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روی موج کوتاه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مقرر کردند، حقوق های زیر دو میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان حقوق بگیران دولتی 

از مالیات معاف شوند.
به گزارش مهر، در جلســه علنی 
نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی بررسی تبصره ۶ الیحه بودجه 
در دســتور کار صحــن علنی مجلس 

قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بند الف تبصره 
۶ الیحه بودجه، عالوه بر این، درآمد زیر 
دو میلیون و ۱۵۰ هــزار تومان افراد در 
بخش خصوصی و کسبه و بازاری ها را نیز 

از پرداخت مالیات معاف کردند.
بر اســاس بند الف تبصره ۶ سقف 
معافیــت مالیاتی موضــوع ماده ۸۴ 
قانون مالیات های مســتقیم در سال 
۹۸ ســاالنه مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال 

تعیین می شود.
نرخ مالیات بــر کل درآمد کارکنان 
دولتــی و غیردولتی اعــم از حقوق و 
مزایای فوق العاده )به استثنای تبصره ۱ 
و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم 
و اصالحات بعــدی آن با رعایت ماده ۵ 
قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط 
به اعضای هیات علمی( کارانه مازاد بر 

مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول 
مالیات ســاالنه ۱۰ درصد و نسبت به 
مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ســاالنه ۱۵ درصد و 
نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر 
آن مشمول مالیات ســاالنه ۲۰ درصد 
و نســبت به مازاد چهار برابر تا ۶ برابر 
مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به 

مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد است.
میزان معافیت مالیاتی اشــخاص 
موضــوع مــواد ۵۷ و ۱۰۱ قانــون 
مالیات های مستقیم ساالنه مبلغ ۲۵۸ 

میلیون ریال تعیین می شود.

مخالفت با افزایش سقف 
معافیت مالیاتی 

در جریان بررســی ایــن تبصره، 
پیشنهاداتی برای افزایش سقف معافیت 
مالیاتی دستمزد حقوق بگیران دولت 
مطرح شد. محمد قســیم عثمانی با 
تاکید بر اینکه بودجه باید سپر دفاعی 
در برابر هجوم تورم به معیشــت مردم 
باشد، پیشنهاد افزایش سقف معافیت 
حقوق به سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 

را ارائه داد.
نمایندگان با ۷۳ رأی موافق، ۹۲ رأی 
مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ 

نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد 
مخالفت کردند.

پس از آن، سلیمی نماینده محالت 
گفت: پیشــنهاد من این است سقف 
معافیت مالیاتی در سال ۹۸ ساالنه مبلغ 

۴۸۰ میلیون ریال تعیین شود.
پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و 
بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: 
در صورت اجرای این پیشنهاد ۹۴ درصد 
از حقوق بگیران دولت از پرداخت مالیات 
معاف می شوند و این امر موجب کاهش 

اعتبارات عمرانی شما خواهد شد.
وکالی ملت با ۶۹ رأی موافق، ۱۰۲ 
رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 
۲۱۴ نماینده حاضــر در مجلس با این 

پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
در ادامه، عبدالرضا مصری نماینده 
مردم کرمانشاه از تفاوت سقف مالیاتی 
حقوق بگیران دولــت و حقوق بگیران 
بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: باید 
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 
بخش خصوصی نیز مانند حقوق بگیران 
بخش دولتی به دو میلیون و ۷۵۰ هزار 

تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: طبق الیحه بودجه، 
سقف معافیت مالیاتی بخش خصوصی 
و کسبه درآمد ماهانه ۲ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان است؛ سقف معافیت مالیاتی 

باید برای تمام مردم یکسان باشد.
دوستان به شدت به دنبال 
کاهش درآمد دولت هستند

پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و 
بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: 
تنها درآمد دولت، درآمد مالیاتی است. 

امروز دوستان به شدت به دنبال کاهش 
درآمد دولت هستند.

