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فراخوان دوباره بانک مرکزي از متقاضيان وام ازدواج
مدي��رکل اعتب��ارات بانک مرکزي 
بر اس��تفاده هرچه سريعتر زوجهاي 
جوان از فرصت اس��تثنايي و بسيج 
نظام بانکي کش��ور براي وام ازدواج 
تاکيد کرد و گفت: متقاضيان دريافت 
وام ازدواج هرچ��ه زودت��ر تش��کل 
پرون��ده دهند. به گزارش مهر، علي 

اصغر ميرمحمدصادقي با اش��اره به مهلت باقيمانده براي اس��تفاده 
متقاضيان دريافت وام ازدواج گفت: نظام بانکي کشور اکنون آماده 
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سهل ترين شرايط به متقاضيان 
است و به همين دليل يک فرصت مناسب پيش روي زوج هاي جوان 
قرار گرفته تا در کمترين زمان ممکن و با شرايط مناسب، هر يک ده 

ميليون تومان از شبکه بانکي، وام ازدواج دريافت نمايند.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با بيان اينکه اجراي اين طرح تا پايان 
شهريورماه ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس آمارهاي رسمي هر 
يک از بانک هاي مشارکت کننده در اين طرح، اکنون شرايط خوبي 
براي پرداخت تسهيالت مهيا است و آمارهاي نظام بانکي نيز گوياي 
آن است که بالغ بر ۱۲۰ هزار فقره تسهيالت ازدواج در همين مدت 
زمان کوتاه پرداخت شده است. وي با بيان اينکه سود اين وام ها ۴ 
درصد است، تصريح کرد: اقساط ۳۶ ماهه در نظر گرفته مي شود و 
با توجه به اينکه تا پيش از اجراي طرح، ۵۰۰ هزار نفر در صف تقاضا 
قرار داشتند، تالش شده تا در قالب اجراي اين طرح، صف متقاضيان 
از بين برود و پرونده ها به روز بررسي شود.  به گفته ميرمحمدصادقي، 
چنانچه زوج ها توامان در بانکهاي مش��ابه ثبت نام داش��ته باش��ند، 
مي توانند با ارايه تنها يک ضامن و حتي پش��توانه قرار دادن يارانه 
نقدي حساب سرپرست خانوار به عنوان ضامن، از تسهيالت بيست 

ميليون توماني زوجين بهره مند شوند.

اعضاي اقتصادي هيئت تفحص
 از هدفمندي يارانه ها تعيين شدند

عض��و هيئت رئيس��ه کميس��يون 
ش��وراي  مجل��س  اقتص��ادي 
اس��المي گفت: اعض��اي هي��أت 
تحقيق و تفحص مجلس از بررسي 
عملک��رد س��ازمان هدفمندکردن 
يارانه ه��ا در کميس��يون اقتصادي 
تعيين ش��دند. به گزارش تجارت ، 

سيدحسن حسيني شاهرودي در خصوص آخرين جلسه کميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: انتخابات اعضاي هيئت 
تحقيق و تفحص مجلس از بررسي عملکرد سازمان هدفمندکردن 
يارانه ها و علل عدم موفقيت در هزينه کرد صحيح منابع در نشست 
کميس��يون اقتصادي مجلس انجام ش��د. وي ادامه داد: س��يد فريد 
موسوي، محمد حسن نژاد، احمد انارکي محمدي، سيدحسن حسيني 
شاهرودي، صفرعلي اسماعيلي، معصومه آقاپورعليشاهي، محمود 
بهمني، س��يدتقي کبيري و محمود ش��کري از اعضاي کميس��يون 
اقتص��ادي ب��ه عنوان اعضاي هيأت تحقي��ق و تفحص مجلس از 
بررسي عملکرد سازمان هدفمندکردن يارانه ها انتخاب شدند. نماينده 
مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي، گفت: همچنين 
در جلس��ه امروز ش��ش  نفر از اعضاي کميسيون اقتصادي به  منظور 
عضويت در کميسيون مشترک طرح لغو قانون اصالح قانون انحصار 
دخانيات انتخاب شدند که در اين راستا عين اهلل شريف پور، احمد 
انارکي محمدي، سيدحسن حسيني شاهرودي، صفرعلي اسماعيلي، 

سيد تقي کبيري و محمود شکري تعيين شدند.

معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري
 انزلي به شرکت هاي انگليسي

س��فير انگلس��تان در ايران گفت: 
ظرفيت ها و فرصت هاي س��رمايه 
گ��ذاري در منطق��ه آزاد انزل��ي را 
به ش��رکت هاي انگليسي معرفي 
خواه��د ک��رد. به گ��زارش فرينا، 
نيکالس هاپتون س��فير انگلستان 

در ايران با رضا مس��رور رييس هيأت مديره و مديرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد انزلي ديدار و در خصوص زمينه هاي مشترک همکاري 
دو کشور با تکيه بر ظرفيت هاي منطقه آزاد انزلي به گفتگو پرداخت. 
سفير انگليس در اين ديدار با بيان اينکه زمينه هاي همکاري خوبي 
با منطقه آزاد انزلي و استان گيالن به ويژه در حوزه گردشگري و 
اقتصادي وجود دارد، پروژه هاي منطقه آزادانزلي را جذاب ارزيابي 
کرد و گفت: استان گيالن به دليل شرايط مناسب جغرافيايي و آب 
و هوايي و وجود منطقه آزاد و بهره مندي از پتانسيل هاي تجاري و 
اقتصادي ، براي ما و شرکت هاي انگليسي از ظرفيت هاي همکاري 
تجاري سودمند و مناسبي برخوردار است . نيکالس هاپتون پروژه ها 
و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه آزاد انزلي را قابل توجه براي 
ش��رکت هاي انگليس��ي ارزيابي و اضافه کرد :با توجه به جذابيتها، 
زيرساختها ،ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري اين منطقه را به 
شرکت ها و سرمايه گذاران کشورم معرفي مي کنم . سفير انگلستان 
از عالقه خود براي فعاليت شرکت هاي انگليسي فعال در حوزه توليد 
و فروش خودرو در منطقه آزاد انزلي خبر داد و افزود: مطمئن هستم 
که منطقه آزاد انزلي درآينده براي ايران به يک مزيت بزرگ تبديل 
خواهد ش��د و در اين راس��تا برنامه ريزي خواهم کرد تا هيات هاي 
تجاري و اقتصادي انگليس��ي که به ايران س��فر مي کنند از منطقه 
آزاد انزلي بازديد کنند. وي با تصريح بر اينکه گام نخس��ت ارتباط 
با منطقه آزادانزلي ايجاد روابط آن با موسس��ات مالي لندن اس��ت 
تاکيد کرد : کشور انگلستان به تمامي تعهدات خود در برجام پايبند 
اس��ت و درآينده ش��اهد تغيير و تحوالت مثبتي در روابط دو کش��ور 
خواهيم بود و مي بايست با سرعت بخشيدن به توسعه همکاريهاي 
اقتصادي ومالي موانع پيش رو احتمالي را از ميان برداشت . مهندس 
مسرور در اين ديدار منطقه آزاد انزلي را تنها منطقه آزاد شمال ايران 
معرفي کرد و با بيان مزايا و معافيت هايي که در مناطق آزاد ايران 
و منطقه متبوع وي به س��رمايه گذاران خارجي اختصاص مي يابد 
اظهار داش��ت: مجتمع بندري کاس��پين به عنوان مهمترين پروژه 
زيرساختي مناطق آزاد ايران و بزرگترين بندر ايران در درياي خزر 
با ارزش سرمايه گذاري ۳۰۰ ميليون دالر در اين منطقه با رويکرد 
صادراتي و کس��ب درآمد ارزي براي کش��ور س��اخته شده است که 
پيش��نهادات مختلفي از س��رمايه گذاران خارجي براي مشارکت در 
اين پروژه زيرساختي مهم ارائه شده است . رييس هيأت مديره و 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با اشاره به اينکه بدنبال ايجاد 
نهادهاي مالي در مناطق آزاد ايران هستيم و عالقمنديم از تجربيات 
انگلستان در اين حوزه استفاده کنيم، اضافه کرد: يکي از مهمترين 
ظرفيت هاي منطقه آزاد انزلي و استان گيالن، توريسم است و عالوه 
بر زيرس��اخت هاي گردش��گري که در اين منطقه ساخته شده، در 
حال احداث امکانات زيرساختي جديدي با استانداردهاي بين المللي 
هس��تيم. وي با اش��اره به ثبت و فعاليت افزون بر ۲۰۰۰ ش��رکت و 
۱۴۸ ش��رکت خارجي در اين منطقه، از حضور س��رمايه گذاراني از 
کش��ورهاي مختلف اروپايي و آس��يايي در بخش هاي گردشگري 
،تجاري و صنعتي منطقه آزاد انزلي خبر داد و اظهار داشت: بعد از 
اجرايي شدن برجام، شاهد افزايش حضور شرکت هاي خارجي در 
اين منطقه هستيم و از فعاليت سرمايه گذاران در صنايع هاي تک 

