اقتصاد

10
گفت و گو
درگفت وگو با معاون گمرک مطرح شد:

 7هزار کامیون درگمرک معطل
ناهماهنگی ها

حسین بردبار-اگرچه ناوگان حمل و نقل باری
به مثابه شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است
که نقش رساندن مــواد گوناگون را به مقاصد
مختلف ایفا می کند اما فرسودگی این ناوگان
همواره یک معضل دســت وپاگیر بــوده است؛
در این میان نیز با خبر معطلی بیش از  11هزار
کامیون وارداتــی در گمرکات مواجه شدیم که
در گــیــرودار ناهماهنگی میان دستگاه ها با
گمرک همچنان ترخیص نشده اند ،اما معاون
امور گمرکی سازمان گمرک ،در گفت وگو با
خبرنگار ما اظهار می کند که برای بیش از  4هزار
دستگاه اقدامات الزم انجام شده است و ترخیص
شده اند .توضیحات بیشتر را در گفت وگو با فرود
عسکری می خوانید:
به تازگی با خبر دپو و ترخیص نشدن چند
هزار کامیون در گمرکات مواجه شدیم ،چرا؟
 در واقــع  11هــزار و  400دستگاه کامیون،کل ورودی است که ما داشته ایم که بیش از 4
هزار دستگاه آن ترخیص شده و بیش از  4هزار
مورد نیز اظهار شده است که مجوزهای محیط
زیست ،آالیندگی ،ستاد سوخت و اسقاط را
باید بگیرند .ما در گمرک این هماهنگی ها را با
راهداری و دیگر دستگاه ها برگزار کردیم و حتی
معاون محترم دادستان از دستگاه قضایی نیز در
این جلسات آمدند و کمک کردند ،االن از حیث
انجام تشریفات همه چیز روی غلتک است  ،گیر
کار روی بحث اسقاط است ،کامیون داران برای
این که بتوانند از تخفیف سود بازرگانی استفاده
کنند باید یک کامیون  25سال ساخت را اسقاط
و از تسهیالت آن استفاده کنند.
ایــن مسئله دارد طوالنی می شــود ،برای
تسریع در آن چه راهکاری را مدنظر دارید؟
ایــن خواسته صاحب کاالست  ،اگر نخواهدما می توانیم حقوق گمرکی خودمان را بدون
تخفیف بگیریم ،کامیون دار با انجام اسقاط از ما
مجوز تعدیل حقوق ورودی اش را می گیرد.
چقدر تعدیل صورت می گیرد؟
فکر کنم سود بازرگانی کامیون دار حدود 25درصد کاهش می یابد.
آیــا می تــوان به جــای اسقاط که فرایندی
طوالنی برای برخی کامیون داران پیدا کرده
است ،از راهکار دیگری مثل اخذ چک یا دیگر
اسناد مالی استفاده کرد؟
اسقاط برای وارد کننده یک امتیاز است ،مانمی خواهیم از او چیزی بگیریم ،اگر به ما اعالم
کنند که ما نمی خواهیم اسقاط کنیم ،ما هم
حقوق گمرکی مان را کامل می گیریم .مسئله در
این جا تخفیف گرفتن از سود بازرگانی است که
اگر خود وارد کننده مایل باشد این اتفاق نیفتد
منوط به این که جزو مقررات ما باشد؛ ما نیز حقوق
گمرکی را کامل می گیریم.

