
اساســنامه  اصــاح  بــا  واگــذاری  هیــات 
و  اســتقال«  ورزشــی  »فرهنگــی  شــرکت 

افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
در  ســیصد و هفتــاد و ســومین جلســه  
شــرکت  ســرمایه  افزایــش  بــا  هیــات،  ایــن 
»فرهنگــی ورزشــی اســتقالل« مطابــق فرمــت 
نمونــه »ســازمان بــورس و اوراق بهــادار« بــرای 
شــرکت های ســهامی عــام و همچنیــن اصــالح 
ماده »5« اساسنامه مذکور با موضوع افزایش 
بــه مبلــغ  از مبلــغ 100میلیــون ریــال  ســرمایه 
7هزار و 196میلیارد و 100میلیون ریال از محل 
آورده غیرنقــدی موافقــت شــد. ایــن مصوبــه را 
کــه 15 دی بــه تصویب هیات واگذاری رســیده، 
14بهمــن وزیــر اقتصــاد ابــالغ کــرده  و 21بهمــن 
در پایــگاه ملی اطالع رســانی قوانیــن و مقررات 

کشور منتشر شده است.
معــاون ســازمان خصوصی ســازی 14بهمن 
به ایرنا درباره واگذاری باشگاه های پرسپولیس 
و اســتقالل گفتــه بــود:  »فعالیت هــای باشــگاه 
اســتقالل تــا حــدودی بــا تاخیــر فعالیــت همراه 
است و با یک یا دو هفته تاخیر اطالعات آن به 

فرابورس ارائه داده شده است.«

موافقت با اصاح اساسنامه 
»نفت ستاره خلیج فارس«

هیــات واگــذاری همچنیــن در بنــد پنجــم 
مصوبات خود در راستای اجرای بند »3« ماده 
»18« قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 
بــا اصــالح اساســنامه  »44« قانــون اساســی، 

فــارس«،  خلیــج  ســتاره  »نفــت  شــرکت های 
»آلومیتای ایران«، »مجتمع صنعتی اسفراین« 
و سرمایه گذاری ملی ایران مطابق فرمت نمونه 
»سازمان بورس و اوراق بهادار« موافقت شد.

در بنــد »3« مــاده »18« قانــون اجــرای 
قانــون   »44« اصــل  کلــی  سیاســت های 
واگــذاری  هیــأت  »بــه  اســت:  آمــده  اساســی 
اجــازه داده  می شــود در اساســنامه و مقــررات 
حاکــم بر شــرکت های قابــل واگــذاری به بخش 
قابــل  و  مــدت یک ســال  در  غیردولتــی )صرفــاً 
تمدیــد تــا دوســال( در قالــب قانــون تجــارت در 
جهــت تســهیل در واگــذاری و اداره شــرکت ها، 
اصالحــات الزم را انجــام دهــد. در دوره زمانــی 
مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر 

شرکت های دولتی نیستند.«

موافقت هیات واگذاری با افزایش سرمایه استقال از محل آورده غیرنقدی

طرحــی »ساده ســازی مراحل شــروع کســب 
و کار« بــا تاییــد رئیس جمهــوری الزم االجرا شــد و 

اکنون در روند اجرایی شدن قرار گرفته است. 
شــورای عالــی اداری ایــن طرح پنج  مــاده ای را 
24 آذر 1399 تصویــب کــرد، امــا رونــد تاییــد آن از 
ســوی رئیس جمهوری تا هفته گذشته طول کشید 
و حجت االسالم حسن روحانی، 20 بهمن آن را به 
همه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، 
نهادهای عمومی غیر دولتی و ســایر دســتگاه هایی 
کــه بــه نحوی از بودجه عمومی اســتفاده می کنند، 

ابالغ کرد.
بــه دنبــال ابــالغ ایــن مصوبــه، متــن آن در 
مقــررات  و  قوانیــن  اطالع رســانی  ملــی  پایــگاه 
کشــور نیــز منتشــر شــده اســت. در مقدمــه ایــن 
در  اداری  عالــی  »شــورای  اســت:  آمــده  مصوبــه 
یکصدوهشتاد وششــمین جلســه 1399/9/24 بنا 
بــه پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور 
و بــه اســتناد بنــد 10 مــاده 115 قانــون مدیریــت 
خدمات کشــوری؛ به منظور تســهیل و تســریع در 
ارائــه خدمــات، ایجــاد شــفافیت و کاهــش فســاد 
در فرایندهــای خدمت رســانی، طرح »ساده ســازی 
مراحل شروع کسب و کار« را به شرح زیر تصویب 

