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در اقتصاد 

وقتي از اقتصاد مقاومتي سخن گفته مي شود به معناي فاصله گرفتن 
از وابس��تگي به درآمدهاي نفتي و توليد درون زاي برون نگر است. 
شايد اين جمله يكي از بهترين جمالتي است كه به رغم تالش هاي 
خصمانه براي لوث و ناكارآمد كردن اين واژه در س��ال هاي اخير به 
ادبيات اقتصادي كشور افزوده شده اس��ت. با اين حال هيچ گاه اين 
جمله ناب از تعريف اقتصاد مقاومتي مانند تعريف اقتصاد و مديريت 

منابع در كشور جدي گرفته نشده است.
ايراد كار و نقطه تأسف بار زماني عيان تر مي شود كه اقتصاد ما بر خالف 
همه ادعاي اقتصاد دانان و دولتمردان به ش��كل عجيبي متمركز بوده 
و در س��ال هاي اخير دولت ب��ه تنهايي مي توانس��ته در اين خصوص 
تصميم سازي هاي جدي و ايجاد زمينه براي توليد درون گراي برون نگر 
داشته باشد، اما ترجيح داده تا به جاي اصالح ساختارها و بهبود محيط 
كس��ب و كار بر برجام متمركز ش��ود و اقتصاد مقاومتي ويا به عبارت 
بهتر كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و تولي��د داراي مزيت رقابتي در 
بازاهاي جهاني را ناديده بگيرد و انجام امور روزمره را به جاي اقتصاد 

مقاومتي جا بزند. 
 نگاهي به تركيب اين روزهاي صادرات كشور كه دولت مدعي كاهش 
نقش درآمدهاي نفتي است نشان مي دهد توسعه صادرات غير نفتي 
و كاهش وابستگي به نفت بيشتر ش��بيه شوخي است، زيرا هم اكنون 
در حدود 60 درصد صادرات مربوط به ميعانات گازي و پتروش��يمي 
است كه با حداقل فرآوري در حال صادرات هستند. اين نوع صادرات 
به معناي صادرات مس��تقيم انرژي ارزان و مواد هيدرو كربوري مفت 
است كه در عمل نيروي انساني يا تكنولوژي بومي كمترين نقشي را 

در صادرات ايفا مي كند. 
 از همين رو است كه رهبري در سخنراني هاي اخير خود به وضوح از 
دولت مي خواهد تا نسبت به راه اندازي صنايع پايين دستي و جلوگيري 
از خام فروش��ي اقدامات عملي بكند و فرصت باقيمانده دولت از عمر 

دولت را نيز كم نمي دانند. 
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا در بخش باقيمانده تركيب صادرات نيز 
مي توان به وزن سنگين صادرات مواد معدني خام توجه كرد كه در آن 
حوزه نيز با حداقل فرآوري در حال انجام است. بديهي است كه اين 
بازار هم چندان نمي تواند چش��م اندازي دائمي و مثبت در بازار هاي 
جهاني داش��ته باش��د. به عالوه حداقل فرآوري و ايجاد جذابيت در 
محصوالتي مانند س��يمان و ف��والد در واقع همان ص��ادرات يارانه 
معادن ارزان و انرژي ارزان است كه در اختيار بخش توليد نمايي قرار 
مي گيرد كه از مواهب انرژي ارزان بهره مي برند و يارانه هاي انرژي را 

صادر مي كنند. 
 اما وضع بخش ديگري كه متأس��فانه بر خالف تص��ور، به نام توليد 
صادرات محور و به اس��م بخش خصوصي فعال به شمار مي روند، از 

اينها نيز بدتر است. 
در اين قش��ر از صادر كنندگان كه همواره خ��ود را طلبكار حاكميت 
مي دانند عالوه برانرژي و نيروي كار ارزان از نوع خاصي از يارانه هاي 

غير مستقيم نفتي بهره مي برند كه كمتر به آن پرداخته شده است. 
 اين گروه از محصوالت كه معموالً اثرات زيادي هم در سبد معيشتي 
مردم دارند،  معموالً با ورود صادركنندگان يا توليد كنندگان قالبي هر 
بار يكي از بازار هاي مصرفي كشور را تحت الشعاع خود قرار مي دهند و 

قيمت ها را برهم مي زنند. 
آنها از مواد اوليه وارداتي اس��تفاده مي كنند ك��ه معموالً كاالهاي 
واسطه اي )مواد اوليه ( كارخانجاتشان از محل درآمد فروش نفت و 

