساس، تا 
قبل از روی کار آمدن عباس آخوندی در اواسط سال ۱3۹2، 
قیمت هر مترمربــع آپارتمان در تهران حدود 3/۷ میلیون 
تومان بود که در مهرماه سال ۹۷ قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در تهران به حدود ۸/۶ میلیون تومان رسید. در همین زمینه، 
حســین عبداللهی، کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال 
۹۷ بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: عالوه  
بر موارد مذکور از ۱3۹3 تاکنون تعداد ســاخت و ساز ها به 
میانگین ساالنه حدود 3۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده؛ در 
حالی که این تعداد در ســال های پیش از ۱3۹3 در حدود 
۷۰۰ هزار واحد بوده است. وی مهم ترین دلیل کاهش بیش 
از ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی سال های اخیر را اعمال 
سیاست تحریک تقاضا به جای تحریک تولید توسط وزارت 

راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی 
وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و 2/۵ 
میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی 
تقاضا معرفی کرد و طبیعی اســت که در شرایط عدم تولید 
و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث باال رفتن 

قیمت مسکن می شود.
خالصه عملکرد دولت: افزایش فاصله طبقاتی

حاال که برخی مشــکالت روز اقتصاد را بررسی کردیم، 
بهتر اســت به میراث اقتصادی حســن روحانی هم نگاهی 
بیندازیم، موضوعی که اصل انتقاد کارشناسان و مردم به دولت 
او می باشد، چراکه وی به جای پرداختن به مشکالت کشور و 
حداقل وعده هایی که داده، مدام در حال حاشیه سازی است. 
یکی از شــاخص هایی که وضع اقتصادی مردم را نشان 
می دهد میزان نابرابری درآمدی است، بر اساس آمارهای ارئه 
شده در پیوست بودجه ۹۹، ضریب جینی در کل جامعه که 
در سال ۱3۹۵، برابر ۰/3۹ واحد بوده که در سال ۱3۹۶ به 
رقم 3۹/۸۱ واحد رسیده و در سال ۱3۹۷ به ۴۰/۹3 واحد 
افزایش یافته است. این رقم در نوع خود یکی از بدترین ارقام 
موجود در زمینه نابرابری در سال های پس از انقالب می باشد. 
جالب اینکه افزایش ضریب جینی در طول دوره تصدی گری 
دولت حسن روحانی به طور مستمر بوده و آنگونه نبوده که 
تنها در یک سال شرایط نابرابری تشدید شود. به نظر می رسد 
با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به وجود آمده در سال 
۱3۹۸، طی ســال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص 
جینی را شاهد باشیم. گفتنی است، ضریب جینی یک واحد 
اندازه گیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش 
میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری 
استفاده می شود. هرچه این رقم بزرگ تر باشد نشان دهنده 

توزیع نابرابر درآمدی و باال بودن اختالف طبقاتی است. 
تداوم معضالت معیشتی و بیکاری

سقوط قدرت خرید کارمندان نیز یکی دیگر از مشکالت 
معیشتی مردم به شمار می آید. در سال جاری نرخ تورم باالی 
۴۰ درصــد بوده در حالی که حقــوق کارمندان 2۰ درصد 
افزایش یافت. )البته تورم نقطه به نقطه تا ۵2 درصد هم در 
شهریور ماه افزایش یافت که یک رکورد در حدود 3۰ سال 

گذشته محسوب می شود( 
در ســال گذشته هم نرخ تورم 3۱ درصد بود اما حقوق 
کارمندان به طور متوســط ۱۰ درصد بیشــتر شد. در سال 
آینــده هم پیش بینی ها حکایت از نــرخ تورم 3۰ درصدی 
دارد، اما دولت می خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر 
کند؛ بنابراین در سه سال ۱3۹۷، ۱3۹۸ و ۱3۹۹ شدیدترین 
سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به طوری 

که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.
البته بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان سال ۱3۹۸ 
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰/۵ درصد بوده که 
نسبت به فصل مشــابه در سال ۱3۹۷، ۱/۸ درصد کاهش 
یافته است. به نظر می رسد علت این آمارهای عجیب، تغییر 
ســن افراد در محاسبه نرخ بیکاری و  اشتغال باشد. تا پیش 
از این، شاخص های عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت 
۱۰ ساله و بیش تر محاسبه می شد اما مرکز آمار در گزارش 
فصل تابســتان، مبنای سن را پنج سال باالتر برده و اعالم 
کرده که شــاخص های بازار کار کشور را بر اساس جمعیت 

۱۵ ساله و بیش تر محاسبه و ارائه کرده است.
 بر اســاس نتایج سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 
۱3۹۵ بیش از 2 میلیون و ۹۱۱ هزار مرد و 2 میلیون و ۷۷۶ 
هزار زن ایرانی در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار داشته اند، 
یعنی مجموعاً ۵ میلیون و ۶۸۷ هزار نفر از محاسبات جدید 
شاخص های عمده بازار کار کشور حذف شده اند که طبیعی 
است با این تغییرات بزرگ در مبنای آمارگیری، شاهد کاهش 

