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وجود  ۴.۳میلیون تن کاالی اساسی در بنادر

ســخنگوی گمرک تأکید کرد :بیش از  ۴.۳میلیون تن کاالی اساســی موجودی اماکن
بندری و شناورهای مستقر در شمال و جنوب کشور هستند که پس از انجام تشریفات
ترخیص در حال ورود به زنجیره توزیع و تأمین کشــور هســتند .به گزارش ایلنا ،سید
روحاله لطیفی ،درخصوص میزان موجودی کاالهای اساسی در مبادی ورودی کشور
گفت :تا پایان سیام خرداد ماه4 ،میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۳۹۹تن موجودی انواع کاالی
اساسی در اماکن بندری و گمرکی است که بسرعت در حال تخلیه یا ترخیص هستند.
وی ادامه داد :از این میزان2میلیون و ۹۶۸هزار و ۴۷۰تن کاال در انبارها و اماکن بندری
و گمرکی در حال انجام تشریفات اظهار یا ترخیص هستند و  ۳۹۵هزار و ۸۳۳تن نیز
در حال تخلیه از  ۲۰فروند شناور و  ۹۷۳هزار و  ۹۳۹تن کاالی اساسی هم در  ۱۸شناور
منتظرآغازفرایندتخلیههستند.

الکترونیکی شدن یک سوم خدمات پرکاربرد دولتی

رئیس ســازمان امور اداری استخدامی گفت :در  ۳بازه زمانی اطالعات دستگاهها
بایــد در پنجــره واحد خدمــات الکترونیکــی بارگذاری شــود و بارگذاری یک ســوم
خدمات پرکاربرد دولتی تا پایان سال هدفگذاری شده است.
میثــم لطیفــی در برنامــه صــف اول درخصــوص تعــداد خدمــات در دولــت و
الکترونیکی شــدن آنها ،گفت ۱۸۰ :دستگاه را بهعنوان محور و دستگاه هدف برای
الکترونیکــی شــدن خدمات قرار دادهایــم و  ۱۶۷۰خدمت اصلــی دولتی به مردم
ارائــه میشــود و  ۶هــزارو  ۱۰۰زیرخدمــت داریم .در ســه بازه زمانــی اطالعات این
دستگاهها باید در سامانه بارگذاری شود .به دستگاهها اعالم شد خدمات پر بسامد
باید در اولویت باشد .باالی  ۹۰درصد خدمات میتوانند وارد سامانه پنجره واحد
خدمات الکترونیکی دولت شوند.

اخبار

درآمد ۵هزار میلیاردی سازمان مالیاتی از حقوقها

بررســی عملکــرد درآمــدی ســازمان امــور مالیاتی نشــان میدهــد که این ســازمان
معــادل  ۵۱۴۲میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومان مالیات از محل حقــوق کارکنان بخش
خصوصی و عمومی دریافت کرده اســت .به گزارش ایســنا ،مالیات بر درآمد یکی از
منابع درآمدی برای سازمان امور مالیاتی است که حقوق کارکنان بخش خصوصی و
عمومی مشمول این مالیات میشود .در این زمینه ،دولت هر ساله در بودجه میزان
ســقف مالیاتی حقوق را اعالم میکند که براســاس قانون بودجه ســالجاری ،سقف
معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزد معادل  ۶۷میلیون و  ۲۰۰هزار تومان اعالم
شــد .به عبارت دیگر ،درآمد یک ســاله حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مندرج در
احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع پرداختیها و کارانهها به استثنای عیدی
(پاداش پایان ســال) تا ســقف  ۶۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان معاف از مالیات اســت.
در صــورت محاســبه مالیات در حقوق بهصورت ماهانه ،درآمــد از محل حقوق تا ۵
میلیون و ۶۰۰هزار تومان معاف از مالیات است.
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رکوردشکنی دولت سیزدهم در صادرات غیرنفتی ادامه دارد

راهاندازی سامانه اخذ مالیات از اجاره امالک

سازمانامورمالیاتیازراهاندازیسامانهدریافتاظهارنامهمالیاتیامالکاجاریخبر
داد .به گزارش مهر ،سرپرســت اداره کل زیرســاخت سازمان امور مالیاتی در نامهای
به مدیران کل امور مالیاتی از راهاندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه امالک
اجاری خبر داد .بر این اســاس از روز  ۳۱خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.irقابل دسترسی است.

http://irannewspaper.ir

تجارت خارجی  25/5میلیارد دالری ایران در بهار

در سه ماهه نخست امسال تجارت خارجی ایران  19/5درصد و صادرات غیرنفتی  21درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است

