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آمادگي ایران و قرقیزستان
 براي توسعه همکاري هاي تجاري

وزیر کشاورزی اعالم کرد:
ارزآوری  1/3 میلیارد دالری

 از صادرات سبزی و صیفی 

وزارت راه وعده داد؛ 
تامین 23 هزار میلیارد تومان

 برای صندوق ملی مسکن!

بانك ها فقط 1/9 درصد براي تامین مالي 
نهضت ملي مسکن پرداخت کردند! 

توقف افزایش 3۰ درصدی
 قیمت بلیت هواپیما 

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد:
بازگشایی نماد سرخابی ها در فرابورس

 این هفته

وزارت راه وعده داد؛ 

تامین 23 هزار میلیارد تومان
 برای صندوق ملی مسکن!

اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
وضعیت  آخرین  درباره  مجلس 
جهش  قانون  اجرای  مالی  تامین 
تولید مسکن، گفت: به گفته معاون 
بینی  پیش  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
تامین ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل 
فروش اموال وزارت مسکن در کل 

است. گرفته  صورت  کشور 
سخنگوی  طغیانی  مهدی 
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 

گفت وگو با تسنیم، درباره نشست ویژه کمیسیون اقتصادی که به منظور 
مسکن  تولید  قانون جهش  اجرای  مالی  تامین  پیگیری آخرین وضعیت 
برگزار، شد گفت: این نشست با حضور رئیس کل بانک مرکزی،  وزیر 
راه و شهرسازی و معاون ایشان و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

وی با بیان اینکه اصلی ترین دستور کار این نشست بررسی آخرین 
وضعیت تامین اعتبار  ۳0 هزار میلیاردی برای صندوق ملی مسکن، بود، 
خاطرنشان کرد: تسهیالت بانکی، خط اعتباری مسکن مهر، فروش اموال و 
دارایی  دستگاه های دولتی، ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه و تامین مالی 
خارجی به شکل تهاتر یا غیرتهاتر به عنوان 5 روش دولت  و وزارت راه و 
شهرسازی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید 
با  متناسب  مسکن است. در همین راستا در جلسه مذکور مقرر شد که 
ظرفیت های این 5 روش پیشنهادی، پیگیری های الزم برای تامین منابع مالی 

مورد نیاز برای اجرایی کردن قانون جهش تولید صورت گیرد.  
طغیانی با اشاره به وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اختصاص ۳ 
هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط خط اعتباری مسکن مهر، در 
سال جاری گفت:  پیش بینی صورت گرفته در قانون جهش تولید مسکن 
این بود که بازگشت اقساط وام  مسکن مهر به جای واریز به بانک مرکزی، 
در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی، به صندوق ملی مسکن واریز شود.

وی افزود: البته تقاضای بانک مسکن از سازمان برنامه و بودجه 
به  دیگر  سال   10 تا  است  قرار  که  میلیاردی  هزار   50 که  بود  این 
یک  شکل  به  را  بازگردد  بانک  این  به  مهر  مسکن  اقساط  عنوان 
بودجه  و  برنامه  سازمان  ولی  دهد  قرار  مسکن  بانک  اختیار  در  جا 

ندارد.  را  کار  این  توانایی  کرده  تصریح 
قانونی  الزام  درباره  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۳0 واریز  برای  بودجه  و  برنامه   سازمان 
درست  مطلب  این  بله  گفت:   ،1401 سال  در  مسکن  ملی  صندوق 
هزار   ۳0 این  تامین  محل  کردم،  عرض  که  طور  همان  منتها  است  
و  اموال  فروش  بلکه  نیست  مهر  مسکن  وام های  اقساط  فقط  میلیارد 
عنوان  به  نیز  کشور  اقصی نقاط  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  دارایی 
است. مطرح  الزم  اعتبارات  تامین  برای  محل ها  اصلی ترین  از  یکی 

پیش  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  گفته  به  داد:  ادامه  طغیانی 
وزارت  اموال  فروش  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   ۲۳ تامین  بینی 
مسکن در کل کشور صورت گرفته است که البته بر اساس آخرین 
اخبار تاکنون  وزارت راه و شهرسازی هیچ واریزی به صندوق ملی 

است.  نداشته  زمین هایش  و  اموال  فروش  محل  از   مسکن 
وی گفت:  البته در بحث تامین مالی پروژه جهش تولید مسکن، 
سالیانه  تسهیالت  از  درصد   ۲0 اختصاص  برای  مرکزی  بانک  تعهد 
باید  آبادی  صالح  و  اعتبار  و  پول  شورای  که  است  مطرح  نیز  خود 
در این باره اقدام  الزم را انجام دهند که در جلسه مذکور نیز مورد 

