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چهار شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4097

وزیر راه:

اخبار

انصراف سامسونگ از توقف تولید
نمایشگرهای LCD

واحد نمایشگر شرکت سامســونگ الکترونیکس اعالم کرد تولید
پنلهای  LCDبرای تلویزیونها و مونیتورها را با توجه به تقاضای
مردم برای ســرگرمی خانگی در دوران همه گیری ویروس کرونا
برای مدت بیشتری ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا ،تصمیم سامســونگ دیسپلی برای تمدید مدت
تولید  LCDدر کــره جنوبی به مدت نامعلوم برخالف تصمیمی
اســت که در مارس برای پایان تمامی تولید تا پایان سال و تمرکز
به فناوری پیشرفته اعالم کرده بود.
این واحد سامســونگ الکترونیکس اعالم کرد مدت تولید LCD
به سودآوری تولید و شرایط بازار بستگی خواهد داشت .سامسونگ
دیسپلی در اواخر اکتبر اعالم کرده بود به دنبال تمدید کوتاه مدت
تولید است.
یک منبع رسانه ای کره ای پیش از این گزارش داده بود که تولید
 LCDبه مدت یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.
طبق بررســی شرکت تحقیقات فناوری ترندفورس ،اجبار مردم به
ماندن در خانه به دلیل شــیوع ویروس کرونــا باعث افزایش ۳۰
درصدی تقاضای جهانی برای پنل در ســه ماهه ســوم امسال و
تقاضای بیشــتر برای تلویزیون و نوت بوک شد .با این حال موج
ظرفیت تولید بیشتر از سوی سازندگان چینی  LCDاحتماال باعث
اشباع عرضه در سال  ۲۰۲۱می شود.
بر اســاس گزارش رویترز ،سامســونگ پنلهای  LCDرا در کره
جنوبی و چین تولید کرده اما اوایل امسال سهم عمده خود در واحد
تولید  LCDسوژو را به زیرمجموعه شرکت تی سی ال تکنولوژی
گروپ فروخت.

