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«ابتکار» امکان رصد صرافیهای آزاد را بررسی میکند

صادرات  ۹۶۵میلیون دالری به
عراق از ابتدای امسال

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اعالم
کرد که با وجود تحریمها و محدودیتهای
اقتصادی از ابتدای امسال تاکنون صادرکنندگان
ایرانی به عراق  ۹۶۵میلیون دالر صادرات
داشتهاند.
به گزارش ایسنا ،سیدحمید حسینی در
جلسه امضای تفاهمنامه میان اتاق بازرگانی
ایران و عراق و صندوق ضمانت صادرات،
اظهار کرد :آمارهای سال گذشته ما نشان
میداد که ما به طور میانگین روزانه  ۲۰میلیون
دالر کاال به عراق صادر کردهایم .از ابتدای سال
جاری نیز با وجود تمام مشکالت تقریبا ً این
آمار حفظ شده و امیدواریم در ماههای پیشرو
نیز همین روند ادامه پیدا کند.
به گفته وی ،در فروردینماه تاجران ایرانی
حدودا ً  ۳۸۰میلیون دالر کاال به عراق صادر
کردهاند که با توجه به کاهش عملکردهای
اقتصادی در فروردینماه هر سال و همچنین
حادثه تلخ سیل اخیر ،عملکرد قابل قبولی به
شمار میرود.
حسینی با اشاره به برنامهریزیهای کالن
دولت عراق برای توسعه اقتصادی این کشور،
تصریح کرد :بر اساس آنچه بغداد حدودا ً
 ۱۲روز پیش به ما اعالم کرده ،این کشور از
پیگیری طرحهای نیمهتمامی که از سوی
ایرانیها دنبال میشده ،استقبال خواهد کرد و
نسبت به پرداخت هزینهها و صورتحسابها
اقدامات الزم را در دستور کار قرار میدهد.
ما از سالهای قبل حدودا ً چهار میلیارد دالر
قرارداد با عراق داشتهایم که پیش از این ،حدود
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر آن در دستور
کار بوده و امیدواریم با پیگیریهای دولت عراق
رقم باقیمانده نیز به مرحلهی اجرا برسد.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پروژه
در عراق کلید میخورد که پیمانکاران ایرانی
میتوانند آنها را اجرایی کنند ،گفت :امسال با
توجه به افزایش بودجه عمرانی عراق این کشور
در حوزه خدمات فنی و مهندسی از ایران نیرو
خواهد خواست .در کنار آن در بسیاری از
شهرهای عراق نیز پروژههای جدید در صف
اجرا هستند که میتواند برای شرکتهای ایرانی
فرصتی مطلوب به شمار رود .بانک مرکزی از
 ۱۳اسفندماه سال قبل دستورالعملی را به سه
بانک ارائه کرد تا آنها در اعضای دریافت دینار
از صادرکنندگان در عراق معادل ریالی آن را
پرداخت کنند .اجرای این مصوبه به سال جاری
رسیده و بانک مرکزی بهمنظور تسهیل شرایط
دو بانک دیگر را نیز وارد این فرآیند کرده است.
همچنین بحث معرفی صرافیهایی به همین
منظور دنبال میشود که شاید در آینده نزدیک
به نتیجه برسد.
در ادامه این نشست یحیی آلاسحاق،
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز از لزوم
برطرف شدن مشکل ضمانت و ریسکپذیری
صادرکنندگان گفت و تاکید کرد :در صورت
فراهم شدن مقدمات الزم امکان رسیدن به
سقف همکاریهای اقتصادی  ۲۰میلیارد دالری
میان دو طرف وجود دارد.
وی با اشاره به یکطرفه بودن روند تجاری
ایران و عراق ،تصریح کرد :در حال حاضر بخش
قابل توجهی از تعامالت اقتصادی دو طرف به
صادرات ایران به عراق محدود میشود .این در
حالی است که عراقیها در حوزه واردات نیز
فعالیتهای خوبی کردند و برای مثال میتوان
به خرید شکر از برخی واحدهای تولیدی آنها
فکر کرد.
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کارشناسمسائلاقتصادی:

