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نخستین فهرست واحدهای مسکونی مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی منتشر شد

صالح آبادی :کنترل تورم و تحول نظام بانکی را
با جدیت پیگیری میکنیم

مالکان خانه های خالی تا پایان بهمن فرصت دارند که مالیات خود را بپردازند در غیر این صورت جریمه می شوند

سجاد صفری /ایران

گــروه اقتصــادی  /دریافــت مالیــات از
خانههــای خالــی ،از راهکارهــای مهمی
اســت که در بیشــتر کشــورها برای کنترل
ســوداگری و داللی در بخش مسکن اجرا
میشــود .در کشــور ما بــا اینکــه دریافت
ایــن نــوع مالیــات از ســال  94در قانــون
آمــده و دولت موظف بود با ســازوکاری،
خانههای خالی را شناســایی و از مالکان
آن مالیــات دریافــت کند ،امــا قانون آن
اجرا نشــد تــا اینکه اکنــون ســازمان امور
مالیاتی اعالم کرده است از بهمن ماه از
مالکان واحدهای خالی مالیات دریافت
میشود.
ســازمان امور مالیاتــی در اطالعیهای
که در ســایت این ســازمان منتشــر شــده
اســت ،اعــام کــرد نخســتین لیســت
خانههــای خالــی کــه مشــمول مالیــات
هســتند را از وزارت راه و شهرســازی
دریافــت کــرده اســت .بنابرایــن مالکان
واحدهــای مســکونی میتواننــد جهــت
مشــاهده وضعیــت مشــمولیت واحــد
یــا واحدهــای مســکونی خود و اطــاع از
میــزان مالیــات متعلقــه و پرداخــت آن
اقدام کنند .ســازمان امــور مالیاتی اعالم
کــرده که بــر اســاس اطالعــات دریافتی
از وزارت راه و شهرســازی (ســامانه ملی
امالک و اســکان کشــور موضــوع تبصره
 7مــاده  169مکــرر قانــون مالیاتهــای
مســتقیم) نســبت بــه محاســبه مالیات
واحدهای مســکونی خالی موضوع ماده
 54مکــرر قانــون مالیاتهای مســتقیم
(مصــوب تیرمــاه ســال  ،)94اقــدام و
نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی
سازمان منتشر کرده است.
براســاس اطالعیــه ســازمان امــور
مالیاتــی ،تمامــی مالــکان واحدهــای
مســکونی میتواننــد جهــت مشــاهده
وضعیت مشــمولیت واحد یا واحدهای
مســکونی خود و اطالع از میزان مالیات
متعلقــه و پرداخــت آن ،بــه درگاه ملــی
خدمــات الکترونیــک ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور بــه نشــانی MY.TAX.
 GOV.IRمراجعه کنند.
طبــق قانــون بودجــه ســال  1400کل
کشــور ،مهلــت پرداخــت این مالیــات تا
پایــان بهمــن مــاه امســال تعیین شــده
اســت .ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده
در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین

شــده در مهلــت مقرر ،نســبت به صدور
بــرگ مطالبه ،اقدام خواهد شــد و ابالغ
اوراق مطالبــه مالیــات ،اعتراض به آن و
مراحل دادرســی مالیاتی تابــع مقررات
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال
 94خواهد بود.
قانون اخذ مالیات از خانههای خالی،
پــس از معطلــی چنــد ســاله ،اکنــون در
دولــت ســیزدهم آغــاز میشــود .دولت
وعده داده بود در راســتای تحقق برنامه
ساماندهی بازار مســکن ،قانون دریافت
مالیات ازخانههای خالی را اجرا میکند.
قانونــی که در دولت قبــل بارها به تأخیر
افتــاد .دولــت وزارت راه و شهرســازی را
مکلــف کرده بود تا آخر دیماه فهرســت
نهایــی خانههــای خالــی را در اختیــار
ســازمان امــور مالیاتــی بگــذارد ،اکنــون
سازمان امور مالیاتی خبر داده که لیست
مورد نظر منتشر شده است.
بــر اســاس قانــون مالیــات خانههای
خالی اگــر واحد مســکونی در شــهرهای
باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی
از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و
به ازای هر ماه بیش از این زمان ،ماهانه
مشــمول مالیاتــی بــر مبنــای مالیــات
بــر درآمــد اجــاره خواهــد شــد .وظیفــه
شناسایی خانههای خالی برعهده وزارت
راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و
اسکان گذاشته شده است.
ëëشناسایی ادامه دارد
فهرســت نهایــی شــده خانههــای
خالــی کــه از روز گذشــته در اختیــار
ســازمان امــور مالیاتــی قــرار گرفــت،
آخرین فهرســت نهایی خانههای خالی
نیســت و وضعیــت پاالیــش اطالعــات
ســکونتی خانوارهــا همزمــان در وزارت
راه و شهرســازی بــرای تهیــه فهرســت
دوم و ســوم خانههای خالــی ادامه دارد.
پیشبینــی از میزان خانههــای خالی در
نخســتین فهرســت قطعــی شناســایی
شــده به بیش از یک میلیون و  ۱۷۰هزار
واحد میرســد و از آنجایی که شناســایی
خانههای خالی مرحله به مرحله انجام
میشــود ،ایــن تعــداد بــرای دورههــای
بعــد افزایش خواهد داشــت .بر اســاس
اعــام وزارت راه و شهرســازی ،تــاش
وزارت راه بــر ایــن بــود که بواســطه الزام
قانونــی تاریــخ  ۳۰دیماه ،با شناســایی

و ارســال نخســتین فهرســت قطعــی
شناسایی شــده خانههای خالی و ارسال
آن به ســازمان امــور مالیاتی ،نخســتین
قبضهــای مالیاتــی قبل از عید امســال
صادر شــود .وضعیت پاالیش خانههای
خالــی از ســوی وزارت راه و شهرســازی
دائمی است و گام به گام انجام میشود
و صاحبــان ملکهــای خالــی نباید فکر
کنند که اگر در فهرســت نخست نبودند،
شناسایی نشدهاند.
مــاده  ۵۴مکــرر قانــون مالیاتهــای
مســتقیم کــه بــه قانــون مالیــات بــر
خانههــای خالــی شــهرت دارد بایــد بــا
راهانــدازی ســامانه امالک و اســکان وارد
فــاز اجرایــی میشــد ،امــا تعلــل وزارت
راه و شهرســازی باعث شــد این ســامانه
عمــاً از  9ماه گذشــته اطالعــات امالک
افــراد را ثبــت کنــد .در  5ســال اخیــر
دســتگاههای متولــی ماننــد وزارت راه و
شهرسازی ،سازمان امور مالیاتی ،وزارت
نیرو (شناســایی واحدها ازطریق قبوض
بــرق) بارهــا تقصیــر را به گــردن دیگری
انداختنــد و قانونی که قــرار بود با اجرای
آن هم درآمد مالیاتــی برای دولت رقم

بزند ،هــم بازار مســکن با اجرای ســریع
این قانون ساماندهی شود ،با تأخیر اجرا
شــد .محمدرضا یزدیزاده ،عضو سابق
شــورای راهبــردی نظــام مالیاتی کشــور
معتقد اســت «اگر مالیات بــر خانههای
خالی تــا امروز اجرا نشــده بــه این دلیل
است که زیربنا را اشتباه گذاشتهایم .باید
مبنای اخذ این مالیات اطالعات اعالمی
باشــد و اگــر اطالعــات بهصــورت خــود
اظهاری اعالم نشــده باشد ،خود به خود
خانه خالی محسوب شود».
وی میگویــد« :فراینــد اجــرای
قانونهــای مالیاتی اصــاً نباید به عهده
ســازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشــد
و باید به نحوی باشــد که خود مؤدیان با
خود اظهاری اموال خود را ابراز کنند و در
غیر این صــورت با جریمههــای باالتری
مواجه شوند».
ëëمالیــات از خانههای خالــی  ،بانکها و
شرکتهای بزرگ در اولویت
براســاس آمار وزارت راه و شهرسازی
مالــکان بیشــترین واحدهــای بــزرگ و
خالی بانکها و سپس شرکتهای بزرگ
هســتند که با اســتفاده از خأل اجرا نشدن