افزایش پنج هزار و  ۲۰۰درصدی
پهنای باند اینترنت بینالملل

بر اســاس گزارش ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
کشور ،ظرفیت پهنای باند اینترنت بینالملل در کشور طی  ۶سال
گذشته بیش از پنج هزار درصد رشد کرده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ،عرضه و تقاضا در بخش اینترنت در
کشورمان به شکل کامال انفجاری رشد کرد ،به طوری که در مدت
کمتر از پنج سال ،بســیاری از شهروندان ایرانی مشتری خدماتی
شده اند که صرفا بر بستر اینترنت جریان دارد.
در گزارشــی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور
(رگوالتوری) با نام «ایران در مســیر هوشــمندی» منتشر کرده،
توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور در چند سال گذشته را بسیار
قابل توجه خوانده است .عالوه بر افزایش بیش از  ۵هزار درصدی
پهنای باند بینالملل ،طی ســالهای اخیر شاهد افزایش  ۳هزار و
 ۸۰۰درصدی پهنای باند داخلی نیز بودهایم.
افزایــش پهنــای باند داخلی و خارجی از ســال  ۹۲تا  ۹۶یکی از
جالبترین بخشهای این گزارش اســت .آمــاری که حکایت از
افزایش چندهزار درصدی دارد .گزارش «ایران هوشمند» سازمان
تنظیم مقررات میگوید ظرفیت پهنای باند داخل کشــور از ۶۲۴
گیگابیت بر ثانیه در سال  ۱۳۹۲به  ۲۴هزار ۲۰گیگابیت برثانیه در
سال  ۹۸رسیده است.
سازمان تنظیم مقررات ظرفیت پهنای باند داخلی در  ۷سال گذشته
را با افزایش  ۳هزار و  ۸۰۰درصدی عنوان کرده است .این رشد در
بخش پهنای باند بینالملل بیشتر هم بوده است .براساس اطالعات
این گزارش ظرفیت پهنای باند اینترنت بینالملل از  ۸۲گیگابیت
بر ثانیه در ســال  ۱۳۹۲به  ۴هزار و  ۳۰۹گیگابیت برثانیه در سال
 ۱۳۹۸رســیده است ،یعنی افزایش در این بخش پنج هزار و ۲۰۰
درصد بوده است.
ظرفیت پهنای باند شــبکه انتقال کشــور از  ۱هزار و  ۱۱۶ترابیت
برثانیه در ســال  ۱۳۹۲به  ۲۷هزار و  ۶۰۱ترابیت برثانیه در سال
گذشته رسیده است .در زمینه ظرفیت پهنای باند انتقال کشور هم
افزایش  ۲هزار و  ۴۰۰درصدی ثبت شده است.
در ادامه این بخش از گزارش به افزایش دسترســی شهروندان به
خدمات ارتباطی هم اشاره شــده است .بر اساس آمار رگوالتوری
در ســال  ،۹۸بیش از  ۶۸میلیون نفر به پهنای باند سیار دسترسی
داشــتهاند و ضریب نفود در این بخش هم به  ۸۳.۰۵درصد رسیده
است.
البته در بخش اینترنت ثابت روال خوبی را طی نکردهایم .همانطور
که بارها وزیــر ارتباطات و معاونین او اعــام کردهاند ،در بخش
اینترنت ثابت دارای مشکالت عمده هستیم و در آن ضعف داریم.
براساس اطالعات گزارش اخیر رگوالتوری ضریبنفوذ دسترسی
به اینترنت همراه براساس تکنولوژی  ۳Gو  ۴Gبه  ۸۳.۰۵درصد
میرسد و میزان ضریب نفوذ اینترنت ثابت ( )XDSLبرابر ۱۰.۹۵
درصد است.

ظرفیت شبکه  ۵Gدر چین دو برابر
میشود

چین برنامه ای را برای دو برابر کردن ظرفیت نســل پنجم شبکه
بی سیم در سال  ۲۰۲۱رونمایی کرد که صعود ارزش سهام شرکت
 ZTEو سایر سازندگان تجهیزات شبکه مخابراتی را در پی داشت.
به گزارش ایســنا ،شیائو یاکینگ ،وزیر صنعت و فناوری اطالعات
چین اظهار کرد :شــرکتهای مخابراتی چاینا موبایل و چاینا تلکام
 ۶۰۰هزار بیس استیشــن برای تسریع پوشش  ۵Gدر شهرهای
بزرگ خواهند ســاخت .این توسعه ظرفیت به  ۷۱۸هزار استیشنی
که در سراسر این کشور وجود دارند و سیگنالهای موبایل را منتقل
و تقویت می کنند ،افزوده می شود.چین امسال با ساخت زیرساخت
فناوری به ارزش  ۱.۴میلیارد دالر که امیدوار اســت اقتصادش را
تقویــت کرده و از همه حوزه ها از خودروهــای خودران گرفته تا
هوش مصنوعی را حمایت کند ،پیاده ســازی بزرگترین و پیشرفته
ترین شبکه  ۵Gجهان را آغاز کرد .انتظار می رود هواوی و رقیبان
کوچکترش بزرگترین ســهم را از این بازار داشــته باشند در حالی
که شــرکتهای خارجی مانند اریکســون و نومیا تالش می کنند
قراردادهایی را کســب کنند .انتظار می رود ساخت شبکه  ۵Gاز
بخشهایی مانند نیمه رساناها پشــتیبانی کند.ارزش سهام شرکت
 ZTEدر بازار هنگ کنگ  ۹.۱درصد و داتانگ تلکام تکنولوژی
هشــت درصد صعود کرد .ارزش سهام چهار شرکت مخابراتی در
بازار چین  ۱۰درصد صعود کرد .ارزش سهام اپراتورهای مخابراتی
بزرگ شامل چاینا موبیل ،چاینا یونی کام هنگ کنگ و چاینا تلکام
که هنوز برنامه هزینه سرمایه برای ساخت  ۵Gدر سال  ۲۰۲۱را
اعالم نکرده اند ،بین  ۰.۷تا  ۲.۷درصد ریزش کرد .انتظار می رود
این شــرکتها متحمل افزایش هزینه ها برای توسعه شبکه شوند
در حالی که درآمدهای بســته های  ۵Gتجاری آنها هنوز هزینه
هایشان را پوشش نمی دهد.

