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میرسلیم توضیح داد:

نفت و گاز ایران جوالنگاه

مجازی کتاب ناشران

رقابت یا رفاقت با روسها
چرا افکار عمومی از روابط
تهران و مسکو نگران است؟
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بها  8000تومان

صفحه8

آدرس سایتwww.tolounews.com :

نماینده مجلس:

جزئیات آغاز پرداخت

میخواهیم وزرا

وامهای زیر  ۱۰۰میلیون بدون ضامن
1

را استیضاح کنیم ،اما
اص ً
ال اجازه نمیدهند

در پیگیری میدانی رفع معضالت دهستانهای قرهباغ و بیدزرد
بررسی شد؛

الحاق برخی روستاهای بخش مرکزی به شیراز
رفع معضالت ترافیکی و زیست محیطی جمعه بازار

4
وزیر ارتباطات:

قرار است با چین برای اینترنت
همکاری کنیم

به اشکال مختلف ما را تحت فشار قرار میدهند

همراه با تحلیل خبر
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ارائه الیحه بودجه  ۱۰۵۰۰میلیارد تومانی سال آینده
شهرداری شیراز به رئیس شورای اسالمی شهر

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

سقف معافیت مالیاتی خانههای لوکس
افزایش پیدا کرد

شهردار شیراز خبر داد؛

خانهها و باغ ویالهای گران قیمت با ارزش روز
تا سقف  ۲۰میلیارد تومان معاف از مالیات شدند

سهم  7600میلیارد تومانی
عمران در الیحه بودجه سال آینده
شهرداری شیراز

1
علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس دهم:

کارت بازی روسیه و چین
در مقابل آمریکا نشویم

صفحه4

نماینده مجلس:
به اشکال مختلف ما را تحت فشار قرار میدهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت« :نکته قابل توجه هم این است
که میآیند و مشکالت را به گردن مجلس میاندازند .در مشکل عدم
استخدامها ،مجلس را مقصر میدانند ،فردا روز هم با وجود اینکه دولت
در بودجه سال آینده ،ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کرده ،ولی آن را هم
به گردن مجلس خواهد انداخت».
به گزارش رویداد ، ۲۴یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد
نقش مجلس در وضعیت اقتصادی ،بیان کرد« :تذکرات داده میشود،
اما متأسفانه طرح سؤاالت در نیمه راه خنثی میشود و ناکام میماند،
در مورد استیضاح هم که اص ً
ال اجازه انجامش را نمیدهند و به اشکال
گوناگون ما را تحت فشار و البیهای مختلف قرار میدهند که نه بتوانیم
استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و
حقوق مردم انجام دهیم».
رضا حسینی قطبآبادی در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم روند
نزولی بازار سهام و ضرر هر روزه سهامداران ،مجلس اندک واکنشی
نشان نمیدهد ،گفت« :اعتقادم بر این است که نبود برنامه در یک
کشور توسط دولتها ،باعث میشود مافیاهایی که در جاهای خوب
اقتصادی کشور چنبره زدهاند ،بیشترین نفع و سود را ببرند .در بحث
بورس هم دولت قبلی یک سری اقداماتی انجام داد که باعث ضرر و
زیان به مردم شد و این دولت هم برنامهای برای بورس ندارد».
این نماینده مجلس افزود« :بورس اص ً
ال برای خود دولت هم تعریف
نشده است و نمیداند بورس چیست و میخواهد چه بکند .همه دنیا
میآیند از محل تجمیع سرمایههای مردمی و سرمایهگذاران برای
پیشبرد امور زیربنایی کشورشان استفاده میکنند که هم به سهامدار
عایدی میرسد و هم برای کشور خوب است .اما ما اینجا میبینیم که
مردم با هر دلیل و انگیزهای زندگی خود را فروختهاند و در بورس
سرمایهگذاری کردند ،اما نه خود دولت ُعرضه استفاده کردن داشت
و نه مردم توانستند سود ببرند و دولت سرمایههای آنان را هم به باد
داد و موجب نارضایتی ،ورشکستگی ،اختالفات اجتماعی و خانوادگی
آنان شد».
حسینی در مورد برنامههای اقتصادی دولت ،اظهار کرد« :در حال حاضر
من برنامهای برای بورس نمیبینم که دولت بخواهد نه تنها از ظرفیت
بورس بلکه از سایر ظرفیتهای اقتصادی کشور استفاده کند .همچنین
بودجه تنظیم شده برای سال  ۱۴۰۱هم نشان میدهد که در سال آینده
مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمتها باشند و من فکر میکنم آنقدر
فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود».
وی در پاسخ به این پرسش که نقش مجلس در این وضعیت چیست،
مطرح کرد« :مجلس نقش نظارتی و قانونگذاری دارد و باید از ابزار

