
 آغاز ثبت نام مسکن ملی
 از امروز در پنج استان 

  ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی در استان های یزد، 
همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه 

صبح فردا - شنبه - ۱۶ آذرماه آغاز می شود.
مردم اس��تان های یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، 
خوزس��تان و کرمانشاه تا س��اعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ 
آذر مهلت ثبت نام در س��امانه مس��کن ملی به آدرس 
https://tem.mrud.ir/ را دارند.اضافه شدن دو استان 
خوزس��تان و کرمانشاه با هدف جبران وقفه در ثبت نام 

مسکن ملی به دلیل قطعی اینترنت اتخاذ شد.
از ۱۶ آذر به بعد ثبت نام ها از گروه های سه تا چهارتایی 
به گروه های پنج تا ۶ تایی تقسیم بندی می شود و بعد از 
مهلت سه روز، ثبت نام پنح استان دیگر اعالم می شود.

پایان آذر ماه ثبت نام مس��کن ملی در تمام اس��تان ها 
تمام می ش��ود و تا پایان همین ماه ثبت نام متقاضیان 

تهرانی هم برای مسکن ملی انجام می شود.
متقاضی��ان ثبت نام در طرح اق��دام ملی و افراد تحت 
تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز 
اول فروردی��ن ماه ۸۴ به بعد باش��ند و پس از انقالب 
اسالمی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط 
به تأمین مس��کن ش��امل زمین، واحد مس��کونی و یا 
تس��هیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی 
استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ››ج‹‹ در استعالم 

از سامانه مربوطه باید سبز باشد.
ش��رط دیگر متأهل یا سرپرس��ت خانوار بودن است. 
البته زنان خودسرپرس��ت مش��روط به داشتن حداقل 
۳۵ س��ال سن می توانند در این طرح نام نویسی کنند.

داش��تن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال 
اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

 س��ابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر 
مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

نداش��تن منع قانونی برای دریافت تس��هیالت بانکی 
نظیر چک برگش��تی، تسهیالت معوقه و غیره، توانایی 
تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی، 
امکان س��پرده گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت 
مازاد بر تس��هیالت بانکی از جمله دیگر شروط اعالم 

شده است.  ایرنا 

 معافیت مالیاتی حقوق زیر ۳ میلیون تومان  
بر اس��اس الیحه پیش��نهادی دول��ت در بودجه ۹۹، 
معافی��ت مالیات��ی ۳ میلی��ون تومان��ی ب��رای حقوق 
کارمن��دان بخ��ش دولتی و خصوص��ی در نظر گرفته 

شد.
  مطاب��ق مصوبه نهای��ی دولت در الیح��ه بودجه ۹۹، 
س��قف معافیت مالیات بر درآمد ماهیانه حقوق بگیران 
و کارمندان، از دو میلیون و 7۵۰ هزار تومان به س��ه 
میلیون تومان رس��ید.بر این اس��اس، این عدد معادل 
س��قف معافیت س��ی و ش��ش میلیون تومان سالیانه 
است.گفتنی است، بر اساس الیحه بودجه ۹۹، درآمد 
مالیاتی ۱7۵ هزار میلیارد تومانی لحاظ ش��ده اس��ت. 
معم��وال رقمی بین ۵ ت��ا ۱۰ درصد مالیات وصولی از 

محل مالیات حقوق بدست می آید.
رق��م نهایی معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و حقوق 
بگیران در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و تعیین 
خواهد ش��د. بر اس��اس الیحه پیشنهادی بودجه سال 
آین��ده،  ۱۰.۵ میلی��ارد دالر  برای تامی��ن کاالهای 
اساس��ی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. ۶۰ هزار میلی��ارد تومان نیز ب��رای طرح های 

عمرانی اختصاص یافت.  تسنیم 
 

واردات ۲۷۰ تن فرچه ریش تراش به کشور
  براس��اس آمار گمرک در س��ال ۹7 بیش از ۲7۰ تن 
فرچه ریش تراش��ی، برس مو، برس ناخن و برس مژه 

