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وزیر راه: ۵۰ هزار واحد 
مسکونی ارزان قیمت 

ساخته می شود
وزیــر راه و شهرســازی گفــت کــه تفاهمنامــه ای با 
شــبکه بانکــی بــرای ســاخت ۵۰ هــزار واحــد مســکونی 
ارزان قیمــت بــا اعطای وام قرض الحســنه ۱۵۰ میلیون 

تومانی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، امضا شد.
مراســم  در  اســامی  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای 
بانــک قرض الحســنه رســالت افزود: امضــای تفاهم نامه 
همــکاری وزارت راه و شهرســازی و بانــک قرض الحســنه 
رســالت در قالب تولید مســکن ارزان قیمت در راســتای 
طرح اقدام ملی مسکن به منظور گسترش خیر و نیکی 
در کشــور بــر پایــه قرض الحســنه و بــا هــدف خانــه دار 

کردن اقشار کم درآمد انجام شده است.
وزیر راه و شهرســازی با یادآوری اینکه تفاهم نامه 
وزارت راه بــا بانــک رســالت جامعــه محور بــوده و زمینه 
را بــرای گســترش نیکــوکاری در کشــور فراهــم می کنــد، 
افــزود: ایــن تفاهم نامــه که برای ســاخت ۵۰ هزار واحد 
بــه امضــا رســیده یکــی از بی نظیرتریــن اقدامــات بعد از 
انقاب اســامی اســت که جامعه محور بوده و ســرمایه 
بــرای  طــرح  ایــن  می دهــد،  قــرار  مدنظــر  را  اجتماعــی 

زوج های جوان و خانوارهای کم درآمدی است.
عضــو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بر اســاس 
بانــک  تفاهم نامــه همــکاری وزارت راه و شهرســازی و 
قرض الحســنه رســالت، روند ساخت وســاز و پشــتیبانی 
تامیــن زمیــن توامان انجام خواهد شــد و تولید مســکن 

ارزان قیمت به جریان می افتد.

افزایش تقسیط بدهی 
 مالیاتی بنگاه های تولیدی

از ۳ به ۵ سال 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور، با صدور 
بخش نامــه ای اعالم کــرد کــه با توجه بــه اوضاع موجود 
اقتصــادی و بــرای جلوگیــری از بــروز اختــالل در رونــد 
تولیــد و اشــتغال، مــدت زمــان تقســیط بدهــی مالیاتی 
بنگاه های تولیدی غیردولتی، از ســه ســال به پنج سال 

افزایش می یابد.
بــه گزارش ســازمان امور مالیاتی، امید علی پارســا 
در ایــن بخش نامــه کــه بــه اداره هــای مالیاتــی سراســر 
کشــور اباغ شــد، افزود: تا پایان  ســال ۱۴۰۰ به منظور 
جلوگیــری از بــروز اختــال در رونــد تولیــد و اشــتغال و 
بــا هــدف امکان پذیــر کــردن وصــول مطالبــات مالیاتی از 
بنگاه های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مالیات 
مستقیم بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی 
مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 

رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد. 
برپایــه ایــن گــزارش، همچنیــن در ایــن بخش نامه 
بــه ســتاد ملــی تســهیل و رفــع موانــع تولید اجــازه داده 
می شــود تا پایان ســال ۱۴۰۰، برای جلوگیری از تعطیلی 
بنگاه هــای تولیــدی که طــرح احیای تولید و ســاماندهی 
مالــی آنهــا بــه تاییــد ســتاد ملــی تســهیل و رفــع موانــع 
تولید رســیده اســت، نســبت به تعویق یک ساله و فقط 
بــرای یــک بــار اجرائیه هایــی که به درخواســت ســازمان 
امور مالیاتی کشــور، تامین اجتماعی، شــرکت های آب، 
بــرق، گاز، شــبکه بانکی و شــهرداری ها علیــه بنگاه های 
مذکور صادر شــده، در صورت تعیین تکلیف، اســتمهال 

و تقسیط بدهی ها از سوی ستاد مذکور اقدام کند.
دســتگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت 
تصویب ســتاد ملی تســهیل و رفع موانع تولید، نســبت 

به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی 
LPG پاالیش: بازگشت 

به سبد سوخت کشور هیچ 
مزیتی برای کشور ندارد

پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
فرآورده هــای نفتــی ایــران تاکیــد کــرد که بازگشــت گاز 
مایع )LPG( به ســبد ســوخت و توزیع آن، هیچ مزیت 
اقتصادی، قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد.

بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا صادق آبادی در حاشــیه 
بازدیــد از بزرگتریــن کارخانــه تولید تامین مخازن ســی. 
ان. جی ادامه داد: افزایش ســهم گاز در ســبد ســوخت 
کشــور در شــورای انرژی مصوب شــده و منتظر تصویب 
در هیات وزیران هستیم. وی افزود: با این اقدام سهم 
ســی. ان. جــی در ســبد ســوخت خودروهــای بنزینــی، 

دیزلی و لوکوموتیوها افزایش خواهد داشت.  
یکــی  طبیعــی  گاز  اینکــه  بیــان  بــا  آبــادی  صــادق 
از مزیت هــای مهــم کشــور اســت، گفــت: ایــن مزیــت را 
نمی تــوان نادیــده گرفــت زیــرا هیــچ ســوختی از لحــاظ 
ایــران  در  رقابــت  قابــل  محیطــی  زیســت  و  اقتصــادی 
نیســت.  وی بــا تاکید بر اینکــه صدها میلیارد دالر برای 
ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه شبکه گاز کشور 
انجام شــده اســت، افــزود: اکنون بیــش از ۹۰ درصد از 

جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند.  
بــه گفتــه معاون وزیر نفت،  گاز طبیعی، ســوخت 
ملی اســت و بیشــترین ســرمایه گذاری در کشور در این 

زمینه انجام شده است. 

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سیاســت 
فشــار حداکثــری امــروز شکســت خــورده و بــرای 
آمریــکا راهــی جــز بازگشــت بــه برجــام نمانــده 
اســت، اعــالم کرد که اقــدام خالف انتظــار ایران 

پنجره های فرصت را به سرعت می بندد.
بــه گــزارش ایســنا، علــی ربیعــی در ابتــدای 
نشست خبری خود با یادآوری موضع ایران درباره 
پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست 
۴+۱ با مشــارکت آمریــکا به عنوان میهمان گفت: 
در پاســخ به ســواالت بطور دقیق تر به آن خواهم 
پرداخــت، امــا در اینجــا الزم می دانم که به اصول 
کلی دولت در سیاست خارجی و داخلی بپردازم.
وی بــا بیــان اینکه امروز که به اقرار مقامات 
جهــان،  ناظــران  همــه  و  آمریــکا  جدیــد  دولــت 
خــورده،  شکســت  حداکثــری  فشــار  سیاســت 
تصریــح کــرد: بــرای آمریــکا راهــی جــز بازگشــت 
بــه برجــام باقــی نمانــده اســت. مــا در طــول ایــن 
سال ها به عهد خود پایبند ماندیم و اکنون نوبت 
آمریکاست که شعار خود در بازگشت به جهان را 
با کنار گذاشــتن غیرانســانی ترین تحریم هایی که 

جهان به خاطر می آورد، اثبات کند.

 هیچ راهی جز دیپلماسی

برای حل اختالفات نیست
ســخنگوی دولــت با بیــان اینکه ما هم مانند 
بســیاری از ملت هــای دیگــر بــاور داریــم کــه هیچ 
راهــی جــز دیپلماســی بــرای حــل اختــاف جــاری 
نیست، تاکید کرد: اما دیپلماسی نمی تواند بدون 
حســن نیــت و نشــان دادن صداقــت آغــاز شــود. 
دولــت آمریــکا تــا امــروز از برداشــتن کوتاه تریــن 
گامی که نشــانگر تاش برای اعتمادســازی باشــد 

