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 فرصت تكرارنشدني
بخشودگي 100 درصدي جرايم مالياتي

رئي�س كل س�ازمان ام�ور ماليات�ي گف�ت: آخري�ن فرص�ت 
بهره من�دي از بخش�ودگي 100 درص�دي جرايم قابل بخش�ش، 
امس�ال اس�ت و در ص�ورت ع�دم پرداخ�ت بده�ي ماليات�ي 
قطع�ي ش�ده و برخ�ورداري از تس�هيالت ي�اد ش�ده ت�ا پايان 
س�ال جاري، اي�ن ام�كان در س�ال آينده فراه�م نخواه�د بود. 
به گزارش رسانه مالياتي ايران، اميدعلي پارسا رئيس كل سازمان امور 
مالياتي كشور تأكيد كرد: آخرين فرصت بهره مندي از بخشودگي 100 
درصدي جرايم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت 
بدهي مالياتي قطعي شده و برخورداري از تسهيالت ياد شده تا پايان 

سال جاري، اين امكان در سال آينده فراهم نخواهد بود. 
وي ضمن رد اين ش��ائبه كه بخش��ودگي 90 تا 100 درصدي جرايم 
مالياتي هر ساله تكرار خواهد شد، گفت: قطعاً حمايت دولت از بخش 
غيردولتي همواره بايد محدود، مش��روط، كاهنده و تضمين دار باشد. 
البته با صدور بخشنامه اي و به منظور رفع اين شائبه، اعالم كرديم كه 
در سال 1399، هم سطح اختيارات ادارات كل امور مالياتي در خصوص 
بخش��ودگي جرايم مالياتي محدود خواهد ش��د و هم احراز ش��رايط 
خوش حسابي بايد با مس��تندات كامل صورت گيرد. در واقع صرفه و 
صالح اين است كه فعاالن اقتصادي از فرصت استثنايي امسال استفاده 
كنند و ضمن اكتساب عنوان خوش حسابي، با سهل ترين شكل ممكن 
و با عزت و احترام از بار س��نگين جرايم مالياتي رهايي يابند و قاعدتاً 
هيچ مؤدي هوشمندي 100 تومان بخشودگي سهل و آسان و با عزت 
و احترام امسال را با 70 تومان بخش��ودگي احتمالي و سخت در سال 

بعد عوض نمي كند. 
پارسا در توضيح نحوه محدود ش��دن سطح اختيارات مديران در سال 
آينده گفت: با رعايت مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير 
مقررات مربوط، در خصوص بدهي هاي قطعي ش��ده از 1399/1/1 به 
بعد، حداكثر بخشودگي جرايم قابل بخشش، براي مؤديان واحدهاي 
تولي��دي داراي پروانه بهره برداري يا پروانه كس��ب توليدي از مراجع 
ذيربط، 70 درصد و براي ساير مؤديان 50 درصد براي هر منبع مالياتي 

در هر سال يا دوره به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد. 
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، بار ديگر بر اس��تفاده از اين 
ظرفيت قانوني از سوي فعاالن اقتصادي تأكيد كرد و گفت: مؤديان در 
صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده تا پايان سال جاري، به 
عنوان مؤدي خوش حساب تلقي نشده و جرايم متعلق قابل بخشودگي 

نخواهد بود. 
وي تأكيد كرد: تفاوت اين بخش��ودگي جرايم با اختيارات بخشودگي 
مديران استان ها اين است كه براي نخستين بار،صد درصد بخشودگي 
ابالغ شده و اختالف سليقه و برداش��ت و اتالف وقت و انرژي فعاالن و 
سيستم اداري يا پرداخت هزينه هاي مشاوره و وكالت براي مجاب كردن 
ادارات كل امور مالياتي و اخذ بخش��ودگي و خداي ناخواسته مفسده 
اداري در اين خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مؤدي بدون اتالف 
وقت و انرژي صرفاً با مراجعه به اداره امور مالياتي ذيربط و پرداخت اصل 
بدهي، با س��هولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگين جرايم 

خالص مي شود. 
توضيح اينكه، شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع 
برخي مواد قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده، 
طي بخشنامه هاي ش��ماره 41/98/200 مورخ 1398/5/8و شماره 
45/98/200 مورخ 1398/5/27 به منظور بهره مندي فعاالن اقتصادي 

اعالم شده است.
.........................................................................................................

