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مجوز تازه رئیس کل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز

تمدید مهلت خرید دارا دوم تا  30شهریور

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معامالت صوری

عکس :ایسنا

گــروه اقتصــادی  /رئیــس کل بانــک مرکــزی
شیوه جدید بازگشــت ارز حاصل از صادرات
فوالدیهــا ،پتروشــیمیها و معدنیهــا را
اعــام کــرد کــه براســاس آن ایــن گــروه از
صادرکنندگان میتوانند ،ارز خود را عالوه بر
صرافیهای بانکی بــه صرافیهای مجاز نیز
بفروشــند .در حالی که مهلت صادرکنندگان
بــرای بازگشــت ارز حاصل از صــادرات خود
در  31تیرمــاه بــه پایــان رســید ،گزارشهای
بانــک مرکــزی نشــان داد کــه از مبلــغ 27
میلیــارد دالری کــه انتظــار بــود بــه چرخــه
اقتصادی کشور بازگردد ،رقم اندکی به کشور
بازگشــته اســت .برهمین اســاس اقدامات و
مذاکــرات بــرای حل مشــکالتی کــه برخی از
صادرکننــدگان برای بازگشــت ارز خود با آن
روبهرو بودند آغاز شد.
عبدالناصــر همتــی طــی یادداشــتی در
صفحه شــخصی اینســتاگرام خــود ،نکاتی را
درخصــوص بــازار ارز نوشــت :ازچنــد هفتــه
پیــش دولــت امریــکا بــا طــرح لغــو تمــام
معافیتهــای تحریمی و راهاندازی ماشــین
تبلیغاتــی خــود توســط رســانههای وابســته
آخرین تالشهای خود را برای ایجاد التهاب
در بازار ارز کلید زد.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه به
نظر نمیرســد اقــدام دیگری برای اســتفاده
در فشــار حداکثــری باقیمانــده باشــد،
تصریــح کــرد :امریکاییهــا از این کار بیشــتر
هــدف تبلیغاتــی دارند.طبیعــی اســت کــه
نوســانگیران و ســودجویان دربــازار ارز برای
بهرهگیری از فضای تبلیغاتی ،تالش الزم به
عمل بیاورند.
وی ثبــات بــازار را اولویــت بانــک مرکزی
دانســت و گفــت :همانگونــه کــه قبــاً گفتم،
ثبــات بازار بــرای بانک مرکــزی اولویت دارد
و لــذا در حاشــیه نــرخ بازار نســبت به عرضه
ســنگین اقدام واجازه آربیتراژ و نوسانگیری
نخواهد داد.
وی یــادآور شــد :بانــک مرکــزی ضمــن
افزایــش عرضــه در بــازار ثانویــه (نیمــا)،
در راســتای تســهیل و تســریع تأمیــن ارز

واردکننــدگان در ایــن بازار به پتروشــیمیها،
فوالدیهــا و معدنیهــا اعــام کــرد کــه آنها
نیــز میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات خود
را ،عــاوه بــر صرافیهــای بانکی ،مســتقیماً
بــه صرافیهای مجاز جهت واردات کاالهای
دارای تخصیص ارز بفروشند.
همتــی در پایــان گفــت :قبــاً هــم گفتم،
نرخهــای ارز در بــازار ،نرخهــای اقتصــادی
نیســتند و دوام نخواهنــد داشــت .امیــدوارم
مردم عزیز دارایی خود را در معرض ریسک
بازار ارز قرار ندهند.
این درحالی اســت که از روزهای واپســین
تیرمــاه کــه بــه پایــان مهلــت صادرکنندگان
بــرای بازگشــت ارز خــود مانده بــود ،نرخ ارز
در بازار نیز رو به صعود گذاشــت .هرچند در
مــرداد مــاه این روند صعودی بــا ورود بانک
مرکــزی و افزایش عرضه ارز در ســامانه نیما
و صرافیهای بانکی تا حدودی متوقف شد،
امــا بار دیگر از اوایل شــهریور ماه نــرخ ارز رو
بــه صعود گذاشــت تا جایــی که روز گذشــته
قیمــت دالر در صرافیهــای بانکــی به میانه
 26هزار و  900تومان رسید و در بازار آزاد نیز
دالر تا میانه  27هزار تومان پیش رفته است.
براســاس اعــام بانــک مرکــزی میــزان
بازگشــت ارز حاصل از صادرات در شرایطی
کــه صــادرات نفتی کشــور بــا مشــکل مواجه
شــده اســت برای مدیریت بــازار ارز اهمیت
دارد .در همین راســتا از پایــان تیرماه تاکنون
برخی از صادرکنندگان با تسهیالتی که بانک
مرکــزی و وزارت صمت درنظر گرفت موفق
شــدند تــا بخش عمــده ارز خــود را به کشــور
بازگردانند .بر همین اساس رئیس کل بانک
مرکزی مانند یادداشــتهای پیشین خود به
مردم هشــدار داده اســت تا داراییهای خود
را درمعرض ریســکهای بازار ارز قرارندهند
چــرا که نرخهای موجــود در بازار اقتصادی و
واقعی نیست.
گفتنی اســت بانــک مرکزی بــرای کاهش
فاصله میان بازار رســمی و آزاد طی ماههای
اخیر اقــدام به افزایش نرخ رســمی ارز کرده
است تا از این طریق با کاهش آربیتراژ دالالن