خودداری کرده است.
ربیعی تصریح کرد: دولت و مذاکره کنندگان 
حــق  احقــاق  در  مــردم  وکای  عنــوان  بــه  مــا 
ضایع شــده ملــت مــا در تعقیب دیپلماســی چه از 
راه ســازوکارهای چندجانبــه و چــه از راه مجامــع 
بین المللــی کوتــاه نخواهنــد آمــد، امــا هرگــز تــن 
بــه بــازی بی پایانــی نخواهنــد داد که هــدف از آن 
خریــدن زمــان بــرای دولــت آمریــکا و بــه تعویــق 
انداختــن لغــو تحریم هایــی باشــد کــه نــه تنهــا بــا 
متن قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت، روح قوانین 
بین المللــی و نص برجــام مغایرت دارد، بلکه رنج 

را بر مردم ما تمدید می کند.
وی افــزود: مــا آماده ایــم کــه هــر پیشــنهاد 
عادالنــه و صادقانــه ای را بــرای حــل ایــن اختــاف 
بشــنویم امــا بیــش از آن منتظریــم کــه اقداماتــی 
را در عمــل ببینیــم کــه می توانند به تدریج اعتماد 

ازدست رفته را بازسازی کنند.
ســخنگوی دولت یادآور شــد: هفته گذشــته 
در توافــق بــا آژانــس بین المللی انرژی هســته ای، 
قانــون مصــوب مجلــس را بــه نحــوی اجــرا کردیم 
کــه ضمــن احترام به قانون، به جامعه بین المللی 
اطمینــان بدهیــم کــه برنامه.هــای هســته ای مــا 
همچنــان ذیــل نظارت هــای مشــروع بین المللی و 
در مسیر صلح آمیز باقی خواهد ماند. این توافق 
حامــل پیامــی روشــن دال بــر حســن نیــت مــا در 

فرصت دادن به دیپلماسی بود.

اقدام خالف انتظار ایران 
پنجره های فرصت را به سرعت 

می بندد
ربیعــی بــا بیــان اینکــه امــروز انتظــار داریــم 
اعضــای شــرکت کننده در برجــام بــا دریافــت ایــن 
نیــت  حســن  اثبــات  بــرای  متقابلــی  گام  پیــام، 
بردارند، گفت: در اینجا نمی توانم از این هشــدار 
صــرف نظــر کنم که اقدامی خاف انتظار ما آثاری 
مخرب بر فرایندهای دیپلماتیک خواهد داشــت و 

می تواند پنجره های فرصت را به سرعت ببندد.
وی ادامــه داد: همینطــور انتظــار داریــم کــه 
همــه طرف ها عاقانــه و دوراندیشــانه رفتار کنند 
و ارزش لحظــات گــذرا و برگشــت ناپذیر را بدانند. 
مــا همچنــان بــه دیپلماســی متعهدیــم و اطمینان 
بــر  قانونمنــدی  نزدیــک،  آینــده ای  کــه در  داریــم 

زیاده خواهی و زورگویی غلبه خواهد کرد.

بدون لغو تحریم ها ادعای 
دیپلماسی آمریکا ریاکارانه است

پرسشــی  بــه  پاســخ  در  دولــت  ســخنگوی 
حضــور  بــرای  بررســی ها  وضــع  آخریــن  دربــاره 
آمریــکا در نشســت کمیســیون مشــترک برجــام 
گفت: پیشــنهاد ســه کشــور اروپایی برای برگزاری 
نشســت ایــن گــروه و آمریــکا بــه عنــوان مهمــان 
ابتکاری، برای حل مسائل بود، اما از نظر ما زمان 

خوبی برای برگزاری چنین نشستی نیست. بدون 
لغــو تحریم هــا، ادعــای آمریکا مبنی بــر اعتقاد به 
دیپلماســی یک لفاظی ریاکارانــه و غیرقابل قبول 

