استاندار فارس در بازدید از مجتمع ورزشی
خیرساز ماهان عنوان کرد؛

همزمان با همهگیری ُامیکرون

مقررات سفر از ایران

ساخت مجتمع ورزشی ماهان

در یکی از نیازمندترین مناطق نشانه
دقت و تصمیم درست خیر و مجمع

روزنامه
روزنامه

خیرین شهرساز و فرهنگ ساز

صفحه4
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به عراق ،امارات و لبنان

بها  8000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

اعالم شد

آدرس سایتwww.tolounews.com :

امیدواریم

موسسه «گالوپ»:

محبوبیت بایدن پایینتر از اکثر

رؤسای جمهور پیشین آمریکا قرار دارد
2

تالش ها منجر

به لغو تحریمها شود
شهرستان

صفحه2

لیست خانههای خالی منتشر شد
اعالم زمان پرداخت مالیات

1
مشاور بشار اسد:

وفاداری ایران را با خیانت پاسخ نمیدهیم
2
مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد؛

آمارهای کروناویروس در فارس،
در حال افزایش

رئیس حوزه هنری بوشهر:

اقتصاد هنر در استان بوشهر

2

جدی گرفته شود

رئیس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت

حوادث

صفحه 3

تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس:

دستگیری عامالن تقلب
صفحه 7

ایرادات شورای نگهبان به الیحه رتبهبندی معلمان منتشر شد.
در نامهای که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده ،آمده است:
الیحه نظام رتبهبندی معلمان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذرماه
یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسالمی در جلسات متعدد شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعالم نظر
میگردد:
 -۱در تبصره ماده  ،۲منظور از معیارهای ماده ( )۴۲قانون مدیریت
خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 -۲ماده ،۴
 -۲-۱از جهت اولویتبندی میان شاخصهای مذکور در اعمال نظام
رتبهبندی ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 -۲-۲از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای
امتیاز در فرآیند رتبهبندی خواهد بود یا خیر ،ابهام دارد؛ پس از رفع
ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 -۳-۲از این جهت که در تبصره ،منظور از عبارت «کماکان معلم
هستند» ،تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علیرغم
عدم اشتغال مستقیم به معلمی ،عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است
را نیز شامل میشود ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
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 -۳ماده  ،۵با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به الیحه،
منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد ،مغایر اصل  ۷۵قانون
اساسی شناخته شد.
 -۴در ماده ،۶
 -۴-۱اطالق اجرای نظام رتبهبندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش
بیش از میزان مذکور در الیحه ( ۲۵درصد افزایش نسبت به میانگین
حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات
کشوری) میگردد ،مغایر اصل  ۷۵قانون اساسی شناخته شد.
 -۴-۲در بند  ،۲تعیین حداقل دریافتی مشمولین براساس معیار درصدی
از مجموع حقوق و فوقالعادههای بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه
تهران ،مغایر بند  ۱۰اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
 -۴-۳در تبصره  ،۳از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال
نظام رتبهبندی ،منابع مالی الزم برای پرداخت از تاریخ  ۳۱شهریور ۱۴۰۰
بیش از میزان مذکور باشد ،چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از
رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 -۴-۴اطالق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیشبینی در
بودجههای سنواتی ،مغایر بند  ۱۰اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
 -۵در ماده ،۷
 -۵-۱اطالق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیئتهای ممیزه و همچنین
شرایط توقف و تنزل رتبه به آییننامه مذکور ،مغایر اصل  ۸۵قانون
اساسی شناخته شد.
 -۵-۲حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
مجلس شورای اسالمی در فرآیند تهیه آییننامه از این جهت که در تهیه
آییننامه مشارکت خواهند داشت یا صرفًا بر این فرآیند نظارت میکنند
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اعالم زمان پرداخت مالیات
در حالیکه قانون مالیاتهای خانه خالی از زمان تصویب در آذرماه
سال گذشته تاکنون در پیچ و تاب اجرا قرار داشت و وزارت راه
و شهرسازی براساس آخرین رایزنیها باید تا اواخر این ماه لیسن
نهایی اطالعات خانههای خالی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار میداد،
تازهترین اعالم سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که لیست مورد
نظر منتشر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی میتوانند جهت مشاهده
وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از میزان
مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه
سال گذشته ،اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش
از  ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر
ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر
درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه،
سال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر
مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین ،وظیفه شناسایی خانههای خالی را برعهده وزارت راه و
شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است.
در این زمینه ،وزارت راه و شهرسازی اعالم میکند که یک میلیون و

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

همراه با تحلیل خبر

رئیسجمهور ایران در دیدار با پوتین :

در امتحانات نهایی
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 ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی
ارسال کرده است اما این سازمان اعالم کرد که فقط اطالعات حدود
 ۱۲هزار واحد مسکونی خالی را دریافت کرده و عمده اطالعات به دلیل
نقص اطالعات الزم مالیاتی قابل اتکا برای اخذ مالیات نیستند.
درنهایت ،قرار شد تا وزارت راه و شهرسازی تا پایان دی ماه به راستی
آزمایی اطالعات خانههای خالی بپردازد و لیست نهایی را به سازمان
امور مالیاتی اعالم کند که اطالعیه سازمان مالیاتی حاکی از آن است
که نخستین لیست این خانهها منتشر شده است.
در اطالعیهای سازمان امور مالیاتی آمده است :بر اساس اطالعات دریافتی

 1میلیون و  433هزار نفر نیروی کار فعال
در فارس وجود دارد
4
از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع
تبصره  ۷ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به محاسبه
مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب  1394/4/31اقدام کرده و نتایج حاصل از آن در درگاه
الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.کلیه مالکان واحدهای مسکونی
میتوانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی
خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن ،به درگاه ملی خدمات

الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR
مراجعه کنند.حسب مقررات جزء  ۲بند ط تبصره  ۶ماده واحده قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه
سال جاری (  )1394/4/30تعیین شده و در صورت عدم پرداخت مالیات
تعیین شده در مهلت مقرر ،نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد
شد.ابالغ اوراق مطالبه مالیات ،اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی
تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1394/4/31است.

