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رشد ۶۹درصدی وصول درآمدهای مالیاتی

رئیــس کل امــور مالیاتــی کشــور از رشــد  ۶۹درصــدی وصــول درآمدهای
مالیاتی در چهارماهه اول امســال نســبت به سال گذشته خبر داد و گفت:
این رشــد ناشــی از شناســایی مؤدیان جدید و مقابله با فــرار مالیاتی بوده
است.
بــه گزارش وزارت امــور اقتصادی و دارایی ،داوود منظور در بازدید از اداره
کل امور مالیاتی غرب اســتان تهران گفت :در چهار ماهه اول ســالجاری
تحقق  ۹۵درصدی وصول درآمدهای مالیاتی را داشــتهایم که این تحقق
 ۹۵درصدی ،قبل از این بیسابقه بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن رشــد درآمدهــای مالیاتــی در چهارماهــه اول
سالجاری عمدتاً ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی
بوده است ،گفت :رویکرد نظام مالیاتی در راستای عدالت مالیاتی ضمن
حمایت از واحدهای تولیدی ،شناســایی مؤدیانی است که تا کنون مالیات
پرداخت نمیکردند.
وی در جمع مدیران و همکاران اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ،فســاد
را خط قرمز ســازمان امور مالیاتی خواند و گفت :اصالح و تحول در نظام
مالیاتــی نیازمند برنامهریزیهای کارشناســی و مداومــت جدی در مبارزه
با فساد است.

اخبار

ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد :برای هر یک از پروندههای مالیاتی
از جملــه پروندههــای موجــود یا جدید توســط این ســازمان شــمارههای
اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مؤدیان پیامک میشود.
بــه گزارش ســازمان امــور مالیاتــی ،در این اطالعیــه آمده اســت :مؤدیان
مکلفند در صورتحسابهای فروش کاال و عرضه خدمات (حسب مورد
الکترونیکی یا فیزیکی) ،قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از یکم مهرماه
از فصــل پاییــز ســال  ۱۴۰۱و پــس از آن صــادر میکنند ،شــماره اقتصادی
جدیــد خــود و خریدار یا طرف معاملــه را درج نمایند؛ در غیر این صورت
مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

روز از دست دادن کانالها در بازار ارز و طال

گــروه اقتصــادی  /طــی روزهــای اخیــر
ســرعت تحــوالت در بــازار ارز و طــا
بیشــتر شده اســت .پس از چند ماه که
نــرخ ارز و انــواع ســکه و طــا در کانــال
مشــخصی قــرار داشــت ،در روزهــای
اخیر روند نزولی قیمتها آغاز شــده و
با شتاب زیادی پیش میرود.
درکنــار نــرخ ارز در بازار رســمی که
رونــد کاهشــی آن محســوس اســت،
قیمتها در بازار آزاد هم عقبنشینی
کرده اســت به طوری که دراین شرایط
کارشناســان دربــاره احتمــال زیــان به
ســرمایهگذاران و دارندگان سرمایهای
طال و ارز هشدار میدهند.
در ایــن زمینــه قیمــت ارز در ادامه
رونــد کاهشــی روزهــای اخیــر ،دیــروز
نیــز بــا افــت قیمت همــراه شــده و در
آغاز معامالت دومیــن روز هفته ،نرخ
دالر در بــازار توافقــی در کانال پایینتر
قیمتگــذاری شــد .بــه گونــهای کــه
قیمــت دالر در بــازار توافقی بــه کانال
 28هــزار تومــان بازگشــته اســت و در
میانه روز گذشــته ،قیمت هر اسکناس
دالر در بــازار توافقــی به رقــم  28هزار
و  500تومــان رســید .همچنیــن هــر
اســکناس یــورو توافقــی بــه قیمت 31

هــزار و  200تومان رســید که نســبت به
روز قبل ،کاهش نشان میدهد.
بدیــن ترتیــب معامــات توافقــی
دالر در روز یکشــنبه ۲۳ ،مردادمــاه
پــس از گذشــت 2ســاعت از شــروع
معامــات 2کانــال عقبگــرد داشــت و
در ســاعت  ۱۱با بهــای  ۲۸هزار و ۳۶۲
تومــان معاملــهشــد .در آغــاز بــه کار
فعالیــت بــازار توافقی بــازار ارز دیروز،
معامــات دالر بــا قیمــت  ۳۰هــزار و
 ۸۵تومــان شــروع شــد؛ امــا در فاصله
زمانــی کمتر از  ۳۰دقیقه بــه کانال ۲۹
هــزار تومان بازگشــت داشــت و پس از
گذشت 2ساعت از شروع داد و ستدها
بــا قیمــت کمتــر از  ۲۸هــزار و ۵۰۰
تومــان معاملهشــد .عالوهبــر این ،در
صرافیهای بانکی قیمت فروش دالر
 28هــزار و  23تومــان و قیمــت خرید
دالر از مــردم  27هــزار و  744تومــان
تعیین شــده است .قیمت فروش یورو
نیــز معــادل  28هــزار و  968تومــان و
قیمــت خرید یورو نیــز  28هزار و 679
تومان اعالم شد.
اواخــر خردادمــاه بــود کــه بانــک
مرکــزی بــرای ســاماندهی بــازار ارز
در تعامــل بــا کانــون صرافیهــا،

