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قرعه کشی خودرو
در ایستگاه پایانی
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
حــذف تدریجی قرعهکشی خ ــودرو که یکی از
سیاستهای وزارتخانه و مورد تاکید وزیر صمت
است ،بهتدریج در حال انجام است و تاکنون ۱۱
خــودرو از شمول قرعهکشی خــارج شده است.
به گزارش ایرنا ،امید قالیباف در گفتوگو با ایرنا
افــزود :بررسی روند قرعهکشی خــودرو در سال
 1401حاکی از آن است که در هر مرحله تعداد
بیشتری از خودروها از قرعهکشی خارج شده اند
که این مهم به دلیل افزایش تولید خودروی کامل
بــوده است.قالیباف ادامــهداد :اکنون در گروه
خودروسازی سایپا بهجز خودروهای کوئیک اس
و ساینا اس که هنوز در فرایند قرعهکشی هستند،
بقیه خودروها از قرعهکشی خارج شده است و
به صورت پیشفروش عرضه میشود.وی گفت:
در گــروه صنعتی ایــرانخــودرو نیز تاکنون چهار
خودروی تارا با دنده اتوماتیک ،تارا با دنده دستی،
دناپالستوربوشارژودناپالستوربوشارژاتوماتیک
از قرعهکشی خارج شده است.قالیباف در پاسخ
به این که چه زمانی شاهد حذف قرعهکشیها در
فروشفوقالعادهخودروخواهیمبود،خاطرنشان
کرد :این گام بعدی خواهد بود و با افزایش تولید
میتوان تعداد خودروهای بیشتری را از طریق
فروش فوقالعاده از قرعهکشی خارج کرد.وی
ی کرد :اکنون خودروهای کوئیک ،کوئیک
یادآور 
آر (دو رنگ) ،وانت سایپا  ۱۵۱و همه محصوالت
زامیاد به صورت فروش فوقالعاده از قرعهکشی
خــارج شدهاند.قالیباف همچنین از برگزاری
سومین نوبت قرعهکشی یکپارچه خودروها در
نیمه نخست شهریور خبر داد و گفت :اطالعات
تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعالم خواهد شد.

اعالم چگونگی مالیات ستانی از
حساب های بانکی تجاری
سازمان مالیاتی اعالم کرد کلیه وجوه واریــزی به
حسابهای بانکی تجاری بهعنوان فروش تلقی
میشود و مبنای محاسبات مالیاتی قرار میگیرد.
به گزارش تسنیم ،سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
با عنایت به مفاد قوانین مالیاتهای مستقیم و
مالیاتبرارزشافزوده،بودجهسال 1400وقانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ،کلیه وجوه
واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه طرق از
جملهدرگاههایالکترونیکیپرداخت،دستگاههای
کارتخوان،کارتبهکارت،ساتنا،پایاو...بهعنوان
فروش تلقی میشود و مبنای محاسبات مالیاتی
قرار میگیرد .بنابراین الزم است مؤدیان محترم
مالیاتیبهگونهایاقدامکنندکهصرف ًامبالغناشیاز
فعالیتهایاقتصادیوتجاریبهحسابهایمذکور
واریــز شود .بدیهی است پایش سایر حسابهای
بانکیغیرتجارینیزبهصورتمستمرانجاممیشود
وچنانچهمبالغیبابتفعالیتهایتجاری(فروش)
بهآنحسابهاواریزشودودراظهارنامههایمالیاتی
مؤدیان بهعنوان درآمد ابراز نشود ،بهعنوان درآمد
کتمانشــده مشمول مالیات و جرایم غیر قابل
بخششخواهدشد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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شاخص
 3منبعتفاوتدرآمدشهریهاو
روستاییان

اظهارات معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود تاکیدات مکرر ،اعتبارسنجی
برای ارائه تسهیالت هنوز به طور کامل اجرایی نشده است

