
روز گذش��ته رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی موضوعی 
مهمی را رد زمینه با واگذاری های صورت گرفته از س��وی 
س��ازمان خصوصی سازی مطرح کرد که این مهم در طول 
سالیان  س��ال  همواره به عنوان موضوعی مبهم و چالشی 

مطرح بوده و هست. 

  ادعا تا واقعیت  
رئیس سازمان خصوصی در نشست خبری خودبا خبرنگاران 
با  بیان اینکه از س��ال ٨٠ تا کنون رقمی معادل ١٥٠ هزار 
میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اس��ت، مدعی ش��د؛ 
»بی��ش از ٩٥ درصد از واگذاری ه��ا موفق بودند و اقدامات 
خود را به درس��تی انجام دادند. واگ��ذاری هلدینگ خلیج 
فارس از جمله واگذاری هایی اس��ت که توس��ط س��ازمان 
خصوص��ی س��ازی انجام ش��ده و این هلدین��گ حدود دو 

میلیارد تومان سرمایه گذاری و پروژه اجرا کرده است.«
صالح  در سخنان خود با اشاره به این موضوع که به دنبال 
حداقلی کردن چالش موجود در خصوصی س��ازی هستیم، 
اعالم کرد:» امانت بزرگی در اختیار سازمان خصوصی قرار 
گرفته که شامل حق و حقوق ٨٠ میلیون از جمعیت کشور 
می ش��ود، بنابراین هدفی که از س��وی ما دنبال می ش��ود 

ارتقای کارایی ها از سوی واگذاری است.«
صالح به مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای واگذاری ها 
اش��اره کرد و گفت: به دنبال این هس��تیم ت��ا از این طریق 
س��رمایه های فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی را به حداکثر 
برسانیم؛ همچنین عدالت اجتماعی را از طریق دخیل کردن 
مردم در بازار س��رمایه و تشویق مردم برای ورود پس انداز 
مردم به بازار سرمایه دنبال کنیم. رئیس سازمان خصوصی 
سازی براین باور است که  از طریق واگذاری می توان اقتصاد 
را به دس��ت م��ردم که به عنوان کنش گ��ران اقتصادی در 

بخش دولت عمل می کنند، سپرد.
 این ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی مطرح 
می ش��ود که در دهها های اخی��ر همواره نهادهای نظارتی 
و متولی ب��ه منظور ارزیابی این مس��اله براین باور بوده  و 
هس��تند که در تمام این س��الها  خصوصی س��ازی مسیر 
انحراف��ی را در پی��ش گرفته که به نظر نمی رس��د به این 

زودی ها هم به جاده اصلی هدایت شود. 
 بی شک اصلی ترین و منتقد ترین فرد در بین نمایندگان 

خانه ملت در این خصوص کس��ی نیس��ت ج��ز حمیدرضا 
فوالدگ��ر که به عنوان رئیس کمیس��یون اصل 44 مجلس 
سالهاس��ت که بای��ن طبل می کوید که خصوصی س��ازی  

چیزی حدود ١٥ درصد در کشور محقق شده است. 

شروع خوب اما اجرای بد
حمیدرضا فوالدگر  با اشاره به اینکه سیاست های خصوصی 
س��ازی کامال درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس 
منطبق بر سیاست ها تدوین کرد، براینموضوع تاکید دارد 
که ش��روع کار به خوبی پیش رف��ت اما در اجرای قانون 2 

اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد.
فوالدگر با ابراز این انتقاد که مش��کالت ایجاد ش��ده نشات 
گرفت��ه از نگاه درآمدزایی دولت ه��ای قبل به این موضوع 
بوده میگوید؛  مش��کالت ایجاد شده بر سر راه اجرای اصل 
44 قانون اساس��ی از آنجا ش��روع شد که نگاه دولت نهم و 
دهم نگاه درآمدزایی ش��د و به س��مت شرکت های بزرگ 
س��وق یافتبه این ترتیب که  این ش��رکت های بزرگ را به 
ص��ورت رد دیون واگذار ش��دند و در مقابل  ش��رکت های 

خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداش��تند پس 
به ناچار ش��رکت های عمومی غیر دولتی خریدار ش��رکت 

های مورد واگذاری شدند.
به اعتقاد وی دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 
از مسیر درس��ت نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست های 
اص��ل 44 بود به این معنا که  اصل 44 با واگذاری ها آغاز 

و معروف شد و این مساله اشتباه بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 
44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود ٩٠٠ 
ش��رکت بر اس��اس اصل 44 قانون اساس��ی از یک تا صد 
درصد واگذار ش��ده است، می گوید:» با این وجود بیش از 
٩٠ درص��د واگذاری ها که در دوره نهم و دهم انجام ش��د 

برای رد دیون بوده است.«
همراس��تا با ای��ن اظهار نظر نماین��دگان مجلس اما برخی 
متولیان دولتی نیز بر این س��افته ها مهر تایید زده و ازاین 
مهم پرده برداش��تند که در مس��یر خصوصی سازی موفق 
نب��وده ایم. عباس آخوندی وزیر پیش��ین روحانی در حوزه 
راه وشهرسازی براین موضوع  تاکید کرده بود که » حدود 

١٠٠ میلیارد دالر سهام مربوط به بنگاه های دولتی واگذار 
ش��ده که بخش عمده آن در دولت های نه��م و دهم بوده 
که س��هام عدالت و رددیون عمده این واگذاریها را تشکیل 
می ده��د و در آن دوران در عمل چیزی کمتر از ١٥ درصد 

واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.«
به اعتقاد وی »ای��ن نهادها به هیچ وجه نمی توانند مدیریت 
بنگاه ه��ای دولتی را داش��ته باش��ند و حق ندارند س��هام 
مدیریتی را تحت تملک خود داشته باشند. با وجود این در 
زمان ارائه الیحه مذکور در سال های ٨٥ و ٨6 این موضوع 
مورد استحاله دولت و مجلس قرار گرفت که بنظر می رسد 
ب��ه صورت اتفاقی نبوده و این موض��وع جای بحث و تامل 
دارد. ضمن اینکه براس��اس اصل 44 قانون اساسی اقتصاد 
کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده 
اما در دولت وقت بخش��ی ایجاد شد تحت عنوان نهادهای 

عمومی غیردولتی که از همه بخش ها بزرگتر بود.«
 براساس��ا اعالم وزیر سابق راه و شهرسازی  دولت روحانی 
»زمان ارائه الیحه مربوط به اجرای سیاست کلی اصل 44 
در سال ٨٥ بخش های مربوط به ماموریت دولت حذف شد 
که مشکالت کنونی خصوصی سازی در کشور از این ناحیه 
ناشی می شود. عالوه بر این یکی دیگر از موضوعات صورت 
گرفته در راس��تای ارائه الیحه قانون اجرایی سیاس��ت های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی، موضوع حذف تولید کاالهای 

عمومی توسط دولت بود.«

فصل شفاف سازی 
 ح��ال بر اس��اس برآیند آنچه که بهارس��تانی ه��ا و برخی 
متولیان پیش��ین دولت مطرح می کنند و البته به اس��تناد 
گ��زارش پژوهش��ی مرکز پژوه��ش های مجل��س ؛اجرای 
خصوصی سازی موفقیتی نداش��ته است  و تمام این موارد 
این گفته  رئیس سازمان خصوصی سازی را که  ٩٥ درصد 
خصوصی سازی موفق بوده را زیر سوال می برد و  جا دارد 
تا شفافیت بیشتری دراین خصوص از سوی متولیان امر این 
موضوع صورت گری��رد چراکه  اصل 44  و جوهره وجودی 
آن ب��ه قدری مهم و اثر گذار اس��ت که نه تنها مش��کالت 
کنونی که مشکالت ریشه ای که اقتصادکشور سالها درگیر 
آن اس��ت را می تواند حل کن��د اما  همچنان با وجود تمام  

اظهار نظر ها  ابعاد وجودی آن  مغفول واقع شده است. 

افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی ساخت 
و ساز در نمایشگاه بین المللی 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
س��هامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، صبح 
دیروز یکش��نبه ١۳ بهم��ن اولین نمایش��گاه بین 
المللی ساخت و س��از با حضور مصطفی کواکبیان 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، 
بهمن حسین زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران، 
محمود زاده معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی و مانی فرد دبی��ر کل مقررات ملی و 
کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار 
کرد. همن حس��ین زاده مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران در حاشیه افتتاح 
اولین نمایش��گاه س��اخت و س��از گفت: نمایشگاه 
ساخت و ساز برای نخستین بار در ایران برگزار می 
ش��ود که منشعب ش��ده از نمایشگاه بزرگ صنعت 

ساختمان است.
وی ب��ا بیان این ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارتباط تنگاتنگی با وزارت راه و شهرسازی دارد، افزود: 
نمایشگاه صنعت ساختمان یکی از بزرگترین نمایشگاه 
های صنعت ساختمان در خاورمیانه است که تالش 
می کنیم در حوزه های تخصصی آن نمایشگاه های 
جداگانه برگزار کنیم. حسین زاده نمایشگاه ساخت 
و ساز را محل تبلور یافته های استارت آپ های این 
حوزه دانس��ت و اظهارداش��ت: در همی��ن رابطه ۳٨ 
شرکت برای اولین بار در این نمایشگاه حضور دارند  
و قطعا تعداد این شرکت کنندگان در سال های بعد 

با افزایش روبرو خواهد شد.
در اولی��ن نمایش��گاه بین المللی س��اخت و س��از 
جدیدتری��ن و نوین ترین دس��تاوردها، تولیدات و 
فن��اوری های علم��ی و صنعت��ی در زمینه مصالح 
ساختمان پایه، ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی، 
آسانس��ور و باالبرها،خانه های پیش ساخته، نقشه 
کشی و طراحی، سیستم های تصفیه آب، تأسیسات 
حرارتی و برودتی، ابزار آالت، تجهیزات و ماش��ین 
آالت ساختمانی، تجهیزات و لوازم کار و ایمنی، در 
و پنجره ، شیش��ه و ماشین آالت وابسته، معماری، 
دکوراس��یون، نماسازی، پوشش��های سقف و دیوار، 
کفپوش،لول��ه و اتصاالت،کاش��ی و س��رامیک،برق 
وتجهی��زات الکترونیک،صنایع زیر بنایی آب و گاز، 
خدمات فنی و مهندسی، عایقهای صوتی و حرارتی، 
محوطه س��ازی و دکوراس��یون داخلی ارائه بخش 
دیگری از نخس��تین نمایشگاه بین المللی ساخت و 
سازخواهد بود.اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و 
ساز از ١۳ تا ١6 بهمن ماه به مدت 4 روز از ساعت 
٩ تا ١7 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران آماده بازدید عالقمندان خواهد بود.

افزایش 42 درصدی تسهیالت پرداختی 
بانك صنعت و معدن

در سال رونق تولید میزان تسهیالت پرداختي بانک 
صنع��ت و معدن از ابتدای س��ال ت��ا پایان دي ماه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد رشد 

داشته است.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
مع��دن، در همین م��دت میزان وص��ول مطالبات 
این بانک نیز نس��بت به ١٠ ماهه س��ال گذش��ته 
۳4 درصد افزایش نش��ان م��ي دهد.افزایش ١72 
درص��دي قراردادهاي منعقده جه��ت تامین مالي 
طرح هاي صنعتي متقاضیان استفاده از تسهیالت 
بانک صنعت و معدن نیز از دستاوردهاي این بانک 
از ابتداي امسال تا پایان دي ماه بوده است. گفتني 
اس��ت طرح هاي کوچک ، متوسط و بزرگ زیادي 
تاکنون با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن 
در کشورمان به بهره برداري رسیده و موجب ایجاد 

اشتغال و حفظ اشتغال موجود شده است.

