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رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد :

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:

حرکت  ۱۵۰هزار میلیارد تومان از

مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش

سپردههای بلندمدت به سمت نقدینگی

رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران گفــت :نقدینگــی
کشــور بــه مبلــغ هــزار و
 ۹۸۰هــزار میلیــارد تومــان
رســیده کــه ســهم پــول در
نقدینگــی از  ۱۲درصــد کل نقدینگــی بــه  ۱۵درصــد افزایــش
یافتــه اســت ،بــر ایــن اســاس  ۱۵۰هــزار میلیــارد تومــان از
ســپردههای بلنــد مــدت کاســته شــده و بــه نظــر مــی رســد
کــه ایــن نقدینگــی احتمــاال بیشــتر در ســوداگری بــه کار
گرفتــه مــی شــود.
«مســعود خوانســاری» در نشســت هیــات نماینــدگان از هیات
دولــت بــرای پذیــرش ســه درخواســت جدیــد اتــاق بازرگانــی
تهــران قدردانــی کــرد و گفــت :نخســتین موضــوع بخشــودگی
جرایــم مالیاتــی بــود کــه تــا آبــان مــاه بــرای پرداخــت آن
فرصــت داده شــد ،دومیــن مطلــب موضــوع تمدیــد تجدیــد
ارزیابیهــا و ســومین درخواســت قبــول ارز ماشــینآالت
بــرای خــط تولیــد بــود تــا بــا قیمــت زمــان گشــایش
انجــام شــود .وی بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده در
نشســتهای تخصصــی کمیســیونها اظهــار داشــت :قــرار
اســت کمیســیون صنعــت بــرای رســیدگی بــه مشــکالت و
مســائل شــهرکهای صنعتــی ،کارگــروه ویــژهای بــا کمــک
وزارت صنعــت تشــکیل دهــد .کمیســیون تســهیل تجــارت
نیــز قــرار اســت بــا کمــک مرکــز آمــوزش و بانــک مرکــزی
دوره ای در ارتبــاط بــا نحــوه رفــع تعهــد ارزی افــرادی کــه
صــادرات دارنــد ،ترتیــب دهــد .خوانســاری افــزود :پیشبینــی
شــده مالیــات بــر ارزش افــزوده صــادرات ظــرف یــک مــاه
بــه صادرکننــده بازگشــت داده شــود ،امــا در قانــون بودجــه
ســال گذشــته بنــدی قیــد شــده کــه تــا تعهــد ارزی آنهــا
انجــام نشــده ،ایــن مبلــغ نبایــد پرداخــت شــود کــه باعــث
مــی شــود  ۶یــا  ۷مــاه نقدینگــی در اختیــار صادرکننــده
قــرار نگیــرد .قــرار اســت کمیســیون کســبوکار بــا ســران
قــوا مکاتبــه داشــته باشــد تــا نقدینگــی صادرکننــدگان در
اختیارشــان قــرار گیــرد .رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
اشــاره بــه آمــار و ارقــام موجــود در زمینــه تجــارت گفــت:
واردات در پنــج ماهــه نخســت امســال حــدود  ۱۷میلیــارد و
 ۷۳۹میلیــون دالر بــوده کــه هفــت درصــد کاهــش را نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل نشــان میدهــد .ایــن کاهــش
در ارتبــاط بــا کشــور چیــن ،کــره جنوبــی و فرانســه بــوده
چــون قطعــات منفصلــه ماشــین آالت از ایــن کشــورها واردات
داشــتیم .از طــرف دیگــر واردات از  ۲کشــور ترکیــه و هنــد
رونــد افزایشــی داشــته اســت.

