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خبـر  تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در شیراز
آیین تجلیل و تکریم امیران، فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس 
حجت االسالم  فارس،  منطقه  در  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده  حضور   با 
فرماندهان  از  و جمعی  فارس  منطقه  در  ارتش  روحانیون  ارشد  رضایی 

و مسئولین در مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه شیراز برگزار شد.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی ارتش منطقه فارس 
ارتش در  نظامی  ارشد  فرمانده  امیر سرتیپ دوم رضایی  این مراسم  در 
دوران  فرماندهان  و  رزمندگان  از  تجلیل  با  سخنانی  در  فارس  منطقه 
پرافتخار دفاع مقدس گفت: ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان، آزادگان و 

رزمندگان ایران اسالمی در دوران مقدس در مقابل دنیای استکبار و نظام 
سلطه که رژیم بعث عراق در خط مقدم و پرچمدار آنان بود، به عنوان 
یک سند افتخار و ماندگار در تاریخ ایران و حتی جهان خواهد ماند و 
در قضاوت تاریخ قطعًا دوران سربلندی و عزت ایران اسالمی است که 
غرور و عظمت ایران را در این دوران طالیی به نسل کنونی و نسل های 

آینده انتقال داده و خواهد داد.
پیشکسوتان دوران  فرماندهان و  امیران،  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 

دفاع مقدس با اهدای هدایا و لوح تقدیر بعمل آمد.

 ارتقای دانش صادراتی با حضور در نمایشگاه های 

بین المللی

فراهم سازی امکان حضور استارتاپ ها
 در پاویون مجازی ایران در نمایشگاه 

جیتکس ۲۰۲۱

و  شیراز  شهرداری  میان  تفاهم نامه  عقد  به  اشاره  با  شیراز  شهردار 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس عنوان کرد: الزم است 
تفاهم نامه همکاری میان شهرداری شیراز و اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان فارس هرچه زودتر منعقد شده تا بسیاری از مشکالت 

مردم کاسته شود.
شهرداری  اطالع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز، احسان اصنافی شهردار شیراز در نشست با مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان فارس اظهار داشت: اداره ثبت اسناد و شهرداری از 
هرچه  همکاری  که  هستند  شهری  مدیریت  پایه های  قدیمی ترین 

بیشتر آنها سبب رضایت بیشتر مردم می شود.
وی ادامه داد: هرچه بتوانیم ادبیات خود را به یکدیگر نزدیک کنیم، 

مردم کمتر دچار سردرگمی خواهند شد.

پروژه های  اسناد  نظیر  موضوعاتی  به  همچنین  شیراز  شهردار 
مشارکتی، امالک فاقد سند و مشاعی اشاره کرد و گفت: همکاری 
شهرداری با اداره امالک و اسناد بسیاری از این مشکالت را مرتفع 

خواهد کرد.
اصنافی با اشاره به عقد تفاهم نامه میان شهرداری شیراز و اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان فارس عنوان کرد: الزم است تفاهم نامه 
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  و  شیراز  شهرداری  میان  همکاری 
استان فارس هرچه زودتر منعقد شده تا بسیاری از مشکالت مردم 

کاسته شود.
نظیر  مواردی  از  تفاهم نامه  این  عقد  با  شد:  متذکر  همچنین  وی 

مکاتبات زائد و موازی کاری جلوگیری خواهد شد.
مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان فارس نیز در این 
نشست با تأکید بر تعامل خوب و همیشگی اداره ثبت اسناد وامالک 
با شهرداری شیراز گفت: شهر شیرازبا جمعیت نزدیک به دو میلیون 

نفر باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند.
با تعامل دو  ایجاد شده  این راستا ازظرفیت های  ادامه داد: در  وی 

طرف می توان بهره گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان فارس بیان داشت: آماده تعامل 
وهمکاری با شهرداری شیراز در زمینه های امالک، اسناد و خدمات 

الکترونیکی هستیم.
هاشمی در خصوص عقد تفاهم نامه همکاری میان شهرداری شیراز 
و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس تصریح کرد: با نهایی 

و عملیاتی شدن این تفاهم نامه بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

شهردار شیراز: هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛

پرهیز از سفرهای غیرضروری تا دستیابی 
به ایمنی عمومی در برابر کرونا

 برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان فارس

واحدهای  بر  مالیات  محاسبه  نحوه  فارس  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم اصالحی 

را اعالم کرد.
امور  اداره کل  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
مالیاتی فارس ناصر هاشمی گفت: مالک احراز شرایط یک واحد 
مسکونی بعنوان واحد خانه خالی در شهرهای باالتر از یکصد هزار 
نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطالعات دریافتی 
از سامانه امالک و اسکان کشورمی باشد و طبق مقررات ماده 54 
بر  ماده  این  موضوع  مالیات  شمول  و  محاسبه  مبنای  مذکور  قانون 
مبنای سال مالیاتی )یکسال شمسی( است. وی بیان داشت: در یک 
سال مالیاتی، واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی 
 120 از  بیش  مجموعًا  سال  آن  در  که  است  شناسایی  قابل  خالی 
روز به ازای یک مالک خالی از سکنه باشد و واحدهای مسکونی 
خالی شراکتی )دارای چند مالک( مالیات هر شریک به نسبت سهم 