و دانش بنيان در اين منطقه استقبال مي کنيم.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گ�روه اقتص�اد کالن: مي گوين��د ب��راي رهايي از 
اقتص��اد تا ابرو نفتي کش��ور يک��ي از مولفه هاي 
اقتصادي ب��راي درآمد زايي، درآمد هاي مالياتي 

است. 
اين موضوع را مي توان در کشورهاي پيشرفته به 

خوبي مشاهده کرد.
در اين نوع کشور ها درآمد هاي مالياتي توانسته اند 
بخ��ش عمده اي از س��هم تولي��د ناخالص داخلي 

اقتصاد را به خود اختصاص دهند.
ام��ا در اي��ران اي��ن موض��وع همچن��ان دغدغه 
دولت م��ردان ش��ده و ب��ه نوعي پاش��نه آش��يل 
دولت ه��ا بوده اس��ت؛ ب��ه گونه اي ک��ه اين امر 
باعث ش��ده تا نظام مالياتي و ماليات ستاني بيش 
از آنک��ه ب��ه توليد ناخالص داخل��ي کمک کند و 
باعث توس��عه اقتصادي ش��ود در جهت تضعيف 
مناف��ع توليدکنن��دگان و قدرت ياب��ي گروه هاي 
 انحصارگ��راي اقتص��ادي س��وق داده ش��ده 

است. 
از س��ويي ديگر اس��تفاده از سياست هاي مالياتي 
مناس��ب، آث��ار قاب��ل توجه��ي در توزي��ع مجدد 
درآمد ه��ا و کاه��ش نابرابري ها دارد و اين امر به 
تحقق يکي از وظايف مهم دولت يعني توس��عه 
عدال��ت اجتماع��ي کم��ک مي کن��د. همچنين 
سياست هاي مالياتي از طريق نرخ هاي ترجيحي 
و تشويقي و انواع معافيت هاي مالياتي بخشي از 
انگيزه هاي الزم جهت س��وق دادن سرمايه ها به 
 بخش ه��اي اقتص��ادي و مناطق خاص را تامين 

مي کند. 
کار شناس��ان علت اين ام��ر را ناکارآمدي قوانين 
مالياتي مي دانند.  کار شناسان معتقدند که اقتصاد 
کشور از سال هاي گذشته تا کنون بازار محور بوده 
اس��ت لذا قوانين مالياتي نيز به اين س��مت سوق 

داده شده است. 
 بنابراي��ن قان��ون ما با توج��ه به بازار محور بودن 
اقتصاد ما و توليد محور نبودن آن، حاکميت بازار 
را پذيرفته است و قانون ايراد دارد و بايد بازنگري 
ش��ود.  ش��ايد به همين علت است که رييس اتاق 
بازرگان��ي ايران نس��بت به اين موضوع، واکنش 

نشان مي دهد.  
غالمحسين شافعي ديروز در نشست هم انديشي 
ب��ا وزراي پيش��نهادي اقتصاد و صنعت، معدن و 
تجارت نسبت به گسترده نبودن پايه هاي مالياتي 
و همچنين نابرابري ماليات س��تاني گاليه کرده 
و گفته است: همه نهادهايي که معاف از ماليات 

هستند در رقابتي نابرابر با بخش خصوصي فعاليت 
مي کنند. 