قانــون اخذ مالیــات از خانههــای خالی،
سودآوری زیادی نصیب آنها شده است.
امــا حســین زمانــی ،معاون حسابرســی
ســازمان امور مالیاتی اظهار کرده که «در
نسخه فعلی قانون مالیات بر خانههای
خالــی ،بانکها و شــرکتهای بزرگ مد
نظر هســتند که دهها مســکن خالی را در
تملک دارند».
ëëنرخمالیات
همزمان با انتشــار نخســتین لیســت
خانههــای خالی ،ســخنگوی کمیســیون
تلفیــق بودجــه  ۱۴۰۱نیــز از تصویــب
نــرخ مالیــات واحدهــای مســکونی و
بــاغ ویالهــای گرانقیمــت و خودروهای
الکچری در این کمیسیون خبر داد.
رحیــم زارع اظهــار داشــت :خــودرو
تا ســقف یــک میلیــارد تومان مشــمول
مالیــات خودرو نخواهد شــد امــا تا مبلغ
یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان نسبت
بــه مــازاد یــک میلیــارد تومــان شــامل
مالیــات یــک درصد ،تا مبلــغ  ۳میلیارد
تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰
یشود.
میلیون شامل مالیات  ۲درصد م 
وی ادامــه داد :همچنیــن خــودرو تــا

مبلــغ  ۴میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان
نســبت به مازاد  ۳میلیارد تومان شامل
مالیــات  ۳درصــد و نســبت بــه مــازاد ۴
میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومــان مالیات ۴
درصد شامل میشود.
زارع تأکیــد کرد :واحدهای مســکونی
و بــاغ ویالهــای گرانقیمــت تا ســقف ۱۰
میلیــارد تومان معــاف از مالیات اســت
نســبت به مازاد  ۱۰میلیارد تا  ۱۵میلیارد
تومــان مالیــات یــک در هزار ،نســبت به
مــازاد  ۱۵میلیــارد تومان تــا  ۲۵میلیارد
تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت
کنند .وی گفت :از واحدهای مســکونی و
باغ ویالهای گرانقیمت نســبت به مازاد
 ۲۵میلیــارد تومان تا  ۴۰میلیــارد تومان
سه در هزار و نسبت به  ۴۰میلیارد تومان
تا  ۶۰میلیارد تومان  ۴در هزار و نسبت به
مــازاد  ۶۰میلیارد تومان به باال  ۵در هزار
مالیات گرفته خواهد شد.
جهانگیــر رحیمــی ،سرپرســت دفتر
طراحــی و تحلیــل فرایندهــای مالیاتــی
ســازمان امــور مالیاتــی درخصــوص
عــدد و رقمهایــی کــه در مــورد مالیــات
خانههــای خالــی مطــرح میشــود بــه
مهر گفــت :مالیــات خانههــای خالی بر
اســاس متراژ و تعداد ماههایی اســت که
خالی بوده اســت .پرداخت این مالیات،
روی سیســتم ســازمان امــور مالیاتی باز
شــده و افراد میتوانند بهصورت آنالین
پرداخت کنند.
رحیمی تصریح کرد :مردم میتوانند
بــا مراجعــه بــه ســامانه ســازمان امــور
مالیاتــی ،از وضعیــت پرونــده مالیاتــی
خود مطلع شــوند و ببینند آیــا خودروها
و خانههای لوکس یا خالی آنها مشمول
مالیات شده یا خیر .مبلغ مالیات مالکان
مشــمول پرداخــت مالیــات خانههــای
خالی و لوکــس و خودروهای گرانقیمت
محاسبه و بارگذاری شده است.
اخــذ مالیــات از خانههــای خالــی،
نقــش مهمی در عرضــه واحدها به بازار
مســکن و تأثیــر آن بــر کاهــش و ثبــات
قیمــت مســکن و همچنیــن اجــاره بهــا
خواهد داشــت .کارشناســان بازار مسکن
معتقدند درکنار اقداماتی مانند ساخت
مســکن ،قوانیــن مالیاتــی بــرای کنتــرل
ســوداگری در بــازار مســکن بســیار مؤثــر
است.