شدید نرخ بیکاری بوده ایم.
جمع بندی

حسن روحانی چه در انتخابات سال ۹2 و چه در انتخابات 
۹۶ وعده های زیادی - حداقل در حوزه اقتصاد- داد، اما ظاهرا 
عزمی برای حرکت به سمت تحقق این وعده ها ندارد! زمانی 
رئیس جمهور می گفت چنان رونقی ایجاد می کنم که کسی 
نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشد، حاال بعد از شش 
سال خودشان به این جمع بندی رسیدند که به ۶۰ میلیون 
نفــر یارانه حمایتی پرداخت کنند! همین موضوع به خوبی 
نشان می دهد عملکرد روحانی چقدر با وعده هایش مطابقت 
داشته است! حاال هم با توجه به اینکه حدود یک سال ونیم به 
عمر هشت ساله دولت حسن روحانی باقیمانده است، دولت 
که می بیند چیزی تحت عنوان دستاورد در چنته ندارد )و به 
کارهای دولت قبلی مانند طرح شبنم، سهمیه بندی سوخت، 
مســکن مهر و... روی آورده اســت( به همین دلیل ترجیح 
می دهد با ایجاد حاشیه ها از طرفی حواس مردم را از مشکالت 
اقتصادی پرت کرده و از طرف دیگر از پاسخگویی فرار کند.

با تصویب رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای 
پرداخت عیدی کارکنان و بازنشســتگان، حدود ۱۲۰ 
هزار تومان به رقم پیش بینی شده برای عیدی امسال 

افزوده شده است.
به گزارش ایســنا، به تازگی هیات دولت و طبق روال هر 
ساله، مبلغ عیدی کارکنان را بررسی و تصویب کرد که قرار شد 
تا یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان برای شاغالن و بازنشسته ها 
پرداخت شــود. این در حالی است که طبق ماده )۷۵( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری امتیاز عیدی کارکنان در هر سال 
پنج هزار است که با توجه به ضریب حقوق میزان نهایی عیدی 
تعیین می شود و بر این اساس در بودجه ۱3۹۸، یک میلیون و 

۷۸ هزار تومان برای عیدی تعیین شده بود.
امــا آنچه که هیات دولت تصویب کرده باالتر از این رقم 
است که دلیل آن براساس آنچه نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و 
بودجه - توضیح داده است به درصد افزایش حقوق برمی گردد. 
وی گفته از آنجا که رشد حقوق در سال جاری2۰ درصد بوده 
است، در نهایت رقم عیدی نیز متناسب با آن تعیین شد. الزم 
به ذکر است که عیدی کارکنان در پایان بهمن ماه و همراه با 
حقوق این ماه به حساب شــان واریز خواهد شد. همچنین در 
الیحه بودجه ســال آینده میزان عیدی کارکنان یک میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان تعیین شده که البته میزان افزایش حقوق 

حدود ۱۵ درصد خواهد بود.

در همین حال، رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
واریز بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق خزانه برای پرداخت 
بازنشستگی های عقب افتاده در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: 
برای پرداخت های آخر ســال مشکلی نداریم و امسال به غیر 
از افزایش2۰ درصدی حقوق، حدود 33 درصد پرداختی های 

جاری در بخش انسانی یا پرسنلی افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در یکصدودهمین 
نشست اجالس رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور، با بیان اینکه ماه آینده که اسفند است، یکی از مهمترین 
پرداخت های سازمان برنامه و بودجه کشور را خواهیم داشت، 
افزود: توانستیم برای دو ماه آینده سیاست گذاری مالی خوبی 

داشته باشیم و با همه این سختی ها و مشکالت، برای پرداخت ها 
مشکلی نخواهیم داشت. وی ادامه داد: بودجه ما در قانون ۴۴۸ 
هزار میلیارد تومان تصویب شده بود اما با توجه به شرایط این 

میزان بودجه به 3۸3 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. 
البتــه یک بودجه اصالحی نیز با مبلغ 3۸۶ هزار میلیارد 
تومان تهیه کردیم و آنچه اســتفاده می کنیم بر اساس همین 

بودجه فعلی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ماه گذشته باخبر شدم 
بخشی از پرداخت های بازنشستگی در سیستم وزارت بهداشت 
پرداخت نشده و قرار است بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق 

خزانه امروز یا فردا به منظور این پرداختی ها واریز شود.

