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تکلیف نظام بانکی برای وام دهی
به بیماران معسر و فقیر
بردبار -قانون بودجه امسال بانک مرکزی را
مکلف کرده است که از طریق بانک های عامل
درخصوص پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
برای بیماران معسر  ،صعب العالج و فقیر طبق
روال مندرج در بند واو تبصره  16اقدام کند.
بــنــد واو تــبــصــره  16قــانــون بــودجــه 1400
میگوید :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل
سپردههای جاری و قرضالحسنه نظام بانکی،
درخصوص پرداخت تسهیالت قر ضالحسنه
برای موارد زیر اقدام کند:
۱ـ -۲مبلغ  10هزار میلیارد ریال جهت پرداخت
به بیماران صعبالعالج ،سرطانی ،خــاص و
جهای نابارور.
زو 
۲ـ -۲مبلغ پنج هزار میلیارد ریال جهت پرداخت
به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای
حمایتی از جمله کمیته امداد امامخمینی(ره)،
سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران.
۳ـ -۲مبلغ  10هزار میلیارد ریال جهت پرداخت
به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور
ایثارگران با معرفی این بنیاد.
بر ایناساس،دستورالعملاجراییاین بند شامل
نحوه پرداخت تسهیالت به مشموالن یاد شده با
همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود.
شایان ذکر است در جزء یکم از بند واو تبصره 16
نیز بانک مرکزی مکلف به 60هزار میلیارد تومان
تسهیالت دهی به چند بخش دیگر شده است که
عبارت اند از:
۱ـ -۱مبلغ  60هــزار میلیارد ریــال تسهیالت
بلند مدت حداقل 10ساله برای پرداخت یک
میلیارد ریال ودیعه مسکن 700 ،میلیون ریال
وام ازدواج 200،میلیون ریال وام جهیزیه و200
میلیون ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان
و بازنشستگان نــیــروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ،ارتش جمهوری اسالمی ایران،
سپاهپاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک
از سازمانهای مذکور از طریق بانکهای عامل.
۲ـ -۱مبلغ  50هزار میلیارد ریال از محل منابع
عادی بانکها درخصوص پرداخت تسهیالت
ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد ریال
برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با
نرخ سود  9درصد و با ضمانت نیروهای مسلح با
بازپرداخت  20ساله.

خبر

برآورد جدید از حضور مردم
در بازار رمز ارز
تازه ترین برآورد یک عضو اتاق بازرگانی و فعال
حوزه آی تی نشان می دهد که هفت تا هشت
میلیون ایرانی رمز ارز خریده اند .این در حالی
است که پیش از این نتایج یک بررسی در اتاق
بازرگانی نشان می داد که  10تا  12میلیون
ایرانی در بازار رمز ارزها حضور دارند.به گزارش
ایسنا« ،فرزین فردیس» ،عضو اتاق بازرگانی
تهران دربــاره آمــار تعداد افــرادی که در ایران
رمز ارز خریداری کردهاند ،گفت :سناریوهای
مختلفی درباره کسانی که خرید و فروش رمز ارز
کردهاند ،با تخمینهای متعددی وجود دارد .من
فکر میکنم بین هفت تا هشت میلیون ایرانی،
احتماال مقداری دارایی از جنس رمز ارز دارند.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران ،این تخمین
ریشه در تعداد اکانتهای فعال بر صرافیهای
دیجیتال دارد .بر اساس آمارهای اعالم شده،
 2/5میلیون اکانت در ایــن صرافیها وجود
دارد که به نظر میرسد هرکس اکانتی در این
صرافیها دارد احتماال برای اطرافیانش هم
خرید و فروش می کند چون افراد کمی دانش
آی تی برای ورود به بستر صرافی ارز دیجیتال
دارند و در نتیجه هر نفر احتماال برای حدود سه
نفر از اطرافیانش هم خرید و فروش میکند که
این استدالل ما را به حــدود هفت میلیون نفر
میرساند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

