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رئیس دفتر رئیس جمهوری:

معاون اول مأمور مقابله با گرانی شده است
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رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «ایران»:
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مجوز تازه رئیس کل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز

حذف محدودیت فروش ارز
صادرکنندگان بزرگ
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گزارش

3
گزارش

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد

توافقهای گمرکی ایران و افغانستان

برخورداری خیریهها از معافیت مالیاتی
در صورت ثبت اطالعات پرداختهای حمایتی

براســاس بنــد (ح) تبصــره  ۱۷قانــون بودجــه ســال
 ۱۳۹۹کشــور ،تمامــی دســتگاههای موضــوع مــاده
( )۲۹قانون برنامه ششــم توســعه از جمله نهادهای
عمومــی غیردولتــی و بنیادهــا کــه بــه هــر شــکل از
اقشــار آســیبپذیر حمایــت میکننــد ،مکلفند همه
حمایتها و کمکهــای خود را به افراد حقیقی تنها
از طریــق حوالههــای الکترونیــک ســاتنا و پایــا انجام
دهنــد .مدیرکل دفتــر امور حمایتی و توانمندســازی
وزارت تعاون در این خصوص گفت :اجرای این بند،
میتوانــد نقش مؤثری در ارتقای شــفافیت عملکرد
مؤسســات خیریه خصوصــی و مردم نهــاد ایفا کند.
«مریــم میرمالــک» با بیــان اینکه مؤسســات خیریه
در تمامی کشــورها از ارکان بخــش رفاه اجتماعی به
شــمار میروند ،افزود :با وجود ایــن ،در صورت نبود
نظــارت مناســب و دقیــق ،امــکان اســتفاده از عنوان
خیریــه بــرای پولشــویی و سوءاســتفاده امــکان پذیــر
اســت که موجب ســلب اعتماد عمومی به خیریهها
میشــود .بــه گفتــه وی بــا اجــرای تبصــره یاد شــده،
ثبــت دقیق اطالعات پرداختهــای حمایتی مبنای
دریافــت معافیت مالیاتی خیریههــا خواهد بود و به
این ترتیب شــفافیت در پرداختهــای حمایتی این
مؤسســات ممکــن خواهد شــد .مدیــرکل دفتــر امور
حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون تأکید کرد :این
اقدام در فرآیند مالیاتی امسال که مربوط به عملکرد

سال  ۱۳۹۸است ،هیچ تغییری نخواهد کرد و سامانه
ایجادی مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹
اســت کــه در ســال  ۱۴۰۰منظــور خواهد شــد .وزارت
تعاون پیش از این طی اطالعیهای اعالم کرده بود که
پرداختهای حمایتی خیریهها باید بهصورت حواله
الکترونیــک (ســاتنا ،پایــا) انجام شــود و در قســمت
«بابــت» این حوالهها کد «شناســه پرداخت» را درج
کننــد .در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده بود کــه رعایت
نکردن ایــن موارد در پرداختهای نقدی بر اســاس
این قانون ،سبب عدم بهرهمندی مؤسسات خیریه از
معافیت مالیاتی در زمینه کمکهای نقدی پرداختی
خواهد شــد .براســاس این گزارش ،شناسه پرداخت
مربــوط بــه هر کمک نقــدی به هر شــخص حقیقی،
کدی  ۲۴رقمی است که سه رقم نخست آن عدد ۱۱۰
است ،ارقام چهارم تا چهاردهم را ارقام شناسه ملی
یازده رقمی مؤسسه تشکیل میدهد و ارقام پانزدهم
تا بیست و چهارم( ،بدون صفر) شماره تلفن همراه
مدیرعامل مؤسسه خیریه خواهد بود .برای شناسایی
مشــکالت احتمالی ایــن فرآیند تا پایان شــهریورماه
 ۱۳۹۹این رویه بهصورت آزمایشی انجام خواهد شد.
چنانچه مؤسســات خیریه با مشــکلی در این فرآیند
مواجــه شــوند میتوانند مشــکالت را برای بررســی و
رفــع آن بــه پســت الکترونیکــی ngo@mcls. gov. ir
اعالم کنند/ .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بــا در نظر گرفتــن مالحظات امنیتی
بین دو کشور بررسی شود.
معــاون وزیــر اقتصاد اظهــار کرد:
موضوع مساحت زمین اختالفی بین
گمــرک دوغــارون خراســان رضوی و
اســام قلعه افغانســتان و آســفالت
آن کــه یــک شــرکت ایرانــی هزینــه
ســاخت آن را متعهــد شــده و نقشــه
اجرای آن نیــز از مجاری دیپلماتیک
به طرف افغانی داده شــده اســت از
ســوی گمــرک ایــران مطــرح شــد که
رئیس عمومی گمرکات افغانســتان
قول مساعدت برای پیگیری موضوع
از مقامات دولت مرکزی افغانســتان