گرفت. قرار  کمیسیون  اعضای  تاکید 
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گفت:  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
ورود   ۱۴۰۱ سال  در  محاسبات  دیوان  اولویت 
وابسته  و  دولتی  شرکت های  عملکرد  بررسی  به 
هوشمندسازی  و  عمومی  نهادهای  و  دولت  به 

است. رسیدگی ها  و  نظارت 
بذرپاش  مهرداد   ، ملت  خانه  گزارش  به 
گفت:  کشور،  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
ورود   ۱۴۰۱ سال  در  محاسبات  دیوان  اولویت 
وابسته  و  دولتی  شرکت های  عملکرد  بررسی  به 
هوشمندسازی  و  عمومی  نهادهای  و  دولت  به 

است. رسیدگی ها  و  نظارت 
ارائه  افزود:  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
مقرر  موعد  از  زودتر  ماه  شش   ۱۴۰۰ بودجه  تفریغ 
قانونی، با همت شبانه روزی همکاران در سراسر کشور 

شد. میسر  اجرایی  دستگاه های  همراهی  و 
باره  تقدیر سه  وی در خاتمه خاطرنشان کرد: 
نهاد  این  عملکرد  از  مجلس  محترم  نمایندگان 
دست  به  عزیزان  شما  تالش های  با  تنها  نظارتی، 
آمده است که شایسته است از حمایت های مجلس 

کنم. تشکر  محترم 

کمک های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  کل  رئیس 
اعالم  سامانه  شدن  واقعی  ایران،  فنی  و  اقتصادی 
از  را  کشور  در  خارجی  گذاری  سرمایه  وضعیت 
سرمایه گذاری  تقویت  برای  دولت  مهم  برنامه های 

برشمرد. داخلی  و  خارجی 
به گزارش وزارت اقتصاد، علی فکری معاون وزیر 
اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران درباره برنامه های دولت 
برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گفت: یکی 
از مهم ترین اقدامات، واقعی شدن سامانه اعالم وضعیت 

سرمایه خارجی در کشور است تا فعاالن اقتصادی بتوانند 
برنامه های خود را بر اساس آمارهای واقعی تنظیم کنند.

برنامه های  از  اقتصاد همچنین یکی  معاون وزیر 
کشورهای  با  همکاری  توسعه  را  سیزدهم  دولت 
سرمایه گذاری  سازمان  افزود:  و  کرد  عنوان  همسایه 
به عنوان متولی جذب سرمایه از خارج از کشور، به 
شکل های مختلف برنامه هایی را با کشورهای همسایه 
ترکیه،  عراق،  پاکستان،  افغانستان،  ترکمنستان،  مثل 
روسیه و سایر کشورهای آسیای مرکزی آغاز کرده 

که این اقدامات در حال به ثمر نشستن است.

توسعه همکاری با کشورهای همسایه  در دستور کار ورود  دیوان محاسبات به عملکرد شرکت های دولتی 

سیاست انقباضی بانك ها
 در پرداخت تسهیالت به اشتغال

را  رمزارزها  حوزه   ۲ در  ما  کرد:  تاکید  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ازای  در  واردات  که  است  این  آنها  از  یکی  که  شناختیم  رسمیت  به 
آزاد  اند  شده  استخراج  قانونی  صورت  به  داخل  در  که  رمزارزهایی 
پایان  از  دارد،  شده  استخراج  رسمی  رمزارز  که  کسی  هر  و  است 

کند. واردات  به  اقدام  آن  با  تواند  می  شهریور 
علیرضا  تجارت،  توسعه  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ما تسهیل  پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تمام تالش 
خارجی،  تجارت  توسعه  های  ابزار  از  یکی  است.  خارجی  تجارت 
و  نفت  فروش  بابت  دولت  گذشته  در  است،  مالی  تبادالت  تسهیل 
تجارت بخش دولتی برای معامالت خود راههایی در نظر گرفته بود اما 

بود. شده  توجهی  کم  خصوصی  بخش  به  بخش  این  در 
وی با بیان اینکه علت طوالنی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی 
دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع 
ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته 

باید بگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.
پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این 
پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی 
البته این پیمان در کنار  انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود.  بابت 
راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا  وی 

و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و 
مانند  به عوامل مختلفی  نیاز  بودن  تراز  این  اما  باشد  تراز  باید  صادرات 

لجستیک و حمل و نقل و تولید کاال دارد.
به  صادرات  درصدی   1۳0 رشد  از  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
امسال  روسیه  به  ما  میزان صادرات  امیدواریم  و گفت:  داد  خبر  روسیه 

برسد. دالر  میلیارد  یک  به 
تجارت  تسهیل  جهت  در  مصوبات  آخرین  خصوص  در  وی 
کشورهای  به  صادرکنندگان  کلیه  ارزی  تعهد  رفع  گفت:  خارجی 
طریق  از  ارمنستان(  و  قرقیزستان  قزاقستان  بالروس  اوراسیا)روسیه 