مالکیت جداگانه محاسبه، اعالم و مطالبه می شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: محاسبه مالیات موضوع این ماده 
به ازای هر ماه بیش از 120 روز در یک سال شمسی برای هر مالک 
بوده و حداکثر به مدت 8 ماه در یک سال قابل محاسبه است. هاشمی 
صدور  پرونده،  تشکیل  برای  مالیاتی  امور  کل  اداره  داشت:  اظهار 
اوراق مطالبه اشخاص حقیقی بر اساس نشانی اصلی مالک یا مالکان 

در سامانه ملی امالک و اسکان کشور اقدام می کند.
وی تشریح کرد: نرخ موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم 
ازای هر ماه  به  برای اشخاص حقیقی،  این ماده  مالیات  در محاسبه 
قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول امالک مشابه 
تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 
54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور )پس از کسر 
25 درصد بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات( در هر ماه با سایر 
ماه ها جمع نمی شود و صرفًا مالیات محاسبه شده به ازای هر ماه برای 

محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می شود.
ماده  نرخ  اساس  بر  حقوقی  اشخاص  مالیات  اینکه  بیان  با  هاشمی 
105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود، اظهار داشت: ضرایب 
مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان 
دارای بیش از 5 خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، 
دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال می شود 

و میزان مالکیت از واحد مسکونی در محاسبات مؤثر است.
وی اعالم کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات متعلق به واحدهای 

پرداخت  امکان  همچنین  و  سال  هر  شده  شناسایی  خالی  مسکونی 
الکترونیک آن تا پایان تیرماه سال بعد، را از طریق ارسال پیامک 
بارگذاری آن در کارپوشه مؤدیان در  یا  مالکان و  یا  برای مالک 
درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آنان اعالم 
خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یکماه پس 
از اعالم سازمان، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و بصورت سیستمی 
صادر و نسبت به ابالغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام 

می شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: واحدهای مسکونی واقع 
در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور نیز که 
به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی 
خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات سال 

اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
هاشمی تأکید کرد: در صورت عدم انجام به موقع تکالیف )اعم از 
تملک  تحت  واحد  فروش  و  خرید  یا  اقامت  محل  در  تغییر  اعالم 
خود(، به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید به صورت ماهیانه 
مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور 

)شش برابر مالیات اجاره آن ماه( می شود.
 وی افزود: در یک سال شمسی برای تمام امالک مشمول مالیات 
برگ  حقوقی، یک  یا  حقیقی  هر شخص  خالی  مسکونی  خانه های 
مالیات،  محاسبه  ماخذ  مالکیت،  سهم  امالک،  تمام  و  صادر  مطالبه 

مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می شود.
به  متعلق  مالیات  مقرر  موعد  در  مالیات  پرداخت  عدم  در صورت 
متعلق  مالیات  و  شد  خواهد  مطالبه  مالک  از  مطالبه  برگ  موجب 
قابل وصول  مالیات های  قانون   190 ماده  موضوع  جریمه  همراه  به 

خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس اعالم کرد؛

 آغاز مقدمات اجرای طرح مسکن 
اقدام ملی در ۱3 شهر جنوب فارس

مدیرکل بهزیستی فارس عنوان کرد؛

پرداخت  زمانی  محدودیت های  رفع  از  فارس،  بهزیستی  مدیرکل 
کمک هزینه بیمه ای مددجویان و ایجاد بیش از 3300 فرصت شغلی 

برای مددجویان بهزیستی فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی اداره 
کل بهزیستی فارس کشفی نژاد با اشاره به ایجاد 3300 فرصت شغلی 
برای مددجویان بهزیستی فارس در سال 99 اظهار داشت: 1۶8 میلیارد 
اختصاص  سال جاری  در  مددجویان  اشتغال  ایجاد  جهت  اعتبار  ریال 
یافته است که 21 میلیارد ریال تاکنون در این زمینه هزینه شده است.
بر  عالوه  مددجویان  اشتغال  تسهیل  راستای  در  افزود:  ادامه  در  او 
تسهیالت قرض الحسنه کم بهره که با سقف یک میلیارد ریال به هر 
مددجو ارائه می شود، پرداخت کمک هزینه بیمه تأمین اجتماعی خود 
اشتغالی نیز انجام می شود که تاکنون با محدودیت زمانی 5 سال برای 
هر مددجو مواجه بودیم و خوشبختانه این محدودیت در دستورالعمل 
نژاد  کشفی  است،  شده  برطرف  معلولیت  دارای  افراد  برای  جدید 
تومان  میلیارد   15 بر  بالغ  مبلغی   99 سال  در  شد:  یادآور  همچنین 
کمک هزینه بیمه تأمین اجتماعی به سه هزار و 252 نفر از مددجویان 

پرداخت شده است.
مدیرکل بهزیستی فارس با بیان این که: محدودیت استفاده از تسهیالت 

کم بهره و مشوق بیمه ای به صورت همزمان جهت کارفرمایان نیز 
برطرف  بهزیستی  اشتغال  و  مشارکت ها  معاونت  پیگیری های  با 
را  بهزیستی  مددجویان  که  کارفرمایانی  هم اکنون  و  است  گردیده 
مشغول به کار می کنند هم از وام کم بهره و هم از کمک هزینه بیمه 
نیز  مددجویی  زمینه مسکن  در  می شوند، خاطرنشان کرد:  برخوردار 
بهزیستی فارس در سال جاری 1200 واحد مسکونی در سطح استان 
به مددجویان واگذار می کند و ۷5 میلیارد تومان اعتبار جهت خانه دار 

شدن مددجویان هزینه کرده است.