تخصيص يارانه هاي دولتي تأمين مي شود. 
 كاالهايی مانند آرد، دان مرغ، خوراك و داروهاي دامي، روغن، كاكائو 
و قهوه، شير و ش��كر كه همگي براي كاهش فشار به اقشار دهك هاي 
پايين از يارانه هاي س��نگين بهره مي برند در نهاي��ت با فرآوري هاي 
ساده در قالب لبنيات، شكالت، فرآورده هاي گوشتي )مانند كالباس و 
سوسيس( صادرات مجدد مي شوند. به عبارت بهتر اين گروه يارانه هاي 
انرژي، يارانه هاي مواد اوليه ارزان وارداتي را با استفاده از نيروي انساني 
ارزان تلفيق مي كنند تا هم گراني را به ارمغان بياورند و هم منابع نفتي 
را دوباره با قيمت ارزان تر ب��راي منافع خود صادر كنندكه به نظرجزو 
بي منطق ترين فعاليت هاي اقتصادي كشور است. جالب تر آنكه برخي 
از همين توليدكننده نما ها در سال گذشته حتي حاضر به طي چنين 
پروسه هايي هم نشدند و ترجيح دادند كه يارانه ارزي كاالهاي وارداتي 
را بدون واردات كاالهاي واس��طه اي در بازار آزاد بفروشند و راحت تر 

پول در بياورند. 
با اين اوصاف آيا اي��ن اقدامات توليد درون زاي برون نگر اس��ت يا 
بايد از اس��اس به دنبال تعريف جديدي از توليد باشيم كه مثاًل هر 
عرضه كننده لوازم خانگي، خود را توليد كننده نداند و هر صادراتي 
را صادرات ايران��ي ندانيم و با ايجاد محيط مناس��ب براي مولدان 
واقعي مانع از رانت خ��واري با نام ه��اي قابل احت��رام » توليد« و 

»صادرات« شويم.

اي�ن روزه�ا وزي�ر جه�اد كش�اورزي و 
معاونانش از دولت و بي مهري هايي كه به 
بخش كشاورزي مي شود، دل پري دارند. 
محمود حجتي از بي مهري پتروشيمي ها 
در تحوي�ل ك�ود ب�ه كش�اورزان گله و 
معاونش از سياست هاي غلط دولت انتقاد 
كرد و گفت: مداخله دول�ت، خودكفايي 
در س�ه محصول را تحت  تأثير قرار داد. 
هفتمين گردهمايي محصوالت زراعي در وزارت 
جهاد كش��اورزي نيز به گله گ��ذاري و انتقاد از 
دولت، پتروش��يمي ها و سياس��ت هاي غلط در 
بخش كشاورزي گذش��ت. محمود حجتي كه 
توسعه گلخانه ها در چهار س��ال نخست دولت 
تدبير جزو افتخاراتش بود، در اين همايش اعالم 
كرد كه در توسعه گلخانه ها دچار عقب ماندگي 
هس��تيم و ب��ه همكاران��ش توصيه ك��رد كه 

ارباب رجوع را سركار نگذاريد. 
وزير جهاد كش��اورزي گفت:در توس��عه ايجاد 
محصوالت گلخانه اي در مقايسه با ظرفيت هايي 
كه در كش��ور داريم و حتي كشورهاي همسايه 
عقب هس��تيم و اين كشورها با س��رعت بسيار 

بيشتري از ما حركت مي كنند. 
وي افزود: سال گذش��ته 25 تا 26 درصد رشد 
توسعه گلخانه ها را در كشور داشتيم، اما با اين 
وجود تازه به 15 هزار هكتار رسيده ايم كه اين 
رقم در كشور همسايه مان تركيه 70 هزار هكتار 
است و در يك استان كشور چين تنها 435 هزار 

هكتار گلخانه ايجاد شده است. 
وزير جهاد كشاورزي يادآور ش��د كه توليدات 
گلخان��ه اي ما در كش��ور پاس��خگوي تقاضاي 
موجود در كشور هاي همس��ايه نيست و هنوز 
ظرفيت هاي بس��يار زيادي براي افزايش سطح 
زيركشت محصوالت گلخانه اي وجود دارد. وزير 
جهاد كشاورزي با بيان اينكه توسعه گلخانه در 
كمتر از شش ماه به درآمدزايي مي رسد، گفت: 

