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اقدام الزم اما ناکافی وزارت راه برای
تعیین مالیات بر خانه های خالی

 5میلیارد دالر ارز  4200در سال گذشته نه از درآمدهای ارزی دولت که از ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه شده است!

سخنگوی گمرک کارنامه تجارت خارجی
کشور با همسایگان را در سال  99اعالم کرد.
به گفته روح ا ...لطیفی ،طی 12ماه سال،99
حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان
از نظر وزنی حدود  82میلیون و  535هزار و
 389تن انواع کاال برابر با  36میلیارد و 502
میلیون و  315هزار و  869دالر بوده است .از
اینمیزانسهمصادراتمحصوالتکشورمان
به کشورهای همسایه  67میلیون و 841
هــزارو  213تن برابر با  20میلیارد و 357
میلیون و  455هزار و  213دالر است که 60
درصد وزن و  58درصد ارزش کل صادرات
غیرنفتیکشورمانبهجهانراشاملمیشود.
در نمودار میزان صادرات ایران به کشورهای
همسایه آمده است.

بازار خبر

نرخ جدید عوارض خروج از کشور
تسنیم -نرخ جدید عوارض خروج از کشور به
موجب قانون بودجه امسال ،ابالغ شد .بر این
اساس و برای سفر مرتبه اول در سال ،مسافران
عادی  400هزار تومان ،زائران حج تمتع و عمره
 132هزار تومان ،زائران عتبات از مرز هوایی37
هزار و  500تومان و زائران عتبات از مرز زمینی
باید  12هزار و  500تومان بپردازند .این ارقام
طبق جدول ارائه شده برای دفعات دوم ،سوم و
باالتر ،افزایش می یابد .به عنوان مثال ،مسافران
عادی برای سفر دوم طی امسال باید  600هزار
تومان و برای سفر سوم به بعد  800هزار تومان
عوارض خروج از کشور بپردازند.

جزئیات  ۹استاندارد تعلیق شده
صنعت خودرو
مهر -معاون سازمان استاندارد ضمن تشریح
 ۹استاندارد تعلیق شده برای صنعت خودرو
گفت :این استانداردها شامل حفاظت از عابر
پیاده ،نشانگر تعویض دنده ،نشانگر فشار باد
تایر ،کنترل پــایــداری در ترمزگیری ،چراغ
رانندگی در روز ،الزامات نصب چراغ ،سیستم
ترمز اضــطــراری پیشرفته ،سیستم هشدار
انحراف از مسیر و استحکام کابین خودروهای
تجاری است .به گفته مرندی مقدم باید در نظر
داشت وقتی میگوییم  ۹استاندارد تعلیق شده
به معنای این نیست که همه خودروهای تولید
شده این  ۹استاندارد را رعایت نکردهاند .شاید
یک یا دو مورد از این استانداردها برای یک
خودرو باشد .وی افزود :تولیدکنندگان داخلی
در حال ساخت سیستم هشدار حفاظت از عابر
پیاده و سیستم هشدار انحراف از مسیر برای
نصب روی خودروهای تولید داخل هستند.

نگرانی دالالن بازار ارز از ریزش
قیمتها
ایرنا -قیمتها در بازار ارز با افزایش احتمال
موفقیت مذاکرات وین ،رونــدی کاهشی یافته
است .بر این اساس ،تردید و سردرگمی در میان
دالالن بازار ارز مشاهده میشود که نشاندهنده
انتظار بــرای کاهش بیشتر قیمتها در آینده
نزدیک است .حتی برخی از دالر زیر  ۲۰هزار
تومان در روزهای آینده سخن میگویند .تا بعد
از ظهر دیــروز نرخ فروش دالر در صرافیهای
بانکی با  ۷۴تومان کاهش در مقایسه با روز کاری
گذشته به رقم  ۲۳هزار و  ۳۶۹تومان رسید.