اقتصاد

وزیر راه و شهرســازی افزایش ســقف وام
مسکن را منوط به ایجاد ثبات در بازار کرده
بود ،اکنون آمار از توقف رشد ماهانه قیمت
مســکن که می تواند نویدبخش بازگشت
آرامش به بازار باشد ،حکایت دارد.
به گزارش مهر ،محمود محمودزاده معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
در مهر ماه امسال از ارائه درخواست وزارت
راه و شهرســازی به شــورای پول و اعتبار
برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن
خبــر داده بود .با این حــال تنها چند هفته
بعد ،محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی
اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره
افزایش سقف تســهیالت مسکن با عدول
از ایــن موضع وزارت راه و شهرســازی و
انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش
ســقف وام مســکن اظهار داشــت :قصد
داشــتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور
کنیم؛ اوضــاع و جو فروکش کند ،قیمتها
واقعیتر شــود ،سپس سر فرصت تصمیمی
برای این کار بگیریم.
وی تصریــح کــرد :ما مراقب هســتیم از
اقداماتــی که خودش تورم زاســت پرهیز
کنیم؛ چون اثرات روانــی اش ما را گرفتار
میکند؛ فع ً
ال برنامه مان این است که کار را
بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.
اســامی تأکید کرد :به دنبال آن هســتیم
تا آســیب پذیری هایمــان را از تورمهای
هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.
رشد قیمت مسکن منفی شد
ایــن اظهار نظر اســامی مربوط به زمانی
است که هنوز آمار بانک مرکزی از وضعیت
بازار مسکن در آبان ماه منتشر نشده بود.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی ،در آبان ماه
امسال ،رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به
مهر ماه سال جاری متوقف شده و تنها ۱.۸
درصد رشد داشــت؛ این در حالی است که
در مهر ماه امسال نســبت به شهریور ماه،
رشد ماهانه قیمت مســکن  ۱۰درصد بود
که باالترین میزان رشد ماهانه در یک دهه
( ۱۰سال) اخیر بوده است.
همچنین در آذر ماه امســال نسبت به آبان
ماه ،متوســط قیمت مسکن در تهران۱.۱ ،
درصد کاهش داشت.
قیمت اوراق تســهیالت مسکن هم تقریب ًا
نصف شد
عالوه بر منفی شدن رشد قیمت مسکن ،از
سوی دیگر ،قیمت اوراق تسهیالت مسکن