خود ،از تذکر و طرح سؤال گرفته تا استیضاح ،در این راستا استفاده
کند .تذکرات داده میشود ،اما متأسفانه طرح سؤاالت در نیمه راه خنثی
میشود و ناکام میماند ،در مورد استیضاح هم که اص ً
ال اجازه انجامش
را نمیدهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و البیهای مختلف
قرار میدهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری
را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم .از آن طرف دولت
اعالم میکند که ما با مجلس هماهنگ و همراه هستیم ،اما من کام ً
ال
آن را کذب میدانم .اص ً
ال چنین نیست و دولت تاکنون هیچ هماهنگی
با مجلس ،در هیچ زمینهای نداشته است».
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت در چه زمینههایی با نمایندگان
همکاری نکرده است ،گفت« :در انتخاب وزرا ،دولت اص ً
ال توجهی به
نظر نمایندگان نداشت؛ تحت شرایط حاکم سیاسی و جوسازیها برای
کابینه خودرأی گرفتند همچنین در انتخاب مدیران و استانداران هم هیچ
هماهنگی با مجلس و نمایندگان نداشتند .نکته قابل توجه هم این است
که میآیند و مشکالت را به گردن مجلس میاندازند .در مشکل عدم
استخدامها ،مجلس را مقصر میدانند ،فردا روز هم با وجود اینکه دولت
در بودجه سال آینده ،ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کرده ،ولی آن را هم
به گردن مجلس خواهد انداخت».
این نماینده مجلس ادامه داد« :از سوی دیگر هم رئیس مجلس به دلیل
رعایت برخی ،سکوت اختیار میکند یا در این موضوع که مجلس و
دولت هماهنگ هستند ،تنها شعارش را میدهد؛ بنابراین این مجلس
است که سنگ زیرین آسیاب شده است .همه فشارها روی مجلس
است و مردم و اصناف مختلف همه خواستههایشان را به ما نمایندگان
میگویند و ما دائم باید صدای مردم و اهانتهای برخی افراد را بشنویم
به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیست و برنامهای ندارد».
نماینده مردم شهر بابک در مورد وزرای دولت ،اظهار کرد« :برخی از
وزرا خبره هستند و روش کار خودشان را دارند ،اما بعضی تازه کار
هستند .عمده عزل و نصبها در دولت اگرچه تحت عنوان جوانگرایی،
اصالح و ...عنوان شده ،اما به دلیل آشنایی ،رفاقت و منتسب به طیف
خاص آقای رئیسجمهور ،انتخاب شدند .طبیعی است که ما هم به
عنوان نمایندگان مجلس باید شاهد این باشیم که چهار سال دیگر برای
مردم و برای این کشور بگذرد چرا که دست ما هم بسته است».
وی در ادامه ،تاکید کرد« :ما هم از مردم و در کنار مردم هستیم ،ولی
اگر بخواهیم بر حقوق آنها پافشاری کنیم ،ما را متهم به غیرانقالبی
بودن ،میکنند .مردمی که از مجلس توقع دارند ،بدانند که دست مجلس
بسته و همهچیز در اختیار دولت است».
حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مجلس یازدهم که در
اواخر دولت روحانی بر سرکار آمد به دنبال استیضاح وزرای دولت
پیشین و حتی خود روحانی بود ،اما در این دولت مانع استیضاح وزرا
میشوند ،گفت« :در دولت آقای روحانی کسانی که به دنبال استیضاح
ایشان بودند و این بحث را مطرح میکردند ،نگاه سیاسی داشتند چراکه
میخواستند زمین را آماده تا رقیب را از میدان به در کنند تا طیف آقای
رئیسی و جریان اصولگرایی بر مسند حاکم شود .اما طرف مقابل هم
میگفت که آخر دولت است ،صرف نمیکند و کشور به هم میریزد.
حال که دولت آقای رئیسی بر سر کار آمده است ،بحثهای استیضاح