مالیات در کمین خریداران ارز
بازار ارز طی یکسال گذشته فراز و نشیبهای
بسیاری را پشت سر گذاشته و در این بین به نظر
میرسد راهکارهایی برای به آرامش رساندن بازار ارائه
م پناهی ،سرپرست سازمان
شده است .محمدقاس 
امور مالیاتی کشور روز سهشنبه ۲۴ ،اردیبهشت،
شیوهنامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی
اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به
ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی ،این شیوهنامه به
منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه
به تحوالت ارزی سالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۷و فعالیت
سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به
هر طریق از بانک مرکزی کردهاند صادر شده است.
محمدقاسم پناهی دراینباره اعالم کرده که کلیه
اطالعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در
پایگاه اطالعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و
ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام
میکنند .وی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید
ارز اشخاص حقیقی نیز گفته که کلیه اطالعات
مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس
حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب
امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل
امور مالیاتی مربوط در استانها ارسال شده و
اطالعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد
شد .این درحالی است که وقتی صحبت از اخذ
ن و چراهای
مالیات از خریداران ارز میشود چو 
بسیاری به میان میآید .برخی از صاحبنظران
اتخاذ چنین سیاستهایی را برای بهبود اقتصاد
ضروری دانسته و در مقابل برخی دیگر از
کارشناسان هرگونه تصمیمگیری در زمینه اقتصاد
کشور را نیازمند بررسی همهجانبه میدانند .مرتضی
اکبریان ،کارشناس مالیات درخصوص اخذ مالیات
از خریداران ارز به «ابتکار» میگوید :ما باید بدانیم
که حجم محدودی ارز در صرافیهای دولتی جابهجا
شده و عمده معامالت ارزی توسط صرافیهای آزاد
انجام میشود .یک صرافی دولتی در یکسال نهایتا
بتواند  2200دالر به هر فرد بدهد.
وی کسب درآمد را مبنای دریافت مالیات میداند
و دراینباره میگوید :مبنای دریافت مالیات این
است که فروش صورت بگیرد و از آن طریق کسب
درآمد شده باشد .من معتقدم که راهکاری برای این
قضیه در دست نیست.
اکبریان میگوید :فردی را در نظر بگیرید که
مقداری ارز را خریداری کرده ،باید آن ارز را فروخته
باشد تا درآمدی را کسب کند ،بنابراین خرید مبنایی
برای دریافت مالیات به حساب نمیآید .همانطور
که گفتم بعید میدانم سازوکاری برای اخذ مالیات
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طی یکسال گذشته پس از آنکه نرخ ارز روند افزایشی را در پیش گرفت عدهای را راهی این بازار کرد تا از طریق خرید دالر ارزش دارایی خود را حفظ
کنند .معامالت سفتهبازی در حوزههای ارزی روزبهروز بیشتر میشد و به اعتقاد برخی از کارشناسان این اتفاق باعث شد که حدود  ۲۰میلیارد دالر
از ارزهای کشور راهی خانهها شود.

هرسیاستی
در زمینه مالی
که به سمت
شفافیتحرکت
کرده و ما را به
استانداردهای
بینالمللی
شفافیتمالی
نزدیک کند مورد
استقبالبخش
سالماقتصاد
ایران قرار خواهد
گرفت
از خریداران ارزی وجود داشته باشد.
این کارشناس مالیات در ادامه میافزاید :امکان
رصد صرافیهای آزاد به این راحتی وجود ندارد ،به
عنوان مثال هر فردی میتواند با یک تلفن  10هزار
دالر خریداری کند و صراف تنها یک چک در وجه
حامل از خریدار تقاضا کند .رصد صرافیهای آزاد
امکانپذیر است اما این اقدام کار آسانی نیست و
بعید میدانم این روند به آسانی پیش برود.
تصمیمگیری در شرایط بحرانی همیشه سنجیده
نیست
علیرضا عباسی ،کارشناس بازار ارز نیز اتخاذ
مالیات از خریداران ارز را به شرط شفافیت در بازار،
سازوکاری مثبت میداند و دراینباره به «ابتکار»
میگوید :هر سیاستی در زمینه مالی که به سمت