اخبار

در جدیدترین جلس��ه کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی ته��ران، وضعیت تامین ارز مورد نیاز داروها در 
س��ال آینده برگزار شد و با توضیحات نماینده دولت در 
این جلسه مشخص ش��د که این ارز در سال ١۳٩٩ نیز 

برای حوزه دارو تامین خواهد شد.
با افزایش نرخ ارز از ماه های ابتدایی سال گذشته، دولت 
تصمی��م گرفت ک��ه برای حمایت از اقش��ار کم درآمد و 
حفظ نظم در بازار کاالهای اساسی، یک ارز با نرخ دولتی 
تعریف ک��رده و به واردات این کاالها اختصاص دهد. در 
کنار آن، ب��ا توجه به آغاز دور جدید تحریم های آمریکا، 
واردات بیش از ١4٠٠ قلم کاال به کش��ور ممنوع ش��د و 
دولت اعالم کرد برای واردات کاالهای اساسی ارز 42٠٠ 
تومانی تخصیص خواهد داد و برای واردات سایر کاالها، 

واردکنندگان باید از سامانه نیما استفاده کنند.
هرچن��د تخصی��ص ارز 42٠٠ تومان��ی انتقادهایی را از 
س��وی برخی فعاالن اقتصادی برانگیخ��ت و آن ها چند 
نرخی شدن ارز را عاملی برای کاهش شفافیت و افزایش 
رانت خواری تفس��یر کردند ام��ا دولت اعالم کرد که در 
شرایط فعلی نمی توان به گزینه حذف  این ارز فکر کرد.

در ش��رایطی که گمانه زنی هایی درباره امکان حذف این 
ارز در س��ال آینده وجود داشت، دولت در الیحه بودجه 
س��ال ٩٩ نیز اعالم کرد که مناب��ع ارز 42٠٠ تومانی را 
تامین کرده و تخصیص آن ادامه خواهد داش��ت. هرچند 
مصادی��ق تخصی��ص این ارز محدود ش��ده اما دارو جزو 

بخش هایی اس��ت که همچنان در سال آینده ارز دولتی 
را دریافت خواهد کرد.

غالمحس��ین مهرعلیان  مدی��رکل اداره امور دارو و مواد 
تحت کنترل س��ازمان غذا و دارودر جلس��ه کمیس��یون 
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که به رغم 
تمامی مش��کالتی که گفته  می ش��ود ناشی از ارز 42٠٠ 
تومانی است، این نرخ ارزی برای سال آینده نیز کماکان 
ادامه خواهد داش��ت. طی هفته های اخیر، در کمیسیون 
تلفی��ق روی موض��وع ن��رخ ارز 42٠٠ تومان��ی بحث و 
تبادل نظر زی��ادی صورت گرفت و در نهایت اعضای این 
کمیس��یون به این جمع بندی رسیدند که اگر قرار باشد 
ارز 42٠٠ تومان��ی تنها به ی��ک کاال تخصیص یابد، آن 

کاال دارو است.
این برنامه دولت در حالی ادامه خواهد داشت که فعاالن 
اتاق بازرگانی در ماه های گذش��ته از تداوم تخصیص این 
ارز گالیه داشته و معتقدند می توان شیوه های دیگری را 

نیز در این حوزه امتحان کرد.
محمود نجفی عرب - رییس کمیس��یون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران - در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه 
اظهار کرد: از نظر ما، چند نرخی ش��دن ارز و تخصیص 
یک ارز دولتی، موجب کاهش ش��فافیت و افزایش رانت 
می ش��ود. در چنین ش��رایطی افراد و شرکت هایی که از 
ران��ت برخوردارند به این ارز دسترس��ی دارند و فعاالن 

واقعی با محدودیت رو به رو می شوند.  ایسنا 

براساس تصمیم دولت مقررشد؛ 
ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۹۹

س��ازمان  گف��ت:  خصوصی س��ازی  س��ازمان  رئی��س 
خصوصی س��ازی را ات��اق شیش��ه ای خواهیم ک��رد و به 
هیچ عنوان اطالع��ات محرمانه ای در س��ازمان نخواهیم 

