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نظارت بر توزیع شکر 
تشدید می شود 

مدیر کل نظارت بر شــبکه هــای توزیعی و 
اقتصادی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از اجرای طرح ضربتی برای نظارت 
بر توزیع شکر در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی 

های مصرف خبر داد. 
به گزارش ایلنــا از وزارت صمت، اکبر تقوی 
شــوازی از اجرای طرح ضربتی بازرسی از مراکز 
فروش فوق العاده اعم از فروشگاه های زنجیره ای 
و وضعیت شــکر خبر داد و گفت: در آستانه ماه 
مبارک رمضان بازرســی های ویژه ای از سطح 
بازار و مراکز عرضه و توزیع شکر منجمله در سطح 
فروشــگاههای زنجیر ه ای به منظور نظارت و 
کنترل این کاالی پرمصرف در این ایام در سطح 
استان در حال انجام اســت. مدیر کل نظارت بر 
شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با 
تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای و شرکت 
های تعاونی مصرف یکی از نهادهای مهم توزیع 
کاال در نظام اقتصادی هستند اظهار داشت: مقرر 
شده است بازرسان سازمان های صنعت معدن 
وتجارت و اصناف کشور در طرح ضربتی که به طور 
همزمان در سراسر کشور اجرا می شود فعالیت 
فروشــگاههای زنجیره ای و تعاونی مصرف در 
زمینه خرید و فروش کاالی شکر را مورد بررسی 
قرار دهند. به گفته وی در فروشگاههای زنجیره 
ای قیمت کاالیی که از مبادی تامین تهیه می شود 
و به مصرف کننده نهایی عرضه می شود باید پایین 

تر از قیمت بازار و مندرج بر روی کاال باشد.
    

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
مسکن خبر داد:

افزایش دو برابری قیمت مسکن 
در سال گذشته 

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
با بیان اینکه افزایش دو برابری قیمت مســکن 
در سال ۹۷ و به تبعیت از سایر شرایط اقتصادی 
در کشور رخ داد، گفت:مردم و مشاوران امالک 
همکاری الزم را برای راه اندازی و تقویت سامانه 

اطالعات بازار امالک )سابا( را داشته باشند.
به گــزارش ایلنا، عبــاس فرهادیه مدیرکل 
دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با تحلیل 
بازار مسکن گفت: بر اساس آماری که وزارت راه 
و شهرســازی و دفتر اقتصاد مسکن استخراج 
کرده و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ 

درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داد.
 مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
افزود: افزایشی که رسما اعالم شده و ۱۰۴ درصد 
است بیانگر این است که تقریبا دو برابر افزایش 
قیمت را تا فروردین داشتیم و این چیزی نیست 
که بتوان آن را کتمان کرد و همه اینها بر مبنای 
اتفاقاتی اســت که در اقتصاد کالن کشور شکل 
گرفته اســت.  فرهادیه درباره اعالم قیمت های 
واقعی اظهار داشت: مشکل اساسی درج قیمت در 
سایت ها نیست زیرا تجارت الکترونیک در سایت ها 
و در دنیا نیز مرسوم است، آن چیزی که مشکل 

ایجاد می کند انحراف از قیمت های واقعی است.
 وی با بیان اینکه جهش اتفاق افتاده در دو سه 
ماه اخیر حتما باید آسیب شناسی شود، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را تحت عنوان 
سامانه ثبت امالک و  مستغالت دارد که در اختیار 
همگان اســت. شــهروندان می توانند آخرین 
معامالتی که انجــام داده اند را در این ســامانه 

مشاهده کنند.
 فرهادیه افزود: مشاوران امالک با ثبت معامله 
در این ســامانه، کد رهگیری دریافــت کرده و 
قمیت های واقعی معامله شده را دراین سامانه به 

منظور شفافیت ثبت خواهند کرد.
وی این ویژگی را مختص مشــاوران امالکی 
دانست که پروانه دارند و گفت: قاعده حجم مبنا 
که در بورس رایج است و مالک عمل قرار می گیرد، 

در مسکن نیز قابل بهره برداری است. 