قیمت مسکن حباب دارد

که در شــهریور و مهر ماه امسال به دلیل
افزایــش تقاضای خرید مســکن ،به حدود
 ۱۰۰هزار تومان رســیده بود ،در روزهای
اخیر به کف کانال  ۵۰هزار تومان رســیده
و در تعداد معدودی از نمادهای تسه (اوراق
تسهیالت مسکن) به کانال  ۴۰هزار تومان
هم افت کرده است.
وزیر راه :قیمت مسکن حباب دارد
وزیر راه و شهرســازی علــی رغم آنکه از
توقــف افزایش ماهانه قیمت مســکن در
روزهــای اخیر آگاه بود ،امــا مجدد  ۲۰آذر
مــاه در گفت وگو با خانه ملت ،از حباب دار
بودن قیمت مســکن خبر داده بود که این
اظهار نظر وی ،باز هم واکنشهای متفاوتی
در پی داشت.
سقف فعلی وام مســکن ،خرید چند متر از
یک واحد را پاسخ میدهد؟ ۹ :متر!
در حال حاضــر در تهران متقاضیان فردی
و زوجین دریافت تســهیالت خرید مسکن
میتواننــد به ترتیــب  ۱۰۰و  ۲۰۰میلیون
تومــان دریافت کنند؛ ضمــن اینکه به هر
دو گونــه متقاضی ۴۰ ،تومان نیز وام جعاله
پرداخت میشود که مجموع ًا به ترتیب ۱۴۰
و  ۲۴۰میلیون تومان ،ســقف تســهیالت
خرید مسکن خواهد بود.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی ،متوســط
قیمت مسکن در تهران در آذرماه متری ۲۶
میلیون و  ۹۰۵هزار تومان اســت بنابراین
متقاضیــان فردی و زوجین خرید مســکن
میتواننــد به ترتیب  ۵.۲متــر مربع و ۸.۹
متر مربع از یک واحد مسکونی را خریداری
کنند.
توقف رشــد ماهانه قیمت مسکن در دو ماه
اخیر ،نشانه بازگشت آرامش است؟
نظــرات کارشناســان در خصــوص اینکه
آیا همه این موارد مذکور ،میتواند نشــان

دهنده بازگشت آرامش به بازار مسکن باشد
یا خیر؟ متفاوت اســت .برخی توقف رشــد
قیمت مسکن را ناشــی از توقف نوسانات
قیمت دالر ،سکه و دیگر بازارهای دارایی و
موازی میدانند؛ بنابراین افزایش سقف وام
مسکن نمیتواند تأثیری بر قیمت این کاال
داشته باشد؛ اما در مقابل ،برخی کارشناسان
اقتصاد مســکن ،علت توقف رشد قیمت را
کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها
عنوان میکنند که با توجه به کمبود ساخت
و ســاز مســکن ،در صورت افزایش سقف
تســهیالت خرید مســکن (تقویت سمت
تقاضا) بدون تقویت ســمت عرضه (تولید
مسکن) باز هم روند قیمتی مسکن صعودی
خواهد شد.
مدیرعامل اســبق بانــک تخصصی بخش
مسکن :افزایش سقف وام مسکن به تنهایی
تورم زا نیست
محمد هاشم بت شــکن ،مدیرعامل اسبق
تنها بانک تخصصی بخش مسکن در گفت
وگو با خبرنــگار مهر در خصوص اینکه آیا
بازار مسکن در حال حاضر به آرامش رسیده
و کشــش افزایش ســقف تسهیالت خرید
را دارد یا خیر؟ اظهار داشــت :تورم بخش
مســکن بیشــتر از آنکه متأثــر از افزایش
سقف وام باشد ،متأثر از شاخصهای کالن
اقتصادی ،رشد نقدینگی و بازارهای موازی
مسکن است که قیمت این کاال را افزایش
داده اســت.وی ادامه داد :مگر در این چند
ســاله که شاهد افزایش قیمت مسکن بوده
ایم ،سقف تسهیالت مسکن افزایش یافته
بود؟ اما رشــد قیمت مســکن مانند سایر
بازارها که به عنوان کاالی سرمایهای برای
مردم بود را شاهد بودیم؛ این در حالی است
که ســقف تسهیالت مسکن افزایش نیافته
بود.

