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مسکن

ساخت و فروش امالک مشمول
مالیات شد

براس��اس مصوب��ه مجلس درآمد ناش��ی از
س��اخت و فروش هر نوع س��اختمان مش��مول
مالی��ات بر درآم��د ام�لاک ش��د .نمایندگان
مجلس شورای اس�لامی در جلسه علنی صبح
دی��روز پارلمان الیحه یک فوریتی اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.
وکالی مل��ت با تصویب بن��د  15این الیحه که
براساس آن ماده  76قانون مالیاتهای مستقیم
اصالح میشد ،مقرر کردند در مواردی که نقل
و انتقال امالک حس��ب مورد مش��مول مالیات
بر نق��ل و انتق��ال قطعی و مالیات بر س��اخت
و س��از باش��د ،وجه دیگ��ری باب��ت مالیات بر
درآم��د این نقل و انتقال ،منظور نخواهد ش��د.
بهارستاننش��ینان همچنین با تصویب بند 16
این الیحه یک متن را جایگزین ماده  77قانون
مالیاتهای مستقیم کردند.
براس��اس مصوبه مجلس مقرر ش��د درآمد
اش��خاص حقیقی و حقوقی ناش��ی از ساخت و
فروش هر نوع س��اختمان حسب مورد مشمول
مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم
و پنجم باب س��وم قانون مالیاتهای مس��تقیم
خواهد بود .براساس تبصره یک این ماده مصوب
ش��د اولین نقل و انتقال این ساختمانها عالوه
ب��ر مالیات نق��ل و انتقال قطع��ی موضوع ماده
 59این قانون ،مش��مول مالیات علیالحس��اب
ب��ه ن��رخ  10درصد به مأخ��ذ ارزش معامالتی
ملک مورد انتقال اس��ت .مالیات قطعی مؤدیان
موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات
مربوط تعیین میشود .به موجب تبصره  2این
ماده مقرر شد ش��مول مقررات این ماده درباره
س��اخت و فروش س��اختمان توس��ط اشخاص
حقیقی منوط به آن است که بیش از  3سال از
تاریخ صدور گواهی پایانکار آن نگذشته باشد.
همچنی��ن در تبصره  3این ماده ش��هرداریها
موظف ش��دند همزمان با صدور پروانه ساخت
و همچنی��ن هنگام ص��دور پای��ان کار مراتب
را به منظور تش��کیل پرونده مالیات��ی به اداره
ام��ور مالیاتی ذیرب��ط به ترتیبی که توس��ط
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور تعیین میشود،
گزارش کنند.

وطن امروز

بازارچه

تغییر اظهارات وزیر اقتصاد در کمتر از  5روز

پیشبینی تورم  ۱۵درصدی  ۹۳پسگرفته شد

گروه اقتص�ادی :در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد
از ت��ورم  ۱۵درصدی در س��ال  ۹۳س��خن گفته بود،
جدیدترین اظه��ارات تورمی وی حکایت از آن دارد که
طیبنیا و دولت تورم  ۲۵درصدی را برای پایان س��ال
 ۹۳پیشبین��ی کردهاند و تورم  ۱۵درصدی پیشبینی
صندوق بینالمللی پول است .علی طیبنیا ،وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی چند روز پیش در اجالس خبرگان
طی اظهاراتی اعالم کرده بود نرخ تورم در س��ال آینده
به  15درصد خواهد رس��ید و ب��ا تاکید بر این موضوع
مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی
و کاه��ش تورم دانس��ته بود اما تنها چن��د روز بعد از
اع�لام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در س��ال ، 93
گفتوگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور
اقتصادی و دارایی با موضوع مش��خص «تورم» منتشر
ش��د که در آن طیبنیا تورم  15درصدی را پیشبینی
صندوق بینالمللی پول دانسته و گفته است نرخ تورم
هدف دولت برای سال آینده  25درصد خواهد بود .این
درحالی است که طیبنیا در جمع خبرگان که مشروح
اظهارات آن توس��ط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره
به کاهش میزان تورم  5/5درصدی در بهمن ماه س��ال
گذش��ته به 0/4درصد در بهمن ماه امس��ال ،این امر را
نمایانگ��ر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درس��ت
در ماههایی دانس��ت که همواره در تمام سالهای اخیر
شاهد افزایش تورم بودهایم .طیبنیا همچنین تصریح
ک��رده بود که «اگر به لط��ف الهی بتوانیم همین روند
را ادام��ه دهیم ،تورم س��ال آینده ما ب��ه زیر  15درصد
خواهد رس��ید» البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی
وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15
درصدی در س��ال آینده آن هم همزم��ان با اجرای فاز
دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی
دور از انتظار بود و ش��اید به همین خاطر هم است که
طیبنیا در اظهاراتی تازه تورم  15درصدی را پیشبینی
صندوق بینالمللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم
 25درصدی مدنظر دولت تاکید کرده است .اما طیبنیا