نمود«
بــر اســاس بنــد 10 مــاده 115 قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری، » اصــالح و مهندســی مجــدد 
سیســتمها، روش هــا و رویه هــای مــورد عمــل در 
دســتگاه های اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل 
انجام کار، خودکارســازی عملیــات و کاهش میزان 
افزایــش  مراجعه کننــدگان ،  بــا  کارمنــدان  ارتبــاط 
و  اداری  هزینه هــای  کاهــش  مراجعــان ،  رضایــت 
اقتصــادی  نمــودن فعالیتهــا«، یکــی از وظایــف و 

اختیارات پانزده گانه شورای عالی اداری است.

متن مصوبه
متن مصوب طرح »ساده سازی مراحل شروع 

کسب و کار« به این شرح است:
ماده 1- دستگاه های اجرایی متولی با همکار 
در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار 
جدیــد، انجــام مــوارد زیــر را مــورد توجه قــرار داده، 
فرایندهــای صــدور مجوز را متناســب بــا آن اصالح 

کنند:
و  دســتورالعمل ها  الزامــات،  تمامــی   -1-1
استانداردهای متناسب با نوع کسب وکار مربوط و 
قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توســط دســتگاه 
متولــی صــدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به 
ذینفعان و اتحادیه های صنفی اطالع رسانی گردد، 
به نحوی که متقاضیان کســب و کار بتوانند بدون 
هیــچ پیش شــرط و طــی فراینــد اداری، درخواســت 

خود برای شروع کسب و کار را ارائه نمایند.
تبصره: اطالع رسانی به ذینفعان و همچنین 

توســط  کار  و  کســب  شــروع  درخواســت  ثبــت 
متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

2-1- برای شــروع کســب و کار، فرد متقاضی 
دســتورالعمل ها،  الزامــات،  رعایــت  صــورت  در 
اســتانداردها و قوانیــن و مقــررات مصــوب حاکــم 
صــورت  بــه  را  آنهــا  رعایــت  بتوانــد  اعالم شــده، 
خوداظهــاری و منطبــق بــا الزامــات قانونــی، اعــالم 
و متعهــد گــردد. خوداظهــاری بــه معنــی پذیــرش 
تمــام شــرایط و ضوابــط اعالمــی و تعهــد بــه اجرای 
کامــل آن هاســت و در صــورت تخطــی از مقررات و 
اســتانداردهای مذکــور، حــق ابطال مجــوز فعالیت 

برای مراجع ذی صالح محفوظ است.
تعهــد  ارایــه  از  پــس   -1-3
توســط متقاضــی، بالفاصله مجوز 
گــردد.  صــادر  فعالیــت«  »آغــاز 
دستگاه متولی صدور مجوز شروع 
کســب و کار موظــف اســت مجــوز 
آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی 
امــور  وزارت  بــه  را  کار  و  کســب 
اقتصــادی و دارایی و دســتگاه  های 
مــورد(،  )حســب  مربــوط  نظارتــی 

ارسال کند.
ماده 2- هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط 
دستگاه های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و 
کار بــه انجــام ایــن نظارت ها متوقف و دســتگاه های 
نظارتــی متناســب با حــدود وظایف نظارتــی خود در 
هــر نــوع از فعالیت ها، با انجام نظارت های پســینی 
مــورد نیــاز، نســبت بــه تطابق انجــام مراحل شــروع 
فعالیــت کســب و کار بــا الزامات، دســتورالعمل ها، 
اســتانداردها و قوانیــن و مقــررات مصــوب و حاکــم 
تعیین شــده و مــورد تعهــد اقــدام نمــوده و تخلفــات 
احتمالــی شناسایی شــده حین نظــارت را بــه مراجع 
صدور مجوز مربوط اعالم می نمایند. در صورت احراز 
تخلف، مراجع صدور مجزو مورد نظر یا سایر مراجع 
ذی ربــط، وفق قوانیــن و مقررات مربطوه با صاحبان 
کســب و کارهای متخلف برخودر الزم اعم از ابطال 
مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا 

سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می دهند.
مــاده 3- مجوزهــا و اســتعالم های مربــوط به 
فعالیت های بااهمیت و اثرگذار در حوزه های درمان 
و امنیت و ســایر موارد خاص، با تشــخیص هیات 
مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کســب و 

کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده 4- نظارت بر حســن اجرای این مصوبه 
توســط دســتگاه های اجرایــی بــر عهــده وزارت امور 

اقتصادی و دارایی می باشد.
اجرایــی  دســتگاه  مقــام  باالتریــن  مــاده 5- 
ذیربــط، مســئول حســن اجرای این مصوبــه بوده و 
گــزارش اجــرای آن توســط دبیرخانــه شــورای عالــی 

اداری، به شورا ارایه می شود.

رونق بازار خرید و فروش مجوزهای 
شغلی

مصوبــه »ساده ســازی مراحــل شــروع کســب 
و کار« در حالــی کــه بــه تصویب شــورای عالی اداری 
رسیده است که  بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای 
شــغلی، ایــن روزهــا رونــق زیــادی دارد به طــوری که 
مجــوز موسســه فرهنگــی و هنــری تــا 80 میلیــون 
تومان، ســایت فروشــگاهی تا 140 میلیــون تومان و 
داروخانــه تــا 2 میلیــارد و 900 میلیــون تومان نیز به 

فروش می رسد.
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ایــران )ایرنــا( در 
گزارشــی در این باره نوشــت: پروانه 
کســب در عرصــه تجــارت و کســب 
و کار از اســناد مهــم اقتصــاد اســت، 
ســندی که از ســوی مراجــع مربوطه 
صــادر می شــود و دارنده آن مجاز به 
فعالیــت در حرفــه ای معیــن خواهد 
بــود. نظــارت بــر کســب و کارهــا نیز 
از طریــق صــدور مجوزهــای مختلف 
انجام می شــود که »پروانه کســب« 
نیز جزو این دسته است. پروانه های کسب از سوی 
اتحادیه هــای اصناف صادر می شــود و مراحل صدور 
آن در هر شــغلی متفاوت اســت. برای نمونه برخی 
مشاغل نیاز به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه 
معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود و سپس به 
تاییــد یک ســازمان دولتی نظارتی همچون ســازمان 

آموزش فنی و حرفه ای برسد.
طی 9 ماه امسال 440 هزار و 156 فقره پروانه 
کسب صادر شده است که نسبت به سال گذشته 
49.9 درصــد رشــد داشــت )ســال گذشــته در 9 مــاه  
293 هزار و 609 فقره پروانه کســب صادر شــد(. با 
وجــود این رشــد به دلیل روند طوالنــی صدور مجوز 
و ســختگیری در اســتعالمات مــورد نیــاز بــرای ارائــه 
مجــوز، بــازار ســیاه خریــد و فــروش جواز کســب در 
سایت های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاده 
است. مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب 
پیشخوان دولت بین 900 میلیون تا 2 میلیارد و 600 
تومان، سایت خبری بین 700 میلیون تومان تا یک 
میلیــارد و 300 میلیــون تومان، ســایت فروشــگاهی 
100 تــا 140 میلیــون تومــان،  موسســه حقوقــی 30 
میلیــون تومــان، داروخانه یک میلیارد تا 2 میلیارد و 
900 میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی 100 تا 
150 میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری 50 تا 
80 میلیون تومان و شــرکت خدمات پزشــکی 80 تا 

100 میلیون تومان فروخته می شود.