به قيمت پايه ۵0 دالر و ۳۷ سنت
 2 ميليون بشكه نفت خام 

پنجم شهريور در بورس عرضه مي شود
پنج�م ش�هريورماه ۲ ميلي�ون بش�كه نف�ت  خ�ام س�نگين 
پاي�ه  قيم�ت  ب�ا  ان�رژي  ب�ورس  بين المل�ل  رين�گ  در 
۵0 دالر و ۳۷ س�نت ب�راي ه�ر بش�كه عرض�ه مي ش�ود. 
اطالعيه عرض��ه 2 ميليون بش��كه نفت  خام س��نگين در رينگ 
بين الملل بورس انرژي با قيمت پايه 50 دالر و 37 سنت براي هر 

بشكه منتشر شد.  
اميرحسين تبيانيان، نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
گفت: بر اساس قانون بودجه س��ال 98 وزارت نفت مكلف است ماهانه 
حداقل 2 ميليون بش��كه نفت خام س��بك، 2 ميليون بشكه نفت خام 
سنگين و 2 ميليون بش��كه ميعانات گازي عرضه كند كه عرضه هاي 

امسال از جمله عرضه اين هفته بر اساس اين قانون است. 
اين هفتمين عرضه نفت خام سنگين در رينگ بين الملل از زمان آغاز 
عرضه نفت در بورس انرژي است. دهم ارديبهشت امسال در نخستين 

عرضه نفت خام سنگين 70 هزار بشكه معامله شد. 
خريداران مي توانند تا س��ه ماه پس از انجام معامله محموله را تحويل 
بگيرند و تحويل محموله در ديگر مناطق منوط به تأييد شركت ملي 

نفت ايران امكان پذير است. 
بر اساس اين گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژي ايران در راستاي 
تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نفت و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي به منظور صادرات 

نفت خام در دستور كار قرار گرفته است.
.........................................................................................................

عضو كميسيون عمران مجلس:
 قيمت ملك با افزايش توليد مسكن

كاهش مي يابد
عض�و كميس�يون عمران مجل�س گفت: يك�ي از دالي�ل كاهش 
قيم�ت مس�كن، برنامه ري�زي كالن دول�ت ب�راي تولي�د 
انب�وه مس�كن اس�ت و قطع�ًا ب�ا افزاي�ش تولي�د مس�كن و 
كاه�ش تقاض�ا، قيم�ت مل�ك ب�ه تدري�ج كاه�ش مي ياب�د. 
مجيد كيانپور، عضو كميسيون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاري خان��ه مل��ت، افزايش 25 درص��دي ص��دور پروانه هاي 
ساختماني را مثبت ارزيابي كرد و گفت: قطعاً مهم ترين اولويت بازار 
مسكن در شرايط كنوني حمايت همه جانبه براي افزايش توليد مسكن 

در كشور است. 
نماينده م��ردم درود و ازن��ا در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: 
افزايش 25 درصدي صدور پروانه س��اختماني نشان دهنده اين است 
كه سازندگان نسبت به آينده بازار ساخت و س��از مسكن چشم انداز 
روشني دارند، البته افزايش صدور پروانه به معناي اجراي پروژه هاي 

عمراني نيست.
كيانپور با اشاره به روند كاهش قيمت مسكن در دو ماه اخير گفت: يكي 
از داليل اين مسئله، برنامه ريزي كالن دولت براي توليد انبوه مسكن 
اس��ت، قطعاً با افزايش توليد مس��كن و كاهش تقاضا، قيمت ملك به 

تدريج كاهش مي يابد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف ديگر خريداران نيز 
به دليل افزايش 120 درصدي قيمت مسكن، براي خريد مسكن مورد 
نظر خود دست نگه داشته اند تا در زمان مناسب و با كاهش قيمت ها، 

خريد كنند. 
وي ادامه داد: به طور حتم صبر استراتژيك مردم براي نخريدن مسكن 
در شرايط كنوني، امري موقتي است و نمي توان از اين ابزار براي پايين 
آوردن مسكن استفاده كرد، بنابراين مهم ترين راهكار حمايت دولت از 

توليد مسكن در كشور است.

