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رشد 27 درصدی دریافت 
مالیات از کارکنان بخش 

 خصوصی و مشاغل

در سال 99
ســال مالیاتــی درآمدهــای بررســی اســاس بــر
گذشــته،حــدود37هــزارمیلیــاردتومــانازدرآمدهــا
مالیاتوصولشدکهنسبتبهعملکردسال98بالغ

بر27درصدرشددارد.
بــه گــزارش فــارس، مالیــات بــر درآمــدی یکــی از 
سرفصل های مالیاتی است که اجزای آن حقوق کارکنان 
مســتغالت،  مشــاغل،  خصوصــی،  و  عمومــی  بخــش 

درآمدهای متفرقه است.
بنــا بــه آمــار خزانــه از وضــع درآمدهــای مالیاتــی، 
ســال گذشــته حدود 37 هزار میلیارد تومان از درآمدها 
مالیات وصول شــد که نســبت به عملکرد سال 98 بالغ 
بــر 27 درصــد رشــد دارد. همچنین این بخش توانســت 
107 درصد رقم مصوب را محقق کند.ســال 99 کارکنان 
بخــش عمومــی 12750 میلیــارد تومــان و نیــز از بخــش 
خصوصــی 11 هــزار و 111 میلیــارد تومــان مالیــات حقــوق 

پرداخت کردند.
دریافــت مالیــات از مشــاغل و صنــوف بــه دلیــل 
حساسیت و اهمیتی که دارد، همیشه مورد توجه بوده 
و البته بخش قابل توجهی از مشــاغل براســاس تبصره 
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، روی رقم مالیاتی 
توافــق صــورت می گیرد کــه با روح قانون نیــز همخوانی 
ندارد و بایستی مالیات براساس میزان درآمد باشد که 
به دلیل نبود زیرســاخت ها و اطالعات دقیق و شــفاف، 
نظــام مالیاتــی ایــن امــکان قانونــی را بــرای مصالحــه و 

توافق فراهم کرده است.

 احضار وزیر اقتصاد 

به مجلس به دلیل حواشی 
 ادغام بانک های نظامی

در بانک سپه
رئیسکمیســیوناصلنودمجلس،وزیراقتصاد
رابهدلیلحواشیوگزارشهایبانکهایادغامیدر

بانکسپهبهمجلسفراخواند.
رئیــس  فــر  پژمــان  نصرالــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
کمیســیون اصــل 90 مجلــس، وزیــر اقتصــاد را به دلیل 
و  بانک هــا  ادغــام  بــه  مربــوط  شــکایات  و  گزارش هــا 
موسســات مالــی و اعتبــاری نیروی های مســلح در بانک 

سپه به مجلس فراخواند.
در ایــن نامــه به فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد آمده 
اســت:  »بــا احتــرام، پیرو گزارش های واصله و شــکایات 
مطروحــه پیرامــون عملکــرد آن وزارتخانه در مورد ادغام 
بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری نیروهای مســلح 
در بانک ســپه، بدینوســیله از جنابعالی دعوت می شود 
بــرای ارائــه توضیحــات پیرامــون محورهــا و ابهامات زیر 
در نشســتی کــه بــه همین منظور روز ســه شــنبه مورخ 
1۴00/۴/22 ســاعت 1۶ در محــل ایــن کمیســیون برگزار 
می شود به همراه مدیران ذیربط حضور به هم رسانید.

محورهای مورد بحث موارد زیر می باشد
بانک هــا و  اعتــراض ســهامداران  بــه  ١- رســیدگی 
موسســات ادغامــی پیرامــون نحوه کارشناســی ســهام و 

تسویه با سهامداران خرد این بانک ها
پتانســیل  و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  عــدم   -2

بانک های ادغامی در سطوح مختلف بانک سپه
3- بــی توجهــی بــه معیشــت کارکنــان بانک هــای 
ادغامــی و همچنیــن بانــک ســپه و عــدم افزایش حقوق 
سال 1۴00 با توجه به مصوبات موجود با گذشت بیش 

از سه ماه و نیم از سال جاری
۴- آماده نبودن زیر ساخت های الزم برای ادغام و 
تعجیــل در ادغــام که موجب عدم ارائه خدمات مطلوب 

