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آخوندیاظهاراترئیسجمهوردربارهدرخواستازپایهپولیراتکذیبکرد
در حالی که دیروز رئیس جمهور از درخواست
وزیر پیشین مسکن برای برداشت از پایه پولی
در تکمیل مسکن مهر خبر داده بود ،آخوندی به
سرعت به این اظهارات واکنش نشان داد و آن را
تکذیبکرد.
گفتنی است ،رئیس جمهور دیروز در مراسم آغاز
عملیات اجــرای طرح اقــدام ملی تولید مسکن،
مسکن مهر را باری بر دوش دولت یازدهم در آغاز
کار دانست و افــزود :وزیــر پیشین مسکن آقای
آخوندی از اول معتقد بود که دومرتبه از بانک
مسکن و پایه پولی برای تکمیل واحدهای نیمه
تماممسکناستقراضکندومنبااینکارمخالفت
کردموگفتممنازپای هپولیاجازهنمیدهم.رئیس
جمهور این اقدام خود را محدودیتی برای وزارت

مسکن و البته اقدام جدی در مسیر انضباط مالی
توصیفکرد.اماآخوندیبهسرعتبهاینموضوع
واکنش نشان داد و در کانال تلگرام خود ضمن
اشارهبهجمالتفوقکهتوسطرئیسجمهوربیان
شدهنوشت«:درهفت هدولتوبالحاظنگهداشتن
حرمت رئیس جمهور و رئیس پیشین خودم ،در
مقام پاسخگویی بیپروا نیستم .تنها یک نکته و
یک توضیح را خدمت ایشان و ملت شریف عرض
میکنم .و اما نکته آنکــه بیگمان ،کسی این
مطلب را برای استفاده در سخنرانی به ایشان
گزارش کرده است .چه خوب بود ایشان به همان
فرد دستور میدادند تا این مطلب را خودش بیان
کندتامنآزادانهبتوانمباویگفتوگوکنموازوی
دلیل و مدرک بخواهم .چون این مطلب از بنیان

بیاساس است و درخواستی که مستلزم افزایش
پای ه پولی شود ،هیچگاه از سوی من نبودهاست».

پیشنهاددریافتمالیاتازسوداگرانبورس

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ،با معرفی
حوزههاینامولدرقیبتولیدونیزبررسیتجربیات
جهانی ،راهکارهای مهار این عرصه در اقتصاد
ایران را تشریح کرد .این گزارش ضمن اصرار بر
مالیات بر عایدی سرمایه در بخشهای زمین،
مسکن ،طال ،ارز و سود سپرده های بانکی ،نشان
می دهد کشورهای دنیا حتی با سوداگری در
بازارهایسهاممقابلهمیکنندبنابراینباتاکیدبر
کنترلسوداگریدرهمهبازارهایموازیبورس،
بایدازابزارهایمالیاتیبرایمقابلهبانوسانگیران
کوتاهمدتبورسیاستفادهکرد.
بر این اساس ،فعالیت های نامولد رقیب تولید در
ایران شامل چهار حوزه کلی فعالیت های مبتنی
برعایدیسرمایه،بازارهایناقصوسیستمرانتی
توزیعکاال،سپردههایبانکیووارداتانحصاری
ورانتیمیشوند.
ماهیت بسیاری از فعالیت های نامولد ،کوتاه
مدت و کسب سودهای آنی است .بر این اساس،
گزارشیادشده،بامعرفیراهکارهاوابزارهاییاز
جملهابزارهایمالیاتی،مقابلهبااینفعالیتهای
کوتاه مدت را پیشنهاد داده است .به عنوان مثال،

یک مقام سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

الزامپزشکانبهصدورقبضازکارتخوانباآرممالیاتیوبارکد
یکمقامسازمانامورمالیاتیجزئیاتجدیدازالزام
نصبکارتخوانوقبضصادرشدهازسویپزشکان
را اعالم کرد .به گزارش صدا و سیما ،علی رستمپور
مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری
سازمانامورمالیاتیدربرنامهگفتوگوی18:30
شبکه خبر با بیان این که الزام نصب کارت خوان
از  22مرداد به  15شهریور  98تغییر کرده است،
افزود:آنچهکهباعثتغییرزماننصبکارتخوان

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی راهکارهای مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران مطرح کرد

پیشنهاد شده است برای مقابله با سوداگری در
بخش زمین و مسکن مالیات بر عایدی سرمایه در
ایندوبخشبهاجرادرآید.
امــا ایــن گــزارش یکی از تــازه ترین پدیده های
سوداگری را نیز که کمتر در اقتصاد ایــران به
آن توجه شده ،معرفی کرده است .سفته بازی
از طریق بــورس ،عارضه ای است که با توجه به
وضعیت خوب این روزهای بازار سرمایه بیشتر
خود را نشان داده است .اگر چه ماهیت بازار،
تبادل آزاد و شفاف سهام شرکت هاست ،اما باید
گفت که فعالیت برخی سهامداران بورسی از
طریق نوسان گیری و خرید و فروش های مکرر،
منجر به تالطم های سازمان یافته ،حباب های
قیمتی و در نتیجه سودهای کالن برای عده ای
و ضررهای هنگفت برای برخی دیگر می شود
بنابراین باید با تدابیری ،این فضای مخرب را
کنترل کرد .در این زمینه تجربیات جهانی نشان
میدهدکهدولتهاازابزارهایمالیاتیاستفاده
می کنند .به عنوان مثال بورس آمریکا ،با وضع
مالیات سنگین  39.6درصــدی برای سرمایه
گذاری های کوتاه مدت ،با انگیزه خرید و فروش