سخنگوي كميسيون اصل ۹0 :
 خودروی بی كيفيت داخلی 

محصول كوتاهی در نظارت است
سخنگوي كميسيون اصل ۹0 مجلس شوراي اسالمي گفت: بدهي 
خودروسازان به بانك ها، قطعه سازان، تعهدات حاصل از پيش فروش 
خودرو و زيان انباش�ته آنها حدود 100 هزار ميليارد تومان است. 
بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
در گفت و گو با خان��ه ملت در خص��وص مش��كالت و ابهامات حوزه 
صنعت خودروي كشور گفت: سال هاس��ت كه هيچ نظارتي بر صنعت 
خودروسازي كشور انجام نمي گيرد. نحوه پاس��خگويي به مشتريان، 
تأمين حقوق مصرف كنن��ده، كيفيت خودرو، مصرف زي��اد از جمله 
مواردي است كه طي اين سال ها نارضايتي مردم را در پي داشته است. 
وي تصريح كرد: طراحي صندوق عق��ب 206 در دهه 80 حدود 250 
ميليون دالر هزينه داشته كه طبق نظر كارشناسان با اين مبلغ در آن 
زمان مي ش��د يك خط توليد كامل را طراحي ك��رد كه به دليل وجود 
كارهاي غير كارشناس��ي، عدم تدبير و نظارت و س��وء مديريت شاهد 
تخلفات گوناگون و ناكارآمدي اين صنعت و عقب افتادگي آن نسبت به 

صنعت مشابه در كشورهاي ديگر هستيم. 
پارسايي با بيان اينكه براي طراحي سمند در دهه 70 كه آن زمان نرخ 
ارز 400 تومان بود 120 ميليارد تومان هزينه شد، افزود: چند سال پيش 
طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي تصويب شد، اما هرگز به 
نتيجه نرسيد، حتي در مجلس ششم گزارشي از وضعيت صنعت خودرو 
گردآوري شده بود كه متأسفانه اجازه قرائت آن داده نشد، اين اقدامات 

نشان دهنده مشكالت بسيار در صنعت خودروسازي است. 
خودروسازان بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي دارند

سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: بدهي 
خودروسازان به بانك ها، قطعه سازان، تعهدات حاصل از پيش فروش 
خودرو و زيان انباشته آنها حدود 100 هزار ميليارد تومان است كه اين 
امر گوياي اين حقيقت است كه صنعت خودروسازي كشور به صورت 

خودمختار تصميم مي گرفت و عمل مي كرد. 
 تا زماني كه فضاي رقابتي ايجاد نش��ود، شرايط بهبود نمي يابد، توليد 
هر كااليي در هر جايي اگر انحصاري باشد توليدكننده ديگر نيازي به 

پيشرفت و ترقي آن نمي بيند، زيرا بازار را به طور دائم در اختيار دارد. 
وي با بيان اينكه تا زماني كه فضاي رقابتي ايجاد نشود، شرايط بهبود 
نمي يابد، افزود: در صورت توليد كاالي انحص��اري، توليدكننده ديگر 
نيازي به پيشرفت و ترقي آن احساس نمي كند زيرا بازار را به طور دائم 
در اختيار دارد. فضا بايد رقابتي شود در غير اين صورت اميد چنداني به 

رونق صنعت خودروسازي نيست. 
   افزايش قيمت در مقابل كاهش كيفيت

وي با اشاره به اينكه ما هر روزه شاهد اين هستيم كه امكانات، كيفيت و 
آپشن خودروها كم و قيمت شان افزايش پيدا مي كند، افزود: وارد كردن 
تكنولوژي روز دنيا و رفع ممنوعيت واردات خودرو، ايجاد فضاي رقابتي 
و پاسخگو كردن خودروس��ازان در مقابل كيفيت و امنيت خودرو، از 

الزامات است. 
   واردات خودرو به توليد داخلي لطمه نمي زند

نماينده مردم ش��يراز در مجلس ش��وراي اسالمي تش��ريح كرد: بنده 
صددرصد مخالف اين نظر هستم كه واردات خودرو به توليد كشور لطمه 
وارد مي كند؛ چراكه روزانه مصرف 100 ميليون ليتر بنزين در كشور ما 
در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه دليل اصلي آن باال بودن مصرف سوخت 
خودروهاي داخلي است، دولت س��االنه مجبور به پرداخت ميلياردها 
تومان يارانه مي شود كه از طرفي اين مسئله باعث افزايش آلودگي شده 

و از سوي ديگر تلفات جاده اي نيز باال رفته است.
.........................................................................................................

