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گزارش «ایران» از جزئیات مالیات ستانی از خانه و خودروهای لوکس

تهران ،توکیو میشود؟

درآمدزایی 6میلیارد دالری
با  121میلیون بشکه نفت جدید

سیاوش رضایی
خبرنگار

مالیات

جدول یک :میزان دریافت مالیات از واحدهای مسکونی
ارزش روز واحد مسکونی

نسبت به مازاد  100میلیارد
ریال تا  150میلیارد ریال
نسبت به مازاد  150میلیارد
ریال تا  250میلیارد ریال
نسبت به مازاد  250میلیارد
ریال تا  400میلیارد ریال
نسبت به مازاد  400میلیارد
ریال تا  600میلیارد ریال
نسبت به مازاد  600میلیارد
ریال به باال

نرخ
یک در هزار
دو در هزار
سه در هزار
چهار در هزار
پنج در هزار

و مراتــب را بــه نحو مقتضی به اطالع اشــخاص مشــمول
برسانند.
کلیه مشموالن حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط
به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت
تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه
پرداخت کنند .تعویــض پالک خودروها و ثبت نقل و انتقال
امالکــی که به موجب ایــن بند برای آنها مالیات وضع شــده
اســت ،قبــل از پرداخت بدهــی مالیاتی مورد انتقال شــامل
مالیات بر دارایی ،نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلــف از حکــم ایــن جــزء در پرداخــت مالیــات متعلقــه
مسئولیتتضامنیخواهدداشت.
اخــذ مالیات بــر خانههای خالــی مطابق مــاده  54مکرر
قانون مالیاتهای مســتقیم از واحدهای مسکونی مشمول،
مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود .آیین نامه اجرایی این
ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان خرداد
ماه  1399تهیه و ابالغ خواهد شد.
ëëهزارمیلیاردتومانبرایمحرومیتزدایی
اعضای کمیســیون تلفیق درطرح خود نحــوه هزینه کرد
درآمدهــای ایــن طــرح را نیز مشــخص کردهانــد .طبق یکی
از بندهــای الحاقی بــه این طرح مبلغ هزار میلیــارد تومان از
محل درآمــد خانهها (منــازل) و ماشــینهای لوکس جهت
محرومیــت زدایی و ســازندگی از قبیل آب شــرب جادههای
روســتایی ،ســاماندهی حاشیه نشــینی و پیشــرفت و آبادانی
مناطقمحرومبهردیفبسیجسازندگیاختصاصمییابد.
ëëسهمبندیدرآمدها
همچنین براساس بند الحاقی شماره 11کمیسیون تلفیق
در الیحه بودجه سال آینده ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف
اســت با همــکاری شــهرداریهای سراســر کشــور واحدهای
مســکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش
از یکصــد هــزار نفــر در ســالهای  1398 ،1397و  1399را
شناسایی و مالیات متعلقه ماده  54مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم را از مالکان آنها اخذ کند .سازمان امورمالیاتی کشور
و وزارتخانههای راه و شهرســازی و نیرو و دیگر وزارتخانههای

اقتصاد

وزیــر اقتصــاد گفــت :هــدف از مولدســازی داراییهــا لزوماً
مربوط به اموال صرف دولت نیست بلکه منظور مجموعه
قوای حاکمیتی است.
بهگــزارش تســنیم ،فرهــاد دژپســند در نشســت هــم
ی گفت :برای تصمیمسازی باید
اندیشی مولدســازی دارای 
صراحت الزم در راستای اثر بخشی وجود داشته باشد .وی
با بیان اینکه مولدسازی داراییهای دولت یک بحث جدید
نیســت ،گفت در ســال  94با ابراز نارضایتی رهبر انقالب از
اجــرای اقتصاد مقاومتی بررســیهایی در این خصوص در
ســتاد هماهنگــی اقتصاد مقاومتــی انجام شــد .وی افزود:
برخی میگویند ابتدا باید رشد اقتصادی صورت گیرد و بعد
مالیات ستانی از بخش خصوصی انجام شود نکته درستی
است اما توجه کنید فروش داراییهای راکد ارتباطی به رشد
ندارد .دژپســند گفــت :هدف از مولدســازی داراییها لزوماً
مربوط به اموال صرف دولت نیست ،بلکه منظور مجموعه