پس از توافق وزیر نفت و رئیس سازمان بورس،
هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ایران هم با عرضه
نفت خ��ام در بورس انرژی موافقت ک��رد و از بهار
سال آینده به طور متوسط روزانه  5هزار بشکه نفت
در بورس عرضه خواهد شد .پس از عرضه میعانات
گازی ،گاز مای��ع و برخ��ی از فرآوردههای نفتی در
بورس ان��رژی ،وزارت نفت و س��ازمان بورس برای
عرضه نف��ت خام در تاالرهای شیش��های به توافق
رس��یدند .از ای��ن رو پس از صدور دس��تور عرضه

اخیرا با اشاره به موفقیتهای دولت درکاهش نرخ تورم،
اظهار داشت :خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و
سطح عمومی قیمتها جهتگیری نزولی مطلوبی دارد.
ن��رخ تورم ماهانه در بهمن ماه ب��ه حداقل خود در 30
ماه اخیر رس��ید .تورم ماهانه پ��س از آغاز بهکار دولت
تدبیر و امید به س��طوح پایینی تنزل یافته است .وی با
بیان اینکه نرخ تورم ماهان��ه در بهمنماه به 0/4درصد
رسید درحالیکه این نرخ در بهمنماه سالقبل در اوج
خود در س��الهای اخیر و بیش از 5/3درصد بوده است،
گفت :میانگین تورم ماهان��ه در  6ماه ه پس از رویکار
آمدن دولت یازده��م  0/99درصد بوده درحالی که در
سال  1391میانگین تورم ماهانه 2/93درصد بوده است.
تورم نقطهبهنقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سالجاری
به باالترین س��طح خود در سالهای اخیر یعنی 45/1
درصد رس��ید با س��رکارآمدن دولت تدبیر و امید روند
ی گرفت و در بهمن ماه به  22/8تنزل یافت .نرخ
نزول�� 
تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه  1392نسبت به
دوازده ماه منتهی به بهمن ماه  1391نیز به  36/7درصد
کاهش یافت ه اس��ت .وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه

باتوجه به آثار نامناسبی که نرخهای باالی تورم بر اوضاع
اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کام ً
ال امیدوارکننده
و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی میشود،
اف��زود :مجموعهای از عوامل دستبهدس��ت همداده تا
چنین جهتگیری مطلوبی شکل بگیرد .بیشک بخشی
از ای��ن موفقیت در اثر سیاس��تهای صحیح اقتصادی
دولت بوده است .به گفته وی ،به تعویق انداختن افزایش
قیمت حامله��ای انرژی بهرغم مجوز مجلس در قالب
قانون بودج ه سال  ،92مقاومت مجدان ه رئیسجمهور و
دولت در برابر بیانضباطی پولی بویژه رش��د پای ه پولی
و دس��تاندازی به مناب��ع بانک مرکزی ب��رای جبران
کس��ری بودجه ،اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و
تالش برای جلوگیری بیثباتی نرخ ارز ،اصلیترین این
سیاستها بوده است .درکنار این عوامل ،موفقیت دولت
در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابلمالحظهای بر مهار
انتظارات تورمی داش��ته است .نباید از اثر وقوع حماسه
سیاس��ی در خردادماه سالجاری و رویکارآمدن دولت
تدبیر و امید در آغاز این روندها و ش��کلگیری چنین
موفقیتی نیز غفل��ت کرد .طیبنیا تاکید کرد :عالوهبر

بورس نفتی میشود!

طالی سیاه در بورس انرژی توسط بیژن زنگنه ،این
پیشنهاد وزیر نفت در هیات مدیره شرکت ملی نفت
ایران به تصویب رس��ید .بر این اس��اس پیش بینی
میش��ود با نهای��ی کردن برخی از س��از و کارهای
عرضه بورس��ی ،از بهار سال آینده برای نخستینبار
روزان��ه حدود  5هزار بش��که نفت خ��ام در بورس
انرژی عرضه ش��ود .این عرضه نفتی به دنبال توافق

و مذاکرات علی صالحآبادی رئیس س��ازمان بورس
و اوراق بهادار ،بی��ژن زنگنه وزیر نفت و رکنالدین
جوادی مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران انجام
میگیرد .سیدعلی حسینی ،مدیرعامل بورس انرژی
هم در گفتوگو با مهر با تش��ریح دستورات جدید
وزیر نفت برای عرضه نفت خام در بورس از تصویب
عرضه بورسی نفت توسط هیات مدیره شرکت ملی

