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مشاور حقوقی

آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگ ســبز خــودرو کامیونت 
ون نیســان مــدل 1382 به 
 رنگ آبی و به شماره شهربانی 
432 ب 94 اهــواز و شــماره 
و شــماره  موتــور 219148 
مفقــود   D18296 شاســی 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

یک برگ فرم شــماره 5 نظام 
مهندســی به شــماره سریال 
ره  شــما و   10475878
ثبــت 340002895 بــه نام 
محمدحســین افضلــی مفقود 
شده اســت و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شهـرک غـرب
420 متر بنای آموزشی نوساز 
بــا موقعیت اســتثنایی جهت 
موســیقی،  زبان،  آموزشــگاه 
بازیگری، کنکور فنی حرفه ای 

و سایر 

09124579849

برگ سبز و یک عدد پالک خودرو 
کامیونت ون نیسان، مدل 1385 
به رنــگ آبی به شــماره انتظامی 
414 ب 17 ایــران56، شــماره 
موتور 343101 و شماره شاسی 
J032496 به نام رضا مالح فرقانی 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند مالکیت )برگ ســبز( و 
کارت مشخصات پژو 206 به 
شــماره انتظامی 834 ص 46 
ایران 93 مدل 1383 موتور 
 10FSM84712701 شاسی 
83621646 بــه نام محبوبه 
طارمی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند مالکیت راهور خودرو 
تیبا 2 ســفید مدل 97 با 
شــماره پــالک 211 و 24 
ایران 10 و شماره شاسی 
 NAS821100J1150756
مفقــود گشــته و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شرکت توان پیمایش امن 
تخصصــی  یــی  به جا جا
دستگاه های مین فرم کولینگ 
هواساز، UPS چاپگر با ابزار و 
کامیون جک دار مجهز به انواع 

جرثقیل- شبانه روزی 
»دفتر« 55853183 

09126080139

سند خودرو هاچ بک سایپا تیپ 
111SX مــدل 1391 به رنگ 

ســفید و به شــماره شهربانی 
747 ل 22 ایران 24 و شماره 
موتور 4743605 به شــماره 
 S5430091721848 شاسی
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

پــالک  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
 125CC موتورسیکلت احسان تیپ
رنگ قرمز- گوجه ای مدل 1390 به 
شماره موتور 156FMI0233783 و 
 N2N***125E9026648 شماره تنه
و شماره پالک 63475 ایران 565 به  
نام ســجاد انصاری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسیکلت پرواز تیپ 
125 به رنگ مشکی مدل 1389 
و شــماره موتــور 110110320 
 8950719 شاســی  شــماره  و 
شــماره پــالک 53958-637 به 
نام هادی قلی زاده به شــماره ملی 
4431884858 مفقــود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت و برگه کمپانی 
خودرو ســواری تیبا مدل 91 
به شــماره پالک 649 ط 42- 
ایــران 77 به شــماره موتور 
8052076 و شــماره شاسی  
S5810091710106 به نام 
آذر تقوایی نیا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســواری پرایــد جی تی ایکــس آی مدل 
1389 به شــماره انتظامی 979 ج 27 
ایران 58 شــماره موتور 3445733 و 
شماره شاسی S1412289178154 به 
نام محمدرضا فرهادی فرزند حسینعلی 
شــماره ملــی 3539648399 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

 MVMX33 کمپانــی بــرگ 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 1030275030313
شــهربانی شــماره   بــه 

ایــران 20   597 ب 47 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

)آگهی مفقودی(
جواز حمل ســالح شــکاری دو 
لول ســاچمه زنی ته پر ساخت 
روسیه کالیبر 12 شماره سالح 
2385656 متعلق به اینجانب 
بــرادران فرزنــد  حبیب الــه 
غالمحسین شماره شناسنامه 
یــا کدملــی 2181251355 
مفقــود  بهشــهر  از  صــادره 
گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کلیــه مدارک شــامل شناســنامه 
ه  ر شــما بــه  ملــی  ت  ر کا و 
شــماره  بــه  و   0080405657
شناســنامه 494 نام پــدر محمد 
متولــد 1365/5/4 و همچنیــن 
سند کمپانی و برگ سبز خودروی 
پراید به رنگ سفید روغنی مدل 
1392 بــه شــماره  پــالک 326 ه  
69 ایران 55 و به شــماره موتور 
486134 و بــه شــماره شاســی 
بــه   NAS411100D1255241
مالکیت میثم الهوردیان ســریک 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانــب اســداله احمدی فــرد مالک 
خودرو ســواری پــژو آردی 1600آی 
 33 482د انتظامــی  شــماره   بــه 
ایران 63 موتــور 11685001267 
شاسی 15401646 به علت فقدان 
سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی 
نموده است چنانچه هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

بهترین خریدار نقدی در محل شما 
رند... معمولی

33381010-091221180403

قرائت قرآن، ادعیه و دعای ندبه، اشعار 
و اجرای مراسم شاد و حزن مناسبتی

09120430731

کارت هوشــمند کامیونت فوتون 
کانتین فلزی به شماره 2503934 

مفقود و فاقد اعتبار است.

