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بر خالف ادعاي كمبود نقدينگي 
  شركت هاي تابعه خودروسازي 

در بورس سرمايه گذاري كرده اند
طب�ق اس�ناد مال�ي، در س�ال 1397 ك�ه ايران خ�ودرو ب�ا 
كمب�ود نقدينگ�ي مواج�ه ب�ود، ش�ركت س�مند، ت�ام اي�ران 
خ�ودرو و قطع�ات اتومبي�ل اي�ران مجموعًا ب�ه ارزش ب�ازاري 
167 ميلي�ارد توم�ان در ب�ورس س�رمايه گذاري كرده ان�د. 
به گزارش»پايگاه خبري تحليلي خط بازار« در حالي كه شركت هاي 
خودروسازي در سال گذشته با مشكل كمبود نقدينگي مواجه بودند، 
برخي از شركت هاي تابعه اقدام به سرمايه گذاري كوتاه مدت در بورس 
و بانك كرده اند. به طور مثال طبق اسناد مالي، در سال 1397 شركت 
س��مند، تام ايران خودرو و قطعات اتومبيل اي��ران مجموعاً به ارزش 
بازاري 167 ميليارد تومان در ش��ركت هاي ف��والد مباركه اصفهان، 
س��يمان مازندران، س��رمايه گذاري گروه توس��عه مل��ي، بانك ملت، 
سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران و بانك خاورميانه سرمايه گذاري 
كرده اند. همچنين ش��ركت هاي آپكو، ايران خودرو خراسان، قطعات 
اتومبيل ايران و گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو نيز در حدود 160 

ميليارد تومان نزد بانك ها سپرده گذاري كوتاه مدت كرده اند. 
در نگاه اول علت اين س��رمايه گذاري و س��پرده گذاري ش��ركت هاي 
تابعه خودروسازي در زمان كمبود نقدينگي مشخص نيست. اگر اين 
شركت ها با مازاد منابع داشته اند، چرا آن را در اختيار ايران خودرو كه 
با كس��ري منابع مواجه بود قرار نداده اند؟ اگر هم اين شركت ها خود با 
كسري منابع مواجه بودند، پس چرا اقدام به سرمايه گذاري كوتاه مدتي 
كرده اند؟ به نظر مي رسد شفاف سازي مسئوالن مربوطه در اين خصوص 

مي تواند علت را روشن كند. 
........................................................................................................................

گران فروشي در اولين روز نمايشگاه مهر
مع�اون بازرس�ي و رس�يدگي ب�ه تخلف�ات س�ازمان حماي�ت 
حق�وق مصرف كنن�دگان و توليدكنن�دگان ب�ا بي�ان اينك�ه 
در نخس�تين روز برپاي�ي نمايش�گاه مه�ر، ش�اهد تخلف�ات 
بس�ياري از جمل�ه گران فروش�ي بودي�م از اس�تقرار اكي�پ 
بازرس�ان در دو نقط�ه بوس�تان گفت وگ�و و حكيميه خب�ر داد. 
شهرام ميرآخورلو در گفت وگو با »تس��نيم« با اشاره به نخستين روز 
فعاليت نمايش��گاه مهر در دو نمايش��گاه حكيميه تهران و بوس��تان 
گفت وگو با اعالم تخلفاتي همچون گران فروش��ي و عدم درج قيمت 
لوازم التحرير عرضه ش��ده، اظهار كرد: در بازرس��ي هاي انجام ش��ده 
توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، متأسفانه شاهد 
تخلفات بسياري در نخستين روز برگزاري نمايشگاه مهر در دو نقطه 
بوستان گفت وگو و حكيميه تهران بوديم. معاون بازرسي و رسيدگي 
به تخلفات سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
افزود: عمده تخلفات رخ داده در اين بخش مربوط به عدم درج قيمت 
به خصوص در محصوالت فانتزي و همچنين گران فروشي كيف مدارس 
بوده كه با حضور بازرسان در اين دو نقطه، برخورد تعزيراتي با متخلفان 