از کشور های مختلف وارد ایران شده است.
 آم��ار مقدمات��ی گمرک از تجارت خارجی س��ال ۹7 
نشان می دهد که در این مدت بیش از ۲7۰ تن فرچه 
ریش تراشی، برس مو، ناخن و برس مژه از کشور های 

مختلف جهان وارد ایران شده است.
بر اساس واردات این حجم فرچه ریش تراشی و انواع 
برس مو به کش��ور ۹۹۹ هزار و ۳۹۳ دالر ارز از کشور 
خارج شد که بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۱۸ 

هزار و ۲ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر اس��ت که فرچه ریش تراشی و انواع برس 
مو از ۱۱ کشور جهان از جمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا 

و چین وارد ایران شده است. میزان
سرنوشت نامعلوم سهمیه بنزین خودروهای فرسوده  

  سرنوش��ت س��همیه بنزین خودروهای فرسوده هنوز 
مشخص نیست با این حال وزیر نفت می گوید به همه 
خودروهایی که کارت س��وخت دارند س��همیه بنزین 

تعلق می گیرد؛ حتی خودروهای فرسوده.
ح��دود ۲۰ روز از آغاز س��همیه بندی بنزی��ن و اصالح 
قیمت می گذرد، با این حال مالکان خودروهای فرسوده 
نمی دانند که آیا س��رانجام سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی 
ش��امل حال آنها خواهد ش��د یا خیر. اغلب خودروهای 
فرسوده کارت سوخت ندارند و از همین رو سهمیه بنزین 
دریافت نمی کنند. اما تعدادی از خودروهای فرسوده در 
کش��ور هستند که زمانی که کارت سوخت به دلیل تک 
نرخی ش��دن قیمت بنزین دیگر اس��تفاده نشد،  فرسوده 

نبودند و همچنان کارت سوخت دارند. ایرنا 

اخبار

هزینه تکمیل مسکن مهر باز هم بر دوش متقاضیان  
در حالی معاون وزیر راه از افزایش وام مسکن مهر به ۴۵ میلیون تومان خبر داده 
که به نظر می رس��د دولت به جز فشار بر متقاضیان راهکار دیگری برای تکمیل 

پروژه های این طرح ندارد.
عل��ی نبیان اظهار کرد: در این طرح اتفاقی ک��ه باید رقم بخورد  تولید و عرضه 

مس��کن در سراسر کشور است و سهم استان و شهرستان ها مشخص و ابالغ شده 
اس��ت. پرونده مسکن مهر به جز آنهایی که مشکل حقوقی و پیشرفت زیر ۳۰ درصد 

دارند باید تا پایان سال جاری در تمام کشور بسته شود.
  مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با اشاره به اینکه تسهیالت مسکن مهر از ۴۰ 
ب��ه ۴۵ میلی��ون  تومان افزایش یافته اس��ت، تصریح کرد: در بحث مس��کن  و با اعمال 
سیاستهای حمایتی به دنبال این هستیم که بتوانیم دغدغه به حق مردم در بحث خانه 

دار شدن را حل کنیم.  تسنیم 

تکمیل راه آهن رشت-آستارا با همکاری آذربایجان  
در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، 

موضوعات کمیسیون مشترک دو کشور مورد توافق طرفین قرار گرفت.
فرهاد دژپس��ند با اشاره به توافقات به عمل آمده میان روسای جمهور دو کشور 
گفت: در جلس��ه آتی کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان، باید جزئیات محور 

های مورد توافق روس��ای جمهور دو کش��ور، جهت توافق نهایی، بررس��ی شوند. 
جلس��ه کمیس��یون اقتصادی مشترک دو کشور هر چه س��ریع تر برگزار شود تا اگر 

نهایی ش��دن برخی تفاهمات، نیازمند فراهم آوردن مقدم��ات و انجام تمهیداتی خاص 
باش��د، فرصت کافی وجود داشته باشد.  دژپسند با بیان اینکه اجرای برخی تفاهمات از 
جمله تکمیل پروژه راه آهن رش��ت به آستارا و ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعه 
همکاری های بانکی دو کش��ور، دارای اهمیت خاصی اس��ت، خواستار توجه ویژه طرف 

