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کشورهای دیگر با سوداگران 
زمین و مسکن چه می کنند؟ 

تجارب جهانی نشان می دهد که مالیات 
بر افزایش ارزش زمین و مسکن برای 
مقابله با سوداگری در زمین و مسکن 
چند دهه قدمت دارد. با توجه به بازه ای 
بودن نرخ این مالیات در برخی کشورها، 
حداکثر مالیات بر عایدی سرمایه برای 
چند کشور در نمودار آمده است.   )مرکز 
پژوهش های مجلس؛ گزارش 16582(

زنگنه: افزایش قیمت حامل های 
انرژی هنوز نهایی نشده است 

وزیر نفت با اشاره به جلسه روز شنبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، 
گفت: هنوز درباره افزایش قیمت حامل های 
انرژی تصمیم نهایی گرفته نشده است. بیژن 
زنگنه در حاشیه افتتاح سیزدهمین نمایشگاه 
ایــران پالست در جمع خبرنگاران، ادامــه 
داد: قرار نیست بر روی قیمت حامل های انرژی 
مبلغی به عنوان کارمزد اضافه شود. دو روز 
پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با 
حضور سران سه قوه تصمیمات جدیدی درباره 
قیمت حامل های انرژی اتخاذ کرد. تصمیماتی 
که هیچ جزئیاتی از آن منتشر نشد.زنگنه 
همچنین در واکنش به خبری مبنی بر حضور 
وی در هیئت مدیره هپکو بعد از خصوصی 
سازی نیز گفت: دروغ هایی درباره هپکو مطرح 
شده و مشخص نیست چه نیتی دارند. اگر دروغ 
گفتن مالیات داشت دولت بیشتر از درآمد نفت 

از دروغگوها کسب درآمد می کرد!

 اتهام زنی متقابل متهمان 
در  پرونده شبنم نعمت زاده 

 دومــیــن جلسه رسیدگی بــه پــرونــده شبنم 
نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور با اتهام 
زنی دو متهم به یکدیگر برگزار شد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، در این جلسه ابتدا وکیل 
مدافع شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول با 
بیان این که از صفر تا صد کارهای شرکت 
ــای لشکری پــور )متهم ردیف  را شخص آق
ــزود: خانم نعمت زاده  دوم( انجام داده، اف
بعد از مدتی متوجه می شود که چک های 
ــوردن  ــال بــرگــشــت خـ ــت در حـ ــرک ــن ش ایـ
اســت ایشان از آن مقطع سعی می کند به 
را  بیشتری  تحقیقات  و  کند  ورود  موضوع 
انجام دهد و ارتباطشان با آقای لشکری پور 
دچار مشکل می شود و از پایان فروردین 97 
عذر آقــای لشکری پور را می خواهد و قطع 
همکاری می کند.در ادامه این جلسه نماینده 
ــارات وکیل مــدافــع متهم  ــه ــان، اظ ــت دادس
ردیف اول را رد کرد و گفت: حسب اظهارات 
مطلعان و کارمندان شرکت صورت جلسات 
شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در 
داروخانه ها به اطالع نعمت زاده رسیده و از 
همه آن ها خبر داشته است.در ادامه دادگاه، 
متهم ردیف دوم، لشکری پور دفاعیات خود را 
در حالی ارائه داد که اتهامات را متوجه شبنم 
نعمت زاده کرد. وی با اشاره به سوابق خود 
در بخش بازرگانی شرکت های عمده پخش 
دارو   و   ریخت و پاش ها توسط شبنم نعمت 
زاده  افزود: هر روز گزارش نقدینگی شرکت 
توسط اتوماسیون ثبت و حتی پرینت هم به 
خانم نعمت زاده ارائه می شد.وی اخراج خود 
از شرکت را تکذیب کرد و از صحنه سازی 
علیه خــود توسط شبنم نعمت زاده سخن 
گفت. لشکری پور اظهار کرد: مهر سال 96 
و در میان چک های برگشتی نعمت زاده برای 
من و خانواده ام ویزای اسپانیا گرفت. بعدها 
فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن من 
به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته 
من در اسپانیا یک ویال خرید ه ام اما خوب 
شد که من به آن سفر نرفتم چون اگر می رفتم 
نمی توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.  