وی افزود: معافیت های مالیاتی که 
برای حقوق کارمندان به تصویب رسیده 
است، موجب خواهد شــد ۷۰ درصد 

کارمندان مالیات نپردازند.
این مقام مســئول اظهارداشت: در 
حال حاضر نیــز می خواهیم معافیت 

مالیاتی مشاغل آزاد را افزایش دهیم.
پورمحمدی اظهارداشــت: حقوق 
کارمندان مشخص است و مالیات آنها 
قبل از پرداخت حقوق کسر می شود اما 
درآمد کسبه شفاف نیست و پرداخت 
مالیات آنها عمدتاً به سال بعد موکول 

می شود.
در پایــان وکالی ملت بــا ۷۲ رأی 
موافــق، ۱۰۳ رأی مخالــف، ۴ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر 
در مجلس با این پیشنهاد نیز مخالفت 

کردند.

تصمیم بهارستان؛

معافیت حقوق های تا دو میلیون و 750 هزار تومان از مالیات

خبر

دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
اگر بابک زنجانی بدهی اش را بدهد مورد عفو قرار 
می گیرد یا نه، گفت: در حکم ایشان آمده که اگر 
او وجوه را مسترد کند، می تواند مشمول عفو قرار 
گیرد لذا پرونده بابک زنجانی برای پرداخت وجوه 

دولت تشکیل شد.
عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگویی 
رادیویی با طرح این ســوال که چرا حکم را اجرا 
نمی کنیم؟ گفت: ما بارها گفتیم اگر او پول ها را 
بدهد می تواند مورد عفو قــرار گیرد. ما چندین 
سال است که حکم را اجرا نکردیم با اینکه حکم 
قطعی اســت زیرا »اگر« دارد و این قید »اگر« 

مهمتر است.
دادستان تهران یادآور شــد: ما ماه گذشته 
جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به 
او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست 
خودش اســت که اموال دولت را بدهد. وکال هم 
مدعی کمک اند ولی هنوز کار عملی نشده است. 
ما قباًل هم مهلت دادیم و باز هم مهلت می دهیم 
ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی 

به او نمی شود.
3100 نفر مشمول عفو و تخفیف 

مجازات شده اند
دولت آبادی درباره اتفاقــات اخیر در زندان 
قرچک ورامین گفت: عده ای زندانیان را تحریک 
کردند که مشمول عفو نمی شوند؛ در حالی که 
بخشنامه عفو تازه صادر شــده بود. ما بالفاصله 
بعد از صدور بخشنامه، تیم هایی را فرستادیم و 

کسانی که مشمول عفو شدند را بررسی کردند. 
تا امــروز ۳۱۰۰ نفر مشــمول آزادی و تخفیف 
مجازات شــدند که از این تعداد ۲۲۰۰ نفر آزاد 
و ۹۰۰ نفر تخفیف مجازات را شــامل شدند که 

بخشی از آنها خانم ها بودند.
وی افزود: در بخشنامه عفو در مورد خانم ها 
تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شــده است. 
البته همه عفوها استثنائاتی دارد که عده ای به 

خاطراین استثنائات مشمول آن نشدند.
اگر به نتیجه برسیم که پرونده دیوار 

مجرمانه است، حتما فیلتر می شود
دادســتان تهــران دربــاره ســایت های 
آگهی دهنده مانند »دیوار« و نگاه دادستانی به 
کســب و کارهای نوپا گفت: ما اساساً با فعالیت 
کســب و کار در فضای مجازی مخالفت نداریم 
آنچه که دادســتانی با آن مخالفــت دارد ورود 
استارت آپ ها به فعالیت هایی است که می تواند 
مجرمانه تلقی شــود مانند اموالی که فروخته 

می شود که این اموال مالکان واقعی ندارد.
وی افزود: مدیران سایت ها باید توجه داشته 
باشــند که اگر اجازه می دهند مالی یا آگهی به 
فروش برســد باید حتماً پاسخگو باشند. کسب 
و کار مجاز اســت اما احراز هویت نیز مهم است 
و سایت هایی که بدون توجه به احراز هویت این 

اقدامات را انجام می دهند باید پاسخگو باشند.
دولت آبادی اظهار کــرد: ما موضوع را ارجاع 
داده ایم تا بررسی شود و اگر به نتیجه برسیم که 

مجرمانه است حتماً فیلتر می شود.