را از بــازار حــذف کنــد .درحالــی کــه افزایش
فاصلــه نــرخ رســمی و آزاد درهفتههــای
اخیــر بــه نزدیــک  3000تومان رســیده بود و
صفهای طوالنــی در مقابل صرافیها برای
خریــد ارز ایجــاد شــده بــود بانک مرکــزی با
متوقف کــردن عرضه ارز به مــردم این روند
را تغییــر داد .طــی روزهــای اخیــر فاصله ارز
رســمی و آزاد به حداقل ممکن رسیده است
به طوری که در برخی از روزها نرخ رســمی با
آزاد برابر شده است.
در همین راستا رئیس کل سازمان توسعه
تجــارت ایران و عضو هیــأت نمایندگان اتاق
بازرگانــی تهــران بــر تعامل دســتگاهها برای
رفع مشکل سامانه کارت بازرگانی تأکید کرد.
به گــزارش وزارت صمــت ،حمید زادبوم
در نشســت هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی
تهــران بــه دفــاع از انتقــال فرآینــد کارت
بازرگانی بــه ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی
و رتبهبنــدی کارت بازرگانــی بــرای صــدور و
تمدید کارت بازرگانی پرداخت.

رشد تولید  ۶محصول منتخب معدنی طی  ۴ماه نخست امسال

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت (صمــت) نشــان میدهــد کــه در
طــول چهــار ماهــه ابتدایــی امســال از بیــن  ۹محصول
منتخب معدنی ،شــش محصول رشد تولید و تنها سه
محصول دیگر نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته،
افــت تولید داشــتهاند؛از  ۱۰محصــول منتخب معدنی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه در این گــزارش ،طــی چهار
ماه نخســت ســالجاری ،تولید فوالد خام و محصوالت
فوالدی ،کاتد مس ،ســیمان ،شمش آلومینیوم خالص
و آلومینا میزان تولیدشان نسبت به چهار ماهه ابتدایی
ســال گذشــته رشــد کرده اســت .این در حالی اســت که
شیشهجام ،ظروف چینی و کنسانتره زغالسنگ با افت
تولیــد  ۲.۳درصــدی تــا  ۲۷.۱درصــدی طــی این مدت
نسبت به سال گذشته ،روبهرو شدهاند.
براین اســاس ،شــمش آلومینیوم خالــص در مدت

اخبــــار

حذف محدودیت فروش ارز صادرکنندگان بزرگ

علیرضــا صالح رئیس ســازمان خصوصیســازی اعالم کرد :با توجه به اســتقبالی که
مــردم از خریــد پاالیشــی یکم داشــتند و تقاضای تمدید وجود داشــت بــرای بار دوم
مهلت خرید دارا دوم یا همان پاالیشی یکم تمدید شد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد ،ایــن آخریــن تمدید باشــد چــون قرار اســت صندوق
پاالیشی یکم شکل بگیرد.
رئیس ســازمان خصوصیســازی گفت :ما تعهد دادیم از زمانی که پذیرهنویســی
واحدهای این صندوق تمام میشود این واحدها باید به دست مردم برسد و قابلیت
معامله داشــته باشد .صندوق پاالیشــی یکم (دارا دوم) متشکل از سهام  4پاالیشگاه
تهران ،اصفهان ،تبریز و بندرعباس است که با تخفیف حداقل  20درصدی برای هر
دارنــده کدملی در ایران و تا ســقف  5میلیــون تومان با تخفیف ارائه میشــود .خرید
واحدهــای این صندوق از طریق درگاههــای الکترونیکی بانکها و همچنین از طریق
کارگزاریهای بورس برای دارندگان کدبورســی امکانپذیر اســت .شروع پذیرهنویسی
واحدهای صندوق دارا دوم از  5شــهریور بود که ابتدا تا  19شهریور فرصت داشت در
مرحله بعدی این مهلت از  19شهریور تا  26شهریور تمدید شد و در مرحله دوم نیز
تا پایان وقت یکشنبه  30شهریور ماه تمدید شده است/.فارس