بانك ها تس��هيالت الزم را به گلخانه داران ارائه 
مي دهند و ميزان آورده توسعه دهندگان گلخانه 

رقم زيادي نيست. 
حجتي با بيان اينكه پتروشيمي ها در ارائه كود به 
كشاورزان بي مهري كردند، گفت: با پيگيري كه 
انجام شده و قول هايي كه دولت داده اميدواريم 
كم كاري هايي را كه تا به امروز پتروش��يمي ها 

انجام داده اند، جبران كنيم. 
وي تأكي��د كرد: ايران وابس��تگي ش��ديدي به 
واردات روغن و كنجاله كه به عنوان خوراك دام 
استفاده مي شود، دارد. اگرچه وابستگي مواد 5 
درصدي به دانه هاي روغني امروز به 83 درصد 
رسيده است، اما همچنان نسبت به تقاضا به اين 

محصول اساسي فاصله زيادي داريم. 
   از پرورش دهن�دگان ش�ترمرغ تعهد 
محضري گرفته اند كه نياز به آب نداش�ته 

باشند
وي ك��ه خطاب به هم��كاران خ��ودش در اين 
وزارتخانه صحبت مي كرد، گفت: من مش��اهده 
ك��رده ام ك��ه از پرورش دهن��دگان ش��ترمرغ 
خواسته اند كه براي گرفتن مجوز تعهد محضري 
دهند ك��ه نياز ب��ه آب ندارند. كس��اني كه اين 
تعهد را گرفته اند از امريكا يا رژيم صهيونيستي 
نبوده اند بلكه همكاران خود ما در وزارت جهاد 

كشاورزي بودند. 
حجتي گف��ت: برخي به دنبال آن هس��تند كه 
وقتي ارباب رجوع به وزارت جهاد كش��اورزي 
مراجعه مي كند چگون��ه به او ن��ه بگويند يا او 
را س��ركار قرار مي دهند؛ حل مش��كالت مردم 
عبادت است و كشاورزي كه براي گرفتن مجوز 
آمده اس��ت مي خواهد خرج خانواده خود را در 

بياورد و از طرفي به توليد ملي كشور بيفزايد. 
وي اظهار داش��ت: وقتي كه كار مردم انجام 
نمي ش��ود و به طور مرتب كارش را به عقب 
مي اندازند، اين به معني آن اس��ت كه ارباب 

رجوع را در جاي ديگر تي��غ بزنند. موارد به 
اين شكل بسيار مشاهده مي شود، خواهش 
مي كنم كه مراقبت كنيد نگذاريد اين اتفاقات 
بيفتد و اينطور با ارباب رجوع برخورد شود. 
وزي��ر جهاد كش��اورزي گفت: به خ��دا پناه 
مي برم به خاطر وجود اين مشكالت و نبايد 
اجازه دهيم كه ارباب رج��وع را تيغ بزنند و 
كارش را به تأخير بيندازن��د تا بتوانند اقدام 
ناپس��ند خود را انجام دهند. حجتي افزود: 
در صورتي كه قرار بود كار كش��اورزان براي 
صدور مجوز حل ش��ود همان اول بايد حل 
ش��ود و نبايد بعد از مانع  تراشي اين موانع به 
نحوي مرتفع شود اين تأخير انداختن كارها 

چه معني مي تواند داشته باشد؟!
   كشاورز:خودكفايي 3 محصول به تعويق 

افتاد
همچنين مع��اون وزير جهاد كش��اورزي كه 
اخيراً به شدت از بي مهري هاي دولت نسبت 
به بخش كش��اورزي گله كرده ب��ود،  در اين 
همايش نيز ب��ا بيان اينك��ه مداخالت دولت 
توفيقات ما را در توليد س��ه محصول اساسي 
تحت الش��عاع قرار داده اس��ت، گفت: به رغم 
بارندگي هاي خوب در س��ال ج��اري توليد 

چغندر قند كاهش پيدا كرد. 
عباس كشاورز در مراسم هفتمين گردهمايي 
سراسري كش��ت محصوالت زراعي )آغاز سال 
زراعي ۹۹- ۹8( اظهار داشت: ما در سال زراعي 
۹8- ۹7 با سه پديده مواجه بوديم. اولين پديده 
سيل بود و اين سال يكي از س��ال هاي پرباران 
كش��ور محس��وب مي ش��د. معاون وزير جهاد 
كشاورزي با بيان اينكه سيل در استان خوزستان 
به توليد گندم آس��يب زيادي وارد كرد، گفت: 
حدود 600 تا 700 تن گندم بر اثر سيل از بين 
رفت. همچنين توليد كلزا دچار خسارت هايي بر 

اثر اين حادثه شد. 