صورت گرفت. 
وي گفت: با توجه به اين تخلفات و گزارشات ارسالي مقرر شد اكيپ هاي 
بازرسي در نمايشگاه مهر مستقر شوند و مردم مي توانند هرگونه تخلف 
در اين نمايشگاه را به اين اكيپ ها گزارش دهند. ميرآخورلو تأكيد كرد: 
همچنين مقرر شد كميته اي متشكل از اتحاديه مربوطه، به سرعت براي 
نرخ گذاري اقالم توزيعي در اين نمايش��گاه اقدام كند و لوازم التحرير و 
اقالمي كه در اين نمايشگاه عرضه مي شوند با نرخي معادل 15درصد 

كمتر از قيمت بازار به دست مصرف كنندگان برسد. 
........................................................................................................................

 معاون وزير صمت: 
نگذاريد برنج ها در بنادر خراب شود

بعد از دعواي دو وزارتخانه بر س�ر واردات برنج در فصل برداشت، 
اين بار وزارت صنع�ت، وزارت جهاد كش�اورزي را متهم كرده كه 
به داليل نامعلوم حجم زي�ادي از برنج واردات�ي را در گمرك دپو 
كرده اس�ت و ارز مورد نياز ب�راي واردات را اختص�اص نمي دهد. 
به گزارش »تسنيم«، بعد از لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
و انتقال مس��ئوليت هاي بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با واردات برنج در فصل برداش��ت 
محصول داخلي و حمايت از توليد داخ��ل، ميان دو وزارتخانه چالش 

ايجاد شد. 
در اين رويداد وارد كنندگان با وجود ممنوعيت به دنبال واردات برنج در 
فصل برداشت محصول داخلي بودند كه با پيگيري هاي انجام شده اين 
موضوع به گمركات كشور نيز ابالغ شد، اما با اعتراض جامعه كشاورزي و 

پيگيري رسانه ها، جلوي واردات اين محصول گرفته شد. 
به تازگي نيز نامه اي در اين ارتباط منتش��ر ش��ده كه نش��ان مي دهد 
اختالفات ميان دو وزارتخانه دولتي كم��اكان ادامه دارد؛ در اين نامه با 
موضوع »تعيين تكليف موجودي برنج در بنادر كشور« عباس قبادي 
معاون وزير صنعت به مهرفرد معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي نوشته است كه وزارت جهاد كشاورزي به داليل 
نامعلوم از اختصاص ارز مورد نياز برنج هاي شركت بازرگاني دولتي كه 
در گمرك و بنادر كش��ور مانده خودداري مي كند. در اين نامه اش��اره 
شده است كه در زمان مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي بر ثبت سفارش 
برنج، مجوز واردات 160 هزار تن از اين محصول صادر شد كه بخشي 
از آن با اختصاص ارز از گمركات ترخيص ش��د، اما مابقي به دليل عدم 
اختصاص ارز توسط آن وزارتخانه در گمركات كش��ور باقي مانده و با 

توجه به گرماي هوا در حال خراب شدن است.

هر س�اله بيش از 7۰۰هزار تن س�نگ، ماس�ه، خاك و ضايعات 
مخلوط با گندم از دالالن و كش�اورزان ريال خريداري مي شود 
كه موجب حيف وميل 1۲ه�زار ميليارد ريال بودج�ه دولت در 
هر سال مي شود و براي س�المتي مردم هم مخاطره آميز است. 
همزمان با انتش��ار خبر احتمال واردات گندم در س��ال جاري، روز 
گذش��ته رئيس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران موضوعي را 
فاش كرد كه بيش از سه سال است كه تكرار مي شود ،اما وزارت جهاد 
كشاورزي هيچ اقدامي نكرده است. س��يد محمد رضا مرتضوي در 
گفت وگو با »ايسنا« گفت: ما سه سال است كه به وزير جهاد كشاورزي 
هشدار داده و متذكر شده ايم كه فساد گسترده اي در سيستم خريد 

