
اقتصادی 6

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

تولید گندم در هرمزگان ۱۵ درصد کاهش یافت

معاون فنی و نگهداری اداره  کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

ارتقاء مکانیزم عملکرد تجهیزات بندری هرمزگان با اتکا به دانش بومی

مجوز بانک مرکزی برای »واردات کاال 
گــروه اقتصــادی - مدیر امور با رمزارز« به زودی صادر می شود

زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی 
هرمزگان علت کاهــش ۱۵ درصدی 
تولید گنــدم در هرمــزگان را کاهش 

بارندگی و گرم شدن هوا اعالم کرد.
رضا امیری زاد بیان داشت: امسال 
ســطح زیرکشــت گندم در استان ۱۲ 
هزار و ۴۰۰ هکتار است و هزار هکتار 
نسبت به سال گذشــته افزایش داشته 
اســت.امیری زاد با بیان اینکه امســال 

پیش بینی می شــود ۴۵ هزار تن گندم 
در استان برداشــت شود که نسبت به 
پارســال ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دارد، 
افزود: خشکســالی، کاهش بارندگی 
و گرم شــدن هــوا از مهمترین عوامل 
کاهش تولید گندم در استان است.مدیر 
امور زراعت ســازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان گفت: کیفیت گندم تولیدی 
استان مناسب اســت و فقط عملکرد 
تولید کاهش یافته است.وی با اشاره به 

اینکه شهرستان حاجی آباد قطب تولید 
گندم در اســتان است و شهرستان های 
رودان، میناب، پارســیان و بســتک از 
دیگر مناطق تولید گندم هستند، اظهار 
کرد: برداشــت گندم تا خــرداد ادامه 
دارد. همزمان با برداشــت گندم خرید 
تضمینی این محصول نیز آغاز شــده 
اســت.وی با اشــاره به اینکه براساس 
مصوبه هیات دولت هرکیلوگرم گندم 
معمولی به قیمــت چهارهزار تومان و 

گندم دوروم به قیمت تضمینی ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومان از کشــاورزان خریداری 
می شود، خاطرنشــان کرد: امسال ۱۵ 
مرکز خرید تضمینی گندم در استان در 
نظر گرفته شده است.امیری زاد عنوان 
کرد: ۷ مرکز در شهرســتان حاجی آباد، 
دو مرکز در شهرســتان بندرعباس، دو 
مرکز در شهرستان میناب، دو مرکز در 
شهرستان رودان، یک مرکز در شهرستان 
پارسیان و یک مرکز در شهرستان بستک 

فعال اســت.وی با بیان اینکه در تالش 
هستیم تا در مدت ۴۸ ساعت پول خرید 
گندم به حساب کشاورزان واریز شود، 

اضافه کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان 
تیر ادامه دارد و پارسال ۵۲ هزار تن گندم 

در استان برداشت شد.

گروه اقتصــادی - معاون فنی و 
نگهــداری اداره  کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از انجــام عملیات موفقیت 
 Energy(آمیز تعویض انــرژی چین
Chain( و کابــل های ترولی جرثقیل 
کانتینری شماره ۱۸ بندر شهید رجایی با 
تالش متخصصان داخلی این بندر خبر 
داد. محمدرضا پوررجبی در تشریح این 
خبر گفت: در راســتای تحقق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و همچنین مقابله 

با شرایط متاثر از تحریم ها، مجموعه تیم 
فنی بندر شهید رجایی با بهره گیری از 
دانش بومی و اســتفاده از محصوالت 
داخلی در بســیاری از زمینه ها از جمله 
دانــش طراحی، ســاخت و تعمیرات 
تجهیزات استراتژیک بندری  اقدامات 
و به توفیقات قابل توجهی در این زمینه 