كش��اورز دومين پديده را هجوم ملخ به كشور 
عنوان كرد و افزود: ما هيچ گاه با حمله ملخ ها به 
اين شدت و تراكم به كشور مواجه نبوديم و 10 
استان با اين پديده مواجه شدند. وي پديده سوم 
را تغيير نرخ ارز به سمت واقعي شدن عنوان كرد 
و گفت: ما اتفاق س��وم را هنوز هضم نكرده ايم 
و اين اتفاق سيس��تم اقتصادي كشاورزان را بر 

هم زده است. 
معاون وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به اينكه مداخالت دولت 
توفيقات ما را در زمينه توليد برخي محصوالت از 
جمله شكر، گندم و دانه هاي روغني تحت الشعاع 
ق��رار داده و نگراني هايي در اي��ن زمينه ايجاد 
كرده، افزود: ما تأثير اين مسئله را در توليد شكر 

خواهيم ديد. 
كش��اورز ادام��ه داد: در تولي��د ش��كر ت��ا مرز 
خودكفايي پيش رفته بوديم،  اما امسال به رغم 
بارندگي هاي خوب نتوانستيم چغندر بكاريم كه 
اين بحث بايد آسيب شناسي شود؛ چراكه به نفع 

كشور نيست. 
به خاطر فريز كردن قيمت ش��كر توليد چغندر 
خيلي كم شده و توليد ما در اين زمينه در حال 
آسيب ديدن اس��ت. كش��اورز همچنين نبود 
كارخانه قند در جنوب كش��ور را يكي ديگر از 
داليل اين امر عنوان كرد و با اش��اره به افزايش 
درجه حرارت در كش��ور گف��ت: در فروردين و 
ارديبهشت هوا بسيار خنك بود، اما در خرداد به 
شدت هوا گرم شد و اين افزايش حرارت بسيار 

نگران كننده بود. 
معاون ام��ور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي با 
بيان اينكه براي كلزا دو، س��ه مش��كل در حال 
رخ دادن اس��ت، گفت: االن كه كش��ت كلزا را 
توسعه داده ايم،  مشكل پيدا كرديم. يكي از اين 
مش��كالت آفت سنگ اس��ت كه مشكل جدي 
اس��ت و هيچ چاره اي براي آن وجود ندارد. اين 
آفت مش��كالت جدي براي كرمانش��اهي ها به 
وجود آورده و سازمان حفظ نباتات بايد در اين 

زمينه ورود كند. 
كش��اورز تصريح ك��رد: ما اميد خيل��ي زيادي 
داشتيم كه توليد در كرمانشاه وضعيت خوبي 
داشته باشد، اما متأسفانه دس��تاوردي از آنجا 

نداشتيم. 
   پايداري س�رزمين را ف�داي توليدات 

مقطعي نكنيم
معاون وزير جهاد كش��اورزي با اشاره به مصوبه 
دولت براي محدوديت كشت برنج در استان هاي 
غيرش��مالي گفت: به رغم اي��ن مصوبه عكس 
آن اتفاق افت��اده البته ما به خوزس��تان كاري 
نداريم؛ چراكه مي��زان آب در آنجا زي��اد بود و 
بايد آن آب مصرف مي شد همچنين با توجه به 
خسارتي كه كشاورزان از سيل ديده بودند بايد 

اين خسارت به نوعي جبران مي شد. 
كشاورز افزود: اگر كس��ي در نقاط ديگر با اين 
نظريه )محدوديت كش��ت برنج در استان هاي 
غيرشمالي( مخالف است سابقه كشاورزي مصر 
را بخواند يا اينكه سوار اتوبوس شود و از دشت 
خرامه شيراز بازديد كند و ببيند چه اتفاقي براي 
اين مناطق افتاده است. در هيچ كجاي دنيا برنج 
را اين طور كه ما مي كاريم، نمي كارند. ما موافق 
توليد هس��تيم،  ولي پايداري سرزمين از توليد 

مقطعي مهم تر است.