به نظر می رسد.
ربیعی تصریح کرد: ما پیش از هر مذاکره ای 
باید نسبت به صداقت آمریکا در جدیت آن برای 
بازگشــت بــه تعهــدات مطابــق نــص توافــق برجام 
اطمینــان پیــدا کنیــم. تنهــا معیار، گام هــای عملی 
دولت آمریکاست. ما از هرگونه ابتکاری از جانب 
ســوق دادن  بــرای  برجــام  در  باقیمانــده  اعضــای 
آمریــکا بــه ارائــه چنیــن اطمینانــی بــه جمهــوری 

اسامی ایران استقبال می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به دپیلماسی به عنوان 
تنها راه حل خروج از بن بستی که آمریکا آفریده 
پایبندیــم، گفــت: امــا آغاز یک فرآینــد دیپلماتیک 
موثــر بــه حداقلــی از حســن نیــت نیــاز دارد کــه 
آمریــکا بــا امتنــاع از انجــام تعهــدات اولیــه خــود 
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ملل متحد 
از آن ســرباز زده اســت. مــا منتظــر اقــدام آمریــکا 
هســتیم. دولت بایدن نمی تواند سیاست ترامپ 
را اجرا کند و توقع نتیجه متفاوتی داشــته باشــد. 
اولیــن قــدم برای آمریکا اعام بازگشــت به برجام 

و انجام تعهداتش است.
در  ایــران  شــد:  یــادآور  دولــت  ســخنگوی 

برجام اســت و در باالترین ســطح اعام کرده که 
بافاصله از اجرای تعهدات آمریکا، ایران نیز تمام 

اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد.

واکنش ایران به قطعنامه  
ضدایرانی توزیع شده  میان 

اعضای شورای حکام
ربیعی در پاســخ به پرسشــی درباره واکنش 
جمهــوری اســامی بــه قطعنامه  ضدایرانــی که در 
میــان اعضــای شــورای حــکام آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی از ســوی آمریــکا توزیع شــده، اظهار 
کــرد: توقــف اجــرای پروتــکل الحاقــی بــر اســاس 
توازن بخــش  اقدامــی  مجلــس  مصــوب  قانــون 
برمبنــای بنــد ۳۶ برجــام بود که بــه یک طرف حق 
می دهــد در صــورت پایبند نبــودن طرف های دیگر 
به تعهدات خود، متقاباً تعهداتش را بطور جزئی 

یا کلی متوقف کند.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ما همچنــان به برجام 
پایبندیــم و در صــورت ازســرگیری تعهــدات ســایر 
طرف هــا، بــه ســرعت و بــدون فــوت وقــت تمامی 
پروتــکل  کامــل  اجــرای  جملــه  از  خــود  تعهــدات 
الحاقــی را از ســر خواهیــم گرفــت، تصریــح کــرد: 
توافــق اخیــر صورت گرفتــه بیــن ایــران و آژانــس 

بین المللی انرژی هســته ای نشــان.دهنده حســن 
نیت ایران و ثبات قدم ما برای اطمینان بخشیدن 
به جامعه بین المللی درباره تعهد خدشه ناپذیر ما 

در صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای است.
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه مــا انتظــار 
داریــم کــه این حســن نیت با حســن نیت متقابل 
از سوی اعضای شورای حکام مواجه شود، گفت: 
از نظر ما با توافق صورت گرفته، هیچ دلیلی برای 
نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
وجــود نــدارد. با این حال، اگر آمریکا واقعا دلیلی 
بــرای نگرانــی دارد باید با بازگشــت بــه تعهداتش 
در برجــام زمینــه بــرای عمل متقابل ایــران فراهم 
و ایــن نگرانــی مصنوعــی را برطــرف کنــد. مــا برای 
اعــام موضع و گام هــای جبرانی عجله نداریم اما 
هــر اقــدام مثبــت یا منفــی را با اقدامــی متناظر و 
متناســب و در زمــان و بــه شــیوه مقتضــی پاســخ 

خواهیم داد.
زمزمــه  بــه  پاســخ  در  کــرد:  تاکیــد  ربیعــی 
طــی  کشــورمان  نماینــده  اروپایــی،  کشــورهای 
بیانیه ای اعام کرده اســت که در صورت تصویب 
هر قطعنامه ای علیه ایران، قطعا واکنش مناسب 
و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد؛ از جملــه 
بازنگــری در بیانیــه مشــترک اخیــر بیــن آژانــس و 

سازمان انرژی اتمی.