ها دست یافته اند. وی خاطرنشان کرد: 
چنین رویکردی به ســاخت و ارتقاء 
مکانیزم های عملکردی در تجهیزات 
اســتراتژیک بندری همچون جرثقیل 
هــای تخلیه و بارگیری کانتینر)گنتری 
کرین( منجر شده که عالوه بر اشتغالزایی 
باعث کاهش خروج ارز از کشور شده 

اســت.معاون فنی و نگهداری اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشــاره 
به تالش هــای اداره تعمیر و نگهداری 
تجهیزات خشــکی بندر شهید رجایی 
برای خودکفایی کشور در زمینه تعمیر 
تجهیزات استراتژیک بندری اظهار کرد: 
بر همین اساس، پروژه تعویض انرژی 

چین)Energy Chain(  وکابل کشی 
سیستم ترولی و راه اندازی گنتری کرین 
شماره ۱۸ در بزرگترین پایانه کانتینری 
ایران، طــی ۳۰ روز کاری و در ارتفاع 
۵۰ متر از سطح زمین و دریا با موفقیت 
به پایان رسید. پوررجبی اعتبار اجرای 
پروژه جرثقیل ابر ســازه یکهزار و ۷۰۰ 

تنــی را رقمی بالغ بــر ۴۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: تیم فنی تعمیرات با 
سرپرستی متخصصان کار در ارتفاع، این 
اقدام مهم را با رعایت الزامات ایمنی طی 
۲ هزار نفر ساعت کار به انجام رساندند.
با برخورداری از پیشرفته ترین پایانه ها و 
تجهیزات کانتینری و برخورداری از ۳۰ 
دســتگاه گنتری کرین انجام ۸۵ درصد 
کل آمار جابجایــی کاالهای کانتینری 

کشور را  برعهده دارد.

گــروه اقتصادی - بانک مرکــزی به زودی مجــوز واردات کاال با 
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صادر 
خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی 

به تصویب برساند.
ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول های ملی خواهد پیوست. 
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، قرار اســت تا آخر فروردین ماه 

آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ابهام در اســتفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا اســت و 
دولــت نیز هر گونه معاملــه و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع 
اعالم کرده اســت؛ البته از مدت ها قبل، »تولید« رمزارز به رسمیت شناخته 
شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعالم شده است و بر اساس هماهنگی های 
صورت گرفته میان وزارتخانه های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ 

اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته اند. 
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشــته تمامی درگاه های 
پرداخت که عملیات مرتبط با معامالت رمزارز انجام می دادند را مســدود 
و با صرافی هایی که این عملیات را انجام می دادند برخورد کرده اســت؛ اما 
اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطالع کرده است، بانک مرکزی بزودی 
مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کاال را به بانک ها و 

صرافی های مجاز آنها صادر خواهد کرد. 
یک مقام مســئول در نظام بانکی گفــت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ 
عنــوان معامالت فعلی رمزارزها در داخل کشــور را تائیــد نمی کند اما با 
ضوابط خاصی که تدوین می شــود، مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه 
بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده 
است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق 
مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد 

نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راســتا، برای »تولید« رمزارز در داخل کشور آئین 
نامه ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه ای برای مبادله 
رمزارزهایی هســتند که در داخل کشور تولید می شود؛ قرار است این آئین 
نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی )وزارت اقتصاد( به تصویب برسد؛ 
بر اســاس این آئین نامه، به بانک ها و صرافی های مجاز اجازه واردات کاال 

از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد. 
به گفته این مقام مســئول، شــورای عالی مبارزه با پولشــویی تا آخر 

فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند. 
همچنین بر اساس اطالعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول 
بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را 
سپری می کند؛ پشتوانه آن طال و ارز خواهد بود و بانک ها می توانند در قبال 
ریال یا ســایر دارایی هایی که به بانک مرکزی ارائه می دهند، این رمزپول را 
برای مبادالت خود اســتفاده کنند.کارشناسان بر این باورند که این رمزپول 

باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

گــروه اقتصــادی - بــه گفته 
مقام های مسئول بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی وام مسکن ملی به ۱۵۰ میلیون 
تومان افزایش یافته و پیشنهاد افزیاش 
۲۰ درصدی وام مســکن روستایی به 

هیات دولت داده شده است.
علیرضا تابش در نشست خبری با 
اشاره به الزام افزایش سقف وام مسکن 
روســتایی گفت: در حــال حاضر وام 
ساخت مســکن روستایی ۵۰ میلیون 
تومان اســت که البته بــه این عدد وام 
بالعــوض هم اضافه می شــود اما در 
نهایت این تســهیالت برای ساخت 
مسکن در روســتاها هم کافی نیست 
از این رو پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی 
وام مسکن روستایی را به هیات دولت 
دادیم و امیدواریم با پیشنهاد بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی موافقت شود.
همچنین در این نشست جواد حق 
شــناس معاون بنیاد مسکن از احتمال 
افزایش وام مسکن ملی از ۱۰۰ میلیون 

تومــان به ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد و 
گفت: با توجه بــه پیگیری های انجام 
شده از سوی وزارت راه و شهرسازی 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با افزایش 
وام مســکن ملی به ۱۵۰ میلیون تومان 
موافقــت شــده و در مرحله اجرا قرار 

دارد.
تابش رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با اشاره به اقدامات انجام شده 
پس از وقوع زلزله سی ســخت در ۲9 
بهمن ماه سال گذشته اظهار داشت: با 
توجه بــه ارزیابی های صورت گرفته 
برای ۱۲6۲ واحد احداثی در شــهر و 
روستا و ۲9۰۰ واحد تعمیری و ۲۳۰۰ 
واحد معیشــتی اقداماتی انجام شد و 
تاکنون اعتبــارات در نظر گرفته برای 
تسهیالت احداثی، تعمیری و معیشتی 
۲۷۰ میلیارد تومان، برای وام بالعوض 
احداثی تعمیری معیشــتی و اســکان 
موقــت ۱۳۰ میلیارد تومان و اعتبارات 
عمرانــی ۲۰ میلیارد تومان اســت که 

مجموع این اعتبــارات در نظر گرفته 
شده برای شهرســتان دنا ۴۲۰ میلیارد 

تومان است.
وی گفــت: به ازای هــر واحد 
احداثی شــهری ۱۰۰ میلیون تومان و 
مســکن روســتایی ۸۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شــده که وام بالعوض 
هم در شــهر و هم روســتا ۲۰ میلیون 
تومان است. همچنین برای واحدهای 
تعمیری شهری و روستایی ۳۰ میلیون 
تومــان و بالعوض هــم ۱۵ میلیون 
تومــان پرداخت شــده و می شــود. 
همچنین ســقف وام بالعوض برای 
اسکان موقت در شــهرها ۲۰ میلیون 
تومان و در روســتاها ۱۵ میلیون تومان 
است.تابش با اشاره به تشکیل پرونده 
پرداخت تسهیالت برای زلزله زدگان 
سی ســخت اظهار د اشت: تاکنون که 
کمتــر از ۵۰ روز از این زلزله گذشــته 
اســت برای کلیه واحدهای احداثی و 
۴۰۲۵ واحد تعمیری پرونده پرداخت 

تسهیالت تشکیل شده است و تاکنون 
بــرای ۸۱۰ واحد احداثی و هزار واحد 
تعمیــری مبلغ ۵۳ میلیــارد تومان وام 
بالعوض برای اسکان موقت داده ایم.  