دالیل خرید و فروش مجوز
رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبود 
محیــط کســب و کار در ایــن بــاره گفــت: فــروش 

مجوزهــای کســب و کار بــه صــورت کاالیــی نیســت 
و معمــوال بــه شــکل های مختلــف ایــن اقــدام انجام 
می شــود. علــی فیــروزی افــزود: در شــیوه فــروش 
وکالتــی، مزایــای جواز کســب وکار برای اســتفاده به 
فــرد دیگــری واگــذار می شــود. در فــروش مباشــرتی 
مجــوز کســب وکار، دارنــده جــواز مربوطه خــود را از 
تمام مسئولیت های مجوز عزل می کند. او ادامه داد: 
یکی دیگر از راه های فروش مجوز کســب و کار این 
اســت کــه فــرد به ســازمان مرجع صادرکننــده مجوز 
مراجعه و تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به 
فــرد موردنظــر واگــذار می کند و به ایــن روش اصالح 

مجوز یا تغییرنام کسب وکار نیز می گویند.
رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبود 
محیط کسب و کار تاکید کرد: موضوع مهمی که در 
بحث فروش جواز کسب و کار باید به آن توجه کرد 
ایــن اســت که نمی توان جلــوی این فرایند طبیعی را 
گرفــت زیــرا در بحث عرضه مجوز مشــکل داریم. او 
توضیح داد: در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار در 
یک ســو عرضه کننده و در ســوی دیگر تقاضاکننده 
را داریــم و تــا زمانــی کــه تقاضــا زیــاد باشــد و عرضه 
محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است؛ 
و برای برگه  و سندی که مجوز نامیده می شود مبادله 
می شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود. 
او افزود: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و 
تصنعی اســت. در شــکل طبیعی، مجوز کسب وکار 
به منابع طبیعی بازمی گردد و با اخذ آن فرد می تواند 
به منبع طبیعی محدود همچون قطع درختان، صید 
ماهی و موارد از این دســت دسترســی داشــته باشد 
و چــون برداشــت از ایــن منابع محدود اســت صدور 
مجــوز بــرای بهره بــرداری نیــز با محدودیــت و تعیین 

سقف انجام می شود.
رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبود 
محیط کســب اظهار کــرد: در انحصار تصنعی مجوز 
کسب و کار مجوزهای کسب و کار به منبع طبیعی 
ربــط ندارد اما مرجــع صادرکننده مجوز نمی تواند به 
راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار 
الزم برای نظارت ندارد بنابراین برای رفع این نقصان، 
صــدور مجــوز را محــدود می کنــد. او بــا بیــان اینکــه 
ممکن است صدور مجوز کسب و کار با منافع برخی 
تعارض داشــته باشــد، افزود: گسترش بازار و ایجاد 
فضای رقابتی کسب و کارها ممکن است همسو با 
منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز 
کسب و کار با تعیین ضوابط سخت و دشوار اقدام 

به محدود کردن صدور مجوز می کند.
فیــروزی گفــت: در شــرایطی که دسترســی به 
مجــوز کســب وکار دشــوار باشــد و تقاضــا بیــش از 
عرضه باشــد، ســند کســب و کار ارزشمند می شود، 
بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد 
بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوزها بین 

10 میلیون تا 70 میلیارد تومان فروخته می شود.
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هوالرزاق

مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی نقاط قوت و 
ضعف کلیات مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه 1400 اعام 
کــرد کــه باوجود اصاحات انجام شــده از ســوی کمیســیون 
تلفیــق و عملکــرد مناســب تر ایــن کمیســیون در مقایســه 
بــا ســال های قبــل، کســری بودجــه ســال 1400 بــه عنــوان 
مهمتریــن هــدف اصاح الیحه بودجه همچنان حل نشــده 