به مشتریان و نارضایتی آنان و کارکنان شده است.«

سخنگوی صنعت برق وعده 
داد: اتمام خاموشی های خارج 

از برنامه در سراسر کشور
ســخنگویصنعــتبــرقکشــوردربــارهتمهیــدات
پیشبینــیشــدهبــرایکاهــشخاموشــیهاگفــتکــه
ازروزپنجشــنبه۱7تیــرمــاههیــچخاموشــیخــارجاز

برنامهایدرکشوروجودنخواهدداشت.
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی رجبــی مشــهدی بــا 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: خاموشــی های ناشــی از  اعــالم 
حریــق ترانســفورماتورها نیــز که در مناطــق تهرانپارس، 
لواســانات و قیطریــه تهــران اتفــاق افتاد با بازگشــت دو 

ترانسفورماتور به مدار از روز)یکشنبه( برطرف شد.
وی با بیان اینکه دولت مشوق هایی برای صنایعی 
کــه میــزان مصــرف خــود را کاهــش دهند درنظــر گرفته 
برنامه هــای  کــه  صنایعــی  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
تعمیراتی روتین خود را که معموال در مرداد یا شهریور 
انجــام می دادنــد به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، 
میــزان برقــی که در این دو هفته مصرف نمی کنند را در 
دوره بعــد از رفــع محدودیــت بــا تعرفــه رایــگان دریافت 
خواهنــد کــرد کــه این خــود مشــوقی برای جلب بیشــتر 

همکاری صنایع محسوب می شود.
ایــن  تــا  کــرد:  اضافــه  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
بیمــه  و  مالیاتــی  بدهی هــای  امهــال  موضــوع  لحظــه 
تامیــن اجتماعــی در دســتور کار کارگروهــی متشــکل از 
وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و صمت قرار گرفته است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسقوهقضائیهبهرئیسحوزهریاســت
دستگاهقضاماموریتدادکهباهمکارینماینده
دســتگاهقضــادرســتاداحیــایامــربــهمعروفو
نهــیازمنکــر،ســازوکارهایحمایــتازآمرانبه

معروفوناهیانازمنکرراپیشنهاددهد.
بــه گــزارش قــوه قضائیــه، حجــت االســالم 
محســنی اژه ای بــا صــدور ده دســتور بــه معاونان 
و مســئوالن عالی قضائی کشــور در اولین جلســه 
شورای عالی قوه قضائیه، بر ادامه مسیر تحول با 
رویکرد »تحول و تعالی« این دستگاه تاکید کرد.
او بــه ارائه ده دســتور خطــاب به معاونان و 
مســئوالن عالــی قضائی در جهت بهبــود عملکرد 
قوه قضائیه در خدمت رسانی به مردم پرداخت و 
از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری 
معاونت هــای مالــی و پشــتیبانی و مرکــز حفاظت 
و اطالعــات قــوه قضائیــه و ســایر بخش هــا ظرف 
ســه هفتــه مشــکالت کارکنــان دســتگاه قضــا را 
احصــاء و راهکارهــای پیشــنهادی خــود بــرای حل 
این مشکالت را همراه با یک زمانبندی مشخص 

ارائه دهد.
محسنی اژه ای افزود: کار همکاران دستگاه 
کار،  ســختی  کنــار  در  و  اســت  دشــوار  قضائــی 
مشــکالت اداری نیــز وجــود دارد کــه بایــد همــه 
تــالش خــود را به کار گیریم تا این مشــکالت چه 
از لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی 

و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد.
مشــکالت  دربــاره  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
مراجعان به دستگاه قضا اظهار کرد: مردم ما در 
طول ۴2 ســال گذشــته امتحان خود را به خوبی 
پــس دادنــد و مــا مدیــون آن هــا خصوصا کســانی 
هستیم که در راه اسالم و قرآن و انقالب از جان 

و مال و آبروی خود گذشتند.
محسنی اژه ای افزود: حل برخی از مشکالت 
مــردم در حــوزه اختیــارات و وظایــف مجلــس و 
دولت اســت، اما بخشــی از این مشکالت مربوط 
بــه دســتگاه قضا می شــود که ما وظیفــه داریم با 
حــل این مشــکالت، صادقانــه و بی منت به مردم 

خدمات ارائه دهیم.
ویــژه  بازرســی  بــه  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ماموریــت داد کــه ظــرف حداکثــر ســه هفتــه بــا 
دیگــر  و  قضــات  انتظامــی  دادســتان  همــکاری 
بخش هــا از جملــه ســازمان زندان هــا، ســازمان 
ثبــت و بازرســی کل کشــور، مشــکالت مراجعیــن 
بــه دســتگاه قضــا را احصــاء و همــراه بــا راه حــل 