نماینــدگان مجلــس در ادامــه رســیدگی به 
بخش هــای   ،۱۴۰۰ بودجــه  هزینــه ای  بندهــای 
مالیاتی را بررسی و تصویب کردند؛ از مهمترین 
پزشــکی  الــزام مشــاغل  روز گذشــته  مصوبــات 
بــه اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی و همچنیــن 

دریافت مالیات از اینفلوئنسرها بود
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی دیروز 
در شــانزدهمین نشست علنی خود برای بررسی 
و  بررســی  بــه  کشــور  کل   ۱۴۰۰ بودجــه  الیحــه 

تصویب ادامه بندهای هزینه ای پرداختند. 
در ایــن نشســت نماینــدگان بنــد مربــوط به 
نحــوه نظــارت بر فعالیت هــای فرهنگی در فضای 
بــه کمیســیون  بــرای بررســی بیشــتر  مجــازی را 
تلفیــق ارجــاع دادنــد. در ایــن بنــد آمــده بــود کــه 
اپراتورهــای مخابراتی عاوه بــر قیمت هر پیامک 
خدمــات  اســتفاده کنندگان  از  ریــال   ۱۰ مبلــغ 
مزبــور دریافت درآمد حاصله متناســب با وصول 
تــا ســقف هزارمیلیــارد ریــال جهت اجــرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن و ســاماندهی کودکان 

کار و خیابانی صرف شود. 
بخش دیگر این بند مربوط به واقعی شدن 
درآمــد دولــت از حق االمتیــاز اپراتورها بود که به 
میــزان ۱۰ درصــد افزایش یافته و مقرر شــده بود 
که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال 
بــا هــدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های 
هزینــه  مجــازی  فضــای  در  نظــارت  و  فرهنگــی 
می شــود و البته مســئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقــررات صــوت و تصویــر فراگیر و نظــارت بر آن، 
منحصــراً به عهده ســازمان تنظیم مقررات صوت 
وســیما  صــدا  ســازمان  فراگیر)ســاترا(  تصویــر  و 

می باشد.

توزیع۱۲ درصد از عوارض ارزش 
افزوده استان تهران در نقاط 

روستایی و عشایری
مجلــس مقــرر کرد که درآمدهــای حاصل از 
اخــذ عوارض ارزش افزوده شهرســتان های تهران 
بــه نســبت 88 درصــد در نقــاط شــهری تهــران و 
شــهر اسامشــهر و ۱۲ درصد در نقاط روستایی و 

عشایری آنها توزیع می شود.

مجلــس در مصوبــه ای دیگــر ســازمان امــور 
واحدهــای  پرونده هــای  کــرد  مکلــف  را  مالیاتــی 
تولیــدی و خدماتــی کــه محــل اســتقرار آنهــا در 
اســتان محــل اســتقرار دفتــر مرکــزی نیســت، به 
اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد 

تولیدی و خدماتی ارسال کند.

ارجاع پرونده های مالیاتی 
تولیدی ها به ادارات محل 

استقرار
امــور  ســازمان  مجلــس  دیگــر  مصوبــه  بــا 
واحدهــای  پرونده هــای  اســت  مکلــف  مالیاتــی 
یــا  حقیقــی  شــخصیت  بــا  خدماتــی  و  تولیــدی 
حقوقــی دارای یــک محــل فعالیــت را کــه محــل 
اســتقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در اســتان 
محل اســتقرار دفتر مرکزی آنها نیســت، به اداره 
کل امــور مالیاتــی اســتان محــل اســتقرار واحــد 

تولیدی و خدماتی ارسال کند.