استخدام

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

33118052
33112291-5
33902599
33942000
33910862
33112296-9 
 33113519

33110210
33911568
 33119236
33911566
3311805۷
      33110202 

مرکز

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

کـاشان- حسـن آبـاد
210 متر زمین دورکشــی شده دارای 

آب و برق و گاز و تلفن 120 میلیون
09125729608 -09101729608

کترینگ مجهز فعال به مســاحت 100 
متــر با کلیــه تاسیســات و 4 خط تلفن 

واقع در اشرفی اصفهانی جهت اجاره
09123830900

منطقه سی سنگان
)روستای انارور(

300 متر زمین 100 متر بنا
محصور با دیوارهای بلند

دو بر با ویو جنگل
قیمت 580 میلیون

09129524139 

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

اجرای سقف بتونی با اسکافلد 
اجرای وافل یوبیوت و کوبیاکس 

و دال دوطرفه 
09127927709

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
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ده خط ویژه 88438191 - 09124917054

*دپارتمان ملکی دپارتمان اداره کار
*دپارتمان حقوقی دپارتمان کیفری
*دپارتمان شرکت ها دپارتمان بانکی
*دپارتمان خانواده دپارتمان بورس

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

تولید و پخش کت و شلوار 
تمام صنعتی 

09194107707
مهندسین مشاور زرین کلید
طراحان حرفه ای انواع وب

سایت، اپلیکیشن، سئو، پشتیبانی
88552190 -09021248883

افراد با تجربه در فروش 
ماشین آالت و مصالح 

ساختمانی- درآمد باالی
 10 میلیون در ماه با فروش 

دیزل ژنراتور

88544054
09121068968

 315MVM برگ ســبز خودرو
ســفید  رنــگ  مــدل 1395 
ک پــال ه  ر شــما غنــی  و  ر

 337 م 57 ایران 99 شماره 
شــماره   043911 موتــور 
شاســی 1034064 بــه نام 
علی رضــا دادپــور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
بنــز CLS350 مــدل 2008 رنگ 
نقره ای متالیک به شماره شهربانی 
375 س 53 ایران 74 و شــماره 
 WDDDJ56X48A128589 شاسی
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
بنــام   27296430799693 
مهــدی واعظی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

توضیح و تصحیح
بدینوسیله به استحضار می رساند که در مجمع عمومی عادی 
به طــور فوق العاده شــرکت تعاونی حمل و نقــل تریلی داران 
خوزستان درج شده در روزنامه کیهان مورخ 98/9/4 در سطر 
سوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صحیح می باشد که 

بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی تغییرات شرکت ساختاب نوین بندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 3754 و شناسه ملی 10800065591

به اســتناد صورت جلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/8/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار 

ذیل تعیین گردید:
آقای داریوش رسولی به شماره ملی 3391366281 به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم خدیجه کهوری نژاد بندری 
به شماره ملی 3391879491 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
خانم مریم پوالدخای به شماره ملی 3391453036 به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره خانم ســحر   رســولی به شماره ملی 
3392529011 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا 
بستانی به شماره ملی 3673566172 به عنوان عضو هیئت 
مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء  انتخاب 
و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

آگهی تغییرات شرکت ساختاب نوین بندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 3754 و شناسه ملی 10800065591

به اســتناد صورت جلســه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 
1398/8/2 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند:
آقای داریوش رسولی به شماره ملی 3391366281 خانم مریم 
پوالدخای به شماره ملی 3391453036 خانم خدیجه کهوری نژاد 
بندری به شــماره ملی 3391879491 خانم ســحر   رسولی به 
شــماره ملی 3392529011 آقای محمدرضا بستانی به شماره 
ملی 3673566172 خانم حمیده کهوری نژاد بندری به شماره 
ملی 3392021857 به سمت بازرس اصلی آقای داداهلل جوام 
به شماره ملی 3391435984 به سمت بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران  انتخاب بازرس 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی  های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

* سلفچگان*
اقتصادی  ویــژه  منطقه 
یک قطعه زمین صنعتی 
فروشــی  متری   2500

800 میلیون 
09128026598

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت گروه آریا پالست ماشین سهامی خاص ثبت

 به شماره 404021 
بدینوســیله از کلیه سهامداران یا وکالی رسمی آنان دعوت به 
عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شــرکت گروه آریا پالست ماشــین سهامی خاص ثبت به شماره 
404021 شناســه ملــی: 10320552349 که راس ســاعت 
9 صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 98/09/21 در آدرس: تهران 
خیابان دکتر شــریعتی نرســیده به دو راهی قلهک کوی میری 
پالک 30 طبقه 3 کدپســتی 1949913974 تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت  های 
مالی منتهی به 97/12/29

2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4- ســایر مواردی که در صالحیت  مجمــع عمومی عادی به طور 
فوق العاده باشد.