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی 

خبر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به 
چرخه اقتصاد را وزیر امور اقتصادی و 
دارایی علنی و اعالم کرد که از صادرات 
۴۴ میلیــارد دالری ایران در ســال 
گذشته تنها ۱۰ میلیارد دالر به سامانه 

نیما وارد شده است.
روز گذشته نیز معاون او اعالم کرد 
که در شرایط تحریم و در فضای التهابی 
کــه آمریکایی هــا آن را جنگ ارزی 
نامیده اند، ۳۳میلیارد دالر از ارز کشور 
به چرخه اقتصاد رســمی برنگشته 

است.
در پی آن نیز حسین میرشجاعیان، 
مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای 
برخــی صادرکنندگان کــه مدعی 
بازگشــت ارزهای صادراتی خود در 
قالب کاال و مواد اولیه بودند، گفت: »۳۰ 
میلیارد دالر از مجموع ۴۴ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کاال 
و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور 

نشده است.«
30 میلیارد دالری 
که هرگز پیدا نشد

وقتی محمدرضــا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در فروردیــن ســال ۹۷ خبر خروج 
۳۰ میلیارد دالر ارز از کشــور را اعالم 
کرد، خیلی ها سعی کردند در سکوت 
خبری از شوک این ماجرا عبور کنند، 
اما بعد از آن صندوق بین المللی پول در 
گزارش دوره ای خود از اقتصاد ایران، 
میزان خروج سرمایه از ایران را حدود 

2۷ میلیارد دالر برآورد کرد. 
خروج این حجم از ســرمایه ارزی 
کشور در سایه سیاستگذاری های غلط 
دولت شــاید فتح بابی بود برای عدم 
بازگشت ۳۰ میلیارد دالر ارز حاصل 

از صادرات در سال ۹۷.
فرار سرمایه ها

 با عدم  بازگشت ارز
بعــد از اعالم عدم  بازگشــت ۳۰ 

میلیارد دالری ارز صادراتی توســط 
معاون وزیر، این بار صادرکنندگان در 
موضع گیری به این خبر اعالم کردند 
که بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب 
واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و 
بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده 
است. ولی مشاور وزیر اقتصاد ضمن 
مصاحبه ای گفت: »رقم ۳۰ میلیارد 
دالر ارز صادراتی از طریق سامانه نیما 
بررســی شــده و آمار صادرات بدون 
بازگشــت ارز کامال دقیق است. آنجا 
مشخص می شود که صادرکنندگان 
چقدر ارز صادر کــرده و چقدر از آن را 
به ســامانه نیما برگردانده اند. برخی 
ادعــا می کنند که از طریــق ارزهای 
صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه 
را انجام داده اند که همه این ها از طریق 
کارت های بازرگانی و همچنین سامانه 

نیما قابل بررسی است.«
میرشجاعیان تاکید کرد: »در حالی 
که برخی صادرکنندگان ادعا می کنند 
با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه 
وارد کرده انــد، ۳۰ میلیــارد دالر ارز 
حاصل از صــادرات غیرنفتی در بین 
هیچ کدام از مــوارد مربوط به واردات 
مواد اولیه نبوده است و عماًل مشمول 
صادرات بدون بازگشت ارز می شوند.«

ردپای 30 میلیارد دالر را
 در کجا می توان پیدا کرد؟

برای رســیدن به سرنخ های عدم 
بازگشــت ارز صادراتی باید به دنبال 
ردپای 6۴۰۰ صادرکننده موقت در 
سال گذشته باشیم که به روایت آمار 
بیش از 5.۷ میلیارد دالر ارز صادراتی 
را خارج کرده اند. بعد از آن باید به سراغ 
شرکت های دولتی و خصولتی رفت 
که بخش های ســودده اقتصاد مانند 
پتروشیمی ها، میعانات گازی و معادن 
و صنایع را در قبضه خــود دارند و ۷5 
درصد ارز صادراتی را به خود اختصاص 
داده اند و در آخر باید عملکرد فعاالن 
بخش خصوصی را مورد واکاوی قرار 
داد که آنها از همان ابتدا انتقاد خود را 