)301(235/800

یورو

پوند

330/162 287/850

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

36/462

63/549

10/819/930

)1/100/000(107/800/000

ربع سکه

38/500/۰۰۰ 58/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

121/936

86/900

جزئیاتمالیاتومعافیتاصنافدرسالکرونایی99

شاخص
گرانی خاص پرتقال در سال 99

درآمد تا یک میلیارد و 620میلیون تومان در سال گذشته مشمول مالیات مقطوع شد
رئیس اتاق اصناف ،نحوه رسیدگی
و تعیین مالیات سال  99مشاغل
صنفی را اعالم کرد .در این خصوص
 ،اطالعیه سازمان مالیاتی حاکی
از ایــن اســت که صاحبان مشاغل
گــروه های دوم و سوم که مجموع
فروش کاال و ارائه خدمات آن ها در
سال  99حداکثر 45برابر معافیت
موضوع ماده ( )۸۴قانون مالیات
هــای مستقیم ،یعنی یک میلیارد
و  620میلیون تومان بــوده ،می
توانند از تسهیالت مالیات مقطوع
استفاده کنند  .به گـــزارش اتــاق
اصــنــاف« ،سعید ممبینی» رئیس
اتــاق اصــنــاف ایـــران دربـــاره نحوه
رسیدگی و تعیین مالیات سال
 99مشاغل صنفی ،با اشــاره به دو
روش تعیین مالیات گفت :یک روش
تعیین مالیات با ابراز و اظهار کردن
میزان درآمد یا به عبارتی ماده ۹۷
قانون مالیاتها و تسلیم اظهارنامه
است که این ظرفیت همواره وجود

دارد .وی با بیان این که برخی از
صنوف اظــهــار مــی کنند بــه دلیل
ایــن که در شرایط کرونا فعالیتی
نداشتند یا اساس ًا تعطیل بود هاند
مانند تاالرها که بعض ًا تا اواسط ماه
پیش هم تعطیل بودند؛ باید معاف از
مالیات شوند،خاطر نشان کرد :یکی
از راهکارهای استفاده از معافیت
ایــن اســت که اگــر صنوف فعالیتی
نداشتند ،باید اظهارنامه بدهند.
بــر اس ــاس اظــهــارنــامــه ،رسیدگی

خواهد شد که به چه میزان مالیات
تعیین شود و جــدای از این که چه
فعالیتی داشته باشند یا نداشته
باشند ،تعیین مالیات مسیر خودش
را طی می کند.ممبینی در تشریح
روش دوم تعیین مالیات اظهار کرد:
یکی از ظرفیتهایی که همواره
برای بعضی از مشاغل بند “ج” وجود
داشته است؛ استفاده از تبصره ماده
( ۱۰۰مالیات مقطوع) بود که در
سال  ۹۸با استفاده از تبصره ماده

 ،۱۰۰تعداد زیــادی از واحدهای
صنفی مشارکت کردند و به طور
نسبی اظهار رضایت نیز داشتند.
امسال نیز اگــر  ۳۰برابر معافیت
لحاظ می شد ،به دلیل تورمی که
بــه قیمت کــاالهــا و خــدمــات وارد
شده بود ،تعدادی از مودیان نمی
توانستند از این ظرفیت به طور کامل
و موثر استفاده کنند ،بنابراین از
ابتدا درخواست اصالح این ضریب
را داشتیم.وی افــزود :درخواست
اولیه اتــاق اصناف ایــران  ۶۰برابر
بود که درنهایت دیروز موفق شدیم
که  ۴۵برابر ،مصوبه را از ستاد ملی
کرونا بگیریم .بنابراین کسانی که
درآمــد ابــرازیشــان ،زیــر  ۴۵برابر
معافیت است میتوانند از مزایای
تبصره استفاده کنند .به گزارش
خراسان در این خصوص ،اطالعیه
سازمان مالیاتی حاکی از این است
که صاحبان مشاغل گروه های دوم
و سوم موضوع ماده ( )۲اصالحی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ()۹۵
قانون فوق که مجموع فروش کاال
و ارائــه خدمات آن ها در سال 99
حداکثر یک میلیارد و  600میلیون
تومان بوده ،مشمول دستورالعمل
مربوط به تبصره ( 100برخورداری
از تسهیالت مالیات مقطوع عملکرد
ســــال )99هستند.رئیس اتــاق
اصناف ایران با بیان این که تبصره
مــاده  ۱۰۰با تغییراتی نیز همراه
بــوده اســت ،اظــهــار کــرد :امسال،
کسانی که مالیات سال قبل آن ها تا
سه میلیون تومان بوده است ،بدون
هر گونه افزایشی نسبت به مالیات
سال قبلشان میتوانند مالیات را
پرداخت کنند.ممبینی در پایان با
بیان این که زمان نسبتا طوالنی از
خرداد ماه را از دست داده ایم و این
موضوع با تأخیر ابالغ شده است ،از
ارائه درخواست به سازمان مالیاتی
برای تمدید زمان تسلیم اظهارنامه
خبر داد.