قــوای حاکمیتــی اســت .وزیر اقتصــاد در بخــش دیگری از
اظهارات خود با اشــاره به عملکــرد زیرمجموعههای خود
گفت :وظیفه مهم خزانهداری کل کشور نظارت مالی است
تــا از ایــن طریق نیاز به منابع مالی به حداقل برســد .توجه
کنید امســال تــاش کردیم بدون فشــار بــه مؤدیان خوش
حســاب درآمد مالیاتی را افزایــش دهیم .وی با بیاناینکه،
بهدنبــال فــروش امــوال دولتــی و واریــز درآمــد بــه خزانــه
نیستیم گفت :اتفاقاً میخواهیم داراییهای دولت را برای
رشــد اقتصادی اهرم کنیم .دژپسند گفت :برخی میگویند
وقتــی بــرای آپارتمان  150متری مشــتری وجــود ندارد چه
طور امالک چند هزار متری قرار اســت به فروش برســد در
جواب باید گفت در این راستا یا افراز امالک انجام میشود
یــا امالک برای پروژههای تولیدی اســتفاده میشــوند .وزیر
اقتصــاد با بیــان اینکــه ،در این راســتا باید نظام انگیزشــی
نیز ایجاد شــود گفت :همیــن االن 3هزار میلیــارد تومان از

شــرکتهای دولتی در بورس عرضه شده و تا آخر سال نیز
این فرآیند ادامه خواهد داشت.
ëëشکســت برنامــه مولدســازی داراییهای دولت بــا تداوم
سازوکارموجود
خزانه دار کل کشــور گفت :با سازوکار موجود مولدسازی
 ۵۰هــزار میلیارد تومان دارایی دولت در ســال آینده محقق
نمیشــود .تا زمانی که بــرای داراییهای دولــت هزاران نفر
به غیر از خــود دولت تصمیمگیری میکنند نمیتوان روی
مولدســازی دارایی حســاب کرد .اگــر اختیارات مناســب به
وزارت اقتصاد ارائه نشود این درآمد محقق نمیشود.
رحمتاهلل اکرمی در نشســت هماندیشــی در خصوص
مولدســازی داراییهــای دولت گفت :بهدنبال آن نیســتیم
کــه اموال خوب دولت را نگهداری و اموال غیر مرغوب را به
فروش برسانیم .وی افزود :حتماً بایستی از تجربیات خوب
و بد خصوصیسازی استفاده کنیم.