نمی توان پول شکات طالفروشی 
شادی را پرداخت کرد

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فروشگاه 
طالی شادی گفت: این پرونده یکی از پرونده های 
سنگین ماست و این فروشگاه سال های زیادی 
این کار را انجام  داده اســت و حدود ۴ هزار نفر 
شکایت کرده اند. اوایل بر اساس کار فروش طال 
بوده است اما بعد از یک مدتی به سمت کارهای 
سودده می رود. در گذشــته طال می فروخته اما 
بعد از آن وارد کارهای مضاربه ای می شود و پول 
را می گرفته و سود داده اســت. ۲۲ شهریورماه 
امســال متواری شــده بود اما پــس از چندی 
دستگیر شد و پرونده در دادســرای ناحیه ۴ ما 

به اتهام وصول وجوه کالن تشکیل شده است.
وی یادآور شــد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
اموال کشف شده است. تعداد شکات زیاد است 
و اموال کفاف نمی دهد. تــالش داریم که زودتر 
پرونده بــه دادگاه برود. از این فــرد ۲۰ ملک و 
چندین فقره خــودرو و پول هــای نقد توقیف 
شــده اســت که ۱۰۰ میلیارد اموال مکشوفه 
کفاف مالباختگان را نمی دهد زیرا طلب شکات 
حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ لذا شکات باید 
توجه کنند که ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و 

نمی شود پول را پرداخت کرد.
دادســتان تهران تاکید کرد: ایــن پرونده و 
پرونده ســکه ثامن هر دو مشــابه هم هستند، 
شــکات زیاد و اموال کم و مطالبات مردم زیاد و 

مشکالتی ایجاد شده است.

دالیل توقف توزیع گوشت ارزان
وی درپاسخ به ســوالی درباره اینکه عرضه 
گوشت ارزان متوقف شــده است؟ گفت: برخی 
از مسایل از دست دســتگاه قضایی خارج است. 
گوشت در گمرک دپو شده و گزارش به ما رسیده 
و رییس قوه قضاییه هم دستور دادند که پیگیری 
شود و دســتگاه های دولتی باید در این زمینه 
حرکت جهادی کنند و وضع کشور طوری است 
که اجازه ندهند کسی گوشت را بیاورد و دپو کند. 
امیدوارم مشکل حل شود و معتقدیم بیشترین 

گره ها باید به دست دولت باز شود.
تاسیس دادسرای ویژه سرقت

جعفری دولت آبادی درباره دادســرای ویژه 
سرقت در شرق تهران، گفت: ما به خاطر اینکه 
مردم دسترسی بیشــتری داشته باشند و دیگر 
اینکه به پرونده ها رسیدگی تخصصی شود؛ این 
دادسرا را تاسیس کردیم و برای اینکه قضات در 
پرونده های سرقت متمرکز شوند و از صفر تا صد 
پرونده را واقف باشند، با پلیس هم مذاکره کردیم و 
قرار شد در شرق تهران اولین دادسرای تخصصی 
سرقت افتتاح شود. در مورد اصل مسئله مبارزه با 

سرقت باید بگویم که بخشی از آن برعهده دستگاه 
قضایی و بخشی بر عهده سایر دستگاه هاست و 
معتقدیم که سرقت قابل پیشــگیری است. به 
عنوان مثال اگر همه خیابان ها دوربین داشــته 
باشد و اگر اتومبیل ها وسایل ایمنی کامل داشته 

باشند و ... حتما وقوع سرقت کنترل می شود.
پرونده ای درباره بیت کوین تشکیل 

نشده است
دادستان تهران در پاســخ به سوالی درباره 
شــرکت های هرمی و بیت کوین گفت: ما در 
حد یک اجمالی نگرانی داریــم زیرا در فضای 
مجازی این موضوع را تبلیغ می کنند و تلگرام 
هم به سوی این مساله می رفت زیرا قابل ردیابی 
نیست و مشکالت زیادی در کشور رخ خواهد 
داد؛ لذا اجمالــش را دســتگاه های امنیتی و 
نظارتی به ما گفته اند اما هنوز پرونده ای در این 
بخش تشکیل نشده اســت. ما به مردم توصیه 
می کنیم کــه ورود به این بخش بــا خطراتی 
برایشــان مواجــه خواهد بود و ممکن اســت 
سرمایه هایشان از بین برود و به پرونده ای مانند 

پرونده طالی شادی منجر شود.

