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تاریخ سازی سابریست های ایران

شمشیربازانایرانی
درالمپیک ۲۰۲۰ساموراییها
سهمیه المپیک تیمی شمشیربازی ایران برای
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو (ژاپن) قطعی
شد.به گزارش ایسنا ،جام جهانی شمشیربازی
سابر لهستان برگزار و ایران در این مسابقات
پنجم شد.تیم ایــران به دنبال قطعی کردن
سهمیه خود در المپیک  ۲۰۲۰توکیو بود که
با  ۳۲امتیازی که از این مسابقات گرفت موفق
شد سهمیه خود را قطعی کند .پیمان فخری

سازمان مالیاتی :فرایند اتاق بازرگانی برای جلوگیری از سوء استفاده از
کارت های بازرگانی نتیجه نداد

سرمربی تیم سابر ایــران در گفتوگو با ایسنا
این خبر را تایید کرد.به این ترتیب ،شمشیربازی
ایران در اسلحه سابر صاحب یک سهمیه تیمی
و چهار سهمیه انفرادی در المپیک توکیو شده
است .البته این سهمیه در حالی قطعی شده که
فدراسیون شمشیربازی پس از پایان مسابقات
اعالم کرد سهمیه ایران قطعی نشده و به جام
جهانی ایتالیا کشیده شده است.

افتتاح۲پروژهآبوفاضالبدراستانخراسانشمالی باحضور وزیر نیرو
محمدی -شیری -دو پروژه مهم در بخش آب
و فاضالب استان خراسان شمالی شامل پروژه
تصفیه خانه آشخانه و اجرای شبکه و انشعابات
فــاضــاب واحــدهــای مسکونی گلستان شهر
بجنورد روز گذشته با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
وزیر نیرو در مراسم افتتاح تصفیه خانه آشخانه،
این پــروژه را دارای تاثیرگذاری باال در بخش
سالمت منطقه دانست .دکتر «اردکانیان» از
اف ــزوده شــدن  61تصفیه خانه دیگر به کشور
طی یک سال و نیم آینده خبر داد و با اشــاره به
درخواست استاندار برای اجرای شبکه فاضالب
برای تمام شهرهای استان به خصوص  4مرکز

شرط پرداخت
یارانه معیشتی
به متولدان جدید

شهرستان باقی مــانــده (فـــاروج ،گــرمــه ،راز و
جاجرم) تصریح کرد :موارد مورد اشاره استاندار
با دقت نظر در وزارتخانه مورد توجه قرار خواهد
گرفت و امیدواریم بتوانیم به زودی خبرهای
خوبیبرایاهالیخراسانشمالیداشتهباشیم.
وزیر نیرو همچنین از بهره مندی 6هزار مشترک
گلستان شهر بجنورد از شبکه فاضالب شهری
خبر داد و مجموع سرمایه گــذاری در  4پروژه
افتتاح شده در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
را  261میلیارد تومان دانست.
وی ادامــه داد :دسترسی مــردم به شبکه آب و
فاضالب روستایی کشور از متوسط جهانی به

سخنگوی ستاد حذف یارانه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :
یارانه متولدان جدید به شرطی که
خانوار آن ها مشمول یارانه معیشت
باشد ،واریز خواهد شد.
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مراتب باالتر است.وی به یکپارچه سازی ساختار
آب و فاضالب شهری و روستایی هم گریزی زد و
افزود :وزارت نیرو در کنار انجام وظایف محوله،
گام بلندی را برای یکپارچه سازی ساختار آب و
فاضالب روستایی و شهری برداشته و مهندس
«ساقی»بهعنوانمدیرعاملشرکتآبوفاضالب
خراسانشمالیبهطوررسمیفعالیتخودراآغاز
کرده است و امیدواریم تا نیمه سال آینده آثار این
یکپارچهسازیرادرقالباجرایطرحهایبزرگ
و کوچک شاهد باشیم.
دکتر «شجاعی» استاندار خراسان شمالی نیز با
بیان این که از  ۲۴شهر استان ،آشخانه چهارمین

حسین مــیــرزایــی در گفتوگو با
فــارس ،در پاسخ به سوالی مبنی
بــر ای ــن کــه افــــرادی کــه مشمول
یارانه معیشت هستند آیا متولدان
جدید آن ها نیز مشمول این یارانه

شهریاستکهازسیستمفاضالببهرهمندشده
است ،خطاب به وزیر نیرو ابراز کرد :تالش کنیم
در سایر شهرها عقب نمانیم و حداقل برای بهره
مندی  ۴مرکز شهرستان (گرمه ،جاجرم ،راز و
فاروج) از سیستم فاضالب شهری دستور داده
شود و امیدواریم در مدت وزارت شما ،این شهرها
بهره مند شوند و شاهد افتتاح آن ها باشیم.
دکتر «قربانی» نماینده مردم 5شهرستان استان
درمجلسشورایاسالمیابرازکرد:امسالبیش
از  ۲۸۰۰میلیارد تومان پروژه در استان به بهره
برداری رسیده است و یک شنبه  ۲۶۰میلیارد
تومان به بهره برداری رسید.

خواهند شد؟ اظهار کرد :موالید
جــدیــد بــه شــرط اضــافــه شــدن در
لیست یــارانــه بــگــیــران ،بــه لیست
معیشتی بگیران هم اضافه خواهند
شد.