شفافیت حرکت کرده و ما را به استانداردهای
بینالمللی شفافیت مالی نزدیک کند مورد استقبال
بخش سالم اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت .در
واقع اگر اخذ مالیات از تراکنشهای ارزی منجر به
کاهش سفتهبازی و همچنین باعث جلوگیری از
خروج سرمایه از جریان سالم اقتصادی به سمت
بازار ارز شود طبیعتا یک تصمیم پسندیدهای خواهد
بود که مورد قبول اقتصاد قرار خواهد گرفت.
این کارشناس بازار ارز عدم امکان اجرای
سیاستهای صحیح را ضعف اقتصاد میداند و
میگوید :مهمترین مشکلی که ما در کشور با آن
روبهرو هستیم عدم امکان اجرای تصمیمات درست
است .باید بگویم که تصمیمات خوبی بر روی کاغذ
گرفته میشود اما در زمان معلوم شده چون این

تصمیمات قابلیت اجرا نداشته و از سوی دیگر
شبکه بانکی و سیستم مالیاتی توان رصد کردن
تراکنشهای مالی چه در حوزه ارز و چه سایر
بخشهای دیگر اقتصادی را ندارند معموال این
طرحها با شکست مواجه خواهند شد.
وی میافزاید :از سویی دیگر ما باید بدانیم که
تصمیمگیری در شرایط بحرانی همیشه تصمیمات
سنجیده و قابل اجرایی نیست و ما اکنون تصمیماتی
که باید در سالهای گذشته و شرایط نرمال اقتصادی
اتخاذ میکردیم را در شرایط کنونی که بسیار متغیر
و پیچیده است میخواهیم بگیریم و گامهای مثبتی
به سوی شفافیت برداریم .طبیعتا تصمیمگیری
در شرایط بحران نمیتواند منجر به نتایج روشن و
کاربردی در بلند مدت شود.

در حق مستاجران ظلم شدهاست
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حق مستاجران ظلم شده
است ،گفت :در بخش مسکن تمام سعیمان این است که حرف
هیجانی و بدون پشتوانه زده نشود و اقدام و عمل در دستور کارمان
است و روی آن مصمم هستیم.
به گزارش ایلنا ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی درباره
وضعیت بازار مسکن ،اظهار کرد :بدون شک باید حواسمان باشد
منشا هر حرکت و هر پتانسیلی که یک جریان را میسازد خوب
شناسایی کرده و با تحلیلی درست برای آن تصمیمگیری شود.
شاید وقتی این حرف از سوی یک مقام دولتی زده شود برخی آن
را یک فرافکنی بدانند ،اما حقیقت امر این است که آمریکاییها
وقتی نتوانستند اهداف تحمیلی خودشان را به دست بیاورند و ناکام
ماندند ایران را وارد جنگ اقتصادی کردند .هدف آنها در این جنگ
اقتصادی صفر کردن ارزش پول ملی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :نکته حائز اهمیت این است که
همه مردم و مسئوالن ،گامهای خود را برای حفظ ارزش پول ملی
مستحکم بردارند .وقتی عملیات روانی آنها شروع و همچنان ادامه
دارد ،شما شاهد هستید که منشأ این فضای مجازی و سایتهایی
که قیمتگذاری میکنند و تحرکاتی که در نرخ ارز انجام شده،
در شرایطی است که کشور ما به لحاظ درآمد ،تراز اقتصادی و
نداشتن بدهی در وضعیت مثبت است .ایران هیچ بدهی خارجی
ندارد و کشوری است که تراز تجاری آن مثبت بوده که این اتفاق

