
7 شنبه  4 اسفند 1397  شماره 4968  معیـشت

 تورم حداکثر 27/8 
و رشد اقتصادی منفی 2/5 درصد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی 
کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد 
اقتصادی در بدبینانه ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است.

این گزارش به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کش��ور در 
سال جاری و شاخص های کالن پرداخته و نرخ تورم و 

رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش بینی کرده است.
دس��تیابی به رش��د اقتصادی باال و پای��دار، یکی از 
دغدغه ه��ای اصلی دولت ها و سیاس��ت گذاران اقتصادی 
اس��ت که در ش��رایط بروز ش��وک های درون زا و برون زا 
اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در این راستا پژوهشکده 
امور اقتصادی به پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال ۹۷ با 
توجه به متغیرهای پیش��رو و لحاظ سناریوهای مختلف 
نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.

این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال 13۹۷ 
براساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 13۹۷ 
را در بازه ۲4.4 تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده اس��ت. 
نتایج به دس��ت آمده نش��ان می دهد که رشد اقتصادی 
سال 13۹۷ با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی شش ماهه 
اول سال )اعالم شده توسط مرکز آمار ایران( می تواند در 

بازه 1.1- تا ۲.۵- درصد نوسان داشته باشد.
رش��د اقتصادی ایران در ۹ ماه نخس��ت امس��ال 
وضعیت مناس��بی نداش��ته اس��ت. به طوری که رشد 
تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف گذاری 
متوس��ط رشد در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی 
دارد. پیش بین��ی نهاده��ای بین المللی نی��ز حاکی از 
استمرار کاهش رش��د اقتصادی ایران در ادامه سال و 

منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 13۹۷ دارد.
این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و 
نرخ تورم ایران را برای سال ۲01۹-۲01۸ حدود 1.6- 
درص��د و ۲3.۸ درصد و صندوق بین المللی پول حدود 

1.۵- درصد و ۲۹.6 درصد پیش بینی کرده است.
همچنی��ن مرک��ز پژوهش های مجلس نی��ز در دو 
سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 13۹۸ را پیش بینی 
کرده اس��ت که در خوش بینانه ترین حالت سناریو اول 
4.۵- درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم ۵.۵- 
درصد خواهد بود. رش��د اقتصادی امسال نیز در سناریو 

خوش بینانه ۲.6 -و در سناریو بدبینانه ۵.۵ - است.
در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای 
اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می دهد اقتصاد ایران 
در مس��یر قرار گرفتن در ی��ک دوره رکود - تورمی قرار 
دارد. زیرا از یک سو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته 
و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز 
آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می دهد در 
چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و 

افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.  فارس

خطکش

 اختصاص ۱5۰۰ میلیارد تومان
برای تکمیل مسکن مهر

مع��اون حقوق��ی امور مجلس و اس��تان های وزیر 
راه و شهرس��ازی از اختص��اص 1۵00 میلیارد تومان 
از منابع داخلی و تهاتر ارضی به مس��کن مهر در سال 

آینده با مصوبه مجلس خبر داد.
 مهران کفاش با اش��اره به روند ادامه رس��یدگی 
به گ��زارش کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه ۹۸ در 
مورد الیحه بودجه س��ال ۹۸ کل کشور، بیان داشت: 
در جلس��ه علنی روز پنج شنبه ۲ اس��فندماه مجلس، 
نمایندگان مردم با واگذاری هزار میلیارد تومان امالک 

وزارت راه به دانشگاه  تهران مخالفت کردند.
وی اظهار داش��ت: طبق نامه معاون شهرس��ازی 
و معم��اری وزارت راه و شهرس��ازی طرح س��اماندهی 
دانش��گاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکنون 
»سند مصوب ابالغی« نداشته است و تمامی مصوبات 
این طرح مش��روط بوده و مصوبه نهایی را اخذ ننموده 
اس��ت. موضوع این طرح قرار بود در جلسه شورایعالی 
شهرس��ازی و معماری ۹۷/10/۲4 مورد بررس��ی قرار 
گیرد که به خاطر عدم ارائه جزئیات طرح از دستور کار 
خارج ش��د. نمایندگان در نشست علنی روز پنجشنبه 
در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی الیحه بودجه 
س��ال ۹۸ کل کش��ور، با بند 3 تبص��ره ۸ ماده واحده 
این الیحه موافقت کردند. در بند مذکور آمده اس��ت؛ 
در صورت درخواس��ت مالکان اعیانی واحدهای مسکن 
مهر، ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و 
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی 
زمین های اجاره ای ۹۹ ساله متعلق به خود می باشند.