انتقاد وزیر راه و شهرسازی از عملکرد
بانکها در پرداخت وام ودیعه

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :خروجــی پرداخــت وام ودیعــه
مســکن به مســتأجران قابــل قبول نیســت .محمد اســامی
دیروز در حاشــیه مراســم معارفه نماینده ولــی فقیه در بنیاد
مســکن انقالب اســامی با اشــاره به اینکه روند پرداخت وام
ودیعه مســکن کند اســت ،اظهار کرد :البته خوشــبختانه طی
 3روز اخیــر ســرعت اعطــای وام افزایش یافتــه اما همچنان
خروجی خیلی کم بوده و آمار پرداخت وام قابل قبول نیست.
وی ادامــه داد :با مصوبه ســتاد ملــی مبارزه با ویــروس کرونا
پرداخت وام ودیعه مســکن سادهســازی و روانســازی شــده
اســت .از ایــنرو انتظــار میرود مــردم با ســرعت باالتری وام
را دریافــت کنند .وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه حدود 8
هزار وام ودیعه مسکن به مســتأجران پرداخت شده است از
آمــاده تحویل بودن  5هزار مســکن ملی خبــر داد و افزود40 :
هزار واحد مســکن مهر نیــز آماده افتتاح بــوده که البته بدون
برگزاری مراســم افتتاح تحویل آنها را آغاز کردهایم .اســامی
درخصوص قیمت مصالح ســاختمانی نیز گفت :مســئوالن
مربوطه باید برای بازار و جلوگیری از گرانفروشی اقدامات الزم
را انجــام دهند .متأســفانه قیمت همه کاالها لجام گســیخته
شــده و در حق مردم اجحاف میشــود.وی با بیان اینکه همه
از این وضعیت ناراضی هستند گفت :عضو ستاد تنظیم بازار
بودن مطرح نیســت ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم .امروز
رئیسجمهوری دستور داد فوالد و مصالح ساختمانی خارج
از بورس عرضه شــود در این راســتا دســتورات الزم به وزارت
صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است/.تسنیم

را اعــام کــرد .وی افــزود :باتوجــه به
کمبود باســکول و ایکس ری کامیونی
در گمرک اســام قلعه افغانســتان،
رئیس عمومی گمرکات افغانســتان
اعــام کــرد مقدمــات الزم بــرای
اســتقرار دســتگاههای ایکــس ری،
باســکول و تجهیــز گمــرکات رســمی
مشــترک در دســتور کار گمــرک
افغانســتان قــرار داشــته و بــا جدیت
آن را پیگیری خواهد کرد .میراشرفی
تصریــح کــرد :پیشــنهاد افزایــش
گذرگاههــای مــرزی بیــن دو کشــور را
برای تســریع تبــادالت تجــاری بویژه
بازگشــایی بازارچه یزدان در خراسان
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یادداشت

رئیــس کل گمرک ایران اعــام کرد:
در گفتوگــوی ویدیــو کنفرانســی بــا
رئیس عمومــی گمــرکات جمهوری
اســامی افغانســتان ،بــر تســهیل
تجــارت دو کشــور ،تبــادل اطالعــات
گمرکــی ،حــل مشــکالت مــرزی و
توسعه ترانزیت تأکید شد.
مهــدی میراشــرفی اظهــار کــرد:
باتوجــه بــه اراده دو کشــور ایــران و
افغانستان بر همکاریهای راهبردی
و در راســتای تصمیمات دو کشور در
مالقات هیأتهای عالــی رتبه بویژه
ســفر اخیر سرپرســت وزارت خارجه
افغانســتان به ایران ،مقرر شــد سند
جامــع راهبردی اقتصادی دو کشــور
تنظیم شود.
برهمین اساس دو کشور خواستار
مشــارکت حداکثــری گمــرکات
طرفیــن و نقــش فعال آنهــا در تهیه
ســند مذکور شــدند ،در همین راســتا
بــرای تســهیل تجــارت گفتوگویــی