بنگاه

بهبود شاخصهای مهم تولید در نیروگاه شهید رجایی قزوین

واگنهای  4ستاره جدید در مسیر قرار میگیرند

میزان آمادگی واحدهای نیروگاه شهید رجایی در  9ماهه امسال ،افزایش یافت.
بهگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ،در  9ماهه امسال،
میزان آمادگی واحدهای ســیزده گانه نیروگاه ،در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته،
افزایش قابل توجه داشته است.
بنا به این گزارش ،آمادگی واحدهای نیروگاه در  9ماهه امسال با  10میلیارد و  409میلیون
و  673هزار کیلووات ســاعت ،به میزان  4درصد نســبت به وضعیــت آمادگی آن در مدت
مشــابه ســال گذشــته با رقم  10میلیارد و 21میلیون و  813هزار کیلووات ساعت ،رشد یافته
اســت .کاهش تعداد خروجهای اضطراری واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی ،خبر دیگری
اســت کــه در این باره آمده اســت؛ در  9ماهه امســال ،انجــام تعمیرات بموقع ،اســتفاده از
روشهای پیشگیرانه مؤثر در تعمیرات و بهرهبرداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده،
موجب کاهش تعداد خروجهای اضطراری شده است؛ بهطوری که تعداد خروج اضطراری
واحدها در  9ماهه امســال با  20مورد ،در مقایســه با تعداد  25خروج در مدت مشــابه سال
گذشته 25 ،درصد ،کاهش داشته است .ضرورت توجه به مسائل محیط زیست ،این شرکت
را برآن داشــته تا با انجام اقدامات اصالحی ،مصرف آب در نیروگاه ،کاهش یابد؛ بهطوری
که با اجرای طرحهای اصالحی در  9ماهه امسال ،کاهش قابل توجهی در حوزه مصرف آب
واحدها به ثبت رسیده است.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
واگنهای بازسازی و بهسازی شده جدید شرکت حملونقل ریلی رجا به ارزش  240میلیارد
ریــال از روز گذشــته آمــاده ســیر شــد .مدیرعامل شــرکت حملونقل ریلی رجا در حاشــیه
بازدید معاون ناوگان و مدیران راهآهن جمهوری اســامی ایران از واگنهای بازســازی شده
و در حال بازســازی و بهســازی این شــرکت از محل تبصره  18گفت :به حول و قوه الهی و با
تالش همکاران در شــرکت نوین صنعت رجا بعد از بازســازی کامل ،امروز شــاهد آماده به
ســیر بودن تعداد  6دســتگاه واگن مســافری نوین از نوع واگنهای  4ستاره هستیم .محمد
رجبی از خصوصیات این نوع واگنها به افزایش سرعت سیر از  120کلیومتر به  140کیلومتر
بر ساعت اشاره کرد و افزود :این واگنهای دارای کوپههای  4تخته همراه با سیستم صوتی و
تصویری  ،IPTVتهویه مطبوع با قابلیت تنظیم درجه ،سیستم احضار میهماندار ،طراحی
جدید در میزهای پذیرایی داخل کوپه (میز یک نفره) و طراحی زیبا در کوپهها هستند .وی
همچنین به آمادهســازی یک دســتگاه واگن دیگر بعد از بازســازی در شرکت واگن پارس و
آماده به سیر بودن آن نیز خاطرنشان کرد :تعداد  5سالن از این واگنهای بازسازی شده 32
نفره و  2ســالن  44نفره اســت و ارزش ریالی این بازسازیها بالغ بر  130میلیارد ریال است.
مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد :در همین راستا تعداد  38دستگاه واگن پلور سبز بهسازی
شده که ارزش ریالی این بهسازی نیز حدود  38میلیارد ریال است.

اواسط مهرماه ســالجاری بود که وزیر نفت
بــه اســتان البــرز رفــت و از کارخانههای یک
گروه صنعتی کشــور دیدار کــرد .آن روز ،وزیر
نفت گفت که این گروه صنعتی میتواند به
بخشهای هایتک صنعت نفت وارد شود.
بویژه در آن بخشهایی که ازدیاد برداشت از
میادین مدنظر است و نیاز به تکنولوژیهای
پیشرفته داریم .روز گذشته این اتفاق افتاد و
قــرارداد طرح بهبود بازیافت ،افزایش تولید
و بهرهبــرداری از میدانهای پارســی و پرنج
میان شــرکت ملی نفــت ایــران و مپنا امضا
شــد .حاال پیمانــکار داخلی میخواهــد با 10
ســال کار در ایــن دو میــدان  6میلیــارد دالر
 9قرارداد جدید در راه است
مسعود کرباسیان ،معاون وزیر نفت در
آیین امضای قرارداد توسعه میدانهای
پارســی و پرنــج ،از امضــای  9قــرارداد
دیگــر تا پایان ســال خبــر داد و گفت :در
اجرای طرح نگهداشــت و افزایش توان
تولیــد نفــت ،تاکنــون  ۱۰قــرارداد امضا
شــده و  ۹قرارداد دیگر نیز تا پایان ســال
امضــا خواهد شــد کــه در مســیر اجرای
قراردادهای امضاشده ۱۵ ،دکل حفاری
فعــال و حتی برخــی چاههــا عملیاتی
شدهاند .بهگفته وی ،بیش از  ۸۰درصد
کاالهــای سفارشگذاریشــده در طرح
نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت،
کاالهای ســاخت داخل هســتند که این
موضــوع نشــاندهنده رویکرد حمایتی
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از
توان داخلی است.