كوتاهي پتروشيمي ها در تحويل كود به كشاورزان 
مداخله دولت، خودكفايي در 3 محصول را تحت تأثير قرار داد

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

شفاف سازی حساب هاي بانكي حقيقی و حقوقی

 پيشنهاد يك نماينده مجلس 
براي كاهش قيمت مسكن

 رئيس جمهور دستور اجراي ماليات
بر عايدي سرمايه و مسكن را صادر كند

عرضه و تقاضا در بسياري از بازارها، كاركرد تعادلي خود را در تعيين 
ارزش منصفانه و متناسب با قدرت خريد جامعه از دست داده است 
از اين رو براي ايجاد تعادل در قيمت كاال و خدماتي چون مس�كن 
به اعتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي زمان عملياتي شدن 
ماليات بر عايدي س�رمايه و مسكن رسيده اس�ت، منتها مشكل 
آن اس�ت ك�ه گوي�ا برخ�ي از دس�تگاه ها نس�بت ب�ه اطالعات 
اش�خاص حقيقي و حقوقي در اختيار احس�اس مالكي�ت دارند و 
اطالعات خود را در يك س�امانه واحد به اش�تراك نمي گذارند تا 
از اي�ن طريق ماليات بر مجم�وع دارايي و درآمد عملياتي ش�ود. 
با وجودي كه ساير كشورها در حدود يك قرن است كه شناسايي تمامي 
دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ ماليات از اين 
مجموعه ها را در دستور كار دارند و از اين ناحيه هزينه هاي دولت بدون 
تكانه و تورم در اقتصاد تأمين مي شود، هنوز در ايران عده اي نسبت به 
تجميع اطالعات در يك سامانه يكپارچه و اخذ ماليات كوتاهي مي كنند 
همين كوتاهي موجب شده از طرفي بودجه كشور وابسته به نفت باشد و 
دولت از درآمد مطمئن ماليات خود را محروم كند و از طرف ديگر عرضه 
و تقاضا در كشف قيمت تعادلي منصفانه ناتوان باشد به طوري كه امروز 
برخي از خانوارها در ايران از تأمين برخي از نيازهاي خود درمانده اند، از 
اين رو دولت و مجلسي نياز اس��ت كه اخذ ماليات بر سرمايه و عايدي 
سرمايه را بعد از تجميع اطالعات اش��خاص حقيقي و حقوقي در يك 

سامانه جامع يكپارچه سريعاً عملياتي كنند. 
در همين رابطه نايب  رئيس كميس��يون عمران مجلس گفت: دولت 
معتقد به نقش تأثيرگذار و مثبت قانون ماليات بر عايدي س��رمايه در 
مديريت و سامان دهي بازار مسكن است، اما طبق گفته هاي وزير راه و 

شهرسازي، ابزار اجراي اين قانون موجود نيست. 
   چاره اي جز عملياتي كردن طرح جديد مالياتي نيست

به گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، س��يد ابوالفضل 
موسوي بيوكي با اشاره به ضرورت اجراي قانون ماليات بر عايدي مسكن 
گفت: يكي از مهم ترين راهكارهاي مديريت بازار مس��كن، اجراي اين 

قانون است، اما متأسفانه تاكنون اين مسئله محقق نشده است. 
   قطعاً با طرح مالياتي قيمت ملك سقوط مي كند

موسوي بيوكي ادامه داد: قطعاً اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه 
مس��كن موجب كاهش تالطمات بازار مسكن مي شود، زيرا اين قانون 
مانع اصلي براي فعاليت دالالن و سودالگران بازار مسكن خواهد بود. 

   اطالعات دارايي هايي چون مسكن وجود دارد
در ش��رايطي كه مركز آمار از سال 85 اس��ت كه آمار خانه هاي خالي 
از سكنه را در جريان انتش��ار آمار نفوس و مسكن نشر مي دهد و ساير 
دستگاه ها انواع و اقس��ام اطالعات اش��خاص حقيقي و حقوقي را دارا 
مي باشد، متأسفانه امروز ادعا مي ش��ود كه در ايران زير ساخت اجراي 
ماليات بر سرمايه و عايدي سرمايه وجود ندارد اين اظهارات در شرايطي 
عنوان مي شود كه ساختار اخذ ماليات از نيروي كار و شاغالن و توليد 