خبر

جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه
خالی می شوید

اگر متغیرهای اقتصاد کالن مدیریت شود،
قیمت مسکن خود به خود به ثبات میرسد
عضو هیئت عملی دانشــکده حسابداری و
مدیریت دانشــگاه عالمــه طباطبایی با رد
این ادعا که افزایش ســقف وام مســکن،
افزایش قیمت مسکن را در پی دارد ،گفت:
اگــر متغیرهای کالن اقتصــادی مدیریت
شــود ،بازار مسکن نیز خود به خود به ثبات
خواهد رســید.وی یادآور شد :برنامه دولت
در حال حاضر در بخش مســکن ،بیشــتر
تقویت سمت عرضه و ساخت مسکن است
تا تقویت ســمت تقاضا؛ به نظر میرسد که
اولویت وزارت راه و شهرسازی ،راه اندازی
طرح اقدام ملی مسکن و اعطای تسهیالت
به بخش ساخت مســکن است که عرضه
را افزایــش دهند.بت شــکن تصریح کرد:
حجم اســتفاده از تسهیالت مسکن در یک
ســال اخیر چه از محل اوراق تســهیالت
و چــه از محل صندوق پس انداز مســکن
یکم ،به دلیل آنکه قیمتها افزایش زیادی
داشــته ،کاهش یافته است و اثربخشی این
محصوالت نیز به دلیل بــاال بودن قیمت
مســکن ،کاهش یافته و چندان پاسخ گوی
نیاز خانوارها نیستند.
افزایش وام ،فشــار بازپرداخت اقســاط را
بیشتر میکند
پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح کرد :البته
افزایش سقف وام مســکن هم به تنهایی
مشــکلی را حــل نمیکند؛ چون ســطح
درآمدهــای مردم کاهش داشــته و ممکن
اســت نتوانند اقســاط را بازپرداخت کنند؛
این معما باید حل شود؛ ازآنجایی که سطح
درآمد افراد بیشــتر نشــده و از سوی دیگر
قیمت مســکن هم افزایش داشــته است،
افزایش سقف وام مسکن ،فقط ممکن است
اقســاط را ســنگینتر کند و مردم هم که
درآمدهایشــان افزایش نیافته ،ممکن است
نتوانند از عهده بازپرداخت اقساط بربیایند.
افزایش وام تأثیــری در بهبود قدرت خرید
مسکن مردم ندارد
وی بیــان کرد :شــاید این اســتراتژی که
وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دنبال
میکند که بخش عرضه را تقویت میکند،
استراتژی مناسبی باشد و با عرضه مسکن،
قیمــت را کنترل میکند تــا اینکه بخواهد
سقف وام مســکن را افزایش داده و تقاضا
را تقویت کند؛ به نظر من افزایش سقف وام
مسکن ،مؤثر نیست.

خبر

تکمیلطرحهاینیمهتمامبااستفادهازروشفکتورینگ

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران میگوید :در شرایطی
که وضعیت طرحهای عمرانی نامناسب است ،اگر از مدل
تامین مالی فکتورینگ اســتفاده کنیم ،بسیاری از طرح
های نیمه تمام تکمیل میشوند.
حمیدرضــا صالحی در گفتوگو بــا خبرنگار مهر درباره
لزوم استفاده از تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)،
اظهار داشت :تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) از
جمله ابزارهای نوین و کاربردی تأمین مالی در دنیا است.
فکتورینــگ در زمان بندی دقیــق پروژههای عمرانی،
پوشــش ریسک و حل مشــکالت بنگاههای اقتصادی
اثرگذاری مثبت دارد.

خبر

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن
تهران ادامه داد :یکی از مهمترین مشکالت و چالشهای
پروژههای عمرانی کشور ،کمبود منابع مالی است .دلیل
این موضوع کام ً
ال روشــن اســت .در حال حاضر اکثر
پروژههای عمرانی کشــور با روشهای سنتی و قدیمی
که همان بودجههای ســالیانه دولتی است ،تأمین مالی
میشوند.
صالحی تصریح کرد :در ســالهایی که فروش نفت باال
بود به دلیل منابع مالی حاصل از نفت ،پروژههای عمرانی
تا حدودی وضعیت مناســبی داشتند .در شرایط فعلی که
در فروش نفت به مشــکل خوردیم ،وضعیت پروژههای
عمرانی نامناســب شده است .با اطمینان میگویم اگر از
مدل تأمین مالی فکتورینگ اســتفاده کنیم ،بسیاری از
پروژههای عمرانی نیمه تمام تکمیل میشوند.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت :در
مدل فکتورینگ ،پروژههای عمرانی و خدماتی ،توســط
نهادهای مالی تأمین مالی میشــوند .به عبارتی ،پروژه
دیگر معطل بودجه دولــت نمیماند .در این مدل بعد از
عقد قرارداد بین پیمانــکار و کارفرما ،بازیگر دیگری به
نام نهاد مالی وارد قرارداد میشود .نهاد مالی ،همزمان با
شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی میکند و بعد از اتمام
پروژه پول خود را از کارفرما دریافت میکند.