تضميني گندم شكل گرفته است، اما توجهي نمي شود. 
وي با بيان اينكه موضوع از اين قرار است كه دالالن، ضايعات همچون 
ش��ن و خاك و گندم ضايعاتي را با گندم مخلوط ك��رده و به دولت 
تحويل مي دهند، خاطرنشان كرد: طبق بررسي هاي ما ساالنه 700 
هزار تن ضايعات با گندم مخلوط شده و به دولت فروخته مي شود به 
عبارت ديگر، ساالنه حدود 1000 ميليارد تومان از بودجه بيت المال 

خارج شده و به جيب هاي »خاص« مي رود. 

رئيس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران افزود: متأس��فانه يك 
سيستم مافيايي و فساد گسترده در سيستم خريد تضميني گندم 
ش��كل گرفته كه بارها در مورد آن به وزير جهاد كشاورزي هشدار 
داديم،  اما جوابي كه از ايشان ش��نيديم اين بود كه »اشكالي ندارد 
به جيب كشاورز مي رود«،  در حالي كه ما مطمئنيم اين اقدامات كار 
كشاورز نيست، بلكه كار دالالني است كه گندم را از كشاورز خريده و 

به دولت مي فروشند و دست برخي از مديران نيز در كار است. 
وي اظهار كرد: طب��ق قانون در فرايند خري��د تضميني گندم براي 
جلوگيري از تحويل ضايعات و شن و خاك همراه گندم، بايد از توري 
استاندارد ۲0*۲ اس��تفاده كنند، اما مس��ئوالن مربوطه براي آنكه 
تخلف خودشان را بپوشانند، به  جاي اس��تفاده از توري استاندارد از 
توري غير استاندارد ۲*۲ كه ضايعات و شن و خاك را از خود عبور 
نمي دهد در مراكز خريد گندم اس��تفاده مي كنند. اين توري توان 
جداس��ازي ضايعات را بر اس��اس جدول پاكي گندم ندارد؛ اين امر 
باعث شده كه نه تنها ضايعات گندم به همراه گندم به چرخه خريد 
تضميني وارد ش��ود، بلكه اين امكان را نيز فراهم مي كند كه برخي 
واسطه ها به طمع سوء استفاده از اين شرايط، سنگ و خاك اضافي نيز 

به محموله هاي خريد تضميني اضافه كنند تا بتوانند پول بيشتري 
به دست آورند. 

وي افزود: متأسفانه اين افراد مي خواهند اين فساد را به نام ديگران 
تمام كنند. در جلسه اي در سال گذشته، همين موضوع مطرح شد كه 
نماينده وزارت جهاد كشاورزي جمله زشتي ابراز كرد كه با واكنش 
تند تمام اعضا مواجه شد. جدول پاكي گندم در جلسه اي با حضور 
نمايندگان س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان، 
س��ازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، 
معدن و تجارت و ش��ركت بازرگاني دولتي ايران تصويب مي ش��ود. 
مرتضوي خاطرنش��ان كرد: در سه س��ال اخير هم وزير بهداشت و 
هم رئيس سازمان ملي اس��تاندارد در اين مورد و تأثير منفي آن بر 
سالمتي مردم هش��دار داده اند، اما متأس��فانه وزير جهاد كشاورزي 
به آنها توجهي نكرده اس��ت. رئيس انجمن  آردس��ازان با بيان اينكه 
گندم ورودي به كارخانه هاي آرد به طور متوسط 10 درصد آشغال 
و ضايعات دارد، اظهار كرد: در يك نمونه رئيس يكي از دستگاه هاي 
نظارتي از يك كارخانه آرد بازديد كرد و شخصاً ديد كه گندم موجود 

با 9 درصد آشغال و ضايعات مخلوط است.