بهصــورت ویدیو کنفرانــس با رئیس
عمومــی گمــرکات افغانســتان
داشــتیم .وی بــا اظهــار خرســندی
از افتتــاح و فعالســازی آزمایشــی
کریــدور ترانزیتــی ســه جانبــه ایران،
افغانســتان و ازبکســتان و کریــدور
چهــار جانبه کتای ،گفــت :راهاندازی
ایــن دو کریــدور مهم ،نشــان دهنده
عــزم جــدی گمــرک ایــران بــه ارائه
تســهیالت گمرکی به منظور تسهیل
ترانزیت از مسیر افغانستان و اتصال
کشــورهای آســیای میانه به آبهای
بینالمللــی از جملــه بنــادر خلیــج
فارس و دریای عمان (چابهار) است
بر همین اســاس اجرای حملونقل
ترکیبــی و تیرالکترونیــک بــه رئیــس
عمومــی گمــرک افغانســتان در این
گفتوگــو پیشــنهاد شــد کــه مــورد
اســتقبال طرف مقابل قــرار گرفت و
مقرر شــد موضــوع بهصــورت جدی
پیگیــری شــود .معاون وزیــر اقتصاد

افــزود :یکــی از موضوعــات مــورد
مذاکــره در این گفتوگو بندر چابهار
بــود کــه رئیــس عمومــی گمــرکات
افغانســتان نیــز بــا تأکید بــر اهمیت
ایــن بندر بــرای دولــت افغانســتان،
آن را بنــدری بســیار مهــم و حیاتــی
در حــوزه ترانزیــت کاال از مســیر
جمهوری اســامی ایران برای دولت
افغانســتان دانســت و کاهش هزینه
ویــزا و عــوارض ترانزیتــی و تجدیــد
نظر در جرایم تخلف اداری در مسیر
ترانزیتــی کشــور ایــران از مطالبــات
طــرف افغان بــود که پیگیــری موارد
خواســته شــده از طریق گمرک ایران
از ســازمانهای ذیربــط در دســتور
کار قــرار میگیرد .میراشــرفی گفت:
در ایــن گفتوگــو ،نحــوه تبــادل
الکترونیکــی اطالعــات بین گمرکات
جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت
و مقرر شــد هماهنگیهای الزم فنی

جنوبی و تبدیل آن به گمرک رسمی،
بــه طــرف افغــان پیشــنهاد شــد کــه
رئیس عمومی گمرکات افغانســتان
نیز ضمن اســتقبال از این پیشــنهاد،
گفت «باتوجه به سیاستهای دولت
مرکــزی افغانســتان مبنــی بــر انجام
تجارت از مبادی رســمی که گمرکات
افغانســتان در آن مکانهــا حضــور
دارد در صــورت حصــول توافــق در
این خصوص افغانســتان نیز نسبت
به اســتقرار گمــرک طــرف مقابل در
مرز یزدان اقدام خواهد کرد» .رئیس
کل گمرک ایــران در پایان با تأکید بر
اشتراکات دو کشــور ،اظهار امیدواری
کــرد که افغانســتان و ایران دو کشــور
بــا ریشــههای مشــترک تاریخــی،
زبانی ،فرهنگی و مذهبی هستند و با
تنظیم ســند جامع راهبــردی تجاری
و گســترش تعامالت دو ملت شــاهد
رشــد و شــکوفایی و افزایــش صلح و
ثبات در منطقه باشیم/.ایسنا

دولت ،فرصت اصالحات ساختاری را
از دست ندهد

مرجاناســامیفر/کمتر از یکســال دیگر دولت روحانی بایســتی پرونده هشت سال
فعالیتخودراببنددوکلیددولترابهمنتخبریاستجمهوریدورهسیزدهمبدهد.
دولت یازدهم و دوازدهم ســختترین روزهای خود را در حوزه اقتصادی ســپری کرد و
به قول خیلی از کارشناســان دولت روحانی بدشانسترین دولت بوده است چرا که در
این مدت اتفاقهایی در کشور رخ داد که هیچ زمان قابل پیشبینی نبود .از سیل و زلزله
گرفته تا تحریمهای بسیار ظالمانه و شیوع بیماری چون کرونا.در این میان دولت عزم
خود را جزم کرده اســت که برای یکســال آینده طبق یک نقشــه راه حرکت کند و به
مواردی چون مدیریت هزینه ،مولدسازی داراییها ،فروش سهام و اموال مازاد ،ثبات
در بازارهای مالی ،کنترل نقدینگی ،حمایت از تولید ،افزایش نرخ اشــتغال و تکیه بر
درآمدهــای مالیاتــی بیش از گذشــته بپردازد.بخش خصوصی هم بــر این امر تأکید
دارد کــه دولت میتواند از چالشهای بهوجــود آمده عبور کند و روزهای پیش رو را از
توگو با روزنامه ایران اصرار بر این دارند که
دست ندهد .فعاالن اتاق بازرگانی در گف 
دولــت تمــام هم و غم خود را بــرای تولید و صادرات بگذارد تا از فشــارهای تحریم و
تورم کاسته شود.مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به «ایران» گفت:
«قاعدتاً مجموعه اقدامات زیادی در فاصله باقیمانده تا پایان خدمت دولت کنونی،
در حوزه اقتصاد قابل انجام است که میتواند به بهبود فضای کسبو کار کشور منجر
شود».او درباره فعالیتهایی که دولت میتواند در فرصت باقی مانده خود انجام
دهــد ،میگویــد« :ایــن اقدامــات و فعالیتها بیــش از اینکه ناظر بــر برنامهریزی و
اجرای برنامههای جدید باشــد ،معطوف به دســت برداشــتن از اقداماتی است که
انجــام آن توســط مجموعه دولت ،موجــب اخالل در نظم اقتصــاد و ایجاد رانت و
امتیاز برای گروههایی خاص است .البته باید پذیرفت با وجود مقاومت بسیار باالی
گروههای ذینفع ،خروج دولت از این فعالیتها به سادگی امکانپذیر نیست ،با این
حال گامهای اولیه و ضروری برای حرکت به ســمت بهبود بخشیدن اقتصاد کشور
و معیشت خانوار است».
ادامه در صفحه 10