 شركت ساخت و توزيع قير 
محور تحقيق و تفحص از وزارت راه 

كميسيون عمران مجلس سه شنبه اين هفته موضوع درخواست 
تعدادي از نمايندگان مجلس مبني بر تحقيق و تفحص از ش�ركت 
س�اخت و توزيع قي�ر راي�گان در وزارت راه را بررس�ي مي كند. 
به گزارش خانه ملت، اعضاي كميسيون عمران مجلس در سه شنبه 
هفته جاري دعوت از وزير راه و شهرس��ازي جهت بررسي تقاضاي 
تحقيق و تفحص از ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور با حضور مسئوالن س��ازمان بازرسي كل كشور و ديوان 
محاسبات كشور و بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه توزيع 
قير رايگان توسط وزارت راه و شهرسازي با حضور سازمان بازرسي 
كل كشور و ديوان محاسبات كشور را در دستور كار اين كميسيون 

قرار داده اند. 
همچنين در اين نشس��ت، وزير راه و شهرس��ازي پاسخگوي سؤاالت 
سعيد باس��تاني نماينده تربت حيدريه، ولي داداش��ي نماينده آستارا، 
محمدمهدي مفتح نماينده تويسركان، حس��ينعلي حاجي دليگاني 
نماينده شاهين شهر، مسعود پزشكيان نماينده تبريز، محمد دامادي 

نماينده ساري و صديف بدري نماينده اردبيل خواهد بود. 
.........................................................................................................

تداوم ركورد شكني هاي بورس تهران 
ش�اخص كل بازار بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با رشد ۳ 
هزار و 8۵۹ واحدي، درآس�تانه ثبت ۲۷0 هزار واحد قرار گرفت. 
هر چند فش��ار بازار جهاني عقبگرد تقاضا در برخي از سهام هاي متأثر 
از نرخ هاي جهاني را به دنبال داش��ت، اما طيف گسترده اي از سهم ها 

همزمان با رشد قيمت ها با صف خريد هم روبه رو شدند. 
شاخص كل در ادامه ركورد شكني هاي پياپي خود روز 2شهريور ماه 98، 
با رشد 3 هزار و 859 واحدي در آستانه ثبت 270 هزار واحد قرارگرفت. 

ارزش معامالت هم هزار و 409 ميليارد تومان به ثبت رسيد. 
همچنين ش��اخص كل هم وزن نيز با هزارو 765 واحد معادل )2/45( 

درصد رشد، به ارتفاع 74 هزار واحدي نزديك شد. 
   ترين هاي معامالت 

نمادهاي »شپنا«، »اخابر«، »شتران«، »همراه«، »شبندر«، »وپاسار« و 
»بفجر« در مجموع با 1210 واحد رشد، بيشترين تأثير را در ثبت ركورد 
جديد شاخص كل را داشتند. در مقابل نمادهاي »فوالد« و »فملي« با 

چراغ قرمز مانع از رشد بيشتر نماگر مهم بورسي شدند. 
گفتني است نمادهاي بانك تجارت، پااليش نفت اصفهان و گروه هاي 
خودروسازي)ايران خودرو و س��ايپا( به عنوان پربيننده ترين نمادها 

بورسي معرفي شدند. 
از ميان نمادهاي معامالتي بانك ها، خودرو، گروه هاي شيميايي و فلزات 

اساسي، عنوان برترين گروه هاي صنعت را به خود اختصاص دادند. 
»وپترو«، »ثاخت« و »بفجر« با بيشترين افزايش قيمت، سود باالتري را 
به صاحبان سهام اختصاص دادند. در مقابل »وآذر«، »بالبر« و »كپشير« 

با بيشترين كاهش قيمت ضرر بيشتري به دنبال داشتند. 
   چندي از فرابورس

در معامالت آيفكس نيز با رش��د كم جان 10 واحدي به 3هزار و 500 
واحد رسيد. به عالوه تعداد معامالت انجام ش��ده در فرابورس از 253 
هزار فراتر رفت. همچنين ارزش معامالت انجام هم 923 ميليارد و حجم 

معامالت باالتر از يك ميليارد بود. 
در ميان نمادهاي فرابورسي، »دماوند«، »كگهر«، »ميدكو« و »هرمز« 
با در مجموع با 20 واحد افت بيشترين تأثير منفي و نمادهاي »بپاس«، 

»حخزر« و »ذوب« با 6 واحد افزايش، آيفكش را ارتقا دادند. 
الزم به ذكر اس��ت در معامالت امروز »اعتال«، »ردش��ت« و »ميهن« 
بيشترين افزايش قيمت و »دماوند«، »قچار« و »كوثر« بيشترين كاهش 

قيمت را به خود ديدند.

