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تکالیف مالکان و دولت برای مالیات
بر خانه ها و ویالهای لوکس
بردبار :قانون بودجه  1401در بند ق تبصره
 6تکالیف گوناگونی را برای مالکان واحدهای
مسکونی و باغ ویالهای لوکس و همچنین برای
دستگاههایاجراییمرتبطبا دریافتاینمالیات
از جمله وزارت راه و شهرسازی ،صمت ،سازمان
ثبت اسناد ،شهرداری ها و  ...وضع کرده است.
بر اساس جزء یکم و دوم از بند ق تبصره  6قانون
بودجه امسال واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی
که ارزش آن ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش
از  150میلیارد ریــال باشد مــازاد بر ایــن مبلغ
مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.
البته واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال
ساخت ،مشمول این مالیات نیستند.این مالیات
برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱
مالک واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مذکور
خواهدبود.جزءسوماینبندنیزوزارتخانههایراه
وشهرسازیوصنعت،معدنوتجارت،سازمانثبت
اسنادوامالککشوروشهرداریهاراموظفکرده
استامکاندسترسیبرخط(آنالین)بهاطالعات
مالکیت امالک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار
دهند.همچنینسازمانامورمالیاتیکشورمکلف
است درخصوص تعیین دارایــی های مشمول و
ارزش به قیمت روز آن ها حداکثر تا پایان خرداد
 ۱۴۰۱اقــدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به
اطالعاشخاصمشمولبرساند.ادامهبندقتبصره
6میافزاید:کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیمکلف
اندبارعایتقوانینمالیاتی،مالیاتساالنهمربوط
بههریکازواحدهایمسکونیوباغویالهایتحت
تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان
بهمن  ۱۴۰۱پرداخت کنند .ثبت نقل و انتقال
امالکی که به موجب این بند برای آن ها مالیات
وضع شده است ،قبل از پرداخت بدهی مالیاتی
مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی ،نقل و انتقال
قطعیواجارهممنوعاست.متخلفازحکماینجزء
درپرداختمالیاتمتعلقهمسئولیتتضامنیدارد.

آغاز اجرای قانون پایانه های
فروشگاهی و سامانه های مودیان
بر اساس قانون ،مصوبه مجلس شورای اسالمی
پایانههایفروشگاهیوسامانههایمودیانباتوجه
به آماده شدن زیرساختها و سامانههای الزم ،به
شکل تدریجی اجرایی میشود.به گزارش ایسنا،
اعضایستادهماهنگیاقتصادیدولتدرجلسه
سهشنبه شب ،پس از ارائه گزارش رئیس سازمان
امورمالیاتیکشورمبنیبرموفقیتدرفراهمآوردن
زیرساختهاوسامانههایالزمبرایاجرایقانون
پایانههایفروشگاهیوسامانههایمودیان،مقرر
کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.در
گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم
شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقبماندگی
در اجرای این قانون جبران و زیرساختهای الزم
با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
مالیاتی فراهم آمده است.به گــزارش خراسان،
براساس این قانون ،پایانه های فروشگاهی شامل
کارتخوان و صندوق مکانیزه فروش در هر واحد
صنفی باید به نام خود فعال صنفی دارای مجوز
باشدومبنایدریافتمالیات،تراکنشهایفروش
مبتنیبراطالعاتکارتخوانواحدصنفیاست.

نرخ ارز
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یکفرودگاهبهازایهر 3فروندهواپیما!

شاخص
کدامبانکهابیشتروامبدون
ضامن داده اند؟

آمار عجیب از فرودگاه ها در ایران با وجود تعداد کم هواپیماهای مسافربری فعال؛ این مشکل چگونه به وجود آمد؟
رئیس ســازمــان هواپیمایی کشوری تعداد
فرودگاه های در اختیار این سازمان را 53
فرودگاه اعالم کرد که با توجه به آمار حدود
 160هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور،
در عمل با آمار عجیب سه فروند هواپیما به ازای
هر فرودگاه مواجه هستیم!
محمد محمد یبخش در گفتوگو با ایسنا،
در این باره اظهار کرد :هم اکنون حدود ۵۳
فرودگاه در اختیار شرکت فرودگا ههاست
و تــعــدادی فــرودگــاههــای مشترک نظامی و
غیرنظامی داریــم که از آ نهــا نیز استفاده
میکنیم .همچنین تعدادی فرودگاه در کشور
متعلق به وزارت نفت و وزارت ارتباطات است
و تعدادی از سطوح پروازی نیز در اختیار سایر
وزارتخان ههاست.
وی ادامــه داد :البته فرودگا هها صرف ًا برای
جابهجایی مسافر ساخته نشد ه و میتواند
کشور را در شرایط خاص نجات دهد .به عنوان
مثال فرودگاه بم در چند شب حق خودش را
نسبت به کل کشوراداکرد یا فرودگاه کرمانشاه
در حادثه زلزله و سیل ما را نجات داد و این نقش
فرودگاهها در حوادث و بالیای طبیعی است

که میتواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
بــا ایــن حــال وی در پاسخ بــه ای ـن ســوال که
سیاست توسعهای در فرودگا هها به شکل
توسعه کمی است یا کیفی؟ اظهار کرد :مجوز
فرودگاه را یک نهاد تایید نمیکند بلکه سلسله
فرایندیداردکهبایداتفاقبیفتدویکفرودگاه
صرف ًا با درخواست یک نفر احداث نخواهد شد.

بنبستتامینمالیپیشرویمسکندولتی
بهبهانهانتقادوزیرراهازتعللبانکهادرپرداختواممسکننهضتملی،
هشدارهایکارشناسیدربارهتامینمالیاینطرحرامرورکردهایم
به نظر می رســد بخشی از موانعی که پیشتر
کارشناسان درخــصــوص تحقق قانون جهش
تولیدمسکنمطرحکردهودربارهآنهشدارداده
بودند ،در حال نمایان شدن است .وزیر راه در این
خصوص تسهیالت را یکی از چالش های نهضت
ملی مسکن بیان کــرد و از تــاش ها بــرای رفع
موانع در این مسیر خبر داد.بــه گزارش تسنیم،
روز گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی،
تسهیالت بانکی را یکی از چالش های ساخت
واحدهایمسکونینهضتملیاعالمکردوگفت:
بانکهاهمکاریالزمراندارند.ازاینرومقررشد
جلسهایباحضوررئیسبانکمرکزیوبانکهای
اصلی برگزار شود .وی ادامه داد :اگر تسهیالت
مسکن به موقع پرداخت نشود ،در انجام تعهدات
خودمان در ساخت 4میلیون واحد در چهار سال
با مشکل مواجه می شویم.به گزارش خراسان،
طبق این قانون ،بانک ها مکلف اند حداقل 20
درصدتسهیالتپرداختینظامبانکیدرهرسال
رابانرخسودمصوبشورایپولواعتباربهبخش
مسکن اختصاص دهند به طوری که در سال اول
اجرایقانون،حداقلاز 360هزارمیلیاردتومان
تسهیالتبرایواحدهایموضوعاینقانونکمتر
نباشد.بااینحال،گزارش 11مردادخبرگزاری
فارس نشان می دهد که سهم بخش مسکن از
تسهیالت بانکی در سال های اخیر به کمتر از 7
درصدرسیدهاست.ازهمینروجهشایننسبت
به  25درصد در یک سال خیلی بعید به نظر می
رسد .با این حال کارشناسان بانکی معتقدند
تحققاینسهمازتسهیالتمسکنمحققنیست

مگر این که یا از سهم تسهیالت دیگر که عمدت ًا
مربوط به سرمایه در گردش بنگاه هاست کاسته
شود که رکود بنگاه ها را در پی خواهد داشت یا
این که به قیمت تورم ،از بانک مرکزی استقراض
شود .پیش از این روزنامه خراسان در تاریخ 28
فروردین امسال در گزارشی با تیتر « 2دست
انداز پیش روی نهضت ملی مسکن» چرایی نبود
امکانتحققسهمپیشبینیشدهبرایمسکناز
مجموعتسهیالتبانکیراتشریحکردهبودیم.در
آنگزارشنوشتهبودیم :باتخصیصهرساله20
درصدازتسهیالتپرداختیبانکهابهتسهیالت
بلندمدتمسکن،دوسناریویناگوارممکناست
اتفاق بیفتد .در حالت اول و در صورتی که بانک
هااینقانونرابهطورکاملوبامنابعموجوداجرا
کنند ،طبیعی است که یک پنجم منابع بانکی
به طور بلندمدت درگیر این قانون و به اصطالح
منجمدخواهدشدوتوانتسهیالتدهیبانکها
دربخشهایدیگرکاهشخواهدیافت.درحالت
دوم،ممکناستبانکها سراغتامینمنابعمالی
اینقانونبااضافهبرداشتازمنابعبانکمرکزی
بروندکهدرآنصورتتبعاتتورمیآنقابلپیش
بینیخواهدبود.