درآمد و ثروت کشور را افزایش دهد.
این موضوع را وزیر نفت در آیین امضای
یوپرنج ،چنین بیان
قرارداد میدانهای پارس 
کرد ۱۲۱« :میلیون بشکه افزایش برداشت از
میدان پرنج و پارســی در طول مدت قرارداد
برداشــت خواهــد شــد .رقــم بزرگی اســت،
یعنــی بهطــور ناخالــص  ۶میلیــارد دالر بــا
قیمــت  ۵۰دالری درآمــد یا ثروت در کشــور
ایجاد خواهد شد».
ایــن پنجمین قراردادی اســت کــه از نوع
الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی در ایــن
سالها امضا شده است؛ نخستین قرارداد فاز
 ۱۱پارس جنوبی ،دومین آبان و پایدار غرب،
سومین سپهر و جفیر ،چهارمین پایدار شرق،
چشمهخوش و دالپری بوده است.
امــا بیژن زنگنه میگوید« :ایــن قرارداد از
نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی اســت و
کمی هم خوزستانی شــده است .نکته مهم
در این قرارداد پس از موضوع فناوری بهدلیل

پیچیدگــی میــدان ،ســرمایهگذاری و تأمین
مالی اســت .یکی از تفاوتهای ایــن قرارداد
با بقیه قراردادهای آیپیســی نیز این است
کــه مدت قرارداد میدانهای پارســی و پرنج
 ۱۰ســال است و پیمانکار در اجرای این پروژه
بــه نحــوی از بهرهبرداری پشــتیبانی میکند
و در بهرهبــرداری حضور مســتقیم نــدارد».
هــدف از این قــرارداد ،افزایش تولیــد روزانه
میدانهای پارســی و پرنج از  ۵۲هزار بشــکه
فعلی به  ۸۵هزار بشــک ه است .میدان نفتی
پارســی در منطقه دزفــول جنوبــی و در ۱۲۵
کیلومتری شــهر اهواز واقع شــده اســت .این
میدان در سال  ۱۳۴۳کشف و بهرهبرداری از
آن در سال  ۱۳۴۵با تولید روزانه  ۷هزار و ۴۰۰
بشکه آغاز شد و تاکنون  ۸۹حلقه چاه در آن
حفاری شده است .میدان پرنج نیز در میان
میدانهای کرنج و پارسی ،در امتداد جنوب
شرق-شــمال غرب در  ۷۵کیلومتری شــهر
بهبهان و  ۴۰کیلومتــری رامهرمز قرار گرفته
اســت .بهرهبــرداری از ایــن میــدان از ســال
 ۱۳۸۶آغاز شــد و تاکنون  ۱۱حلقه چاه در آن
حفاری شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از بحث فناوری
که از نظر من مهمترین موضوع در توســعه
میدانهای نفتی است موضوع تأمین مالی
نیــز اهمیــت دارد ،میگویــد« :اکنــون بایــد
موضــوع تأمیــن مالی ایــن طرح حل شــده
باشد ».وزیر نفت بیان میکند« :اصل مبلغ
ایــن قــرارداد  ۸۷۶میلیــون دالر اســت که با
موارد جانبی ســرمایهگذاری بــه  ۱.۳میلیارد
دالر میرسد .دوره این قرارداد  ۱۰ساله است،
امــا دوره اجــرای آن کمتــر اســت و زودتــر به
تولیدمیرسد.بازپرداختسرمایهگذاریاین
طــرح از محل حداکثر  ۵۰درصــد از افزایش
درآمدهــای حاصــل از اجرای طرح اســت».
بهگفتــه زنگنــه یکــی از راههــای تأمین مالی
اســتفاده از صندوق توســعه ملی اســت؛ اما
اکنون باید به منابعی به جز این صندوق فکر
کنیم ،با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از
منابع دیگر مانند بازار سرمایه استفاده شود.
این قــرارداد میتواند بهعنــوان ضمانت در
بورس پذیرفته شــود اما شــرکتهای ایرانی
باید خودشان با بورس وارد مذاکره شوند.
ëëتدارک قراردادی برای میدان شادگان
به گزارش ایسنا ،وزیر نفت در حاشیه این
مراسم به موضوعات دیگری نیز اشاره کرد.
زنگنه دربــاره اینکه آیا قرارداد مشــابه با این
نوع قرارداد باز هم امضا خواهد شد ،تصریح
میکند« :مذاکره با شــرکتهای ایرانی برای
توســعه میــدان شــادگان نیز در حــال انجام
است ».وی درباره سهمیه بنزین نوروزی هم
بــرای چندمین بار در هفتههای اخیر پاســخ
میدهــد« :این موضوع در حیطه وظایف ما
نیســت و هر وقت به ما ابــاغ کردند ما آن را
اجــرا میکنیــم ،اما فعالً پیشــنهادی مطرح
نیست».