دادستان تهران: 

حکم بابک زنجانی یک »اگر« دارد

شماره  188  /        چهارشنبه  1 اسفند  1397  /   14 جمادی الثانی1440  /   20 فوریه  2019

ماحصل دو روز تالش
 برای استیضاح روحانی

حجت االســالم مجتبی ذوالنور با اشــاره به 
بهانه های برخی از نمایندگان برای عدم امضای طرح 
استیضاح رئیس جمهور اظهار کرد: »دو روز تالش 
کردیم تنها ۱۸ نفر امضا کردند ولی بیش از ۸۰ نفر به 
من وعده کردند که امضا می کنند. این نمایندگان 
به من می گویند »آقای ذوالنور دل ما با شماست، 
اما امضا نمی کنیم چون مشکل پیدا می کنیم؛ ولی 
اگر رئیس جمهور را به مجلس کشاندید به استیضاح 

رأی مثبت می دهیم.«
    

طعنه سنگین به قالیباف
به دنبــال مصاحبه ها و ســخنرانی های اخیر 
محمدباقر قالیباف که طی چند روز اخیر به جنجال 
تبدیل شده، محمدمهاجری، فعال سیاسی اصولگرا 
در حســاب توییتری خود نوشت: »آقای قالیباف، 
این روزها در ســخنرانیها و مصاحبه ها بدجوری 
خودش را حیف و میل می کند! او حواسش نیست 
که ممکن است در انتخابات۱۴۰۰ یکبار دیگر هم 
به یک نامزد زینت االنتخابات احتیاج داشته باشیم 

ما اصولگراها؟!«
    

وضعیت جسمی آیت اهلل مومن 
بحرانی است

فرزند آیت اهلل مومن در گفت وگو با شــفقنا، در 
مورد آخرین وضعیت جسمانی آیت اهلل مومن اظهار 
کرد: »وضعیت آیت اهلل مؤمن از چهارشنبه گذشته 
بحرانی شــد و تا به این لحظه تغییری در وضعیت 
ایشان رخ نداده است. کادر پزشکی تمام سعی خود 
را برای درمان انجام می دهند و در مورد بهبود یا عدم 
بهبود هیچ نظر قطعی را مطــرح نمی کنند و تنها 

عنوان کردند که وضعیت ایشان بحرانی است.« 
    

آیت اهلل موسوی جزایری از 
امامت جمعه اهواز استعفا کرد

آیت اهلل ســید محمدعلی موســوی جزایری، 
روز گذشته با حضور در دفتر مقام معظم رهبری، 
گزارشــی از وضعیت جســمانی خود ارائــه و از 
سمت »امامت جمعه اهواز« اســتعفا داد. وی در 
»خطبه های نماز جمعه ۲۶ بهمن مــاه اهواز« از 
»احتمال کناره گیری از سمت امامت جمعه به دلیل 
ضعف قوای جسمی« سخن به میان آورده بود. در 
روزهای گذشته سفر آیت اهلل موسوی جزایری به 

انگلیس حاشیه ساز شده بود.
    

شکایت خاتمی از کریمی قدوسی
جمالی نوبندگانی، ســخنگوی هیات نظارت 
بر رفتار از شــکایت رئیس دولت اصالحات از عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد 
و گفت: رئیــس دولت اصالحــات از جواد کریمی 
قدوسی نماینده مردم مشهد و کالت به علت توهین 
و افترا شکایت کرده اســت و این موضوع در هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می شود. دادستان 
تهران نیزعلیه غالمرضا حیدری و پروانه سلحشوری 
شکایت کرده اســت که این شکایت به دلیل نطق 

میان دستور آن ها اعالم شده است.
    

ظریف در پکن:
ایران مهمترین رابطه راهبردی 

را در جهان با چین دارد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در دیدار با وانگ یی، همتای چینی 
خود که در مهمانســرای دولتی پکن برگزار شد، با 
اشاره به اهمیت روابط چین و ایران تاکید کرد: ایران 
مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد. 
چین از کشورهای مهم برای ایران است و در سیاست 
خارجی ایران نقش باالیی دارد. وی با اشاره به اینکه 
به همراه رئیس مجلس و یک هیات بلند پایه به پکن 
سفر کرده است، تصریح کرد: این سفر شروع تازه ای 
در روابط دو کشور اســت و نگاه راهبردی تهران به 

چین را نشان می دهد.
    