بیمه واحدهای مسکونی از محل 
دریافت عوارض گاز و برق

در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
مصوبــه ای دیگــر بــه وزارتخانه هــای نفــت و نیرو 
مســکونی  واحــد  هــر  از  ماهانــه  دادنــد  اجــازه 
مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال، مشترکان برق 
مبلــغ یــک هــزار ریــال و از هــر یــک از واحدهــای 
تجــاری مشــترکان گاز و بــرق مبلغ ۱۰ هــزار ریال 
مشــترکان  از  را  مبالــغ  ایــن  درصــد   ۵۰ و  اخــذ 
روســتایی اخذ و منابع حاصله را صرف بیمه این 

واحدها کنند. 

الزام مشاغل پزشکی به 
استفاده از پایانه  فروشگاهی 

مجلــس همچنین صاحبان حرف و مشــاغل 
پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه  فروشگاهی 
کرد؛ بر این اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل 
پزشــکی، پیراپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی 
کــه مجــوز آنهــا از ســوی وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی و یــا ســازمان نظــام پزشــکی 

ایران صادر می شــود و کلیه اشــخاص شــاغل در 
کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره 
حقوقــی و خانــواده مکلفند از پایانه فروشــگاهی 

استفاده کنند.

هزینه بخشی از عوارض گمرکی 
 واردات لوازم آرایشی

برای بیماری های نادر
نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی دیروز 
مصــوب کردنــد کــه از منابــع حاصــل از عــوارض 
گمرکی و ســود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در 

معالجه بیماری های نادر هزینه شود.
بــه عــوارض  ایــن اســاس در ســال ۱۴۰۰  بــر 
آرایشــی  لــوازم  واردات  بازرگانــی  ســود  و  گمرکــی 
بــه  منابــع حاصلــه  و  اضافــه  ۱۵  درصــد   مجموعــاً 
هیــأت امنــای صرفه جویــی ارزی در معالجه بیماران 
اختصــاص می یابــد تــا جهــت خریــد عضــو مصنوعی 
)پروتز( کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و 
هزینه های دارویی بیماران بیماری های نادر از جمله 
اوتیســم، گوشــه، ســلیاک، متابولیــک و بــال پروانه  
داســی  خونــی  کــم  فیبروزیــس،  سیســتیک   ،)eb(
شکل)ســیکل ســل آنمی، ســیکل ســل تاالسمی( و 
بیماری نقص ایمنی مادرزادی و بیماران کولیوی در 
تولیــد آنتــی بادی و بیماری تحلیــل عضانی نخاعی 

مادرزادی )sma( هزینه شود.
مجلــس در مصوبــه ای دیگــر هــزار میلیــارد 
تومان به وزارت کشور برای بازیافت پسماندهای 
حاصــل از مــواد اولیــه، قطعــات و کاالهــای قابــل 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  نظــارت  بــا  بازیافــت 

زیست کشور اختصاص داد.

گزارش دهی سازمان امور 
مالیاتی هر ۳ ماه یکبار به دیوان 

محاسبات 
مجلــس بــا تمدیــد زمــان اجــرای آزمایشــی 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه مــدت یــک 
ســال موافقــت کردند.همچنین ســهم هــر یک از 
دســتگاههای ذینفــع از اجــرای قانــون مالیــات بر 
ارزش افــزوده در ســال ۱۴۰۰ مطابــق بــا قانــون 

سال ۱۳۹۹ است.