وزیر صنعت در کارگروه تنظیم بازار:

صادرات کاالهای غیرکیفی
و غیراستاندارد متوقف میشود

وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت گفــت :باید صــادرات
کاالهــای غیــر کیفــی و غیــر
اســتاندارد متوقــف شــود ،این
یــک تکلیــف اســت و صادرات
اینگونــه کاالهــا عــاوه بــر
اینکــه از نظــر شــرعی درســت نیســت بــه آبــروی کشــور
آســیب میزنــد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از
وزارت صنعــت ،رضــا رحمانــی در کارگــروه تنظیــم بــازار بــا
تأکیــد بــر ایــن مطلــب ،افــزود :بــه حمــداهلل امــروز آرامــش
بــر بــازار کشــور حکمفرمــا اســت و رصــد کاالهــای اساســی
و مــورد نیــاز مــردم بــه صــورت روزانــه انجــام مــی شــود و
کاهــش یــا افزایــش قیمــت هــا مــورد پایــش قــرار مــی
گیــرد .وی کارگــروه تنظیــم بــازار را از کارگــروه هــای جــدی
و فعــال دانســت و تصریــح کــرد :مســایل در ایــن کارگــروه
بــه صــورت کارشناســی موشــکافی مــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مــورد ممنوعیــت ثبــت
ســفارش برنــج وارداتــی تــا پایــان فصــل برداشــت ،بیــان
کــرد :اتفــاق غیرمعمولــی رخ نــداده و از اول هــم بنــا بــر ایــن
بــود کــه در جهــت حمایــت از تولیــد داخــل ،برنــج در فصــل
برداشــت وارد نشــود.

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا اشــاره بــه
برگــزاری جلســات هماهنگــی و تصمیمگیــری در ســازمان،
بــا حضــور نماینــدگان اتــاق اصنــاف و وزارت صمــت و ســایر
مراجــع و تشــکل هــای صنفــی و حرفــه ای ذیربــط ،از
تعییــن فهرســت نهایــی صاحبــان مشــاغل مشــمول نصــب
ســامانه صنــدوق فــروش خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــد علــی پارســا ،بــا اشــاره بــه مفــاد
مــاده ( )3آییــن نامــه اجرایــی تبصــره ( )2مــاده ()169
قانــون مالیاتهــای مســتقیم مبنــی بــر تعییــن مشــاغل
مشــمول نصــب ســامانه صنــدوق فــروش عنــوان کــرد :بــر
اســاس مصوبــه اخیــر ،مشــاغل و حــرف زیــر مشــمول نصــب
ســامانه فــروش هســتند:
-1وکال-2 ،مشــاوران حقوقــی و مشــاوران خانــواده،
-3دفاتــر اســناد رســمی-4 ،مشــاورین امــاک-5 ،تــاالر
پذیرایــی ،رســتوران هــا ،چلوکبابیهــا ،کبابیهــا ،اغذیــه
فروشــیها و فســت فودیهــا ،ســفره خانههــای ســنتی
و کافــی شــاپها ،کترینگهــا و تهیــه غذاهــا ،قهــوه
خانههــا ،ســالنهای غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا ،بــاغ ســراها،
طباخیهــا ،آش و حلیــم پــزی هــا ،جگرکیهــا ،کتــه
کبابیهــا ،بریانــی فروشــیها و مشــاغل مشــابه،

-6مرکــز اقامتــی از قبیــل هتــل هــا ،هتــل آپارتمانهــا،
مهمــان پذیرهــا ،مهمــان ســراها ،مهمــان خانههــا،
مســافرخانهها ،بــاغ ویالهــا ،اقامتگاههــای بیــن راهــی و
متلهــا-7 ،نمایشــگاه هــا و فروشــگاههای وســایط نقلیــه
موتــوری( بــه اســتثنای ماشــین آالت راهســازی ،ســاختمانی
و کشــاورزی)-8 ،آرایشــگاههای مردانــه و زنانــه،
-9آجیــل و خشــکبار فروشــیها(به اســتثنای مشــمولین
مــاده ( )81قانــون مالیــات هــای مســتقیم و واردکننــدگان)،
-10قنادیهــا و شــیرینی فروشــیها ،آب میــوه فروشــی
هــا ،بســتنی و فالــوده فروشــی هــا،
-11میــوه و تــره بــار فروشهــای مســتقر در میادیــن
میــوه و تــره بــار ،بــار فروش ـیهای میــوه و تــره بــار ،میــوه
فروشــیها-12 ،مجموعــه هــای فرهنگــی و ورزشــی،
-13لــوازم تحریــر و نوشــت افــزار فروش ـیها( بــه اســتثنای
تولیــد کننــدگان و وارد کننــدگان)،
-14بازیهای رایانه ای(گیم نت ها) و کافینت ها،
-15دفاتــر خدمــات ارتباطی(دفتــر خدمــات مشــترکین
تلفــن همــراه و ثابــت و خدمــات پســتی) ،دفاتــر خدمــات
الکترونیکــی( از جملــه دفاتــر پلیــس ، 10+دفاتــر خدمــات
الکترونیــک شــهر ،دفاتــر خدمــات پیشــخوان دولــت و
خدمــات الکترونیــک قضایــی).
پارســا یــادآور شــد :صاحبــان مشــاغل مذکــور ،از ابتــدای
ســال  1399ملــزم بــه اســتفاده از ســامانه صنــدوق فــروش