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
درباره اقدامات انجام شده برای تامین 
مسکن اقشار محروم روستایی گفت: 
طبق هماهنگی های انجام شــده برای 
تامین ۱۰۱ هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی 
در ۳۱ استان کشور در سال های 9۷، 9۸ 
و 99 تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
برنامه و بودجه و بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی منعقد شــده که در سال های 
9۸ و 99 در مجمــوع ۵۱ هزار و ۴9۴ 
واحد مسکونی برای محرومان مناطق 
روستایی با اعتبار ۴۲۳۷ میلیارد تومان 
به پایان رسیده و امسال ۴9 هزار و 9۴6 
واحــد با اعتبــار ۳۲۱۴ میلیون تومان 

تکمیل و ساخته می شود.
تابش همچنین با بیان اینکه برای 
تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل 
دو عضــو معلول یعنی برای ۱۷ هزار و 
۵۷۸ خانوار اقدام شــده اظهار داشت: 
ســقف کمک های بالعــوض برای 
واحدهــای روســتایی در ابتدایی این 
طرح ۱۸ میلیون تومان بوده که در حال 
حاضر به ۸۵ میلیون تومان افزایش یافته 
و همچنین سقف کمک های بالعوض 
برای واحدهای شهری در این شهر ۳۰ 
میلیــون تومان بوده کــه امروز به ۱۴۰ 

میلیون تومان رسیده است.
وی ادامــه داد: تاکنون ۱۱ هزار و 
۴96 واحد مسکونی برای خانوار بیش 
از دو معلول ســاخته شــده و در سال 
۱۴۰۰ هــم ۲۲۵۱ واحــد نیمه تمام را 
تکمیل خواهیم کرد.تابش همچنین با 

اشاره به اقدامات انجام شده در نوسازی 
بافت در معرض خطر حاشــیه شهرها 
گفت: تاکنون ۱۴6۳ واحد مسکونی در 
این بخش به اتمام رســیده است و ۱۷ 
هزار و ۳۷ واحد با اعتبار ۱۲۸۷ میلیارد 
تومان در دســت اجرا است.وی ادامه 
داد: یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن 
صدور سند در اماکن روستایی است که 
در سال 99 بیش از 6۷ هزار سند صادر 
شــده است و در سال ۱۴۰۰ هم حدود 

9۵ هزار سند صادر خواهد شد.

رییس بنیاد مسکن خبر داد:

افزایش وام مسکن ملی به ۱۵۰ میلیون تومان

گروه اقتصادی- در پنجم اسفند 
ماه ســال 99 بود که نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در طی جلسه علنی، 
بررســی بخش هــای درآمدی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره 
6 مــاده واحده الیحــه بودجه را مورد 

بررسی قرار داده اند.
بر اســاس آن مصــوب کردند 
تا تمامــی مالکان خودرو هــا )اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی( مدل های 
مختلــف خودرو های ســواری )اعم 
از وانت های دو کابین دارای شــماره 
انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان 
کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل( 
کــه در پایان هر ســال مجموع ارزش 
خودرو آن ها بالغ بر یک میلیارد تومان 
است، مشمول پرداخت مالیات ساالنه 

خودرو شوند.
این داستان در حالی در سال ۱۴۰۰ 
اجرا خواهد شد که برخالف بسیاری از 
نقاط دنیا، خودرو در کشور ما به جای 
یــک کاالی مصرفی بــودن، به عنوان 
کاالی ســرمایه ای شناخته می شود و با 
گذر زمــان و افزایش کیلومتر علیرغم 
اینکــه در اکثر نقــاط دنیا قیمت یک 
خــودرو تا ۵۰ درصد هم افت می کند، 
اما در کشور ما بر عکس این ماجرا رخ 
داده و مثال ســیتروئن C۳ یا رنو کپچر 
کــه روزی با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
میلیون تومان پیش فروش شــدند این 
روز ها قیمت نمونه های کارکرده اش 
تا حدود ۸۰۰ میلیون تومان هم میرسد!