آذربایجانی به این موضوعات شد.  وزارت امور اقتصادی و دارایی 

مشکلی در تامین اقالم شب یلدا نداریم 
  ن��وده فراهانی گفت: برای تامین اقالم ش��ب یلدا هیچ گونه کمبود و مش��کلی 
در بازار نداریم و با توجه به رکود بازار، فروش��ندگان تش��نه مشتری هستند و با 

تخفیف بیشتری کاال را به مصرف کنندگان عرضه می کنند.
رئیس ات��اق اصناف گفت: با توجه به بازرس��ی های متوالی اتاق اصناف تهران و 

سازمان حمایت بر عملکرد اصناف، بین ۶ تا 7 درصد واحد صنفی مختلف داریم و 
موضوع تخلف را در اصناف رد نمی کنیم، زیرا در تمامی ارکان های دولت تخلف وجود 

دارد و نمی توان آن را انکار کرد. وی افزود: برای واحد های صنفی متخلف تشکیل پرونده 
داده و به س��ازمان تعزیرات معرفی می ش��وند برای مرحله اول و دوم این اصناف جریمه 
می شوند و بار سوم اگر تخلف از جانب این واحد صنفی تکرار شود اخطار می گیرند و در 
آخرین مرحله، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد. بررسی اتاق اصناف نشان می دهد 

میزان تخلفات اصناف طی ماه های اخیر رشد چندانی نداشته است.  میزان

آمار وزارت صنعت نشان داد؛
  کاهش قیمت 

برخی کاالهای اساسی
آم��ار وزارت صنع��ت از کاه��ش قیم��ت برخی 
کاالهای اساسی- وزارت صنعت، معدن وتجارت 
در آمار مقایس��ه ای ۹ قلم کاالی اساسی و مهم 
در مهر ۹۸ نس��بت به ش��هریور ماه امس��ال از 

کاهش یک دهم تا ۳.۸ درصدی خبر داد.
براساس آمار وزارت صنعت، قیمت برنج تایلندی، 
برنج طارم اعال، برنج هاشمی داخلی درجه یک، 
گوشت گوسفندی )مخلوط(، گوشت مرغ تازه و 
گوشت گوساله در مهر ماه ۹۸ نسبت به شهریور 

ماه امس��ال به میزان یک دهم، ۲ درصد، سه و 
۳.۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

برنج پاکستانی باس��ماتی درجه یک در مهرماه 
امس��ال به هرکیلو گ��رم ۱۱۰ هزار و ۱7۴ ریال 
رس��ید که در مقایسه با شهریور که ۱۰7 هزار و 
۸۱۰ ریال بود رش��د ۲.۲ درصدی دارد و نسبت 
ب��ه مهر ۹7 ک��ه رقم ۹۵ ه��زار و ۴۰ ریال بود، 

۱۵.۹ درصد رشد را ثبت کرد.
برنج تایلندی در مهر امسال به هرکیلو گرم 7۳ 
هزار و ۹۹۹ ریال رسیده بود، نسبت به شهریور 
۹۸ ک��ه 7۵ ه��زار و ۵۱۸ ریال ب��ود، ۲ درصد 
کاه��ش یافت و در مقایس��ه با مه��ر ۹7 که ۶۰ 
ه��زار و ۳۶۱ ریال ب��ود، ۲۲.۶ درصد افزایش را 

نشان می دهد.

برن��ج طارم اعال در مهرماه امس��ال هرکیلو گرم 
۲۲۸ ه��زار و ۵۳۰ ری��ال ب��ود و در مقایس��ه با 
ش��هریور ۹۸ که ۲۲۸ ه��زار و ۶7۴ ریال بود به 
میزان ۰.۱ درصد افت نش��ان م��ی دهد، اما در 
مقایس��ه با مهر ۹7 ک��ه ۱۴۲ هزار و ۲۸۵ ریال 