هشدار وزیر نیرو نسبت به ناکام ماندن موافقتنامه اوراسیا:

دردمان را درمان کنیم

تجارت

شرط خزانهدار کل برای مولدسازی  50هزار میلیارد تومان دارایی دولت

ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطالعات الزم جهت شناسایی
خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار
دهند .معافیتهای مالیاتی موضوع تبصــره  11ماده  53در
محاســبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود.
الزم به ذکر است ،در تبصره  11مالکان مجتمعهای مسکونی
دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف
مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا
میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد
امــاک اجــاری معاف اســت در غیر ایــن صــورت درآمد هر
شخص ناشــی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران
تــا مجمــوع  150مترمربــع زیربنای مفیــد و در ســایر نقاط تا
مجموع 200مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی
از اجاره امالک معاف است .آیین نامه اجرایی این بند توسط
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (ســازمان امور مالیاتی
کشــور) و راه و شهرســازی و شــورایعالی اســتانها با همکاری
شــهرداریها ظــرف مدت دو مــاه تهیه و بــه تصویب هیأت
یرسد.
وزیرانم 
ëëاستقبالسازمانمالیاتی
رئیــس ســازمان مالیاتی در این خصوص معتقد اســت،
آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده ،در حقیقت مالیات بر
اصل ثروت است .امیدعلی پارسا ،تأکید کرد :این موضوع قبالً
نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است ،با این حال
این مصوبه میتواند آغازی باشــد بر دریافت مالیات از اصل
ثروت که اقدام مثبت و مفیدی اســت .این مقام مســئول در
جواب این ســؤال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد
یــا خیر؟ گفت :بیتردیــد این امکان وجــود دارد و با تصویب
مجلسمصوبهمذکور اجراییخواهد شد.
ëëشناساییخانههایخالیکلیدخورد
همانطــور که رئیس ســازمان مالیاتی اشــاره کرده اســت،
این قانون پیش از این و از ســال  94نیز وجود داشــته است اما
بهدلیل نامشــخص بــودن وظایف دســتگاههای مختلف در
شناســایی واحدهای خالی عمالً قانون اجرا نشــده است .در
حــال حاضر دولت (وزارت راه و )...باید اطالعات را در اختیار
شهرداریها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش
خانههای خالی را دریافت کند .پیش از این وزارت راه مسئول
راهاندازیسامانهشناساییخانههایخالیبود.
این درحالی است که روزگذشته وزیر راه و شهرسازی اعالم
کرد :ســامانه جامع امالک تا پایان ســال از ســوی وزارت راه و
شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
محمد اسالمی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانهدار
شــدن و باال بردن قدرت خرید در دســت انجام است ،گفت:
اولیــن اقدام مثبت بعــد از آغاز طرح ملی مســکن ،طراحی
سامانهجامع امالک استکهتاپایان امسال در اختیارسازمان
امور مالیاتی قرار میگیرد .بهگفته وی ،ســامانه جامع امالک
کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوانتر شود.