با ارائه ارز در سامانه نیما اعالم کردند و 
تداوم روش پیمان سپاری ارزی را به 

دور از منطق تجارت دانستند.
براساس آمار ارائه شده در سال ۹۷ 
از هشت میلیارد دالر ارز صادراتی که 
به سامانه نیما عرضه شده 6.5 میلیارد 
دالر آن مربــوط به پتروشــیمی ها و 
عرصه های فوالدی و ۱.5 میلیارد دالر 
آن نیز مربوط به ســایر حوزه هاست. 
همچنیــن 6 میلیــارد دالر ارز در 
قالب های دیگر همچون واردات مواد 

اولیه به کشور بازگشته است. 
آمار ارائه شــده در مورد صادرات 
غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷، نشان 
می دهد سهم پتروشیمی ها و میعانات 
گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش 
از ۱۹ میلیارد دالر است. همچنین بر 
اساس اعالم سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
در ســال ۱۳۹۷ حــدود ۹ میلیارد و 
226 میلیون دالر محصوالت معدنی 
و صنایع معدنی صادر شــده اســت 
که زنجیره فــوالد ۴.۱ میلیارد دالر 
صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن 

قرار دارد. 
بر این اســاس نقش شرکت های 
دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران با 
توجه به فهرســت 5۰۰ شرکت برتر 
آنقدر پررنگ اســت که برای فرار این 
حجم از سرمایه با چراغ خاموش نیز 
می توان ردپای ۳۰ میلیــارد دالر را 
پیدا کرد. طبق این فهرست از مجموع 
۱۰۰ شرکت اول ایران، 28 شرکت در 
مالکیت بخش خصوصی و ۷2 شرکت 
مربوط به مالکیت دولتی و خصولتی 
اســت که هر یک با زیرمجموعه های 
قدرتمند خود توانسته اند نقش آفرین 
بسیاری از عرصه های اقتصادی باشند. 
اما در این میــان عملکرد بخش 
خصوصی تازه به میــدان آمده که در 
نبود شفافیت سیاستگذاری های ارزی 
و صادراتی دولت در لوای کارت های 
بازرگانی اجاره ای اقــدام به صادرات 

کاال کرده اند بدون آن که هیچ نظارتی 
بر بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها 
وجود داشته باشد، نیز باید مورد بررسی 
قرار گیرد. در ایــن زمینه می توان به 
آمار اعالم شده از ســوی سرپرست 
سازمان توســعه تجارت ایران اشاره 
کرد که براســاس آن در سال گذشته 
۱6۰۰ شرکت حقوقی و ۴8۴6 هزار 
فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده اند 
که در ســال های ۹۴ تا ۹6 هیچ گاه 
در لیست صادرکنندگان کشور قرار 
نداشــتند. این امر نشان می دهد این 
صادرکنندگان موقــت در مجموع 
5.۷ میلیارد دالر صادرات داشته اند 
که با هدف گذاری درســت به میدان 
آمدند تا جایی که از ایــن تعداد تنها 
۴۴5 فرد و شــرکت، صادرات بیش 
از یک میلیون دالر داشــته  و مابقی، 
صادراتی کمتر از یــک میلیون دالر 
انجام داده اند. یعنی از آنجا که صادرات 
زیر یک میلیون دالر معاف از تعهد ارزی 
است، این صادرکنندگان نوظهور عمال 
از بازگشــت ارز صادراتی خود معاف 

شده اند.
در همین زمینــه رئیس کل بانک 
مرکزی در اســفند ماه سال گذشته 
آماری را ارائه داد و براســاس آن اعالم 
کرد: »حدود ۳۰ تا ۳5 درصد ارز حاصل 
از صادرات به بازار نیما عرضه می شود. 
برخی از این صادرکنندگان هستند که 
ما حتی آدرس آنها را هم پیدا نکردیم 
و تعدادی از آنهــا کارت های اجاره ای 
صــادرات داشــته اند. دراین زمینه 

فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی 
تحویل خواهیــم داد. بانک مرکزی 
امســال ۳8 میلیــارد دالر تامین ارز 

کرده است.«
باز هم پای سامانه نیما 

در میان است
برخی کارشناسان از جمله دالیل 
عدم بازگشت دالرهای صادراتی را در 
کارکرد ضعیف سامانه نیما می دانند و 
این در حالی است که در روزهای آینده 
یک سال از عمر ســامانه نیما سپری 
می شــود، اما هنوز اختالفات بخش 
خصوصی و بانک مرکزی بر سر شیوه 