بود افزایش ۶۰.۶ درصدی را ثبت کرد.
همچنین برنج هاشمی داخلی درجه یک در مهر 
۹۸ به هرکیلو گرم ۲۲۴ هزار و 7۸۶ ریال رسید 
و نسبت به ش��هریور ماه امسال که ۲۲۵ هزار و 
77 ریال بود، به میزان ۰.۱ درصد افت داش��ت، 
اما در مقایس��ه با مهر ۹7 که ۱۴۲ هزار و ۲۳۳ 

ریال بود، رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.
ش��کر سفید فله نیز مهر ماه امسال هرکیلو گرم 
۵۱ ه��زار و ۹7۸ ریال ارزش داش��ت، در ش��هر 

یورم��اه ۹۸ ه��م ۵۱ ه��زار و ۹۰۳ ریال قیمت 
خ��ورده ب��ود، ک��ه ۰.۱ درصد رش��د یافت، در 
مقایسه با مهر ۹7 که ۳۶ هزار و ۹۳۲ ریال بود، 

۴۰.7 درصد افزایش دارد.
ش��کر بس��ته بندی ۹۰۰ گرم��ی در مهر ۹۸ به 
قیم��ت ۵۴ ه��زار و ۱۱۹ ریال عرضه ش��د و در 
مقایس��ه با شهریور امس��ال که ۵۳ هزار و ۳77 
ریال بود، ۱.۴ درصد رش��د قیمت دارد و نسبت 
به مهر ۹7 که ۳۹ هزار و ۹۵۲ ریال عرضه شده 

بود، ۳۵.۵ درصد رشد ارزش را ثبت کرد.
گوش��ت گوس��اله در مهر ماه امسال هرکیلوگرم 
۸۲۸ هزار و ۱۰۵ ریال قیمت خورد، در شهریور 
ماه امس��ال هم ۸۶۱ ه��زار و ۱۱۴ ریال ارزش 
داش��ت که ۳.۸ درصد اف��ت قیمت یافت، اما در 

مقایس��ه با مهر ۹7 که هرکیل��و گرم ۵۴۸ هزار 
و ۳۹۱ ری��ال بود، ۵۱ درص��د افزایش قیمت را 
نشان داد. گوشت گوسفندی مخلوط هم در مهر 
ماه امسال به هرکیلو گرم ۹۵۵ هزار و ۳۱ ریال 
رس��ید و در مقایسه با ش��هریور که ۹۸۴ هزار و 
۶۵7 ریال بود، س��ه درصد کاهش داشت، اما در 
براب��ر ۵۶۱ هزار و ۵۶۱ ریال مهرماه ۹7 رش��د 

7۰.۱ درصدی داشت.
گوش��ت مرغ تازه هم در مهر ماه امسال برابر با 
هرکیلو گرم ۱۳۰ هزار و ۵۵۶ ریال عرضه ش��د 
که در مقابل ۱۳۴ هزار و ۵۳۳ ریال شهریور ماه 
امس��ال افت سه درصدی را ثبت کرد، اما نسبت 
به رقم ۹۶ هزار و ۲۶۶ ریال مهر ۹7 رشد ۳۵.۶ 

درصدی را ثبت کرد.  شاتنا

  پرون��ده ۱۵۰۰ کانتینر برنج دپو ش��ده در گمرک ش��هید 
رجایی هنوز باز اس��ت و هر نهاد ت��وپ را در زمین دیگری 
می اندازد. اما این بار پای سازمان ملی استاندارد به داستان 
باز ش��ده و گفته می ش��ود تاخیر در ارائه مجوزهای قانونی 
الزم از س��وی ای��ن س��ازمان، ۱۵۰۰ کانتینت��ر برنج را در 

گمرک ماندنی کرده است.
ع��ده ای »اخت��الف گمرک و س��ازمان اس��تاندارد« را مانع 
ترخیص برنج های دپو شده دانس��ته اند که »مهرداد جمال 
ارونق��ی«، معاون فنی گمرک ای��ن موضوع را تکذیب کرده 
و گفت��ه که هی��چ اختالفی بین گمرک و س��ازمان دیگری 