و زمانبندی مشخص برای اقدام الزم ارائه کند.
محســنی اژه ای در ایــن زمینــه بــه ذکــر دو 
نمونه از مشکالت مردم پرداخت و گفت: یکی از 
مشــکالت این اســت که برخی از مردم نمی دانند 
وقتــی مشــکل قضائی دارند بایــد به کجا مراجعه 
کننــد و وقتــی مراجعــه می کننــد نیز با مشــکالت 

دیگری مواجه می شوند.
را  مشــکالت  از  دیگــر  یکــی  همچنیــن  وی 
دســتگیری یــک فــرد بــدون اطــالع بــه خانــواده 
وی عنــوان کــرد و گفــت کــه شــاید چنــد ســاعت 

بازداشــت یک فرد برای ما عادی باشــد، اما حتما 
بــی اطالعی خانواده او، بــرای اطرافیانش نگرانی 

ایجاد می کند که این مسئله باید برطرف شود.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا یــادآوری وجــود 7 
هزار نمایندگی دســتگاه قضائی در دســتگاه های 
مختلف کشور اظهار کرد: برخی از نمایندگان قوه 
قضائیه 10 یا 15 ســال از ماموریت شــان گذشــته 
یــا حتــی برخــی از آن هــا بازنشســته شــده اند کــه 
باید بررســی شــود آیا از ظرفیــت این مجموعه ها 

استفاده می شود و اثربخشی دارند یا خیر.
محسنی اژه ای بر همین اساس به معاونت 
راهبردی ماموریت داد که با همکاری بخش های 
ذی ربــط همچــون معاونت های مالی و پشــتیبانی 
و همچنیــن معــاون امور اســتان های معاون اول، 
وضــع و عملکــرد نمایندگی هــای قــوه قضائیــه در 
دســتگاه ها و میــزان اثرگــذاری آن ها را بررســی و 

در این خصوص گزارش دهد.
بــه رئیــس  ادامــه  قــوه قضائیــه در  رئیــس 
حــوزه ریاســت دســتگاه قضا ماموریــت داد که با 
همــکاری معاونــت راهبــردی و دیگــر بخش هــای 
مرتبط، ظرف یک هفته کلیه مصوبات ســفرهای 
اســتانی رئیــس قــوه قضائیــه در دوران مدیریــت 
آیــت هللا آملــی الریجانــی و آیــت هللا رئیســی را 
بررســی و مــوارد بر زمین مانــده را همراه با علت 

اجــرا نشــدن آن هــا و پیشــنهادات عملیاتــی برای 
تحقق این مصوبات، احصاء و اعالم نماید.

دادســتان  بــه  همچنیــن  اژه ای  محســنی 
انتظامــی قضــات ماموریــت داد کــه بــا همــکاری 
و  حفاظــت  مرکــز  و  انســانی  منابــع  معاونــت 
اطالعــات قــوه قضائیه و بازرســی دادســتانی کل 
کشــور و بازرســی و نظــارت دیــوان عالــی کشــور 
والیتمــدار،  مســتعد  نیروهــای  مــاه،  دو  ظــرف 
انقالبــی و باروحیه جهــادی در درون قوه قضائیه 
را بــرای اســتفاده در ســطوح مختلــف مدیریتــی 

شناسایی و معرفی کند.
رئیــس قــوه قضائیه در بخش دیگری از این 
نشســت، بــه دادســتان کل کشــور ماموریت داد 
که ظرف سه هفته با همکاری بخش های مرتبط، 
همچنیــن  و  قضــات  و  ضابطــان  تعامــل  نحــوه 
همــکاری نیروهــای امنیتی و اطالعاتی و انتظامی 
بــا قــوه قضائیــه در کشــف توطئه هــا، پیشــگیری 
و جلوگیــری از نفــوذ دشــمنان و کشــف، تعقیــب 
جرایــم  مرتکبــان  و  بانــدی  جریانــات  پیگیــری  و 
ســازمان یافته و پیچیده را بررســی و پیشــنهادات 
خــود بــرای بهبــود و تقویــت این همــکاری را ارائه 

دهد.
محســنی اژه ای همچنیــن بــا مرور اصل مهم 
قانون اساســی در اجرای امر به معروف و نهی از 