«ایران» خبرسازی در مورد مشکل صادرات کاالهای کشاورزی را بررسی می کند

صادرات بازیچه سیاسی بازی!

رفع ممنوعیت صادرات  ۲محصول کشاورزی ایران به روسیه تا یک ماه آینده

بــــرش

گروه اقتصادی  /برخــی در داخل همصدا
با مخالفان خارجی تجارت ایران ،با هدف
ســودجویی ،خریــد محصــول بــا قیمــت
پایین و خــارج کردن ایران از بــازار رقابتی
منطقــه ،درمــورد تولیــدات کشــاورزی و
صادرات آن شایعهسازی میکنند.
درآستانهسفررئیسجمهوربهروسیه،
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه تأکید
کرد کــه «مشــکلی در واردات محصوالت
کشــاورزی ایــران وجــود ندارد و براســاس
توافقهــای موجــود ،واردات و صــادرات
اقــام کشــاورزی میــان ایــران و روســیه
بهصــورت طبیعــی جریــان دارد و بــرای
حــل مشــکل واردات فلفل دلمــه از ایران
ی هســتند».
نیز دو کشــور درحال هماهنگ 
روســیه یکــی از بزرگتریــن واردکننــدگان
کاالهــای کشــاورزی و محصــوالت غذایی
ایــران اســت .امــا امســال بهخاطــر تغییر
پروتکلهای بهداشتی و استاندارد مربوط
به استفاده از سموم در این کشور ،واردات
یکــی از مهمتریــن محصــوالت صادراتی
ایــران به کشــور روســیه ،با مشــکل مواجه
شــد اما همانطــور کــه وزیر امــور خارجه
روسیه اعالم کرده است مشکل محصول
فلفل دلمهای صادراتی ایران به روسیه در
حال حل و فصل اســت .مشکل صادراتی
فلفل دلمــهای اما بــه دســتمایهای برای
مخالفــان تجــارت ایــران تبدیــل شــد و از
آن زمان اخبار مختلفــی در مورد مرجوع
شدن یا ممانعت از صادرات محصوالت
کشــاورزی ایــران بــه کشــورهای مختلــف
منتشــر میشــود .ایــن اخبــار در برخــی
رســانههای داخلــی و همراهــی مخالفان
خارجی بازتاب پیدا میکند .سیب زمینی
و کیوی محصوالتی هستند که شایعاتی در
مورد ممنــوع شــدن واردات آن در برخی
کشورها منتشر شد .اما بعداً مشخص شد
که این محصوالت بهخاطر استانداردهای
بهداشــتی داخلــی ،در گمــرکات کشــور
مانده است و کشــور مقصد آن را برگشت
نــداده اســت .بــه نظــر میرســد هــدف از
این شــایعه ســازیها کسب ســودجویی و