گزارش خبری

اعمال تعرفه های جدید برق
برای پرمصرف ها از فردا
پیرو اعالم قبلی وزارت نیرو ،تعرفه برق مشترکین
پرمصرف خانگی از فــردا اول بهمن افزایش
مییابد.به گــزارش  13دی مــاه ایرنا ،رجبی
مشهدی ،سخنگوی صنعت برق گفته بود :هدف
آییننامه جدید تعرفه برق مشترکان خانگی
اصالح مصرف پرمصرفهاست و در فرمول جدید
مشترکان خوش مصرف و کممصرف مشمول
افزایش تعرفه برق نخواهند شد .بر این اساس،
مشترکانیکهبیشازالگویمصرفتقاضایبرق
داشته باشند ،بر اساس هزینههای تأمین انرژی
در دو سال اخیر جریمه خواهند شد .به این ترتیب
که هزینههایی مانند متوسط نرخ قراردادهای
خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در
دو سال گذشته به اضافه هزینه نقل و انتقال برق
(ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی
مالک محاسبات قبض آن ها قرار خواهد گرفت.
وی توضیح داد« :به عبارت ســاده ،اگر الگوی
مصرف  ۳۰۰کیلووات ساعت بــاشــد ،تــا این
میزان مصرف ،مشترک (پرمصرف) تعرفه قدیم را
میپردازد .مصارف باالی  ۳۰۰کیلووات ساعت
تا  ۴۵۰کیلووات ساعت  1.5برابر هزینههای
تأمین بــرق ،از  ۴۵۰تا  ۶۰۰کیلووات ساعت
 2.5برابر هزینههای تأمین برق و از مصرف ۶۰۰
کیلووات ساعت به باالتر  3.5برابر هزینه تأمین
انرژی را باید بپردازند ».به گفته رجبی مشهدی،
هزینه تأمین برق احتما ًال رقمی در حدود ۳۰۰
تا  ۳۵۰تومان برای هر کیلووات خواهد شد.به
گفته رجبی ،با اعمال این تعرفه ها ،جریمه 16
درصــدی مشترکان پرمصرف لغو می شود و ۲
درصد از مشترکین که بیش از دو برابر الگوی
مصرف ،برق مصرف میکنند ،از ماه آینده حدود
 ۲۰درصــد افزایش هزینه قبض برق را تجربه
خواهند کرد.گفتنی است طبق آمارهای ارائه
شده 85 ،درصد از مشترکان برق ،مصرف شان
در قالب الگوی تعریف شده قرار دارد بنابراین
شامل افزایش قیمت تعرفهها نخواهند شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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مهلت یک ماهه مالیات به مالکان یک میلیون و  170هزار خانه خالی

شاخص
تمرکز شدید بودجه خانوارهای
شهری بر خوراک و مسکن

چگونگی اطالع مالکان واحدهای مسکونی از مشمول شدن ،میزان مالیات و مهلت پرداخت مشخص شد

در حالی که قانون مالیا تهای خانه خالی
از زمـــان تصویب در آذرمــــاه ســال گذشته
تاکنون در پیچ و تاب اجرا قرار داشت ،دیروز
سرانجام سازمان امــور مالیاتی از محاسبه
مالیات واحدهای مسکونی خالی به تعداد یک
میلیون و  170هزار واحد بر اساس اطالعات
دریافتی از وزارت راه خبر داد .با وجود این،
این سازمان در اطالعیه ای از تمامی مالکان
واحدهای مسکونی خواسته تا جهت مشاهده
وضعیت مشمولیت خــود و اطــاع از میزان
مالیات متعلقه (احتمالی) آن اقــدام کنند.
مهلت پرداخت این مالیات برای مشموالن ،تا
پایان بهمن امسال است و در صورت پرداخت
نکردن در مهلت مقرر ،سازمان مالیاتی برگه
مطالبه مالیاتی صادر خواهد کرد.به گزارش
خراسان ،بر اساس ماده 54مکرر قانون مالیات
های مستقیم ،واحدهای مسکونی واقــع در
شهرهایی با جمعیت بیش از  100هزار نفر که
به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور
بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند ،از

سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات
بر اجــاره به این شرح می شوند :سال دوم-
معادل یک دوم مالیات متعلقه ،سال سوم-
معادل مالیات متعلقه ،سال چهارم و به بعد-
معادل یک و نیم ( )1/5برابر مالیات متعلقه.
در این زمینه ،دیروز با گذشت بیش از یک سال
از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی و در

شرایطیکهمهلتخوداظهاریمالکانخانهها
تا پایان آذرماه بوده ،خبرگزاری ایرنا خبر داد که
نخستین فهرست قطعی شناسایی شده از خانه
های خالی معادل یک میلیون و  170هزار
واحد برای صدور قبض مالیاتی به سازمان امور
مالیاتی ارسال شده است.در اطالعیه سازمان
امور مالیاتی که به این منظور صادر شده ،آمده

اســت« :تمامی مالکان واحدهای مسکونی
میتوانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت
واحــد یا واحدهای مسکونی خود و اطــاع از
میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن ،به درگاه
ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی
کشور به نشانی  MY.TAX.GOV.IRمراجعه
کنند .مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن
ماه سال جــاری ( )1400/11/30تعیین
شده است و در صورت عدم پرداخت مالیات
تعیینشدهدرمهلتمقرر،نسبتبهصدوربرگ
مطالبه اقدام خواهد شد».گزارش خبرگزاری
ایرنا در این زمینه حاکی از آن است که این
مرحله پایان شناسایی خانه های خالی نیست
و از آن جایی که این کار مرحله به مرحله انجام
می شود ،تعداد خانه های خالی یاد شده برای
دوره های بعدی افزایش خواهد داشت .ضمن
این که پاالیش خانه های خالی از سوی وزارت
راه دایمی است .از این رو صاحبان خانه های
خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست
نبودند ،شناسایی نشده اند.