اينک��ه چ��را نهاد ها و موسس��اتي معاف از ماليات 
هس��تند را بايد در حوزه قوانين ريش��ه يابي کرد و 
نظام مالياتي را بايد در اين جهت آسيب شناس��ي 
کرد. چرا که اگر قوانين و ش��فافيت در آن وجود 
داشته باشد ديگر اين گونه معافيت ها که به نوعي 
وارونگي معافيت لقب داده مي ش��وند و به اعتقاد 
کار شناس��ان   همان فرار مالياتي اس��ت ديگر در 
کش��ور ب��ه وجود نمي آين��د. آنچه امروزه فعاالن 
اقتص��ادي از آن انتق��اد و گاليه دارند، عدم وجود 

عدالت مالياتي است.
 به اعتقاد فعاالن بخش خصوصي در حال حاضر 
بخش زيادي از مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات 
فرار مي  کنند و اگرچه شناس��ايي فراريان مالياتي 
و درياف��ت مالي��ات از اقتص��اد زيرزميني يکي از 
ش��عار ها، ي��ا بهت��ر بگوييم، آرزوهايي اس��ت که 
هميشه در قالب برنامه هاي سازمان امور مالياتي 
مطرح شده اما شايد در عرصه عمل توفيق چنداني 
در اين زمينه حاصل نشده است و اين عدم اجراي 
عدالت مالياتي باعث ش��ده به بخش��ي از اقتصاد 

که حس��اب و کتاب هاي مش��خص و ش��فافي 
دارد، فش��ار مضاعفي وارد ش��ود و در نتيجه اين 
امر، به تعبير برخي ش��اهد فرار س��رمايه گذاري 
 در بخ��ش تولي��د و متضرر ش��دن توليدکنندگان 

هستيم. 
داليل معافيت هاي ناکارآمد ���

براساس گزارشهاي پژوهشي از نهادهايي همانند 
مرک��ز پژوهش هاي مجلس، »نبود ش��فافيت و 
صراحت در قوانين ذي ربط«، »عدم تجميع موارد 
معافي��ت در يک قانون واحد«، »معافيت مالياتي 
برخي از نهادهاي عمومي غير دولتي« و »معافيت 
بي مورد مالياتي بر مبناي خواس��ت ها و اغراض 
ش��خصي« مهم تري��ن چالش هاي معافيت هاي 
مالياتي در کشور بوده است.  در اصل معافيت هاي 
بي م��ورد و غيرموج��ه به منزل��ه فرار ماليات بوده 
و موج��ب ايراد لطم��ات جبران ناپذير به وظايف 
و مس��ووليت هاي دول��ت در زمينه هاي مختلف 

خواهد شد.  
نبود قوانين مدرن و به روز باعث شده تا در ايران 
همچنان روش سنتي براي وصول ماليات انجام 
شود که اين امر بر ميزان نابرابر ها در معافيت هاي 

ماليات��ي افزوده اس��ت.  از س��ويي ديگر تاکنون 
مطالعه جامعي از چگونگي عملکرد و اثر بخشي 
معافيت هاي گسترده مالياتي در ايران انجام نشده 
اس��ت.  اين در حالي اس��ت که به نظر مي رس��د 
در بس��ياري از موارد ادامه روند فعالي معافيت ها 
مس��تلزم بررس��ي توجيه اقتص��ادي و اجتماعي 

است.  
اعطاي معافيت ها در سطح گسترده و به صورت 
غيرمنطق��ي ضمن کاه��ش درآمدهاي مالياتي 
دولت موجب رفتار تبعيض آميز ش��ده و نابرابري 
و ناق��ض عدال��ت ماليات��ي خواهد ش��د.  اين امر 
پيامدهاي منفي مانند ايجاد انحصار، فساد مالي 
و افزاي��ش انگيزه ف��رار مالياتي را به همراه دارد.  
جمش��يد پژوي��ان در اين ب��اره مي گويد: به دليل 
وابستگي سيستم اقتصادي ايران به درآمد حاصل 
از ف��روش نف��ت خام بخش زيادي از پايه مالياتي 
ش��رکت ها به عنوان ارزش اف��زوده بخش هاي 
اقتصادي و به تبع ماليات وصولي آن از نوسانات 

درآمدهاي نفتي تاثير مي گيرد. 
 اي��ن اقتصاددان به تج��ارت مي گويد: ماليات بر 
ش��رکت ها بيش از ۳۵ درص��د از کل درآمد هاي 

ماليات��ي را تش��کيل مي ده��د ک��ه در اين ميان 
شرکتهاي بخش خصوصي بيش از شرکت هاي 
بخ��ش دولتي تامي��ن کننده مالي��ات مورد نظر 