مقابله با تجارت ایران در منطقه است که
گروههایــی در داخل و خارج بــه آن دامن
میزنند .درحالی که اخبــار قبلی در مورد
مشکل صادراتی محصوالتی مانند سیب
زمینی و کیوی نادرست بود اما در روزهای
اخیــر دوباره خبری در برخی رســانهها در
مورد «معدومسازی فلفل دلمهای ایران
در جمهــوری آذربایجــان»منتشــر شــده
اســت .اما رحیم وهــابزاده ،نایب رئیس
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و آذربایجان
توگو با «نود اقتصادی» در واکنش
در گف 
بــه خبــر معــدوم شــدن فلفــل دلمــهای
ایران توســط آذربایجان اظهار کرده است
کــه «ایــن خبــر دروغ اســت چــون اصــاً
آذربایجانیها از کشــور مــا فلفل دلمهای
وارد نمیکنند .اگر هم وارداتی انجام شود
در تناژ بســیار پایین اســت و اینکه در خبر
آوردهاند  ۲۶تن صحت ندارد».
بــه گفتــه نایب رئیــس اتاق مشــترک
ایران و آذربایجان «برخی رسانهها شایعه
میکنند که قیمتها در بــازار پایین بیاید
تا عــدهای دوبــاره آن را بخرند و به کشــور
دیگــری صــادر کنند و ســود بیشــتر ببرند.
جو روانی داخلی هم االن طوری شــده که
مردم فکر میکنند هر فلفل دلم ه رنگی در
بازار سمی است .در حالی که این موضوع
صحــت ندارد .مســأله برگشــت خــوردن
فلفل دلمهای از روسیه هم نتیجه اهمال
یکــی از مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی
است که نامه روسیه در مورد آزمایشهای
مورد نظر را به استانها ارسال نکرده بود.
نبایــد روی کاالی داخلی عیب بگذاریم».
فعــاالن بخــش خصوصــی و همچنیــن
ســفیر ایران در کشــورهای مقصــد در این
مدت اخبار مربوط به مشکل محصوالت
ایرانــی و مرجــوع یا معــدوم شــدن آن را
تأییدنمیکنند.
شایعهســازی در مــورد صــادرات
محصــوالت ایرانــی در حالی اســت که بر
اســاس آمــار رســمی ،صــادرات کاالهای
غیرنفتــی در  9ماه امســال از نظر ارزشــی
رشــد 40درصــدی دارد .یکــی از اهــداف

رئیــس ســازمان حفــظ نباتات کشــور نیــز درخصوص
توقف صادرات  2محصول کشــاورزی به روسیه گفت:
بازدید از بســترهای تولیدی در ایران توســط روســیه تا
 ۱۰روز آینــده انجــام و تــا یک مــاه آینــده ممنوعیت و
محدودیــت صــادرات دو محصول کشــاورزی ایران به
روسیه برطرف خواهد شد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،شــاهپور عالیی
مقــدم تصریــح کــرد :مــا مشــکلی بــرای صــادرات به
کشــورهای دیگر نداریم و نســبت به ماه گذشته حدود
 ۱۲هــزار تــن افزایش صــادرات به کشــورهای هدف را
داشــتهایم .امــا فلفــل دلمــهای و ســیب دو محصــول
محدود شــده توســط روســیه هســتند کــه در خصوص
ســیب پــس از بازدیــد از ســردخانههای مــا و در بحث
فلفــل دلمــهای پــس از بازدیــد از گلخانههــا ،ایــن
ممنوعیت و محدودیت برطرف خواهد شد.

وی در رابطــه با اخبار منتشــر شــده از معدومســازی
فلفــل دلمهای ایــران در جمهــوری آذربایجــان ،با بیان
اینکه این اخبار منبع موثقی ندارد و در شبکههای مجازی
منتشــر میشــود ،عنــوان کــرد :ممنوعیــت یــا بازگشــت
محصــوالت تابــع پروتکلهایــی اســت و اگــر محصولــی
بــه کشــور بازگردانده شــود باید تابع شــرایط قرنطینهای
باشــد؛ روز گذشــته در نامهای که به مراکز قرنطینهای در
پایانههای مرزی کشور با جمهوری آذربایجان ابالغ شد،
هیچ گونه گزارشی مبنی بر برگشت محصوالت کشاورزی
از کشور آذربایجان گزارش نشده است.
رئیــس ســازمان حفظ نباتات کشــور ادامــه داد :در
خصــوص امحــای محصــوالت هــم بــا حفــظ نباتات
آذربایجان مکاتبه داشــتیم ،هیچ گونه گزارشــی مبنی
بر ویروســی بــودن محصول ایران ارائه نشــده اســت و
این اخبار را کامالً تکذیب میکنیم.

