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بانــک پاســارگاد کــه در روزهای اخیــر هزینــه پیامکهای اطالعرســانی را
افزایــش داد ،توضیحاتــی در ایــن بــاره ارائه کــرد و آن را به نفع مشــتریان
دانســت .به گــزارش ایرنــا ،در روزهای گذشــته خبر افزایش هزینه ارســال
پیامک به مشــتریان منتشــر شــد .این در حالی بود که بانک مرکزی اعالم
کرد هیچگونه بخشنامهای در این خصوص ابالغ نکرده و آخرین بخشنامه
درباره افزایش پیامک مشــتریان آذر ســال  ۱۳۹۹منتشــر شــده و همچنان
معتبر و الزماالجراســت .بانک پاســارگاد در اطالعیــهای در ارتباط با نحوه
اعمال هزینه پیامکهای ســازمانی توضیح داد :با توجه به افزایش بیش
از صد درصدی هزینه پیامکهای سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه
در سالجاری و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم
آبان ماه  ۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،عادالنه کردن هزینه
کارمزد دریافتی از مشــتریان گرامی در دســتور کار بانک قرار گرفته اســت.
از آنجــا کــه طبق بررســیها ،بیــش از ۷۰درصد مشــتریان بانک پاســارگاد
تراکنشهــای محــدودی در حســابهای خود داشــتهاند ،روش محاســبه
کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان ساالنه به هزینه هر تراکنش اصالح میشد.
بنابرایــن روش عادالنــه محاســبه هزینههــای مشــتریان اقتضــا میکــرد
عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.
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افزایش معافیت مالیات حقوقبگیران با تداوم
برخورد قاطع با فرار مالیاتی