بوده اند. 
علت تحقق نيافتن وصول درآمد مالياتي ���

ب��ه گفت��ه وي، معافيت هاي مالياتي متعدد وجود 
مس��يرهاي قانون��ي و غير قانوني ف��رار مالياتي 
از ي��ک ط��رف و نظام اجراي��ي ناکارآمد دولتي و 
ضعف نظام حسابداري و ثبت دارايي ها و هزينه ها 
ني��ز موجب ش��ده که وص��ول ماليات هاي بالقوه 
ش��رکتها تحق��ق نيابد. موض��وع ديگري که در 
مورد ماليات بر ش��رکت ها قابل بحث و بررس��ي 
اس��ت، فرار مالياتي ش��رکتهاي خدماتي است. از 
آنجا که براي شرکتهاي خدماتي حضور در بازار 
و همچنين قيمت ارائه ش��ده قابل اس��تتار اس��ت 
تشخيص ماليات دشوار و فرار مالياتي به سهولت 

انجام مي گيرد. 
جابجايي منابع به سوي اقتصاد زيرزميني ���

وي ادامه مي دهد: اخذ ماليات در نظام اقتصادي 
ش��فاف و مبتي بر بازار آزاد نس��بت به نظام هاي 
اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه همچون 
اي��ران که عدم ش��فافيت وضعيت کس��ب و کار 
اقتصاد نيمه دولتي نيمه آزاد ش��رايط پيچ در پيچ 

و... دارند امکان پذير تر است.
 با وجود نظام اقتصادي غير ش��فاف امکان عدم 
اعالم درآمد پرونده س��ازي و جابجايي منابع به 
سوي اقتصاد زير زميني فراهم مي شود.  سيستم 
مالياتي درايران بايد به طور کامل اصالح شود اما 
ه��ر ب��ار که صحبت از اصالح نظام مالياتي ايران 
مي ش��ود، به دليل محدود بودن اقتصاددان هايي 
که تخصص اقتصاد ماليات ها را دارا هستند، اين 
موضوع به س��ازمان مالياتي محول مي ش��ود در 
حال��ي که تخصص و تبحر اين س��ازمان اجراي 

ماليات است.  
پژويان افزود: در هيچ جاي دنيا موضوعاتي همچون 
نظام ماليات��ي، قوانين مالياتي، پايه هاي مالياتي 
 و نرخ ه��اي ماليات��ي را س��ازمان مالياتي طراحي

 نمي کند. 
ب��ه گفت��ه وی ش��فافيت و صريح ب��ودن  قوانين 
مي بايد صريح و ساده باشد تا اعمال سليقه توسط 
کارمندان به حداقل برسد. همچنين سياست هاي 
معافي��ت ماليات��ي باي��د به گونه اي باش��د که به 
 تدري��ج درص��د معافي��ت کاهش ياب��د و به صفر

 برسد.

بررسی های »تجارت« نشان داد؛

ضرورت بازنگری در معافیت های مالیاتی

گسترش مناسبات تعاوني ايران و کره جنوبي  سکه و دالر در مسیر صعود  مشکل راننده هاي ايراني در افغانستان حل شد  
 رئي��س گم��رک ماهي��رود اعالم کرد: 
مش��کل راننده ه��اي ايران��ي در خاک 
افغانس��تان حل شده و حدود ۱۰۰ تانکر 
روز پن��ج ش��نبه )۱9 م��رداد( و از ابتداي 
صبح تا س��اعت ۱۱ روز ش��نبه ۲۱ مرداد 

در خاک افغانستان ترخيص شدند. به گزارش تجارت از گمرک، 
»عل��ي اکب��ر کياني« با بيان اينکه مش��کالت پيش آمده افزود: 
جلس��ه اي در کميس��ارياي افغانس��تان در مرز ماهيرود برگزار و 
مقرر ش��د کاميون هاي ايراني در اس��رع وقت از اين مرز گمرکي 

خارج شوند.
وي گف��ت: اکن��ون تع��داد زيادي از کاميون ها از محل پارکينگ 
گمرک ابونصر براي تخليه و مراجعه به صاحب بار افغان خارج 

شده است.