هیئت مدیره

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ستکان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 23790 و شناسه ملی 10100692560

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ستکان )سهامی خاص( یا نمایندگان قانونی 
آنها دعوت می  شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 98/09/30 که در محل قانونی تشکیل می شود. حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه 2- سایر موارد
به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه معتبر برای حضور نمایندگان 

اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه مجمع فوق  الزامی می باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت ستکان)سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 14 رباط کریم 

)در حال تصفیه(
شماره ثبت 812 تاریخ چاپ: 98/9/6

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مسکن مهر 14 
رباط کریم در ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1398/09/20 واقع در رباط کریم 
آبشناسان مهر 14 بلوک 4 واحد 9 دفتر تعاونی برگزار می گردد. از اعضا دعوت 
می شــود شــخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این 
جلســه حضور به هم رســانید. ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 
آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/09/16 در محل دفتر 
تعاونی حاضر شوند. )حضور وکیل و موکل با ارائه کارت شناسایی الزامی است(. 
ضمنا داوطلبین ســمت هیئت تصفیه تا یک هفته بعد از انتشــار آگهی فرصت 
دارند جهت کاندیدا شدن در سمت مذکور با در دست داشتن مدارک شناسایی 
و مدارک عضویت و فرم تکمیل شده کاندیداتوری سمت هیئت تصفیه به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه 2- تمدید مدت تصفیه 3- تمدید ماموریت 
هیئت تصفیه و در صورت عدم تمدید انتخاب اعضای هیئت تصفیه 4- تعیین 
محل تصفیه 5- تصمیم گیری در خصوص عضویت کسانی که به علت عدم واریزی 

آورده عضو واحد دریافت نکرده اند.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی

برگ ســبز و کارت مشخصات خودرو سواری ســایپا تیبا به شماره پالک 761 هـ 61 
ایران 33 به رنگ ســفید مدل 1398 و شماره موتور M15/8709235 و شماره شاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــNAS811100K5836233 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو سواری- هاچ بک سایپا 111SE به شماره پالک 855 هـ 13- ایران 14 
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1397 و شماره موتور M13/6170786 و شماره شاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ NAS431100J1034870 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز خودرو وانت دوکابین پارس خودرو پیکاپ ریچ D4WD به شماره پالک 
471م47- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1394 و شماره موتور ZG24464025 و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره شاسی NAPDB4P27F1002565 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
گواهینامــه موقت پایان تحصیالت اینجانب امیر مهاجری پور فرزند حنش به شــماره 
شناسنامه 17267 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع پلیمر صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی ماهشهر با شماره 191/2125 مورخ 91/12/13 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ماهشهر به نشانی: ماهشهر- فاز 5- روبه روی کوی طالقانی ارسال نماید.

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39,800,00052,000,000پراید 1111
37,381,00049,000,000پراید 2131
40,330,00051,000,000پراید 3151
155,000,000198,000,000چانگان4
43,460,00057,000,000تیبا صندوق دار5
55,960,00062,700,000ساینا دنده ای6
63,158,00078,000,000پژو 7405
8SLX 67,880,00090,100,000پژو
65,578,00087,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,000102,600,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00091,000,000پژو 206 تیپ 122
83,690,000110,000,000پژو 206 تیپ 135
80,303,000108,000,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00081,900,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00092,000,000سمند
108,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
83,623,000119,800,000دنا18
150,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000137,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000392,000,000مزدا213
22H30  -154,600,000
--استپ وی23
170,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000335,000,000پژو252008
67,203,00088,800,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,243,000سکه تمام طرح جدید
4,225,000سکه تمام طرح قدیم

2,242,000نیم سکه
1,436,000ربع سکه
869,000گرمی

425,900هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

12,348دالر
13,553یورو
15,910پوند

2,154لیر ترکیه
3,393درهم امارات
10,5دینار عراق

اوراق بدهی چیست؟
قسمت بیست و دوم

مفهوم سی ام: اوراق قرضه )بدهی(
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد 
می شــود مبالغ مشخصی )بهره ساالنه( را در زمان هایی خاص به دارنده 
آن پرداخت کند و در زمان مشخص )سررسید( اصل مبلغ را بازپرداخت 
کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد 

ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
اوراق قرضه جزو اوراق بهادار است و طبق آن صادر کننده به خریدار 
بدهکار می شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید 

به وسیله صادرکننده پرداخت می شود. 
این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معّینی 
توســط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. از نظر 
سررســید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت 

تقسیم می شوند. 
 سررسید اوراق کوتاه مّدت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مّدت

بین پنج تا ده ســال و سررسید اوراق بلند مّدت معموالً بیش از ده سال 
است. انتشار اوراق قرضه با هدف استقراض انجام می گیرد و بعضا شرکت ها 
بــرای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی می شــوند که 
ایــن کار از طریق اوراق قرضه صورت می گیرد. و مخصوصا این اتفاق در 
مورد دولت ها رخ می دهد. در اوراق مشارکت که برای تامین منابع مالی 
طرح های عمرانی و مانند آن مورد توجه است دولت ها گوشه چشمی هم 

به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند.