رئیسکل ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :با اســتمرار برخورد قاطع با
فرارهــای مالیاتی و ریشــهکنی این پدیده ،عمالً زمینــه افزایش معافیت
مالیات بر حقوقبگیران میسر میشود.
به گزارش ســازمان مالیاتی ،داود منظــور با بیان اینکه افزایش درآمدهای
مالیاتــی عمدتــاً با تکی ه بر کوشــش مالیاتی و تداوم مبارزه بــا فرار مالیاتی
محقق خواهد شــد ،اظهــار کرد :نباید به پرداختکننــدگان منظم مالیات
در اقتصــاد از جملــه بخــش حقوقبگیران و مشــاغل و اقشــار ضعیفتر،
فشــار مالیاتــی وارد شــود .وی با تأکیــد بر ضرورت اشــراف کامل ســازمان
مالیاتــی بــر تمامــی فعالیتهــای اقتصادی گفت :بدیهی اســت اشــراف
اطالعاتــی نظــام مالیاتــی بــر فعالیتهــای اقتصــادی از مرحلــه تولید تا
مرحلــه مصرفکننــده نهایی اســت کــه میتواند مانعــی در برابــر مؤدی
بــرای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی بــه وجود بیاورد .منظور افزود:
افــرادی که بــا روشها و ترفندهایــی مانند کارت به کارت کــردن ،دریافت
سکه و دالر و ...در تالش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند ،در
حقیقت حقوق عامه را نادیده میگیرند .چرا باید صاحبان برخی مشاغل
از پرداخــت مالیــات ممانعت کننــد و کارمندان و حقوقبگیــران با درآمد
ثابت بهصورت منظم مالیات بپردازند .باید عدالت مالیاتی برقرار شــود.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی کشــور ،در ادامه به تصویب دستورالعمل
اجرایــی تفکیک حســابهای شــخصی از تجاری در شــورای پــول و اعتبار
و اعــام آن توســط بانــک مرکــزی در آینده نزدیک اشــاره کــرد و گفت :بر
اساس این دستورالعمل ،حسابهایی که توسط فعال اقتصادی بهعنوان
حســاب تجاری اعالم میشــود ،مبنای محاســبه مالیات قرار میگیرد چرا
که تراکنشها و هرگونه واریزی به این حســابها بهعنوان درآمد و فروش
مؤدی تلقی میشود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
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چین به عنــوان بزرگترین شــریک تجاری
ایران در ســالهای گذشــته نقش محوری
در تجــارت غیرنفتــی ایران داشــته اســت.
بررســی مهمتریــن شــرکای تجــاری ایران
در دهه  1390نشــان میدهد ،بهجز ســال
 ،۹۱چین در تمام ســالها عمدهترین بازار
هــدف صادراتــی بــوده و در صــدر جــدول
مقاصد صادرات کشــور قرار گرفته اســت.
همچنین طی هفت ســال اخیر این کشور
بــه بزرگتریــن صادرکننــده کاال بــه ایران
نیز تبدیل شــده و عمدهترین کشور طرف
معامله ایران محسوب میشود.
بر اساس آمار گمرک ایران در پنجماهه
نخست سالجاری  ۱۲میلیون و  ۳۲۴هزار
تن کاالی ایرانی به ارزش  ۶میلیارد و ۷۲۲
میلیون دالر به چین صادر شده که نسبت
به مدت مشــابه سال قبل رشد  ۴درصدی
داشــته اســت .در ایــن مدت یــک میلیون
و  ۵۲۰هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۵میلیارد و
 ۵۱۸میلیون دالر از این کشور وارد شده که
 ۵۳درصــد افزایش نشــان میدهد .حال
بر اساس تازهترین آماری که گمرک چین
منتشــر کرده ،در هشــت ماهه ســالجاری
میالدی؛ تجارت ایران و چین از  ۱۱میلیارد
دالر عبــور کــرده اســت .براســاس ایــن
گــزارش ،تجــارت ایران و چیــن در  ۸ماهه
ســالجاری میالدی  ۱۹درصد رشــد کرد و
به  ۱۱میلیارد و  ۱۶۰میلیون دالر رسید .این
درحالی اســت که ارزش مبادالت دو کشور
در ماههای ژانویه تا اوت ســال قبل بالغ بر
 ۹میلیــارد و  ۳۴۴میلیون دالر اعالم شــده
بــود .واردات چین از ایران در هشــتماهه
 ۲۰۲۲بــا رشــد  ۱۴درصــدی نســبت بــه
مدت مشابه ســال قبل مواجه شده و به ۴
میلیارد و  ۹۴۶میلیون دالر رســیده اســت.
چین در مدت مشــابه سال قبل  ۴میلیارد
و  ۳۴۴میلیــون دالر کاال از ایــران وارد کرده
بــود .همچنین صادرات چین بــه ایران در
ماههــای ژانویه تا اوت امســال نیز با رشــد
 ۲۴درصــدی مواجه شــده و بــه  ۶میلیارد
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و  ۲۱۴میلیون دالر رســیده اســت .چین در
ماههای ژانویه تا اوت ســال قبل  ۵میلیارد
دالر کاال بــه ایــران صــادر کرده بــود .بر این
اساس تراز تجاری دو کشور در هشت ماهه
سالجاری میالدی به میزان یک میلیارد و
 ۲۶۸میلیون دالر به نفع چین بوده است.
بر اســاس این گــزارش ،چین در مــاه اوت
ســالجاری یک میلیــارد و  ۱۴میلیون دالر
کاال به ایــران صادر و  ۴۷۶میلیون دالر کاال
از ایران وارد کرده اســت .صادرات چین به
ایران در این مــاه  ۳۶درصد افزایش یافته
امــا واردات این کشــور از ایــران  ۳۳درصد
نسبت به ماه اوت سال  ۲۰۲۱کاهش داشته
اســت .پیش از این گمــرک چین مبادالت
تجــاری ایران و چیــن در هفت ماهه ۲۰۲۲
را با افزایش  ۲۲درصدی نســبت به مدت
مشابه ســال قبل  ۹میلیارد و  ۶۷۰میلیون
دالر اعالم کرده بــود .واردات چین از ایران
در هفــت ماهــه  ۲۰۲۲بــه چهار میلیــارد و
 ۴۷۰میلیون دالر رســیده که در مقایســه با
مدت مشابه سال قبل  ۲۳درصد افزایش
داشته است .این درحالی است که چین در
ماههــای ژانویــه تا ژوئیه  ۲۰۲۱بیش از ســه
میلیارد و  ۶۳۰میلیون دالر کاال از ایران وارد
کرده بود .صــادرات چین به ایــران هم در
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هفت ماهه  ۲۰۲۲بــا افزایش  ۲۲درصدی
نســبت به مدت مشابه ســال قبل به پنج
میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر رســیده اســت.
چین در هفت ماهه  ،۲۰۲۱چهار میلیارد و
 ۲۶۰میلیــون دالر کاال به ایــران صادر کرده
بود.
ëëتجــارت ۱۹میلیــارد دالری ایــران و چین
در سال1399
نگاهی بــه روند تجــارت ایــران و چین
در ســالهای گذشته نشــان میدهد که در
ســالهای گذشته مبادالت دو کشور نزولی
شــده بود .درهمین راســتا بررسی کارنامه
تجــاری ایران و چین در ســال  1399حاکی
از این است که مجموع صادرات و واردات
کشــور حــدود  ۱۴۵میلیــون و  ۷۰۰هــزار
تن بــه ارزش  ۷۳میلیــارد دالر بــوده که از
ایــن میــزان  ۱۱۲میلیون و  ۲۹۳هــزار تن را
کاالهــای صادراتی بــه ارزش  ۳۴میلیارد و
 ۵۲۶میلیون دالر تشکیل داده است.
از مجموع صادرات ایران در ســال قبل
 ۲۶میلیــون و  ۶۰۰هــزار تــن کاال بــه ارزش
هشــت میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر به چین
بــوده کــه از لحــاظ وزنــی  ۲۳.۶درصــد و
ارزش  ۲۶درصــد کل صــادرات کشــورمان
را در برمیگیــرد .همچنین واردات ایران از
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چین ســه میلیون و  ۵۰۰هزار تن به ارزش
 ۹میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر ثبت شــده
کــه از لحــاظ وزنــی  ۱۰.۶درصــد و ارزشــی
 ۲۵.۳درصــد کل واردات کشــور را به خود
اختصاص داده است .در مجموع تجارت
خارجی ایران با چین به حدود  ۱۹میلیارد
دالر (تبادل کاالی غیرنفتی) میرسد.
سید روحاهلل لطیفی،سخنگوی گمرک
ایران در این رابطه میگوید که اگرچه چین
اولین شــریک تجاری ایران در ســال ۱۳۹۹
به شــمار میرفت ولی تجارت خارجی دو
کشور در دو حوزه صادرات و واردات در این
ســال نسبت به ســال  ۱۳۹۸کاهش داشته
اســت .ایــن در حالی اســت که آمار نشــان
میدهد در ســال  ۱۳۹۸ســهم کل تجارت
ایــران با چیــن  ۳۷میلیــون و  ۸۱۱هزار تن
بــه ارزش  ۲۰میلیــارد و  ۸۲۹میلیــون دالر
بوده که در سال قبل با کاهش بیش از ۷.۶
میلیون تنی بالغ بر  ۲.۱میلیارد دالر کاهش
داشته است.
ëëایــران و چیــن چــه کاالهایــی مبادلــه
میکنند؟
عمــده کاالهــای صادراتــی ایــران بــه
چیــن شــامل پســته ،انــواع خشــکبار و
ادویــه ،مــواد اولیــه معدنــی و صنعتــی،