منکر گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه با ضوابط و شــرایط و دســتورالعمل هایش 
موجب کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه و 

اقدامات قهرآمیز می شود.
رئیــس قــوه قضائیــه بــر همیــن اســاس بــه 
رئیــس حــوزه ریاســت دســتگاه قضــا ماموریــت 
داد کــه بــا همــکاری نماینــده دســتگاه قضــا در 
ســتاد احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
و  معــروف  بــه  آمــران  از  حمایــت  ســازوکارهای 
ناهیــان از منکــر را که از مطالبات رهبری و مردم 

است پیشنهاد دهد.
محســنی اژه ای با بیان اینکه ظرف چند روز 
آینــده معــاون اول قوه قضائیــه را معرفی خواهد 
کــرد، به معــاون اول ماموریت داد که با همکاری 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، 
دادســتانی کل، معاونــت حقوقــی و مرکــز آمــار 
و فنــاوری اطالعــات، ســازوکار عملــی و برنامــه 
عملیاتــی بــرای همکاری و هم افزایی قوه قضائیه 
با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی 

و ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: می خواهیم 
بــا تمــام تــوان بــا قــوای دیگــر همدلــی و همکاری 
کامل داشته باشیم و این مسئله با حرف تحقق 
نمی یابــد و نیــاز بــه ســازوکاری دارد تــا اقدامــات 

مشــترک بــرای رفع مشــکالت مردم و هــم افزایی 
و اســتفاده متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های 

قوا به طور مشخص تبیین شود.
کار  اینکــه محــور  بیــان  بــا  اژه ای  محســنی 
ســند  تعالــی،  و  تحــول  دوره  در  قضــا  دســتگاه 
تحــول قضائــی و یکی از مهمتریــن محورهای این 
ســند »هوشمندســازی همه بخش های قضائی« 
است، اظهار کرد: با تالش هایی که در مرکز آمار 
و فنــاوری اطالعــات با حضور دکتر زارع پور انجام 

شده، پیشرفت های خوبی حاصل شده است.
رئیــس قــوه قضائیــه در عین حــال گفت که 
در حــال حاضــر از همــه ظرفیت هــای نوین که در 
دســتگاه قضائــی ایجــاد شــده به خوبی اســتفاده 
نمی شود و باید با یک برنامه دقیق تالش کرد که 
از این ظرفیت ها بیش از پیش اســتفاده شــود تا 
شاهد یک جهش در دوره تحول و تعالی باشیم.
محســنی اژه ای بــر همیــن اســاس به رئیس 
قضائیــه  قــوه  اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مرکــز 
ماموریــت داد بــا همکاری معاونت هــای راهبردی 
و پشــتیبانی و حقوقــی، بررســی کنــد کــه دلیــل 
ظرفیت هــای  از  جانبــه  همــه  نشــدن  اســتفاده 
موجــود در حــوزه فناوری هــای نویــن چیســت و 

چگونه می توان این ظرفیت ها را بالفعل کرد.
وی همچنیــن از رئیــس مرکــز آمار و فناوری 
اطالعــات قــوه قضائیــه خواســت که پیشــنهادات 
و راهکارهــای خــود را بــرای حرکــت مضاعــف در 
جهت هوشمندســازی قوه قضائیه در دوره جدید 
مدیریــت بر اســاس اولویت های ســند تحول قوه 

قضائیه ارائه دهد.
محســنی اژه ای بــا یــادآوری اهمیــت تــداوم 
حرکــت قــوه قضائیــه در چارچــوب ســند تحــول، 
بــه معاونت راهبردی ماموریــت داد که بر فرآیند 
اجــرای ســند تحــول در زمانبنــدی مشــخص خود 
نظــارت داشــته باشــد و بــا همــکاری بخش هــای 
و  احصــاء  را  ســند  اجــرای  مشــکالت  مربوطــه، 
پیشــنهادات خــود را بــرای رفــع نواقــض و ارتقــاء 

سند ارائه دهد.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه برخــی 
از  عقب تــر  تحــول  ســند  بندهــای  و  محورهــا 
اجــرای  شــد:  متذکــر  اســت،  اجرایــی  زمانبنــدی 
قــوا  برخــی مــواد ســند در گــرو همــکاری دیگــر 
و دستگاه هاســت و هــر جــا الزم اســت مــن بــا 
مســئوالن امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در 