نامه نگاری های رئیس سازمان بورس با  2مقام دولتی مشخص کرد:

مصوبات حمایت از بورس پس از یک ماه
همچنان معطل ابالغ

موافقت کمیسیون تلفیق با واردات
 ۵۰هزارخودرو

مانع قانونی مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو رفع می شود؟

رئیس سازمان بــورس و اوراق
بهادار در دو نامه به معاون اول
رئیس جمهور و وزیــر نفت به
ترتیب خواستار ابالغ مصوبات
 10گــانــه ســتــاد هماهنگی
اقتصادی دولت و تغییر فرمول
نرخ گاز خوراک پتروشیمیها
شــد .ایــن در حــالــی اســت که
بــا گذشت یــک مــاه از تصویب
مصوبات  10بندی این ستاد،
ابالغ نشدن آن ها بحث هایی را درخصوص
اختالف در تیم اقتصادی دولت در زمینه این
مصوبات ایجاد کــرده اســت .اگرچه رئیس
سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت:
«سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰
بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از
بورس تاکید دارد ،دولت عالوه بر برداشتن
گامهای عملی به حل ریشهای مشکالت بازار
سرمایه کمک خواهد کرد».
به گزارش ایرنا« ،مجید عشقی» رئیس سازمان
بورس در دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس
جمهور و وزیر نفت دو موضوع مهم برای بازار
سرمایه را پیگیری کـــرد.وی در نــامـهای به
معاون اول رئیس جمهور با توجه به بررسی

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۱گــفــت :اعــضــای کمیسیون
تلفیق با واردات  ۵۰هزار خودروی سواری
و ۱۰هــزار ماشین آالت سنگین معدنی و
راه سازی در سال آینده با ارز غیرصادراتی
موافقت کردند.به گزارش خانه ملت ،رحیم
زارع گـــفـــت :بــر اســـاس مــصــوبــات امـــروز
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال آینده
بــا واردات  50هـــزار خــــودروی س ــواری
و  10هــزار ماشینآالت سنگین معادن و
را هســـازی ،اتــوبــوس و کامیون با تعرفهای
که به تصویب هیئت وزیران میرسد ،با ارز
غیر صادراتی موافقت کرد و درآمد حاصل
از ایــن مــوضــوع جهت تأمین مالی شبکه
راهآهــن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم
از قطارهای عــادی ،سریعالسیر ،شهری و
تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی
و بخش راه سازی با اولویت مناطق محروم
و روستایی و اصالح نقاط حادثهخیز هزینه
م ـیشــود.در همین حــال میرتاج الدینی،
عضو کمیسیون تلفیق و پیشنهاد دهنده این
مصوبه در توضیح پیشنهاد مصوب اعالم کرد
که سقف درآمدی این بند تا  60هزار میلیارد
تومان تعیین می شود .این رقم در حالی است

بودجه در کمیسیون تلفیق خواستار ابالغ
مصوبات  10گانه حمایتی از بازار سرمایه شد.
رئیس سازمان بــورس همچنین در نامهای
دیگر به وزیــر نفت با توجه به فرمول تعیین
نــرخ گــاز خ ــوراک پتروشیمیها در بودجه
 ۱۴۰۱خواستار تغییر این فرمول شد.پیش
از این ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 28
آذرماه ،در مصوبه ای  10بندی مواردی را در
زمینه حمایت از بورس مصوب کرده بود .با این
حال با تاخیر یک ماهه در ابالغ این مصوبات
روند نزولی بورس طی روزهای اخیر تشدید
شده است و شاخص کل روز سه شنبه با سقوط
به کانال  1.2میلیون واحد به کمترین حد در
شش ماه اخیر رسید.