مهــم دولت در تجــارت خارجی ،افزایش
تجــارت بــا کشــورهای منطقــه اســت.
کاالهــای کشــاورزی ایــران در ســالهای
اخیر مشتریان ثابتی در کشورهای منطقه
دارد و برخــی کشــورهای منطقــه ماننــد
عراق یا افغانســتان واردات خــود از ایران
را در اولویــت قــرار دادهانــد و همچنین با
شروع فعالیت کشورهای منطقه اوراسیا،
رقابت تجاری افزایش یافته است و برخی
کشــورهای این منطقه نیــز تجارت خود با
ایران را افزایش دادهاند .به نظر میرســد
مخالفانی در خارج تالش میکنند ســهم
ایــران را از ایــن بــازار رقابتــی مهــم ،کم و
خود را جایگزین ایران در تجارت اوراســیا
کننــد .اما در داخل نیــز عدهای که فقط به
سود خود فکر میکنند ،به شایعاتی مانند
ســالم نبــودن برخــی محصــوالت دامــن
میزنند تا زمینه را برای کاهش قیمت این
محصوالت فراهم کنند ،سپس خودشان
با خریداری این کاالها با قیمت پایین آن را
صادر میکنند و به این ترتیب سود زیادی
بهدســت میآورند .فعاالن حوزه تجارت
و برخی تولیدکننــدگان معتقدند بعضی
شــرکتهای خارجــی هــم شایعهســازی
میکننــد و اخبــار جعلــی و منفــی علیــه
کاالهــای ایرانی درســت میکننــد تا جای
ایران را در کشور مقصد بگیرند.
البتــه دولــت نیــز قصــد دارد تــا بــا
بازنگــری و تغییر برخی قوانین مربوط به
تجــارت ،زمینه تجــارت و صــادرات روان
را با کشــورهای مقصــد فراهم کند .برخی
قوانین داخلی ،با قوانین کشورهای مقصد
همخوانی ندارد به همین دلیل مشکالتی
در صــادرات ایجــاد میشــود کــه این نوع
مشکالت معموالً در تجارت میان کشورها
بــروز میکنــد .امــا اینکــه بــا قصــد و نیت
نادرســت ،شــایعه ســازی و اخبــار جعلی
در مــورد ســامت محصــوالت تولیــدی
منتشر شــود نه تنها تجارت خارجی کشور
را تحــت تأثیر قرار میدهد بلکه در داخل
نیز موجب ایجاد موجی از بیاعتمادی به
تولیدات داخلی میشود.

اخبـــــار

مالیاتی به نفع مستأجران

رئیــس کل بانک مرکــزی در جمع صاحبنظران و اســتادان اقتصــاد با تأکید
بــر لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفــت :اصالح قوانین و مقررات
بانکی در راســتای تسهیل دسترســی مردم به خدمات بانکها در دستور کار
جدی بانک مرکزی است.
به گزارش بانک مرکزی ،دکتر صالح آبادی در اولین نشست هم اندیشی
بــا صاحبنظــران اقتصادی و اســتادان که با موضــوع راهکارهــای کنترل تورم
و ثبــات قیمتها برگزار شــد ،بــا بیان اینکــه برگزاری این نشســتها با هدف
اســتفاده از نظــرات نخبــگان اقتصــادی کشــور تــداوم خواهد داشــت ،افزود:
هدایــت تســهیالت بانکــی به ســمت بخشهــای مولــد در حــوزه اقتصادی؛
اولویــت کنونــی شــبکه بانکی باید باشــد و با اصــاح نظام بانکــداری و ایجاد
تحول در آن و نیز توجه بیشــتر به اصول بانکداری اســامی باید در این مسیر
گام برداریــم .رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه تأکیدات رئیس جمهور در
خصوص تســهیل دسترســی مردم بــه خدمات بانکــی،ادامــه داد :پرداخت
تســهیالت خرد به مردم براســاس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات
موجود توســط بانکها باید انجام شــود .وی خاطرنشان کرد :کفایت سرمایه
بانکها ،اصالح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرایندها
از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راســتای اصالح نظام بانکی با
هدف کنترل خلق پول و نقدینگی اســت .قائم مقام بانک مرکزی نیز در این
نشست با بیان اینکه ریشه تورم در عدم تعادلها در عرضه و تقاضای اقتصاد
و نیز عملکرد سیســتم بانکی اســت ،گفــت :بازتعریف اقتصــاد مقاومتی در
بخــش بانکی و اصالح نظام بانکی در راســتای رفع ناترازی بانکها و اصالح
روند چرخش پول در سیستم بانکی برای کنترل تورم ضروری است.