مذکور با رشــد  ۴۷.۵درصدی بیشــترین درصد رشــد را
بــه خود اختصاص داده اســت .در چهــار ماهه ابتدایی
امســال تولید این محصــول معدنی بیــش از  ۱۲۷هزار
تن بوده است ،در حالی که در مدت مشابه سال گذشته
 ۸۶هزار و  ۲۰۰تن شــمش آلومینیوم تولید شده است،
پس از آن ســیمان با  ۱۳.۲درصد افزایش تولید نسبت
به چهار ماه اول سال گذشته که  ۲۰میلیون و  ۴۹۸هزار
و  ۹۰۰تــن تولیــد شــده بود ،در چهــار ماهه اول امســال
میزان تولید خود را به  ۲۳میلیون و  ۲۰۶هزار و  ۸۰۰تن
رسانده است .فوالد خام نیز در مدت مذکور سالجاری
 ۹میلیون و  ۲۳۹و  ۱۰۰تن تولید شــده اســت که نســبت
بــه هشــت میلیــون و  ۴۸۱هزار و  ۹۰۰تن تولید شــده در
مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد  ۸.۹درصدی داشــته
اســت.پس از آن محصــوالت فــوالدی و آلومینــا نیز به
ترتیــب  ۶.۲درصــد و  ۵.۱درصــد در چهار ماه نخســت

وی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق براســاس
تکالیــف قانونــی و بهدنبــال توافــق صــورت
گرفتــه در ســال گذشــته میــان اتــاق ایــران و
وزارت صمت ،صــورت گرفته اســت ،افزود:
ایــن مســأله بایــد از بهمنماه ســال گذشــته
توســط قائم مقام وقــت وزارت صمت ابالغ
شــده و بایــد اجرایــی میشــد کــه بالتکلیــف
مانــده بــود و در نهایــت طــی توافــق تیرمــاه
امســال ،مقــرر شــد از ابتــدای مردادمــاه
ســالجاری رویــه صــدور و از  ١٥مــرداد مــاه
تمدیــد کارت بازرگانــی بــه ســامانه جامــع
تجارت منتقل شود.
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه
تجارت ایران با اشــاره به اینکه سامانه جدید
بدون ایراد و اشــکال نیســت ،بیــان کرد :باید
اتــاق بازرگانی و وزارت صمت با ســعه صدر
نســبت بــه رفــع مشــکالت مشــارکت کنند و
همه باید از سیستمی شدن امور تجار که هم
کم هزینهتر اســت و هم ســرعت بیشتری در
انجام امور دارد و هم دقت بیشــتری نســبت

ســالجاری نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ،رشد
تولید داشتهاند .در این مدت هفت میلیون و  ۵۷۹هزار
تــن محصوالت فــوالدی و  ۸۳هــزار و  ۳۰۰تــن آلومینا
تولید شده است که این ارقام در چهار ماه نخست سال
 ۹۸بــه ترتیب هفت میلیون و  ۱۳۶هزار و  ۵۰۰تن برای
محصــوالت فــوالدی و  ۷۹هزار و  ۳۰۰تــن برای آلومینا
بوده است .کاتد مس نیز با رشد  ۳.۵درصدی کمترین
رشد تولید را به خود اختصاص داده است که از  ۹۱هزار
و  ۴۰۰تن تولید شده در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته
بــه  ۹۴هــزار و  ۶۰۰تن در مدت مشــابه امســال رســیده
اســت ؛در مقابــل امــا براســاس ایــن گــزارش ،ظــروف
چینی  ۲۷.۱درصد ،شیشــهجام  ۱۳.۶درصد و کنسانتره
زغالســنگ  ۲.۳درصــد کاهــش تولیــد را در چهــار ماه
ابتدایی ســال  ۱۳۹۹نســبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸
تجربه کردهاند/.ایسنا

