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۱۴
اخبار

تفاهم سازمان مالیاتی با سازمان
نظام پزشکی:

الزام پزشکان به ثبت کارت خوان
در سامانه مالیاتی تا  ۳۰بهمن
سازماننظامپزشکیکشوروسازمانامورمالیاتی
طی تفاهم نامهای اعالم کردند که پزشکان باید تا
 ۳۰بهمن ماه امسال برای ثبت کارت خوان اقدام
کنند .به گــزارش ایسنا ،روســای سازمان نظام
پزشکیوسازمانامورمالیاتیکشوربرسراجرای
کامل بند «ی» تبصره  ۶قانون بودجه  98کشور و
تبصره  ۲ماده  ۱۶۸قانون مالیاتهای مستقیم
و آییننامه اجرایی و همچنین قانون پایانههای
فروشگاهیوسامانهمودیانبراساسمفادفوقبه
تفاهم رسیدند .براساس بند یک این تفاهم نامه،
سازمان نظام پزشکی با استفاده از ظرفیتهای
قانونیواجراییخودتا ۳۰بهمن ۹۸بقیهاعضای
خود را که موفق به نصب کارت خوان و ثبت در
سامانه سازمان امــور مالیاتی نشدهاند ،برای
جلوگیری از جرایم قانونی موظف به اقدام قانونی
خواهد کرد .همچنین سازمان امور مالیاتی نیز
به آن دسته از مودیانی که تا مهلت فوق اقدام به
اعمال قانون کنند ،حداکثر تشویق ها و تسهیالت
مقرر در بخشودگی مالیاتی را اعمال خواهد
کــرد .بر اســاس اعــام کانال تلگرامی سازمان
نظام پزشکی کشور ،همچنین هر دو سازمان بر
اساس بندهای ۳و ۴این تفاهم نامه موظف شدند
درباره مشموالنی که تکالیف قانونی خود را انجام
ندهند حسب مفاد قوانین مذکور اقدام الزم را
انجام دهند.

ناظران افتخاری بر قیمت و کیفیت
نان نظارت می کنند
خیرگزاری فــارس -حسین مــدرس خیابانی
قائم مقام وزیر صمت با ارسال نامهای به روسای
سازمانهای صمت 31استان و جنوب کرمان ،بر
ضرورت به کارگیری ناظران افتخاری به خصوص
از جامعه فرهنگیان و بسیج اصناف با صدور کارت
شناسایی (در چارچوب ضوابط و دستورالعمل
سازمان حمایت) برای نظارت بر قیمت و کیفیت
نان تاکید کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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احتمالآزادسازیخریدوفروش
مسکنملیتا 2سالآینده

معاون وزیر راه :خرید کد رهگیری ثبت نام هیچ ارزشی ندارد

نیم سکه

ربع سکه

14.500.000 24.500.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

92/470

71.730

شاخص

تعللوزارتاقتصاددرارائهاصالحیهقانونمالیات  ۵ماههشد

قفل ناهماهنگی بر درآمد
 30هزار میلیاردی

بازدهی 2ساله بورس
به  315درصد رسید

در شرایطی که برخی خبرها از خرید و فروش کد
رهگیری برای ثبت نام طرح ملی مسکن حکایت
دارد ،معاون وزیر راه گفت :احتمال آزادسازی
خرید و فروش مسکن ملی در سال های آینده و
پس از این که متقاضی امکان انتخاب واحد را
داشته باشد ،وجود دارد.
اوایل دی ماه بود که برخی رسانه ها از خرید و
فــروش امتیاز طرح ملی مسکن خبر دادنــد که
گاه نرخ آن به  150میلیون تومان هم می رسید.
همان زمــان ،وزیــر راه با واکنش شدید دربــاره
این موضوع ،هشدار داد که این کار تخلف بوده،
اساس ًا امتیاز مذکور قابل معامله نیست و حتی
ممکناستبهحذففردمتخلفازسامانهمسکن
ملی بینجامد .با این حال ،هنوز این ابهام وجود
داشت که دولت چگونه می خواهد جلوی خرید
و فروش واحدهای مسکن ملی را بگیرد؟ چرا که
در دوره قبل ،واحدهای مسکن مهر نیز به رغم
وجود چنین ممنوعیتی ،در نهایت قابل خرید و
فروش شدند.دیروز معاون وزیر راه توضیحاتی
داد که نشان می دهد احتمال آزادسازی خرید
و فروش این واحدها  -نه کدهای رهگیری -در
آینده وجود دارد .به گــزارش خبرگزاری مهر،
محمود محمودزاده دربــاره ممنوعیت فروش
امتیاز مسکن ملی گفت :علت این ممنوعیت این
است که هنوز چیزی واگذار نشده که متقاضیان