با تصویب تلفیق؛

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱از تعیین نرخ مالیات بر
خانهها و ماشینهای لوکس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱پرداخت.
وی گفت :طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال  ۱۴۰۱مجموع ارزش
انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی
در اختیار مالکین مشخص شد که این شامل اشخاص حقیقی یعنی خود
خانوار و فرزندان کمتر از  ۱۸سال و محجور تحت تکفل میشود.
زارع ادامه داد :خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات
نخواهد شد .مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد ،تا مبلغ ۳
میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون شامل مالیات ۲
درصد میشود .تا مبلغ  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان نسبت به مازاد ۳
میلیارد تومان شامل مالیات  ۳درصد و نسبت به مازاد  ۴میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان مالیات  ۴درصد شامل میشود.
وی درباره مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گرانقیمت گفت:
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گرانقیمت تا سقف  ۱۰میلیارد
تومان معاف از مالیات است .نسبت به مازاد  ۱۰میلیارد تا  ۱۵میلیارد
تومان مالیات یک در هزار ،نسبت به مازاد  ۱۵میلیارد تومان تا ۲۵
میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند .زارع گفت:
از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گرانقیمت نسبت به مازاد ۲۵
میلیارد تومان تا  ۴۰میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به  ۴۰میلیارد
تومان تا  ۶۰میلیارد تومان  ۴در هزار و نسبت به مازاد  ۶۰میلیارد تومان
به باال  ۵در هزار مالیات گرفته خواهد شد.وی گفت :بدهیهای بانکی
و مالیاتی مربوط به طرحهای برقابی و مطالبات پیمانکاران و مشاوران
این طرحها از محل مطالبات وزارت نیرو و توانیر از دولت ما به تفاوت
قیمتهای تکلیفی و تمام شده برق ،به صورت جمعی  -خرجی تا سقف
 ۱۰میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.سخنگوی کمیسیون
تلفیق بودجه  ۱۴۰۱گفت :به دولت اجازه داده میشود جهت تأمین مالی
شبکه راهآهن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و
سریعالسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی
و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نقاط

حادثهخیز در جادهها ،واردات خودرو سواری از محل ارز غیرصادراتی
(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی توسط بخش خصوصی اعم از
اشخاص حقیقی یا حقوقی در سال  ۱۴۰۱به تعداد  ۵۰هزار عدد خودرو
سواری و  ۱۰هزار عدد ماشینآالت سنگین معادن و راهسازی با تعرفهای
که به تصویب هیئتوزیران میرسد ،انجام شود.
زارع ادامه داد :طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور توسعه
اشتغال زندانیان با همکاری بخش عمومی غیردولتی سود حاصل از
سرمایهگذاری بخش عمومی غیردولتی در توسعه زندانها جهت اشتغال
زندانیان حین حبس پس از تأیید سازمان زندانها مشمول مالیات با نرخ
صفر شد .همچنین موافقت شد که هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی
برای تجهیزات جمعیت هاللاحمر منتشر شود .این در سقف  ۸۸هزار
میلیارد تومان بودجه دولت خواهد بود.وی ادامه داد :کمیسیون تلفیق
تصویب کرد که شهرداریهای باالی  ۵۰۰هزار نفر موظف هستند بابت
صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و تجاری
دو درصد عوارض شهرداری را از متقاضیان پروانه وصول کرده و به
حساب درآمد عمومی در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند .کلیه ردههای
بسیج ،پایگاههای مقاومت و سالنهای ورزشی و امدادی ،پاسگاهها و
کالنتریها و موزههای دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و
فاضالب ،برق و گاز معاف شدند.زارع افزود :کلیه واحدهای آموزشی
(مدارس دولتی) ،وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههای آب
و فاضالب و برق و گاز در سطح الگوی مصرف معاف شدند .همچنین
نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی همانند دارو،
تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی که در
بودجه  ،۱۴۰۱چهار درصد بود به یک درصد تقلیل یافت چون مأخذ
نرخ ورودی ما ارز  ۲۳هزار تومانی شده است.وی ادامه داد :شرکتهای
آب منطقهای استانها و آب و برق خوزستان مکلف شدند از محل منابع
داخلی خود و بخشی از اعتبارات تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب
وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب کنترهای
حجمی و هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی اقدام کنند .اصل و مبلغ
تسهیالت پرداختی بدون دریافت سود بوده و به صورت اقساط است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱تأکید کرد که این مصوبات
کمیسیون تلفیق است و باید برای اجرا شدن ابتدا در صحن علنی
تصویب شده و سپس در صورت تأیید شورای نگهبان اجرا خواهد شد.
زارع در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری پیرامون برگزاری
جلسه مشترکی بین رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور درباره
ارز ترجیحی گفت :جلسهای بین رئیس مجلس و دولت برگزار نشده
است .قرار است کمیتهای بین مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نرخ
ارز ترجیحی تشکیل شود و موضوع حذف ارز ترجیحی مورد بررسی
قرار گیرد.