کفاش بیان داشت: همچنین نمایندگان در بررسی 
جزئی��ات بخش درآم��دی الیحه بودجه س��ال ۹۸ کل 
کش��ور، با جز )4( بند )ب( تبصره )۸( ماده واحده این 
الیح��ه موافقت کردند تا وزارت راه و شهرس��ازی مجاز 
باشد زمین های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران 
شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 
س��ی هزار میلیارد ریال ط��ی قراردادهایی با بانک های 
عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار دهد. 

 وزارت راه و شهرسازی

خونهبهخونه

نصب 7۰۰ مگاوات نیروگاه دتجدید پذیر در کشور 
رئیس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: از سال آینده عالوه بر صادرات 
برق از نیروگاه های فسیلی، می توانیم برق تولید شده در نیروگاه های تجدیدپذیر 

را نیز، به سبدصادرات انرژی کشور اضافه کرد.
س��یدمحمد صادق زاده با اش��اره به اینک��ه هم اکنون ۷00 م��گاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر در کش��ور نصب شده اس��ت، گفت: با توجه به فراهم شدن زمینه برای 
ص��ادرات برق ان��رژی تجدیدپذیر با مصوب��ات قانونی موجود، از س��ال آینده عالوه بر 

صادرات برق از نیروگاه های فسیلی، می توانیم برق تولید شده در نیروگاه های تجدیدپذیر 
را نیز به سبد صادرات انرژی کشورمان اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان سال، 4 رقمی خواهد 
ش��د، ادامه داد: ایران استعداد بسیاری باالی برای تولید برق از نور خورشید، باد و سایر 

منابع تجدیدپذیر دارد و تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار ارزان است.  پاون

دکل
 الحاق ۳ فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر تا پایان سال

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران از الح��اق 3 فروند هواپیما به 
ناوگان ایرالین ملی ایران خبر داد و گفت: سوخو خواسته های ما را تامین نکرد.

فرزانه شرفبافی با اشاره به برنامه های توسعه ای ایران ایر اظهار کرد: در راستای 
خدمات رسانی بهتر سه فروند هواپیما به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

اضافه می ش��ود که این سه فروند هواپیما از نوع غربی است از بیان جزئیات بیشتر 
در این رابطه خودداری کرد. وی در پاس��خ به این پرسش که این هواپیماها چه زمانی 

به ناوگان ایران ایر اضافه می ش��وند، افزود: احتماال تا پایان امس��ال این تعداد هواپیما وارد 
ناوگان هما خواهد شد.

ش��رفبافی همچنین با اعالم این که از کمپانی س��وخو برای انجام مذاکرات دعوت 
کردیم، گفت: مدیران این هواپیماس��ازی هم به ایران آمدن��د، اما هنوز موارد مورد نظر 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران را تامین نکرده اند.  تسنیم

ج مراقبت  بر
توزیع بسته های حمایتی بین ۱6 میلیون خانوار 
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص بسته های ۲00 هزار تومانی جبرانی 

و حمایتی به 16 میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر از جمعیت کشور خبر داد.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر مقدار مابه التفاوتی که از بحث تغییر قیمت 
ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می یابد، تصریح کرد: حدود 14 

میلیارد دالر ارز به کاالهای اساس��ی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود 60 
هزار میلیارد تومان می ش��ود و دولت حاضر شده این مابه التفاوت را از واردکنندگان و 

تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کاالها نیز افزایش نیابد.
وی پرداخ��ت مابه التفاوت ارز پتروش��یمی ها را از دیگر اقدامات دولت برای حمایت 
از س��فره مردم برش��مرد و افزود: تاکنون 4 هزار و ۵00 میلیارد تومان از مابه التفاوت به 
صورت بس��ته کمک های ۲00 هزار تومانی توزیع و به حدود 16 میلیون خانوار و پنجاه 

میلیون نفر بسته های ۲00 هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است.  خانه ملت

سبد خانوار

آگهي ابالغ مالياتي 

 دراجراي  ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي  مستقيم  بدينوسيله اوراق مالياتي  مودي که آخرين نشاني آدن در دسترس واحد مالياتي  نمي باشد  به شرح زير ابالغ مي گردد.