محصول استراتژیک در برزخ قیمت گذاری 
وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را 2295 تومان پیشنهاد داد؛ آیا دولت باز هم نرخ را پایین تر تعیین می کند؟ 

وزارت جهاد نرخ خرید تضمینی گندم 
را با 35 درصد افزایش، 2295 تومان 
به دولــت پیشنهاد کــرد. این در حالی 
است که طی سال های گذشته همواره 
قیمت گندم پایین تر از نرخ پیشنهادی 
جهاد کشاورزی تعیین شده است. با 
این حال، گزارش ها، امسال از تبعات 
سوء تعیین نامناسب و دیرهنگام قیمت 
گندم  خودکفایی  بر  تضمینی  خرید 
حکایت دارد.نرخ خرید تضمینی گندم 
امسال 1700 تومان تعیین شده بود و 
به این ترتیب مشاهده می شود که نرخ 
پیشنهادی جدید، نسبت به رقم مصوب 
قبلی، 35 درصد رشد را نشان می دهد. 

ــالم نــرخ پیشنهادی وزارت جهاد  اع
برای خرید تضمینی گندم در شرایطی 

انجام می شود که پیشتر، بنیاد ملی 
توانمندسازی گندم کاران، نرخ 2560 
تومان و نظام صنفی کشاورزی کشور نیز 
نرخ 2868 تومان برای خرید تضمینی 
گندم در سال 98 پیشنهاد کرده بودند. 
به رغــم افزایش تولید گندم در سال 
98، انتظار کشاورزان برای رشد خرید 

تضمینی این محصول برآورده نشد به 
طوری که گفته می شود تا پایان شهریور 
امسال، تنها حدود هشت میلیون تن 
گندم از کشاورزان خریداری شده که 
نسبت به سال گذشته حدود 23 درصد 
کاهش یافته است. این در حالی است 
که میزان مصرف گندم ساالنه در کشور 

چیزی حدود 13 تا 13.5 میلیون تن 
است.کارشناسان، تعیین نامناسب 
ــالم دیرهنگام آن  قیمت گندم و اع
بــرخــالف قــانــون را از جمله دالیــل 
کاهش میزان فروش این محصول از 
سوی کشاورزان به دولت اعالم می 
کنند. موضوعی که موجب شد گندم 
کشاورزان سر از انبار دالالن یا مجتمع 
های پــرورش دام و طیور درآورد. در 
ــت با هفت  ــاری، دول ــی ج ســال زراع
ماه تاخیر، نرخ نهایی خرید تضمینی 
گندم را آن هم با اختالف رقم نسبت 
بــه نــرخ هــای جهانی یعنی 1700 
تومان اعالم کرد. طبق اعالم کمیته 
اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش های 
مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم 

طی امسال باید حداقل 1930 تومان 
تعیین می شد.روند واردات گندم و 
همچنین قیمت جهانی آن نشان می 
دهد چنان چه دولت بخواهد کسری 
سه میلیون تنی ذخایر استراتژیک خود 
را از طریق واردات تامین کند، باید به 
صورت میانگین برای هر تن گندم 300 
دالر بپردازد. به عبارت دیگر با احتساب 
نرخ ارز سامانه نیما )11 هزار تومان( 
قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی حدود 
3300 تومان برای دولت تمام خواهد 
شد. این در حالی است که دولت می 
توانست با تعیین درست قیمت خرید 
تضمینی گندم، نه تنها محتاج واردات 
نشود بلکه برای چهارمین سال در تولید 

این محصول خودکفا باقی بماند.