این مســئله در خصوص تمامی 
محصوالت داخلی و مونتاژی و... هم 
صدق می کنــد و برای مثال قیمت کیا 
ســراتو مونتاژ داخل آپشنال با موتور ۲ 
لیتری در عرض ۵ سال از ۱۰۰ میلیون 
تومــان به حدود ۸۰۰ میلیون تومان در 
این روز بازار رســید. اگرچه که یکی 
از فاکتور هــای مهم افزایش نامتعارف 
قیمت خــودرو به ویــژه نمونه های 
وارداتی رشــد ناگهانی قیمت ارز بوده 

است.
اگر بخواهیم مثالی ملموس تر در 
این خصوص بزنیــم باید گفت که بر 
طبق این قانون آنچه کامال مشــخص 
است، این بوده که خودرو های تا سقف 
یک میلیارد تومان از پرداخت معالیات 
معاف شــده اند. مورد دوم این بوده که 
تعریف خودروی لوکس در کشورمان 

نامناسب و غیر علمی است.
ارزش گــذاری خودروهای 

لوکس چگونه است؟
مســیح فرزانه کارشناس صنعت 
خــودرو در گفت و گو بــا  خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: در هیچ کجای دنیا خودرویی که 
باالی ۲۵۰۰ سی سی گنجایش پیشرانه 
داشته و قیمت آن از ۴۰ هزار دالر بیشتر 
اســت، در کالس خودرو های لوکس 

قرار نمی گیرند.
او بیان کرد: این تعریف نامناسب 
سبب شده تا در این قانون نیز بسیاری 
از خودرو هــا از برند های آســیایی که 
سال هاست از عمرشان گذشته در این 
ردیف قرار گرفته و موظف به پرداخت 
مالیات شوند. آیا به واقع در همه جای 
دنیا یک دستگاه هیوندای سوناتا هایبرید 
یا تویوتا کمری، کیا اپتیما و حتی برخی 
خودرو های چینی )که برچسب قیمتی 
بــاالی ۱ میلیارد خورده اند( خودروی 
لوکس محســوب می شــوند؟ این ها 
همه خودرو های اقتصادی خانوادگی 

هستند.
این کارشــناس صنعت خودرو 
ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داده، این 
است بسیاری از برند های اروپایی )از 
جمله برند های آلمانی و ایتالیایی و...( 
در بازار کشــورمان اصال خودرو های 
روز دیگر محســوب نمی شوند زیرا 
آخرین سری خودرو های وارداتی در 
کشور معدود مدل های ۲۰۱۸ و ۲۰۱9 

و مابقی زیر این سال هستند.

فرزانه تشریح کرد: وقتی نگاهی 
به قیمت هــای این روز های خودرو ها 
به ویــژه وارداتی ها در بازار کشــور 
می اندازیم، به نظرمی آید گویی ارزش 

گــذاری آن ها نه با دالر حدود ۲۵ هزار 
تومان بلکه با دالر حدود ۴۰ هزار تومن 
محاسبه شــده است، برای مثال همین 
مسئله سبب شده که یک دستگاه ب ام 

و ســری ۷ مدل ۲۰۱۸ فول آپشن صفر 
کیلومتر کربن بلک که می توان قیمتی 
حدود ۱۰۰ هزار دالر را برایش در بازار 
جهانی متصور بود این روز ها تا حدود 

۸ میلیارد تومان هم در بازار کشورمان 
رسیده است!

او ادامه داد: یعنی یک ماشین ۱۰۰ 
هزار دالری ضــرب در دالر ۴۰ هزار 
تومانی که می شود چهار میلیارد تومان و 
تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد هم عوارض 
واردات روی آن لحاظ شــده تا به این 
عدد کامال غیر منطقی حدود هشــت 

میلیارد تومان رسیده است.
فرزانــه بیان کرد: حال اگر قیمت 
دالر را همــان حــدود ۲۵ هزار تومان 
در نظــر بگیریم، ارزش این ســری ۷ 
در بازار ایران می شــود ۳۲۰ هزار دالر! 
یعنی شما برای یک ماشین ۳ سال کهنه 
)چون تمامی خودرو های امروز بازار 
دنیا مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهند بود( از 
برند ب ام و، هم اندازه پولی را پرداخت 
کرده اید که در همه جای دنیا می توان با 
این حدود ۳۲۰ هزار دالر آخرین مدل 