«ایران» همزمان با جهش شاخص بورس عامل تقویت بازار را بررسی کرد

بازگشت امید به بازار سهام

گروهاقتصادی/بازارسهامکهپسازجلسهشورایعالیبورسدرروزپنجشنبه20
شهریوربرمدارصعودیحرکتخودراآغازکرد،روزگذشتهنیزسبزپوشبود.بهطوری
کهمجموعارزشمعامالتدربورساوراقوفرابورسایراندرروزگذشتهبهبیشاز
 23هزارو 234میلیاردتومانرسیدوشاخصکلهردوبازارافزایشیبود.دراینرابطه،
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز در روندی رو به رشــد با
جهش 39505واحد روبرو شد و به کانال یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد بازگشت .در عین
حال ،ارزش بازار بورس که ناشی از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است ،به بیش از
 6هــزار و 390هزار میلیارد تومان رســید  .این در حالی بود کــه در اوایل هفته ارزش بازار
حــدود 5هــزار و 700هزار میلیارد تومان بود .بدین ترتیب طی ســه روز حدود 600هزار
میلیاردتومانبهارزشبازارافزودهشد.
صفحه 10

کلیات طرح اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی
کشاورزی به تصویب رسید

موافقت مجلس با خارج شدن قیمتگذاری خرید
تضمینی از دست شورای اقتصاد
 گروهاقتصادی/نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی قانون اصالح قانون
تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی موافقت کردند .این طرح دو فوریتی ۶
ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصوالت اساســی کشــاورزی با در
نظر گرفتن معیارهایی از جمله هزینههای واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه
مبادلــه داخل و خارج بخش کشــاورزی و آخرین نرخ تورم اعالمــی مرکز آمار ایران
عنوان شده است .نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس ،در جریان بررسی طرح
دو فوریتی اصالح تبصره  ۱و  ۲قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی با
کلیات این طرح موافقت کردند .به این ترتیب دیگر شورای اقتصاد تصمیمگیرنده
تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست.
صفحه 8

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و الزامات آن
عنایتاهلل بیابانی  /قائم مقام خانه کشاورز

تولیــد کاالهــای اســتراتژیک دارای اولویــت ،مــورد حمایــت دولت اســت .گندم
در کشــور مــا مهمتریــن کاالی اســتراتژیک اســت که دولــت در تولیــد و خرید آن
ســرمایهگذاری میکند .در بعضی ســالها دولت وارد کننده  5تا  8میلیون گندم
بود.اما با افزایش حمایت ،تغییر الگوی کشــت ،ورود دانش به بخش کشــاورزی
و اقدامــات دیگــر ،اکنون تولیــد گندم نزدیک بــه  15میلیون تن اســت .در چنین
شرایطی دغدغه دولت این است که گندم را با قیمتی مناسب از کشاورز خریداری
کند تا برای تولید انگیزه ایجاد شود .تولید و فروش گندم به دولت در نتیجه ایجاد
انگیزه مناسب درکشاورزان بهدست میآید .به این ترتیب امنیت غذایی حاصل
حمایت از تولید کاالهای اســتراتژیک اســت .دولت معموالً بودجه مناسبی برای
خریــد گنــدم از کشــاورزان اختصاص میدهــد .اما هزینه تولید در شــرایط فعلی
باالتر از نرخهای خرید تضمینی است که برای سال زراعی  1400-1399پیشنهاد
میشود .امیدواریم قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعالم شود و
تکلیف کشاورزان گندمکار هم مشخص شود.
صفحه 8