تمدید یک ساله اجرای آزمایشی 
قانون مالیات بر ارزش افزوده

خــود  مصوبــات  در  مجلــس  نماینــدگان 
ســازمان امــور مالیاتــی را مکلــف به ارائــه گزارش 
هر سه ماه یک بار درباره نحوه اجرای مالیات بر 
ارزش افــزوده  و نحــوه هزینــه کــرد آن بــه دیوان 

محاسبات کردند.
معافیت مالیاتی سرمایه گذاران 
 مردمی در پروژه های زیربنایی

در سال ۱۴۰۰
معافیــت  جزئیــات  ادامــه  در  مجلســی ها 
مالیاتــی بــرای نقــل و انتقــال دارایی هــا، جهــت 
فراهم ســاختن زمینه ســرمایه گذاری عموم مردم 
بــرای پروژه های زیربنایــی و صنعتی را نیز تعیین 

کردند.
بر اساس این مصوبه هرگونه نقل و انتقال 
دارایــی بــه/ از صندوق هــای ســرمایه گذاری پروژه 
که پذیره نویســی آن ها با مجوز ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار انجــام می شــود، از پرداخت هرگونه 
مالیــات و عــوارض نقــل و انتقــال معــاف اســت. 
همچنیــن مالیــات نقــل و انتقــال و ســود ایجادی 
در شــرکت های موســس، ناشــی از انتقــال آورده 
غیرنقــدی بــه شــرکت های ســهامی عام در شــرف 
تاســیس که به منظور ایجــاد و تکمیل پروژه های 
تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل 
می گیــرد و مجــوز عرصــه عمومــی و تاســیس آن 
از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اخــذ می شــود، 

مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود.
در مصوبــه ای دیگــر مجلــس، شــرکت های 
بیمه گر را مکلف به بررســی حوادث ناشــی از گاز 
و بــرق ظــرف کمتر از دو ماه و پرداخت خســارات 

آن حداکثر تا سه ماه کرد.
هزینــه ای  تبصره هــای  بررســی  جریــان  در 
الیحــه بودجــه، مجلــس بند الحاقــی ۲ به تبصره 
7 ماده واحده بودجه در خصوص شرایط فروش 

اقساطی خودرو به جانبازان موافقت کرد.

تعیین تکلیف مالیات 
اینفلوئنسرها

امــور  مجلــس در مصوبــات خــود ســازمان 
اخــذ  آیین نامــه  ماهــه  تدویــن ۲  بــه  را  مالیاتــی 

مالیات از اینفلوئنسرها ملزم کرد.
بحرینی نماینده مشهد که پیشنهاد دهنده 
این بند الحاقی بود توضیح داد: یک پیشنهاد در 
بخش درآمدی با حمایت نمایندگان مصوب شــد 
و آن هــم ایــن بود که صفحــات مجازی که تعداد 
کاربرانشان باالی ۵۰۰ هزار نفر است و تبلیغات 
می گیرنــد، تبلیغــات آنها مشــمول مالیات باشــد؛ 
به نظر می رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار 
خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی 
جدید ایجاد شــده اســت و اگر دولت خوب عمل 
کند می تواند یک عدالت مالیاتی در این موضوع 

تأمین کند.
وی افــزود: مــا نگــران هســتیم دولــت ایــن 
موضــوع را اجــرا نکنــد بــه خصوص وقتــی که این 
موضوع مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفت 
کــرد. در ادامــه این پیشــنهاد در بخــش هزینه ای 
آن پیش بینــی شــده اســت کــه باید ظــرف دو ماه 
دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیر اقتصاد 

آن را اباغ کند.
ساماندهی فعالیت مالی 

دستگاه های دولتی 
مصوبــات  ادامــه  در  مجلــس  نماینــدگان 
خــود ســاز و کار ســاماندهی فعالیت هــای مالــی 
دســتگاه های اجرایــی را بــرای ســال آینــده تعیین 
کردنــد. بــر این اســاس دســتگاه ها مکلفنــد کلیه 
حســابهای ریالــی خــود )درآمــدی و هزینــه ای( را 
صرفاً از طریق خزانه داری کل کشــور و نزد بانک 

مرکزی افتتاح کنند.
کلیــه  موظفنــد  یادشــده  دســتگاه های 
از  فقــط  را  خــود  پرداخت هــای  و  دریافت هــا 
طریق حســاب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی 
انجام دهند. نگهداری هرگونه حســاب از ســوی 
بانــک  از  غیــر  بانکــی  در  مذکــور  دســتگاههای 
مرکــزی در حکــم تصــرف غیرقانونــی در امــوال 

عمومی است. 