در جريان معامالت ديروز، قيمت دالر 
دوب��اره گران ش��د و ب��ه ۳۸۱۳ تومان 
رسيد؛ ضمن اينکه نرخ انواع سکه نيز، 

۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزايش يافت.
قيمت دالر با افزايش مواجه ش��د و به 

۳۸۱۳ توم��ان رس��يد. همچني��ن هر ي��ورو ۴۵۶۷ تومان، پوند 
۴9۶۴ توم��ان، دره��م ام��ارات ۱۰۴۵ تومان و لير ترکيه ۱۱۰9 

تومان است.
نرخ انواع س��که نيز با افزايش ۲ هزار تا ۵ هزار توماني مواجه 
ش��د.هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادي طرح جدي��د با افزايش 
۳۰۵۰ توماني يک ميليون و ۲۲۴ هزار و 9۵۰ تومان به فروش 
رف��ت. ه��ر گرم ط��الي ۱۸ عيار نيز ۱۱9 هزار و ۵۳۱ تومان به 

فروش رفت.

رييس اتاق تعاون ايران با س��فير کره 
جنوب��ي به منظور گس��ترش تعامالت 
اقتص��ادي دو کش��ور در بخش تعاون 

ديدار و گفتگو کرد.
بهم��ن عبداللهي ريي��س اتاق تعاون 

ايران در ديدار با »کيم سئونگ هو« سفير کره جنوبي با معرفي 
توانمندي هاي بخش تعاون گفت: براس��اس قانون اساس��ي، 
اقتصاد کشور ما در سه بخش دولتي، خصوصي و تعاون تقسيم 
مي ش��ود. وي افزود: در کش��ور نيز بخش تعاون در بخش هاي 
اعتباري، کش��اورزي و مصرف فعاليت هاي خوبي دارند و هر 
دو کشور ايران و کره جنوبي در ICA عضو هستند. عبداللهي 
افزود: ايران و کره جنوبي تعامالت خوبي دارند و بنا داريم که 

اين سطح از تعامالت را به بخش تعاون نيز تسري دهيم.

مع��اون وزي��ر کار در ام��ور رواب��ط کار از آغ��از به کار 
س��امانه هاي »ثب��ت قرارداده��اي کار« و »ثب��ت 

دادخواست« از دو هفته آينده خبر داد.
به گزارش تجارت ؛ احمد مش��يريان درباره زمان آغاز 
به کار س��امانه جامع روابط کار که اخيرا رونمايي ش��د، 
گفت: در راس��تاي راه اندازي س��امانه جامع روابط کار 
ب��ه زودي ط��ي حدود دو هفته آينده دو س��امانه »ثبت 
قراردادهاي کار« و »ثبت دادخواست ها« در يک يا دو 
استان به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز مي کنند 
و پس از شناسايي نقاط ضعف در سراسر کشور اجرايي 
مي شود. معاون وزير کار در پاسخ به اين سوال که چرا 
مدت زماني براي قراردادهاي موقت کار تعيين نشده 
اس��ت گفت: بر اس��اس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که 
کارهاي با ماهيت مستمر تعريف شده، بخشنامه اي از 
طرف اداره کل روابط کار وزارت کار صادر شده بود که 
در آن اعالم شده بود در صورتيکه قرارداد کار به صورت 
صريح و ضمني تجديد شود دائم تلقي مي شود اما اين 

بخشنامه توسط ديوان عدالت اداري نقض شد.
وي با بيان اينکه تعيين مدت زمان براي قراردادهاي 
موقت تابع مقررات و آيين نامه  اس��ت افزود: به همين 
دلي��ل در نظ��ر داري��م در مرحله اول ب��ا تعيين حداکثر 
م��دت موقت براي کارهاي با »ماهيت غيرمس��تمر« 

ساماندهي قراردادهاي کار را کليد بزنيم.

گفتني اس��ت که ؛ هفته گذش��ته س��امانه جامع روابط 
کار با حضور وزير کار رونمايي ش��د.ذيل س��امانه جامع 
روابط کار بيش از ۳۰ نرم افزار و سامانه طراحي شده 
که يکي از اين نرم افزارها مربوط به ثبت قراردادهاي 
کار و ثبت دادخواس��ت ها اس��ت.با رونمايي از س��امانه 
ثبت قراردادهاي کار در آينده نزديک تمام کارفرمايان 
موظ��ف ب��ه ثبت قراردادهاي منعقده خود با نيروي کار 
در اين س��امانه خواهند بود.مهمترين مزيت س��امانه 
ثب��ت قرارداده��ا، تفکيک ن��وع قراردادها اعم از دائم و 
موقت از يکديگر است که امکان شناسايي و ساماندهي 
قراردادهاي کار را به وزارت کار مي دهد.در عين حال با 
رونمايي از سامانه ثبت دادخواست، امکان ثبت هر گونه 
ش��کايت و دادخواست از سوي کارگران بدون مراجعه 

حضوري به مراجع حل اختالف فراهم مي شود.