وی افزود :کارآیی مــدل تأمین مالی فکتورینگ در دنیا
ثابت شده است .در حال حاضر فکتورینگ تبدیل به یک
صنعت فعال در زمینه تأمین مالی شده است .فکتورینگ
حتی در خاورمیانه هم مورد اســتفاده قــرار میگیرد و
بسیاری از پروژههای داخلی و خارجی کشورهای منطقه
را تأمین مالی میکند.
صالحی تصریــح کرد :دولت باید از مــدل تأمین مالی
فکتورینگ استقبال و حمایت کند .پیمانکار نباید درگیر
مباحث مالی با کارفرماها که اکثراً دســتگاههای دولتی
بزرگ هستند ،شود .در همه جای دنیا نهادهای مالی که
دارای تجربیات زیــادی در زمینه مباحث پولی و بانکی
هستند ،ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل
میکنند.
وی گفت :در حال حاضر کارفرماهای بزرگ دولتی رابطه
اربــاب رعیتی با پیمانکارها دارند .یعنی پیمانکار پروژه را
شروع میکند ولی نمیتواند حق الزحمه خود را دریافت
کند .در مدل تأمین مالی فکتورینگ دیگر این اتفاق رخ
نمیدهد .به عبارتی نهاد مالی قدرت دریافت حق الزحمه
پروژه را با تخصص و ابزارهای خود ،دارد .مطمئن باشید
در صورت عملیاتی شدن فکتورینگ ،پروژههای عمرانی
در زمان پیش بینی شده بهرهبرداری شده و با بهرهوری
باال تکمیل میشوند.

معاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه در حال
تطبیــق اصالحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با
قانون قبلی برای اعمال مالیات هســتیم گفت :حدود
 ۱.۵میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه
ارسال شده که عدم پاسخ و اصالح وضعیت سکونتی
آنها به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می شود.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:
ســامانه امالک و اســکان قابلیتهای الزم را از نظر
زیرساختی دارد اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاهها
گذاشته که مکلفند اطالعات برخط را به سامانه ارایه کنند که امیدواریم دستگاهها اهتمام الزم را
در این زمینه صورت دهند .خانوارها نیز موظفند اطالعات سکونتی شان را در سامانه ثبت کنند.
وی افزود :مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطالعات دریافتی را پاالیش و برنامه
ریزی الزم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد گفت :بر اساس
اطالعاتی که از دستگاههای مرتبط به دست آوردیم و آنالیز سامانه  ۱.۵میلیون واحد مسکونی خالی
از سکنه شناسایی شد که به مالکان آنها پیامک ارسال شد .مالکان باید این اطالعات را اصالح یا در
صورت صحت ،تایید می کردند .عدم تایید به منزله خالی بودن واحد تلقی می شود.
محمودزاده خاطرنشان کرد :ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ
بدهند .اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه امالک و اسکان دارند باید در
اختیار ما قرار می دادند .مثال عنوان می کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است .این
رفت و برگشت اطالعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده اند .بنابراین اطالعاتی که وجود
دارد تقریبا قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.
وی تصریح کرد :با توجه به اصالح قانون مالیات بر خانه های خالی که اخیرا انجام شده تفاوتهایی
با قانون ســال  ۱۳۹۴دارد که در حال بررســی تفاوتها هستیم تا متناسب با قانون جدید ،مالیاتها
اعمال شود.
به گزارش ایسنا ،دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی روز  ۲۲تیرماه  ۱۳۹۹در مجلس شورای
اسالمی تصویب و پس از آنکه مجلس  ۱۶ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد،
روز  ۲۶آذرماه  ۱۳۹۹از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید .از طرف دیگر تا کنون  ۱۰۹هزار
واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی
معرفی شده است .بنابر ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هر واحد مسکونی واقع در کلیه
شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع
تبصره ( )۷ماده  ۱۶۹مکرر این قانون ،در هر ســال مالیاتی در مجموع بیش از  ۱۲۰روز ساکن یا
کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،بدون
لحاظ معافیتهای تبصره ( )۱۱ماده  ۵۳این قانون ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد
اجاره در سال اول معادل  ۶برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم
به بعدمعادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