شد. پذیر  امکان  روسیه  از  کاال  واردکنندگان  به  کوتاژ  واگذاری 
پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن 
تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین 
و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این 
پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

به  پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو 
که  ای  موافقتنامه  طبق  گفت:  ارز  رمز  طریق  از  دالر  میلیون   10 میزان 
رمزارز  از  استفاده  شد،  منعقد  امین  فاطمی  و  آبادی  صالح  آقایان  میان 

مطرح شد. تجارت  توسعه  ابزار  عنوان یک  به  ها 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند 
اما اعالم رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و 
به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رمزارزها  حوزه   ۲ در  ما  کرد:  تاکید  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ازای  در  واردات  که  است  این  آنها  از  یکی  که  شناختیم  رسمیت  به  را 
رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. 
به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور 
می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعال بحث صادرات را نداریم.

مرزها  از  خارج  در  بالکچین  اساس  بر  کرد:  اعالم  همچنین  وی 
بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن 

دهد. انجام  واردات 

معاون وزیر صمت خبر داد:

واردات با رمز ارزهای قانونی از پایان شهریور

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صدور 
ابالغیه ای تاکید کرد: ضروری است ادارات کل امور 
تکریم  صادرات،  مراحل  تسهیل  منظور  به  مالیاتی، 
موضوع  خسارت  تعلق  از  جلوگیری  صادرکنندگان، 
ارزش  بر  مالیات  دائمی  قانون   ۸ ماده  اخیر  قسمت 
افزوده، نسبت به رسیدگی درخواست استرداد مودیان 

کنند. اقدام 
از  انجام شده  مکاتبات  از  ، پس  ایرنا  به گزارش 
سوی کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل سازمان 
و  مالیات  استرداد  عدم  خصوص  در  مالیاتی  امور 
عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان بابت صادرات 
در سال 1400 در مهلت های قانونی، معاون درآمدهای 

مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به دفتر هماهنگی 
امور مالیاتی شهر و استان تهران اعالم کرد: »از آنجایی 
ارزش  بر  مالیات  قانون   55 ماده   4 بند  موجب  به  که 
از تاریخ الزم االجرا شدن  افزوده مصوب سال 1400 
این قانون، ماده ۳4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
در   1۳۹4/0۲/01 مصوب  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و 
است،  شده  نسخ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  خصوص 
به  توجه  با  و  صدرالذکر  قانون   ۸ ماده  اجرای  در  لذا 
و  ارزی  سیاست های  اجرایی  ضوابط   1۲ ماه  مفاد 
واردات  مدیریت  و  صادرات  توسعه  برای  تجاری 
معاون   1400/0۷/10 تاریخ   ۷1۷1۸ شماره  به  ابالغی 
محترم اقتصادی رئیس جمهور، ضروری است ادارات 

صادرات،  مراحل  تسهیل  منظور  به  مالیاتی،  امور  کل 
خسارت  تعلق  از  جلوگیری  صادرکنندگان،  تکریم 
بر  مالیات  دائمی  قانون   ۸ ماده  اخیر  قسمت  موضوع 
استرداد  به رسیدگی درخواست  نسبت  افزوده،  ارزش 
مودیان و در صورت تائید، استرداد مالیات و عوارض 
ارزش افزوده ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست 

کنند.« اقدام  صادرکنندگان  به 
پاکدامن«  »محمدتقی  نامه  از  دیگری  بخش  در 
و  مالیات  استرداد  در  تسریع  منظور  »به  است:  آمده 
نامه  طبق  صادرکنندگان  به  افزوده  ارزش  عوارض 
مبلغ  کل   ،1۳۹۷/01/۲1 تاریخ   /۲۶0/1۲5 شماره 
به  شده  استرداد  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات 

ارزش  مالیات و عوارض  از  اعم  صادرکنندگان کاال، 
افزوده پرداختی بابت خرید کاال از مودیان مشمول آن 
استان و یا سایر استان ها پس از انجام بررسی های الزم 
استرداد  و  دفتر حسابداری، وصول  توسط  آن  تائید  و 
مالیاتی از محل منابع متمرکز به حساب اداره کل امور 

» شد.  خواهد  منظور  متقاضی  مالیاتی 
با  توانند  می  صادرکنندگان  اساس  این  بر 
مالیاتی،  امور  های  سازمان  به  خود  درخواست  ارایه 
با  مرتبط  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  درخواست 
بروز  صورت  در  و  نموده  پیگیری  را  خود  صادرات 
کنفدراسیون  دبیرخانه  به  را  مراتب  مشکل  گونه  هر 

دهند اطالع  ایران  صادرات 

سازمان مالیاتی ابالغیه داد؛

استرداد یك ماهه مالیات بر ارزش افزوده صادرات