جداي�ي بودجه از نفت مس�تلزم زير س�اخت 
ش�فافي اس�ت كه بتوان از تمام�ي دارايي ها، 
درآمدها و عايدي س�رمايه در اقتصاد ماليات 
اخذ كرد، از اين رو به نظر مي رسد گام هايي در 
اين راستا در حال برداشته شدن است، زيرا به 
گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
با فعال شدن سامانه نهاب، در گام اول حساب  
افراد متوفي، شركت هاي غيرفعال و بدون مجوز 
مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجي 
صاحب�ان حس�اب هاي بانكي آغاز مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، وقتي حجم ريالي قاچاق كاال 
و ارز در سال بيش از 100هزار ميليارد تومان است 
و مشخص نيست ارز مورد نياز براي قاچاق به شكل 
ورودي از بازار داخلي تأمين مي ش��ود يا خارجي 
يا اينكه مابه ازاي قاچ��اق صادراتي واردات قاچاق 
انجام مي گيرد بايد به جد به فكر شفاف سازي نظام 
پولي كشور بود، به ويژه اينكه در كشور بيش از 80 
ميليون نفري ايران بيش از يك ميليون و 300هزار 
شركت ثبتي وجود دارد كه عده اي سوء استفاده گر 
مي توانند از اين اش��خاص حقيق��ي و حقوقي در 
جهت منافع خود استفاده كنند و تكرر فرار مالياتي 

خود را ادامه دهند. 
   كاهش ارزش پول ملی نتيجه بودجه ريزی 

بر مبنای استقراض
از آنجايي كه يكي از مهم ترين ريشه هاي رشد پايه 
پولي و ضريب فزاينده پولي و در يك كالم افزايش 
حجم نقدينگي بدون پش��توانه فشار بودجه اي به 
نظام پولي كشور و ارزش ريال است، ديگر نمي توان 

بودجه را روي درآمدهاي نفتي بنا كرد، به ويژه آنكه 
همين نقطه ضعف نقطه هدف گيري دشمن شده 
است و امروز در جنگ اقتصادي محدوديت نفتي 
براي ايران اعمال شده اس��ت از اين رو بايد بودجه 
روي درآمدهاي مالياتي بنا ش��ود و ضمن حدف 
تمام��ي هزينه ه��اي اضافي بودجه، زير س��اخت 
شناس��ايي تمامي دارايي ه��ا و درآمدها و عايدي 
سرمايه متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم 

آيد تا بتوان از آنها ماليات اخذ كرد. 
 بي پرده بايد عنوان داش��ت دولتي كه مي خواهد 
هزينه هاي��ش را از محل مالي��ات فراهم آورد، در 
مقابل بايد كارآمدي و به��ره وري و گزارش دهي 
و پاس��خگويي اش را افزايش دهد، اما پيش از آن 
چون قرار اس��ت نظام تأمين مالي بودجه بعد از 
100 سال از نفت به ماليات تغيير يابد، الجرم بايد 
نظام الكترونيكي براي شناسايي تمامي دارايي ها 
و درآمدهاي اش��خاص حقيقي و حقوقي فراهم 
آيد، زيرا در هر لحظه از شبانه روز تغيير و تحوالتي 
در صورت هاي مالي اشخاص اعم از ترازنامه، سود 
و زيان و وجوه رخ مي دهد كه حسابرس مالياتي 
براي اخذ ماليات عادالنه حق��ه دولت بايد به اين 

اطالعات اشراف كامل و مستمر داشته باشد. 
خوش��بختانه از طرفي هم جامعه به آث��ار زيانبار 
تأمين مال��ي بودجه از نفت يا اس��تقراض از بانك 
مركزي و نظام پولي و كاه��ش ارزش پول ملي و 
آينده فروشي پي برده اند و هم اينكه مي دانند عدم 
شفافيت در اقتصاد براي عده اي زمينه سوءاستفاده 
و فعاليت در اقتصاد زير زميني را فراهم آورده است، 