اختالط ۷۰۰هزار تن سنگ  و خاك با گندم نانوايي ها 
ساالنه 1۲۰۰ ميليارد تومان از بودجه دولت حيف وميل می شود

   گزارش  2

آماره�اي بان�ك مرك�زي از افزاي�ش ۲6/۲ 
درص�دي مان�ده س�پرده ها و 19/7 درصدي 
مانده تسهيالت بانكي در پايان ارديبهشت 9۸ 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل حكايت دارد 
اين در حالي است كه برخي معتقدند بخشي از 
منابع صادركنندگان با توجه به كاهش فعاليت 
صادراتي شان به بانك ها عزيمت كرده است. 
به گزارش »جوان«   اگر چه بر اس��اس روند هاي 
گذش��ته متغيرهاي پولي متناسب با رشد حجم 
نقدينگي درصدهايش��ان دچار رشد مي شود، اما 
اين اعتقاد وجود دارد كه ب��ا توجه به تحريم ها و 
فشار ها و محدوديت هاي اقتصادي بخشي از منابع 
درگير در توليد و تجارت و بازرگاني با خروج از اين 

حوزه به بخش بانك ورود كرده است. 
گزارش بان��ك مرك��زي از وضعي��ت كل مانده 
س��پرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها و 
مؤسسات اعتباري در پايان ارديبهشت ماه سال 
139۸ حاكي از آن است كه مانده كل سپرده ها 
بالغ بر۲1311/۲ هزار ميليارد ريال شده است كه 
نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل 4473/۸ هزار 
ميليارد ري��ال )۲6/۲ درصد( و نس��بت به پايان 
سال قبل معادل 637/۲ هزار ميليارد ريال )3/1 

درصد( افزايش نشان مي دهد. 
با توجه به اينك��ه تهران پايتخت ايران اس��ت و 
دفاتر مركزي بسياري از ش��ركت ها در اين شهر 
واقع شده است بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده 1163۲/1 هزار ميليارد 
ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و 
بوير احمد معادل 55/5 هزار ميليارد ريال است. 

مانده كل تسهيالت بالغ بر 15346/۲ هزار ميليارد 
ريال اس��ت كه نس��بت به مقطع مش��ابه سال قبل 
۲5۲4/9 هزار ميليارد ريال )19/7 درصد( و نسبت 
به پايان س��ال قبل ۲56 هزار ميلي��ارد ريال )1/7 
درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ تسهيالت 
مربوط به استان تهران با مانده9969/9 هزار ميليارد 
ريال و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه و 

بوير احمد معادل 51/9 هزار ميليارد ريال است. 
شايان ذكر است نسبت تس��هيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني ۸0/۲ درصد است كه 
نس��بت به پايان ارديبهش��ت ماه 1397 و پايان 
اسفند 1397، به ترتيب 4/۸ و 1/ 1 واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. نس��بت مذكور در استان 
ته��ران 94/5 درص��د و در اس��تان كهگيلويه و 

بويراحمد 105/3 درصد است. 

   افت صادرات 
در اين ميان اين اعتقاد وجود دارد كه با توجه به 
كاهش صادرات شايد بخشي از منابع فعاالن اين 
حوزه در بخش بانك ورود كرده باشد، اين در حالي 
است كه ارقام صادرات كش��ور در نخستين پنج 
ماه س��ال حاكي از كاهش 9 درصدي آن نسبت 
به مدت مشابه سال قبل اس��ت، يعني افت مبلغ 
صادرات از 19/5 به 17/۸ ميليارد دالر. آمار نشان 
مي دهد كه مقصد بيش از 75 درصد كل صادرات 
ايران تنها به پنج كشور چين، عراق، تركيه، امارات 
و افغاستان اس��ت و بيش از ۲4 درصد آن نصيب 
چين به عن��وان بزرگ ترين ش��ريك تجاري ما 
مي شود، و ساير كشورها تنها جاذب سهم ناچيزي 

يعني يك چهارم صادرات كل ايران هستند. 
بر اس��اس گزارش معاون��ت بررس��ي هاي اتاق 
بازرگاني تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات 
كااليي بدون نفت خام كشور نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 16 درصد كاهش داشته است. در همين 
زمينه، با توجه به ارزش ص��ادرات و واردات، تراز 
بازرگاني بدون نفت خام كش��ور در مرداد ماه به 
بيش از منفي ۲00 ميليون دالر رسيده است. در 
بررسي عوامل مؤثر بر كاهش صادرات غيرنفتي 

مي ت��وان مجموعه عوامل اقتصادي و سياس��ت 
خارجي را مؤثر دانست. 