وجود دارد. 
وي افزود: در شرايط كنوني وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصاد 
و دارايي نيز معتقد به نقش تأثيرگذار و مثبت قانون ماليات بر عايدي 
سرمايه در مديريت و ساماندهي بازار مسكن هستند، اما طبق گفته هاي 

وزير راه و شهرسازي، ابزار اجرايي اين قانون موجود نيست. 
   دولت طرح كاداستر را ادامه دهد

در ش��رايطي كه از ابتدا به جاي قوه قضائيه دولت و شهرداري ها بايد 
متولي طرح كاداستر ) شناس��نامه دار كردن تمامي زمين هاي كشور( 
مي بودند اما اين مهم به دس��تگاهي محول شده است كه دهها وظيفه 
مهم ديگر دارد، در همين راستا اين نماينده مجلس بيان كرد: مهم ترين 
ابزار اجراي قانون ماليات بر عايدي س��رمايه مسكن، اطالعات دقيق و 
جامع درباره امالك تجاري و مسكوني است، به نظر مي رسد كه وزارت 
راه و شهرس��ازي به عنوان متولي اصلي بازار مسكن اطالعات دقيق از 

وضعيت و ميزان امالك ندارد. 
وي بر ضرورت راه اندازي س��امانه جامع امالك در كشور تأكيد كرد و 
گفت: در شرايط كنوني اطالعات واحدهاي مسكوني در يك دستگاه 
متمركز نيست و اطالعات در بخش ها و سازمان هاي مختلف از جمله 

شهرداري ها پخش شده است. 
نايب رئيس كميس��يون عمران مجل��س در پايان گف��ت: به نظر من 
جمع آوري و تمركز زايي اطالعات امالك تنها از طريق دولت و دستور 
مستقيم رئيس جمهوري امكان پذير است، از اين رو بايد در اين عرصه 

اقدام مثبتي صورت گيرد. 
   تير ماليات و چند نشان 

افزايش قيمت مسكن طي يكس��ال اخير تأمين مس��كن براي اقشار 
پايين درآمدي جامعه را عماًل غير ممكن كرده است، از اين رو با تأخير 
100 س��اله بايد در يك حرك��ت انقالبي ماليات بر عايدي س��رمايه و 
مسكن و مجموع دارايي و درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي اجرايي 
شود تا هم بهاي مسكن تعديل يابد و هم اينكه ديگر شاهد بازيگوشي 
و سفته بازي و دالل بازي سرمايه نباش��يم در عين حال بودجه كشور 
نيز ديگر متصل به ماليات مي ش��ود و از آثار منف��ي تكانه هاي قيمت 
جهاني نفت رهايي مي يابد، منتها اين آرزوها زماني تحقق مي يابد كه 
دولت و مجلس به مطالبه مردم پاسخ مثبت دهند و با تجميع سامانه ها 
وديتاهاي اطالعاتي دستگاه هاي مختلف در يك سامانه يكپارچه زمينه 

عملياتي شدن انواع ماليات ها را عملياتي كنند. 
.........................................................................................................

رئيس سازمان امور مالياتي: 

 همه مردم و حرف و مشاغل
بايد به سامانه امور مالياتي وصل شوند

رئي�س س�ازمان ام�ور مالياتي با بي�ان اينك�ه بايد پاس�خگوي 
نهادهاي نظارتي باش�يم، گفت: زمان ثبت نام پزشكان در سامانه 
را با دو ب�ار تمديد، به ۱۵ ش�هريور ماه موكول كردي�م و اين زمان 
ديگر تمديد نمي ش�ود و تا پايان ش�هريورماه ۱0 صن�ف ديگر از 
جمل�ه وكال نيز باي�د به س�امانه ام�ور مالياتي متصل ش�ود تا در 
نهايت كليه م�ردم و حرف و مش�اغل به س�امانه متصل ش�وند. 
اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: تم��ام مردم كش��ور و حرف و مش��اغل بايد براي 
تمام معامالت كاال و خدمات به س��امانه فروش��گاهي متصل شوند تا 

شفاف سازي صورت گيرد. 
پارسا ادامه داد: بر اس��اس قانون بايد از اول سال جاري صاحبان حرف 
پزشكي به سامانه مذكور متصل مي شدند،اما با توجه به اينكه هنوز اين 
اتصال برقرار نش��ده اس��ت، ما به عنوان متولي امور ماليات كشور بايد 
پاسخگوي دستگاه هاي نظارتي باش��يم كه چرا با گذشت شش ماه از 
سال هنوز اين اتفاق نيفتاده است، از اين رو بعد از 15 شهريور ديگر زمان 