بدين ترتيب خواستار رشد حوزه شفافيت و نظام 
مالياتي هستند. در همين راستا، سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب، 
در گام اول حس��اب  افراد متوفي، ش��ركت هاي 
غيرفع��ال و بدون مجوز مس��دود خواهد ش��د و 
در گام دوم اعتبار س��نجي صاحبان حساب هاي 
بانك��ي آغاز مي ش��ود. حميدرض��ا دهقاني نيا در 
برنامه راديويي با اشاره به جزئيات »طرح شناسايي 
هويت حساب هاي بانكي« اظهار داشت: اين طرح 
از مجموعه اقداماتي اس��ت كه با ه��دف افزايش 
ش��فافيت در نظام بانكي اجرا مي شود، به طوري 
كه طي اجراي آن تمام ش��خصيت هاي حقيقي و 
حقوقي كه داراي حساب بانكي هستند بايد احراز 

هويت شوند و وضعيت آنها مشخص شود. 
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان 
اينكه متأسفانه سودجويان با جعل هويت ديگران 
اقدام به افتتاح حس��اب  بانك��ي مي كنند، افزود: 
وقتي از احراز هويت صحبت مي شود عده اي گمان 
مي كنند كه هدف از آن سركش��ي به موجودي و 
اطالعات شخصي افراد اس��ت، اما هدف اوليه اين 
طرح، س��اماندهي حس��اب هاي بانكي از طريق 
شناس��ايي هويت صاحبان آنها بوده چراكه افراد 
نبايد از طريق جعل هويت ديگران يا با استفاده از 
مدارك هويت افراد متوفي از حساب بانكي ديگران 

سوءاستفاده كنند. 
دهقاني نيا »نهاب« را يكي از س��امانه هاي مكمل 
براي سامانه هاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز دانست و گفت: گام اول در اين سامانه به وسيله 

استعالم اطالعات افراد از س��ازمان ثبت احوال و 
سازمان اسناد و امالك كشور برداشته خواهد شد 
و در نتيجه نظام بانكي مي تواند وضعيت صاحبان 
حساب بانكي را به صورت برخط پيگيري كند. اين 
مقام مسئول سامانه نهاب را يكي از زيرساخت هاي 
مهم براي بانك مركزي و همچنين س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز دانس��ت و اف��زود: وقتي نظام 
هويت س��نجي صاحب��ان حس��اب هاي بانك��ي، 
اطالعات الزم را فراهم كند، در آن صورت است كه 
سازمان هاي نظارتي مي توانند، فعاليت هاي بانكي 
را به سهولت رصد كرده و فرصت سوء استفاده را از 

متخلفان سلب كنند. 
دهقاني نيا ضمن اش��اره به اينكه يك��ي از اهداف 
مهم راه اندازي س��امانه نهاب مقابله با پولشويي و 
فرار مالياتي اس��ت، گفت: بر اساس »بند ه  تبصره 
16« قانون بودجه امس��ال، بررس��ي حساب هاي 
بانكي به جهت مقابله ب��ا تخلفات اقتصادي مجاز 
ش��مرده شده اس��ت، در همين راس��تا به منظور 
افزايش ش��فافيت در تراكنش هاي بانكي سامانه 
نهاب راه اندازي شده و مي تواند در مسير مبارزه با 
پولشويي و ديگر جرايم حوزه پولي بانكي به تمامي 

نهادهاي نظارتي كمك كند. 
وي مسدود كردن حس��اب هاي بانكي بي هويت 
را اولويت س��امانه نهاب اعالم كرد و افزود: در گام 
اول اين طرح، حس��اب  افراد متوفي، شركت هاي 
غيرفعال و بدون مجوز مس��دود خواهند شد و در 
گام دوم اعتبار سنجي صاحبان حساب هاي بانكي 
آغاز مي ش��ود كه ط��ي آن حس��اب هاي بانكي با 
تراكنش هاي مشكوك يا گردش هاي مالي باالتر از 

سقف مجاز، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 
   كارت هاي بانكي 4برابر جمعيت ايران

بر اس��اس تازه ترين آم��ار بانك مركزي، ش��مار 
كارت هاي بانكي در تيرماه به بيش از 341 ميليون 
كارت رسيد كه حدود 92 ميليون و 760 هزار عدد 
كارت متعلق به تهران و 248 ميليون و 243 هزار 

