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افت 2 هزار واحدی شاخص بورس
شــهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
6میلیارد و 755میلیون ســهم و حق تقدم به  ارزش 2306میلیارد 
تومــان در 627هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شــاخص 
بورس با افت 2064واحــدی در ارتفاع 302هــزار و 395واحد قرار 
گرفت. بر اســاس این گــزارش، در بازارهای فرابــورس ایران هم با 
معامله 1043میلیون ورقه به  ارزش 866میلیارد تومان در 189هزار 
نوبت، آیفکس 11واحد افت کرد و در ارتفاع 3930واحد قرار گرفت. 
بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار ســهام در روز جاری به نام 
نمادهای گروه مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی 
گل گهر و در مقابل نمادهای معامالتی ایران خودرو، بانک پارسیان و 
بانک صادرات ایران با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

در تاالر حافظ

 

بازار گوشت  سال گذشته مدام حاشیه سازی کرد. 
بررسی تغییرات قیمت گوشت قرمز و سفید نشان 
می دهــد باالترین افزایش قیمت این شــاخص در 
مردادماه  ســال 97 و همگام با نوسانات شدید ارزی 
رقم خــورده و تورم ماهانه 13.7 درصدی را نشــان 
می دهد. قبل از آن نیز سیر صعودی 2 تا 3 درصدی 
را داشته است، در ادامه در شهریور و مهر رشد قیمتی 
آن کمتر بوده و دوباره تا اسفند ماه به اوج تورم ماهانه 

رسیده و عدد 13.7 درصد ثبت شده است. در  سال98 
نیز قیمت انواع گوشت اعم از گوشت سفید و قرمز هم 

روند کاهشی و هم افزایشی داشته است.
در روزهای گذشــته قیمت مرغ کــه به بیش از 
15 هزار تومان در هر کیلو رسیده بود، با افزایش عرضه 
در بازار به کیلویی 13 هزار و 800 تومان کاهش یافته 
است. قیمت گوشت گوساله هم روی 86 هزار تومان 

در کیلو تقریبا تثبیت شده است. 

تغییرات قیمت گوشت قرمز و سفید به روایت نمودار

قیمت)تومان( انواع محصوالت لبنی 

43 هزار  پنیر لیقوان ممتاز رامک مقدار 700 گرم

22 هزار و 800  پنیر گودا پستو سبز / پراتو / گودا پستو قرمز کاله مقدار 300 گرم

18 هزار  پنیر فرانسوی کممبر کاله مقدار 200 گرم

32 هزار و 500  پنیر کبابی کاله مقدار 450 گرم

19 هزار و 500   شیر مخصوص کودکان در حال رشد
حاوی آهن نان کید نستله مقدار 400 گرم

18 هزار و 800  غذای کمکی سرالک گندم نستله مقدار 400 گرم

یک هزار  کره حیوانی پاستوریزه میهن 25 گرم

52 هزار  باقلوای پیچ و لوزی نیک عهد وزن 320 گرم

3 هزار و 700  غذای کودک حریره بادام ماجان کاله وزن 135 گرم

6هزار و 500  شیر پرچرب میهن غنی شده با ویتامین D3 حجم 1 لیتر

7 هزار و 100  شیر نارگیل فرادما عالیس مقدار 1 لیتر

11 هزار  پنیر ورقه ای گودا کاله مقدار 180 گرم

7 هزار  شیر نیم چرب کوهپناه مقدار 940 میلی لیتر

107 هزار  پنیر پیتزا پروسس رنده شده 206 مقدار 2000 گرم

36 هزار  دوغ آبعلی مقدار 260 میلی لیتر - بسته 12 عددی

دلیل گرانی ها بسیاری از موتورسیکلت سواران قادر به تعویض 
وسیله خود نشده و ریسک سوارشدن بر یک موتور بدون بیمه 

را به جان می خرند.« 
او معتقد اســت برای خروج از وضع پیش آمده، بهتر اســت 
نظام بانکی وارد میدان شده و تسهیالت ویژه ای برای افرادی که 
می خواهند موتورهای هیبریدی خریداری کنند، در نظر بگیرد. 
به گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران موتورسیکلت،  اگر بانک ها 
همکاری نکنند و دولت از صنعت داخل حمایت نکند، بیش از 

50 درصد واحدهای صنعتی دچار مشکل خواهند شد. 
کمبوددربازار،قیمتگذاریراسلیقهایکرد

 درحال حاضر 8  تا 9 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور 
تردد دارند. بررســی ها نشان می دهد که کف قیمت موتور در 
بازار 8 میلیون تومان است. جالب است بدانید این روزها بازار پر 
است از موتورسیکلت هایی که بین 100 تا 150 میلیون تومان 
قیمت خورده اند و برخی آنها که ویژه تر هستند و برای استفاده 
از آنها باید مجوز داشته باشید، بین  200 تا 400 میلیون تومان 
خرید و فروش می شوند. اما این روزها درحالی موتورسیکلت 
هم به یک وسیله نقلیه الکچری تبدیل شده که رئیس اتحادیه 
فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت می گوید به دلیل کمبود 
در بازار قیمت گذاری موتور ســلیقه ای شــده است. او با بیان 
این که قیمت موتور در یک سال گذشته 2 تا 3 برابر شده است، 
ادامه داد: »بسیاری از فروشندگان غیرمجاز وسایل خود را به 
قیمتی که دوست دارند، می فروشند و وقتی اعتراض می کنید، 
خیلی راحت می گویند که شما نخرید یک نفر دیگر به همین 