روند اجرای سند خللی ایجاد نشود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه از زمان تصدی 
مسئولیت دستگاه قضا رئیس جمهور سه مرتبه 
در دیــدار حضــوری و تمــاس تلفنــی بــا او بــرای 
همــکاری بــا قوه قضائیه در اجرای ســند در مدت 
باقیمانــده از ایــن دولــت اعــالم آمادگــی کــرده، 
از معاونــت راهبــردی خواســت کــه بــا همــکاری 
معاونت های منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی 
کــه دولــت و مجلــس می تواننــد قــوه قضائیــه را 
در اجــرای ســند یــاری کنند، احصاء کنــد تا کار با 

سرعت بیشتر پیگیری شود.

واحدهــای کــه گفــت رئیسجمهــوری
ایــن بســازند بایــد مــردم خــود را مســکونی
اشــتباهاســتکــهدولتبــروددنبــالاینکار؛
دولــتبایــدواموزمینوخدماترادراختیار

مردمبگذارد.
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم حســن 
روحانــی در آییــن بهره بــرداری از طرح هــای ملــی 
وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در دولــت 
دوازدهــم تــالش مضاعــف برای مســکن به وجود 
آمــد، اظهــار کــرد: مــردم چــه قبــل و چــه بعــد از 
اشــتغال  کنــارش  در  و  مســکن  مســئله  ازدواج 
ایــن زمینــه دولــت  برایشــان اهمیــت دارد و در 
مسئولیت بزرگی به دوش دارد. ما در ابتدای کار 
نمی توانســتیم کاری کنیم جــز انجام تعهد دولت 
قبــل در مــورد مســکن مهــر که دو ســوم آن باقی 

مانده بود.
وی افزود: این کار سختی بود که محله های 
مســکونی را تکمیــل کنیــم و خدمــات آب و برق و 
گاز و جاده و مدرســه را به این محالت برســانیم. 
ولــی بــا آمــدن مهندس اســالمی و تالش ایشــان 
از ابتــدای کار ایــن اقــدام انجــام شــد و کار رو بــه 
اتمــام اســت و چیــزی از پــروژه مســکن مهر باقی 

نمانده است.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه احیــای بافــت 
فرســوده هــم از دیگر اقدامات دولــت بود، اظهار 
کرد: در کنار رقم یک میلیون و ســیصد و شــصت 
هزار واحد مسکونی که ساخته شده، 53۴ هزار 
واحــد مســکونی هــم تحــت عنــوان طــرح اقــدام 
ملــی مســکن انجــام شــده کــه از ایــن بیــن برخی 
زمین هایــش واگــذار شــده و ۴0 هــزار واحــد هــم 

تحویل شده و در حال بهره برداری است.
رئیس جمهــوری دربــاره اقدامــات الزم بــرای 
امــر مســکن در کشــور اظهــار کــرد: اولیــن اقــدام 
این است که طرح خوبی برای ساختن واحدهای 
مســکونی، شــهرک ها و شــهرهای جدیــد داشــته 
باشیم که هرچه بهتر انجام شود، کار با سرعت 

و کیفیت بهتری پیش می رود.
وی با یادآوری معماری ســازه های باســتانی 
و تاریخی ایران در تخت جمشــید و میدان نقش 
جهــان، افزود: معماری در امر ساختمان ســازی و 
توجه به فضا و تابش خورشــید و ترکیب مصالح 
بســیار مهــم اســت. گذشــتگان مــا ســاختمانهای 
عظیمی ســاخته اند که در مکان یابی آنقدر دقیق 
عمــل کردنــد کــه االن در برابــر بــاران، طوفــان و 

زلزله مقاوم مانده اند.
تهــران  در  االن  مــا  شــد:  یــادآور  روحانــی 
شــاهدیم که برج ها و ســاختمانهای بلندمرتبه ای 
را روی گســل ها ســاخته اند. دولــت باید ســرمایه 
خــود را کــه زمیــن اســت در جــای مناســب و بــا 
توجــه بــه وضع مردم در اختیــار آنان قرار دهد تا 
زمین هایی در اختیار مردم قرار گیرد که مناسب 
خانــه ســازی باشــد تــا محیــط زیســت و جنگل ها 