درحالي كه تحريم هاي جديد نفتي بايد به عنوان 
فرصتي تلقي مي ش��د تا تالش ها براي توس��عه 
صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كند، چرايي كاهش 
صادرات غيرنفتي در  پنج ماه نخست سال جاري 
قابل تأمل است. ادامه سياست هاي غلط اقتصادي 
و وجود قوانين دس��ت و پا گير براي توليدكننده 
داخلي مانع از رشد صادرات غير نفتي شده است. 
البته تحريم ها هم به طور غيرمستقيم بر صادرات 
نفتي هم تأثير مي گذارد ولي آيا همه سرزنش ها 
متوجه تحريم هاي اقتصادي است؟ به گفته محمد 
رضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت، 
نداشتن شركت هاي صادراتي براي صدور كاالهاي 
موجود، توليداتي كه در مقياس صادراتي نيستند، 
عدم شفافيت در اقالم صادراتي كشور، پايين بودن 
سطح تكنولوژي و كمبود صادركنندگان توانمند 

منجر به كاهش صادرات غيرنفتي مي شود. 
اما چرا با كاهش اخير روبه رو شديم؟ مي توان در 
نگاهي عوامل خارجي مانن��د تحريم هاي نفتي 
و بانكي را مس��ئول اين امر دانس��ت، نگاهی به 
افزايش ۲6 درصدی سپرده های بانكی و كاهش 
واردات و شيب نزولی صادرات غيرنفتی، نشان از 
ركود عميق و پارك سرمايه های توليد و واردات 
در بانك ها است. اما به گفته حسين سالح ورزي 
نبايد تأثي��ر عوامل داخلي مانند سياس��ت هاي 
اقتصادي كش��ور را كه مي توانس��ت ب��ه نحوي 
بهتر مديريت ش��ود،  ناديده گرفت. سالح ورزي 
با تأكيد بر اينكه صادرات پديده اي جدا از س��اير 
ش��ئون گردش كار بنگاه ها و گذران امور اقتصاد 
كالن كش��ور نيس��ت، مي افزايد: » واقعي��ت اين 
است كه در طول دو سال گذش��ته در يك موج، 
انباشت اثرات سياس��ت هاي مالي و پولي دولت 
به صورت ش��وكي ويرانگ��ر در ب��ازار ارز نمايان 
ش��ده و در موج بعد، واكنش دولت ب��راي مهار 
اين بحران يا دقيق تر بگويم الپوشاني آن، وضع 
را خراب ت��ر كرده اس��ت. « به باور س��الح ورزي، 
مقررات گذاري غيرمسئوالنه و غيرقابل پيش بيني 
صادرات، سياست غلط دولت براي توزيع ارز با نرخ 
ترجيحي، تعهدات ارزي تحميل ش��ده از سوي 
بانك مركزي به صادركنندگان و مداخله در روند 
مديريت موج��ودي و قيمت گذاري بس��ياري از 
توليدكنندگان، در ميان اثرات مخرب رفتارهاي 

كنترلي دولت بر توليد و صادرات بوده است. 
 در پايان محل بررسي بيشتر دارد كه آيا برخي 
از صادركنندگان س��پرده گذار بانكي شده اند يا 
ترجيح داده اند منابع خود را در بازارهاي خارجي 

به كار گيرند.