درباره دلیل اســتعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشــاورزی 
احتماالت مختلفی مطرح است اما احتمال غالب به اختالفات پشت پرده 

بر سر تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز دوشنبه محمود حجتی؛ وزیر جهاد کشاورزی 
دولت یازدهم و دوازدهم از سمت خود کنار رفت تا چرخه کناره گیری های وزارتخانه 
تکمیل شــود. دو روز پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حجتی در جلسه 

استیضاح شرکت نمی کند. 
جواد کاظم  نسب؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره استعفای حجتی 
گفت: طبق قانون حضور وزیر در جلسه استیضاح باید حتماً انجام شود مگر اینکه 

رئیس جمهور با استعفای او موافقت کرده باشد.
وی افزود: جو عمومی مجلس طوری است که این بار حتماً استیضاح وزیر جهاد 
کشــاورزی رأی می آورد یعنی اینکه اگر آقای حجتی در جلسه استیضاح شرکت 

کند نمایندگان به عزل ایشان رای خواهند داد.
در حالی که نمایندگان خودشان را برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی آماده 
می کردند خبر موافقت رئیس جمهور با اســتعفای حجتی مطرح شــد و بالفاصله 
حکم عباس کشاورز؛ معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان سرپرست 
وزارتخانه توسط دولت ابالغ شد اما چه ماجرایی پشت پرده استعفای وزیر جهاد 

کشاورزی در آستانه استیضاح او وجود داشت.
یک منبع آگاه گفت: پس از آنکه دولت تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد 
و با این سناریو توانست قانون انتزاع را که شش سال پیش توسط دولت ابالغ شده 
بود از وزارت جهاد کشــاورزی بگیرد در حقیقت از نظر حجتی ضربه سنگینی بر 

پیکره بخش تولید کشاورزی وارد شد.
وی افزود: حجتی به زنجیره تولید اعتقاد داشت اما تالش های او برای متوقف 
کردن لغو قانون انتزاع بی نتیجه بود و از همان موقع، درخواســت اســتعفای خود 

را به دولت ارائه کرد اما حسن روحانی تاکنون با این استعفا موافقت نکرده بود.
اما چه دلیلی وجود داشــته که یک روز مانده به اســتیضاح با استعفای وی 
موافقت شــود؟ که برخی نمایندگان مجلس معتقدند حجتی شــاید می دانست 
که اگر این بار پایش برای اســتیضاح به صحن مجلس برســد دیگر به کرســی 

وزارتخانه برنخواهد گشت. 
ســناریوی دومی هم از ســوی بعضی ناظران درباره استعفای حجتی مطرح 
می شــود. این دسته معتقدند حجتی قربانی سیاست های مجلس شده است. آنها 
می گویند این اســتعفا زمانی کلید خورد که بحث استیضاح رحمانی فضلی؛ وزیر 
کشــور در مجلس مطرح شــد. با این توضیح که در مجلس برخی به خاطر اینکه 
از حمایت های رحمانی برخوردار شــوند نمی خواهند او استیضاح شود و به جای 
او تالش کردند وزیر دیگری قربانی شــود و در مقابل طیف دیگری به فکر قربانی 

کردن وزرای دیگر دولت افتاده اند که حجتی هم از آن جمله بود. 

 دالیل احتمالی 
استعفای وزیر جهادکشاورزی

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
گفت: حجم قاچاق در صنعت لوازم خانگی، به روزی 

هزار تا سه هزار ماشین رسیده است.
حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره 
به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی تصریح کرد: در شرایط 
کنونی، تولیدکنندگان تا سه برابر بیشتر از ظرفیت خود، توان 
تولید جهت تامین نیازهای بــازار را دارند اما با این وجود، 
عواملی از جمله »کمبود نقدینگی و ســرمایه در گردش« و 

»قاچاق رســمی« از معضالت چرخه تولید در صنعت لوازم 
خانگی است. وی افزود: با وجود شرایط تحریمی و نوسانات 
نــرخ ارز، در زنجیره تامین و تولید لوازم خانگی خللی وارد 
نشده و علیرغم اینکه نوسانات ارزی، افزایش قیمت تمام شده 
لوازم خانگی را به دنبال داشت اما هیچ اثری بر کیفیت، کمیت 
و تامین قطعات در این صنعت نداشته و تولید طبق روال قبل 
انجام می شود. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
با اشاره به سهم قاچاق لوازم خانگی عنوان کرد: در حال حاضر 

حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز 
به این کاالها به راحتی و حتی از طریق شبکه های اجتماعی 
دسترسی دارند. غزنوی، مهم ترین راه برای جلوگیری از ورود 
لوازم خانگی قاچاق به کشور را کنترل مبادی رسمی دانست 
و افزود: از آنجایی که لوازم خانگی قاچاق ســهم عمده ای از 
بازار را در بر می گیرد در صورتی که مبادی ورودی و مرزهای 
رسمی کشور کنترل نشــود باید بازار را به دقت رصد کرد 
تا از توزیع کاالی قاچاق جلوگیری شــود. وی با بیان اینکه 

قاچاق رسمی لوازم خانگی عمدتاً از طریق مرزهای آبی کشور 
صورت می گیرد، گفت: بر اساس آمار و اطالعات موجود، حجم 
قاچاق لوازم خانگی به روزی هزار تا سه هزار ماشین )وانت 
بار، نیســان و...( رســیده که از چهار بندر تجاری به مراکز 
استان ها وارد کشور می شــود. وی با بر شمردن شیوه های 
عمده قاچاق لوازم خانگی به کشــور تصریح کرد: ته لنجی، 
مناطق آزاد و گمرکات از مهم ترین شیوه های قاچاق بوده و 

در این میان سهم کوله برها ناچیز است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان:

۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق است

 عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایی اصالحات 
شوک درمانی در اقتصاد را ثمره  اندیشه لیبرالیسم اقتصادی دانست.