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران :

ایجاد خط اعتباری برای رونق تولید در بخش خصوصی صنعت نفت
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
بــا اشــاره بــه اینکــه امضــای قراردادهــای جدیــد در صنعــت
نفــت میتوانــد تحرکــی بــرای ســفارش ســاخت تجهیــزات
بــه بخــش خصوصــی بــه وجــود آورد ،گفــت :بــرای تامیــن
نقدینگــی مــورد نیــاز ،الزم اســت بــه ســازندگان خــط
اعتبــاری اختصــاص داده شــود.
«رضــا پدیــدار» در گفتوگــو بــا ایرنــا ادامــه داد :بــا ایــن
روش ،بخشــی از نیازهــای ســازندگان بــا اســتفاده از ایــن
خــط اعتبــاری تامیــن میشــود و بــه تدریــج بــا دریافــت
پــول،میتواننــد آن را بازپرداخــت کننــد.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،بــا بیــان اینکــه
تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت در داخــل کشــور مربــوط

بــه دودهــه پیــش اســت ،افــزود :اواخــر دهــه  ، ۷۰گروههــای
کاالیــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت ایــران در بخشهــای بــاال
دســت ،میاندســت و پاییندســت و در حوزههــای مختلــف
نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی مشــخص شــد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن گروههــای تخصصــی در طبقهبنــدی
موضوعــی بــه  ۱۰گــروه کاالیــی تقســیم شــدند و تــا قبــل از
تحریمهــای اخیــر حــدود  ۷۰درصــد میانگیــن وزنــی تولیــد
تجهیــزات صنعــت نفــت در داخــل کشــور تولیــد میشــد
امــا بــا بازگشــت تحریمهــا و عــدم امــکان واردات برخــی
مــواد اولیــه ماننــد ســوپرآلیاژها ،ســقف تولیــد داخلیســازی
کاهــش پیــدا کــرد.
پدیــدار بــه دعــوت وزارت نفــت از ســازندگان داخلــی بــرای

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی :

الیحه آزادسازی سهام عدالت به زودی در مجلس بررسی میشود

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد
ملــی و اصــل  44گفــت :الیحــه آزادســازی
ســهام عدالــت کــه در کمیســیون اصلــی
تصویــب شــده ،بــه زودی در جلســه علنــی
مجلــس بررســی میشــود.
حمیدرضــا فوالدگــر در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری فــارس ،در مــورد الیحــه
آزادســازی ســهام عدالــت در مجلــس ،گفــت:
ایــن الیحــه پــس از تصویــب در کمیســیون
اصلــی بررســیکننده یعنــی کمیســیون
اصــل  44بــرای ادامــه بررســی در جلســه
علنــی صحــن مجلــس بــه هیــأت رئیســه
مجلــس فرســتادیم کــه تشــریفات اداری آن و
کار ویرایــش الیحــه انجــام میشــود و بــرای
بررســی در جلســه علنــی صحــن اصلــی
مجلــس آمــاده میشــود.
وی گفــت :دو هفتــه پیــش گــزارش نهایــی
کمیســیون اصــل  44در مــورد الیحــه
آزادســازی ســهام عدالــت را بــرای هیــأت
رئیســه فرســتادیم ،امــا در نوبــت بررســی،
لوایــح و طرحهــای زیــادی در نوبــت
هســتند ،امــا چــون الیحــه از ســوی ارســال
شــده ،مجلــس میخواهــد سرنوشــت ایــن
الیحــه امســال تعیینتکلیــف شــود.
بــه گفتــه فوالدگــر ،نماینــده مــردم اصفهــان
در مجلــس ،چــه بســا دولــت درخواســت