اخبار

های مکرر و سفته بازی مقابله می کند .با این
اوصاف ،مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید
براینکهبهکارگیریچنینابزارهاییبایدباتوجه
به کنترل کامل دیگر بازارهای نامولد موازی و
نیز رشد نسبی بــورس ،صورت گیرد ،پیشنهاد
کرده است که از سود ناشی از خرید و فروش های
سهام با فواصل کوتاه ،با نرخ باال و از سود ناشی از
سهامداری های بلندمدت ،نرخ پایین یا صفر ،با
نرخ پایین مالیات دریافت شود .به عنوان مثال،
نمونه ای از نرخ بندی این نوع مالیات در جدول
آمده است:
فاصله زمانی بین
خرید و فروش
سهام (ماه)

نرخ مالیات بر
سود ناشی از
افزایش قیمت
سهام (درصد)

یک تا 6

8

صفر تا یک
 6تا 24

 24به باال

16
4

صفر

15

در مطب شد صرف ًا آموزش استفاده از کارت خوان
نبود بلکه ابهامات فنی و زیر ساختی برای اتصال به
نظاممالیاتیباعثاینتغییرزمان شد.
وی گفت :باید حافظه مالیاتی روی سرورهای
شرکت های ارائه خدمات پرداخت یا «پی اس پی»
نصب شــود تا اطالعات مالی مطب بــدون دخل
و تصرف در سازمان نظام مالیاتی ذخیره شود.
رستمپور با اشاره به این که فهرست اصناف دیگر

چینخریدنفتازایرانرابه 200هزاربشکه
در روز افزایش داد
واردات نفت خام چین از ایران در ماه جوالی نسبت به ماه گذشته
 4.7درصد افزایش یافته و به حدود 216هزار بشکه در روز رسیده
است .به گزارش فارس به نقل از پالتس ،واردات نفت خام چین
از ایران در ماه جوالی نسبت به ماه گذشته  4.7درصد افزایش
یافته و به حدود 216هزار بشکه در روز رسیده است .اداره گمرک
چین ،آمارهای خود را به متریک تن منتشر میکند و پایگاه خبری
«اساندپیگلوبال پالتس»آنرابهبشکهدرروزتبدیلکردهاست.
صادراتنفتایرانبهچینبرمبنای متریک تن،نسبتبهماهژوئن
 8.2درصد افزایش یافته و به 926هزار و 119متریک تن رسیده
استامانسبتبهمدتمشابهپارسال 71.9درصدکاهشرانشان
میدهد.اینافزایشماهانهدرحالیصورتگرفتهاستکهآمریکا
به معافیتهای واردات نفت ایران در دوم ماه می پایان داد .این
یاستکهآمریکاباصادرات 362هزارو 364بشکهنفتدر
درحال 
روز هشتمین واردکننده نفت خام از چین است و میزان صادراتش
به چین 45درصد افزایش یافته که باالترین رقم در 13ماه گذشته
بهشمارمیرود.

نیز به زودی اعالم می شود ،افزود :از اول مهرماه
تمام درمانگاه ها و مطب پزشکان باید دو نشان
آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته
باشند.
وی افزود :این کارت خوانهای خاص با بارکدهای
مخصوص نام پزشک ،محل و زمان درمــان ،مبلغ
صورت حسابو...راارائهمیکند تا جای هیچ گونه
شبههای درباره عملکرد آنها وجود نداشته باشد.

ماکرون:شاهدپایانهژمونیغرببرجهانهستیم

باظهورقدرتهایجدیدیروبهروهستیمکهآنهارادستکمگرفتهبودیم
رئیس جمهور فرانسه در جمع سفرای
ایــن کشور در پاریس با اشــاره به این
کــه نظم بین المللی در حــال تغییر
است تاکید کرد که هژمونی غرب بر
جهان پایان یافته است و قدرت های
اقتصادی و سیاسی نوظهوری این
نظم را به چالش کشیدهاند.به گزارش
فارس ،امانوئل ماکرون افزود:ما از قرن
هجدهم به نظامی مبتنی بر هژمونی
غربی عادت کردهایم که رهبری آن نیز
بر عهده فرانسه و جنبش روشنگری
بود .امروز واقعیات ژئوپولیتیکی تغییر
کرده است و حاال با ظهور قدرتهای
جدیدی روبــه رو هستیم که آنهــا را
دستکمگرفتهبودیم؛دروهلهاولچین.
عالوه بر این ،روسیه نیز در سالهای

اخیر راهبردهای موفق تری از ما داشته
است.رئیس جمهور فرانسه در این
زمینه اضافه کرد :عالوه بر قدرتهای
اقــتــصــادی ،قــدرتهــای سیاسی نیز
ظهور کردهاند که خود را تمدنهایی
میدانند که در حال تغییر و تحول نظم
بینالمللی هستند و بر اقتصاد جهانی
نیز اثرگذارند ...به چین ،هند و روسیه
بنگریدکهانگیزههایسیاسیبهمراتب
قدرتمندتریازاروپاییهادارند.آنهابا
فلسفه،منطقوتصوراتیعملمیکنند
که ما آنها را از دست دادهایم و این ها ما
را نیز دستخوش تحول میکند.وی در
نهایت تاکید کرد که اقتصاد بازار(نظام
سرمایه داری) با بحرانی بیسابقه روبه
رو شده است.