رولزرویس ریت را خریداری کرد.
این کارشــناس صنعت خودرو 
تشریح کرد: حال تصور کنید قرار است 
از این مالکی کــه چندین برابر ارزش 
واقعی یک خــودرو را پرداخت کرده 
و یکبار هم عوارض و مالیات چندین 
و چندگانــه وارداتش را هم پرداخت 
کرده و از طرفی ســوخت آزاد استفاده 
کرده و ورود قطعات یدکی ماشین آن 
هم ممنوع اســت و با چند برابر ارزش 
جهانــی آن را میخــرد و از طرفی در 
شــرایطی که واردات خودرو بیش از 
۳ سال اســت که ممنوع شده، مجددا 
خواســته می شــود که برای یک سال 
بیــش از ۲۰۰ میلیون تومان )برای یک 
سری ۷ ب ام و( مالیات پرداخت کند.

او گفت: بر این مسئله کامال واقفم 
که هدف از دریافت مالیات به این سبک، 
افزایش درآمد هــای دولت، بازتوزیع 
ثــروت و جلوگیــری از فعالیت های 
احتکاری اســت، اما این سئوال مطرح 
می شود که آیا در سایر نقاط دنیا تعریف 
دریافت مالیات از خودرو بنا بر نسبت 

قیمت آن در بازار همان کشور محاسبه 
می شود؟ شــاید یکی از مناسب ترین 
مثال ها در این زمینه کشور آلمان باشد 
که محاسبه مالیات سالیانه یک خودرو 
متضمن بررســی فاکتورهایی، چون 
میزان دی اکســید کربن تولید شده در 
یک کیلومتر، گنجایش موتور، وزن و 
نوع سوخت و... است. این کارشناس 
صنعت خودرو تشــریح کرد: بر طبق 
همین فرمول در کشوری همانند آلمان، 
میزان مالیات یک دستگاه ب ام و ۷۳۰ 
مدل ۲۰۱۸ با موتور بنزینی ۴ ســیلندر 
۱99۸ ســی سی و وزنی معادل ۱.۸ تن 
که در هر یــک کیلومتر تنها ۱۳۴ گرم 
دی اکســید کربن تولید می کند دقیقا 
چیــزی حدود ۱۲۰ یــورو )با یوروی 
۳۰ هــزار تومان( معــادل ۳ میلیون و 
6۰۰ هزار تومان اســت که برای همین 
خودرو در کشورمان تنها بدلیل شرایط 
غیر واقعی قیمتی به حدود ۲۰۸ میلیون 
تومان می رسد.در محاسبه این مالیات 
اگــر خــودروی مذکور دیزل باشــد 
)بدلیل اینکه آالیندگی بیشتری دارد( 
بر میزان مالیات افزوده و وقتی ســراغ 
خودرو هــای هایبرید می روید )بدلیل 
آالیندگی کمتر( به مراتب پایین تر بوده و 
برای مثال در کشور آلمان میزان مالیات 
ساالنه تویوتا پریوس مدل ۲۰۱6 برابر با 
۱۱۴ یورو است. محاسبه همین مالیات 
برای لکسوس NX۳۰۰ هایبرید که در 
هر کیلومتر، ۱۲۰ گرم دی اکسید کربن 
تولید می کنــد در حالی در آلمان دقیقا 
سه میلیون تومان است که در محاسبه 
جدید در کشــورمان ۵۳ میلیون تومان 

تعیین شده است.
باید  لوکــس،  خودروهای 

مالیات دهند
پور ابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
گفت: هر کاالیی که قیمت گذاری می 
شــود، متاثر از عرضه و تقاضاست. با 
تغییراتی که طی یک تا ۲ ســال گذشته 