صادرات

مصالح ســاختمانی ،متانــول ،پلی اتیلن،
فــرش ،ظــروف شیشــهای ،شــمش آهن،
محصــوالت آهنی ،خرما ،انگــور و میوه به
همراهمشتقاتنفتیبودهاست.همچنین
ماشــینآالت و مــواد اولیــه صنعتــی،
تجهیزات پزشــکی ،حبوبات ،کاغذ ،چوب
و تختــه ،پارچــه و نــخ ،قطعــات خــودرو،
انواع مفتولها ،لوازم ورزشی ،دستگاههای
دادهپردازی ،عینک و انواع مخمرها و بذر
نیز عمده کاالهای چینی است که به ایران
وارد شده است.
 ëëظرفیت تجارت ۶۰میلیارد دالری ساالنه
بینایرانوچین
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران
و چیــن اعتقــاد دارد کــه ظرفیــت تجــارت
ســاالنه دو کشــور تــا قبــل از تحریمهــا در
حــدود  ۶۰میلیــارد دالر بــود و بــا برداشــته
شــدن محدودیتها ،رســیدن به این ارقام
بســیار راحــت اســت .مجیدرضــا حریــری
با اشــاره بــه اینکــه در ســال  ۲۰۱۶ظرفیت
 ۱۰ســاله تجــارت دو کشــور  ۶۰۰میلیــارد
دالر اعــام شــد ،تصریــح کــرد :بــر ایــن
اســاس دو کشــور تــوان صــادرات و واردات
ســاالنه حدود  ۶۰میلیــارد دالر را با یکدیگر
دارنــد.وی بــا بیــان اینکه تجارت دو کشــور

تجارت

 ۵۱میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر را تجربه کرده
اســت ،اظهــار داشــت :در صــورت کاهش
تحریمها و برداشــته شــدن موانع تجاری،
دســتیابی به ایــن ارقام برای ایــران و چین
بســیار راحت اســت .حریــری در خصوص
کاهــش تجــارت ایران و چین در بهار ســال
 ،1400خاطرنشــان کــرد :ارزیابــی واردات و
صــادرات با یــک کشــور باید در طــول یک
سال بررسی شود زیرا تغییر در قیمتهای
جهانــی روزانــه و ماهانــه برخــی کاالهــا،
موجب نوســان آمارها میشــود .بر اساس
اعــام گمــرک مجمــوع تجــارت خارجی
ایــران در بهــار ســال گذشــته  ۳۸میلیون و
 ۴۰۰هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۰میلیــارد و
 ۹۰۰میلیــون دالر بــوده کــه  ۳۰میلیون تن
کاال به ارزش  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر
از گمرکات کشــور به نقــاط مختلف جهان
صادر و هشــت میلیون و  ۴۰۰هــزار تن کاال
به ارزش  ۱۰میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر وارد
کشور شد .در این دوره زمانی هفت میلیون
و  ۱۰۰هــزار تــن کاال به ارزش ســه میلیارد و
 ۱۰۰میلیون دالر به چین در جایگاه نخست
صادراتــی قرار گرفت و بــا  ۶۸۳هزار تن به
ارزش  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر جایگاه
دوم واردات به ایران را از آن خود کرد.