سالهاست رخ داده است .همه این عوامل سیاسی ،امنیتی و دیگر
موارد مجموعه عواملی هستند که به دنبال سقوط جمهوریاسالمی
هستند و یک عده هم آگاهانه و ناآگاهانه در این مسیر حرکت
میکنند .این افراد برای حفظ ارزش پول ،خودشان اقدام به تبدیل
آن میکنند.
وی تصریح کرد :در بازار مسکن اتفاقی رخ نداده است .سامانه
ردیاب معامالت مسکن وجود دارد و اگر یک معامل ه انجام بگیرد
در آن ثبت شده و قابل پیگیری است .ما در رکود به سر میبریم و
معاملهای صورت نمیگیرد و قیمتهایی که اعالم میکنند متاثر از
بخش مسکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص سیاستهای این وزارتخانه در
ثبات بخشیدن به بخش مسکن گفت :وزارت راه و شهرسازی به
عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد که عرضه و تقاضای مسکن را
در بازار متعادل کند .به همین خاطر در برنامهای که شروع کردهایم
و مردم از نزدیک شاهد آن هستند ،برای جریانسازی در تولید
مسکن برنامه احداث  ۴۰۰هزار واحد طرح اقدام ملی در سطح کشور
و تکمیل  ۵۰۰هزار واحد مسکونی مهر را در دستور کار قرار دادهایم.
این موارد به صورت جدی و عملیاتی در کشور شروع شده است و
کارها یا در مرحله اجرا و آمادهسازی زمین بوده و یا اینکه در مرحله
تهیه طرح و زمین است .افزون بر این اقداماتی که انجام شده است،
در شورای عالی پول و اعتبار اقدام به افزایش وامی کردیم که به