شاهد بودیم، قیمت بسیاری از کاالها 
افزایش یافته اســت. این مقام مسئول 
تشریح کرد: سیاست مجلس این است 
کــه با توجه به کمبود مــواد ارزش در 
شرایط تحریم، اولویت تخصیص ارز 
به کاالی غیر لوکس باشد. در قدم اول 
ارز به کاالی اساســی سپس واسطه ای 
اختصاص می یابد. حداقل در ۲ ســال 
اخیر از تخصیص ارز مســتثنا بوده اند. 
او در خصوص اســاس قیمت گذاری 
مالیات برای خودروهای لوکس، گفت: 
قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا و 
نرخ ارز است. اکنون در مصوبه بودجه 
امسال از خودروهای لوکس قرار است 
مالیات گرفته شود و قیمت آن بر اساس 
میزان عرضه و تقاضا، شــرایط بازار و 
نرخ ارز است. شاید جالب باشد میزان 
مالیات ســالیانه یکــی از گران ترین و 
آالینده ترین خودرو های دنیا در آلمان 
را نیز برایتان محاسبه کنیم. مالیات یک 
ســاله بوگاتی شــیرون مدل ۲۰۲۱ با 
موتور ۱6 ســیلندر ۸ هزار سی سی که 
در هر کیلومتر چیزی حدود ۵۱6 گرم 
دی اکسید کربن تولید می کند، حدود 
۲۳۰۰ یورو برابر با شصت و نه میلیون 

تومان است.
در هر حال، باید گفت این سبک 
جدید دریافت مالیات از خودرو های 
بــاالی یک میلیارد تومان نه تنها علمی 
و مناســب نیست بلکه بر روی قیمت 
آن هــا در بازار امســال نه تاثیر خاصی 
می گذارد و نه از معامالت این خودرو ها 
به میزان قابل توجهی می کاهد. در بحث 
خودرو های باالی یک میلیارد که عموما 
مدل های وارداتی را شــامل می شوند 
تنها باز شــدن مجدد در های واردات 
می تواند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از قیمت 

کاذب امروز آن ها بکاهد.
حاال محاســبه کنید اگر نرخ ارز 
نیز در این میان کاهش یابد آیا همچنان 
قیمت تویوتا لندکــروزر مدل ۲۰۱۰ 

حدود سه میلیارد خواهد بود؟!

این مقام مســئول تشریح کرد: سیاست مجلس این است که با توجه به کمبود مواد ارزش در 
شرایط تحریم، اولویت تخصیص ارز به کاالی غیر لوکس باشد. در قدم اول ارز به کاالی اساسی 
سپس واسطه ای اختصاص می یابد. حداقل در 2 سال اخیر از تخصیص ارز مستثنا بوده اند. 
او در خصوص اساس قیمت گذاری مالیات برای خودروهای لوکس، گفت: قیمت بر اساس میزان 
عرضه و تقاضا و نرخ ارز است. اکنون در مصوبه بودجه امسال از خودروهای لوکس قرار است 
مالیات گرفته شود و قیمت آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا، شرایط بازار و نرخ ارز است. 

تمامی مالکان خودرو های لوکس، که در پایان هر سال مجموع ارزش خودرو آن ها بالغ بر یک 
میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات ساالنه خودرو شدند.

خودروهای لوکسی که 
مالیاتی شدند 

معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟

سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پیاز داغ ، سیر داغ ، بادمجان سرخ شده ، کبابي و....

