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نوبخت :عیدی کارمندان و بازنشستگان با
حقوق بهمن واریز می شود

...
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گزارش خبری
جزئیات جدید از درآمد پزشکان
و مالیات پرداختی نشان داد:

فرار مالیاتی
۹۷درصدی پزشکان

محاسبات جدید نشان می دهد که جامعه
پزشکی باید در سال  7200میلیارد تومان
مالیات پرداخت کند امــا فقط حــدود  2تا
 3درصــد ایــن مقدار یعنی  150تا 200
میلیارد تومان مالیات می دهد .به گزارش
فــارس ،سه شنبه شب برنامه گفت و گوی
ویژه خبری به موضوع فرار مالیاتی پزشکان
که به تازگی موردتوجه قــرار گرفته است،
اختصاص داشت .در این برنامه معاون فنی
و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در
دفاع از وضعیت مالیات پرداختی پزشکان
گفت ۸۵ :درصد خدمات بستری تاکنون در
بخش دولتی انجام و مالیات این  ۸۵درصد
مانند حقوق و  ...کسر و پرداخت میشود .به
گفته وی در موسسات خصوصی هم مالیات
پرداخت میشود و سازمان امور مالیاتی هم
اعالم کرده بود که مطب ها و دیگر مشاغل
رقم ۲۰۰میلیارد تومان مالیات می دهند.
امادرادامهامیرآبادی،عضوکمیسیونتلفیق
مجلس،محاسباتیارائهکردکهنشاندهنده
ناچیز بــودن ایــن مقدار مالیات پرداختی
اســت .وی گفت :مجموع درآمــد پزشکان
متخصص در سال  ۱۷هزار و  ۲۸۰میلیارد
تومان ،پزشکان عمومی سه هــزار و ۶۰۰
میلیارد تومان و دنــدان پزشکان  ۸هــزار و
 ۸۸۰میلیارد تومان و جمع مالیات آنها
 7200میلیارد تومان است .البته این ارقام
حدودی و حداقل نرخ است .وی تاکید کرد
که با این حال ،جامعه پزشکی فقط ۱۵۰
میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.به
اینترتیببااحتسابمالیاتپرداختیفعلی
یعنی  150تا  200میلیارد تومان در کنار
رقم  7200میلیارد تومان ،پزشکان بیش از
 97درصد فرار مالیاتی دارند.در ادامه این
برنامه ،عرفان قمی کارشناس امور مالیاتی
وجوه جدیدی از این مسئله را تشریح کرد و
گفت :سال  ۹۴اصالحاتی در قانون مالیات
مستقیم صورت گرفت و تبصره ماده ۱۰۰
اعالم کرد سازمان امور مالیاتی برای برخی
از اصناف میتواند بدون اظهار نامه و بدون
دریافت رسیدهای درآمدی مالیات تعیین
کند،شرطیکهشاملقشرپزشکنمیشود،
زیرامیانگیندرآمدها ۳۰میلیونبهباالست.
وی با اشــاره به تفاهم نامههای غیرقانونی
بین نظام پزشکی و سازمان امــور مالیاتی
اظهار کرد :تا سال  ۹۳این تفاهم نامههای
غیرقانونی امضا میشد ،سال  ۹۳دیوان
عدالت اداری حکم میدهد که از این به بعد
این تفاهم نامهها غیرقانونی است ،اما با این
حال از سال  ۹۳تاکنون این تفاهم نامههای
غیرقانونی امضا و براساس آن مالیات گرفته
میشود .این کارشناس مالیاتی همچنین
با اشاره به سه منبع درآمدی پزشکان یعنی
حقوق ،درآمد مطب و کارانه گفت :از کارانه
مالیاتیدریافتنمیشودوبهصورتعمومی
مورد غفلت قرار میگیرد.