آغاز فعاليت سامانه ثبت قراردادهاي کار از دو هفته آينده
 قانون اصالح ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم که 
در قالب اليحه از س��وي دولت تقديم مجلس ش��وراي 

اسالمي شده بود، پس از تصويب آماده ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش تجارت ، حس��ينعلي امي��ري معاون امور 
مجلس رييس جمهوري اين قانون را پس از تصويب 
مجلس در تاريخ ۲۷ تيرماه ۱۳9۶، امروز - شنبه- در 
نامه اي براي ابالغ توسط حجت االسالم والمسلمين 

حسن روحاني به دفتر رييس جمهوري ارسال کرد.
اين قانون مش��تمل بر ماده واحده و دو تبصره اس��ت 
که در تاريخ ۱۱ مرداد ۱۳9۶ از سوي شوراي نگهبان 

تاييد شد.
ب��ر اس��اس ماده واح��ده اين اليحه تبص��ره ماده ۸۶ 
اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 
۳۱ تي��ر م��اه ۱۳9۴ حذف و دو تبصره به ش��رح زير به 

ماده مذکور الحاق مي شود:
تبص��ره ۱: در م��ورد پرداخت هاي��ي که از طرف غير از 
پرداخت کننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي به عمل 
مي آي��د، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، 
ماليات متعلق را با رعايت معافيت هاي قانوني مربوط 
به حقوق به جز معافيت موضوع ماده ۸۴ اين قانون، به 
نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پايان 
ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان 
و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند و در 

صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه هاي 
متعلق خواهند بود.

تبصره ۲: پرداخت هاي دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات 
آموزش عالي، پژوهش��ي و فناوري که داراي مجوز از 
ش��وراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيق��ات و فن��اوري و بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکي و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي قانوني 
داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذکر مي باشند، به 
اش��خاص حقيقي اعم از کارکنان و غير کارکنان خود 
در قالب حق التدريس مش��مول ماليات مقطوع به نرخ 
۱۰ درصد و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي 
پژوهش��ي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ 
پنج درصد، با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک، 

خواهد بود.

قانون اصالح ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم آماده ابالغ شد

یک نفر باید فرمانده اقتصاد باشد نه بيشتر
يک اقتصاددان مي گويد اکنون نوبت جراحي ساختاري - نهادي 
اقتص��اد ايران اس��ت و بايد در دول��ت دوازدهم به منظور ايجاد 
هماهنگي، رهبري امور اقتصادي به وزير اقتصاد واگذار ش��ود 
تا از چند صدايي که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگيري ش��ود؛ 
ضمن اين که مجلس شوراي اسالمي نيز بايد بررسي کند که آيا 
گزينه معرفي شده براي وزارت اقتصاد براي اين پست کليدي 

مناسب است يا خير.
وحيد ش��قاقي در گفت وگو با ايس��نا، درباره ي تيم اقتصادي در 
دولت دوازدهم اظهار کرد: کساني که مسووليت تيم اقتصادي 
دول��ت دوازده��م را ب��ه عهده مي گيرند باي��د بدانند که در اين 
دولت کار س��ختي پيش روي سياس��ت گذاران وجود دارد، چرا 
ک��ه اکن��ون نوبت به اصالحات س��اختاري نهادي در اقتصادي 

ايران فرا رسيده است.
وي افزود: دولت دوازدهم بايد دس��ت به جراحي در حوزه هاي 
بانک، ماليات، يارانه و غيره بزند و اين جراحي نياز به جراحان 
قدر دارد که بايد بررسي کنيم و ببينيم تيم اقتصادي که دولت 
معرفي کرده اس��ت مي تواند اين جراحي را انجام دهد يا خير. 
به نظر من در تيم اقتصادي دولت گزينه هاي بهتري نسبت به 
آنچه رييس جمهور در کابينه دوازدهم معرفي کرده براي اين 