وجود ندارد.
در این زمینه »نیره پیروزبخت«، رییس سازمان ملی استاندارد 
اعالم کرده این سازمان در حال بررسی ۱۵۰۰ کانتینر است 
و به محض اینکه هرکدام از س��ازمان ملی استاندارد گواهی 
انطب��اق دریافت کنند، از گمرک ترخیص می ش��وند و برای 
مواردی که با اس��تاندارد مطابقت نداشته باشد، گواهی صادر 
نمی ش��ود. واردات برن��ج از ابت��دای تیرماه ت��ا اوایل دی ماه 
ممنوع می ش��ود، چرا که به عقیده مس��ئوالن تولید برنج در 
این بازه زمانی کفاف نیاز داخلی را می دهد؛ اما امس��ال برنج 
وارداتی وضعیت متفاوتی را از س��ر گذراند. اردیبهش��ت ماه 
امس��ال ستاد تنظیم بازار برای نخستین بار اعالم کرد که به 
دلیل نگرانی های ناش��ی از شرایط تحریم، محدودیت واردات 
این محصول در فصل برداش��ت برطرف می شود. این خبر با 
واکنش جامعه کش��اورزی همراه شد، س��رانجام این فشارها 
نتیجه داد و رییس س��ازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه بر 

اجرای ممنوعیت واردات فصلی تاکید کرد.
در همین بازه زمانی حدودا دو ماهه، تعدادی از واردکنندگان 
برنج اقدام به ثبت سفارش برای واردات کردند اما بخشی از 
این محموله ها به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور 
رسوب کرد. در نهایت موضوع ترخیص برنج های در گمرک 
مانده اواخر ش��هریور با نامه دبیر س��تاد تنظیم بازار تعیین 

تکلیف ش��د و این نهاد اجازه ترخیص برنج های دپو شده را 
داد. البته مقرر شد که این برنج ها پس از ترخیص در انبارها 

نگهداری و توزیع آن به زمان آینده موکول شود. 
با اینکه دس��تور ترخیص برنج ها از سوی ستاد تنظیم بازار 
داده ش��د، دپوی ۱۵۰۰ کانتینر برنج خبرس��از شده است. 
باید در نظر داش��ت که برنج های موجود در گمرکات برای 
ترخیص به مجوز نیاز دارند و گمرک بدون کنترل سیستمی 
این مجوزها  اجازه ترخیص آن ها را ندارد. مسئوالن گمرک 
اعالم کرده اند که عدم ارائه مجوِز س��ازمان استاندارد باعث 

دپوی این کانتینرها در گمرکات شده است.
البته که طی روزهای اخیر»مس��لم بی��ات« معاون ارزیابی 
کیفیت استاندارد علت دپوی این برنج ها را موضوع دیگری 
عنوان کرده و گفته: اواخر تیرماه تا اوایل دی ماه هرس��ال، 
واردات برن��ج چ��ه با مج��وز و چه بدون آن ممنوع اس��ت؛ 
واردکنندگان��ی ک��ه بعد از تیرم��اه اقدام ب��ه واردات برنج 
کرده اند، حتی با داشتن مجوز از سازمان استاندارد موفق به 

واردکردن محموله خود به کشور نشدند.
این در حالی است که ستاد تنظیم بازار در آن زمان )زمان 
ممنوعی��ت واردات برن��ج( اجازه ترخیص کااله��ا را داده و 
مجوز استاندارد برای ترخیص این محموله ها ارائه شده بود. 
یک مقام آگاه در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: مقررات 
جدید اس��تاندارد دلیل دپوی برنج ه��ا  )۱۵۰۰ کانتینر( در 
گمرک ش��هید رجایی بوده اس��ت؛ چرا که تاریخ مجوزهای 
قبلی گذش��ته و نیاز به مجوز جدید دارد که از س��وی این 
س��ازمان ارائه نش��ده اس��ت. به گفته مع��اون فنی گمرک، 
مش��کلی از بابت صدور مجور قانونی اس��تاندارد و ترخیص 
کاال وجود ندارد و بر اس��اس مصوبه ای که اخیرا ابالغ شده، 
اجازه صدور مجوز اس��تاندارد به مرجع مربوطه داده ش��ده 
است. بنابراین باید منتظر ماند و دید صدور مجوز استاندارد 
برای ترخیص این برنج ه��ا در طی چه مدت زمانی انجام و 