نابود نشوند.
رئیس جمهــوری با تاکید بــر اینکه واحدهای 
مسکونی باید با قیمت مناسب در اختیار جوانان 
قــرار گیــرد، گفــت: اگــر بخواهیم واحد مســکونی 
ضــروری بــرای یــک خانــواده در نظــر گیریــم بایــد 
ســالی 500 هزار واحد مســکونی بســازیم که کار 
بزرگــی اســت. البتــه دولــت موظف نیســت خانه 
را بســازد امــا زمیــن و تســهیالت الزم را بایــد در 

اختیار بگذارد.
مســکونی  واحدهــای  داد:  ادامــه  روحانــی 
را خــود مــردم باید بســازند این اشــتباه اســت که 
دولــت بــرود دنبــال ایــن کار. دولــت بایــد وام و 
زمیــن و خدمــات را در اختیــار مــردم بگذارد. پس 
قدم هــای مهمی را دولــت باید بردارد و قدم هایی 

را هــم مــردم بایــد بردارنــد تــا ان شــاءهللا مــردم 
بتوانند صاحب مسکن شوند.

معادل۵۵درصدقیمت
مسکنملی،وامدادهمیشود

همچنین وزیر راه و شهرسازی در این آیین 
بــا بیــان اینکه با هدف تســهیل دســتیابی جامعه 
قیمــت مســکن  بــه مســکن، 55 درصــد  هــدف 
ملــی وام داده می شــود، گفــت: مســکن مهــر را 
تکمیــل کردیــم و به دولت ســیزدهم انتقال داده 

نمی شود.
محمد اســالمی افــزود: دولت بــرای حمایت 
از قشــر ضعیف تــر اقدامــات حمایتــی داشــت تــا 
ســازوکار جریان تولید مســکن و خانه دار شــدن 
دهک هــای پاییــن به یــک فرآیند منســجم تبدیل 

شود.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: برای اینکه 
مــردم بتواننــد بــه مــا اعتمــاد کننــد و در موعــد 
مقرر صاحبخانه شــوند ســه کار مهم انجام شــد 
کــه نخســتین آن اصالح در ضوابــط آیین نامه در 
شــورای عالی شهرســازی و فراهم کردن سیاست 

تسهیل گری است.

وی تصریح کرد: دومین مشــکل این  بود که 
زمین های حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی 

داده نشده بود که این اراضی پس گرفته شد.
جامعــه  شناســایی  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
واقعــی متقاضیــان مســکن را ســومین کار مهــم 
گســترده  ثبت نــام  بــا  گفــت:  و  دانســت  دولــت 
توانســتیم جامعــه هــدف را شناســایی کنیــم  که 
بــه طــور کلی منجر بــه ثبت نام 2 میلیون و 500 
هــزار نفــر در پنــج مرحلــه ثبــت نام مســکن ملی 

شد.
اســالمی ادامــه داد: از ایــن رقــم 530 هــزار 
واجــد دریافــت مســکن شناســایی شــد کــه 200 

هزار نفر نزد بانک واریزی داشتند.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــرای افزایش 
قدرت خرید متقاضی با دریافت مجوز از شــورای 
پــول و اعتبــار، نســبت وام بــه قیمــت تمام شــده 

مسکن ملی افزایش پیدا کرد.
وی گفت: تا ســال گذشــته 20 درصد قیمت 
مســکن ملــی وام داده مــی شــد امــا بــا مصوبــه 
شــورای پــول و اعتبــار اکنــون 55 درصــد قیمــت 
تــا دســتیابی  مســکن ملــی وام داده مــی شــود 

جامعه هدف به مسکن راحت تر انجام شود.

 4 از تملیکــی امــوال ســازمان مدیرعامــل
برابــرشــدنفــروشامــوالمنقولاینســازمان
خبردادوگفتکهســالگذشــته۱۵00میلیارد

تومانکاالیمتروکهبهچرخهتولیدبازگشت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جمــع 
آوری و فــروش امــوال تملیکی، برنامه گردهمایی 
برنامه ریــزی،  کمیســیون های  دبیــران  تخصصــی 
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال  و 
ارز اســتان های سراســر کشــور از طریــق ویدیــو 
کنفرانــس بــا حضــور مدیرعامــل ســازمان امــوال 
تملیکــی و نماینــده قــوه قضاییــه در جهــت بیــان 
مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی در محل 
ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز برگــزار 

شد. 
محمدعلــی افتخاری ضمن تاکید بر افزایش 
هم افزایــی و تعامــالت ســازنده بــا دبیــران ســتاد 