و ۷۰۰  میلیــارد   ۶ بــه  نزدیــک  نیــرو  وزیــر 
میلیــون یــورو از منابع غیر بودجــه عمومی برای 

اجرای طرح های صنعت آب و برق جذب شد.
بــه گــزارش ایرنا، رضــا اردکانیان در مراســم 
افتتــاح ۲۰ پــروژه بــزرگ صنعــت آب و بــرق در ۶ 
اســتان کشــور در قالــب پویــش هــر هفتــه #الف 
ب-ایــران، افزود: بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان 
نیــز از منابــع ریالــی غیــر از بودجــه بــرای اجــرای 
طرح های صنعت آب و برق در سال جاری جلب 

و جذب شده است.

وی، تحقــق ایــن مهــم را  دســتاورد مهمــی بــرای 
خاطرنشــان کرد:  و  برشــمرد  بــرق  و  آب  صنعــت 
افتخار بزرگی است که توانسته ایم منابعی را غیر 
از بودجه دولت را برای اجرای طرح ها جذب کنیم.
اردکانیــان ابــراز امیــدواری کــرد: روند جدب 

منابع غیردولتی در سال های آینده ادامه یابد.
از  بهره بــرداری  بــه  ادامــه  در  نیــرو  وزیــر 
طرح های هفته چهل دوم و سوم پویش هرهفته 
#الف_ب_ایران پرداخت و گفت: این هفته در ۲ 
روز طرح هــای ایــن پویــش به بهره برداری رســید 

کــه در روز نخســت، یکشــنبه هفتــه جــاری ۳۵ 
پــروژه ســازوکاری بــه بهــره بــرداری رســید که  در 
افزایش بهره وری و خدمات رســانی بهتر به مردم 

نقش مهمی دارد.
اردکانیــان، بــه ثمــر رســیدن ایــن طرح هــا و 
پروژه هــا را حاصــل حــس تعلــق خاطر دانســت و 
افزود: بهره برداری های انجام شــده فقط و فقط 
با این حس تعلق خاطری که در همه ایجاد شــد 
ممکن بود و تصویب و دســتور تنها نمی توانســت 

آنها را به این مرحله برساند.

در  تاکنــون  خاطرنشــان کرد:  نیــرو  وزیــر 
مجمــوع ۲۹۱ پــروژه مهــم صنعــت آب و بــرق در 
قالب پویش هر هفته #الف_ب_ایران با سرمایه 
گــذاری حــدود ۶۶ هــزار میلیــارد تومــان بــه اتمام 

رسیده و وارد مدار بهره برداری شده است.
وی افزود: روند بهره برداری از طرح های این 
پویــش تا پایان ســال تــداوم خواهد داشــت و در 
یکــی از روزهــای پایانــی ســال هم زمان بــا افتتاح 
طرح هــای آخــر پویــش، مراســم اختتامیــه آن نیز 
برگــزار خواهــد شــد، ضمــن آنکــه این قطــار برای 

ســال آینــده نیــز تــداوم خواهــد داشــت و به ویژه 
تــا پایــان کار دولــت دوازدهــم ایــن رونــد اجرایــی 

می شود.
اردکانیــان، بــه بررســی الیحــه بودجه ســال 
اســامی  آینــده کل کشــور در مجلــس شــورای 
پرداخــت و ابــراز امیــدواری کــرد: پــس از پایــان 
بررســی نماینــدگان الیحــه بودجه ســال آینده به 
قانونــی تبدیــل شــود کــه امکانــات و تســهیات 
بهتری برای تداوم خدمت رسانی در اختیار وزارت 

نیرو و مجموعه دولت قرار دهد.

ربیعی: پنجره فرصت برای آمریکا در حال بسته شدن است

جذب ۶ میلیارد یورو منابع غیردولتی برای طرح های آب و برق

مهلت ۲ماهه مجلس به دولت برای یافتن ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها 