به گزارش فارس، مســعود درخشان در نشست »نقد و بررسی طرح 
افزایش قیمت حامل های انرژی« که در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی برگزار شــد گفت: متاسفانه هر دولتی که خیزی برای اصالح 
قیمت حامل های انرژی برداشــته است موفق نشد. در زمان آقای آقازاده 
وزیر نفت اســبق، بحث ما درباره حامل های انرژی افزایش قیمت ها نبود 
بلکه اصالح قیمت های نسبی بود. یعنی چرا یک نفر که بنز یک میلیاردی 
سوار می شود بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان می خرد و یک نفر که با پراید 
خرج زندگی  یک خانواده درمی  آورد هم بنزین را باید لیتری ۱۰۰۰ تومان 

بخرد. این قضیه اصال عادالنه نیست.
درخشــان افزود: ما متاسفانه حســابداری صنعتی در پاالیشگاه ها و 
فرآورده ها نداریم. دولت نفت را مجانی به پاالیشگاه ها می دهد، پاالیشگاه 
هم نفت را به فرآورده تبدیل می کند و با یک قیمت تعیین شده می فروشد. 
این سیستم غلط است و اقتصاد این صنعت را از بین برده است. متاسفانه 
مسئولین برای حل مشکل قیمت گذاری حامل های انرژی دنبال راه های 
ساده هستند درحالی که حل این مشکالت پیچیده راه حل ساده ندارد و 

باید همه جوانب مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی اظهار داشــت: اینکه 
یکباره اعالم شد قیمت بنزین ۳ برابر شده است نشان می دهد که برخی 
مسئولین کشور تحت تاثیر  اندیشه های صندوق بین المللی پول قرار دارند 
زیرا طبق این اندیشــه ها باید برای انجام اصالحات شوک درمانی صورت 
گیرد. ایده شوک درمانی مربوط به تفکرات صندوق بین المللی پول است 
در واقع شــوک درمانی ثمره  اندیشه لیبرالیسم اقتصادی است که نباید 

انجام می گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اصل ایده افزایش قیمت بنزین پسندیده بود اما 
نحوه اجرا کامال ایراد داشت و این وظیفه ما اقتصاددانان است که دولت 
را راهنمایی کنیم، اضافه کرد: در بین اقتصاددانان جمله معروفی وجود 
دارد که می گوید، وظیفه اصلی اقتصاددانان طرح ســؤاالت درست است 
و اگر ســؤال درست پرسیده شد آنگاه هر احمقی می تواند درست جواب 

دهد. آن احمق ها سیاستمداران هستند.

مسعود درخشان:
 شوک درمانی اقتصادی 

توصیه صندوق بین المللی پول است

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: به 
آن دسته از کسانی که ارزش ملک آنها بیشتر از ۹۰۰ 
میلیون تومان باشد و یا خودروی بیش از 5۰۰ میلیون 
تومانی داشته باشند، کمک معیشتی تعلق نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری ها، محمد شریعتمداری دیروز در 
حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی گفت: ۶۰ 
میلیون نفری که کمک معیشتی به آنها پرداخت شده بدون 
بررسی اطالعات مالی نبوده و کسانی که دارای ملک بیشتر 
از ۹۰۰ میلیــون و یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری 
هستند یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه 

سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته اند، جزو افراد با تمکن 
مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده اند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دوشنبه شب 
با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره اینکه شاخص حذف 
خانوارها از دریافت یارانه معیشــتی از لحاظ ملک و خودرو 
چیست، اظهار داشت: اگر کسی خودروی باالی 2۵۰ میلیون 
تومان داشته باشد، از دریافت یارانه معیشتی حذف می شود. 
ارزش ملک هم اگر در تهــران باالتر از یک میلیارد و 
2۰۰ میلیون تومان باشــد و در شهرســتان ها باالی ۹۰۰ 
میلیون تومان باشــد، حذف می شود. احمد میدری افزود: 

همچنین اگر احکام حقوقی باالی پنج میلیون تومان باشد، 
از دریافت یارانه معیشــتی حذف می شــود. عالوه بر این، 
یک سری مشــاغلی داریم که احتمال پردرآمد بودن آنها 
باالســت ولی لزوما اینطور نیست مانند پزشکان. پزشکی 
داریم که در دولــت کار می کند که حقوقش ۳.۵ تا چهار 
میلیون تومان است ولی پزشکی هم داریم که در بیرون کار 
می کند و حقوقش ماهانه ۱۵ تا 2۰ میلیون تومان اســت. 
پس مشاغلی که احتمال اینکه پردرآمد باشند، وجود دارد، 

کاندیدای حذف هستند. 
وی گفت: دسترســی به ریز حساب های بانکی، شرط 

دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است.گفتنی 
است مخاطبان کیهان طی تماس های متعدد اظهار کردند 
که برای بسیاری از مردم با وجود درآمدهای کم و یا شرایط 

اجاره نشینی، کمک معیشتی پرداخت نشده است. 
در این وضعیت مسئوالن دولتی از دارایی های میلیاردی 
مردم سخن می گویند. کم توجهی به شرایط مردم تنها به 
نارضایتی آنان دامن می زند و فشــار بیشتری به آنان وارد 
می کند. بهتر است دولتمردان تالش بیشتری برای اصالح 
فهرست دریافت کنندگان کمک معیشتی صورت دهند تا 
کسانی که مستحق دریافت این کمک هستند محروم نمانند.