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

وزرا که مطرح میشود ،میگویند اول دولت است و فرصت دهید .آقای
روحانی که آخر دولت بود ،آقای رئیسی هم که اول دولت است ،دو
روز دیگر هم میگویند مذاکرات وین تحت تأثیر قرار میگیرد ،دشمن
پشت دروازههاست ،دو سال دیگر هم میگویند که آخر دولت است».
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این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد:
«متأسفانه با این کارها هم به انقالب و هم به نام انقالب به مردم ،ارزشها
و آرمانهای امام ضربه میزنند .همهچیز را با وقتکشی و مالحظات
سیاسی جلو میبرند و متضرر اصلی در این میان مردم هستند».

سخنگوی کمیسیون تلفیق:
خانهها و باغ ویالهای گران قیمت با ارزش روز تا سقف  ۲۰میلیارد تومان معاف از مالیات شدند
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱گفت که سقف معافیت
مالیاتی خانههای لوکس و باغ ویالهای گران قیمت افزایش پیدا کرد.
رحیم زارع در گفت و گو با ایسنا در توضیح آخرین مصوبه کمیسیون
تلفیق بودجه  ۱۴۰۱گفت :نرخ مالیات بر دارایی ساالنه خانههای گران
قیمت و باغ ویالهای گران قیمت تغییر پیدا کرد؛ بر این اساس خانههایی
با ارزش روز تا سقف  ۲۰میلیارد تومان معاف از مالیات شدند.

معافیت مالیاتی خانه و باغ ویالهای گران قیمت نسبت به مازاد ۲۰
تا  ۲۵میلیارد تومان یک در هزار و نسبت به مازاد  ۲۵تا  ۳۵میلیارد
تومان دو در هزار نسبت به مازاد  ۳۵تا  ۵۰میلیارد تومان سه در
هزار نسبت به مازاد  ۵۰تا  ۷۰میلیارد تومان چهار در هزار و نسبت
به مازاد  ۷۰میلیارد تومان پنج در هزار مالیات بر دارایی ساالنه آنها
است.

براساس اعالم وزیر اقتصاد پرداخت وام بدون ضامن در بانکهای
دولتی آغاز شده است و صحبتهای معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن
است که شاغلین ،بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی و
 ...میتوانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت میکنند ،تنها با یک نامه
کسر از حقوق  ۵۰میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی در راستای دستور رئیسجمهور به
بانکها مبنی بر پرداخت تسهیالت خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی
به جای اخذ وثیقه یا ضامن ،اعالم کرد که با بخشنامه وزارت اقتصاد،
بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیالت زیر ۱۰۰
میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری
مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.
در این زمینه ،توضیحات تکمیلی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد حاکی
از آن است که شاغلین ،بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای
اجرایی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتهای دولتی و  ...میتوانند

از شعبات بانکی که حقوق دریافت میکنند ،تنها با یک نامه کسر از
حقوق  ۵۰میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
همچنین ،طبق اعالم عباس حسینی ،متقاضیان دریافت وامی باالی  ۵۰تا
 ۱۰۰میلیون تومان باید عالوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق ،یک سفته یا
چک نیز تحویل دهند.وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد،
گفت :این افراد باید دارای رتبه اعتباری  A، B، Cباشند و کارکنان
شرکتهای بخش خصوصی که دارای رتبه اعتباری  Aو  Bهستند نیز
میتوانند تا سقف  ۵۰میلیون بدون ضامن وام بگیرند.
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