اولویــت در بررســی الیحــه آزادســازی ســهام
عدالــت ارائــه کنــد و از مجلــس تقاضــای
فوریــت کنــد ،کــه اگــر دولــت ایــن کار را
انجــام دهد،چــون الیحــه از ســوی دولــت
بــوده بهتــر اســت ،امــا روش دیگــری هــم
وجــود دارد  50نماینــده مجلــس امضــا جمع
کننــد و بررســی آن را بــا اولویــت انجــام
دهنــد ،یــا اینکــه هیــأت رئیســه مجلــس بــا
تصویــب نماینــدگان ،دســتور جلســه را تغییــر
دهــد و نوبــت ایــن الیحــه زودتــر انجــام
شــود .رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از
تولیــد و اصــل  44دربــاره اینکــه آزادســازی
ســهام عدالــت بــه چــه صورتــی خواهــد بــود،
گفــت :براســاس مصوبــه کمیســیون اصــل 44
اختیاراتــی بــرای مشــموالن ســهام عدالــت
درنظــر گرفتهایــم ،از جملــه اینکــه میتــوان
بــه روش صندوقهــای قابــل معاملــه بورســی
موســوم بــه  ETFکــه ســهامداران عدالــت
دارنــدگان واحدهــای ایــن صندوقهــا باشــند
و مردمــی کــه در ســامانه ســهام عدالــت
ســازمان خصوصیســازی ثبتنــام کننــد
و میتواننــد از آن اســتفاده کننــد و مهلــت
بــرای ثبتنــام در ســه نوبــت تمدیــد شــده
اســت و یعــد از اینکــه اســامی مشــموالن
در ســامانه ســهام عدالــت قــرار گرفــت ،مــی
تواننــد از آن اســتفاده کننــد.

(پایانــه پرداخــت متصــل بــه شــبکه پرداخــت بانکــی) و
صــدور صورتحســاب فروش(فاکتــور) مطابق مقررات هســتند.
وی افــزود :از کلیــه صاحبــان مشــاغل و حــرف مذکــور دعوت
بــه عمــل میآیــد کــه از ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری،
بــا مراجعــه بــه درگاه عملیــات الکترونیکــی ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور بــه نشــانی الکترونیکــی https://tax.gov.
 irنســبت بــه ثبــت ســریال اســتاندارد پایانــه یــا پایانــه
هــای پرداخــت متصــل بــه شــبکه پرداخــت بانکــی خــود (
کارتخوانهــای بانکــی) اقــدام کننــد.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اظهــار کــرد:
مودیــان هنــگام مراجعــه بــه ســامانه الکترونیکــی مذکــور،
وارد ســامانه ثبــت نــام الکترونیکــی و ارایــه شــماره اقتصــادی
شــده ،در قســمت ثبــت مشــخصات صنــدوق فــروش و
حافظــه مالیاتــی و پــس از وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز
عبــور ،نســبت بــه ثبــت مشــخصات اقــدام کننــد.
گفتنــی اســت ،ســازمان امــور مالیاتــی کشــور پیــش از ایــن
و در اجــرای حکــم بنــد (ی) تبصــره ( )6قانــون بودجــه ســال
 ،1398صاحبــان مشــاغل پزشــکی ،پیراپزشــکی ،داروســازی
و دامپزشــکی را ملــزم بــه ثبــت نــام در نظــام ســامانه فــروش
و نصــب و اســتفاده از پایانــه فــروش از ابتــدای مهرمــاه ســال
جــاری کــرده بــود .همچنیــن مرکــز پاســخگویی بــه هــر
گونــه مشــکل یــا ابهــام در خصــوص فراخــوان مذکــور نیــز
شــماره تلفــن  1526اســت.
رونــق تولیــد اشــاره کــرد و گفــت :بــه اعتقــاد بخــش خصوصی
تولیــد زمانــی رونــق میگیــرد کــه پروژههــای نفــت و گاز
فعــال شــوند امــا بــه دلیــل محدودیــت مالــی و بدهــی دولــت
بــه ســازندگان پروژههــای فعــال کاهــش داشــت .بــه گفتــه
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
پیشــنهاد ایــن بــود تــا دولــت بــا خــودش قــرارداد نبنــدد
و شــرکتهای خصوصــی بــه کنسرســیومهای تخصصــی
تبدیــل شــوند و بــا آنهــا قــراداد بســته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوار هســتیم در اجــرای ایــن مهــم
حمایتهــای الزم انجــام شــود ،ادامــه داد :وزیــر نفــت نیــز
بــر ضــرورت حمایــت قــوای ســه گانــه در توســعه میــدان
مشــترک تاکیــد کــرده اســت .پدیــدار بــه امضــای قــرارداد
توســعه میــدان گازی بــال اشــاره کــرد و افــزود :امضــای ایــن
قــرارداد میتوانــد تحرکــی را بــرای ســفارش تجهیــزات بــه
بخــش خصوصــی بــه وجــود آورد امــا هنــوز مشــخص نیســت
ایــن اراده چــه زمانــی محقــق خواهــد شــد.