جدول نرخ های میلیاردی مجوزهایکسب وکار
مرکز پژوهش هــای مجلس در گــزارشــی با
تشریح دالیل ایجاد پدیده فروش مجوزهای
کسب و کار در اقتصاد ایران ،فهرستی از نرخ
های موجود فروش مجوزهای برخی کسب و
کارها را اعالم کرد.
بر اساس این گزارش ،در سال های اخیر پدیده
درج «آگهی های فروش مجوز» برخی کسب
وکارها در فضای مجازی و رسانه های مکتوب
مورد توجه قرار گرفته است .در این گزارش
آمده است :پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت
در کسب وکارهایی رواج دارد که به رغم وجود

متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز
با رانت ،یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده
نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بــازار) یا
فرایند دریافت آن دشوار و زمانبر است .این
گزارش می افزاید :صادر نکردن مجوز به بهانه
اشباع بازار به موجب ماده ( )7قانون اجرای
سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ()44
قانون اساسی ممنوع است اما این حکم قانونی
در عمل ،نقض می شود.
مرکز پژوهش های مجلس برخی از مجوزهایی
را که با رانت یا یارانه همراه است به شرح زیر

نام کسب و کار

نرخ فروش (تومان)

کارگزاری بورس
بیمارستان
درمانگاه شبانه روزی
داروخانه
سردفتری اسناد رسمی
مجتمع رفاهی بین راهی
آموزشگاه فنی حرفه ای
آموزشگاه رانندگی
نیروگاه خورشیدی
موسسه آموزش عالی آزاد
مرکز درمان مواد مخدر
دفتر خدمات پیشخوان دولت
آژانس گردشگری
آموزشگاه آرایش زنانه
موسسه فرهنگی هنری
سفره خانه و قهوه خانه
آموزشگاه زبان

تا  50میلیارد
 5تا  30میلیارد
 3تا  20میلیارد
 3.5تا  10میلیارد
تا  10میلیارد
تا  8میلیارد
 75میلیون تا  2میلیارد
یک تا 2میلیارد
تا  1.9میلیارد
 30تا  750میلیون
 300تا  400میلیون
 150تا  250میلیون
 30تا  160میلیون
 60تا  100میلیون
تا  100میلیون
اجاره ماهیانه  3تا  10میلیون
اجاره ماهیانه یک تا  2میلیون

صادر کننده اصلی مجوز

سازمان بورس
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
سازمان ثبت
وزارت راه
وزارت کار
پلیس راهنمایی
وزارت نیرو
وزارت علوم
وزارت بهداشت
وزارت ارتباطات
وزارت میراث فرهنگی
وزارت کار
وزارت ارشاد
اتاق اصناف
وزارت آموزش و پرورش

معرفی کــرده اســت :مجوز نانوایی به دلیل
داشتن سهمیه آرد یارانه ای ،مجوز روزنامه
به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه ای ،مجوز
پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه
فرهنگی هنری به دلیل معافیت مالیاتی.
این گــزارش ،راه حل این مشکل را نظارت و
پیگیری اجــرای کامل و مؤثر حکم ماده ()7
قانون اصل  44قانون اساسی می دانــد که
گفته است:
او ًال همه مراجع صدور مجوز ،اطالعات مربوط
به صــدور مجوزهای خــود را به نحوی که در

قانون تصریح شده (شامل نوع ،شرایط و فرایند
صدور ،تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به
وزارت امور اقتصادی و دارایــی اعالم کنند و
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن اطالعات
را در پایگاه اطالع رسانی مجوزها (درگاه ملی
مجوزهای کسب و کارهای کشور) برای کسب
و کارها شفاف کند.
ثانی ًا هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت
امــور اقتصادی و دارای ــی ،با عمل به تکلیف
قانونی خود ،شرایط اضافی و زاید هر مجوز را
حذف و دریافت مجوزها را تسهیل کند.

تازه ترین گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت
محصوالت کــشــاورزی نشان می دهــد که
تغییرات قیمت بخش عمده ای از محصوالت
اصلی کشاورزی بیش از  100درصد بوده
است .در این میان پرتقال با افزایش قیمت
 254درصـــدی رکــــورددار اســت .اگرچه
احتکار این محصول در زمستان و باد کردن
میلیون ها تن پرتقال در دست دالالن موجب
شد تا این محصول در ماه های ابتدایی امسال
با وجود گذشت فصل عرضه آن ،با قیمتی به
مراتب کمتر عرضه شود.

بازار خبر

خیز تایرسازان برای افزایش قیمت
فارس -فعاالن صنعت تایر در حالی برای عرضه
تولیداتشان در بورس کاال دست به کار شده اند
که با گذشت هفت ماه از آزادسازی قیمت گذاری
الستیک ،دوبــاره ساز افزایش قیمت را کوک
کرده و برای گرانی خیز برداشتهاند .سخنگوی
انجمن صنعت تایر از افزایش هزینه عواملی
همچون دستمزد ،بیمه ،هزینه آب ،برق و ...
سخن گفته است.

یارانه خرداد امشب واریز میشود
تسنیم -طــبــق اعــــام س ــازم ــان هدفمندی
یارانهها ،یارانه خرداد امشب ساعت  24به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود .رقم این یارانه
مانند دوره های گذشته به ازای هر نفر  45هزار و
 500تومان است .همچنین این ماه دوازدهمین
قسطازاقساطتسهیالتقرضالحسنهیکمیلیون
تومانی مرحله اول وام کرونا کسر خواهد شد.