عملکرد این سامانه حل نشده است .
به گفتــه فعاالن عرصــه تجارت 
در شــرایطی که بازگردانــدن ارز به 
کشور به دلیل نبود کانال های مالی با 
محدودیت های فراوان مواجه است، 
دور زدن این موانع هزینه های بسیاری 
را برای صادرکننــدگان رقم می زند. 
بر این اصل تســهیل ورود ارز خارج از 
سامانه نیما باید در دستور کار قرار گیرد. 
زیرا هزینه های صادرکنندگان بیش 
از آن چیزی اســت که در برآوردهای 
دولتی محاسبه می شود، ضمن اینکه 
بــرای درک بهتر این موضــوع باید 
نوسانات نرخ ارز را نیز در نظر گرفت که 
این امر ریسک بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات را برای صادرکنندگان کاهش 

داده است.
مشکل بخش خصوصی در کار با 
سامانه نیما را باید در اواخر سال گذشته 
وقتی موضوع پیمان ســپاری ارزی و 
سامانه نیما به موضوع جدل میان یکی 
از چهره های شاخص بخش خصوصی 
یعنی اسداهلل عســگراوالدی و بانک 
مرکزی تبدیل شده بود جستجو کرد. 
در حالی که فعــال بخش خصوصی 
اظهار کرده بود که با سیاســت های 
صادراتی بانک مرکزی برای اولین بار 
صادراتش را به صفر رســانده چرا که 
برای خارجی ها سامانه ای به نام نیما 
اصال معنــا ندارد، بانــک مرکزی نیز 
در واکنش به ایــن موضوع اعالم کرد 
که »کار با نیما بــرای طرف خارجی 
مشکلی ایجاد نکرده است و وی خود 
جــزو صادرکنندگانی اســت که ارز 
دولتی گرفته، ولــی آن را به اقتصاد 
کشور برنگردانده است.«  آمارها نشان 
می دهند تراز تجاری کشــور در سال 
گذشته مثبت دو میلیارد دالر اعالم 
شده اســت؛ به عبارت دیگر صادرات 
غیرنفتی کشور حدود ۴۴ میلیارد دالر 
و واردات نیز حــدود ۴2 میلیارد دالر 
برآورد شده، اما چالش اصلی اینجاست 
که تراز ارزی با کســری مواجه شده 
و تنها ۱۰میلیــارد دالر ارز حاصل از 

صادرات به کشور بازگشته است. 
آیا حاضرید شاهد سقوط 

ارزش پول ملی باشید؟!
چندی پیــش وزیر اقتصــاد در 
نشســتی که با بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی ایران داشــت نسبت به 
بازنگرداندن بخش بزرگی از ارزهای 
صادراتی به کشور انتقاد کرد و خطاب 
به بخش خصوصی با طرح این سوال  
پرداخت کــه »چرا از صــادرات ۴۰ 

میلیــارد دالری صادرکنندگان در 
سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دالر از 

آن برگشته است؟« 
دژپسند گفت: »آیا شما حاضرید 
شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ 
آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک 
جزو اصلی از اقتصاد کشور است. ما در 
یک جنگ اقتصادی به سر می بریم که 
در آن تمام نیروها معطوف به بستن 
ورودی منابع به کشور می شوند تا از 
این طریق مــردم از حاکمیت فاصله 

بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.«
تغییر رویکرد

 از سیاست دستوری
مرکز پژوهش های مجلس پیش تر 
طی گزارشــی پیشــنهاد حذف ارز 
ترجیحی را مطرح کرد، چراکه طبق 
اطالعات موجود اجرای این سیاست ها 
به اهداف مورد نظر نرســیده اند. در 
این زمینه کارشناسان نیز معتقدند 
که حــذف نرخ های نیما، ســنا و ارز 
۴2۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز 
باید در دســتور کار دولت قرار گیرد. 
محمدجواد عباســی، فعال بانکی در 
حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در 
این مورد می گوید: »نرخ های مختلف 
نیما و سنا و ۴2۰۰ تومانی باید از بین 
برود و به ســمت تک نرخی برویم تا 
صادرکننده ارز خــود را در یک بازار 
تبدیل به ریال کنــد. درضمن با زور و 
سیاست چماق نمی توانیم صادر کننده 
را مجبور به بازگشت ارز کنیم این کار 
فقط با برنامه ریزی سامان پیدا می کند 
نه اینکه صادر کننده تعهد محضری به 