برنامه جهش سوم صنعت پتروشیمی 
حسین بردبار: در شرایطی که تحریم های ظالمانه، صنعت 
پتروشیمی کشور را به عنوان دومین صنعت بزرگ پس از نفت، 
نشانه رفته است، وزیر نفت کشورمان در آیین گشایش نمایشگاه 
ایران پالست از جهش سوم صنعت پتروشیمی با ایجاد 150 
میلیون تن ظرفیت تولید سخن می گوید.به گزارش خراسان، 
بیژن زنگنه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران پالست که با 
حضور 24 هیئت خارجی و حدود 600 شرکت داخلی و خارجی 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر است، افزود: هم اکنون 
در آستانه جهش سوم صنعت پتروشیمی هستیم که قرار است در 
این جهش، ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران به 150 
میلیون تن در سال برسد.وی افزود: در سال 76 ارزش تولیدات 
پتروشیمی یک میلیارد دالر بود که  توانستیم مجموعه عظیمی 
از طرح ها را آغاز کنیم که بخشی از آن ها تا سال 84 به نتیجه 
رسید و بخشی دیگر به مدار آمد و ظرفیت تولید کشور به 15 تا 
16 میلیارد دالر رسید.وزیر نفت با بیان این که »در جهش سوم 
پتروشیمی ارزش تولید محصوالت پتروشیمی به 25 میلیارد 
دالر می رسد«، افــزود:  تا سال 1400 که اجرای جهش دوم 
صنعت پتروشیمی ادامه دارد، حدود 27 طرح جدید در شرایطی 

اجرایی می شود که در تحریم به سر می بریم.

تبعیت پزشکان از قانون مالیات؛ فقط 31 درصد  

حساب های بانکی پزشکانی که ثبت نام نکردند و خانواده و منشی آن ها بررسی می شود 

در حالی که مهلت پزشکان بــرای ثبت 
ــروز به پایان  نــام دریــافــت کارتخوان دی
ــروز فقط 31 درصــد از  رسید تا ظهر دی
مطالبات  و  قانون  از  پزشکان  جمعیت 
 عمومی تبعیت و در این خصوص اقدام به 

ثبت نام کردند.
در این زمینه، رستم پور، مدیرکل دفتر 
تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری 
سازمان امور مالیاتی افزود: بیش از 73 
هزار و 877 پزشک در این طرح فراخوان 
شده اند که 22 هزار و 571 نفر کارتخوان 
خود را در سامانه به ثبت رساندند. وی با 
اشاره به جلسه مسئوالن سازمان مالیاتی 
با سازمان نظام پزشکی گفت: قرار بر این 
شد که از ادبیات و زبان تشویقی بیشتر 
استفاده شود و در این خصوص کمیته ای 
چهارجانبه با حضور نمایندگان مجلس،  

وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و 
سازمان نظام پزشکی تشکیل شود تا بر 
تکالیف قانونی و حتی بخش رسانه ای 
مالیات پزشکان مدیریت داشته باشند. 
ــاره ورود به  وی در پاسخ به سوالی درب
بانکی پزشکانی کــه به  ــای  حــســاب ه
قانون تمکین نکرده اند، گفت: از جمیع 
اطالعاتی که در اختیار سازمان قرار دارد 
و در آینده نیز به آن افزوده می شود، برای 
کمک به تشخیص درآمد واقعی و مطالبه 

مالیات حقه دولت استفاده خواهد شد.
استان  مالیاتی  مدیر  مهدلو،  همزمان 
اصفهان با اشاره به ارسال پیامک و نامه به 
پزشکان برای ثبت نام دریافت کارتخوان و 
ثبت نام فقط 24 درصدی تا 29 شهریور 
گفت: هم اکنون این امکان فراهم است 
اطالعاتی  بانک های  از  استفاده  بــا  تــا 

که از سال 93 وجــود دارد حساب های 
بانکی و تراکنش های پزشک، خانواده 
مطب  در  که  عواملی  و  منشی  پزشک، 
ها فعالیت دارند مورد بررسی و بازبینی 
قرار گیرد. در صورتی که کتمان درآمد یا 
فرار مالیاتی صورت گرفته باشد عالوه بر 
جریمه، پرونده  آن ها به قوه قضاییه ارسال 

می شود.