باقیمانده است.
در بخــش خالصــه مدیریتــی ایــن گــزارش »بــا عنــوان 
»بررســی الیحــه بودجــه ســال 1400 کل کشــور 66. کلیــات 
مصوبه کمیســیون تلفیق« منتشــر شــده اســت با یادآوری 
اشــکاالت اساســی الیحه بودجه 1400 و پیشــنهاد اول مرکز 
پژوهش هــای مجلــس مبنــی بــر رد کلیات بودجــه و تکلیف 
دولــت بــه اصــالح الیحــه بودجه آمده اســت: »با وجــود این 
نماینــدگان محتــرم مجلــس بــا تأییــد ضمنــی کلیــات الیحه 
بودجــه، حرکــت بــه ســمت برطــرف کــردن نقاط ضعــف این 
الیحه در کمیســیون تلفیق را در دســتور کار قرار دادند. در 
ایــن مورد نیز پیشــنهاد مرکز پژوهــش های مجلس این بود 
کــه در صــورت تصمیم به تأیید کلیات الیحه بودجه، قبل از 
این اقدام محورهای مهم اصالحی به دولت ارائه شده و تأیید 
رســمی نماینــدگان دولــت در رابطــه با این محورهــا دریافت 
شــود تــا از مواجهــه دولت با اصالحات اساســی انجام شــده 
پیشــگیری شــود و اصالحات اساسی با همراهی قوه مجریه 

دنبال شود.«

 نقاط قوت مصوبه

 کمیسیون تلفیق مجلس
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره نقاط قوت 

مصوبه این کمیسیون آمده است:
1- اصــاح منابــع بودجــه عمومــی دولــت: بــا توجه به 
ضرورت شناسایی منابع پایدار و تحقق پذیر در قانون بودجه 
ســال 1400، بخــش قابــل توجهــی از مصوبــات کمیســیون 
تلفیــق به انجام اصالحــات در حوزه منابع بودجه اختصاص 
یافتــه اســت. ازجملــه مصوبــات مهــم این کمیســیون حذف 
قیمت گــذاری ترجیحــی ارز حاصــل از صــادرات نفــت، گاز و 
میعانات گازی، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و 
نیمه خام، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، 
افزایــش پلکان های مالیات بــر حقوق، کاهش معافیت های 
مالیاتی فعالیت های کمک آموزشی و هنری، اصالح نرخ ارز 
مبنــای محاســبه حقــوق ورودی، اصالح نرخ ســوخت صنایع 
پتروشــیمی و فوالدی و... بوده اســت که همگی در راســتای 
رانت زدایــی، جلوگیــری از تخصیص نابهینه منابع و افزایش 
درآمدهای پایدار دولت اســت. شــایان ذکر است که علیرغم 
اصالحــات مذکــور برخی از پیشــنهادهای اصالحی که منابع 
قابــل توجهــی نیــز برای جبران کســری بودجه ایجــاد میکرد، 
عمدتــاً به دلیــل هزینه هــای سیاســی اصالحــات مذکــور، در 
کمیســیون تلفیــق پذیرفته نشــد. ازســوی دیگــر نیز کاهش 
عــدد مبنــای محاســبه فــروش نفــت )از روزانــه 2.3 میلیون 
بشــکه بــه روزانــه 1.5 میلیون بشــکه( و حــذف پیش فروش 
نفت، از مصوبات مهم کمیســیون تلفیق در راســتای حذف 
منابــع صــوری و تحقق ناپذیــر از بودجــه بود که البتــه با رقم 
پیشــنهادی اطمینان آفرین مرکز پژوهشــها که کشــور را در 
مقابل تکانه های بیرونی مقاوم می ســاخت، فاصله داشــت. 
علیرغم اصالحات ذکر شده، همچنان نگرانی های جدی، هم 
درخصوص حجم کسری بودجه ساختاری و هم درباره میزان 
تحقــق پذیــری منابــع در نظر گرفته شــده وجــود دارد که در 

ادامه ذکر خواهد شد.
2- اصاحــات انضباطــی: بخــش دیگــری از اقدام هــای 
مهــم کمیســیون تلفیــق بــه تقویت احــکام انضباطــی و قرار 
دادن ضمانت هــای اجرایــی بــرای برخــی احــکام بــاز میگردد. 
 تقویــت جایــگاه مجلــس در کمیتــه نظــارت بر انتشــار اوراق 

مالی – اسالمی، بسته احکام انضباطی شرکت های دولتی، 
الــزام بــه ثبت کلیــه پرداخت هــای حمایتی در ســامانه رفاه، 
اصالح سازوکار ارجاع کار درخصوص اتمام پروژه های عمرانی 
نیمه تمام، الزام به تکمیل سامانه پاکنا )کارمند ایران(، الزام 
بــه برقــراری نظــام پرداخت بــه ذینفع نهایی در شــرکت های 
دولتی و گزارش دهی اعتبارات خارج از شمول و...، مهمترین 

مصوبات کمیسیون تلفیق در این زمینه هستند«.