اقتصادی تصریح کردند که معافیت  کارشناسان 
مالیاتی بــرای مناطق آزاد در حــوزه ارزش افزوده 
نتایجی همچون کسری بودجه، فشار و تورم برای بخش 
مشمول، فرار مالیاتی و رواج مصرف گرایی  به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در 
یک برنامه رادیویی با  اشاره به اصالح قانون مالیات بر ارزش  
افزوده در مجلس گفت: قانون مالیات بر ارزش  افزوده دارای 
 اشکاالتی چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد و ویژه 
اســت. صابر پرنیان تأکید کرد: باید در مشوق های مالیاتی 
مناطــق آزاد برابر سیاســت های اقتصاد مقاومتی و نهضت 
تولید داخل تجدیدنظر شــود و مشــوق های مالیاتی صرفاً 
به تولیدکننده اعطا شــود. در وضعیت کنونی، معافیت های 
مالیاتــی مناطق آزاد بیشــتر مفری برای فــرار مالیاتی و 

سوءاستفاده از مشوق ها شده است.
وی افزود: چندین هزار شــرکت صوری با یک آدرس 
و کدپســتی مشترک برای فرار مالیاتی در این مناطق ثبت 
شــده است. این موارد نشــان دهنده انحراف مناطق آزاد از 
نیت قانون گذار مبنی  بر تولید صادرات محور، بهره گیری از 

سرمایه گذار خارجی و ایجاد  اشتغال بوده است.
این مسئول بیان کرد: در مناطق آزاد به واسطه معافیت 
مالیات بــر ارزش  افزوده به وفور مواد خوراکی، پوشــاک، 
شوینده، آرایشی و لوازم خانگی به چشم می خورند. با وجود 
آنکه معتقدیم گردشگری صنعت حائز اهمیتی است، خرید 
این کاالها نشــان از تبعیض، بی عدالتی، فرصت نابرابر و به 

نوعی محروم کردن دولت از انواع و اقسام درآمدها است.
یک کارشــناس اقتصادی دیگر نیز درباره معافیت های 

مالیاتی مناطق آزاد عنــوان کرد: وقتی صحبت از معافیت 
مالیاتی می شــود، به این معناست که برای تحقق درآمد از 
محل وصول مالیات، دولت با جامعه مشــمول کوچک تری 
مواجه خواهد بود. ایجاد معافیت نتایجی جز کسری بودجه، 
فشار بر بخش مشمول، فرار مالیاتی و تالش مشموالن برای 

استفاده از معافیت های مالیاتی به دنبال نخواهد داشت.
مرتضی شــجاعی یادآور شد: به گفته مدیرکل حقوقی 
دبیرخانه مناطق آزاد تا پایان تابســتان ۱3۹۸، بیش از ۱2 
هزار شرکت صوری لغو امتیاز شده اند که فلسفه شکل گیری 
چنین پدیده ای قطعاً تالش بخش مشمول برای پنهان شدن 
در ســایه این معافیت های بی قید و شــرط است. وی ادامه 
داد: سازمان امور مالیاتی در اهداف اجرای مالیات بر ارزش 
 افزوده عنوان کرده، این قانون انگیزه فرار مالیاتی را کاهش 

می دهد، با قاچاق کاال، پولشویی و اقتصاد زیرزمینی مقابله 
می کند و موجب تقویت صادرات می شود. مرور اهداف نشان 
می دهد، تا چه میزان شــمول مالیات بر ارزش  افزوده برای 
وضعیت کنونی مناطق آزاد ضروری اســت. این کارشناس 
درباره امتیازات تبعیض آمیز مناطق آزاد نیز گفت: امتیازات 
واردات خودروهای لوکس و کاالی همراه مسافر در مناطق 
آزاد مصادیق بارز تبعیض و ایجاد فرصت نابرابر هستند. چرا 
باید خریدار خودروهای لوکس خارجی حتی مالیات بر مصرف 
را هم نپردازند؟ شجاعی افزود: معافیت از مالیات بر مصرف 
برای سکنه و مراجعه کنندگان به مناطق آزاد در قالب خرید 
کاالی مسافری و مصرف در منطقه، عین بی عدالتی نسبت به 
هزینه کرد سایر هموطنان در سرزمین اصلی و موجب محروم 
کردن دولت در اوج شرایط تحریمی  از منابع مالیاتی است.

قیمت )به تومان(نوع سکه
5/027/000سکه تمام طرح جدید
4/997/000سکه تمام طرح قدیم

2/553/000نیم سکه
1/543/000ربع سکه
932/000گرمی

510/900هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز
13/409دالر
14/900یورو
17/940پوند

2/308لیر ترکیه
3/758درهم امارات
11/7دینار عراق

 آمادگی قرارگاه خاتم 
برای ساماندهی مناطق محروم حاشیه اهواز

یک مسئول:

 رانت خواری عامل انحصار 
در برخی کسب و کارهاست

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند:

رواج مصرف گرایی نتیجه معافیت مناطق آزاد از مالیات 

بانک مرکزی: 
 رمز دوم ایستا کارت های بانکی 

از امروز قطع می شود

گزارش مستند کیهان درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور

اگر حاشیه سازی تمام شد
دو کلمه هم از کارنامه اقتصادی دولت بگویید!

نوبخت:

برای پرداخت های آخر سال مشکلی نداریم

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق اعالم کرد:

سوءاستفاده برخی افراد از مجوز واردات کاالی ته لنجی 