داشت و تمام اطالعات را افشا می کنیم.
علیرض��ا صال��ح در م��ورد اینک��ه واگذاری اس��تقالل و 
پرسپولیس، اظهار داشت: یکی از آسیب هایی که تاکنون 
در فرآیند خصوصی سازی داشتیم این بود که بنگاه هایی 
را واگذار کردیم که آماده سازی ابتدایی نکرده بودیم. باید 
برای بخش خصوصی احترام قائل شویم. اگر دولت نتواند 
ی��ک بنگاه را اداره کند، چگون��ه باید از بخش خصوصی 

توقع داشته باشیم که این کار را انجام دهد.
وی با تاکید بر این که دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس 
س��رمایه ملی هستند، افزود: در ش��رایطی می خواستیم 
ای��ن باش��گاه ها را واگ��ذار کنی��م ک��ه زمی��ن چمن و 
ورزش��گاه نداش��تند. دلیل این که این دو باشگاه امسال 
واگذار نمی ش��وند این بود که باید آماده سازی شودند و 
اطالعاتش��ان شفاف ش��ود؛ در این راستا جلسات زیادی 
ب��ا وزی��ر ورزش و جوانان داش��تیم و در نهای��ت به این 
جمع بندی رس��یدیم تا ابهام در بدهی و سازوکار این دو 

باشگاه وجود دارد، نمی توان آنها را واگذار کرد.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با تاکید ب��ر این که دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس چند سالی است که در 
فهرست شرکت های مشمول واگذاری قرار دارند، گفت: 
در بره��ه ای از زم��ان قرار بود برند دو باش��گاه یا برند یا 

ورزش��گاهی که قرار بود به باش��گاه ها داده شود واگذار 
ش��وند و موض��وع واگذاری ش��رکت مطرح نب��ود اما در 
نهایت قرار شد دو ش��رکت فرهنگی ورزشی استقالل و 

پرسپولیس در بازار دوم فرابورس عرضه شوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه هیأت وزیران از سال 
١۳٩١ که قرار بود برمبنای آن دو ورزش��گاه به استقالل 
و پرس��پولیس داده شود نیز اجرا نش��ده بود. البته برای 
واگذار کردن دو ورزشگاه کارشناسان برای ثبت در دفاتر 
مش��غول ارزیابی هستند و احتماالً تکلیف پرسپولیس تا 
آخر هفته مشخص می ش��ود و وضعیت استقالل نیز در 

حال بررسی است.
رئیس س��ازمان خصوصی سازی ادامه داد: عالئم تجاری 
برای پرس��پولیس در طبقات 4٥ گانه به ثبت رس��یده و 
کارشناسان برای ارزیابی عالئم تجاری تعیین شدند. اگر 
این موضوع در دفاتر ش��رکت ثبت ش��د افزایش سرمایه 
نیز صورت می گیرد. البته باش��گاه پرس��پولیس در سال 
گذشته سودآور بوده اس��ت. همچنین صورت های مالی 

دو شرکت قبل از پذیرش نباید مردود باشد که نیست.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه از واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس در ش��ش ماهه اول س��ال ١۳٩٩ خبر داد 
و گف��ت: بع��د از حسابررس��ی داخلی و تش��کیل کمیته 
حسابررس��ی دو باش��گاه در ش��ش ماهه اول سال آینده 
پذیرش می شوند. البته باید مجمع دو تیم تشکیل شود و 

امیدواریم این مجامع قبل از عید برگزار شود. مهر 

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد
واگذاری سرخابی ها در نیمه اول سال ۹۹

 خط کش ناتراز خصوصی سازی 
سیاست روز ادعای موفقیت 95 درصدی درواگذاری ها  را بررسی میکند؛

گزارش
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رئیس ستاد سفر های نوروزی خبر داد
پیش فروش بلیت قطار های نوروزی 

از امروز
  رئیس س��تاد س��فر های ن��وروزی گفت: بر 
اس��اس برنامه ریزی انجام شده، پیش فروش 
بلی��ت قطار ه��ای ن��وروز ٩٩ از ف��ردا آغ��از 