عدد كارت متعلق به استان ها بوده است. 
شمار كارت هاي بانكي در تيرماه به بيش از 341 
ميلي��ون و 3 هزار كارت رس��يده ك��ه تنها 101 
ميليون و 253 ه��زار كارت داراي تراكنش بوده 
كه نشان مي دهد بيشتر كارت هاي صادره )معادل 
239 ميليون و 750 هزار كارت( فاقد تراكنش و 
بدون اس��تفاده مانده اند. كارت هاي بانكي داراي 
تراكنش در ش��بكه الكترونيك��ي پرداخت كارت 
كشور )ش��اپرك( به لحاظ كاربري در سه دسته 
كارت برداش��ت )بدهي(، كارت اعتباري و كارت 
پيش پرداخته يا بي ن��ام )كارت هديه و بن كارت( 
طبقه بندي مي ش��وند كه بررسي ها نشان دهنده 
افزايش ص��دور كارت هاي برداش��ت و اعتباري و 

كاهش صدور كارت هاي هديه و بن كارت است. 
بر اس��اس تازه ترين آم��ار بانك مركزي، ش��مار 
كارت هاي بانكي در تيرماه به بيش از 341 ميليون 
كارت رسيد كه حدود 92 ميليون و 760 هزار عدد 
كارت متعلق به تهران و 248 ميليون و 243 هزار 

عدد كارت متعلق به استان ها بوده است.

 آغاز شمارش معكوس 
برای ساماندهی حساب هاي حقيقی و حقوقی بانكي

 با فعال شدن سامانه نهاب، در گام اول حساب  افراد متوفي، شركت هاي غيرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد 
و در گام دوم اعتبار سنجي صاحبان حساب هاي بانكي آغاز مي شود

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

شفاف سازی حساب هاي بانكي حقيقی و حقوقی

به رغ�م افزاي�ش قيمت م�رغ، چ�اي، برنج،  
برخی انواع مي�وه و انواع مواد بهداش�تي در 
هفته هاي گذش�ته، وزير صمت اعالم كرد كه 
با رصد 100 قلم كاالي پرمصرف در چند هفته 
اخير، قيمت 80 قلم كاال از جمله خودرو روند 
كاهش�ي داش�ته يا بدون افزايش بوده است 
و از اي�ن پ�س ب�ا هم�كاري بس�يج اصناف 
مي تواني�م قيمت ها را در ب�ازار كنترل كنيم. 
در يك س��ال گذش��ته، همزمان با افزايش نرخ 
تورم و گراني قيمت انواع كاال اعم از موادغذايي 
و پوشاك سوء استفاده از وضعيت بازار در بخش 
توليد و توزيع كاالها افزايش يافت شد. به طوري 
كه نوسان قيمت، كم فروش��ي و احتكار موجب 
تحميل فشارهاي اقتصادي و تنگ شدن عرصه 
بر مردم و مصرف كنندگان شده كه در اين راستا 
نظارت ها و مديريت بازار بايد بيش از گذش��ته 
تشديد شود. دو نها د نظارتي تعزيرات و سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در 
يك سال گذش��ته جس��ته و گريخته توانستند 
تعدادي از محتكران خرد در بخش موادغذايي و 
بهداشتي را شناسايي و در انبارهايشان را پلمب 
كنند،اما تخلفات و فس��ادي كه به صورت كالن 
در تمام بخش هاي اقتصادي ب��ه ويژه در بخش 
توزيعي و اصناف به وجود آمده حاكي از آن است 
كه قواي حاكميتي به تنهايي و بدون استفاده از 
ظرفيت هاي مردمي قادر به مقابله با اين متخلفان 
نخواهند ب��ود. از اين رو ظرفيت س��ازي و ايفاي 
نقش و استفاده هوشمندانه و مستمر از نهادهاي 
اجتماعي و مردمي در كنترل و كاهش اين فساد 
و تخلفات نقش بسزايي خواهد داشت. استفاده 
از ظرفيت هاي بسيج مستضعفان و بسيج اصناف 
براي نظارت بر انواع ب��ازار الزم و ضروري به نظر 
مي رسد به طوري كه اخيراً وزارت صمت با انعقاد 
تفاهم نامه اي با بس��يج اصناف خواستار كنترل 

بازار شده است. به عنوان مثال، تخلفاتي كه سال 
گذشته در حوزه شكر اتفاق افتاد و به رغم واردات 
و توزيع گس��ترده، قيمت ها رو به افزايش بوده و 
شكر همچنان ناياب بود حكايت از اين واقعيت 
دارد كه تعزيرات و س��ازمان حمايت به تنهايي 
توان مقابله يبا س��ودجويان را ندارن��د و مقابله 
با اين نوع تخلفات در ش��رايط وي��ژه اقتصادي 
نياز به كمك س��اير دس��تگاه ها و رصد بازار در 
بخش واردات، توليد، توزيع و موجودي انبار هاي 
كارخانجات دارد كه متأسفانه در سال هاي اخير 