طرحهای حمایتی دولت برای بورس

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در توئیتــی از موافقــت این ســازمان با
اجــرای مصوبه ۱۰بندی ســتاد اقتصــادی دولت برای حمایــت از بورس
خبر داد .به گزارش ایرنا« ،ســید مســعود میرکاظمی» در حساب کاربری
خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت :سازمان برنامه و بودجه بر اجرای
مصوبه ۱۰بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تأکید دارد.
وی در ادامــه اعــام کرد :دولت عالوه بر برداشــتن گامهای عملی به
حل ریشهای مشکالت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

فروش  ۳۵۰میلیارد ریال کاال در سومین حراج
حضوری سازمان اموال تملیکی

مدیرعامــل ســازمان اموال تملیکی گفــت ۱۵۰ :پارتی کاال بــه ارزش تقریبی
 ۳۵۰میلیــارد ریــال در ســومین حــراج حضــوری ســازمان امــوال تملیکــی
فروخته شــد .به گزارش ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی« ،سید
عبدالمجید اجتهادی» در این باره اظهار داشت ۲۵ :استان در این حراج کاال
داشــتند که ردیف کاالهای  ۲۲اســتان دارای پیشنهاد بودند .همچنین در این
حراج  ۴۷۰پارتی کاال به ارزش پایه کارشناســی  ۸۵۰میلیارد ریال عنوان شــد
و قیمــت کاالهــای بهفروش رفته  ۳۳درصد باالتر از قیمت پایه کارشناســی
بوده است .این مقام مسئول ادامهداد :سومین حراج حضوری اموال منقول
تحت اختیار این ســازمان به شــماره  ،۱۴۰۰۰۳در  ۲روز نخســت هفته جاری
( ۲۵و  ۲۶دیمــاه) بــا حضور اعضای هیأت مدیره و هیــأت عالی نظارت در
مرکز همایشهای دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
وی بیانداشــت :همانطور کــه انتظار میرفت طبق رونــد  ۲حراج قبل،
شــاهد اســتقبال گســترد ه از ســومین حراج این ســازمان بودیم ،بهطوریکه
بخش عمدهای از کاالها دارای پیشــنهاد قیمــت بودند .اجتهادی تأکید کرد:
بهمنظور توسعه و تسریع در فروش کاال به شکل بهینهتر ،این سازمان در نظر
دارد مزایدههــای الکترونیــک بهصورت فوقالعــاده و مزایدههای موضوعی
مانند لوازم یدکی خودرو و دیگر کاالها را نیز در آیندهای نزدیک برگزار کند.