جراحي وجود داشتند.
اي��ن اقتص��اددان در ادامه  گف��ت: اولويت دولت يازدهم مباحث 
سياس��ي و بي��ن الملل��ي ب��ود و الزم بود که دول��ت برجام را به 
س��رانجام برس��اند و در ح��وزه اقتصاد هم ب��ا مقتضيات موجود 
مسکن هايي تجويز شد که البته اين مسکن ها در دولت دوازدهم 
کارس��از نخواهد بود و وقت اصالحات س��اختاري و نهادي فرا 

رسيده است.
ش��قاقي ب��ا اهمي��ت دادن به جاي��گاه وزير اقتص��ادي در تيم 
اقتص��ادي دول��ت، اظه��ار کرد: بعضا مطرح مي ش��ود که وزير 
اقتصاد محدوديت هايي دارد و برخي تصميم گيري هاي کليدي 
از حيطه اختيارات وي خارج است. به نظر من يکي از مهم ترين 
 مواردي که بايد در دولت دوازدهم اصالح ش��ود همين مس��اله

 است. 
بايد هدايت و رهبري اقتصاد کشور را به وزير اقتصاد سپرد. اگر 
قرار باش��د چند فرمانده با چند نظر مختلف براي اقتصاد کش��ور 
تصميم بگيرند، وضعيت نا به سامان خواهد شد؛ اتفاقي که در 

چهار سال گذشته رخ داد.
وي درباره ي ويژگي هاي وزير اقتصاد در شرايط خطير اقتصادي 
در دولت دوازدهم، افزود: وزير اقتصاد ابتدا بايد جرات تصميم 

گيري داشته باشد که بتواند دست به جراحي بزند. همچنين بايد 
دانش و مديريت اقتصادي بداند که بتواند اصالحات ساختاري را 
از زواياي متعددي بررسي و اعمال کند. همچنين اين اصالحات 
ساختاري نيازمند يک تيم هماهنگ است و بايد دولت به گونه اي 
برنامه ريزي کند که تيم اقتصادي با همديگر هماهنگ باشند و 
در آخر نيز بايد يک نقشه راه وجود داشته باشد که وزير اقتصاد 
ب��ر مبناي آن اولويت هايش را مش��خص ک��رده و بداند از کجا 

شروع کند و بداند به کجا بايد برسد.
اين کارشناس با تاکيد بر اهميت مساله  اقتصاد در دولت دوازدهم 
گف��ت: ب��ه نظر من حتي رييس جمه��ور در وزارت امور خارجه 
ه��م ب��ه جاي وزير ام��ور خارجه بايد يک اقتصاددان به مجلس 
ش��وراي اس��المي معرفي مي کرد تا س��فراي خود را به گونه اي 
انتخاب کند که در کش��ورهاي خارجي به دنبال جذب س��رمايه  
گذاري خارجي باش��ند و بتوانند براي مبادالت اقتصادي کش��ور 

اقدامات الزم را انجام دهند.
اي��ن اقتص��اددان در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش افزود: 
مجلس ش��وراي اس��المي اکنون وظيفه دارد بررسي کند آيا تيم 
اقتصادي که دولت به مجلس ش��وراي اس��المي معرفي کرده 
است اين ويژگي ها را دارند يا خير؟ هرچند که به نظر مي رسد 

 گزينه ه��اي بهت��ري ب��راي تيم اقتصادي دولت وجود داش��ته
 باشد.

وي درباره ي نقاط قوت و ضعف مسعود کرباسيان که به عنوان 
وزير اقتصاد دولت دوازدهم معرفي ش��ده اس��ت، اظهار کرد: 
کرباس��يان بيش��تر در سوابق خود حضور در معاونت وزير نفت، 
وزير صنعت و وزير اقتصاد را دارد و به اين ترتيب پيش تر جزو 
مديران اقتصادي کش��ور بوده ولي درباره نقاط ضعف ايش��ان 
ه��م باي��د بگويم که به دليل نداش��تن دانش اقتصادي در ميان 
اقتص��اد دان��ان براي پذيرفتن پس��ت وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي مقبول نيست که البته به نظر من اگر از مجلس شوراي 
اسالمي راي بگيرد بايد اين مشکلش را با بهره گيري از مشاوران 

اقتصادي پر کند.