قیمت می خرد.«

اولتیماتوم سازمان امور مالیاتی برای استفاده از پوز
کارتخوان ندارند؟ 1526 را بگیرید

 پزشکان، آهن فروش ها، طالفروش ها و تاجران بزرگترین فراریان مالیاتی هستند
50 صنف از  سال 99 باید تبادالت مالی را با کارتخوان انجام دهند

شهروند| 15 گروه مشــاغل و 50 صنف از امروز 
مهلت دارند که کارتخوان نصب کنند، وگرنه با جرایم 
سنگین مالیاتی روبه رو می شــوند. این اولتیماتوم 
امیدعلی پارســا، رئیس ســازمان امور مالیاتی به 
پزشکان، رســتوران داران و هتلداران، مجموعه های 
فرهنگــی و ورزشــی، قنادی هــا، لوازم التحریــر، 
میوه فروشی ها و... است. پارسا تأکید کرده این جرایم 
آن قدر سنگین اســت که به صالح کسی نیست که 

بخواهد این فراخوان را نادیده بگیرد. 
البته غالمرضا سالمی، کارشــناس ارشد مالیات 
به »شــهروند« می گوید: »بهتر بود این ضرب االجل 
از فراریان بزرگ مالیاتی شــروع می شــد و عالوه بر 
پزشکان، آهن فروش ها، طالفروش ها و تاجران بزرگ 

زیر بار این قانون می رفتند.«
براساس آن چه این کارشناس مالیاتی اعالم کرده 
در اقتصاد ایران تنها 9 درصد درآمد مالیاتی مربوط به 
مشاغل بوده، درحالی  که میانگین سهم درآمد حاصل 
از حقوق و دستمزد در جهان به 22 درصد می رسد و 
در همه جای دنیا بیشترین درآمد مالیاتی از مشاغل 

به دست می آید. 
او همچنین تأکید می کند که مردم به هیچ عنوان 
زیربار پرداخت وجه به صورت دستی نروند و بدانند 
اگر صنفی از آنها این درخواست را داشت، احتماال به 

دنبال تخلف است. 
البته سازمان امور مالیاتی هم از مردم درخواست 
کرده است که موارد فرار مالیاتی یا تخلف هایی مانند 
استفاده نکردن پزشکان و... از دستگاه کارتخوان را به 

تلفن 1526 گزارش دهند. 
فقط 20 درصد پزشکان

دستگاه پوز نصب کرده اند
80 درصــد پزشــکان عالقه ای به شفاف شــدن 
درآمدشــان ندارند. آنگونه که مدیرکل دفتر تنظیم 
مقررات و برون سپاری ســازمان امور مالیاتی اعالم 
کرده فقط 20 درصد از صاحبان مشــاغل پزشکی 
برای نصب ســامانه فروش اقدام کردند. براســاس 
آن چه علی رســتم پور اعالم کرده از اول مهر فعاالن 
بخــش درمان اعم از صاحبان مشــاغل پزشــکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به نصب و 
استفاده از پایانه فروش هستند و در غیراین صورت 
جریمه می شوند. مقاومت جامعه پزشکان در مقابل 
نصب کارتخوان درحالی اســت که رئیس سازمان 
امور مالیاتی می گوید: »قشر پزشکان غیردولتی باید 
چیزی حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان  مالیات 
پرداخت کنند اما حدود 200 میلیــارد تومان از این 

رقم پرداخت می شود و حدود  هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی در این بخش داریم.« امیدعلی پارسا البته از 
درنظرگرفتن جرایم ســنگین برای فراریان مالیاتی 
خبر داده و گفته اســت که صد درصد درآمد کتمان 
شده، مشمول مالیات می شود؛ همچنین به فراریان 
مالیاتی 30 درصد جریمه غیرقابل بخشــش تعلق 
می گیرد، بنابراین تمام درآمد کتمان شده مشمول 
مالیات اســت و 2 درصد فروش به عنــوان جریمه 
شرکت نکردن در این تکلیف قانونی اضافه می شود، 
بنابراین مجموعه این عدد ها باالست و به صالح کسی 

نیست که نخواهد قانون را رعایت کند.
 چگونه برخی پزشکان

کارتخوان ها را هم دور زدند
شاید برای برخی از مراجعان پزشکان پیش آمده باشد 
که هنگام پرداخت پول ویزیت، منشی به آنها گفته باشد 
دستگاه کارتخوان خراب است، لطفا نقدی پرداخت کنید. 
حتی در بعضی از مطب ها کار های خالقانه تری انجام شده 
بود؛ مانند این که شماره کارت فرزند آقا یا خانم دکتر روی 
پیشخوان قرار داده شده بود و بیماران می توانستند پول را 