بــه رویههــای دســتی و غیرسیســتمی دارد
استقبال و حمایت کنند.
ëëایفــای  100درصــدی تعهــدات ارزی
2000صادرکننده
در ادامه این نشســت رئیس کل ســازمان
توسعه تجارت ایران به آخرین آمار از میزان
عدم بازگشــت ارزهــای صادراتی اشــاره کرد
و گفــت :از فروردیــن  ٩٧تــا پایــان  ،٩٨بدون
بخــش فرآوردههــای نفتــی ،گاز و بنزین۲۱ ،
هــزار و  ۱۸۴رکــورد صادرکننــده ،صــادرات
انجام دادهاند و حدود  ۱۷میلیارد دالر تعهد
ایفــا نشــده دارنــد که از ســوی بانــک مرکزی
اعالم شده که از این میزان ،در حدود  ۱۰هزار
رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط به
دیگــر بخشهــا مانند پیلهوری و مرزنشــینی
و ...میشــود و بــرآورد میشــود  ۲۵درصد از
کل تعهــدات ارزی ایفا نشــده بــه این بخش
مربــوط باشــد .همچنیــن  2200صادرکننــده
نیــز صددرصــد تعهــدات ارزی خــود را ایفــا
کردهاند که جای تقدیر دارد.

امیدعلــی پارســا رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور نحــوه رســیدگی بهصورت
حســابهای غیرواقعــی در اقتصــاد را بــه منظور دریافــت مالیات مشــخص کرد .در
ایــن مقررات تأکید شــده با فراخــوان مؤدی فرصت یک ماه به منظــور اعالم خریدار
و فروشــنده در معامالت داده شــود .رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در این مرقومه
اعــام کــرده در صــورت عــدم معرفــی یــا شناســایی اطالعات خریــدار و فروشــنده،
وفــق مــاده  274که مربــوط به مجازات در محاکم قضایی اســت ،اســتفاده شــود .در
ایــن بخشــنامه آمده اســت :پیرو بخشــنامه شــماره  ۲۳/۹۵/۲۰۰مــورخ ۲۸/۲/۱۳۹۹
موضــوع نحــوه رســیدگی بهصورت حســابهای غیرواقعــی ،ضمن تأکید بــر اجرای
مفــاد بخشــنامه فــوق در حسابرســیهای مالیاتی کلیه ســنوات بخصوص ســالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ادارات امــور مالیاتــی میبایــد بــا دعــوت از مؤدی مورد حسابرســی از
وی درخواســت نمایند اســامی خریداران و فروشــندگان واقعی را که اســامی آنها در
اســناد و مدارک تســلیمی اعالم نشــده ،ارائه نماید .بدیهی اســت در راستای این بند
همکاری الزم با مؤدی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه
برای ارائه اســامی خریداران و فروشــندگان واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد
بخشــنامه مذکور به شــرح زیر اقدام شــود .هرگاه بر اســاس مدارک و مستندات ارائه
شده توسط مؤدیان واقعی (خریدار و فروشنده یا مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی مؤدیان
صوری بهعنوان خریدار با فروشــنده) و با اطالعات واصله از ســایر اشخاص مشخص
شــود مؤدی واقعی نســبت به خرید از مؤدیان فاقد اعتبــار مالیاتی مؤدیان صوری با
فروش به آنها اقدام نموده است ،در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:
 -۱نســبت بــه عــدم پذیرش اعتبــار مالیاتی خریــد از مؤدیان فاقد اعتبــار مالیاتی
اقــدام نماینــد .مگــر اینکه مؤدی نســبت به معرفی فروشــنده واقعی اقــدام نماید و
در صــورت مطالبــه و پــس از وصول مالیات و عــوارض ارزش افــزوده خرید مذکور از
فروشنده واقعی ،مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده
محســوب میشــود .همچنیــن میباید در مــواردی که قبالً نســبت به پذیــرش اعتبار
خریــد از مؤدیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجدداً نســبت به مطالبه مالیات تا ســقف
اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با | توجه به عدم پرداخت مالیات و
عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند/.فارس