افت  40هزار تومانی قیمت موز
در ۲ماه!
مهر -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
تهران با بیان این که قیمت موز نسبت به اسفند
 99حــدود  40هــزار تومان کاهش یافته است،
افزود :قیمت این میوه ،نیمه اول اسفند  ۹۹به ۶۵
تا  ۷۰هزار تومان رسیده بود و هم اکنون بیش از
 ۵۰درصد کاهش یافته است .وی مشکالت ایجاد
شده برای صادرات و ثبت سفارش را از جمله دالیل
گرانی موز در اسفند اعالم و اضافه کرد :هم اکنون
این مسائل حل شده ،ضمن این که با گرم شدن
هوا تقاضا برای موز هم کمتر شده است و قیمت
این محصول کاهش خواهد یافت .وی با بیان این
که هم اکنون جز هندوانه ،چغاله و گوجه سبز میوه
تابستانهدیگریدربازارنیست،افزود:ازهفتهآینده
هلو و چند نوبرانه دیگر نیز وارد بازار خواهد شد.

دولت در سال گذشته ،بانک مرکزی را موظف
به پرداخت  10میلیارد دالر ارز با نرخ 4200
تومان بــرای واردات کاالهای اساسی کرد
اما پنج میلیارد دالر ارز برای واردات به بانک
مرکزی تحویل داد و به همین دلیل بانک
مرکزی به ناچار پنج میلیارد دالر از ذخایر ارزی
خود را تخصیص داد .در این میان اتفاقی بی
سابقه در تاریخ بانک مرکزی رخ داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،بانک مرکزی
در سال گذشته حدود  10میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی ،ارز پرداخت کرد ،در حالی
که دولت در سال گذشته پنج میلیارد دالر به
بانک مرکزی ارز داده است .بنابراین بانک
مرکزی پنج میلیارد دالر بیش از ارزی که از
دولت دریافت کرده تخصیص داده است.
▪چرا ارز تحویلی به بانک مرکزی نصف شد؟

قبل از هر چیز باید گفت :دولت در سال 99
برای واردات کاالهای اساسی هشت تا 10
میلیارد دالر با نرخ  4200تومان در نظر گرفته
بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت
خام تامین میشد ،اما در شش ماه اول سال
 99میزان صادرات نفت خام بهشدت کاهش
یافت ،به همین دلیل درآمدهای نفتی کاهش
پیدا کرد و به تبع آن دولت تنها پنج میلیارد دالر
به بانک مرکزی تحویل داد .آن هم در شرایطی

جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است .به گزارش
خــراســان ،ایــن بــدان معنی اســت کــه دولــت
نمیتواند برای واردات یا توسعه سیاستهای
رفاهی از این ارزها استفاده کند.
▪وقتی بانک مرکزی اختیار مدیریت ذخایر
و منابع خود را از دست داد

که از قبل خود را مکلف به پرداخت  10میلیارد
دالر ارز با نرخ  4200تومان کرده بود.
▪ 5میلیارد دالر از کجا تامین شد؟

حال سوال بعدی این جاست که بانک مرکزی
از کجا پنج میلیارد دالر با نرخ  4200را تامین
کــرده اســت؟ پیشتر برخی خبرها حاکی از
آن بــود که بانک مرکزی در سامانه نیما از
صادرکننده ،ارز را به قیمت روز می خرد و
برای کاالهای اساسی به قیمت  4200تومان
پرداخت میکند .اما رئیس کل بانک مرکزی
این موضوع را قاطعانه تکذیب کرد و گفت:

بانک مرکزی از ذخایر ارزی خــود استفاده
میکند .در نتیجه و بر اساس قرائت همتی ،در
واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز
کرده و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار
پنج میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را برای
واردات کاالهای اساسی به قیمت 4200
تومان به واردکننده فروخته است .پیگیریها
از بانک مرکزی نشان میدهد که معادل ریالی
همه ارزهای بلوکه شده کشور ،قب ً
ال به دولت
پرداخت شده ،بنابراین این ارزها ،متعلق به
بانک مرکزی است .در نتیجه اگر ارز بلوکه
شده ایران در خارج از کشور آزاد شود ،باز هم

اما می رسیم به اتفاق بی سابقه در تاریخ بانک
مرکزی؛ طبق قانون ،بانک مرکزی مالک ارز
خریداری شده است و با توجه به این که از سال
 97تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید
ارزهــای دولت افزایش نیافته ،بنابراین باید
گفت هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت
خریداری کرده ،متناسب با نرخ مصوب بودجه
بوده است .به این ترتیب بانک مرکزی در سال
 99با دستور دولت ،پنج میلیارد دالر از ذخایر
ارزی خود را به قیمت  4200تومان که بیش
از یک پنجم قیمت بازار است ،برای واردات
تخصیص داده است .این تقریب ًا در طول دوران
فعالیت بانک مرکزی بیسابقه است چرا که
هیچ گاه دولت ،بانک مرکزی را ملزم به فروش
ذخایر ارزی خود به یک پنجم قیمت بازار نکرده
بود .این مسئله نشان داد ،بانک مرکزی حتی
امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و
دولت توانسته بر ذخایر ارزی بانک مرکزی
هم سوار شود.