برنج ها ترخیص می شود.  ایرنا 

 با باالگرفتن اختالفات رخ داد؛
پرونده برنج های دپو شده روی میز

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی مطرح کرد؛

  گرانی مجدد در انتظار 
گوجه فرنگی

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه 
بارش تگرگ خس��ارت ش��دیدی به تولی��د گوجه در 
مناطق جنوب وارد کرده اس��ت،از مردم خواس��ت در 
مص��رف این کاال صرفه جوی��ی و کمتر اقدام به خرید 

آن کنند.
س��ید رضا نورانی با بیان اینکه قیم��ت گوجه فرنگی 
نس��بت به دو هفت��ه قبل کاهش یافته اس��ت، گفت: 
دو هفت��ه قبل قیمت این محصول ح��دود ۱۴ تا ۱۵ 
هزارتومان بود اما در حال حاضر نرخ آن بین ۸ تا ۱۰ 
هزارتومان متغیر اس��ت ضمن اینک��ه پیش بینی می 
ش��د قیمت گوجه فرنگی طی یک الی دو هفته آینده 
به تعادل برس��د.اما اواخر هفته جاری بارش تگرگ در 
مناطق بوشهر، کنگان و... به تولید گوجه فرنگی، فلفل 
و برخی دیگر  از صیفی جات خس��ارت شدیدی وارد 

کرده است.
وی اضاف��ه کرد: مردم نیز باید ب��ه تعادل بازار کمک 
کنن��د وقتی ک��ه فصل محصولی تمام ش��ده و عرضه 
آن کم اس��ت م��ردم هم میزان مص��رف و خرید خود 

را کاهش دهند.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی کشور  ادامه 
داد: گوجه فرنگی محصولی نیس��ت که مردم نتوانند 
از مصرف آن چش��م پوش��ی کنند؛ بای��د صبر کرد تا 
قیمت ها منطقی ش��ود. نورانی با بی��ان اینکه عرضه 
گوجه فرنگی نس��بت به روزهای گذشته بیشتر شده 
است، گفت: گوجه گلخانه مثل گوجه بوته ای نیست 
که یکروزه تولید و عرضه آن زیاد ش��ود و این مس��اله 
بس��تگی ب��ه تاریخ کش��ت دارد ضمن اینکه امس��ال 
س��رمای زود رس و ب��ارش برف و ب��اران به محصول 
فضای باز خس��ارت وارد کرد که همین مس��اله باعث 

کاهش عرضه و چالش در بازار شده است.  مهر

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد:

اجرای کاهش ۱۰ درصدی 
شعب بانکهای ادغامی  

معاون نظارت��ی بانک مرکزی گفت: براس��اس تفاهم 
اولیه کاهش ۱۰ درصدی تعداد ش��عب هریک از این 
بانک های مش��مول ادغام در دس��تور کار بوده که در 

حال انجام است.
 فرهاد حنیفی درباره آخرین وضعیت ۵ بانک ادغامی 
قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه 
کوثر، اظهار داش��ت: طبق مصوبات کمیته راهبری در 
حال حاضر بین ۶۰ تا بیش از ۹۵ درصد از سهام این 
بانک ها  از طریق س��ازمان بورس اوراق بهادار به بانک 

سپه منتقل شده است.
وی افزود: همچنین در چند ماه اخیر زمینه انتخابات 
هیات مدیره فراهم و این انتخابات برگزار شد و هیات 
مدیره ای که در این بانک ها مستقر شدند با هماهنگی 
بانک سپه و مراجع ذی صالح و براساس فرآیندی که 

برای سایر بانک ها بود انتخاب شدند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: از نظر اقداماتی 
که در حال انجام است، بیش از ۹۰ درصد دارایی های 
غیرپولی نظیر امالک، س��اختمان ها و... قیمت گذاری 
ش��ده و در بخش دارایی های پول��ی نیز اقدامات اولیه 
انجام شده و منتظر صورت های مالی حسابرسی شده 
هس��تند و از نظر صحت عملیات هم محاس��بات این 