رتبه اول بورس ایران
درجهان از نظر میزان رشد

حسین بردبار:مدیرعامل بورس تهران با
اشــاره به رشد  70.7درصــدی ارزش بازار
بورس و فرابورس ایران گفت که این میزان
رشد رتبه اول را درجهان دارد .با این حال
علی صحرایی از افزایش 75درصدی در بازار
بدهی زیرمجموعه بورس اوراق بهادار نیز
خبرداد و گفت  :بازنگری در دامنه بازار بورس
دردستور کاراست.به گزارش خراسان ،علی
صحرایی در نشست خبری با خبرنگاران با
بیان این که هنوز به لحاظ فرهنگی مردم
ایران دوست دارند به طور مستقیم وارد بازار
سرمایهشوندافزود:مانیازداریمصندوقهای
منطقهای داشته باشیم و منابع بیشتری از
مردم را وارد بــازار سرمایه کنیم.وی گفت:
افزایش مشابه شاخص هموزن و کل ،نشانگر
توسعهکلیتبازاراست؛تاپایاننوامبر٢٠١٨
بــورس تهران و فــرابــورس رشــد حــدود ٧٩
درصد را تجربه کرده که این رشد بر اساس
آمار بینالمللی است.صحرایی با بیان این
که ارزش اسمی بازار سرمایه به  ١١٢هزار
میلیارد تومان در  10مــاه امسال رسیده
است ،اظهار کرد :این رقم رشد  ٨درصدی
داشته است.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست دولت گفت :عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق
بهمنواریزمیشود.ویدربارهمیزانعیدیگفت:هروقترقمآنقطعیشوداعالممیکنیم.بااینحالایسناگزارشداد:
براساس ضریب حقوق امسال ،عیدی کارمندان به ۸۹۸هزار و ۵۰۰تومان میرسد که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

نرخ ارز

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

شاخص

روایت رئیس کل بانک مرکزی از  2ماه بیدارخوابی در بحران ارزی

همتی :تا  2سال ذخایر اسکناس ارز داریم
رئیس کــل بانک مــرکــزی در برنامه
تلویزیونی با برشمردن برنامه های
بانک مرکزی در حــوزه هــای پولی و
ارزی ،به مردم اطمینان داد که ذخایر
اسکناس ارزی بانک مرکزی تا دو سال
را جواب گوست.
به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی در
برنامه تیتر امشب دو شب گذشته با
بیان این که وضعیت خوبی در ذخایر
اسکناس ارزی در کشور داریم افزود:
پیش بینی ما برای یک یا دو ماه نیست
بلکه برای میان مدت و حداقل یک تا
دو سال است .اگر اطالع رسانی نمی
کنیم ،برخی از موارد به خاطر مصالح
کشور است.
▪بــرخــی صــادرکــنــنــدگــان عــادت
کردند ارز را به کشور نیاورند

رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی دربـــاره
بازگشت ارز حاصل از صادرات با بیان
این که این کار به معنای خروج سرمایه
از کشور است ،افزود :برخی از صادر
کنندگان عادت کرده بودند ارز را به

به کمیسیون تلفیق رفتم و درباره این
موضوع صحبت شد که در نهایت از
دستور کار خارج شد.
▪روایت  2ماه سخت برای همتی

کشور نیاورند و ما از آن ها گله مند
هستیم اما با تعامالتی که به تازگی
با تولیدکنندگان و صادرکنندگان
داشتیمبسیارامیدواریموحتماجریان
ورود ارز به کشور بیشتر خواهد شد؛
البته بــا همه ایــن اح ــوال نــزدیــک به
 9/2میلیارد دالر ارز صادراتی را از
سمت صادرکنندگان دریافت کردیم
که این رقم به نظر من کم است و می
تواند بهتر شود اما با توافقاتی که با
صادرکنندگان داریــم رونــد ورود ارز
بیشتر خواهد شد.رئیس کل بانک
مرکزی با بیان این که به شدت مخالف

واردات بدون انتقال ارز هستم اظهار
کــرد :در واقــع واردات بــدون انتقال
ارز یعنی در نهایت ارز از بــازار تامین
می شــود و ایــن یعنی فشار تقاضا در
بــازار .بنابراین اگر واردات از سمت
ارز صادراتی تامین میشود ارز باید
به کشور برگردد و بر اساس اولویت ها
واردات صورت گیرد .وی در این زمینه
با بیان این که با واردات بدون انتقال
ارزبرایخودرو مخالفتکردم،تصریح
کرد:درروزهایاخیرکمیسیونتلفیق
مصوبه ای داشــت که واردات مواد
اولیه بدون انتقال ارز آزاد شود و من

همتی دربـــاره محدودیت تراکنش
هــای کــارت خــوان هــای فروشگاهی
گفت :من مرداد و شهریور دو ماه خیلی
سختی را داشتم ،در این دو ماه خواب
درســت و حسابی نداشتم .فکر می
کردم حمله ای به مردم عزیز کشورمان
شده و نباید اجازه دهیم که پول ملی
ارزش خود را از دست بدهد .وی با بیان
این که در مهرماه عملیات سفته بازانه
در تراکنش هــای بانکی صــورت می
گرفت ،تصریح کرد :خرید ارز در هرات
و سلیمانیه و حتی کانادا ،پول ملی ما را
هدف قرار داد و متاسفانه این مشکل،
ارزش پول ملی را هدف قرار داده بود.
با این شرایط ،در آن زمان به این نتیجه
رسیدم که سفته بــازی از مسیر ریال
به ارز حمله می کرد و تراکنش ها و
چک های تضمینی عمده حمله سفته