تورم در مرز 50درصد

شاخص های تورم در فروردین  1400همچنان صعودی بود

زنگ خطرمجدد برای مرغ

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی از توقف تخصیص ارز
از اواخر اسفند تاکنون خبر داده اند

نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی
به معاون اول رئیس جمهور حاکی از این است
که اختالل در واردات این نهاده ها به رغم
وعده مسئوالن وزارت جهاد ،کماکان ادامه
دارد .موضوعی که امکان تکرار نوسان در بازار
محصوالت پروتئینی را تقویت خواهد کرد.
▪اعالم هشدار  21فروردین رئیس انجمن
غالت

به گــزارش خــراســان 21 ،فــروردیــن بــود که
رئیس انجمن غالت ایران از توقف یک ماهه
ثبت سفارش واردات نهاده های دامی خبر
داد .موضوعی که به طــور مستقیم با تولید
محصوالت پروتئینی مانند مرغ مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،کاوه زرگران عضو
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق
تهران در آن تاریخ گفت :از بیستم اسفند
تاکنون بــه دلیل جابهجایی اخــتــیــارات از
وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی ،هیچ
ثبتسفارشی در حوزه نهاد هها انجام نشده
و حتی برخی محمولههایی که وارد شده نیز
به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد
متولی ،امکان پهلوگیری و تخلیه نیافتهاند.
▪وعده مسئوالن وزارت جهاد برای رفع
اختالل در واردات نهاده ها

بااینحال،پسازآن،عباسیمعروفانسرپرست
دفترخدماتبازرگانیوزارتجهاد،اینموضوع
را رد کرد و گفت :ثبت سفارش نهادههای دامی
متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این
کار را انجام میداد و هم اکنون ادامه این کار را
وزارتجهادکشاورزیانجاممیدهد.ویادامه

تشکیل  ۴۰۰۰میلیارد تومان
پرونده قاچاق در سال ۹۹
ایسنا -گــزار شهــای منتشر شده از
سویسازمانحمایتمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان حاکی از انجام بیش
از چهار میلیون بازرسی در سال  ۹۹و
تشکیل  ۴۰۰۰میلیارد تومان پرونده
قاچاق است و بیشترین شکایات مردم
در ســال گذشته نیز مربوط به نــان و
تعمیر خودرو بوده است.

داد:دراینفاصلهبهدلیلتعطیالتایامنوروز،
بانکمرکزیبرایثبتسفارشها،تخصیص
ارز انجام نداده که این موضوع مورد اعتراض
همگان بود و در جلسهای که دیــروز در این
زمینهباحضورنمایندهبانکمرکزیداشتیم،
وی اعالم کرد که از هفته جاری تخصیص ارز
را شروع میکنیم و به دلیل تعطیالت و ابالغ
نشدن بودجه ارزی ،این وقفه ایجاد شده بود
چرا که تخصیص ارز باید از سوی سازمان
برنامهوبودجهابالغشود.
▪اتحادیهواردکنندگان:ازهفتههایپایانی
اسفندتااالنارزتخصیصنیافتهاست

اما با نامه نگاری اخیر اتحادیه واردکنندگان
نهاده های دامــی ،این ماجرا وارد مرحله
جدیدی شــد .دیــروز نامه ایــن اتحادیه به
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
منتشر شد که حاکی از این است از هفته
های پایانی اسفند تاکنون ارز برای واردات
نهاده های دامی اختصاص نیافته است.
در این نامه آمده است :از هفته پایانی سال
 ۹۹تاکنون هیچ گونه تخصیص و تأمین ارز
از طرف بانک مرکزی برای نهادههای دام و
طیور انجام نشده است .این در حالی است
که برنامهریزی واردات کاالهای اساسی
آن هم در شرایط بحرانی نیاز به اقــدام به
موقع ،مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص
ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد.
این اتحادیه از جهانگیری خواسته تا دستور
اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز مورد
نیاز واردات نهادههای دام و طیور انجام شده
و رسوبی در گمرکات صادر شود.