 FATFدر راستای افزایش
تحریمهای ایران است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:در
مقطع زمانی فعلی که تحت شــدیدترین تحریم
های بانکــی آمریکا قــرار داریم ،پیادهســازی
توصیههای  FATFراههــای دور زدن تحریم
را سد می کند.
بهروز محبی نجم آبادی ،نماینده مردم سبزوار در
مجلس شورای اســامی در گفتوگو با خبرنگار
مهر درباره عــدم اجرای برنامه اقــدام ایران در
 FATFگفت :پیادهسازی توصیههای FATF
عوارض و مشکالت جدی برای کشور به همراه دارد .دولت ادعا میکند این کنوانسیون در
راســتای مبارزه با پولشویی است .در حال حاضر کشورهای همسایه ما در حوزه پولشویی
وضعیت به مراتب نامناسبی دارند اما توصیههای  FATFرا اجرا نمیکنند.
وی ادامه داد :مجلس و شورای نگهبان مخالف  FATFهستند .و این موضوع در مجمع
تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محبی در ادامه تصریح کرد :در مقطع زمانی فعلی نهادهای مالی مســتقر در کشــورهای
همســایه ازجمله بانکها و صرافیها و شرکتهای خصوصی در راستای دور زدن تحریم
به ایران کمک میکنند .پیادهســازی توصیههای  ،FATFاطالعات آنها را به آمریکا و
سردمداران تحریمها میدهد.عضو کمیســیون برنامه و بودجه کشور تصریح کرد :اجرای
برنامه اقدام  FATFتبعات اقتصادی ازجمله جلوگیری از فروش نفت و افزایش قیمت ارز
را به دنبال دارد .چراکه در حال حاضر بخشــی از ارز کشور با کمک نهادهای مالی مستقر
در کشورهای دوست تأمین میشود.
وی تاکید کرد :در صورت پیوســتن به کنوانسیونهای مورد نظر  FATFاطالعات تمام
این مسیرها در اختیار آمریکا قرار میگیرد.

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ نــوکمدادیمدل
 1390بــه شــماره موتــور  4064929و شــماره شاســی
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 38متعلــق به آقای روح اهلل اســامی فر مفقــود و از درجه
اعتبارساقطاست.
برگ سبز خودرو ســواری رنو لوگان  L90رنگ سفید شیری-
روغنیمدل١٣٩١بهشمارهموتور100014067RD215470
و شماره شاســی  NAALSRALDDA224944و شماره پالک

رئیسسازمانبرنامهوبودجه:

اعدادوارقامبودجه ۱۴۰۰کارشناسیشدهاست

رئیس ســازمان برنامه و بودجه
گفت :تمام اعــداد و ارقام بودجه
کارشناسی شده اســت بنابراین
طبیعی بود که دولت مقاومت کند.
به گــزارش خبرنگار مهر ،محمد
باقر نوبخت در حاشــیه جلســه
کمیســیون تلفیق بودجه گفت:
الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰چــون
آخرین الیحه دولت دوازدهم بود