وزیر رفاه:

دارندگان ملک ۹۰۰ میلیونی به باال کمک معیشتی نمی گیرند!

سرویس اقتصادی-
در شرایطی که دولتمردان پس از افزایش قیمت 
بنزین، قاطعانه اعالم کردند قیمت کاالهای دیگر حق 
افزایش ندارد، هم اکنون قیمت بسیاری از کاالها تحت 

تاثیر بنزین گران شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، مدت هاست موضوع گرانی ها به 
مشکل اصلی مردم تبدیل شــده، از اردیبهشت ۱۳۹7 که 
نرخ تورم –براساس آمارهای مرکز آمار- روند صعودی خود 
را آغاز کرد و از هشــت درصد به 4۱ درصد آبان ماه ۱۳۹8 
افزایش یافت، مردم شــاهد تغییر مداوم قیمت ها و فشــار 

بیشتر معیشتی بودند. 
البته مسئوالن کشور در هفته های اخیر از نزولی شدن 
روند تورم خبر دادند و آمارهای رسمی هم حاکی از آغاز روند 
نزولی تورم از شهریور ماه می باشد؛ با این وجود اواخر ماه قبل 
اصالح قیمت بنزین کلید خورد تا دوباره نگرانی ها از افزایش 
قیمت کاالها و خدمات مورد اســتفاده مردم با شدت قابل 
 توجهی افزایش پیدا کند. افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی
تا ۱۵۰۰ تومان و آزاد تا ۳۰۰۰ تومان، هرچند اثرات تورمی 
مســتقیمی -به شکل محســوس- ندارد اما تاثیر روانی آن 
موجب شــد بســیاری از کاالها که حتی ارتباطی با بنزین 
ندارند هم با افزایش قیمت رو به رو شود. این در حالی است 
که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
تاریخ 27 آبان ماه، طی اطالعیه ای اعالم کرده بود: »بر اساس 
مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 24 آبان، هرگونه 
افزایــش قیمت کاالها و خدمات به خصوص به بهانه افزایش 

نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.«
وزیر صنعت نیز در همان روز با بیان اینکه به هیچ عنوان 
اجازه افزایش قیمت ها را نخواهیم داد گفته بود: »ما ابتدا از 
خودمان شــروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه های 
دولتــی را لغــو کردیم، ضمــن اینکه در شــرایط کنونی 
دستگاه های دولتی حتی نباید تقاضای افزایش قیمت کنند 
و اگر هم تقاضا کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.« 

پــس از آن هم اســحاق جهانگیــری در 2 آذر اعالم 
کرد: »روند کاهشــی قیمت کاالها را بر اساس رصد بازار و 
گزارش های دریافتی شــاهد هستیم)!( هیچ کاال و خدماتی 
در شرایط حاضر نباید گران بشود، دولت تصمیم و مجوزی 

برای این کار تا پایان سال ندارد.« 
با وجود همــه این تاکیدات، گزارش هــای دریافتی و 
واقعیت های موجود در بازار نشان می دهد قیمت برخی کاالها 
در بازار افزایش یافته است؛ چنان که چند روز پیش یکی از 
خوانندگان در تماس با کیهان گفت: بر اســاس فاکتورهای 

جدید، قیمت آهن 2۰ درصد افزایش یافته است.
همچنیــن خبرنگار کیهان از تبریز نیز خبر داد، قیمت 
قطره آهن از ۵7۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده و عالوه  
بر آن، قیمت پیاز کیلویی ۱۰۰۰ تومان، سبزی 2۰۰۰ تومان، 
انگور ۳۰۰۰ تومــان و گوجه فرنگی ۶۰۰۰ تومان در طول 

همین یک هفته افزایش نرخ داشته اند. 
بر همین اســاس باید گفت؛ هنوز دو هفته از سخنان 
مسئوالن بلند پایه دولت نگذشته که این گرانی ها به وجود 
آمده، آیا دولتمردان نسبت به وعده ای که می دهند یا نسبت 

به توان خودشان اطالع کافی ندارند؟ 

نکته قابل توجه اینجاســت که خود مســئوالن دولتی 
نیز به این موضوع صحه گذاشــتند؛ چنان که رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درخصوص تشــدید بازرسی ها در 
هفته جاری نســبت به هفته قبل از ســهمیه بندی بنزین 
گفت: »شاهد افزایش 2۰۰ درصدی تشکیل پرونده تخلفات 

از طرف بازرسانمان بوده ایم.«
به عبارتی، طبق گفته وزیر صنعت، تخلفات ناشــی از 
گران فروشی افزایش محسوسی یافته و بر این اساس باید از 
دولتمردان پرسید مگر طبق گفته خودتان قرار نبود قیمت ها 
تغییری نکند؟ متاسفانه دولتمردان با این رویه –که وعده های 
زیادی می دهند اما محقق نمی شود- بیش از پیش به سرمایه 