نام و نام خانوادگي حسابرس ارشد مالياتي : ياسر رفيعي – حسابرس ارشد واحد  مالياتي ٥٥١٢٣٢ شهرستان فومن- روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

 نشاني اداره امور مالياتي
 تاريخ و ساعت  هئيت حل 

اختالف  مالياتي

 شماره  برگ تشخيص – برگ قطعي 
عملکرد نوع اوراق نام و نام خانوادگي نوع شغل اصل ماليات  رديف

 شماره برگ  دعوت هيات حل اختالف مالياتي

 فومن خيابان شهدا اداره 
امور  مالياتي 

 ساعت ۱۳:۴۵ روز شنبه  
مورخ  ۹۷/۱۲/۱۸

۹۷/۱۲/۰۱-۹۱۱۱۶
برگ  دعوت  به هئيت 

حل اختالف 
۱۳۸۸

۷/۵۰۰/۰۰۰ دوره سوم
۷/۵۰۰/۰۰۰ دوره چهارم ۱ شرکت   قله يخ توليدي

فومن خيابان شهدا اداره 
امور  مالياتي

ساعت ۱۳:۴۵ روز شنبه  مورخ  
۹۷/۱۲/۱۸

۹۷/۱۲/۰۱-۹۱۱۱۶
برگ  دعوت  به هئيت 

حل اختالف
۱۳۸۹

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ دوره اول
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ دوره دوم
۷/۵۰۰/۰۰۰ دوره سوم
۷/۵۰۰/۰۰۰ دوره سوم

توليدي شرکت   قله يخ ۲

فومن خيابان شهدا اداره 
امور  مالياتي

ساعت ۱۳:۴۵ روز شنبه  
مورخ  ۹۷/۱۲/۱۸

۹۷/۱۲/۰۱-۹۱۱۱۶
برگ  دعوت  به هئيت 

حل اختالف
۱۳۹۰

۸/۸۰۰/۰۰۰ دوره اول
۸/۸۰۰/۰۰۰ دوره دوم

۴/۴۰۰/۰۰۰ دوره سوم 
۴/۴۰۰/۰۰۰ دوره چهارم

توليدي شرکت   قله يخ ۳

 

مفقودى
 مــدرك تحصيلــى اينجانب عبــداهللا عنايتــى تكله فرزند حســينقلى به شــماره ملى 
5040074379 صادره از پارس آباد در مقطع كارشناسى رشته مهندسى عمران - عمران 
صادره از واحد دانشگاهى اهر با شماره 02/14/2/710 بتاريخ93/6/23  مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد . اهر به نشانه اهر دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهر ارسال نمايد. (نوبت دوم)

اصل سند مادر كمپانى كارخانه خودروى سوارى هاچ پك ام -وى- ام به شماره انتظامى 
91 358 س 21 و ب شــماره شاســى NATGBAYL6H1011675 و  شــماره موتــور 
MVM48FBDH010521 به نام نورالدين على زاده  مفقود شده وبه درجه اعتبار ساقط 

است�

ابالغيه 
مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: انور فاتحى فرزند محمد به كد ملى 3838324757 
تاريخ حضور: 1398/01/18 ساعت حضور: 11:00 در خصوص دعوى به طرفيت شما مبنى 
بر در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. اين ابالغيه براى شما به سامانه 
ابالغ ارسال گرديده است. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد و با استفاده از شناسه و رمز كاربرى 
خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با شــماره» با وارد نمودن شــماره و تاريخ 
صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربرى (شناسه 
و رمــز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در 
صورت عدم دسترســى به نزديكترين واحد قضائــى مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله 

استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

ابالغيه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقيقــى: پرويــن دارگــوش فرزند رحــم خدا كد پســتى: 
8483111111 بــه كــد ملى 1841810657 به نشــانى: اســتان اصفهان- شهرســتان 
مباركه- شــهر ديزيچه- خيابان امام- كوچه 41 بســيج- منزل عبدالــرزاق بهرامى- تاريخ 
حضور: 1398/01/17 ساعت حضور: 9:00 در خصوص دعوى سمنبر دارگوش به طرفيت 
شما مبنى بر مطالبه وجه بابت- در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. 
اين ابالغيه براى شــما به ســامانه ابالغ ارسال گرديده اســت. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد 
و با اســتفاده از شناســه و رمز كاربرى خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با 
شماره» با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت 
ورود به ســامانه، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى 
از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد قضائى 
مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب 

مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983896800515 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لردگان 
تصميــم نهايــى شــماره 9709973896800963 – خواهــان: آقاى محمد حبيبــى بردبرى فرزند 
قاسمعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ شهيد كالنترى 
كوچه 4- خوانده: اقاى سيد روح اهللا حسيمى فرزند باقر به نشانى- خواسته: الزام به ايفاى تعهد 
(مالى) مبنى بر. به تاريخ 97/11/14 در وقت مقرر جلسه شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان 
به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل شــده اســت. شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى شــورا: موضوع اين پرونده 
رسيدگى به دعوى مورخ 970/10/25 آقاى محمد حبيبى بردبرى بطرفيت سيد روح اهللا حسينى به 
خواسته استرداد پالك خودروى فروخته شده به خوانده به شماره انتظامى 28 س 921 ايران 81 مى 
باشد. نظر به اينكه طبق استعالم از اداره راهور، پالك خودرو در مالكيت رسمى خواهان قرار دارد و 
نظر به اينكه خوانده خودروى مزبور را از خواهان خريدارى نموده است و بايستى ظرف مهلت عرفى، 
پالك را به مالك آن مسترد مى نمود ولى از اين كار خوددارى نموده و على رغم ابالغ، در شورا حاضر 
نشده و از خود دفاع ننموده است و تردد خوانده با پالك شخصى خواهان موجب ثبت تخلفات و نمرات 
منفى احتمالى به نام خواهان خواهد شــد، دادگاه به اســتناد مــواد 308-311-221/220 قانون 
مدنى، حكم بر الزام خوانده به فك پالك مزبور و استرداد آن به خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين 
حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
قاضى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف لردگان- على دارابى

دادنامه 
پرونده كالسه 9709983852600425 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973852601171- خواهان: آقاى اكبر طاهرى نســب فرزند خداخواست به 
نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- لردگان- خيابان سردشت- روستاى دودراء- 
خوانده: آقاى اسماعيل عالى پور فرزند ابوالقاسم به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه بابت 
...- قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى اكبر طاهرى نسب فرزند خداخواست 
بطرفيت اسماعيل على پور فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته به عالوه خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه، به استناد يك فقره سند عادى؛ قاضى 
شورا با توجه به تصوير مصدق سند عادى كه امضاء خوانده ذيل سند مذكور از تعرض مصون مانده 
و نظر به اينكه خوانده هيچ گونه مدركى دال بر پرداخت دين خود به اين شعبه ارائه نداده است لذا 
دادگاه دعوى خواهان به مبلغ 15/000/000 ريال را مقروت به صحت تشــخيص داده و با اســتناد 
ماده 9 از قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مواد 522-519-515-202-198 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلــغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 1/427/500 ريال به عنوان هزينه 
دادرســى و به پرداخت خسارت تاخير تاديه نســبت به مبلغ محكوم به، از تاريخ تقديم دادخواست 
(97/7/2) بر مبناى تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده اســت از سوى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد  اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان- عيسى طاهرى

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

در  رهب��ری  معظ��م  مق��ام  فرمایش��ات اخی��ر خ��ود در نقشــــه راه
"بیانیه گام دوم انقالب" با اش��اره به این مس��اله که 
وابستگی به اقتصاد در جرگه بزرگترین عیوب است 
فرمودن��د: »مهم ترین عیوب، وابس��تگی اقتصاد به 
نف��ت، دولت��ی بودن بخش��هایی از اقتص��اد که در 
حیطه ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به 
توان و ظرفّیت داخلی، اس��تفاده ی اندک از ظرفّیت 
نی��روی انس��انی کش��ور، بودجه بن��دی معیوب و 
نامتوازن، و س��رانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی 
اقتص��اد و عدم رعایت اولویّته��ا و وجود هزینه های 
زائد و حّتی مس��رفانه در بخشهایی از دستگاه های 
حکومتی اس��ت. نتیجه ی اینها مش��کالت زندگی 
م��ردم از قبیل بی��کاری جوانها، فق��ر درآمدی در 

طبقه ی ضعیف و امثال آن است.«
 معظم له در فرمایش��ات خود برای چندمین بار 
راه ح��ل این مش��کالت و برون رف��ت از را تکیه بر 
اقتصاد مقاومتی عنوان ک��رده و فرمودند: »راه حّل 
این مش��کالت، سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی است 
ک��ه باید برنامه های اجرائی برای همه ی بخش��های 
آن تهّی��ه و ب��ا قدرت و نش��اط کاری و احس��اس 
مس��ئولّیت، در دولته��ا پیگیری و اقدام ش��ود.« به 
فرموده معظم له: »درون زایی اقتصاد کش��ور، مولّد 

شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد 
و تصّدی گری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده 
از ظرفّیتهایی که قباًل به آن اش��اره ش��د، بخشهای 

مهّم این راه حل ها است.«

نگاه ویژه
قدر مسلم بررسی خط به خط فرمایشات مقام 
معظم رهبری به خوبی نشان می دهد که معظم له 
توجه ویژه ای به موضوع اقتصاد داش��ته و دارند و 
تاکید مکرر ایش��ان در دیداره��ای مختلفی که با 
متولیان و مسئوالن دولت دارند خود دلیلی براین 

ادعاست. 
مقام معظ��م رهبری تا پی��ش از این در ابالغ 
سیاست های باالدس��تی نظام اعم از برنامه توسعه 
شش��م و سیاس��ت های ابالغی اقتص��اد مقاومتی 
چگونگ��ی تکیه کردن براین مس��اله و نقش��ه راه 
برون رفت از تمام مش��کالت فعلی را متصور شدند 
اما با بررس��ی مشکالت کنونی و تشدید روزافزودن 
آن و همچنین روندی که در طول این سال ها برای 
حل این مساله طی شده است در می یابیم که دلیل 
تاکید مکرر معظم له به این نکته باز میگردد که در 
طول این س��ال ها این مهم آنطور که باید از سوی 
متولیان مورد توجه واقه نش��ده است که اگر شده 
بود امروز حتی اگر به قله مقصود هم نرسیده بودیم؛ 

حداقل ممکن در مسیر این موفقیت گام های نهایی 
را بر می داشتیم.

 همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات 
خود عنوان کرده اند: »اقتصاد یک نقطه ی کلیدِی 
تعیین کننده اس��ت. اقتصاد ق��وی، نقطه ی قّوت و 
عامل مهّم س��لطه ناپذیری و نفوذناپذیری کش��ور 
اس��ت و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه  ساز 
نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در 
ماّدیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البّته 
هدف جامعه ی اس��المی نیست، اّما وسیله ای است 

که بدون آن نمی توان به هدفها رسید.«
اما متاس��فانه اتکا بیش از حد درآمدهای کشور 
به نفت و عدم توجه به ظرفیت های موجود علی رغم 
شعارهایی که از سوی متولیان سرداده می شود منجر 
به آن شده تا در رویارویی با تحریم مجدد و کم شدن 
میزان فروش نفت ایران عرصه بر مردم و دولت تنگ 
شود و این همان نکته ای است که تا پیش از این بارها 

و بارها از برلزوم توجه به آن تاکید شده بود.

دوری از اقتصاد تک محصولی
با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری اگر 
بنا داریم تا این معضل همیش��گی که همانا اقتصاد 
تک محصولی است رها شویم در کنار تکیه بر اقتصاد 
مقاومتی باید نسبت به برنامه ریزی مدون و منسجم 

اقدام کنیم تا درپی آن بتوانیم راهکارهای برون رفت 
از این شرایط و جایگزینی سایر محصوالت در کنار 
نفت را بیابی��م چیزی که متولیان همواره از آن دم 

می زنند اما در عمل میسر نشده است.
قدر مس��لم دوری از اقتص��اد تک محصولی با 
تکیه بر اقتصاد مقاومتی بدان معناست که بتوانیم 
اقتصاد کشور را در مقابل تهدید اقتصادی خارجی 
مق��اوم کنیم و به گونه ای عم��ل کنیم که تداوم و 
تشدید تحریم ها تا این حد اقتصاد ما را تحت الشعاع 
قرار ندهد که متاسفانه برآِند امر نشان می دهد که 
اثرگذاری بس��یاری داشته است و این دقیقا به این 
نکت��ه باز می گردد ک��ه متولیان دس��ت اندرکار در 
اجرایی کردن مس��اله اقتصاد مقاومتی بیش از هر 
چیز تنها به تشکیل کمیته و ستاد اقتصاد مقاومتی 
توجه کرده اند و عزم جزمی را برای عملیات اجرایی 

این مهم نداشته اند.
 کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی براین 
اعتقادند که اگر تمرکز بیش��تری بر نقش��ه راه که 
همانا عملیاتی ک��ردن اقتصاد مقاومتی داش��تیم 
قط��ع به یقین با وجود تحریم های اقتصادی ما در 
حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم 
و ب��ا وجود اقتصاد مقاومتی ای��ن چنین در داخل 
دچار نابسامانی اقتصاد نمی شدیم که یک روز بازار 
ارز کش��ور متالشی شود و روز دیگر بازار کاالهای 

اساسی که عمدتا معیشت مردم درگیر آن است را 
اینگونه آشفته نمی دیدیم.