شریعتمداری:
هزینه تغییر »مکینتاش« را

 از کجا بیاوریم؟!
کیهان در پاســخ به ســوال خبرنگاران درباره 
اســتفاده شــریعتمداری از کامپیوتر گرانقیمت 
آمریکایی، از قول وی نوشت: »سیستم کامپیوتری 
کیهان از ۴۰ و چند ســال قبل یعنی قبل از انقالب 
»آی بی ام« و »مکینتاش« بوده اســت و هرچه ما 
افزوده ایم از سیســتم های دیگر است ولی تغییر 
سیستم اصلی که صفحه بندی و چاپ با آن انجام 
می شود مستلزم هزینه های فراوان است یعنی اگر 
ما می خواستیم آن را تغییر بدهیم حداقل باید دو سه 

میلیارد هزینه کنیم.   از کجا این هزینه را بیاوریم؟«

نمایندگان مجلس با 
تصویب بند الف تبصره 

۶ الیحه بودجه، عالوه بر 
معافیت مالیاتی حقوق های 

تا دو میلیون و 750 هزار 
تومان حقوق بگیران دولتی، 

درآمد زیر دو میلیون و 
150 هزار تومان افراد در 

بخش خصوصی و کسبه و 
بازاری ها را نیز از مالیات 

معاف کردند

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دو نفر از عناصر تیم 
تروریستی پاکســتانی بودند و عامل انتحاری نیز فردی 
به نام حافظ محمدعلی از پاکستان بود و یک فرد دیگر از 

پاکستان نیز حضور داشتد.
ســردار محمد پاکپور صبح دیروز )ســه شنبه( در 
حاشیه مراسم گرامیداشــت شهدای حادثه تروریستی 
جاده خاش-زاهدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 

بعد از حادثه ای که رخ داد اقدامات زیادی انجام دادیم و 
بعد از اینکه قطعات خودروی انتحاری را به برادران مان 
در نیــروی انتظامی تحویــل دادیم، هویــت خودرو را 
مشخص کردند و بعد از شناســایی هویت آن، نیروهای 
اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
عملیات دســتگیری و انهدام تیم پشــتیبانی کننده و 
تیمی که خــودرو را برای این اقدام آمــاده کرده بودند 

آغاز کردند. وی افزود: دو روز قبل، اولین ســرنخی که 
به دســت آورده بودیم یک خانم بود که دستگیر کردیم 
و بعد از دســتگیری این عامل تروریستی، به افراد دیگر 

هم رسیدیم.
سه نفر از عوامل

 از منطقه سیستان و بلوچستان بودند
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با بیــان اینکه ۳ نفر از 
عوامل تیم ترویستی از منطقه سیســتان و بلوچستان 
بودند، تصریح کرد: دو نفر از آنها دســتگیر شــده اند و 
یک نفر هم متواری است که انشــاهلل به زودی دستگیر 

خواهد شد.
وی ادامه داد: مهمات و تجهیزات بســیار زیادی این 

گروهک آماده کرده بودند و اقداماتی که می خواستند 
انجام دهند، فقط صرفا برای این کار نبوده و قصد داشتند 
اقدامات تروریســتی را در ۲۲ بهمن و سایر مناسبت ها 
انجام دهنــد. در آن زمــان تمهیدات زیــادی را برای 
راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتیم و آنها موفق نشدند و حتی 
در ایام دهه فجــر در مرز نیز عناصر تروریســت تالش 
زیادی کردند که اقداماتی از ایــن قبیل انجام دهند اما 

نتوانستند.
سردار پاکپور با اشــاره به اقدام اخیر تروریست ها در 
منطقه سیستان و بلوچســتان، گفت: آنها اقدام خاصی 
نتوانستند انجام بدهند و این حرکت کوری است که یک 

ماشین را در جاده ترانزیتی منفجر کنند.

از سوی فرمانده نیروی زمینی سپاه صورت گرفت؛

معرفی عوامل حادثه تروریستی زاهدان