تمام فرودگا ههای کشور این فرایند را طی
کردند اما به نظر میرسد آن قدر که در حوزه
فرودگاهی توسعه پیدا کردیم در زمینه ناوگان
هوایی توسعه نیافتیم و با یکدیگر همخوانی
نــدارد .این اشکالی است که باید رفع شود
چرا که مانند پیکری هستیم که با هم تناسبی
ندارد بنابراین باید به این موضوع به طور جدی

توجه کنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان
اینکه در برخی فرودگا هها تقریب ًا پــروازی
صورت نمیگیرد ،اعالم کرد :باید در این بخش
بیشتر فعالیت کنیم که تعداد هواپیماهای خود
را افزایش دهیم و چراغ فرودگاهها را روشن
کنیم تا بتواند به مردم سرویسدهی کند.
به گــزارش خراسان ،آمارهای اعالم شده از
ســوی مسئوالن نشان می دهــد که با وجود
حضور بیش از  300هواپیمای مسافربری
در کشور ،فقط حــدود  160فروند ،قابلیت
پرواز دارد و در ناوگان هوایی کشور استفاده
می شــود .به این ترتیب به ازای هر فرودگاه
فقط سه فروند هواپیما در کشور فعال است.
این در حالی است که فارغ از نقش خاص این
فرودگاه ها در امداد هوایی در مواقع بحرانی،
ایجاد این میزان فرودگاه بدون بهره اقتصادی،
نتیجه فشارها و البی های مسئوالن محلی و
نمایندگان شهرستان های مختلف در مجلس
در دوره های گذشته بوده که موجب شده است
امکانات کشور ،بدین گونه بدون استفاده و
معطل باقی بماند.

طرحممنوعیتصدورمجوزکسبوکارتوسط
نهادهایصنفیتخصصی

دبیرهیئتمقرراتزداییوتسهیلمجوزهای
کسبوکاربااشارهبهمقاومتوتخلفاتصورت
گرفته ،از در دست بررسی بودن طرحی بین
دولت و مجلس برای سلب امکان صدور مجوز
کسب و کــار متقاضیان از ســوی نهادهایی
همچون نظام مهندسی ،نظام پزشکی،
نظام روان شناسی و کانون وکال خبر داد.
به رغــم تصریح قانون به حــذف شرایط زاید
دریافت مجوز کسب و کارها ،برخی نهادهای
صادرکننده مجوز که از آن به عنوان سازمان
هــای خــود انتظام یــاد می شــود (نظیر نظام
مهندسی ،نظام پزشکی ،کانون وکال ،نظام
روان شناسی و  )...همچنان شروط اضافی
را برای صدور مجوز در نظر می گیرند که این
کارتخلفآشکاراست .بهگزارشخراسان،بر
اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب
وکار ،وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر
صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون
باشد ،ممنوع است .در واقع حسن بارز این
قانون ،حــذف امضاها و مجوزهای طالیی
است که بعض ًا با نرخ های چند میلیارد تومانی
نیز در برخی مشاغل تاکنون خرید و فروش
شدهاست.
▪تخطیسازماننظامروانشناسیاز
قانونتسهیلمجوزهایکسبوکار

با این حال ،گــزارش ها همچنان از مقاومت
برخی نهادها در برابر قانون جدید حکایت
دارد.بهگزارشخبرگزاریمهر،سازماننظام
روان شناسی و مشاوره ،یکی از این دستگاه
هاست .سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی
مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
وزارت اقتصاد در این باره توضیح داد :قانون
به سازمان نظام روان شناسی اجازه داده به
کسانی که کارشناسی ارشــد روان شناسی
دارنــد ،به همراه چند شرط دیگر مجوز راه
اندازی دفتر مشاوره تخصصی روان شناسی
بدهد اما سازمان مذکور دو شرط مــازاد بر
قانون را برای دریافت این مجوزها وضع کرده