گــروه اقتصــادی  /رکوردشــکنی در
تجارت خارجی و صــادرات غیرنفتی
در دولــت ســیزدهم ادامــه دارد .بــا
فاصلــه اندکــی از آغــاز بــه کار دولــت
ســیزدهم ،ثبــت رکوردهــای تاریخــی
در تجــارت خارجــی نیــز شــروع شــد
بــه طــوری که برآینــد آن در کل ســال
گذشــته بــه تجــارت بیســابقه 101
میلیــارد دالری و صــادرات نزدیــک
بــه  50میلیــارد دالری منجر شــد .در
فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری
نیــز تراز مثبــت تجاری حفظ شــد .بر
اســاس آمــار اعــام شــده گمــرک ،تا
پایــان اردیبهشــتماه امســال ارزش
تجارت خارجی کشــور بــه  ۱۶میلیارد
و  ۶۳۱میلیــون دالر رســید کــه ســهم
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی با رشــد
 ۳۷درصــدی بــه  ۸میلیــارد و ۵۱۶
میلیــون دالر رســید و تــراز تجــارت
خارجی کشور  ۴۰۱میلیون دالر مثبت
شد.
در دوماهــه نخســت ســال ،۱۴۰۱
میــزان صــادرات قطعــی کاالهــای
غیرنفتــی کشــور (بهاســتثنای نفــت
خــام ،نفــت کــوره ،نفــت ســفید و
همچنیــن بــدون صــادرات از محــل
تجــارت چمدانی) ،بالغ بــر  ۱۷هزار و
 ۱۴تــن کاال بــه ارزش 8میلیارد و ۵۱۶
میلیون دالر بوده است که در مقایسه
با مــدت مشــابه ســال  ،۱۴۰۰افزایش
 ۱,۶درصــدی در وزن و  ۳۷درصــدی
در ارزش داشته است.
میــزان واردات کشــور در 2ماهــه
نخســت ســال نیــز بــا کاهشــی ۳,۳۷
درصــدی در وزن و افزایــش ۲۴
درصدی در ارزش در مقایسه با مدت
مشــابه ســال  ،۱۴۰۰بــه رقــم  5هزار و
 ۱۸۲تــن بــه ارزش 8میلیــارد و ۱۱۵
میلیون دالر رسید.

بــا توجــه بــه صــادرات 8میلیــارد
و  ۵۱۶میلیــون دالری و واردات
8میلیــارد و  ۱۱۵میلیــون دالری در
2مــاه نخســت امســال ،صــادرات از
واردات پیشــی گرفــت و تــراز تجــارت
خارجــی کشــور بیــش از  ۴۰۱میلیــون
دالر مثبت شد.
تازهتریــن آمار ارائه شــده از ســوی
گمــرک ایــران نشــان از بهــار تجــارت
خارجــی ایــران دارد .به طــوری که در
3ماهه نخســت امسال ارزش تجارت
خارجــی به  25میلیارد و  500میلیون
دالر رسید.
درهمین زمینــه رئیس کل گمرک
از تجــارت غیرنفتــی  ۲۵,۵میلیــارد
دالری کشور در 3ماهه نخست امسال
خبــر داد و گفــت :با پیشــتازی 3ماهه
صادرات نســبت بــه واردات در ســال
جدیــد تــراز تجاری کشــور مثبت ۶۰۵
میلیون دالر شد.
علیرضــا مقدســی درخصــوص
کارنامــه تجــارت خارجــی غیرنفتــی
کشــور در فصل بهار اظهار داشت :در
3ماهه امســال نزدیک به  ۳۶میلیون
تــن کاال بــه ارزش  ۲۵,۵میلیــارد دالر
بین ایران و ســایر کشــورها تبادل شــد
که شاهد رشــد  ۱۹,۵درصدی تجارت
خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود :ســهم صادرات ایران از
این میزان تجــارت ۲۷,۷ ،میلیون تن
کاال به ارزش  ۱۳میلیارد و  ۶۹میلیون
دالر بــود که نســبت به بهار ســال قبل
بــا افزایــش  ۲۱درصــدی همــراه بوده
است.
رئیــس کل گمــرک درخصــوص
میــزان واردات 3ماهه کشــور تصریح
کــرد :واردات ایران در این مدت نیز با
8میلیون و  ۱۵۴هزار تن به  ۱۲میلیارد
و  ۴۶۴میلیون دالر رسید که  ۱۸درصد