انواع سبزیجات خشک 

انواع شوري و ترشیجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبمیوه و آبغوره هاي تازه با کیفیت عالي

 انواع سبزیجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان
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گروه اقتصادی- مدیرکل امور 
روســتایی و شوراهای اســتانداری 
هرمزگان گفت: اعتبار مورد نیاز برای 

ساخت واحدهای مســکونی زاج و 
داربســت جاسک )شــهرک سردار 
ســلیمانی( از طریق تســهیالت بنیاد 

مسکن، مدیریت بحران و کمک خیران 
تامین شده و امسال نیز بودجه ویژه ای 
برای تکمیل امور زیربنایی این منطقه 

در نظرگرفته می شود.
امیــر حبیبــی در بازدید از روند 
اجــرای ســاخت منازل مســکونی 
ســیلزدگان زاج و داربســت افزود: 
نشســت هایی به صــورت ماهانه در 
راستای تســهیل و سرعت بخشی به 
عملیات احداث منازل مسکونی زاچ 
و داربســت در دفتر امور روستایی و 

شوراهای استانداری هرمزگان برگزار 
شده و با پیگیری های الزم و از آذرماه 
99 تاکنون ۷۰واحد مسکونی مرحله 

دیوارچینی آن به پایام رسیده است.
وی بیان داشت: همچنین در این 
مدت، با پیگیری ها و هماهنگی های 
صورت گرفته با بنیاد مسکن و همراهی 
نیروی دریایی سپاه، تعداد واحدهای 
پی کنی این شــهرک مسکونی از ۱۰۰ 
بــه ۱۵۴ واحد یعنی بــه تعداد تمامی 
خانوارهای ساکن در این طرح افزایش 

یافته است.
این مسوول با بیان اینکه اجرای 
ســقف ۱۲واحد مسکونی نیز به اتمام 
رسیده اســت، ابرازداشت: همراهی 
نیروی دریایی ســپاه، دســتگاه های 
اجرایی و همچنین مشــارکت مردم 
روستا، از علل اصلی پیشرفت مطلوب 

روند اجرایی این پروژه است.
حبیبی گفت: ســبک معماری 
واحدهــا نیــز پــس از مشــورت با 
شــوراهای این روستا، طبق فرهنگ و 

ســنت این منطقه طراحی شده که این 
تعامل می تواند ما را در دستیابی به نتیجه 
نهایی موردنظر ساکنان شهرک شهید 
سلیمانی یاری کند.حبیبی خاطرنشان 
کرد: آبرســانی و برق رسانی به منازل 
مسکونی زاج و داربست نیز در مرحله 
اجرایی قرار دارد و دکل مخابراتی هم 
برای رفع مشــکل آنتــن دهی منطقه 
جانمایی شده و بزودی نصب می شود. 
وی همچنین یادآورشــد: مردم شاید 
نتوانند به دلیل وسعت و حجم اجرایی 

کل پروژه مشارکت زیادی در ساخت 
و ســاز داشته باشند، اما همراهی آن ها 
نشانه مناســبی جهت هماهنگی بین 
نیروی دریایی ســپاه، دســتگاه های 
اجرایی، مجموعه مدیریتی شهرستان 
و استان اســت که مردم این منطقه را 
به آینده امیدوار کرده اســت.عملیات 
اجرایی شــهرک مســکونی سرباز 
والیت) شــهرک ســردار سلیمانی( 
همزمان با پنجم آذر 99 سالروز تشکیل 
بسیج مستضعفین، برای مردم سیل زده 

روســتاهای زاج و داربست آغاز شد. 
ایــن پروژه با طرح تفکیکی ۲۵ هکتار 
زمین در ۲۵۰ قطعه زمین مســکونی و 

سایر خدمات درحال انجام است.
روســتاهای زاج و داربســت با 
۱۱۴ خانوار پیش از این در فاصله ۲۷۰ 
کیلومتری از شهرســتان بشاگرد واقع 
شــده بود که پس از وقوع سیل دیماه 
9۸ در یکی از دشــت های شهرستان 
ســیریک)مکان فعلی احداث پروژه( 

اسکان داده شده اند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان:

اعتبار ویژه برای ساخت شهرک مسکونی زاج و داربست جاسک درنظر گرفته می شود
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