بخواهند آن را خرید و فروش کنند .ممکن است
با تجربهای که در ممنوعیت فروش امتیاز مسکن
مهر وجود داشت و سبب شد بازار سیاه برای آن
ایجاد شود ،پس از آن که ساخت واحدهای مسکن
ملی به یک مرحلهای برسد که متقاضی امکان
انتخاب واحد داشته باشد ،خرید و فروش آن را
آزاد کنیم .اما این موضوع بیش از یک سال و نیم
یبرد.
زمان م 
وی خاطرنشان کرد :آن چه اکنون خرید و فروش
میشود ،کد رهگیری ثبت نام این طرح است که
هیچ ارزشی ندارد و چه بسا ممکن است ثبت نام
کننده ،صالحیت دریافت مسکن در این طرح
را نداشته باشد و درخواست وی رد شود .به این
ترتیب پولی که خریدار بابت دریافت کد رهگیری
به ثبت نام کننده پرداخت کرده ،از بین میرود.
▪ بیش از  17درصد مسکن ملی ،مشارکتی
است

معاون وزیر راه در بخش دیگری از سخنان خود،
درباره اظهارات رئیس جمهور در مجمع عمومی
بانک مرکزی که خواستار واگذاری رایگان اراضی
دولتی به سازندگان برای ساخت مسکن شده
بود ،گفت :این سخنان رئیس جمهور در خصوص
پروژههایمشارکتیاست؛نظررئیسجمهوراین
است که اول زمین به رایگان به انبوه سازان داده
شود سپس سهم دولت به شکل واحد مسکونی از
سازنده بازپس گرفته شود .وی افزود :وزارت راه
و شهرسازی نیز در بخشی از پروژههای مسکن
ملی به این صورت عمل کرده که به پروژ ههای
مشارکتی مشهور است .به گفته محمودزاده 70
هزار واحد (از مجموع  400هزار واحد) مسکن
ملی ،مشارکتی است و کار ساخت  40هزار واحد
آن آغاز شده است.

در حالی که یکی از مهم ترین محورهای
اصالح ساختار بودجه ،افزایش پایه های
مالیاتیاست،الیحهاصالحیهقانونمالیات
هایمستقیمبرایافزایشپایههاوپیشگیری
از فرار مالیاتی ،بیش از پنج ماه است که در
وزارت اقتصاد معطل مانده است .تعللی که
طبق شواهد ،بیش از همه از ناهماهنگی
تیم اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این
موضوع نشئت می گیرد .طبق بررسی ها و
پیش نویس الیحه مربوط با تصویب و اجرای
الیحه جدید  20تا  30هزار میلیارد تومان
درآمدجدیدبرایدولتایجادخواهدشد.
به گزارش خراسان ،اوایل آبان ماه امسال،
وقتی بعد از دو ماه تاخیر ،پیش نویسی از
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم
منتشر شد ،موجی از اعتراضات و واکنش
ها را برانگیخت .واکنش ها و تکذیبیه هایی
که اتفاقا از داخــل دولــت هم بــود .هم وزیر
اقتصادوهمرئیسکلبانکمرکزی،موضوع
دریافتمالیاتازسپردههایبانکیراکهدر
متن پیش نویس آمده بود ،تکذیب کردند.
اما اظهارات مسئوالن سازمان مالیاتی و
متن منتشر شده ،نشان می داد که اعمال
این نوع مالیات بر سپرده های کالن بانکی،
مدنظر کارشناسان این سازمان بوده است.
موضوعی که نشان داد بین دولت رویکرد
واحدیدراینخصوصوجودندارد.
البته موضوع مالیات بر سود سپرده های
کالن بانکی ،یک بحث حاشیه ای از اصالح
قانون مالیاتی است اما بعد از این ماجرا،
الیحه مربوط به حاشیه رفت و تاکنون هم
خبری از آن نشده است.گفتنی است بیش
از یک سال از طرح موضوع اصالح ساختار