وزارت صنعت تاکید کرد:

ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت ممنوع است

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کــرد:
ثبــت ســفارش برنــج وارداتــی تــا پایــان
فصــل برداشــت ممنــوع اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز اطالعرســانی
ایــن وزارتخانــه شــب گذشــته در اطالعیـهای
کــه در پایــگاه اطالعرســانی آن منتشــر
شــده ،اعــام کــرد »:در جهــت حمایــت از
تولیدکننــدگان داخلــی مجــددا ً بــه اطــاع
میرســاند کــه ثبــت ســفارش برنــج وارداتــی
تــا پایــان فصــل برداشــت ممنــوع بــوده و
برنــج وارداتــی تــا پایــان فصــل برداشــت در
شــبکههای توزیــع عرضــه نخواهــد شــد».
ایــن اطالعیــه در حالــی اســت کــه اخیــرا
موضــوع ممنوعیــت واردات برنــج و توقــف
مقــداری از ایــن محصــول در گمــرک،
خبرســاز شــده اســت.
اخیــرا برخــی تجــار برنــج اظهــار کردهانــد
کــه  ۱۵۰هــزار تــن برنــج وارداتــی آنهــا بــه
دلیــل عــدم تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی و
ممنــوع شــدن واردات ،در گمــرک مانــده و
امــکان ترخیــص پیــدا نکــرده اســت.
در واکنــش بــه ایــن موضــوع دبیــر انجمــن
تولیدکننــدگان برنــج در گفتوگــو بــا
ایســنا گفــت :تاجرانــی کــه میگوینــد
برنجهایشــان در گمــرک مانــده اســت ،تــا
زمانــی کــه کشــور بــه برنــج نیــاز نــدارد،

برنجهایشــان را در یــک مــکان ســالم نگــه
دارنــد و وارد کشــور نکننــد.
بــه گفتــه جمیــل علیــزاده شــایق« ،از ســال
 ۱۳۹۶تــا ســه ماهــه اول ســال ۱۳۹۸
مجموعــا بیــش از  ۳میلیــون تــن برنــج وارد
کشــور شــده اســت در حالــی کــه نیــاز مــا
بــرای واردات برنــج تــا پایــان ســال ۱۳۹۸
معــادل  ۲میلیــون و  ۱۰۰هــزار تــن اســت؛
بنابرایــن از پایــان خــرداد ســال  ۱۳۹۸نبایــد
برنــج وارد کشــور میشــد بلکــه مقــداری از
برنجهایــی هــم کــه وارد شــدهاند ،نبایــد
وارد بــازار میشــدند.
تاجــری کــه برنــج وارد میکنــد خیلــی
زرنگتــر از ایــن حرفهــا اســت کــه
برنجــش در گمــرک بمانــد .پــس اول
حــرف آنهــا را جــدی نگیریــد و دوم اینکــه
ســالها اســت کــه از اول مــرداد مــاه تــا
آبــان مــاه واردات برنــج ممنــوع میشــود.
بنابرایــن هــر تاجــری کــه کمــی تجربــه
در کار تجــارت داشــته باشــد میدانــد کــه
بایــد قــراردادش را طــوری تنظیــم کنــد کــه
قبــل از  ۳۱تیــر جنسهایــش ترخیــص
شــده باشــند؛ همچنیــن امســال ممنوعیــت
در اواخــر مــرداد مــاه شــروع شــد کــه اگــر
تاجــر برنامهریــزی میکــرد ایــن ممنوعیــت
تاثیــری بــر ورود جنســش نمیگذاشــت».