سخنگوی ستاد حذف یارانه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید
کرد :اگر خانواده تازه متولد شده
مشمول یــارانــه نــقــدی و معیشت
نباشد عمال مشمول نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
سازمان امور مالیاتی با بیان این که گلوگاه های
فساد در خصوص کارت های بازرگانی شناسایی
شده است ،افزود :در قانون مالیاتهای مستقیم
(در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی)
جرمانگاری صورت گرفته و قطع ًا از این به بعد
اگر اتفاقی بیفتد برخورد ما با صادرکننده و
سوءاستفاد ه کننده از کارت های اجاره ای بسیار
تند و قضایی خواهد بود.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،حسین تاجمیر
ریاحی دربــاره وضعیت کــارت های بازرگانی
که امکان دریافت مالیات از آن ها وجود ندارد،
گفت :در این سال ها  500پرونده در محاکم
قضایی بــرای کــارت های بازرگانی اجــاره ای
تشکیل ،گلوگاه های فساد شناسایی و بخش
زیادی از این روند اصالح شده است.
وی میزان معوقات مالیاتی کارت های بازرگانی
را  9هزار میلیارد تومان و جریمه آن را  15هزار
میلیارد تومان بیان کرد و افزود :درباره سال 97
و  98گــزارش رسمی از کار تهای بازرگانی
اجارهای واصل نشده است.
تاجمیر همچنین به بیان فساد رخ داده توسط
کــارت های بازرگانی یک بار مصرف و تدابیر
اتخاذ شده پرداخت و اظهار کرد :کارت را اتاق
بازرگانی صادر و وزارت صمت تأیید میکند .با
این حال سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی
و راستیآزمایی در گذشته وجود نداشت و این
اتفاقات رخ میداد که به عنوان مثال افرادی
که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر
اجــاره می دادنــد یا میفروختند و متأسفانه با
آن واردات میشد .وقتی سراغ صاحب کارت
میرفتیم میدیدیم که فرد بیبضاعتی است.
اما اکنون دیگر این گونه نیست که هر کسی برای
دریافت کارت مراجعه کند بلکه با راه اندازی
سامانه ای ،افراد ضمن استعالم از نظام بانکی،
آموزش و پــرورش ،اداره مالیاتی و قوه قضاییه
اعتبارسنجی و رتبه بندی می شوند.
وی یکی از گلوگاه های فساد کارت بازرگانی در
گذشته را هنگام تنظیم وکالت نامه با حق توکیل
بالعزل بیان کرد که در دفاتر اسناد رسمی انجام
می شدو طی آن ،یک فرد بی بضاعت به دیگری
بــرای استفاده از کــارت بازرگانی و واردات،

وکالت بالعزل می داد .با این حال ،اکنون و با
بخشنامه قوه قضاییه به سازمان ثبت اسناد،
دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم چنین وکالت نامه
هایی را ندارند.
وی یکی دیگر از گلوگاه های فساد کارت های
بازرگانی را اعتبارسنجی متقاضیان اعــام و
اظهار کرد :پیشتر و در غیاب دسترسی به بانک
های اطالعاتی برخط ،متقاضیان مث ً
ال مدارک
تحصیلی جعلی ارائه می کردند .اما اکنون با
اعالم برخط ،امکان سوء استفاده وجود ندارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
سازمان امــور مالیاتی با بیان این که سازمان
امور مالیاتی ،مالیات علیالحساب  4درصد
از واردکنندگان ناشناخته دریافت میکند ،
تصریح کرد :از زمانی که این موضوع اجرایی
شده به روند شناسایی و دریافت مالیات کمک
کرده است و هنوز این مالیات برداشته نشده ،اگر
اطمینان از رتبهبندی و صالحیت و وصول حقوق
بیتالمال پیدا کنیم میتوان در دریافت مالیات
علیالحساب  4درصد تجدیدنظر کرد ،همان
طور که خوشحسابان و تولیدیها مشمول 4
درصد مالیات علیالحساب نیستند.
تاجمیر ریاحی دربــاره این که اتــاق بازرگانی
تــــاش م ـیکــنــد تـــا اخــتــیــار صــــدور کـــارت
اعتبارسنجی را در دست داشته باشد و اکنون
در کمیسیون تلفیق بودجه  ،99اقداماتی انجام
شده است ،گفت :وقتی حاکمیت به این نتیجه
رسید که صدور کارت توسط دستگاه حاکمیتی
مثلوزارتصمتباشدبایدتبعیتکنندوقوانین
یا بخشنامههایی که این قاعده را به هم بزند نباید
وضع شود .چرا که سالیان سال با این فرایند اتاق
بازرگانی جلو رفت و نتیجه نداد .امیدواریم هر
بندی که به رتبهبندی کارتهای بازرگانی خلل
وارد میکند و آسیب میرساند به مرحله تصویب
نرسد ،چرا که با ایجاد سامانه ،شفافیت در حال
بازگشت به کارت بازرگانی است.
به گفته وی ،در قانون مالیا تهای مستقیم
(دربــاره سوءاستفاده کنندگان از کارت های
بازرگانی) جرمانگاری صورت گرفته و به طور
قطع از این به بعد اگر اتفاقی بیفتد برخورد ما
با صادرکننده و سوءاستفاد هکننده از کارت
بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.