خراسان« -اعتبارسنجی» موضوعی بــود که
همزمان با مطرح شــدن تسهیالت خــرد بدون
ضامنبیانشدتابهاینوسیلهنیازبهوثیقهوضامن
برای دریافت وام های خرد کمتر شود و از سوی
دیگر ریسک معوقات بانکی نیز کاهش یابد .در
این خصوص  23دی ماه سال گذشته ،محبوب
صادقیمدیرادارهاطالعاتبانکمرکزیبابیان
این که دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای
عموم مردم فراهم شده ،سامانه مای کردیت را
برای اطالع مردم از وضعیت اعتبارسنجی خود
معرفی کرد .هر چند که به نظر می رسد هم اینک
سامانههایدیگرینیزاعتبارسنجیراانجاممی
دهند ،اما به طور مشخص برخی گــزارش های
رسیده به خراسان در هفته های اخیر نشان می
دهدکهگزارشهایاعتبارسنجیتوسطسامانه
یاد شده ،چندان به روز نیست .به عنوان مثال
پیگیریهایخراساننشانمیدهدکهوامیکه
فردیازیکبانکگرفته،درگزارشاعتبارسنجی
نیامده است .همچنین با وجود پرداخت اقساط،
گزارشاعتبارسنجیدریافتشدهاینفردنشان
دهنده دو قسط عقب افتاده به فاصله چند ماه
اســت .شاید هم به همین دلیل است که بانک
ها هنوز اتکای زیادی به این سیستم برای ارائه
تسهیالت ندارند .در این خصوص دیروز معاون

فناوریهاینوینبانکمرکزی،جزئیاتاینطرح
و نیز وضعیت کنونی اجرای آن را تشریح کرد و بر
ایناساسبهنظرمیرسدهنوزبرایاجرایکامل
اعتبارسنجیدرنظامبانکیموانعیوجوددارد.
اظهارات مهران محرمیان نشان می دهد که
هم اینک زمینه دریــافــت اطــاعــات الزم برای
اعتبارسنجیازسازمانهایمتعددفراهمشده،
اما مشکل این جاست که تقریب ًا تمام سازمان ها
اطالعات ناقص را در اختیار بانک مرکزی می
گذارند .وی دلیل این مسئله را این موضوع ذکر
کرده که اطالعات برخی از این سازمان ها کامل

نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است.
ضمن این که برخی از سازمان های دیگر هم به
لحاظحقوقیممکناستمحدودیتهاییبرای
ارائهاطالعاتداشتهباشند.
محرمیان با اذعــان به این که ایــران در اعطای
تسهیالتخردرتبهخوبیدربانکداریدنیاندارد،
می گوید :نقطه گمشده ماجرا همین موضوع
اعتبارسنجی است .اگرچه در این زمینه امسال
گام های خوبی برداشته شده ،اما راه طوالنی
(برایتکمیلاینمسیر)درپیشاست.
وی با بیان این که فرایند ارائه اطالعات به شرکت

ورودمالیاتخانههاوخودروهایلوکسبهفازاجرا
مراجعه مالکان  68هزار خودرو و 2800خانه لوکس به سامانه برای پرداخت مالیات
دریافت مالیات خانه های لوکس و خودروهای
گــران قیمت سرانجام روی ریــل اجــرا قــرار
گرفت و براساس آمارهای دو روز اخیر مالکان
 68هــزار خـــودروی لوکس و  2800واحد
مسکونی گران قیمت برای پرداخت مالیات
اقدامات اولیه را انجام داده اند.به گزارش
ایرنا ،افشین خدامرادی ،معاون فناوریهای
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ،از مراجعه
و ثبت نــام بیش از  ۶۸هــزار مالک خــودروی
لوکس در درگــاه ملی خدمات الکترونیک
سازمان خبر داد و اعالم کرد :تاکنون بخشی

از مودیان درخصوص پرداخت مبلغ حدود
 ۱۳۰۰میلیاردریالمالیاتاقدامکردهاند.وی
با اشاره به این که تاکنون برای ۱۷۸هزار مالک
خــودروی لوکس ،مالیات تعیین شده است،
گفت :پس از ارسال پیامک اطالعرسانی برای
این دسته از مودیان ،تاکنون بیش از  ۶۸هزار
مالک خودروی لوکس جهت تعیین وضعیت
مالیات متعلقه به درگــاه ملی خدمات
الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور
ت
به نشانی  my.tax.gov.irمراجعه و ثب 
نامکردهاند.خدامرادیافزود:برای۱۷۸