 نقاط ضعف مصوبه 

کمیسیون تلفیق مجلس
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشــی با تاکید بر اینکه 
بــا وجــود اقدام هــای مثبــت کمیســیون تلفیــق در راســتای 
اصالح الیحه بودجه ســال 1400، همچنان محورهای مهمی 
از نگرانی هــای مرتبــط با الیحه بودجه در مصوبه کمیســیون 
تلفیــق نیــز اصــالح نشــده و در برخــی از مــوارد نیز مصوبات 
جدید کمیسیون تلفیق با اشکال های اساسی همراه است، 

درباره نقاط ضعف مصوبه این کمیسیون آمده است:
1- مصارف بودجه: یکی از محورهای مهم تصمیم گیری 
در رابطــه بــا الیحــه بودجه ســال 1400، مدیریت هزینه های 
جــاری دولــت بــود کــه بخــش زیــادی از بودجــه را به خــود 

اختصــاص داده بــود. رشــد 60 درصــدی هزینه هــای جــاری و 
رشــد 76 درصدی اعتبارات اختصاص یافته به فصل جبران 
خدمــات کارکنــان دولــت از ایرادهای مهم الیحــه بودجه بود 
کــه ناشــی از افزایــش حقوق و متناســب ســازی های صورت 
گرفته در سال 1399 مازاد بر مجوزهای قانون بودجه )بعضاً 
به صورت غیرقانونی( و در نظر گرفتن نرخ رشد 25 درصدی 
حقوق شــاغالن و بازنشســتگان در الیحه بودجه سال 1400 
بود. به منظور اصالح این نابسامانی، الزم بود که کمیسیون 
تلفیق در چند محور اساسی زیر اقدامات اصالحی را دنبال 
کند که این موارد علیرغم مطرح شدن پیشنهاد در کمیسیون 

تلفیق، به تصویب نرسید.
1-عــدم رشــد هزینه هــای غیرقابــل اجتنــاب و مــداوم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان مطرح شده توسط 
دولــت بــرای تمام اقشــار. بــرای مثال رشــد 15 درصدی حکم 
حقوق تا ســقف 3.5 برابر حداقل حقوق و عدم رشــد مازاد 
دریافتی کارکنان و بازنشستگان می توانست به کاهش 50 
هــزار میلیــارد تومانی هزینه هــای غیرقابل اجتنــاب و مداوم 
دولــت منجــر شــود. باید توجه داشــت که براســاس مصوبه 
فعلی کمیسیون تلفیق و با در نظر گرفتن پلکان های جدید 
مالیاتــی، رشــد خالــص حقــوق حکــم فــردی بــا دریافتــی 20 

میلیون تومان نیز 24 درصد خواهد بود.
2- پیشــگیری از رشــدهای غیرمتعــارف بیــش از 85 
درصــدی حقــوق کارکنــان دولــت از بهمــن ماه 1398 و رشــد 
بیش از 70 درصدی بازنشستگان نسبت به خردادماه 1399 
)بــه اســتثنای افــرادی کــه حکم حقــوق ماهیانه آنهــا درحال 
حاضر کمتر از 5 میلیون تومان است(. این اقدام می توانست 
از تشــدید تبعیض هــای ایجــاد شــده و افزایــش حقوق هــای 
غیرمتعارف مقامات، گروههای با حقوق باال در صندوق های 
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و شــاغالن بخش سالمت 
و همچنیــن اختــالف بین مســتمری بگیــران ســازمان تأمین 

اجتماعی و سایر صندوق ها جلوگیری کند.
3- در نظــر گرفتــن احــکام کنترلــی بــرای جلوگیــری از 
اقــدام مشــابه دولــت در ماههــای ابتدایــی ســال و افزایــش 
هزینه هــای مســتمر حقوق و دســتمزد به واســطه مجوزهای 