گروه اقتصادی

برش

درســال آینــده «بخش مالیات» کشــور با یک پوســتاندازی
واقعی روبهرو میشــود .در این سال پایههای مالیاتی تازهای
اجرایی میشود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت
نکرده اســت .با اجرای طرح قطع وابســتگی بودجه جاری از
نفــت ،مالیات نقــش اصلــی را در تأمین درآمدهــای دولت
بازی خواهد کرد .دراین میان یکی از بخشهایی که پایههای
مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شــده؛ «مســکن» اســت که
در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانههای
لوکسوخالی»عملیاتیخواهدشد.هماکنونطبققانونهر
نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است ،ولی
با اجرایی شــدن پایههای مالیاتی جدیــد دراین بخش عالوه
بــر نقل و انتقــال ،صاحبان واحدهای مســکونی باید مالیات
تــازهای کــه در قالب «مالیات بــر ثروت» تعریف میشــود را
پرداخــت کننــد .درهمین راســتا درکنــار پایه جدیــد مالیاتی
«عایدیبرسرمایه»کهباتمرکزبرمستغالتومسکنتدوین
شده است ،اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای
اســامی با افزودن موادی به الیحه بودجه ســال آینده طرح
دریافت مالیات از خانهها و خودروهای لوکس را دراین الیحه
گنجاندهاند که در صورت تصویب در صحن مجلس به قانون
تبدیل شده و از سال آینده الزم االجرا میشود.
ëëخانههایلوکسچقدرمالیاتمیدهند
براســاس طرحــی کــه کمیســیون تلفیــق مجلــس ارائــه
کرده اســت ،از ســال آینده واحدهای مسکونی با ارزش باالی
 10میلیــارد تومــان و خودروهــای بــاالی  700میلیــون تومان
مشــمول مالیات بر دارایی (ســاالنه) میشــود .براین اساس
واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز
معادل 10میلیارد تومان و بیشتر با نرخهایی از «یک در هزار»
تا «پنج در هزار» طبق جدول یک مشــمول مالیات میشود.
در محاســبه مالیات موضوع این بند ،هر واحد مسکونی یک
مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است .البته این
طرح استثنائاتی نیز دارد به طوری که واحدهای مسکونی در
حال ساخت و واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
از این مالیات معاف است.
ëëمالیاتخودروهایلوکس
یکی دیگر از بندهای این طرح به مالیات ستانی از خودرو
اختصــاص دارد .برایــن اســاس انــواع خودروهای ســواری و
وانــت دو کابیــن دارای شــماره انتظامی شــخصی ،بــا ارزش
 700میلیون تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو با نرخ
دو دهم درصد مشــمول مالیات میشود .همانند واحدهای
مسکونی برای خودرو نیز معافیتهایی در پرداخت مالیات
پیشبینی شــده است .برهمین اســاس خودروهای متعلق
بــه اشــخاص موضوع مــاده  2قانــون مالیاتهای مســتقیم
که شــامل وزارتخانهها و مؤسســات دولتی ،دســتگاههایی که
بودجــه آنها به وســیله دولت تأمین میشــود ،شــهرداریها
و بنیادهــا و نهادهای انقالب اســامی دارای مجوز معافیت
از طــرف حضــرت امام خمینــی(ره) و رهبــر معظم انقالب
معاف از مالیات هستند .عالوه براین خودروهای تولید شده
و مونتاژ داخل ،پیش از فروش توســط کارخانجات ســازنده و
مونتاژکننــده و خودروهای وارد شــده ،پیش از فروش توســط
نمایندگانرسمینیزمشمولمعافیتشدهاند.
طبــق ایــن طــرح ،وزارتخانههــای راه و شهرســازی و
صنعــت ،معدن و تجارت و ســازمان ثبت اســناد و امالک
کشور ،شهرداریها موظفاند که امکان دسترسی برخط به
اطالعات مالکیت امالک و نیروی انتظامی موظف اســت
امکان دسترســی برخط به اطالعات مالکیــت خودروها را
برای ســازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند .سازمان امور
مالیاتی کشــور مکلف است نســبت به تعیین داراییهای
مشــمول و ارزش آنهــا حداکثــر تا پایــان خرداد مــاه اقدام