بی ش��ک تالش برای از هم پاشیدگی اقتصاد، 
از اهداف دش��من است و اگر به این سمت حرکت 
می کردیم در پای��ان این جنگ اقتصادی با اتکا بر 
اقتص��اد مقاومتی می تواین��م پاربرجا و محکم تر از 

قبل در مسیر موفقیت گام برداریم.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد دستیابی 
به اهداف اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی پاسخگو 
و در عی��ن حال غیرش��کننده نیازمند آن اس��ت که 
بتوانیم به نوعی استقالل در همه زمینه ها دست یافته 
و درپی آن به خودکفایی برسیم و این میسر نمی شود 
مگر با عزم جدی متولیان ب��رای اجرا آن و همراهی 

مردم برای رسیدن به نقطه شکوفایی اقتصادی.
به گفته تحلیلگران اقتصادی اگر در طول این 
سال ها سهم مردم در اقتصاد بیشتر و تصدی گری 
دولت کمتر می ش��د قطع به یقین یک گام بزرگ 
به سمت اقتصاد مقاومتی که معنای آن تاب آوری 
اقتصاد در مقابل تنش هایی خارجی اس��ت تحقق 
می یافت اما متاس��فانه چنین نش��ده است. به هر 
ش��کل آنچه مسلم اس��ت برون رفت از این شرایط 
و حرکت در مس��یر درس��ت؛ اتکایی ج��ز اقتصاد 
مقاومت��ی ن��دارد و در تحق��ق آن بار مس��ئولیت 
مسئولین و دست اندرکاران به مراتب بیش از مردم 
اس��ت و اگر با وجود چنین رهنمود و نقشه راهی 
نتوانیم به نسبت به اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی 
و ثب��ات و تقویت اقتصاد اق��دام کنیم دلیلی ندارد 
جز سوءمدیریت متولیان و دولتمردان و همچنین 
عزم جدی که باید برای اجرا داش��ته باش��ند و در 

تمام این سال ها نداشته اند.

کارشناس مسائل اقتصادی با  كار و  اش��اره به عدم تناسب حقوق كسـب 
دریافتی کارگران با مخارج و هزینه های زندگی شان 
گفت: حق��وق کارگ��ران ایرانی، ج��زو پایین ترین 

حقوق های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است.
آرمان حاجیان فرد درباره ساختار تعیین حداقل 
دس��تمزد کارگران گفت: رهبر معظم انقالب طی 
س��ال های اخیر تاکید ویژه ای بر مسایل اقتصادی 
و بهبود وضعیت معیش��ت مردم داشته اند و اصالح 
س��اختار اقتصادی را همیش��ه به مسئوالن گوشزد 
کرده اند. وی با بیان اینکه تعیین حداقل دس��تمزد 
یکی از مهمترین چالش ه��ای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اس��ت اظهار داشت: این موضوع هر 
ساله در ماه های آخر سال به مهمترین موضوع قابل 
اهمیت برای قشر حقوق بگیر و خانواده هایشان و از 

سوی دیگر برای کارفرماها و دولت تلقی می شود.
حاجیان ف��رد بیان ک��رد: مهمتری��ن دغدغه 
س��ازمان بین المللی کار ILO، مرب��وط به تعیین 

حداقل دستمزد موضوع مقاوله نامه شماره 131 و 
توصیه نامه شماره 13۵ درخصوص تعیین حداقل 
دس��تمزد مصوب 1۹۷0 می��الدی موضوع مهمی 
است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. هیأت مدیره 
سازمان بین المللی کار در سال ۲013 از کشورهای 
عضو درخواس��ت کرد گزارش��ی از وضعیت تعیین 
حداقل دس��تمزد در کشورهای خود را به سازمان 
ارائه کند. بررسی این موضوع بیانگر اهمیتی است 
که سازمان بین المللی کار ILO به مسأله حداقل 

دستمزد در سطح جهانی دارد.
وی با اش��اره ب��ه تعریف حداقل دس��تمزد از 
سوی سازمان جهانی کار گفت: حداقل دستمزد از 
سوی س��ازمان ILO بدین گونه تعریف شده است: 
"حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار 
یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می شود 
و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی تواند آن را کاهش 
دهد و پرداخت آن به وس��یله قانون تضمین شده 
است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه 