مبــارزه بــا قاچــاق کل کشــور، در 19 بند بــه ارائه 
تملیکــی  امــوال  ســازمان  بــا  مرتبــط  موضوعــات 

پرداخت.
موضــوع  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  افتخــاری 
اطالع رســانی گســترده و شفاف سازی اظهار کرد: 
توانســته  تملیکــی  امــوال  خوشــبختانه ســازمان 
در بخــش تولیــد و انتشــار اخبــار موثــر ملــی و 
اقتصــاد  وزارت  دســتگاه های  میــان  در  اســتانی 
و ســازمان های تابعــه طــی ســه ماه گذشــته رتبه 
اول را کســب کنــد کــه در همیــن راســتا تقاضــا 
می شــود مدیریت های اســتانی اموال تملیکی در 
بــه روزرســانی اطالعــات تعامل بیشــتری داشــته 

باشند.
تملیکــی  امــوال  ســازمان  کــرد:   عنــوان  وی 
ابتدایی تریــن  مرتفع ســازی  حــال  در  همچنــان 
مســائل بــوده زیــرا قوانین و مقررات آن از ســال 

1371 هیچگونه تغییری نداشته؛ در راستای حل 
ایــن مســاله، در فروردین ماه ســال جــاری اولین 
الیحــه مربــوط به ایجــاد تغییر در قوانین،  تقدیم 

مجلس شورای اسالمی شد.
رئیــس ســازمان امــوال تملیکــی در بخــش 
دیگــری از ســخنان خود عنــوان کرد: طبق قوانین 
 ،1392 ســال  از  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
کاشــفین کاالی قاچــاق موظــف هســتند کاالهای 
قاچــاق دارای صاحــب را بالفاصلــه پس از کشــف 
انبارهــای ســازمان  بــا صورتجلســه درب  همــراه 
امــوال تملیکــی تحویــل دهنــد امــا  ایــن در حالی 
اســت کــه ســاختار و زیرســاخت های گمرکــی بــه 
این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و 
تعییــن تکلیــف این قبیل کاالها بود که  بر عهده 

سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از اقدامات 

ســازمان در حــوزه کاالهــای متروکــه اســت اظهار 
حــوزه  بــه  مختــص  ســازمان  فعالیت هــای  کــرد: 
قاچــاق نیســت، تعییــن تکلیــف ۴ هــزار کانتینــر 
کاالی رســوبی در هرمــزگان مبیــن ایــن موضــوع 
است اقدامات ویژه ای در بخش کاالهای متروکه 

صورت گرفته است.
افتخــاری اظهار کرد: ســال گذشــته حدود ۶ 
هــزار میلیــارد تومــان کاال تعییــن تکلیف شــد که 
نســبت به ســال 98 رشــد 300 درصدی داشــت. 
همچنیــن 2700 میلیــارد تومــان کاال اســترداد و 
1500 میلیــارد تومــان بــه صاحبــان کاال و تولیــد 

اعاده شد.
وی ضمن خواســتار دریافت کمک های مالی 
به سازمان از سوی نهادهای مربوطه عنوان کرد: 
سود عملیاتی در سال گذشته 79 میلیارد تومان 
بــوده کــه این میزان ســود می توانســت حدود 90 

درصد زیان انباشــته ســازمان را جبران کند اما از 
آنجایــی کــه 50 درصــد آن باید به حســاب خزانه 
دولــت واریــز می شــد امــکان جبــران زیــان وجــود 

نداشت.
افتخــاری کــه در خرداد ماه ســال جاری طی 
ابالغــی اعــالم کرده بود ســیگار و پوشــاک قاچاق 
ایــن  در  می شــود،  امحــاء  قطعــی  حکــم  دارای 
نشســت نیــز از برنامــه ریزی و تالش بــرای پایان 
دادن به فروش مذاکره ای در بخش کاالی قاچاق 
خبــر داد و گفــت: فــروش مذاکــره ای در بخــش 
کاالهــای متروکــه بــه منظــور حمایــت از بخــش 
تولید ادامه خواهد داشت؛ همانطور که به تازگی 
هفــت میلیــارد تومــان کاال مربــوط بــه ربات هــای 
مخزن ســاز CNG بــه خــط تولیــد بازگشــت؛ امــا 
علــت  بــه  قاچــاق  بخــش  در  مذاکــره ای  فــروش 
هدفمند نبودن و ایجاد تالی فاسد جایز نیست.
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