اجتماعی خود و اعتماد عمومی آسیب می زنند. 
 دولت با شاخ و برگ تورم مبارزه می کند

نه ریشه ها
بر همین اساس، می توان گفت، گویا قرار نیست گرانی 
دست از سر مردم بردارد و متاسفانه تدبیر مناسبی برای حل 
معضل تورم –آنگونه که باید- اتخاذ نمی شــود. در حقیقت 
این گرانی ها، نه علت مشــکالت اقتصادی، بلکه معلول آن 
هســتند. به عبارتی، دولت با رعایــت نکردن انضباط پولی 
زمینه افزایش قیمت ها فراهم کرده اســت. آمارهای بانک 
مرکزی نشــان می دهد طی دو ســال گذشته )حد فاصل 
خرداد ۹۶ تا خرداد ۹8( نقدینگی کشور بیش از ۵۰ درصد 
رشد داشته و حجم پول )یکی از اجزای نقدینگی که ارتباط 
مستقیمی با تورم دارد( نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته 
اســت، از همین رو زمینه تورم از سال های قبل ایجاد شده 
بود؛ به همین دلیل، راهکارهای پسینی دولت برای کنترل 

تورم چندان موثر واقع نمی شود. 
متاسفانه دولت نه رویکرد بلندمدت خود در حوزه پولی 
را اصالح کرده و نه در حال حاضر توان مقابله با گرانی ها را 
دارد، در این میان تنها اقشاری که از تورم آسیب می بینند 

مردم هستند. 
بودجه هایی برای ترویج مفت خوری

همان طور که اشاره شد، مشکل گرانی ریشه در رعایت 
نکــردن انضباط پولی دولــت دارد که آن هم به دلیل نبود 
انضباط مالی )یعنی وضعیت بودجه( است. حضور درآمدهای 
نفتی طی ســالیان متمادی در بودجه، این فرهنگ را ایجاد 
کرده کــه می توان با پول مفِت نفت، بســیاری از کاالها و 
خدمات را در اختیار گرفت. بر همین اســاس در مهر سال 
۹۳، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
اداره کشــور بر مبنای فــروش ذخایر زیرزمینی را به »بچه 
پولداری ملی« تشبیه کردند و فرمودند: »بچه پولدارها، قدر 
پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره 
کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.«
جالب اینجاســت که فارغ از ایــن موضوع، بودجه های 
ســاالنه کشور عمدتا با کسری بســته می شوند )یعنی تراز 
عملیاتی و سرمایه ای بودجه منفی است( که همین کسری 
در نهایت، بی انضباطی ها پولی را در پی دارد، یعنی ریشــه 
بی انضباطی های پولی نیز، بی انضباطی های مالی دولت است 

که تاکنون ادامه داشته است. 
دولتی که نمی آموزد!

بی انضباطی مالی دولت تقریبا با درآمدهای نفتی پنهان 

می ماند، اما تحریم های جدید آمریکا که درآمدهای نفتی را 
محدود کرد می تواند جرقه ای باشد که دولت به اندازه جیبش 
خرج کند، چراکه در غیر این صورت مابقی هزینه های دولت 
از جیب مردم )به شکل تورم( خارج می شود، اما انگار دولت 
هنوز هم برای درآمدهای نفتی از دست داده خود عزادار است!  
چنان که، حسن روحانی، رئیس جمهور، دو هفته پیش 
در کرمان گفت:  »امروز وقتی کشور با مشکالت فروش نفت 
مواجه می شود، چگونه باید کشور اداره شود؟ بودجه سالیانه 
کشور، حدود 4۵۰ هزار میلیارد تومان است. باالترین مالیاتی 
که پیش بینی می کنیم سال آینده می توانیم دریافت کنیم 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان اســت و این سؤال مطرح می شود 
که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا 
بیــاورد؟ آن درآمد اصلی که کشــور را اداره می کند، پول 
نفت اســت.« کاری نداریم که سخنان روحانی در تعارض با 
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه )که بودجه سال آینده 
را مستقل از نفت معرفی کرده بود( می باشد، اما این روحیه 
رئیس جمهور که برای کاهش درآمدهای نفتی عزا می گیرد 
و احتماال این سخنان را برای باز کردن راه مذاکره و برقرار 
شدن مجدد درآمدهای نفتی بیان کرده است به خوبی نشان 

می دهد که: »دولت نمی آموزد!«
فرار مالیاتی ادامه دارد

یکی از نقایص بودجه ریزی در کشور ما تامین درآمدهای 
کشور از راه های سالم است. یکی از این راه ها مالیات گیری 
است اما این به معنای فشار بر تولیدکنندگان یا حقوق بگیران 
نیست، به عبارتی، بســیاری از افراد ثروتمند هیچ مالیاتی 
نمی دهند و در واقع کسانی که درآمد متوسطی دارند جور 
دیگران را هم می کشند. نگاهی به ارقام فراریان مالیاتی نیز 