سازنده تعلق میگیرد و قابل انتقال به خریدار است و در  ۱۶اسفند
سال  ۹۷این اتفاق افتاد .همچنین افزون بر این اقدامات برای تحرک
در تولید مصالح ساختمانی ،نظام اعتباری مصالح ایجاد شد که از
این طریق قیمت تمام شده را متعادل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :اینها سیاستهایی است که
باید پابرجا باشد و ما دنبال میکنیم تا حوزه مسکن تقویت شود.
سیاست ما توسعه جریان تولید مسکن برای اقشار متوسط به پایین
است و این هدفی است که دنبال میکنیم .برای بخش کم درآمد
که دهک یک و دو هستند با کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیستی تعامل داشتهایم و با تفاهمات انجام گرفته به آنها واحد
مسکونی واگذار کردیم.
وی در بخش دیگری پاسخگوی سواالت مستأجرها درخصوص
ن خصوص گفت :حرف مستاجران
افزایش اجارهبها بود و در ای 
درست بوده و در حق آنها ظلم شده است .در این خصوص طرحی
را همراه با مجلس دنبال میکنیم تا بتوانیم تا یک اصالحیه روی
قانونی که صاحبخانه ها را معاف میکند ،بگذاریم تا در بحث مالیات
برای این موضوع یک ضابطه وضع شده تا این لجامگسیختگی
کنترل شود .به همین خاطر با مجلس به دنبال این هستیم که
در بندی که در قانون معافیت مالیاتی موجرها وجود دارد یکسری
تسهیالت ایجاد کنیم و این مسئله بهطور جدی در حال پیگیری
است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد
است ،اگر قرار است کوپنی شدن کاالهای
اساسی را اجرا کنیم این طرح باید به صورت
کوتاه مدت و البته شفاف اجرا شود.
به گزارش ایسنا ،علی حیاتنیا با اشاره به
صحبتهایی که درباره توزیع برخی اقالم
اساسی به روش کوپنی مطرح شده ،اظهار کرد:
اقتصاد یارانهای در سالهای بعد از انقالب به
شکلهای مختلف و در مقاطع زمانی حساس
در ایران اجرا شده که نمونه توزیع کاالها به
صورت کوپنی را در زمان جنگ داشتیم.
وی ادامه داد :بعد از زمان جنگ که بساط
اقالم کوپنی برچیده شد ،یارانهها به سمت
برخی موارد دیگر مانند یارانه انرژی و… سوق
پیدا کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از کوپن روش
قدیمی است و معموال ً در اقتصادهای دولتی
انجام میشود ،افزود :در برخی از شرایط
اقتصادی ویژه ،دولت میتواند از این روش
برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین و
کاهش التهابات بازار استفاده کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه
یادآور شد :در شرایط کنونی نیز که به دلیل
برخی مشکالت دچار التهاباتی در عرضه برخی
اقالم اساسی هستیم ،عرضه کاالها به صورت
کوپنی و یارانهدار میتواند تا حدودی از این
التهاباتبکاهد.
حیاتنیا با بیان اینکه توزیع اقالم به صورت
کوپنی مستلزم شناخت دقیق از اقشار هدف
و دهکهای نیازمند است ،اضافه کرد :اگر
این کار با برنامهریزی و کارشناسی دقیق
صورت نگیرد ،دوباره به سمت هدر رفت
منابع و یارانهها پیش میرویم و زمینه رانت و
سوءاستفاده برای برخی ایجاد میشود.
وی تاکید کرد :اگر میخواهیم این طرح به
صورت مطلوب اجرا شود و آثار آن را در کاهش
التهابات بازار ببینیم ،باید از انحراف یارانههایی
که برای تأمین این اقالم در نظر گرفته میشود،
جلوگیریکنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم
اجرای این طرح در زمان کوتاه تاکید و تصریح
کرد :عرضه کاالها به صورت کوپنی در صورت
اجرا باید مقطعی باشد زیرا در بلندمدت
پیامدهای نامناسبی خواهد داشت و زمینه
هدررفت یارانهها را فراهم میکند.
وی درباره مهمترین اقالمی که باید تحت
پوشش این طرح قرار گیرد نیز اضافه کرد:
اقالم کوپنی باید شامل کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم مانند برنج ،گوشت ،روغن ،شکر
و… باشد و از دادن یارانه به اقالم غیرضروری
خودداری شود.
حیاتنیا درباره پیامدهای منفی احتمالی این
طرح نیز اظهار کرد :برخی کارشناسان عقیده
دارند توزیع اقالم به صورت کوپنی باعث
میشود اقتصاد به سمت دولتی شدن پیش
برود.
به گفته حیاتنیا ،عرضه کاالها به صورت
کوپنی مقداری از فضای آزاد رقابتی در بازار
میکاهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره
راهکار بلندمدت کاهش التهابات در بازار نیز
گفت :برای این منظور باید دست گروههای
فاسد و دالالن از بازار کوتاه شود و به عالوه
سیاستگذاریها و مدیریت درستی نیز از سوی
دولت انجام شود.

 ۷۵درصد ارز صادراتی به کشور برنگشته است

جریمه آنهایی که دالرها را نیاوردند

در حالیکه مسئوالن وزارت اقتصاد از بازنگشتن  ۳۰میلیارد دالر درآمد
صادراتی به کشور خبر میدهند ،بانک مرکزی هنوز دراینباره اطالعرسانی
نکرده و اعالم کرده که برای این صادرکنندگان ،ارز تامین نمیکند؛ اتفاقی که
هنوز نیفتاده است.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی از سال گذشته سامانه نیما را در راستای
تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات کشور راهاندازی و صادرکنندگان را ملزم
کرد که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند .البته
قوانین مربوط به این سامانه رفتهرفته تغییراتی کرد و در نهایت این بانک ،از
صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند
و در آنجا بفروشند .استدالل بانک مرکزی بر این بود که تولیدکنندگان و
صادرکنندگان ایرانی از یارانههای پنهان بخش تولید در ایران استفاده میکنند
و به همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات خود را نیز به چرخه اقتصاد کشور
برگردانند.
مقاومت از همان ابتدا!
هدف از راهاندازی این سامانه هم این بود که صادرکنندگان ارز خود را در
این سامانه به واردکنندهای که میخواهد واردات انجام دهد ،بفروشد و به این
ترتیب تأمین نیاز واردکنندگان به ارز نیز از این طریق انجام شود .از سوی