نسبت به مدت مشابه افزایش داشته
است.
وی افــزود :بــا پیشــتازی صــادرات
نســبت بــه واردات در فصــل بهــار
امســال ،تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵
میلیــون دالر شــد کــه ایــن پیوســتگی
3ماهــه بــرای ایــران بیســابقه بــوده
است.
مقدســی درخصــوص مقاصــد
صــادرات کاالهــای ایرانــی در فصــل
بهــار گفت :در 3ماه نخســت امســال
کشــورهای چیــن بــا 4میلیــارد و ۲۱۴
میلیــون دالر ،عــراق بــا یــک میلیارد
و  ۸۲۴میلیــون دالر ،ترکیــه بــا یــک
میلیــارد و  ۷۳۷میلیــون دالر ،امارات
بــا یک میلیــارد و  ۶۴۵میلیــون دالر و
هند با  ۴۲۴میلیون دالر5 ،مقصد اول
کاالهای صادراتی ایران بودند.
رئیــس کل گمــرک ایــران
درخصوص کشــورهای نخست طرف
معاملــه با ایران در فصــل بهار تأکید
کرد :کشــورهای امارات بــا 3میلیارد و
 ۴۲۶میلیون دالر ،چین با  3میلیارد و
 ۱۳۱میلیون دالر ،ترکیه با یک میلیارد
و  ۲۷۳میلیــون دالر ،هنــد بــا ۵۱۲
میلیــون دالر و آلمان بــا  ۴۵۶میلیون
دالر5 ،کشــور نخســت تأمینکننــده
کاالهــای موردنیاز ایران در فصل بهار
بودند.
وی درخصــوص میــزان ترانزیــت
خارجــی در فصــل بهــار خاطرنشــان
کــرد :در 3مــاه نخســت امســال
3میلیــون و  ۶۷۴هــزار تــن کاالی
خارجی از مســیر ایران عبــور کرده که
نســبت به بهار ســال قبل ،با رشد ۳۲
درصدی همراه بوده اســت ،این روند
رو بــه رشــد ترانزیت خارجــی ،یکی از
دســتاوردهای مهــم کشــور بــه شــمار
میآید.

تجارت خارجی ایران در بهار سال های  1399تا ( 1401میلیارد دالر)

صادرات غیرنفتی ایران در بهار سال های  1399تا ( 1401میلیارد دالر)

ëëمقایسه 3بهار
درحالــی کــه در بهــار ســال جاری
شــاهد رشــد قابــل توجــه تجــارت و
صادرات غیرنفتی کشورمان هستیم،
مقایســه آن بــا بهار ســالهای  1400و
 1399گویای روند صعودی آن است.
بــر اســاس اعــام گمــرک ایــران،
در 3ماهــه بهــار ســال  ۱۴۰۰تجــارت
خارجــی ایران  ۳۸میلیون و  ۴۰۰هزار
تــن کاال بــه ارزش  ۲۰میلیــارد و ۹۰۰

میلیــون دالر بوده اســت .طبــق آمار،
رقــم تجــارت خارجــی در بهــار ســال
 1399نیــز  13میلیــارد و  984میلیون
بوده است .روایت گمرک از صادرات
3ماهه نخست سال گذشته نیز نشان
میدهد که در ایــن فصل  ۳۰میلیون
تــن کاال بــه ارزش  ۱۰میلیــارد و ۷۰۰
میلیون دالر از گمرکات کشور به نقاط
مختلــف جهــان صــادر شــده اســت.
حــال گزارشها نشــان میدهد که در

بهــار ســال  1399نیــز ارزش صادرات
کشــور  6میلیــارد و  364میلیــون دالر
بوده است.
درخصــوص آمــار واردات کاال در
ل گذشــته نیــز  ۸میلیــون و
بهــار ســا 
 ۴۰۰هــزار تن کاال به ارزش  ۱۰میلیارد
و  ۲۰۰میلیــون دالر وارد کشــور شــده
است .در بهار ســال  1399نیز واردات
کشــور  7میلیــارد و  620میلیــون دالر
اعالم شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ ارز بهزودی متعادلتر میشود