صرافیهــای معتبــر و صادرکننــدگان
بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه بــازار
توافقی عرضه و تقاضا راهاندازی شود
ســپس امکان معامالت توافقی ارز در
صرافیها و بازار متشــکل ارزی فراهم
شد.
 ëëشکست مقاومت دربازار آزاد
بــه دنبــال نزولی شــدن قیمــت ارز
در بــازار رســمی ،مقاومــت در بــازار
غیررســمی هم از بین رفته است .طی
روزهای اخیــر عالوهبر بازار ایران ،نرخ
ارز در بازارهــای همســایه مانند هرات
و ســلیمانیه نیــز با افت قابــل توجهی
همراه شده است.
براســاس ایــن گــزارش ،درحالــی
کــه فعــاالن بــازار غیررســمی هــر دالر
امریکا را در روز پنجشنبه هفته گذشته
 30هــزار و  910تومــان قیمتگــذاری
کــرده بودند ،این نرخ در نخســتین روز
هفتــه جــاری بــا کاهــش به  30هــزار و
 870تومان رســید و دیــروز هم با افت
حــدود  800تومانی بــا قیمت  30هزار
و  100تومان در آســتانه از دســت دادن
کانال  30هزارتومانی اســت .به اعتقاد
کارشناســان بــا تــداوم رونــد نزولــی
قیمتهــا در بــازار ارز ،طــی روزهــای
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گزارش «ایران» از قرار گرفتن دالر غیررســمی در آستانه کانال 29هزار تومان

عملکردگمرکاتبهطورمستمرارزیابیورصدمیشود

با به روز شــدن چک لیســتهای گمرک در حوزه بازرســی و حسابرسی ،از
ایــن پــس عملکرد گمرکات اجرایی با درنظر گرفتــن مؤلفههای این چک
لیستها به طور مستمر ارزیابی میشود.
بــه گــزارش گمــرک ،علیرضــا مقدســی رئیس کل گمــرک ایران بــا اعالم
ایــن خبر گفت :چــک لیســتهای مربوط به حوزه بازرســی و حسابرســی
بــا مدنظر قرار دادن تمامــی مؤلفههای ســازمانی در بخشهای مختلف
ســازمانی بــه روزرســانی و مقــرر شــد ،در تمامــی بازرســیها از ایــن چک
لیستها استفاده شود.
مقدســی گفت :چک لیســتهای جدید بــا هدف رصد میدانــی و نظارت
بــر عملکرد گمرکات اجرایی و حســب مورد دفاتر ســتادی ،بــا اخذ نظر از
معاونتهای ســازمان و برگزاری جلســات کارشناســی در دفتر بازرســی و
مدیریت عملکرد به روزرسانی شد.
رئیــس کل گمــرک ایران با اشــاره بــه اهمیــت ارزیابی عملکــرد گمرکات
براســاس چک لیســتهای به روز شــده ،اظهارداشــت :یکی از مؤلفههای
اصلــی ارزیابــی عملکرد گمرکات و دفاتر اجرایــی ،چگونگی و نحوه اقدام
گمرکات براساس این چک لیستها است.
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آینده باید منتظر ورود دالر غیررسمی
به کانال  29هزارتومان بود.
نرخ حواله درهم نیز دیروز پابهپای
دالر مســیر کاهشــی را طی کرد .قیمت
درهــم روز شــنبه 150تومــان کاهش را
ثبت کرد و در بازار روزگذشــته هم 150
تومان دیگر ارزان شد.
فعــاالن بــازار ،جــو موجــود در بازار
ارز را مثبت اعالم میکنند و معتقدند
قیمــت ارز احتمــاالً همین روال را طی
خواهــد کرد و در کانالهــای پایینتری
قــرار میگیــرد .کامــران ســلطانیزاده
دبیــرکل کانــون صرافــان در همیــن
خصــوص اعــام کــرده اســت :اگــر

مدیریت بازار براساس عرضه و تقاضا
و بــدون قیمتهــای دســتوری باشــد
قیمــت دالر ارزانتر هم خواهد شــد و
احتمال بازگشت دالر آزاد به کانال 29
هزار تومان وجود دارد.
 ëëچهره ریزشی بازار طال و سکه
طبــق روال معمول با نزولی شــدن
نــرخ ارز در بــازار ایــران ،قیمتهــا در
بــازار طــا و ســکه نیــز کاهشــی شــده
اســت .ایــن کاهش تــا حدی اســت که
کارشناســان نســبت بــه احتمــال زیان
سرمایهگذاران هشدار میدهند.
بدیــن ترتیــب ســکه تمــام بهــار
آزادی طــرح جدیــد که روز پنجشــنبه