به شرایط اقتصادی آن کشور می دهد."
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تناسب 
حقوق دریافت��ی کارگران با مخ��ارج زندگی افزود: 
عدم تناس��ب حقوق دریافتی با مخارج و هزینه های 
زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهمترین در 
خواست های نمایندگان کارگران و حقوق بگیران بوده 
است. این در حالیس��ت که حداقل حقوق دریافتی 
کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب س��ال 
۹۷، 111۵140 تومان اس��ت. اگ��ر با لحاظ قیمت 
کنون��ی دالر یعن��ی 1۲هزار تومان محاس��به کنیم 
این رق��م ۹۲ دالر خواهد بود ک��ه جزو پایین ترین 

حقوق های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است.
 وی ادامه داد: این در صورتی اس��ت که حداقل 
حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود ۲000 دالر 

در ماه و برای کش��ورهای اروپای ش��رقی که حقوق 
خیل��ی کمتری را پرداخ��ت می کنند بین 400 الی 
۵00 دالر بوده که حدودا 4 الی 4 برابر حداقل حقوق 
در کشور ما است. یکی از اشتباهات راهبردی دولت 
در تعیی��ن حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر 
تورم س��ال قبل اس��ت که با توجه به تورم سال ۹۷ 
که برخی کارشناس��ان تورمی حدود ۲00 درصد را 
اع��الم کردند، افزایش ۲0 درص��دی حداقل حقوق 
جز یک مزاح برای قش��ر کارگر که متولی معیشت 

خانواده هایشان هستند چیز دیگری نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین دولت 
باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت 
م��ردم را مالک تعیین حداق��ل حقوق قرار دهد و 
اعط��ای حقوق متناس��ب با وضعی��ت اقتصادی و 

معیش��تی مردم کمترین خواس��ته قانونی و مدنی 
قشر حقوق بگیر که حدوداً ۵0 میلیون نفراز مردم 
را شامل می شود است. طی یک سال اخیر به زعم 
اظهارات کارشناس��ان اقتصادی و حتی نمایندگان 
مجل��س، خط فقر ب��ه 6 میلیون توم��ان و هزینه 
معیش��ت خانوار با افزایشی ۸0 درصدی نسبت به 
دی ماه سال قبل به حدود ۵ میلیون تومان رسیده 
و قش��ر زیر خط فقر جامعه از 1۲ درصد به حدود 

۵0 درصد در تابستان ۹۷ رسیده است. 
 این استاد دانشگاه بیان کرد: بر این اساس در 
سال گذشته دستمزد خانواده ۵۲ درصد هزینه های 
ماهیانه را پوشش می داد اما در حال حاضر حدود 

۲۸ درصد هزینه های خانوار را پوشش می دهد.
وی تأکید کرد: اقتصاددانان کینزی معتقدند با 
افزایش حداقل دستمزد، در ابتدا شاید با افزایش نرخ 
بیکاری مواجه ش��ویم ولی این اتفاق موجب ارتقای 
بهره وری و افزایش س��طح تولید خواهد شد که در 

آینده اشتغال بیشتر را ایجاد می کند.  تسنیم

سیاست روز الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از مشکالت را بررسی می كند؛

اقتصاد مقاومتی نقشه ای برای تمام فصول

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  دول��ت برنامه ریزی هایی ب��رای کنترل و بهارستـــان
تنظیم بازار ش��ب عید داشته که گزارش آن را به مجلس ارائه 

کرده لذا مردم نباید نگران تامین کاال در شب عید باشند.
محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره به عدم توزیع مناسب 
کاالهای اساسی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته، گفت: 
ش��وک ارزی همانند یک زلزله است و یکی از پیامدهای آن 
در ماه های اولیه این بوده که نظم و روش فرآیندهای تولید 

و واردات کاال و مواد اولیه را به هم می ریزد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: با تغییرات نرخ ارز تولیدکننده و واردکننده بالتکلیف 
هس��تند و نمی دانند که کاال باید با چه قیمتی وارد کش��ور 
ش��ود، لذا زمانی که قیمت ارز به یک منطق دست یافته و 
ثبات ایجاد می شود، این ثبات به صورت اتوماتیک با حرکت 

در مسیر جریان تولید، کسری ها را جبران می کند.
وی با بیان اینکه نوسان ارزی زمانی نگران کننده می شود 
که طی دو ماه قیم��ت دالر یکباره افزایش یابد، ادامه داد: با 
روش و رویکردی که بانک مرکزی پیش گرفته نوسان ها را به 