تجار و توليدكنندگان سپرده گذار بانكي شدند
 افزايش ۲6درصدی سپرده های بانكی و كاهش واردات 

و شيب نزولی صادرات غير نفتی نشان از ركود عميق و پارك سرمايه های توليد در بانك ها است

 جلوگيري از سوختگيري
۲۴۲ هزار كارت سوخت مهاجر   

همزم�ان با اج�راي ط�رح كدينگ كارت هوش�مند س�وخت در 
منطقه سيس�تان و بلوچس�تان، تاكن�ون از س�وختگيري بيش 
از ۲4۲ ه�زار كارت س�وخت مهاج�ر جلوگي�ري شده اس�ت. 
به گ��زارش »مهر«، غ��الم محمداحمدي، مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفت��ي منطقه زاهدان گفت: با اج��راي طرح كدينگ در 
سيستان و بلوچس��تان كه از دهم خردادماه امس��ال آغاز شده است، 
تاكنون بيش از ۲4۲ هزار كارت س��وخت مهاجر شناسايي و از طرح 

كدينگ خارج شده  است. 
پايش كارت هاي سوخت در سيستان و بلوچستان با بررسي تراكنش 
كارت هاي غيربومي توس��ط كارشناسان مس��تقر در مناطق زاهدان، 

چابهار و ستاد در حال انجام است. 
احمدي درباره سوختگيري خودروهاي مهمان و فاقد كارت سوخت نيز 
گفت: آن دسته از خودروهاي مهمان و فاقد كارت سوخت مي توانند با 
مراجعه به جايگاه هاي س��وخت منتخب در تمامي شهرس��تان هاي 

استان، سوخت مورد نياز خود را دريافت كنند. 
وي با اشاره به اينكه ورودي طرح كدينگ براي فعال كردن كارت هاي 
سوخت جديد باز اس��ت و مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد، اظهار 
داشت: كارت هاي جديد س��وخت كه مربوط به خودروهاي پالك يا 
آدرس استان اس��ت، پس از صدور از طريق س��امانه كارت هوشمند 
سوخت كشور فعال مي ش��ود و نيازي به مراجعه حضوري مالكان به 

مراكز ارائه خدمات اين شركت نيست. 
........................................................................................................................ 

 فراخوان نصب كارتخوان مالياتي
براي ۵۰ صنف از روز يك شنبه

رئي�س س�ازمان ام�ور ماليات�ي ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه درآم�د 
پزش�كان ب�ا ديگ�ر اقش�ار و گروه ه�ا قاب�ل مقايس�ه نيس�ت، 
گف�ت: فراخ�وان نص�ب كارتخ�وان ماليات�ي ب�راي ۵۰ صنف از 
روز يك ش�نبه آغ�از ش�ده و همزمان ن�ام 1۵ گ�روه و ۵۰ صنف 
از مش�اغل ب�راي روزنام�ه رس�مي ارس�ال ش�ده و رس�يدگي 
ماليات�ي آنه�ا ه�م مطاب�ق پزش�كان، بررس�ي خواه�د ش�د. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، اميدعلي پارسا در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري در خصوص نصب و راه اندازي سامانه پايانه هاي فروش در 
مطب هاي پزشكان افزود: هماهنگي و تفاهمي با نظام پزشكي كشور 
شده اس��ت،  اما در همان گام هاي نخست، ش��ركت هاي توليدكننده 
كارتخوان آماده نبودند كه در پي آن بحث آماده نبودن زيرس��اخت ها 
مطرح ش��د، اما پس از آن تا تاريخ 15 ش��هريور ماه همه زيرساخت ها 

آماده شد. 
رئيس س��ازمان امور مالياتي كش��ور گفت: فقط يك ربع عزم و اراده 
مي خواهد كه پزشكان به س��امانه امور مالياتي متصل شوند و ثبت نام 
كنند و تاكنون حدود ۲0 درصد يا همان 15 هزار نفر به سامانه متصل 