عملیات درحال انجام است.
ب��ه گفته حنیفی، ب��ا توجه به اینکه ه��ر کدام از این 
بانک ها نیروهای خاص خود را دارند و بحث ادامه کار 
ای��ن نیروها و محرمانگی اطالعات اهمیت زیادی دارد 
این موضوع هم در حال طراحی است و هماهنگی های 
مربوط به تدوین شیوه نامه انجام شده است. به گفته 
وی براس��اس تفاهم اولیه کاه��ش ۱۰ درصدی تعداد 
شعب هریک از این بانک های مشمول ادغام در دستور 

کار بوده که در حال انجام است.  بانک مرکزی 
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گزارش

طبق وعده متولیان بودجه نویس��ی دولت مقرر است تا بودجه 
۹۹ به عنوان نقش��ه راه درآمدی کش��ور فردا یکشنبه رهسژار 
بهارس��تان شود تا مورد بحث و بررس��ی کارشناسانه و نقادانه 

نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
س��الی که پیش بینی های اقتصادی س��ختی را داشته و دارد 
وآن ط��ور که کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در مورد آن 
صحبت میکنند س��الی اس��ت که دولت کس��ری بودجه قابل 
توجه��ی را تجربه خواهد کرد. هرچند که کس��ری بودجه در 
تمام این س��الها همراه همیش��گی دولتهای مختلف از جمله 
دول��ت تدبی��ر و امید بوده و هنوز هم با وجود این همه س��ال 
سابقه بودجه نویسی ،دست اندرکاران تدوین بودجه نتوانسته 
اند ؛محاس��بات خود را به گون��ه ای لحاظ کنند که این حجم 
نگرانی برای کس��ری درآمدهای دولت و همچنین هزینه های 

بی حد و حصر آن وجود نداشته باشد.
نگاه خوش بینانه 

 براس��اس اعالم نظ��ر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
؛بودجه ۹۹ کمترین وابس��تگی را ب��ه درآمد نفت دارد به این 
ترتیب که بنا بر ادعا نوبخ��ت؛» منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین 
وابس��تگی را به نفت دارد بطوریکه می توانی��م بگوییم بودجه 
جاری مطلقا به نفت وابس��تگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت 
را در بودجه های جاری و هزینه ای صرف نخواهیم کرد و صرفا 
منابعی که از نفت تحصیل می شود با عنوان واگذاری دارایی ها 
س��رمایه ای آن را صرف تملک دارایی های سرمایه ای می کنیم 
و ب��رای تحق��ق طرح های عمرانی اس��تفاده خواهیم کرد. این 
یکی از ویژگی های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که 
این آرمانی که همیش��ه در سیاست های کلی مورد تاکید قرار 

می گرفت را اجرا می کنیم. «
ش��اید همین یک جمله نوبخت کافی باش��د تا کارشناسان به 
این باور برسند که امسال هم به مانند سالهای دیگر نمی توان 

امیدی به اتمام پروژه های عمرانی نمی توات داشت چرا که تا 
پیش ازاین که متولیان بودجه عمرانی را به شکل تمام و کمال 
اختصاص می دادند باز هم در مسیر اجرا به قدری هزینه های 
جاری افزایش ژیدا میکرد که این افراد به ناچار از جیب پروژه 
های عمرانی زده و براین باور که  آب در دل هزینه های جاری 
ت��کان نباید بخورد ؛همواره تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی 

را به تعویق انداختند.
اس��تناد به برخی آمارهای غیررس��می در حال حاضر بیش از 
ح��ال حاضر  بیش از 7۰ هزار  طرح های نیمه تمام در س��طح 
استانی  و در حدود ۶ هزار طرح نیمه تمام در سطح ملی وجود 
دارد که بعضا بیشتر آنها بیش از دو دهه است که کلنگ آنها به 
زمین خورده اما به واس��طه عدم تخصیص منابع الزم و اولویت 

یافتن برخی طرح های دیگر  همچنان روی زمین مانده اند.