نفت

ادامه از صفحه 7

سیگنالهایمالیاتیبودجه 99بهالکچریها

قرارداد طرح توسعه میدانهای پارسی و پرنج امضا شد

«ممکن اســت موافقتنامه اوراسیا نیز در دوره سه ساله آزمایشی خود به سرنوشت موافقتنامههای
قبلی مانند اکو و جی  ۸دچار شــود» .وزیر نیرو این موضوع را بیان میکند که امضای آن را پیگیری
کرده است .به گزارش ایرنا ،رضا اردکانیان با تأکید بر لزوم آسیب شناسی دلیل عدم موفقیت اظهار
میکند« :در کنار تمام دستاوردها و پیشرفتها ،از بیماریهایی در رنج و عذاب هستیم که بر هم اثر
فزاینده دارند .یکی از آنها ساز و کارهای شدیداًبخشی شده است .بهعنوان مثال میگوییم موافقتنامه
ســازمان اکــو موفق نبوده اســت و نمیگوییم ما موفق نبودهایم .حتی پــس از آن علت اصلی عدم
توفیق در عملیاتی کردن را آسیب شناسی نمیکنیم .بهگزارش ایرنا ،اردکانیان در همایش «مناطق
آزاد ،ویــژه و توســعه همکاریهــای اقتصــادی با کشــورهای همســایه» ادامه میدهد« :اگر مســأله
بهگونهای تعریف شود که تحقق هدفها به همکاری مستمر و به هم پیوسته چند دستگاه وابسته
شــود ،متوجه میشــویم در موضوعاتی مانند موافقتنامه اوراسیا یا همه با هم موفق خواهیم بود یا
همه با هم ناکام خواهیم ماند ».وزیر نیرو تصریح میکند« :اینکه دولت انگشت اشاره را به ناکارآمد
بودن بخش خصوصی و مشکالت برون مرزی بگیرد و بخش خصوصی به ناکارآمدی دولت اشاره
کند ،در اصل موضوع که فرصتها را از دست دادیم تردیدی نیست .وی توضیح میدهد :در اولین
گام باید این نقطه ضعف جدی خود را بپذیریم و ســپس وارد میدان شــویم .در ســازمان دولت به
اندازهای که ضرورت دارد با هم کار نمیکنیم که دالیل آن از جمله سیستم نظارتی و ساز و کارهای
قانونی کامالً مشخص است» .اردکانیان معقتد است اگر درد خودمان را درمان نکنیم ،ممکن است
فرصت کوتاه سه ساله از دست برود و تعرفههای ترجیحی بیش از اینکه به نفع صادرات و توسعه
کشور باشد ،عکس خودش عمل کند و تجربه ناکام دیگری را تجربه کنیم.