حداقل ممکن رسانده است، لذا هرچه نوسان کمتر شده و به 
یک خط مس��تقیم تبدیل شود بازار کاالها، خود را با شرایط 

کنونی منطبق کرده و کسری ها را پوشش می دهد.
عضو ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای س��ه گانه 
ب��ا تاکید بر اینکه مردم نباید نگران تامین کاالها در کش��ور 
باشند، اظهار داش��ت: دولت برنامه ریزی هایی برای کنترل و 
تنظیم بازار شب عید داشته که گزارش آن را به مجلس ارائه 

کرده لذا مردم نباید نگران تامین کاال در شب عید باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت باید ب��ر روی قیمت کاالها تا 
رس��یدن به دس��ت مصرف کننده نهایی نظارت کند، افزود: 
کمیسیون اقتصادی جلساتی با وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کش��اورزی و سایر دستگاه ها برای تنظیم 
بازار برگزار کرده که گزارش جمع بندی نظارت بر بازار شب 
عی��د در حوزه کاالهای اساس��ی و غیراساس��ی و همچنین 

راهکارهای آن در صحن علنی ارائه می شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: باید سامانه های اطالعاتی براساس 
قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شود تا از زمان واردات محصوالت 

تا نحوه توزیع و مصرف زیر ذره بین قرار گیرد.  خانه ملت

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
مردم نگران تامین كاالی شب عید نباشند

عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن صنایع  شوینده، بهداش��تی و آرایشی با تشریح بــــازار روز
دلیل افزایش ۲0 درصدی قیمت محصوالت ش��وینده، گفت: 
قیم��ت مواد اولی��ه مصرفی در این صنعت بی��ن ۹۸ تا 1۸0 

درصد افزایش داشته است.
جمش��ید فروزش اظهار داش��ت: براساس مصوبه ای که 
آذرماه امسال صادر ش��د، قیمت محصوالت شوینده حدود 
۲0 درص��د افزایش یاف��ت که برخی کارخانه ها نس��بت به 
اعمال این افزایش قیم��ت اقدام کرده و برخی نیز با تأخیر 
ای��ن کار را انجام داده اند. وی با بیان اینکه دلیل اصلی این 
اتفاق، رش��د قیمت دالر و باال رفتن نرخ مواد اولیه وارداتی 
بوده اس��ت، اف��زود: تولیدکنندگان محصوالت ش��وینده و 
بهداش��تی قباًل از دالر 3۷۵0 تومانی استفاده می کردند که 
این قیمت ب��ه 4۲00 تومان افزایش یافت و در حال حاضر 

نیز از ارز نیمایی ۸400 تومان استفاده می کنند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع ش��وینده، بهداشتی و 
آرایشی توضیح داد: رش��د قیمت دالر باعث افزایش قیمت 
تمام شده محصوالت شوینده و بهداشتی شد، به طوری که 

قیم��ت مواد اولیه مورد نیاز در ای��ن صنعت از ۹۸ تا 1۸0 
درصد افزایش پیدا کرد. در تولید پودر ش��وینده به واردات 
4۵ درصدی مواد اولیه نیازمندیم و سهم مواد اولیه وارداتی 
در تولید مایع ظرفش��ویی 1۵ تا ۲0 درصد، خمیر دندان و 

شامپو ۹0 درصد است.
ب��ه گفته وی در تولید برخی محصوالت مانند ش��امپو، 
مایع  دستش��ویی و مایع ظرفش��ویی به یک ن��وع ماده اولیه 
نیاز است که توسط کشورهای تولیدکننده روغن های گیاهی 
تولید می شود و صنایع شوینده مجبور به واردات آن هستند، 
ت��ا پس از انجام دو مرحل��ه فرآوری در داخل، به عنوان یک 

محصول واسطه ای در صنعت شوینده قابل استفاده باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع ش��وینده، بهداش��تی و 
آرایشی با بیان اینکه هیچ شرکتی خارج از مصوبه افزایش قیمت 
محصوالت ش��وینده نسبت به رشد قیمت تولیدات خود اقدام 
نکرده است، گفت: قیمت  مواد شوینده تا پایان امسال افزایشی 
نخواهد داشت. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، گفت: 
در حال حاضر واردات محصوالت مش��ابه تولید داخل ممنوع 

است که شامپوها از این دسته محصوالت هستند.  فارس

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده تشریح كرد؛
دلیل افزایش 20 درصدی قیمت محصوالت شوینده 

چالش های دستمزد ادامه دارد؛
حقوق كارگران ایرانی جزو كمترین حقوق كارگران دنیا