اما و اگرهای مالیاتی
از س��وی دیگر نوبخت  در ارزیاب��ی وضعیت درآمدی دولت از 
تکیه قابل توج��ه بر درآمدهای مالیاتی خبر می دهد و اذعان 
دارد این بخش از درآمد دولت در سال آتی رشد قابل توجهی 
خواهد داش��ت به این ترتیب که»برای جایگزین کردن منابع 
نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان 
عامل های انرژی اس��ت، یکی دیگر از منابع درآمدهای مالیاتی 
اس��ت، اما نه به معنای اینکه م��ا بخواهیم ضرایب مالیات های 
موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به ش��رایط موجود 
قرار شده اس��ت تا ضرایب بنگاه های تولیدی را کاهش دهیم. 
بنابراین درآمدهای مالیات��ی از تعیین پایه های مالیاتی جدید 
همچون مالیات بر عایدی س��رمایه و ح��ذف معافیت های بی 
مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، 

تامین خواهد شد. «
در همین راس��تا وزیر اقتصاد  هم چندی پیش از پیش بینی 

درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده 
بود،و برهمین اساس ،بررسی جزییات اولیه نشان می دهد که  
درالیحه بودجه ۱7۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ 
ش��ده که نسبت به س��ال قبل با رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان 

۲۳ درصد رشد داشته است. 
این ادعای دولت در خصوص درآمدهای مالیاتی در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه گفته می ش��ود ؛حقوق زی��ر ۳ میلی��ون تومان از 
پرداخ��ت مالیات معاف اس��ت وهنرمندان و س��لبریتی ها نیز 
کماکان مانند سال های قبل از ژرداخت مالیات معاف هستند. 
معافی��ت مالیاتی س��لبریتی ک��ه این روزها کش��مکش های 
بس��یاری را ژدیدآورده به خوبی نشان از عدالتی وصف ناپذیر 
دارد ب��ه طوریکه دولت در اج��رای این مهم حقوق کارگران و 
کارمندان��ی که ۳ میلیون تومان دریافت میکنند همراس��تا با 
هنرمندانی قرار داده که دس��تمزدهای نجومی می گیرند. جدا 
از این موضوع و در نظر داشتن اینکه بحث مالیات و اجرای آن 
همچنان محلی از اما و اگرهاس��ت نکته مهم آن است که اگر 
تحقق کامل درآمدهای مالیاتی دولت به این شکل که متولیان 
روی کاغذ  ترس��یم می کنند میسر بود قطعا اوضاع اقتصادی 

دولت به این شمایل نبود.

به گفته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ؛»بین ۲۵ 
تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای 
مسدود کردن راه های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقالنی جمعی 
هستیم«. همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی 
نیز مدعی اس��ت که »بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بس��یار بزرگی است و 
تنها راه مقابله با آن فراهم ش��دن زیرساخت های الکترونیکی 
و انتق��ال اطالع��ات اقتصادی همه افراد حقیق��ی و حقوقی به 
س��ازمان امور مالیاتی اس��ت«.  و این آمار و ارقام در شرایطی 
اس��ت که برآورده��ای واقعی رقمی بی��ش از 7۰ هزار میلیارد 

تومان را برای این اتفاق در اقتصاد کشور خبر می دهد.
 نکته قابل تامل در این بین آن اس��ت که متولیان در حالی بر 
درآمدهای مالیاتی برای سال ۹۹ تکیه داده اندکه هنوز بخش 
عمده ای از آن محقق نشده و  متاسفانه ساز و کار قابل توجهی 
برای آن طراحی نش��ده است  به این ترتیب که  شفاف نبودن 
فعالی��ت های اقتصادی در کش��ور مس��ئولین را نیز با اختالف 
نظرهای جدی مواجه کرده اس��ت و بودجه نویسان نیز با تکیه 
برهمین اعدادو ارقام غیر واقعی نقشه راه درآمدی را پیش بینی 

می کنند که دستاوردی جز کسری درآمدی ندارد.
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