هفتــه گذشــته  14میلیــون و 811
هزارتومــان قیمــت داشــت ،در روز
شــنبه هفتــه جــاری بــا افــت 280
هزارتومانــی بــه  14میلیــون و 531
هزارتومــان رســید .روزگذشــته هــم
این نوع ســکه بــه  14میلیــون و 376
هزارتومــان رســید که نســبت بــه روز
قبــل از آن بیــش از  155هزارتومــان
کاهش داشت ،اما در ادامه معامالت
ســکهتمام کاهش بیشــتری را تجربه
کــرد بــه طــوری که قیمــت آن بــه 14
میلیون و  250هزارتومان رسید.
همچنین نیمســکه بهار آزادی از 8
میلیون و  150هزار تومان روز پنجشنبه
بــه  8میلیــون و  50هــزار تومــان در
نخســتین روز هفتــه جــاری رســید ،اما
دیــروز بــا یــک کانــال عقبنشــینی به
کمتــر از  7میلیــون و  950هــزار تومان
رســید .هرگرم طالی  18عیــار نیز طی
 3روز بــا افــت قیمــت مواجــه شــده
اســت .در روز پنجشــنبه طالی  18عیار
یــک میلیــون و  366هزارتومان ارزش
داشــت کــه روز شــنبه هفتــه جــاری به
یــک میلیون و  342هزارتومان و دیروز
بــه یــک میلیــون و  319هزارتومــان
عقبنشینی کرد.

بیشترین افزایش ساالنه نقدینگی در دوره ریاست عبدالناصر همتی رقم خورد

دولت دوازدهم رکورد افزایش نقدینگی پس از انقالب را شکست

آمارهــای بانــک مرکزی نشــان میدهد
دولــت دوازدهم در ســال  ۱۳۹۹با رشــد
نقدینگــی  ۴۰.۶درصــدی باالتریــن
افزایــش نقدینگــی پس از انقــاب را به
نام خود ثبت کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،یکــی از مهمتریــن
بحرانهایــی کــه دولــت قبــل بــه جــا
گذاشــت ،تــورم بــاال و رو بــه رشــد بــود.
کارشناســان دالیــل مختلفــی را بــرای
رشــد تــورم در ســالهای اخیــر عنــوان
کردهاند که از جمله آن میتوان به رشد

نقدینگی باال اشــاره کرد .آمارهای بانک
مرکــزی نشــان میدهــد ســال  ۹۹رکورد
باالترین رشــد نقدینگی پــس از انقالب
شکســته شــده اســت .بر این اســاس در
ســال  ۹۹رشــد ســاالنه نقدینگی با عبور
از مــرز  ۴۰درصد به رقم بیســابقه ۴۰.۶
درصد رسید.
رشــد مداوم شاخص رشــد نقدینگی در
سه ســال پایانی دولت گذشته ،محرکی
قوی بــرای اوجگیــری تــورم در ماههای
پایانی دولت گذشــته و ماههای آغازین

دولت ســیزدهم ایجــاد کــرد .تورمی که
اکنــون گریبــان مــردم را گرفتــه و تأمین
هزینههای زندگی را برای اکثریت مردم
دشوار کرده است.
ضعف مدیریت بانک مرکزی در دولت
روحانی بویژه در دوره همتی ،زمینهساز
رشــد افسارگســیخته نقدینگی در کشور
و باعث تحمیل فشــار ســنگین تــورم بر
مردم شــد .با این حال دولت ســیزدهم
بالفاصلــه پس از شــروع به کار ،نســبت
به برقراری انضباط در نظام پولی کشور

اقدام کرد .یکــی از گامهای جدی بانک
مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم
دهــی به عملکرد شــبکه بانکی در خلق
نقدینگــی ،اعمــال محدودیت بر رشــد
ترازنامه بانکها اســت .در همین راستا
بانک مرکزی رشد ترازنامه بانکهای با

کفایت سرمایه ضعیف را به  ۱.۵درصد
و بانکهای با کفایت سرمایه مطلوب را
به  ۲.۵درصد محدود کرد.
آمارهــا نشــان میدهــد رشــد مانــده
تســهیالت بانکهــا بهعنــوان موتــور
اصلی رشد نقدینگی ،پس از اجرای این

سیاســت به مقدار چشــمگیری نســبت
به مدت مشابه ســال گذشته کمتر شده
اســت .بدین ترتیــب رشــد نقدینگی در
دولت ســیزدهم کاهشی شــد و در پایان
ســال  ۱۴۰۰به  ۳۹درصد و در خردادماه
ســالجاری بــه  ۳۷.۸درصــد رســید .با
توجه به تأخیــر در اثرگذاری مؤلفههای
پولی بر تورم ،انتظار میرود تداوم روند
کاهــش نــرخ رشــد نقدینگی بــه کاهش
ســریعتر تــورم در ماههای آینــده منجر
شود.