پاداش آخر سال با حقوق بهمن واریز میشود
بودجه

آنطــور که بختیاری میگوید در ســال
 1404دیگــر فاضالبــی بــدون تصفیــه
وارد آبخوان های تهران نمیشــود .اما
این موضوع مســتلزم ساخت تصفیه
خانههاســت .تــا زمانــی کــه تصفیــه
خانههــای فاضــاب آمــاده نباشــند،
فاضالب جمعآوری شده در تهران به
خانه خود نمیرســد و در دشتها رها
میشود.
ëëتصفیهخانههاآمادهنیستند،اما...
در این خصوص مدیر عامل شــرکت
آب و فاضــاب اســتان تهــران در
توگــو بــا خبرنــگار مــا توضیــح
گف 
میدهــد« :اکنــون  77درصــد شــبکه
فاضالب تهران اجرا شده و  60درصد
جمعیت اســتان به شــبکه فاضالب
متصلهستند؛امامسألهآمادهنبودن
تصفیــه خانــه هاســت .بــه عبارتــی،
اگرچــه در احــداث شــبکه وضعیــت
قابــل قبولــی داریــم امــا در احــداث
تصفیه خانهها عقب هستیم و میان
ایــن دو بخش تناســب وجود نــدارد.
لــذا عمده انــرژی را در ســالهای آتی
روی این بخش میگذاریم ».بختیاری
میگویــد کــه «در این راســتا ،تــا اواخر
ســال  99تصفیه خانه فاضالب فیروز
بهرام بــا اعتبار معادل  ۲هــزار و ۳۰۰
میلیارد تومان وارد مدار خواهد شــد.
این تصفیه خانه دومین تصفیه خانه
بزرگ تهران است».
تصفیهخانــه فاضــاب غــرب تهــران
(فیروز بهرام) با ظرفیت  ۵۲۹هزار متر
مکعب بر شــبانهروز اکنون  ۵۰درصد
پیشرفتفیزیکیدارد.بابهرهبرداریاز
این تصفیهخانه که با ۱۲۵میلیون یورو
اعتبار از محل بانک توسعه اسالمی در
حال ســاخت اســت ،دو میلیون و ۴۴۲
هزار نفر تحت پوشش قرار میگیرند.
ëëرینــگ تهــران  2ســال دیگــر تمــام
میشود
در بخــش تأمیــن آب نیــز یک پــروژه
عظیم در دستور کار قرار دارد .پروژهای
بهنــام رینگ بزرگ آبرســانی تهران با
نام «قمربنی هاشم» که با تکمیلش،
آبرســانی در کل پایتخت بهصورت به
هم پیوســته و بــا کیفیت پایــدار انجام
خواهد شــد .در پروژه رینگ آب تهران
سیستم آب و فاضالب تهران که شامل
هفت تصفیه خانه میشود بهصورت
رینــگ بــه یکدیگــر مســتقیماً متصل
خواهــد شــد .مدیرعامل شــرکت آب
و فاضالب اســتان تهران دربــاره زمان
اتمام این طرح که از اوایل دهه  90آغاز
شــده ،میگویــد« :رینگ تهــران اکنون
 65درصد پیشرفت دارد و  2سال دیگر
به اتمام میرسد ».با اتمام این طرح،
کیفیت آب در تمام استان تهران پایدار
میشــود .این طــرح اگر بدرســتی اجرا
شــود ،تا حــدودی از هدررفت آب هم
جلوگیریخواهدشد.
ëëپروژهمخازنذخیرهسازیآب
آخریــن بخــش از پروژههایــی کــه قرار
اســت تهران را شــبیه توکیو کند ،پروژه
ایجــاد مخــازن اضطــراری تأمین آب
است.اینموضوعرابختیاریمیگوید.
او توضیــح میدهد« :اگر تعــداد ۳۷۴
مخــزن ذخیــره اضطــراری آب تهران
تأمیــن مالــی و اجرایی شــود ،میتوان
در هنگام اضطرار ،آب مصرفی تهران
را تأمین کرد .پیشبینی شــده تا ســال
 ۱۴۰۱بخش اعظم این مخازن به بهره
بــرداری برســد .مخازنی کــه میتواند
هفت میلیــون و  ۸۰۰هزار مترمکعب
آب را در خــود ذخیــره کنــد و هنــگام
اضطرارتأمینکنندهآبتهرانباشد».
ëëوجود116مخزنزیرزمینی
آمارهای قابل استناد نشان میدهد که
در حال حاضر شــهر تهران  ۱۱۶مخزن
زیرزمینــی آب دارد و  ۳۷۴مخــزن
اضطراری نیز قرار است که در این شهر
احداث شــود .به گفته بختیاری ،پیش
از ایــن نیــز ســه مخــزن اضطــراری در
محلههای زرگنده ،پارک فدک و پارک
شهر افتتاح شده است اما  374مخزن
نیــز در راه اســت .او در پایــان میگوید:
«ابعــاد کاری که در حال انجام اســت،
بســیار گســترده اســت .بــا اجــرای این
طرحها 5 ،سال دیگر بعد از توکیو مثل
تهراننداریم ».اماکاریکه درموردآب
و فاضالب تهران باید انجام شود بسیار
گســترده اســت .از تعویــض لولههای
فرســوده آن گرفته تا تصفیه فاضالبی
که در جنوب شــهر ،به مزارع میرود و
روی کیفیت انواع ســبزی هایــی که در
آنجا کاشته میشود ،اثر میگذارد .این
پروژه با ابعاد گســترده اگر تأمین مالی
و اجرا شود ،تهران میتواند از کم آبی،
فرونشستهای شدید در امان بماند.
فرونشستهایی که به خاطر برداشت
بیرویه آب از آبخوانهای فقیر استان
رقــم میخورد و در برخی از مناطق به
سالی 36سانتیمترهممیرسد.
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ســخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد :عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز
میشود .بهگزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ،مهدی قمصریان گفت :هیأت وزیران مبلغ ثابت
 ۱۲میلیون ریال (یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان) را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸
بهعنــوان پاداش آخر ســال (عیدی) تعیین کرده اســت .بر اســاس مصوبه هیــأت دولت ،پرداخت
پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت ،قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت
آنان در سال  ۱۳۹۸خواهد بود .سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد :میزان پرداخت پاداش
آخر سال (عیدی) بازنشستگان ،مستمری بگیران ،حقوق وظیفه از کارافتادگی ،حقوق وظیفه وراث
مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری ،سازمان تأمین اجتماعی نیروهای
مســلح و ســایر صندوقهای بازنشســتگی نیز به مبلغ ثابت  12میلیون ریال حســب مورد از محل
بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است .قمصریان افزود:
خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه ،تمام وقت محسوب میشود و معلمان
حقالتدریــس نیــز نســبت به ســاعات تدریس مشــمول این تصویبنامــه خواهند بود .ســخنگوی
سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت
عنوان عیدی یا عناوین مشابه عالوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند
و ســازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شــرکتها مکلفند نظارت الزم در این خصوص اعمال
کنند .مهدی قمصریان همچنین اظهار کرد :یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز
میشود .یارانه بهمن به ازای هر نفر  ۴۵۵۰۰تومان است.