مورد غفلت قرار گرفته است. 
وزير صمت اخيراً در گفت و گو با »تسنيم« مدعي 
كاهش قيمت كاالها شد و پيش بيني كرد كه با 
توجه به برنامه ريزي هاي كالني كه در اين حوزه 
انجام داده ايم و اقداماتي كه در دست اجرا است، 
در آينده ش��اهد نتايج اين برنامه ها و اقدامات و 

كاهش قيمت ها در بازار باشيم. 

رضا رحماني با اشاره به نزولي بودن قيمت برخي 
كاالها و اقالم از جمله خودرو گفت: ما به صورت 
روزانه 100 قل��م كاالي پرمصرف و اساس��ي را 
به طور مستمر تحت رصد خود داريم و نتايج اين 
رصد نشان مي دهد در چند هفته گذشته، قيمت 
حدود 80 قلم كاال يا روند كاهشي داشته يا بدون 
افزايش بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: البته در مقابل نيز قيمت حدود 17 تا 20 
قلم كاال همچون چاي خارجي و مرغ افزايش��ي 

بوده و پيش بيني ما اين است. 
وي با بي��ان اينكه نظ��ارت بر خرده فروش��ي ها 
در س��طح عرضه از ديگ��ر برنامه ريزي هاي اين 
وزارتخانه براي كنترل بازار بوده است، گفت: عالوه 
بر برنامه ريزي ها براي كنترل و كاهش قيمت ها، 
به ص��ورت همزم��ان به دنبال تقوي��ب اقدامات 
مقابله اي ب��ا گرانفروش��ي و عدم رعايت حقوق 
مصرف كنندگان نيز هستيم و سعي داريم رصد و 

نظارت خود بر بازار خرده فروشي را نيز با ابزارهاي 
متفاوت، بيش از پيش تقويت كنيم. 

رحماني با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اي با بسيج 
اصناف گفت: ب��ا توجه به ظرفيت بس��يار باالي 
بسيج و تجربه مؤثر حضور بسيج در عرصه هاي 
مختلف، ما در مكاتبه با بسيج اصناف، درخواست 
كرديم كه بسيج اصناف در موضوع نظارت بر بازار 
ورود كرده و از توان خود براي نظارت اس��تفاده 
كند كه خوش��بختانه آنها نيز بدون منت اعالم 
آمادگي كردند و از اين ظرفيت براي كنترل هر 

چه بيشتر بازار استفاده خواهيم كرد. 
   عرضه چاي دولتي به بازار در آينده

حماي��ت  س��ازمان  رئي��س  همچني��ن 
مصرف كنندگان نيز با بيان اينكه 70 ش��ركتي 
كه چاي با نرخ ارز 4200توماني به كش��ور وارد 
كرده اند احصا ش��ده اند، از مشخص شدن ميزان 
دقيق موجودي چ��اي وارداتي ب��ا ارز دولتي و 
تعيين شبكه توزيع خاص براي عرضه اين چاي 

در اوايل هفته جاري خبر داد. 
عباس تابش در گفت وگو با »تسنيم«، با اشاره به 
ورود س��ازمان حمايت به موضوع تعيين تكليف 
چاي وارداتي ب��ا ارز 4200توماني اظهار كرد: بر 
اساس بررس��ي هاي انجام ش��ده توسط سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 70 
ش��ركتي كه چاي با ن��رخ ارز 4200توماني به 
كش��ور وارد كرده اند، احصا شده اند. روز دوشنبه 
هفته گذش��ته، جلس��ه اي با انجمن مربوطه و 

واردكنندگان چاي داشتيم. 
وي خاطر نش��ان ك��رد: بر همين اس��اس مقرر 
شده اس��ت كه در روزهاي ابتدايي هفته جاري، 
مي��زان موجودي چ��اي وارداتي ب��ا ارز دولتي 
به صورت دقيق مشخص شود و در ادامه، شبكه 
توزيع خاصي براي عرضه اين چاي به بازار تعيين 

خواهد شد.

ورود بسيج اصناف به كنترل بازار 
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