اهمیت زیادی برای دولت داشت.
طبیعــی بود که دولــت مقاومت
کند و اســتدالل کند چون اعداد
و ارقام همه کارشناسی شده بود
البتــه نباید فرامــوش رد که در
یک شــرایط عادی برنامه ریزی
نمیکنیم ما برای چهارمین سال
است که در شدیدترین تحریمها،
الیحه بودجــه تنظیم میکنیم و
طبیعی اســت که برخی اعداد و
ارقام با شرایط عادی فاصله داشته
باشــد اما دشمنان ما میخواستند
که ما نتوانیم کشور را اداره کنیم
اما شــکر خدا پرداختها به موقع
انجام شد .طرحهای عمرانی نیز
در حال انجام و افتتاح است.

وی ادامــه داد :مــن از اعضای
کمیســیون تلفیق تقدیر میکنم
که همه مســائل را شنیدند اما با
توجه به واقعیتها به کلیات رأی
مثبت دادنــد .فرصت مغتنمی در
اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفته
که نظراتشان را بگویند طبیعت ًا به
جهت اینکه دولت کار کارشناسی
کرده از الیحــه دفاع خواهد کرد
اما اگر استداللی از مجلس شنیده
شــود که عقل جمعی آن را تأیید
کند ما هم خواهیم پذیرفت.
نوبخت خاطر نشــان کرد :تردید
ندارم تالقی آخرین بودجه دولت
دوازدهــم و اولین بودجه مجلس
یازدهم اتفاق مبارکی خواهد بود.

ظرفیت مخازن گاز کشور
به  ۶.۵میلیارد مترمکعب میرسد

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز اعالم کرد که ظرفیت
مخازن گاز کشور تا سال  ۱۴۰۲به  ۶.۵میلیارد مترمکعب میرسد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،بهرام صلواتی در
آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان شــرکت مهندسی و توسعه
گاز و شــرکت نفت خزر گفت :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
بازوی اجرایی شرکت ملی گاز است و پروژههای اجرایی این شرکت
در امور خطوط لوله ،ایســتگاههای تقویت فشــار ،چاهها و مخازن
ذخیرهسازی گاز ،پروژههای مخابراتی ،پروژههای تأسیسات ابنیه و
ساختمان ،ایستگاههای کنترل فشار و سایر بخشهایی که به اجرا
مربوط میشود از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز انجام میشود.
وی افزود :چند سالی اســت که مخازن ذخیرهسازی به پروژههای
شرکت مهندسی و توسعه گاز افزوده شده است و خوشحالیم که مفید
بودیم و طرح ذخیرهسازی شکل گرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز درباره ذخیرهسازی گاز که
دلیل آن توازن در مصرف گاز طبیعی کشــور است ،اظهار کرد :این
کار به این دلیل اســت که در فصل ســرد سال میتوان در صورت
بروز مشکل در خطوط لوله گاز طبیعی ،این مخازن ذخیرهسازی را
جایگزین کرد تا مشکلی برای پایداری گاز کشور پیش نیاید.

 523ط 98ایران 88متعلقبهآقایامیرنصیریمفقودوازدرجه
اعتبارساقطاست.

ســند ماشــین خــودرو ســواری رنــو لــوگان  L90رنگ
ســفید شــیری-روغنی مــدل  ١٣٩١بــه شــماره موتــور
 100014067RD215470و شــماره شاســی
 NAALSRALDDA224944و شــماره پالک 523ط98
ایران 88متعلقبهآقایامیرنصیریمفقودوازدرجهاعتبار
ساقطاست.
سندکمپانیخودروسواریرنولوگانL90رنگسفیدشیری-
روغنیمدل١٣٩١بهشمارهموتور100014067RD215470
و شماره شاســی  NAALSRALDDA224944و شماره پالک
 532ط 98ایران 88متعلقبهآقایامیرنصیریمفقودوازدرجه
اعتبارساقطاست.