می شود.
رضا عص��اری معاون اجرایی و رئیس س��تاد 
س��فر های ن��وروزی اظه��ار کرد: بر اس��اس 
برنامه ریزی انجام شده، از ساعت 7 صبح روز 
دو ش��نبه ١4 بهمن، ف��روش بلیت قطار های 
مس��افری همه محور ها به جز مشهد مقدس 

عرضه خواهد شد.
عصاری بیان کرد: از س��اعت ١2 ظهر همان 
روز، بلیت هم��ه قطار های کمربندی منتهی 
به مش��هد مق��دس )مانند: اهواز- مش��هد، 
کرمانش��اه- مشهد، تبریز- مش��هد، زنجان- 
مش��هد، ساری- مش��هد، یزد- مشهد و ...( و 

بالعکس به فروش می رسد.

وی گفت: از ساعت ١7 روز دو شنبه نیز فروش 
بلیت قطار های مس��یر های تهران به مش��هد، 
سمنان، طبس و خواف و بالعکس آغاز می شود. 
معاون اجرایی ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا 
افزود: فروش بلیت قطار ه��ای نوروزی رجا از 
طری��ق مراکز فروش و س��امانه تلفنی ١٥۳٩ 
نیز از س��اعت ٨ صبح روز سه شنبه ١٥ بهمن 
ماه ٩٨ برای همه مسیر ها به صورت همزمان 
انجام می شود. عصاری بیان کرد: برنامه حرکت 
قطار های نوروزی س��ال ١۳٩٩ از 24 اس��فند 
٩٨ آغاز شده و تا ١٥ فروردین ٩٩ ادامه دارد. 
ئیس س��تاد هماهنگی قطار های نوروزی رجا 
تأکید ک��رد: با توجه به ظرفیت ایجاد ش��ده، 
هم وطنان با برنامه ریزی مطلوب و توزیع سفر 
می توانند به صورت غیرحض��وری )اینترنتی، 
اپلیکیشنی و تلفنی از طریق تلفن ١٥۳٩( یا 
از نمایندگی های مج��از فروش بلیت قطار در 

سراسر کشور اقدام به خرید بلیت کنند.
معاون اجرایی رجا از هموطنان درخواس��ت 
ک��رد هنگام خرید بلیت قطار های مس��افری 
برای ثبت کد ملی و تاریخ تولد افراد در داخل 
برگه های بلیت حتم��اً کارت ملی خود را به 
همراه داشته باشند. وی ادامه داد: همچنین 
بعد از دریافت بلیت، بالفاصله مندرجات آن 
را با درخواست ارائه شده مطابقت داده و در 
صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا مخدوش 
بودن آن، س��ریعاً موضوع را به اپراتور فروش 

اطالع دهند. میزان 

 تناقضات باال گرفت؛
ابهام در اجرای طرح مبارزه با 
برندهای محرز پوشاک قاچاق

در حالی که دبیر اتحادی��ه تولید و صادرات 
نس��اجی و پوش��اک از توقف طرح مبارزه با 
برندهای محرز پوش��اک قاچاق خبرداده اما 
مدیرکل س��ازمان تعزی��رات حکومتی بیان 
می کن��د که روال اجرای ط��رح مذکور ادامه 

دارد.
س��عید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوش��اک از توقف »طرح مبارزه با 
برندهای محرز پوش��اک قاچ��اق« خبر داده 

است. 
وی در ای��ن رابطه گفت ک��ه اولین گام این 
ط��رح در بهمن ماه س��ال ٩7 اجرا ش��د اما 
از آبان ماه امس��ال و همزمان با ش��ب عید و 
شروع واردات با رویه مسافری از مناطق آزاد  

این طرح متوقف شده است. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک   

بیان داش��ت:  متوقف ش��دن ط��رح مبارزه با 
برندهای محرز پوشاک قاچاق در حالی اتفاق 
افتاده ک��ه انبارهای تولید کنن��دگان مملو از 