بازانه به بازار ارز و اقتصاد کشور بودند.
همتی با تصریح بر این که این فرایند را
از دو مسیر تراکنش های کارتی و چک
های تضمینی کنترل کردیم افزود:
ارزش چک هــای تضمینی رایــج در
بــازار  8هزار میلیاردتومان بود و اگر
 10درصــد این رقم بــرای خرید ارز و
سکه استفاده شود ،حساب کنید که
چهبالییسرکشورمیآید.همتیازراه
اندازی بازار متشکل ارزی تا دو هفته
آینده خبر داد و اظهار کرد :سامانه رفع
تعهد ارزی واردکنندگان نیز به دستور
رئیس جمهور طراحی شد و اکنون
میدانیم باید هر تامین ارزی که برای
واردات صورت می گیرد ،روزانه روی
این سامانه ثبت شود و باید بپذیریم که
رانت خواری در کشور زیاد است و باید
برای آن فکر اساسی کرد .اکنون من
بیشتر مطلع شدم که فساد در کشور
خیلی زیاد است و باید سیستم دولتی
و قضایی کشور با هم متحد شوند تا این
معضل را که مثل خوره به جان اقتصاد
افتاده است حل کنیم.

مدیر عامل سابق سایپا :وزیر صنعت موافق افزایش قیمت خودرو بود
مدیر عامل سابق سایپا وزیــر صنعت را موافق
افزایش قیمت خــودرو دانست .ســروش دلیل
اصلی عزل خود از مدیریت سایپا را مهندسی
سیاسی و روانی افزایش قیمت ها با این ادعا که
سایپا ،سرخود قیمت ها را افزایش داده است
اعالم کرد.
محمدرضا ســروش مدیر عامل سابق شرکت
خودروسازی سایپا در گفت وگو با تسنیم ،با بیان
این که علت رفتن وی از سایپا استعفا نبوده است،



اظهار کرد :بنده برکنار شدم و این تصمیم را هم
در وزارتخانه گرفتند و ارجــاع مسئله به هیئت
مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت
طرح شد .سروش با انتقاد از وزیر صنعت گفت:
متأسفانه آقای رحمانی مردی نیست که بهدنبال
تصمیمات بــزرگ باشد و تــوان آن را نــدارد که
تصمیمات ریشهای بگیرد و متأسفانه در حال
مدیریت سیاسی و روانــی صنعت کشور است.
درحالی که صنعت جایی است که باید بهطور

...



نفت

کشف میدان نفت بسیار سبک در جزیره مینو
هادی محمدی – بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان خبر کشف یک میدان
نفتی جدید ،توضیح داد :روز سه شنبه چاه اکتشافی ما در
جزیره مینو در منطقه آبادان برای اولین بار به نفت رسید و در
عمق  3370متری زمین به نفتی رسیدیم که بسیار سبک و
شیرین است .وی افزود :امیدهای زیادی برای رسیدن به نفت
در منطقه آبادان داریم و به همین دلیل حفاری های ما ادامه
پیدا می کند تا اطالعات حجم مخزن را داشته باشیم .زنگنه
در پاسخ به سوالی درباره میزان تولید و صادرات کشور تصریح
کــرد :ســواالت مربوط به عرضه و تولید نفت ایــران را جواب
نمیدهیم چون عالمت به آمریکاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

...
بودجه

تلفیق ،واردات بدون انتقال ارز را منتفی کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۸از منتفی شدن
موضوع واردات بدون انتقال ارز خبر داد .به گزارش خبرگزاری
خانه ملت ،مفتح گفت :به گفته همتی (رئیس کل بانک مرکزی)
برایوارداتبدونانتقالارزدرواقعثبتسفارشانجامنمیشود
و این اقدام باعث می شود ارز خارج از کنترل و اطالع بانک مرکزی
در کشور مبادله شود که به سیاست گذاری های بانک مرکزی در
حوزه ارزی لطمه می زند .وی بیان کرد :پس از گزارش مفصلی
که رئیس بانک مرکزی ارائه کرد رأی گیری و مصوبه قبلی تلفیق
رد شد بنابراین مجوز قبلی کمیسیون کان لم یکن تلقی می شود.
گفتنی است تلفیق روز یک شنبه این هفته مصوب کرده بود که
واردات بدون انتقال ارز در سال آینده مجاز شود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