باانتشارگزارشمرکزآمارازوضعیتنرختورم
درفروردین،1400مشخصشدکهنرختورم
همچنانبهروندصعودیخودادامهمیدهد،
چرا که تورم ماهانه روند افزایشی داشت و در
فروردین به  2.7درصد رسید .نرخ تورم نقطه
به نقطه در یک قدمی  50درصد جا خوش
کرد و تورم ساالنه که براساس هدف گذاری
قــرار بــود به  20درصــد برسد 19 ،درصد
باالتر از این محدوده قرار گرفت.براساس
این گزارش تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در
فروردین  63.1درصد بوده که نسبت به تورم
نقطه به نقطه کل کاالها و خدمات که 49.5
درصداست 13.6،درصدبیشتراستونشان
می دهد که تورم در این بخش که ملموس تر
و برای طبقات ضعیف حیاتی تر بوده ،چقدر
باالتر است .همچنین بررسی تورم دیگر گروه
هایکاالهاوخدماتنشانمیدهدکهبخش
تورم ماهانه
تورم نقطه به نقطه
تورم ساالنه
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها
تورم نقطه به نقطه کاالهای با دوام

های ارتباطات و آموزش به ترتیب با تورم نقطه
به نقطه  19.4و  23درصــد کمترین تــورم را
داشته اند .در مقابل عالوه بر خوراکی ها ،گروه
های مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ
به ترتیب تــورم های  71.3و  61.7درصــد را
ثبت کرده اند .تورم بخش مسکن نیز که شامل
اجــاره ،تعمیرات مسکن ،آب و برق و سوخت
است ،به  29.8درصد رسیده است.نکته جالب
توجه نرخ تورم فروردین ،تورم  6.2درصدی
ماهانه در بخش هتل و رستوران است که به نظر
می رسد ناشی از تقاضای سفر باال در تعطیالت
نوروزامسالبودهاست.همچنینتورمدرکاالها
به تفکیک کاالهای با دوام و کم دوام نیز تفاوت
جالب توجهی دارد .چنان که تورم نقطه به نقطه
کاالهای بادوام که عمدتا شامل خودرو و لوازم
خانگی است به  84.2درصد رسیده که فاصله
قابل توجهی با تورم دیگر کاالها دارد.
اسفند 99
1.8
48.7
36.4
66.6
83.8

فروردین 1400
2.7
49.5
38.9
63.1
84.2

هشدار درباره تکرار تجربه بورس در رمزارزها
پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به
رئیس کل بانک مرکزی ،از سکوت بانک
مرکزی درخصوص راه اندازی سایتهای
فروش رمز ارز به شدت انتقاد کرد و خواستار
تعطیلی فــوری درگــاه هــای پــرداخــت این
سایتها شد.به گزارش فارس ،در این نامه
با یادآوری تبلیغات اغواکننده سال گذشته
برای سرمایه گذاری مردم در بورس و تبعات
آن ،آمده است :جای بسی تعجب و تاسف
اســت که با وجــود غیرقانونی اعــام شدن
معامالت رمزارزها از سوی بانک مرکزی
و سازمان بورس و اوراق بهادار و نبود هرگونه

یادداشت

تاییدیه بــرای فــروش رمــزارز از هر بستری از
جمله اینترنت ،متاسفانه بانک مرکزی تاکنون
برای مسدود کردن کلیه درگاه های پرداخت (و
نه فقط درگاههای پرداخت یاری) این سایتها
اقدامی نکرده است .پرواضح است که بدون
اخذ مجوز و تایید صالحیت صاحبان این سایت
ها ،امکان همه گونه کالهبرداری و فروش
بدون پشتوانه رمزارز در مقادیر گسترده وجود
دارد و حتی در صــورت واقعی بــودن فروش
رمــزارز الزم است این سایتها ریال مردم را
تبدیل به ارز و آن را به رمزارز تبدیل کنند که
این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز است.