شده اند، اما انتظار ما بيش از اين ارقام است. 
رئيس سازمان امور مالياتي كشور افزود: اگر مطلع يا مظنون شويم كه 
كسي مترصد فرار مالياتي است يا كتمان مي كند، به طريقي مي رسيم 
به درآمد مش��مول مالياتي آنها و در اين باره باي��د گفت؛ 100 درصد 
درآمد كتمان شده مش��مول ماليات اس��ت، اين در حالي است كه در 
خصوص پزشكان، 60 درصد درآمد را هزينه و مابقي را سود مي دانيم، 
اما در صورت كتم��ان درآم��د، 100 درصد درآمد مش��مول ماليات 
مي شود و 30 درصد هم جريمه غيرقابل بخشش براي خاطيان در نظر 
گرفته مي ش��ود، ضمناً ۲ درصد از فروش افراد به عنوان جريمه شركت 

نكردن در سامانه امور مالياتي در نظر گرفته خواهد شد. 
پارسا به مشوق هاي مالياتي اشاره كرد و افزود: در بخشنامه بخشودگي 
مالياتي آمده است، كساني كه اقدام به پرداخت ماليات نكنند مشمول 
بخشودگي جرائم نمي شوند، در جاي ديگري از بخشنامه آمده مؤديان 
خرد كه درآمد ساالنه زير 500 ميليون تومان داشته باشند مي توانيم 

با خودشان توافق كنيم. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به سهم ۸ درصدي ماليات 
مردمي از درآمدهاي دولت اشاره و اضافه كرد: در كشورهاي دنيا اين 
رقم حدود 30 درصد اس��ت، عدد كل ماليات هاي كسب شده از همه 

بخش هاي كشور تنها نصف حقوق كاركنان نظام را تشكيل مي دهد. 
رئيس سازمان امور مالياتي كشور رقم مالياتي قشر پزشكان غيردولتي 
را حدود يك هزار و ۲00 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: حدود ۲00 
ميليارد تومان از اين رقم پرداخت مي ش��ود و مابق��ي را مي توان فرار 

مالياتي محسوب كرد. 
وي گفت: مردم براي اطمينان از وصل بودن دس��تگاه هاي پوز داخل 
مطب ها مي توانند به وجود آرم امور مالياتي كشور روي پرينت دستگاه 
توجه كنند، زيرا دس��تگاه هاي غيرمتصل به امور مالياتي، ش��خصي و 

مشكوك به فرار مالياتي هستند. 
  معرفي 1۵ صنف جديد براي رسيدگي مالياتي

پارسا در خصوص وجود حس تبعيض پزشكان مبني بر اينكه چرا 
رسيدگي مالياتي از پزشكان شروع شده است نيز خاطرنشان كرد: 
من مجري قانون هستم و قانون را ديگران نوش��ته اند، ولي براي 
ش��روع هر كاري از يك جايي بايد ش��روع كرد به اين منظور نام 
15 گروه از مش��اغل طي هفته جاري براي روزنامه رسمي ارسال 
و اعالم مي ش��ود كه رس��يدگي مالياتي آنها هم مطابق پزشكان 

بررسي خواهد شد. 
وي گفت: اين 15 گروه و 50 صنف عبارتند از وكال، مشاوران حقوقي 
و خانواده، دفتر اس��ناد رسمي، مش��اورين امالك، تاالرهاي پذيرايي، 
رستوران ها و كبابي ها، اغذيه فروشي ها و فس��ت فودها، مراكز اقامتي 
اعم از هتل، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، نمايشگاه ها و فروشگاه هاي 
وسايل نقليه، آرايش��گاه هاي زنانه و مردانه، آجيل و خشكبار، قنادي، 
ميوه و تره بار، مجموعه هاي فرهنگي ورزشي، لوازم التحرير، بازي هاي 
رايانه اي، دفاتر خدمات ارتباطي و ديگر اماكن در كل كش��ور كه بايد 
تحت نظارت امور مالياتي قرار بگيرد.  پارس��ا نحوه ماليات س��تاني از 
پزشكان در سال 99 را طبق اظهارنامه عنوان كرد و افزود: سال آينده 
هر فرد بايد مطابق درآمد واقعي خود ماليات بدهد و روي هم رفته سال 

آينده هيچ گونه ماليات علي الرأس براي پزشكان نخواهيم داشت.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک
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