رئیــس کل بانــک مرکــزی از فراهــم
شــدن امکان انجــام معامالت توافقی
ارز در صرافیها از هفته گذشــته و بازار
متشکل ارزی در روز سهشنبه خبر داد.
علــی صالــح آبــادی صبــح دیروز
در برنامــه زنــده تلویزیونــی دربــاره
وضعیــت بــازار ارز گفت :بــا توجه به
شــرایط خوب ارزی کشــور و بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه
اقتصــادی و همچنیــن پوشــش
حواله جــات ســامانه نیمــا انتظــار
داریــم وضعیــت بــازار ارز بــهزودی
بهبود یابد.
وی افــزود :از هفتــه گذشــته امکان
انجــام معامــات توافقــی بــرای
صرافیها با هماهنگی کانون صرافان
فراهم شــد ،از امروز نیــز این امکان در
بازار متشــکل ارزی ایجاد شــده اســت
و ایــن امــکان فراهم شــده تــا صرافان
ارز را بــه نرخ مــورد نظر صادرکنندگان
خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:

آرامــش بیشــتری در روزهــای آینــده در
بــازار ارز حاکم میشــود و انتظــار داریم
قیمتها متعادلتر شوند .صالح آبادی
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت نیــز با
اشــاره به برگشت ارز حاصل از صادرات
به چرخه تجاری کشور گفت :در سامانه
نیمــا حواله جــات را بخوبــی پوشــش
میدهیم البتــه صرافان و فعــاالن بازار
انتظــار داشــتند کــه مــا امــکان انجــام
معامالت توافقــی را فراهم کنیم و طی
توافقی که بــا صادرکنندگان و صرافان و
کانون صرافان انجام شد از هفته گذشته
روز دوشنبه امکان انجام معامالت ارزی
بهصــورت توافقــی و براســاس مکانیزم
بــازار در صرافیهــا فراهم شــد .به گفته
رئیــس کل بانــک مرکزی امــکان خوبی
برای صادرکنندگان فراهم شــد که ارز را
به نرخی که مدنظرشان است در سامانه
عرضه کنند.
ëëتصویــب جزئیات تســهیالت ودیعه
مسکن در جلسه شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانــک مرکزی گفت :روز

سهشنبه در شورای پول و اعتبار میزان
تســهیالت اجــاره مســکن تصویــب
شــد بهطوری کــه میزان ودیعــه اجاره
مســکن در تهران  ۱۰۰میلیــون تومان،
در کالنشــهرها  ۷۰میلیــون تومان و در
ســایر مناطق شهری  ۴۰میلیون تومان
در نظر گرفته شده است.
وی در زمینــه ارائــه تســهیالت
خــرد بــه متقاضیــان گفــت :امســال
باتوجــه به اینکه تســهیالت مربوط به
ازدواج ،فرزنــدآوری ،ودیعه مســکن
و انواع تســهیالتی دیگر کــه در قانون
بودجه  ۱۴۰۱دیده شــده پرداخت این
تســهیالت جــزو اولویتهایــی اســت
کــه حتمــاً نظــام بانکــی بایــد آنهــا را
پرداخت کند.
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد:
البتــه این کمک ودیعه اســت و طبعاً
هزینههــا را بهصــورت کامل پوشــش
نمیدهــد ،ولــی کمکــی اســت بــرای
افــرادی که میخواهند مســکن اجاره
کنند.البتــه هر کســی کــه میخواهد از

این تسهیالت اســتفاده کند باید ابتدا
در ســامانه وزارت راه و شهرســازی
ثبتنــام کند و بعد نســبت به گرفتن
وام اقدام نماید.
بــه گفتــه رئیس کل بانــک مرکزی
این مبلغ ،کمک ودیعه اســت و قبول
داریم همه ودیعه مســکن را پوشــش
نمیدهــد .وزارت راه و شهرســازی
ســامانه معرفــی مســتأجران بــه
بانکهــا را راهانــدازی کــرده اســت.
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد:
اولویت با پرداخت وامهایی است که
قانــون اعطای آنهــا را بــه متقاضیان
تصویب کرده است.
وی در خصــوص عــدم همــکاری
برخــی بانکهــا بــا متقاضیــان
تســهیالت خرد اظهار کرد :امســال با
توجــه بــه درج تســهیالت از قبیل وام
ازدواج ،فرزندآوری و ودیعه مســکن
در قانون بودجــه ،پرداخت آنها جزو
اولویتهــای بانکی اســت که بانکها
حتماً باید بــه متقاضیان اعطا کنند.