پوشاک آماده فروش و بدون خریدار است.  
گفتنی اس��ت مجتبی درودیان رئیس سابق 
اتحادی��ه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان 
تهران هم با تاکید بر ادامه واردات پوش��اک 
قاچاق گفت:  اگرچه واردات پوش��اک قاچاق 
کم ش��ده اس��ت اما در مواردی هنوز واردات 

انجام می شود. 
دروردی��ان اف��زود: : م��ا در تولید پوش��اک 
زمس��تانی ضعیف هس��تیم بنابراین امس��ال 
عرضه  پوش��اک قاچاق زمستانی با توجه به 

تقاضا  در بازار کامال مشهود بود. 
وی گف��ت: یکی از راه های واردات پوش��اک 
قاچ��اق مناط��ق آزاد اس��ت و اگرچ��ه روند 
واردات پوش��اک قاچاق پس از گران ش��دن 
ارز از این مناطق به س��رزمین اصلی کاهش 
قابل مالحظه ای یافته بود اما در حال حاضر 

دوباره شاهد واردات از این طریق هستیم. 
علیرغ��م اینکه دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک به توقف اجرای طرح مبارز 
با پوش��اک قاچاق تاکید و به آن انتقاد دارد 
اما علی اس��فنانی مدیرکل تعزیرات حکومت 
اس��تان تهران در گفت وگویی اعالم کرد که 
س��ازمان تعزیرات حکومتی روال خود را در 
رابط��ه با »طرح مب��ارزه با برنده��ای محرز 

پوشاک قاچاق« ادامه می هد.   فارس 

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرد؛

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی  
مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور، شرایط بخش��ودگی جرایم 
قابل بخش��ش مالیات��ی در بهمن ماه را اعالم 

کرد.
محمد مس��یحی افزود: در ص��ورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان 
بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان 
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
و پروان��ه کس��ب تولیدی از مراج��ع ذیربط، 
معادل ٩2 درصد و برای سایر مودیان معادل 

٨4 درصد خواهد بود.
وی با اش��اره به بخشنامه رییس کل سازمان 
مبن��ی بر بخش��ودگی جرای��م مالیاتی قابل 
بخش��ش اف��زود: ای��ن بخش��ودگی صرفا به 
منظور حمایت از فعاالن اقتصادی در س��ال 
رون��ق تولی��د و با توج��ه به ش��رایط خاص 

اقتصادی کشور صادر ش��ده و در سال های 
آتی، بدین ش��یوه شاهد بخش��ودگی جرایم 

مالیاتی نخواهیم بود.
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن الزم اس��ت فعاالن 
اقتص��ادی به وی��ژه فعاالن عرص��ه تولید، از 
آخری��ن فرصت به��ره مندی از تس��هیالت 
قانونی مذکور که تا پایان س��ال جاری است، 

نهایت استفاده را ببرند.
مع��اون درآمده��ای مالیات��ی س��ازمان امور 
مالیاتی کشور، با بیان اینکه اشخاص حقیقی 
و اش��خاص حقوقی غیردولتی در صورتی که 
ت��ا پایان مهرماه س��ال جاری، مان��ده بدهی 
قطعی خود را پرداخت می کردند، مش��مول 
١٠٠ درصد بخش��ودگی جرایم قابل بخشش 
می ش��دند، تصریح کرد: در صورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی در ماه های بعد، از میزان 
بخش��ودگی فوق کسر می ش��ود. مسیحی با 
تاکید بر اینکه پایان اس��فندماه س��ال جاری، 
آخری��ن فرص��ت بخش��ودگی جرای��م قابل 
بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، 
اضافه کرد: در ص��ورت پرداخت مانده بدهی 
قطعی شده در اس��فندماه، میزان بخشودگی 
جرایم قابل بخش��ش برای مودیان واحدهای 
تولی��دی دارای پروان��ه بهره ب��رداری و پروانه 
کس��ب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ٩٠ 
درصد و برای س��ایر مودیان معادل ٨٠ درصد 

خواهد بود.  سازمان امور مالیاتی کشور 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