اعجاب انگیز است. 
در این باره، احدیان، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت 
صنعت در اقتصاد ایران گفته بود: »ســهم صنعت در تولید 
ناخالص داخلی، ۱2 درصد اســت، اما صنعت به تنهایی ۶۱ 
درصد مالیات کشــور را پرداخت می کند؛ در دنیا این روند 
برعکــس اســت. ۵2 درصد از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشــور 
پرونده مالیاتــی ندارند، 48 درصد مابقی نیز مالیات واقعی 
خود را پرداخت نمی کنند. باید دالالن و پزشکان و وکال که 
درآمد هــای راحت و باال دارند مالیات بدهند، اما بار مالیات 

کشور روی تولید است.«
چند روز پیش نیز مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی با احتساب 
جریمه ها و معوقات، 28 هزار میلیارد تومان است. ارقام باال به 
خوبی نشان می دهد که چه ظرفیتی در حوزه مالیاتی مغفول 

مانده اما عزمی برای استفاده از آن وجود ندارد. 
همه چیز در گرو رونق تولید است

»تنها راه حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت 
و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات 
صحیح و اقدامات الزم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت 
حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود است.« این سخنان 
رهبر معظم انقالب در جدیدترین دیدار خود با کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی است، سخنانی که به خوبی نشان می دهد، 
سکاندار انقالب اسالمی به درستی ریشه پیشرفت اقتصادی 

را پیدا کرده است. 

رشــد تولید کشور که در شاخص رشد اقتصادی تجلی 
دارد، بیانگر افزایش یا کاهش کیک اقتصاد است، به عبارتی 
هرقدر تولید کاال و خدمات در کشــور بیشــتر شود، رفاه 
اقتصادی نیز بیشتر شده و درآمد ملی افزایش پیدا می کند، 
اگر این مهم، محقق شــود نه تنها مشکالت معیشتی مردم 
برطرف می شود، بلکه تحریم ها و سایر فشارهای خارجی نیز 
بی تاثیر خواهند شد، از همین رو، چه با تحریم و چه بدون 
تحریم ها، راهکاری بجز رونق تولید برای بهبود وضع اقتصاد 
نداریم. با این حال، آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹7 
براســاس گزارش مرکز آمار حاکی از رشــد 4.۹- درصدی 
اقتصادی کشور بوده است، رشد اقتصادی سال جاری میالدی 
نیز بدتر از سال پیش شد و طبق آمارهای صندوق بین المللی 
پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2۰۱۹ به رقم ۹.۵- درصد 
رسید! به سخن دیگر، رشد منفی پنج درصدی سال گذشته 
نه تنها جبران نشد، بلکه ۱۰ درصد دیگر هم پسرفت کرد، 

تا تنها در دو سال، اقتصاد ایران ۱۵ درصد کوچک شود! 
مقررات دست و پاگیر، بزرگترین ضربه به تولید

علت اصلی رشد کند اقتصاد ایران و حرکت نسبتا درجای 
آن، مقررات دست و پاگیری است که در مقابل تولیدکنندگان 
قرار می گیرد. ایران در رده بندی جهانی فضای کســب وکار 
)براســاس گزارش بانک جهانی از سال 2۰۱8( میان ۱۹۰ 
کشور در رده ۱28 جهان قرار گرفته، یعنی، به لحاظ سهولت 

کسب وکار فقط از ۶2 کشور جهان وضعیت بهتری دارد! 
شــاخص کلی فضای کســب وکار بر پایه ۱۰ شاخص 
کوچک تر با عناوین آغاز کســب وکار، کســب مجوز، ثبت 
دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، 
تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق 
محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت 
و مناســب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی 

و تجاری است.
چند روز پیش، فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادي و 
دارایــي نیز اعالم کرد: »۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات 
زدایي و تسهیل مجوزهاي کسب و کار اجرا نمي شود«، یعنی 
حتی اقداماتی که برای رفع و رجوع مشکالت کسب و کار و 
برطرف کردن موانع تولید در نظر گرفته می شود هم اجرایی 
نمی شود! با این وصف؛ آیا می توان به اقدامات دولت در حوزه 

رونق تولید امیدوار بود؟ 
مبارزه با قاچاق، همچنان مغفول

کاالهای قاچاق در کشور نیز یکی دیگر از معضالت تولید 
است، متاسفانه کاالهای قاچاق راه را بر تولید کشور مسدود 
کرده و علی رغم تاکیدات رهبر انقالب درخصوص مقابله با 
کاالهای قاچاق، به دلیل عدم برخورد مناسب با این پدیده 
شوم، همچنان مشکالت ناشی از آن گریبانگیر تولید است. 

به عنوان نمونه، حسین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی 
اظهار داشــت: امروز مهم ترین مشکل تولیدکننده در حوزه 
لوازم خانگی افزایش قاچاق اســت. این موضوع نیز به دلیل 
کاهش تولید در بخش لوازم خانگی اتفاق افتاده است به نوعی 
تولیدکننده به دلیل تشدید مشکالت امکان افزایش تولید را 
نداشته و با کاهش ظرفیت تولید، توانایی تأمین بازار را ندارد. 
در این شرایط قاچاقچی هم نیاز بازار را تشخیص داده و اقدام 

به توزیع کاال در سطح بازار می کند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولتمردان محترم یادتان هست؟!
گفتید جز بنزین کاالیی گران نمی شود