معاون بانک مرکزی خبرداد

کاهش  5درصدی چکهای برگشتی با اجرای قانون جدید چک

معاون فناوریهــای نوین بانک مرکزی
گفت :با اجرای قانون جدید چک ،حجم
چکهای برگشــتی نســبت به گذشته 5
درصد کاهش پیدا کرده است.
مهــران محرمیــان در گفتوگــو بــا
فــارس ،در مــورد قانــون جدیــد چــک
گفت :این قانون که از ســال  97تصویب
شــد ،باعث تســهیل در امور چک شده و
براســاس مصوبه نماینــدگان مجلس و
این قانون ،قرار شــده است مانده کسری
چک برگشــتی از ســایر حســابهای فرد
صادرکننده چک به میزان کســری مبلغ
مــورد نیــاز در حســاب صادرکننده چک
مسدود شود.
وی در مورد این که آیا مســدود کردن
حســاب با حکم قضایی نیســت ،گفت:
منظــور از مســدود کــردن مبلــغ کســری
چــک در اینجا ،بحث مســدود کردن کل
حساب فرد نیســت ،بلکه مسدود کردن
باقیمانــده مبلــغ چک به میزان کســری
از حســاب دیگــر دارنــده چک اســت که
قانون هم گفته اســت که باید این مقدار

مســدود شــود .معــاون فناوریهــای
نوین بانــک مرکزی ادامــه داد :اگر چک
بهدلیل کمبود موجودی برگشت بخورد،
همــه حســابهای فرد کنترل میشــود،
اول حســابهای پسانــداز کوتاهمــدت،
ســپس از حســابهای بلندمــدت ،بعد
از آن حســابهای قرضالحســنه و در
آخر حســابهای جاری دیگر فرد ،مبلغ
کسری مسدود میشود.
محرمیــان گفــت :از هفتــم خــرداد
امســال این طــرح عملیاتی شــده و قبل
از آن طــرح بهصــورت آزمایشــی انجــام
میشــد ،امــا بــه بانکهــا گفتــه بودیم،
فعالً مبالغ را مسدود نکنند ،اما از هفتم
خــرداد به بعد بهصورت مــوردی مبالغ
کسری چک از حسابهای دیگر مسدود
میشــد کــه در روزهــای اول روزانــه 500
فقــره چــک انجــام میشــد تــا اینکــه به
روزانــه هزار چک رســید و امــروز  10هزار
چــک دارای کســری با مســدودی منابع
در ســایر حســابهای فــرد همراه شــد و
پیشبینی میکنیم ،تعداد مسدودیها

برای چک برگشــتی به  50هزار حســاب
هم برسد.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا
با صــدور چکهــای صیــادی نیــازی به
مسدود کردن حساب وجود دارد ،گفت:
چک صیادی مشکل را حل نکرده است،
البته به لحــاظ فنی قابل اجرا اســت .در
قانــون هــم نگفت ه اســت کســی که چک
صــادر میکنــد ،همــان لحظــه پــول در
حسابش باشــد و بانک را موظف نکرده
اســت که پاســخ دهد ،آیا پول در حساب
فــرد صادرکننــده چــک وجــود دارد یــا
نــه ،از طرفــی چــک یــک ابــزار اعتباری
مــدتدار اســت ،مثــاً فــرد معاملــهای
انجام میدهد که میخواهد دو ماه بعد
پــول آن را بپــردازد ،بنابراین چک صادر
میکند.
معــاون فناوریهــای نویــن بانــک
مرکــزی در پاســخ بــه این پرســش که به
فــرض مبلــغ کســری چــک از حســاب
صادرکننده مسدود شود ،این چه نفعی
بــرای ذینفع چــک دارد ،عنــوان کرد :به

هــر حــال وقتــی از صادرکننــده چک در
دادگاه شــکایت کنــد ،حکم برداشــت از
حســاب صادرکننــده داده میشــود و تــا
قبــل از حکــم دادگاه این پــول بهصورت
مســدودی در اختیــار بانک اســت و این
متــن قانــون اســت کــه ما بــرای روشــن
شدن مطلب از مجلس شورای اسالمی
استفســاریه کردهایم ،البته تفسیر قانون
مربــوط به شــورای نگهبان اســت ،اما ما
باید از مجلس استفسار کنیم.
محرمیان در مورد اینکه چه میزان از
چکهای صادر شده برگشت میخورد،
بیــان داشــت :در ســالهای قبــل تــا 15
درصــد از چکهــا برگشــت میخــورد،
امــا اخیراً ایــن رقم بــه  10درصد کاهش
یافتــه و در حــال حاضر بــرای چکهای
جدیــد صیادی بــه  6.5درصد رســیده و
بــرای چکهای قدیمی حدود  10درصد
چکها برگشت میخورد.
وی افــزود :بــا عملیاتی شــدن قانون
جدیــد چــک رونــد چــک برگشــتی روبه
کاهش است.