هزار مالک خودروی لوکس ،در مجموع رقمی
معادل  ۲۰هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال مالیات
تعیین شده است.معاون فناوری های مالیاتی
سازمانامورمالیاتیهمچنیندوروزقبلگفته
بود :پس از ارسال پیامک اطالع رسانی برای
مشموالن مالیات بر واحدهای مسکونی گران
قیمت و باغ ویال ،تاکنون حدود  ۲۸۰۰مودی

اعتبارسنجیدربانکهابرایاستفادهازگزارش
اعتبارسنجیبهصورتاجباریوجودداردوانجام
همشدهاست،افزود:بانکهابرایارائهتسهیالت
موظف به ارائــه گــزارش اعتبارسنجی هستند و
امکاندستکاریدرآنوجودنداردزیراتسهیالت
درسامانهبانکمرکزیثبتمیشود.
محرمیانادامهداد:هربانکیمیتواندبهکسیکه
ریسکاعتباریباالیاپایینیداردبراساسمیزان
وثیقهایکهدریافتمیکند،تسهیالترابدهدیا
ندهد،امامسئلهایناستچنانچهبانکیفقطبه
افرادیباریسکباالتسهیالتبدهد،باآنبرخورد
خواهدشد.
وی دربــاره اعتبارسنجی چک نیز اظهار کرد:
سامانههای این حوزه پیاده سازی شده و حتی
رنگ بندی چک را هم از دو سال پیش عملیاتی
کردهایم،اماقوانینومقرراتاینبندقانونچک
که به اعتبارسنجی اشاره میکند باید در شورای
پولواعتباربهتصویببرسدکهصالحدانستهشد
اینکارباآرامشبیشتریپیشرود.
در مجموع به نظر می رسد برای ایجاد تحول در
نظام بانکی از منظر رشد تسهیالت خرد و گره
گشاییازکارمردم،تکمیلهرچهسریعترفرایند
اعتبارسنجی در بانک ها و به روز شدن اطالعات
سامانههای آنضرورتدارد.
به درگــاه ملی خدمات الکترونیک سازمان،
مراجعه و ثبت نام کردهاند.افشین خدامرادی
با اشــاره به ایــن که تاکنون بــرای  ۱۲هــزار و
 ۴۰۰مالک خانه واحد مسکونی گران قیمت
و باغ ویال پیامک اطالع رسانی ارسال شده و
مطالبه مالیات انجام گرفته است ،اظهار کرد:
از این تعداد تاکنون حدود  ۲۸۰۰مودی به
درگــاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به
نــشــانــی  ،my.tax.gov.irمراجعه و ثبت نام
و تاکنون  ۳۰۰مــودی درخصوص پرداخت
مالیات اقدام کرده اند.

مقایسه ترکیب درآمــد خانوارهای شهری و
روستایی در سال گذشته نشان می دهد که
تفاوتاصلیبینمنابعدرآمدیخانوارهادراین
دومنطقهبهدرآمدهایآزادوسایردرآمدها(در
دو سرفصل اجاره منزل و حقوق بازنشستگی)
بر می گــردد به طــوری که سهم درآمــد آزاد از
درآمد خانوار در خانوارهای روستایی بیشتر از
خانوارهای شهری (حدود 1.9برابر) است اما
شهریهاحدود 1.8برابربیشتردرآمدحاصل
ازاجارهمنزلو 1.96برابربیشتردرآمدناشی
ازحقوقبازنشستگیدارند.

بازار خبر

سرانه مصرف روزانه نان هزار
تومان است
فارس  -مشاور وزیر اقتصاد با بیان این که روزانه
حدود 82میلیاردتومانخریدنانتوسطمردمانجام
میشود ،گفت :بهطور متوسط حدود هزار تومان
مبلغسرانهخریدنانهرایرانیدرروزاست.

بازاری پر از فروشنده ،اما خالی
از خریدار
ایسنا-بهگفتهرئیساتحادیه فروشندگانخودرو،
روندکاهشیقیمتهادربازارخودروکهازحدوددو
ماهپیشآغازشده،تحتتاثیراخبارمذاکراتبرجام
نیزتداومیافتهوبازارشیبنزولیراطیمیکند؛این
در حالی است که بازار از خریدار خالی مانده و همه
فروشندههستند،امامشترینیست.