تکذیب ممنوعیت واردات گوشی باالی  ۶۰۰دالر

ســخنگوی گمرک گفــت :رئیــس کل گمرک در تشــریح منابــع درآمدی
گمرک و در پاســخ به پرسشــی در خصوص واردات تلفنهای باالی 600
دالر ،بــا اشــاره به عــدم ورود جزئی به این مســأله در الیحه بودجه ســال
 ،1401هرگونــه تصمیــم در ایــن خصوص و یــا مأخذ کاالهــای دیگر را در
درآمد ساالنه گمرک مؤثر دانست.
بــه گــزارش ایلنــا ،ســید روحالــه لطیفــی اظهار داشــت :گمــرک تابع
سیاســتهای مراجــع قانونــی ،مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و
ســازمانهای سیاســتگذار در حوزه تجارت خارجی است .در حال حاضر
بــرای گوشــیهای تلفــن همراه بــا ارزش بــاالی  ۶۰۰دالر حقــوق ورودی
بــا مأخذ  ۱۲درصد اعمال میشــود و کمــاکان رونــد واردات ادامه دارد و
منعــی بــرای ورود آن وجــود نــدارد ،ضمنــاً در متن الیحه بودجــه که در
مجلس شــورای اسالمی در دست رســیدگی است ،در زمینه محدودیت،
ممنوعیت یا تغییر مأخذ و تعرفهها تصمیمی اتخاذ نشده است.

دولت  ۸۵درصد از اعتبارات اجرای آبیاری
زهکشی را تأمین میکند

مدیــرکل دفتــر شــبکههای فرعی آبیــاری زهکشــی معاونــت آب و خاک
وزارت کشــاورزی خاطرنشــان کرد :بنا بــر برنامهریزی که از ســوی وزارت
نیرو انجام شده بود قرار بود  3میلیون و  200هزار هکتار از اراضی سطح
کشور به شبکه اصلی و فرعی عملیات آبیاری زهکشی مجهز شوند ،اما با
توجه به تغییرات و نوســانهای اقلیمی و خشکسالیهای اخیر این عدد
به حدود  2میلیون و  900هزار هکتار تقلیل پیدا کرده است.
جالل ابوالحســنی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به میزان سطح اجرای
اراضی شــبکههای آبیاری زهکشــی ،گفت 800 :هزار هکتار شــبکه آبیاری
بیــن شــبکههای اصلــی و فرعی بایــد تکمیل و اجرا شــود کــه در صورت
تأمین بودجه در یک بازه زمانی 8ساله میتوان آن را اجرا کرد.
ابوالحســنی دولت را بهعنــوان تأمینکننده  85درصد از تســهیالت و
اعتبــارات این بخــش عنوان کرد و افزود 15 :درصــد اعتبارات این بخش
توســط بهرهبــرداران بهعنــوان مشــارکت در تکمیل ایــن زیربناها فراهم
میشــود .نحوه مشارکت بهرهبردار به این شــرح است؛ مشارکت نقدی،
دریافت تسهیالت ،انجام کار یدی ،فراهم کردن مصالح پیمانکاران.

آغاز به کار  ۴پروژه خودکفایی کشور
در کودهای فسفاته و پتاسه

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی از آغــاز بــه کار  ۴پــروژه
خودکفایی کشور در کودهای فسفاته و پتاسه به ظرفیت  ۲۰۰هزار تن در سال
خبر داد .به گزارش وزارت جهاد کشاورزی« ،حمید رسولی» درباره اقدامات
شاخص این شرکت از آغاز دولت سیزدهم ،افزود :تاکنون  ۹۰درصد برنامه
ابالغی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای کشاورزی و ذخیرهسازی
 ۴۵۱هزار تن انواع کودهای شــیمیایی انجام شده است .مدیرعامل شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد :وابستگی کشور به واردات کودهای
ابالغی به کمتر از  ۱۵درصد رسیده است .وی از ورود کودهای آلی و زیستی
همچون کود آلی فســفاته به ســبد توزیع کودهای یارانهای کشــور خبر داد و
گفت :بومی کردن تولید بخشــی از کودهای فســفاته در کشــور در دستور کار
قرار دارد .رسولی خاطرنشان کرد :در این مدت ،سامانه پایش مواد کودی و
صدور حواله الکترونیک نیز راهاندازی شده است.