قانونی یا ابهام های موجود در قوانین.
2-  وضعیت کسری بودجه: تحوالت مربوط به کسری 

بودجه از دو منظر نیازمند تحلیل است:
- کســری بودجه ســاختاری: یکی از ایرادهای اساســی 
الیحه بودجه، باال بودن کسری بودجه ساختاری این الیحه 
بود که این موضوع در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز همچنان 
ادامه یافت. کســری بودجه ســاختاری به این معناســت که 
دولت برای تأمین مخارج خود، چه مقدار نیازمند اســتفاده 
از منابع نفتی، اســتقراض از صندوق توســعه ملی یا فروش 
اوراق )منابــع غیردرآمــدی( اســت. محاســبه ایــن کســری در 
الیحه بودجه سال 1400 نشانگر رقمی در حدود 455 هزار 
میلیــارد تومــان )53 درصــد کســری ســاختاری( و در مصوبه 
کمیســیون تلفیــق در حــدود 524 هــزار میلیارد تومــان )48 
درصد کســری ســاختاری( اســت. لذا از لحاظ نسبت کسری 
بودجــه بــه کل مصــارف بودجه، وضعیت کســری ســاختاری 
بودجــه اندکــی بهبــود یافته اســت، اما همچنان بســیار زیاد 
اســت. ایــن کســری معــادل منابعــی اســت که بایــد از محل 
فروش نفت یا اســتقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران 

شود.
-  کسری تأمین نشده )عدم تحقق منابع(: پیش بینی 
وضعیــت کســری تأمین نشــده بودجــه )با همان فــروض در 
نظــر گرفته شــده بــرای ارزیابی الیحه بودجــه( در جدول زیر 

ارائه شده است.

 کاهش 19 درصدی 

کسری بودجه تامین نشده 
همانطــور کــه در جــدول مالحظــه می شــود، بــا فــرض 
امــوال و  فــروش  تحقــق میانگیــن 90 درصــدی درآمدهــا، 
واگــذاری شــرکتها )فــرض خوش بینانــه ای کــه به خصــوص 
در رابطــه بــا فــروش 95 هــزار میلیــارد تومــان ســهام دولت 
بسیار دور از انتظار است. در 9 ماه ابتدایی سال 1399 که 
بیشترین میزان واگذاری سهام دولت در مقایسه با سالهای 
قبل صورت گرفته، میزان عملکرد این ردیف 34 هزار میلیارد 
تومان بوده است(، همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه 
نفــت و میعانــات گازی )فرضــی که در تحلیــل الیحه بودجه 
در نظر گرفته شد(، پیش بینی مجموع کسری تأمین نشده 
و انتشــار اوراق برابر با 304 هزار میلیارد تومان اســت. این 
رقم در الیحه دولت 375 هزار میلیارد تومان بوده است. در 
مصوبه کمیســیون تلفیق پیش بینی شده اســت که از 304 
هزار میلیارد تومان کسری ذکر شده 178 هزار میلیارد تومان 

از محل انتشار اوراق تأمین شود.
شــایان ذکــر اســت کــه همــان فــروض الیحــه در مورد 
منابــع مربــوط به بند »و« تبصره »2« در کمیســیون تلفیق 
نیــز تصویب شــده اســت. این منابع نیــز به علت محدودیت 
نقد شدن سهام دولت )واگذاری شرکتها و سهام دولت بابت 
اســتمرار متناسب ســازی و ...( با کســری همراه است که در 

محاسبات فوق وارد نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس: مشکل کسری بودجه 
حل نشده مانده است

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری از این پس متقاضی شروع کسب و کار درباره رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات به صورت خوداظهاری 
متعهد می شود، بالفاصله پس از ارائه تعهد مجوز آغاز فعالیت صادر  خواهد شد و دستگاه متولی صدور مجوز درباره صرفا حق نظارت پسینی دارد

در سایت روزنامه بخوانید:

آگهی مزایده فروش 
امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع 
در استان گلستان  به شماره  ]743/99/3 [

صفحه 6

جناب آقای مهندس هادی نباتی نژاد
انتصاب شایسته ی حضرتعالی را بعنوان مدیر 
روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان تبریک 
و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه منان 

توفیقات روزافزون شما را خواستاریم .

سرپرستی استان اصفهان
محمدرضا پیره زالی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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