گمرک بدهد.«
حاال اما در آســتانه یک ســالگی 
سامانه نیما تصمیمات تازه ای اتخاذ 
شده است. بانک مرکزی با یک نرمش 
و اغمــاض موافقت کرده اســت که 
صنعتگران در ســال ۹8 به هر میزان 
صادرات داشته باشند و در چارچوب 
دستورالعمل بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات به کشــور، به جای انتقال 
ارز به کشــور می توانند مــواد اولیه و 
واسطه ای بخش تولید وارد کنند. این 
تغییر رویکرد قدم مثبتی اســت که 
باید دید به تبعیت آن در حوزه ارزی 
و رفع اختالفات صادرکنندگان و بانک 
مرکزی چه اتفاقــی رخ خواهد داد؟ 
شاید نشســت دو روز پیش همتی با 
اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن تجاری 
بخش خصوصــی نیز با هــدف رفع 
مشکالت ارزی و به امید گشایش های 

ارزی باشد.

سرنخ »30 میلیارد دالر ارز صادراتی که برنگشت« کجاست؟

فعالیت 6400 صادرکننده ناشناس در کشور!

 سال گذشته 1600 شرکت 
حقوقی و 4846 هزار فرد 
حقیقی اقدام به صادرات 
کرده اند که در سال های 

۹4 تا ۹6 هیچ گاه در لیست 
صادرکنندگان کشور قرار 

نداشتند!

 رئیس کل بانک 
مرکزی: »برخی از این 

صادرکنندگان هستند که 
ما حتی آدرس آنها را هم 
پیدا نکردیم و تعدادی از 
آنها کارت های اجاره ای 

صادرات داشته اند. 
دراین زمینه فهرستی را 

آماده و به نیروی انتظامی 
تحویل خواهیم داد.«

خبر

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، از 
تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال 
۱۳۹۷ خبر داد و گفت: در سال گذشته و در 
بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر کاال و 
خدمات، در مجموع حدود ۱۰۹ هزار میلیارد 

تومان مالیات وصول شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رســانه مالیاتی 
ایران، محمد قاســم پناهی ضمــن تقدیر و 
تشکر از مشارکت گســترده مودیان محترم 
مالیاتی در تامین هزینه های کشور در سال 
گذشته، مهمترین رویکردهای نظام مالیاتی 

را اعتمادآفرینــی در جامعه و مودی مداری، 
حمایت از تولید و اشــتغال، برقراری عدالت 
مالیاتی و رفع تبعیض های مالیاتی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و شناســایی مودیان جدید، 
ارتقای سالمت نظام اداری و افزایش تعامل و 
تسهیل خدمت رسانی به مودیان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی پیش 
بینی شده ســال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۱۳ 
هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: از این 
رقم، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات 
به حیطه وصول درآمد که ۹۷ درصد تحقق 

را نشــان می دهد. سرپرست ســازمان امور 
مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: وصولی بخش 
مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۷ رقمی 
معادل 6۴ هزار میلیــارد تومان بود که ۱۰۱ 
درصد تحقق و ۱5 درصد رشد نسبت به سال 
۱۳۹6 را نشان می دهد. وی افزود: همچنین 
در ســال گذشــته، حدود ۴5 هزار میلیارد 
تومان مالیات بر کاال و خدمات وصول شــد 
که تحقق ۹۱ درصدی و رشــد ۱۱ درصدی 

نسبت به سال ۱۳۹6 را نشان می دهد.
پناهــی تاکید کرد: مهمترین سیاســت 

سازمان امور مالیاتی کشور، تحقق درآمدهای 
مالیاتی از طریق شناســایی مودیان جدید 
و مبارزه با فرار مالیاتــی، وصول حداکثری 

معوقات مالیاتــی و مالیات ســتانی بدون 
تحمیل بار مالیاتی بــر دوش مودیان دارای 

پرونده است..

سرپرست سازمان امور مالیاتی خبر داد:

وصول ۱۰9 هزار میلیارد تومان مالیات در سال 97