به آن شماره کارت یا حساب واریز کنند.
درحالتی دیگر هم برخی پزشــکان دستگاه های 
کارتخوان را به نام فرزندان یا منشی خود می گیرند 
که منابع اطالعاتی درباره درآمد آنها ناقص شــود؛ 
اکنون این ســوال مطرح اســت که واقعــا مالیات 
پزشکان چقدر خواهد بود که این قشر تمام تالش 
خود را برای فــرار از پرداخت آن به کار بســته اند؟ 
سالمی، کارشناس ارشد مالیاتی با اشاره به این که 
طبق قانون ســازمان امور مالیاتی برای شناسایی 
دقیق مالیات مشاغل اجازه سرکشی که حساب های 
بانکی افراد را دارد، ادامه داد: »سازمان امور مالیاتی 
نمی خواســت که از ابتدا از این روش برای عدالت 
مالیاتی اســتفاده کند و اما به طور قطع در مراحل 
بعدی مودیانی که برای فرار مالیاتی حاضر به نصب 
کارتخوان نبوده یا کارتخوان به نــام دیگر اعضای 
خانواده یا منشی و پادوهای دفتر است، شناسایی و با 

آنها برخورد خواهد شد.«
او البته معتقد است که مردم هم در همه گیرشدن 
اجرای این قانون نقش اساسی را ایفا می کنند، ادامه 
داد: »شــهروندان درصورت مراجعه بــه محل کار 
صاحبان مشاغل مذکور و عدم نصب و استفاده آنان از 
پایانه فروش، مراتب را با شماره تلفن 1526 به سازمان 
امور مالیاتی کشور اطالع دهند و اگر پزشکی آنها را 
وادار به پرداخت پول نقد کرد، بهتر اســت به مطب 

پزشک دیگری مراجعه کنند.« 
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96 درصد از چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی است. براساس گزارش بانک مرکزی 
در تیرماه 1398 در کل کشور بالغ بر 688 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 104 هزارمیلیارد ریال به دالیل 
کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران، حدود 210 هزار 
فقره چک به ارزشی بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده 
اســت. در واقع در اســتان تهران از نظر تعداد 94.2 درصد و از نظر ارزش 91.9 درصد از کل چک های 

برگشتی به دالیل کسری با فقدان موجودی بوده است.

 96 درصد
چک های برگشتی 

موجودی ندارند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.
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آگهی مزایده فروش خودرو

روابط عمومی تامین اجتماعی استان البرز

نوبت اول
البرز  اجتماعی استان  تامین  اداره کل 
وسیله  دستگاه  یک  تعداد  دارد  نظر  در 

نقلیه پژو 405، را از طریق مزایده به فروش برساند.
لغایت  آگهی  نشر  تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان 
دولت  الکترونیکی  سامانه  آدرس  به   1398/07/08
مراجعه و فرم ها و شرایط مزایده را که جزء الینفک آگهی 

محسوب می شود، دریافت نمایند.
تلفن تماس: 026-32757109

قرارداد ســفید مصداقی ندارد، به نحوی که قراردادهای 
سفید از بین رفته یا کاهش پیدا خواهد کرد. آنها می گویند 
قرارداد های ساعتی  و روزانه نیز در این سامانه قرار می گیرد 

و آنها هم مشمول قوانین کارگری می شوند. 
به گفته مدیران وزارت کار افراد با ثبت نام در ســامانه و 
دریافت کد ورود دیگر نیــازی به مراجعه حضوری ندارند 
و از خانه و با تلفن همراه می توانند وضع قراردادهای خود 
را مشــاهده کنند و در صورت شکایت از کارفرمایی بدون 
مراجعه به ادارات کار به راحتی وارد سامانه شده و شکایت 

خود را ارایه دهند. 
کوروش یزدان، معاون روابط کار وزیــر کار هم  در این 
زمینه توضیح می دهد: »با راه اندازی سامانه جامع روابط 
کار تقریبا تمامی خدمــات حوزه روابــط کار به صورت 
الکترونیکی و غیرحضوری ارایه می شــود، زیــرا  در این 
راستا تاکنون 47 زیرسامانه پیش بینی شده که در مرحله 
راه اندازی و اجرا قرار دارند.« او در ادامه توضیح داد: »تمام 
دفاتر پیشــخوان دولت در سراسر کشور مکلف شدند در 
صورت مراجعه کارگران و کارفرمایان نسبت به احراز هویت 
آنان و تخصیص نام کاربری و رمز عبور برای آنها به منظور 
استفاده از خدمات سامانه جامع روابط کار و برخورداری از 

کارپوشه الکترونیکی اقدام کنند.« 
ایــن خدمات فعال در چهار اســتان تهــران، اصفهان، 
اردبیل و البرز راه اندازی شده است و تا هفته های آینده در 
12 استان خراسان رضوی، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، 
زنجان، هرمزگان، خراسان جنوبی،  قم، گلستان، فارس و 

قزوین و ... نیز راه اندازی می شود. 
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