تخصصی مدیریت شود و جای سیاسیکاری
نیست.پیشتر وزیر صنعت اعالم کرده بود تغییر
مدیر عامل سایپا تصمیم هیئت مدیره بوده است.
سروش با بیان این که افزایش قیمت ها خواسته
خود وزیر است و وی امضای چندین وزیر را برای
اجرای آن گرفته است ،برکناری خود به دلیل
افزایش قیمت را یک بهانه خواند .وی با اشاره
به بازی های پیچیده سیاسی ضمن بیان این که
به دنبال «کی بود ،کی بود من نبودم» هستند،

layout@khorasannews.com



افزود :موضوع به این شکل مهندسی سیاسی و
روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود
قیمت پراید را افزایش داده و حاال با ورود وزیر و
برکناری مدیرعامل سایپا مسئله حل شده است.
ســروش در خصوص قیمت پراید تصریح کرد:
حداقل  12درصد هزینه زاید در قیمتگذاری
پراید ،یعنی حدود  4.5میلیون تومان ،فقط از
ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده
است که به دورههای قبل باز میگردد.

...
دولت

واعظی :دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستیم
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست
هیئت دولت با بیان این که امروز در شرایط تحریم بیش از هر
زمانی نیازمند این هستیم که کنترل کاال و قیمت ها را داشته
باشیم  ،یادآور شد :در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام
می شد و آقای رئیس جمهور گفته است ما باید تالش و از مجلس
خواهش کنیم که هر چه سریع تر و باقید دو فوریت یا سه فوریت
وزارت بازرگانی تشکیل شود تا وزارت بازرگانی داشته باشیم.
وی افزود  :امروز بخشی از اختیارات بازرگانی در وزارت صمت
و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی است بنابر این هماهنگی
های الزم انجام نمیشود ،ما االن بیش از هر زمان دیگری به
وزارت بازرگانی نیاز داریم.

خروج ناکام مسکن از رکود
بخشمسکنکهپسازحدودچهارسال،
توانستهبوددرزمستان 95ازرکودخارج
شود و در سال  96هم عملکرد مثبتی
ثبت کند ،با شروع سال  ،97دوباره وارد
رکود شد و بعد از عقبگرد یک درصدی در
بهار ،در تابستان هم رشد منفی 8درصد
را تجربه کــرد تا امیدها به تــداوم روند
صعودی سال  96کم رنگ شود.

...

بازار خبر
قیمت بلیت هواپیما برای
تعطیالت  ۲۲بهمن ،میلیونی شد

فـــارس -بــا افــزایــش تقاضای سفر بــرای
تعطیالت  ۲۲بهمنماه امــســال ،برخی
شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پرواز
پرتقاضایی نظیر تهران-کیش را تا یک
میلیون تومان افزایش دادند و کف قیمت هم
از ۶۷۰هزار تومان آغاز میشود.

اعالم بی حاصل افزایش قیمت
خودرو در بازار
فــارس -رئیس اتحادیه نمایشگا هداران
خــودرو با طرح این ســوال که در شرایطی
کــه خـــودروســـازان قــصــدی بـــرای فــروش
فوری خودرو ندارند ،چه دلیلی برای اعالم
قیمتهای بــاالی خــودروهــا وجــود دارد؟
افزود :اعالم این خبر در وضعیتی که فروش
فوری و  15روزه خودرو توسط خودروسازان
صورتنمیگیرد،تنهاباعثتشدیدقیمتها
و جلوگیری از کاهش قیمت خودرو در بازار
شده است.

هنگ کنگ گران ترین بازار
مسکن جهان شناخته شد
تسنیم -هنگ کنگ بــرای نهمین سال
متوالی گران ترین شهر جهان (از بین 309
شهر در  8کشور مورد بررسی) از نظر قیمت
مسکن انتخاب شد .به نحوی که یک خانواده
با درآمد متوسط برای خانه دار شدن باید
حــدود  ۲۱ســال کل درآمــد ماهانه اش را
پس انداز کند .این مطالعه همچنین نشان
می دهد که ونکوور کانادا با فاصله ای قابل
توجه نسبت به هنگ کنگ ،دومین شهر
گران قیمت جهان از نظر مسکن بوده است،
سیدنی استرالیا نیز در جایگاه سوم قرار
دارد.