است :اول این که دارنــده کارشناسی ارشد
روان شناسی باید در مقطع کارشناسی هم
در همین رشته مدرک گرفته باشد و دوم این
که این سازمان از داوطلبان آزمون می گیرد
و این آزمون در صف طوالنی برگزار می شود.
سیاح با اشاره به دستور هیئت مقررات زدایی
به این سازمان برای اصالح دستورالعمل ها
و نیز حذف مصاحبه گرفتن از متقاضیان به
دلیل دلبخواهی شدن پذیرش افراد گفت:
با این حال سازمان نظام روان شناسی اعالم
کرد که این حکم قانونی را نمی پذیرد ،برای
همین از دستگاه های نظارتی درخواست
کردیمتاجلویگردنکشیازقانونبایستند.
وی در ادام ــه از فراهم شــدن مقدمات یک
قانون جدید سخن گفت.رئیس مرکز ملی
مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
وزارتاقتصادبابیاناینکههرشرطاضافهای
برای صدور مجوز که در درگاه ملی مجوزهای
کسبوکارنیامدهباشد،جرماستومتأسفانه
سازمانهای خود انتظام صادرکننده مجوز
(نظیر نظام مهندسی ها ،نظام روان شناسی،
نظامپزشکی،کانونوکال،کانونسردفترانو
)...بهشدتدرحالتخلفهستند،اظهارکرد:
نمونهآنالزامبهگذراندندورههایآموزشیبا
دریافت هزینههای گزاف از متقاضی است که
قطع ًا غیر قانونی است یا این که سازمان نظام
روان شناسی مردم را برای دریافت مجوزها،
حضوری فرا می خواند که یک تخلف آشکار
است.سیاحدرهمینخصوصازمطرحشدن
موضوعی در یکی از کمیسیون هــای ویژه
مجلسخبردادهکهبراساسآن،سازمانهای
«خودانتظام»کهمدیرانشانرقیبمتقاضیان
جدیداینحرفههاهستند،امکانصدورمجوز
را نداشته باشند .به گفته وی ،به زودی الیحه
یا طرح این موضوع تهیه می شود .قرار بر این
شده تا دولت به مجلس در تهیه قانونی در این
خصوص کمک کند و همچنین نهادهای
جایگزین برای صدور (این) مجوزها مشخص
شوند.

بانکهایدولتیازاواخردیماهسالگذشته،
موظف شدند در پرداخت تسهیالت کمتر از
 100میلیون تومان ،صرف ًا اعتبارسنجی را
مالکپرداختوامقراردهندوازروشمنسوخ
درخــواســت ضامن دســت بکشند .در روش
اعتبارسنجی ،مــواردی از قبیل سابقه فرد
در نحوه بازپرداخت تسهیالت ،میزان مانده
تسهیالت ،میزان درآمد ماهانه برای پرداخت
واممدنظرقرارمیگیرد.باایناوصافگزارش
ایسنانشانمیدهدکهازابتدایبهمن1400
تا پایان تیر  ،1401بانک های دولتی بیش از
 15هزار و 931میلیارد تومان اعتبار به475
هزار و  448نفر پرداخت کرده اند .در میان
این بانک ها بانک سپه با پرداخت بیش از5.3
هزار میلیارد تومان ،بیشترین میزان وام های
بدون ضامن معادل  33.7کل این تسهیالت
را پرداخت کرده است .بعد از آن نیز بانک های
تجارت ،قرض الحسنه مهر ایران ،ملی و رفاه
کارگرانقراردارند.

بازار خبر

گمرک :بنزین صادراتی لیتری
 38سنت فروخته شد
مهر-سخنگویگمرکازصادرات ۳۶۶هزارتنی
بنزینبهارزش ۱۳۳میلیوندالردرچهارماهامسال
خبر داد .لطیفی اظهار کرد :از ابتدای سال تا پایان
تیرماه  ۳۶۶هزار تن بنزین به ارزش  ۱۳۳میلیون
دالر به چهار کشور صادر شد .لطیفی درخصوص
شایعات مطرح شده دربــاره خرید  ۲۷سنتی هر
لیتر بنزین گفت :گمرک مرجع رسمی آمار تجارت
خارجی غیرنفتی کشور است ،بر اساس آمار ثبت
شــده ،متوسط قیمت بنزین فروخته شده در سه
سالگذشتههموارهبین ۳۵تا ۳۸سنتدرازایهر
لیتردرنوسانبودهاستو ۲۷سنتاعالمیتوسط
برخی افراد کام ً
ال اشتباه بوده و اسناد و آمارهای
گمرک،بااینادعاکام ً
الفاصلهدارد.

تعیینتکلیفجدیدبرایچکهای
تنشدهدرسامانهصیاد
ثب 
فارس – ذی نفعان چک میتوانند از این پس
«اعالمیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد»
را در قبال چکهای ثبتنشده در این سامانه از
شعب بانکها درخواست کنند.

سود سهام عدالت  ۲برابر شد
مهر  -دستیار ویژه رئیس سازمان در امور سهام
عدالتدرتوئیتینوشت:پیشبینیمیشودسود
نقدی امسال سهام عدالت با رشد بیش از ۱۰۰
درصدی از  ۶۰هزار میلیارد تومان عبور کند.

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق
آزاد شد
فارس-رئیس سازمان دامپزشکی گفت :پس از
شش سال که صادرات مرغ ،تخم مرغ ،جوجه یک
روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق ممنوع بود
باپیگیریهاییکهانجامدادیمآزادشدهاست.