دیگر قیمت ارز در این سامانه نیز اندکی پایینتر از بازار آزاد است .این در
حالی است که از همان سال گذشته مقاومتهایی از سوی صادرکنندگان برای
ورود ارز به سامانه نیما صورت گرفت که عمده مشکل آنها با این سامانه نیز
ناشناس بودن آن برای مشتریان خارجی بود .اما آماری که مسئوالن وزارت
اقتصاد از میزان ورود ارز به سامانه نیما و در واقع از بازگشت ارز به کشور
اعالم میکنند ،این است که  ۷۵درصد از ارز صادراتی به سامانه نیما نیامده
و جالبتر آنکه حسین میرشجاعیان ،مشاور وزیر اقتصاد نیز گفته که ۳۰
میلیارد دالر ارز صادراتی از هیچ طریقی به کشور بازنگشته است.
تأمین ارز نمیکنیم
این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته اعالم کرده بود که
محدودیتها و جریمههایی برای افرادی که ارز خود را وارد سامانه نیما نکنند،
در نظر گرفته شده است و در نهایت این بانک برای آنها تأمین ارز نخواهد
کرد و جلوی صادرات آنها نیز گرفته میشود.
اکنون با گذشت چند ماه از این اخطار بانک مرکزی ،آمارها حاکی از عدم
ورود  ۳۰میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور است و آنطور که به نظر میرسد
این صادرکنندگان کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند.
البته پیگیریها از بانک مرکزی به اینجا رسیده که بانک مرکزی از این پس

برای صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده باشند،
تأمین ارز نخواهد کرد .با این حال بعید به نظر میرسد که این بانک به وعده
خود در سال گذشته عمل کرده باشد ،چراکه اگر  ۳۰میلیارد دالر وارد سامانه
نیما نشده باشد ،در حال حاضر باید برای بسیاری از این صادرکنندگان تأمین
ارز نشود.
با کسانی که ارز را نیاوردند چه میکنند؟
نکته ناخوشایند در این بحث ادامه کار این سامانه به صورت دست و
پاشکسته است ،چراکه اگر این سامانه مشکالتی را که صادرکنندگان مدعی آن
هستند ،ندارد ،بانک مرکزی نیز باید برخورد جدی با افرادی که ارز را به چرخه
اقتصاد برنمیگردانند داشته باشد و اگر مشکالت مطرح شده صحت دارد،
این بانک باید هرچه زودتر نسبت به حل مشکالت مطرح شده اقدام کند.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در طول یک سال اخیر بر بازگشت ارز به
چرخه اقتصاد کشور تاکید داشته است ،باید با نظارت بیشتر ،اطالعاتی را
درخصوص ارزهای وارد شده به کشور و سرنوشت ارزهایی که به ایران نیامده
و صادرکنندگان آنها ارائه کند.
با توجه به ادعاهای مسئوالن وزارت اقتصاد ،در صورتی که این ارز به ایران
وارد شده است ،بانک مرکزی باید درخصوص محلی که این ارز از آن طریق

به ایران وارد شده شفافسازی کند و درصورتی که این ارز وارد نشده است ،از
فعالیت صادرکنندگان مرتبط با این مقدار ارز جلوگیری کند تا مشخص شود
این  ۳۰میلیارد دالر صادراتی به کجا رفته است.