وزارت راه و شهرسازی به تازگی مالک تعیین خالی
بودن خانه برای اخذ مالیات بر خانه های خالی را
در سایت خبری و سامانه امالک و اسکان اعالم
کرد که بر اساس آن طبق قانون اصالح موادی از
قانون مالیات های مستقیم که اواخر سال گذشته
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ،خانه ای
که بیش از  120روز در یک سال تحت مالکیت یک
مالک خالی باشد ،مشمول این نوع مالیات می
شود .بر اساس اعالم این وزارتخانه روی سایت
خبری آن ،اگر حین خالی بودن منزل مسکونی
مالک آن تعویض شود 120 ،روز مذکور از ابتدای
کسب مالکیت توسط مالک جدید مجدد محاسبه
می شــود و از ســوی دیگر طبق پاسخ به پرسش
هــای مــتــداول مخاطبان در سایت خبری این
وزارتخانه اگر این 120روز طی یک سال به صورت
غیرمتوالی باشد نیز مشمول مالیات خواهد شد،
یعنی الزم نیست که یک خانه  120روز متوالی در
یک سال خالی از سکنه باشد تا مشمول مالیات بر
خانه های خالی شود و اگر  120روز در چند مقطع
از سال به صورت غیرمتوالی نیز خالی از سکنه
باشد ،مشمول این نوع مالیات خواهد شد.اکنون
آن چه توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم نشده و
البته در قانون اصالح موادی از قانون مالیات های
مستقیم نیز برای آن راه حل درخور توجهی ارائه
نشده است ،مسئله تشخیص خالی از سکنه بودن
خانه هاست .وزارت راه و شهرسازی چگونه می
خواهد تشخیص دهد که خانه ای  120روز خالی
از سکنه بوده است؟ از روی قبض آب و برق و میزان
مصرف؟ از طریق خود اظهاری؟ از طریق تحقیقات
یا استشهاد محلی؟ یــا ...هنوز مالک تشخیص
خالی بودن یک خانه طی 120روز کامال مشخص
نیست و این موضوعی است که اگر به صورت قطعی
برای آن آیین نامه یا راه حل اجرایی درنظر گرفته
نشود ،می تواند اجرای مالیات بر خانه های خالی
را دچار مشکل یا نقص کند.جا دارد وزارت راه و
شهرسازی به عنوان مرجع اعالم خالی از سکنه
بودن یک خانه به سازمان امور مالیاتی ،هرچه
سریع تر مالک های تشخیص خالی از سکنه بودن
را به صورت متقن و جامع اعالم کند تا راه برای
بهانه جویی در اجرای این قانون مفید و در راستای
عدالت اجتماعی بسته شود.

خبر

افزایش  7درصدی تعرفه آب و برق

براساسمصوبههیئتوزیران،پیشبینیشدههر
سال  7درصد تعرفه برای همه مشترکان افزایش
داشته باشد و طبق گفته سخنگوی صنعت برق
از دیروز شاهد اجرایی شدن این طرح هستیم و
تعرفه همه مشترکان  7درصد افزایش می یابد.به
گزارش ایسنا ،همچنین طبق تصمیمات گرفته
شده برای مشترکان کم مصرف که زیر الگوی
مصرف هستند ،قبض آن ها رایگان و با تعرفه صفر
خواهد بود.رجبی مشهدی  -سخنگوی صنعت
برق  -در این باره به ایسنا گفت :مشترکان خوش
مصرف اگر نسبت به سال گذشته ،مصرف خود
را  ۱۰درصد کاهش دهند از پاداش های در نظر
گرفته شده برخوردار خواهند شد و کاهش ۱۰
درصــد مشمول تخفیف  ۲۰درصــدی در قبض
خواهد شد.وی درباره مشترکان پرمصرف اظهار
کــرد :مشترکان پرمصرف که تاکنون اقدامی
برای مدیریت مصرف نکرده اند از خرداد مشمول
 ۱۶درصد تعرفه اضافهتر خواهند شد.از سوی
دیگر بر اساس مصوبه هیئت دولت تعرفه آب تمام
مشترکان هم از دیروز  7درصد افزایش یافت و به
 ۵۳۵تومان در هر متر مکعب رسید.چندی پیش
نیز رضا اردکانیان  -وزیر نیرو در این باره گفته بود:
تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت
می کنند 7 ،درصد و برای مشترکانی که بیش از
الگو مصرف دارند ۱۶،درصد افزایش یافته است.