اتصال پزشكان به سامانه تمديد نمي شود. 
پارسا همچنين از برنامه ريزي براي اخذ ماليات از مشاغل ديگر خبر داد 
و گفت: تا پايان شهريور ماه بين 15 تا 20 صنف ديگر از جمله وكال را كه 

بايد به سامانه سازمان امور مالياتي متصل شوند اعالم مي كنيم. 
   ماليات بر مجموع درآمد و عايدي مسكن به دولت مي رود

رئيس س��ازمان مالياتي با بيان اينكه، اليحه جديد ماليات بر مجموع 
درآمد خانوار در س��ازمان آماده شده است، گفت: پايه جديد ماليات بر 
عايدي سرمايه )مسكن( در اين اصالحيه گنجانده شده كه اليحه مذكور 

در نيمه شهريور ماه از وزارت اقتصاد به دولت مي رود، 

مهران   ابراهيميان

فرج صمدي |  ايرنا
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 ۲۶ انتخ�اب  از  راه و شهرس�ازي  وزي�ر 
پ�ادگان و تكمي�ل س�ه ماه�ه ثبت ن�ام 
مش�مول  مس�لح  نيروه�اي  كاركن�ان 
س�اخت ۱00 هزار واحد مس�كوني خب�ر داد. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، محمد اسالمي 
صبح ديروز دهم ش��هريورماه در اولين همايش 
سراسري تأمين و س��اخت يك صد هزار مسكن 
كاركنان نيروهاي مس��لح در مح��ل وزارت دفاع 
گفت: زمين هايي كه در اختي��ار نيروهاي وزارت 
دفاع و نيروهاي مس��لح براي اجراي تفاهمنامه 
مش��ترك بين وزارت راه و وزارت دفاع در احداث 
100 هزار واحد مسكوني نيروهاي مسلح هست 
بيش از نص��ف ميزان مت��راژ زمين هايي اس��ت 
كه باي��د در اختيار اجراي اين ط��رح قرار بگيرد. 
كه اميدواريم ب��ا تخصيص اين زمين ه��ا كار به 
زودي آغاز ش��ود. اس��المي ادام��ه داد: براي 50 
هزار واحد ديگر در اجراي اين تفاهمنامه وزارت 
راه وشهرسازي از طريق ادارات كل راه و شهرسازي 
استان ها، شهرهاي جديد با پيگيري مديران عامل 
شركت هاي عمران شهرهاي جديد و بازآفريني 
ش��هري زمين هاي مورد نياز را براي اجراي اين 

كار فراهم خواهد ك��رد و در اختي��ار اجراي اين 
تفاهمنامه قرار مي دهد. 

وزير راه و شهرس��ازي بر تشكيل سريع پرونده ها 
تأكيد كرد و گفت: در خصوص تشكيل پرونده ها 
تنها به بانك عامل بخش مس��كن اكتفا نش��ود و 
ساير بانك ها همچون بانك سپه، ملت، پاسارگاد 
و رفاه براي انجام اين طرح وارد شوند و از توان اين 
بانك ها نيز بهره گرفته ش��ود تا بتوانيم سهم 20 
درصدي بانك ها براي تخصيص منابع به اجراي 

اين تفاهمنامه را عملياتي كنيم. 
عضو كابينه دولت دوازدهم با اشاره به اين مطلب 
كه اجراي اين تفاهمنامه به 10 هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد، گفت: ت��الش وزارت راه، تكميل 
واحدهاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلح در 

دو ساله ۹8 و ۹۹ است. 
اس��المي با اش��اره به اينكه 26 پ��ادگان ارتش و 
نيروهاي مسلح مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران را براي اج��راي طرح هاي توليد 
مسكن اخذ كرده اند، گفت: اراضي مورد نياز براي 
اجراي اين طرح مراحل قانوني خود را طي كرده و 

در اختيار اجراي اين طرح قرار مي گيرد.

وزير راه و شهرسازي خبر داد
۲۶ پادگان براي ساخت ۱۰۰هزار واحد مسكوني 

نيروهاي مسلح انتخاب شد

    مسکن

بهناز  قاسمی
  گزارش   یک