بررسی هزینه کرد خانوارهای شهری در
سال های اخیر نشان می دهد که همزمان
با باالرفتن سهم بودجه خوراکی ها از سبد
هزینه خانوار که ناشی از کاهش قدرت خرید
خانوارهاست و نیز افزایش سهم مسکن از آن
سبد به دلیل رشد شدید قیمت این دارایی،
سهم هزینه های دیگر خانوار ،نظیر تحصیل
و تفریح ،قربانی ایــن دو کــاالی ضــروری
شده است به طوری که به عنوان مثال سهم
تحصیل از  2.1به  1.5درصــد و تفریح از
حدود  2.9به  1.9درصد کاهش یافته است.
در مجموع نیز افت بیش از  10درصدی سهم
سایر کاالها از بودجه خانوار از  43.7درصد
در سال  96به  31.3درصد در بازه زمانی
یادشده دیده می شود .منبع :مرکز آمار ایران

خبر

فروش «تیگو  ۸پرو» به خاطر
قیمت نجومی ممنوع شد

ایسنا  -رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،ضمن تاکید بر تعیین قیمت
فاقد توجیه محاسباتی محصول تازه رونمایی
شده مدیران خودرو (تیگو  ۸پرو) که معادل یک
میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان قیمتگذاری شد،
فروش این خودرو را ممنوع اعالم کرد.

هجوم پوشاک ترک به بازار ایران
که با توجه به تعرفه  45درصــدی واردات
خــودرو و با فرض تغییر نیافتن این تعرفه،
مجموع دریافتی بابت تعرفه واردات  50هزار
دستگاه خــودرو بیشتر از  10هزار میلیارد
تومان نخواهد بود و این که از تعرفه  10هزار
دستگاه ماشین آالت ،اتوبوس و کامیون
بتوان درآم ــدی معادل  50هــزار میلیارد
تومان داشت ،خیلی بعید به نظر میرسد.
همچنین پیش از ایــن شــورای نگهبان به
مصوبات قبلی مجلس در زمینه واردات
خودرو با ارز متقاضی ایراد گرفته و معتقد بود
که این مصوبه به دلیل فشار به بازار ارز موجب
افزایش نرخ ارز خواهد شد که البته ممکن
است با تغییر شرایط ارزی و بهبود درآمدهای
ارزی ،این اشکال دیگر قابل طرح نباشد.

تسنیم  -نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات
نساجی و پوشاک با اعالم این که متاسفانه کاهش
قیمت لیر باعث شده است شاهد افزایش حجم
قابل توجهی از پوشاک و پارچههای ترک به بازار
باشیم ،گفت :هم اکنون به صــورت پیلهوری و
روشهای دیگر حجم زیادی از پارچه و پوشاک
وارد کــشــور م ـیشــود کــه ای ــن مــوضــوع بــرای
تولیدکنندگان داخلی نگران کننده است.

پیشبینی نفت ۱۰۵دالری
تسنیم  -بانک گلدمن ساچز پیشبینی میکند
قیمت نفت در  ۲۰۲۳به دلیل عرضه محدود و
تقاضای باال به ۱۰۵دالر در هر بشکه برسد .در
همین حال قیمت نفت برنت به حدود  90دالر
رسید اما در نهایت به حدود  88دالر بازگشت.

کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سطح تقدیرنامه  2ستاره
شرکت بیمه دی برنده دوازدهمین دوره
جایزه ملی مدیریت مالی ایــران در سطح
تقدیرنامه دو ستاره شد.به گــزارش روابط
عمومی ،دوازدهــمــیــن دوره جــایــزه ملی
مدیریت مالی ایران با حضور فعال و گسترده
شرکت ها و سازمان های برتر ایرانی و با هدف
حمایت از مدیریت مالی حرفه ای در باالترین
سطح کشوری در سالن اجالس سران برگزار
شد.شرکت بیمه دی با عملکرد درخشان
و کارآمد در بخش شفافیت مالی و گزارش
دهی مناسب اطالعات و همچنین توجه ویژه
به اثر بخشی حسابداری در حوزه مدیریت

مالی موفق به کسب تقدیرنامه دو
ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
شد .در این دوره که با حضور مقامات
ارشــد اقتصادی ،مدیران مالی برتر
کشور و همچنین استادان دانشگاه
برگزار شد ،مدیریت مالی شرکت بیمه
دی از نظر داوران این رویداد حائز رتبه
شد و محمد عبدالعظیمی مدیر مالی
بیمه دی ،به نمایندگی ،این جایزه را
دریافت کرد.شایان ذکر است شرکت
بیمه دی برای نخستین بار در این رویداد شرکت
کرده و با توجه به عملکرد شفاف و حرفه ای خود

در بخش مدیریت مالی موفق به دریافت این جایزه
شده است.