این دو عامل ،باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت
جدید بهعنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد.
مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کردهاند و با بزرگواری
بهرغم مشکالت موجود با سیاستهای دولت همراهی
میکنند که برای ما ارزشمند است .وزیر اقتصاد درباره
پیشبین��ی از وضعیت تورمی س��ال  ،93تصریح کرد:
تداوم این روند کامال به اس��تمرار سیاستها و شرایطی
بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده
است .قطعا بازگشت مجدد به بیانضباطیهای پولی و
مالی حاکم درگذش��ته ،روی آوردن به شوکدرمانی در
سیاستگذاری اقتصادی ،اختالل در روندهای مطلوبی که
در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکلگرفته
است میتواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف
یا معکوس کند .وی افزود :تعهد دولت و بهتر است بگویم
مجموع ه نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ
تورم ش��رط الزم برای اس��تمرار روند نزولی تورم است.
اخیرا ً صندوق بینالمللی پول نرخ تورم برای سال 1393
را بی��ن  15تا 20درصد پیشبینی کرده اس��ت .گرچه
دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص
به مجموعه ش��رایط و تحوالت سیاس��ی -اقتصادی و
تکانههای محتمل در این حوزهها ،نرخ تورم 25درصدی
را برای پایان سال آتی هدفگذاری کرده است اما نشانهها
و ش��واهد امیدبخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.
اهمیت دارد که بتوانیم سیاس��تهایی را اجرا کنیمکه
همراه ب��ا تداوم روند نزولی تورم ،ب��ه رونق تولید یاری
رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمیکه اقتصاد
گرفتار آن بوده اس��ت ،عبور کنیم .طیبنیا با اشاره به
رک��ود تورمی در اقتص��اد ایران ،اظهار داش��ت :اقتصاد
ایران در س��ال  ،1391شرایط بسیار دشواری را از نظر
وقوع همزمان رکود و تورم داش��ت .در س��الجاری به
س��مت خروج از این وضعیت حرکت کردهایم .عالوهبر
موفقیتهاییکه در مهار تورم داشتهایم از شدت رکود
نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت
رونق اقتصادی باشیم.

نفت خب��ر داده بود .به گزارش مهر ،در حال حاضر
یکس��ری زیرس��اختهای فنی و عملیاتی توسط
ش��رکت ملی نفت برای بارگی��ری و حمل فیزیکی
نفت خام در سطح کشور در حال انجام بوده ضمن
آنکه قرار است نفت خام عرضه شده در بورس انرژی
صرف��ا برای تامین خوراک پاالیش��گاههای کوچک
داخلی انجام ش��ود و تاکنون شرایط صادرات نفت
به بازارهای بینالمللی از طریق بورس انرژی فراهم
نشده است.
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ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2495

-

یورو

3462

-

پوند

4172

-

یکصد ین ژاپن

2415

-

ريال قطر

685

-

يوان چين

407

-

ليرتركيه

1131

-

درهم امارات

679

-

قیمت(تومان)

تغییر

965000

-

970000

2000

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

500000

-4000

300000

2000

198000

2000

98700

-

( 1340دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

102/69

1/28

109/00

1/95

104/37

2/34

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

77515/6

-0/91

شاخص  30شركتبرتر

3691/8

-1/02

شاخص بازار اول

57365/1

-0/95

شاخص بازار دوم

150227/4

-0/84

شاخصصنعت

64805/1

-0/82

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

يايران
تراكتورساز 
آهنگر 
ي گلتاش

۳۰۷۴

90/69

خوارزمي
پگاهاصفهان
گذاري
شيرپاستوريزه
ح .سرمايه

۷۰۴

7/98

مارگارين
بازنشستگي
ح.سرمايهگذاري

۲۴۹۴

7/92

ي
صنعتو 
بهشهر سينا
سراميك
ي
ح  .كاش 

۱۳۸۵۰

7/28

ت
لبنيا 
ك فلزات
نو
معادپا 
ح  .توسعه

۲۵۹۹

7/13

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سرمايهگذاريصنوين-مختلط

۱

-99/99

گسترش نفت و گاز پارسيان

۹۴۳۸

-11/12

ح .دادهپردازيايران

۱۹۷۱

-7/98

ي سعدي
ح .كاش 

۲۲۹۶

-6/89

نوردآلومينيوم

۵۰۹۰

-3/96

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورسژوهانسبورگ
بورس لندن
بورساسترالیا

14897/63

176/15

16395/88

227/85

47499/43

-0/22

3659/96

-11/92

545/3

45/6