بــودجــه توسط رهبر انــقــاب مــی گــذرد و
متاسفانه در این مسیر هیچ اقــدام عملی
انجام نشده است .پیشتر قرار بود سه الیحه
مجزا در خصوص اصالح ساختار مالیاتی
ارائه شود .به گزارش فارس ،فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد ماه گفته
بود" :مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات
بر درآمدهای مستقیم" در قالب دو الیحه
مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود
هستند .همچنین "الیحه معافیتهای
مالیاتی" نیز برای سامان دهی معافیتها
درحالبررسیاست.اماباگذشتزماناین
سه الیحه ادغام شد و در قالب یک الیحه با
عنوان اصالح قانون مالیات های مستقیم
در ســازمــان امــور مالیاتی نهایی و تقدیم
وزارت اقتصاد شد .پارسا رئیس کل این
سازمانشهریورماهبیانکردهبود:اینالیحه
هماکنون در وزارت اقتصاددر حال بررسی
است و به زودی تقدیم دولت میشود .از آن
زمان تاکنون این الیحه در وزارت اقتصاد
مانده است و با وجود وعده های بسیار برای
ارائهآنبهدولتومجلستامهرماه،نیمهآبان
و آذرماه همزمان با بودجه ،خبری از الیحه
نشد .آخرین وعده هم توسط دهقان معاون
وزیراقتصادمبنیبرتحویلالیحهتا 20دی
ماهبودکه تاکنونخبریازآننیست.بهنظر
می رسد عالوه بر تعلل وزارت اقتصاد ،نبود
مطالبه از سوی دولت برای تعیین تکلیف
سریعاینموضوعموثربودهاست.همچنین
نبود یک عزم و فرماندهی واحد برای تعیین
تکلیفموضوعاتچالشبرانگیزاینالیحه،
مزید بر علت شــده اســت تا اصــاح قانون
مالیاتواصالحساختاربودجهمعطلبماند.

قرارگاهخاتم:پارسال۴۰۰
میلیاردتومانمالیاتدادیم
فــارس  -فرمانده قــرارگــاه سازندگی
خاتماالنبیابابیاناینکهسهمماازبودجه
عمرانی کمتر از  ۳درصد است،افزود :به
رئیسجمهورگزارشدادیمکهاینامکان
وجود دارد تا پایان  ۹۹تعداد  ۱۰۰پروژه
عمرانی تأثیرگذاربه پایان برسد مشروط
براینکهتهاترهاییانجامشود.

شاخص کل بورس تهران دیروز در حالی با رشد
بیشاز 10هزارواحدی،برایاولینباراز400
هزارواحدفراتررفتوبهسطح 409هزارو962
واحد رسید که دو سال قبل در سطح کمتر از
 100هزار واحد ( 98هزار و 923واحد در27
دی ماه  )96بوده است .به این ترتیب بازدهی
شاخص کل بورس طی دو سال اخیر به حدود
 315درصد (بیش از  4برابر) رسیده است .با
توجهبهروندمعامالت،حضورنقدینگیوخریدار
در بازار و روند بازارهای جهانی به نظر می رسد
اینروند ادامهیابد.

بازار خبر

کارفرمایانموظفبهپرداختحق
بیمهدورهکارآموزیکارگرانشدند
مهر  -هیئت عمومی دیـــوان عــدالــت اداری با
صدور رای وحدت رویــه ،کارفرمایان را موظف به
پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،در
خصوص آرای صادر شده از هیئتهای تشخیص
و حل اختالف کارگر و کارفرما دربــاره پرداخت
حق بیمه دوره کارآموزی کارگران ،هیئت عمومی
دیــوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعالم
کردکارفرمایانموظفبهپرداختحقبیمهدردوره
کارآموزیکارگرانهستند.

قیمتگوشتگرمگوسفندی
به ۷۸هزارتومانکاهشیافت
تسنیم-قیمتهرکیلوگرمگوشتالشهگوسفندی
گرم (نر) با حدود  ۷هزار تومان کاهش به  ۷۸هزار
توماندرتهرانتقلیلیافت،هرچندنرخاینمحصول
در برخی نقاط بیشتر اســت .بر اســاس گــزارش
میدانی از چند فروشگاه عرضه مستقیم گوشت
قرمز در غرب تهران ،هر کیلوگرم گوشت الشه گرم
ایرانی  78هزار تومان ،شقه  82هزار تومان ،نیم
شقه  84هزارتومان ،سردست  82هزارتومان ،کف
دست  88هزار تومان ،ران  93هزار تومان ،گردی
ران  95هزار تومان ،گردن  87هزار تومان و قلوه
گاه  60هزارتوماناست.

رشد 72درصدی صادرات ایران
به اوراسیا در 9ماه98
سخنگوی گمرک از افزایش  72درصدی صادرات
ایــران به کشورهای اوراسیا و کاهش  7درصدی
وارداتازایناتحادیهدر 9ماهامسالنسبتبهمدت
مشابهسالقبلخبرداد.

