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بعدازشكستطرحاولدولتبراينوسازي
ناوگانفرس�ودهج�ادهايوابه�امدرهزینه
یكمیلیارددالریصندوقتوسعهملي،طرح
دومدولتحدود4۵روزپیشکلیدخورد.در
اینطرحقراراس�تناوگانجادهايفرسوده
بااستفادهازوارداتکامیونهايدستدوم
اروپایينوسازيش�وداماتاکنونحتيیك
دستگاهازاینخودروهاهمواردنشدهاست.
به گزارش مهر، بررسي ها نشان مي دهد حدوداً 
يك ميليون و ۹۵۰هزار كاميون در كشور وجود 
دارد. از اي��ن تع��داد ۵۷۶ه��زار و ۵۵ كامي��ون 
درون شهري و برون ش��هري از جمع كل ناوگان 
كشور، فرسوده هس��تند. طي 2۰سال گذشته، 
بر اس��اس اقدامات انجام گرفته براي نوس��ازي 
ناوگان، در مجموع برون ش��هري و درون شهري 
تنه��ا 2۴هزار و ۵۸۸ دس��تگاه ان��واع خودروي 
سنگين فرسوده تا پايان س��ال ۱۳۹۸ نوسازي 
شده است. در بخش جاده اي )برون شهري( نيز 
تعداد كل كاميون هاي فع��ال ۳۴۶ هزار و 2۴۳ 
دستگاه با ميانگين عمر ۱۹/2سال است. در اين 
بين تعداد كاميون هاي باالي 22 سال ۱۰۷ هزار 
و ۸۸۱ دستگاه است كه معادل ۳۱درصد ناوگان 
برون شهري را تشكيل مي دهد، از اين رو از ششم 
خرداد ماه امسال طرح نوسازي ناوگان جاده اي و 
راه اندازي سامانه مذكور با حضور محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي در سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي كليد خورد. بر اس��اس اين طرح 
قرار اس��ت در مرحله اول، ۵۳ هزار دستگاه انواع 
ناوگان فرس��وده تجاري جاده اي نوسازي شود. 
همچنين بر اساس دس��تورالعملي كه سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي با همكاري وزارت 
صمت براي اين طرح تهيه كرده، واردكنندگان 
مي توانند به ازاي اس��قاط هر دس��تگاه كاميون 

باالي ۴۰سال، يك دستگاه كاميون كاركرده با 
عمر حداكثر سه س��ال از توليدكنندگان معتبر 
اروپايي، كره اي يا ژاپني وارد كشور كنند. سهميه 
مش��خص ش��ده براي واردات اين خودروهاي 
سنگين،  هزار دستگاه در هر ثبت سفارش براي 
ش��ركت هاي خودروس��از داخلي، ۱۰۰دستگاه 
براي ش��ركت هاي حمل و نقلي و ۱۰دس��تگاه 
براي اشخاص حقيقي اس��ت. ۵۳ هزار دستگاه 
كاميون باالي ۴۰س��الي كه قرار اس��ت در اين 
طرح نوسازي شود، معادل ۱۵ درصد خودروهاي 
فرسوده سنگين جاده اي را تشكيل مي دهد. به 
رغم گذش��ت ۴۸روز از آغاز اين ط��رح، تاكنون 
هيچ موفقيتي حاصل نش��ده و به نظر مي رسد 
حتي يك دستگاه كاميون دست دوم اروپايي نيز 
جايگزين خودروهاي سنگين فرسوده فعال در 

جاده ها نشده است. 

طرحریاس�تجمهوريبراينوس�ازي
ناوگانحملونقلجادهاي

پيش از اين نيز در سال هاي گذشته )اواخر دولت 
يازدهم و اوايل دول��ت دوازدهم( طرحي با عنوان 
طرح رياس��ت جمه��وري براي نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل جاده اي آغاز ش��د كه بر اس��اس آن 
قرار بود ۱۷۴ هزار و ۵۵۰دس��تگاه انواع خودروي 
س��نگين و نيمه س��نگين عمومي جاده اي اعم از 
باري و مسافري با استفاده از تسهيالت ۱2ميليارد 
دالري صندوق توسعه ملي نوسازي شود. در اين 
طرح ۵۰ درصد هزينه نوسازي را دولت به صورت 
بالعوض پرداخ��ت مي كرد و ۵۰ درص��د ديگر به 
صورت تركيبي از تسهيالت بانكي با سود ۱۸ درصد 
و آورده نقدي متقاضي به اندازه 2۰ درصد قيمت 
وسيله نقليه تأمين مي ش��د. 2۵ هزار متقاضي در 
اين طرح نام نويس��ي كردند و يك ميليارد دالر از 

صندوق توسعه ملي به بانك هاي عامل براي اعطاي 
تسهيالت منتقل شد اما ادامه اجراي اين طرح در 

هاله اي از ابهام باقي ماند. 
کارشناساقتصادخودرو:طرحنوسازي
ناوگانحملونق�ل،اوجناکارآمديدولت

بود
فربد زاوه كارشناس اقتصاد خودرو درباره علت 
شكس��ت طرح نوس��ازي ناوگان جاده اي )طرح 
رياست جمهوري( اظهار داشت: اين طرح نماد 
ناكارآم��دي مديريت��ي دولت يازدهم اس��ت و 
نشان مي دهد مانند س��اير پروژه هاي بزرگي كه 
كليد زد و حتي نتوانست شروع شود، با شكست 
روبه رو شد. وي ادامه داد: من از ابتدا هم معتقد 
بودم طرح نوس��ازي ناوگان ج��اده اي غيرقابل 
اجراس��ت، دليل اصل��ي آن هم اين ب��ود كه در 
زماني ك��ه در اوج رونق اقتص��ادي، بي اثر بودن 
تحريم ها و حداقل نرخ تورم قرار داشتيم، باز هم 
تيراژ توليد خودروهاي سنگين باري و مسافري 
ما به ۵۰ هزار دس��تگاه هم نمي رس��يد، در اين 
سال ها كه حتي ۱۰ هزار دستگاه هم نمي توانيم 
خودروي سنگين و نيمه سنگين اعم از اتوبوس 
درون شهری و برون شهري، ميني بوس، كاميون، 
كاميونت و… توليد كنيم، شكس��ت اين طرح 

كاماًل مشخص بود. 
چرابرايعدهايانحصارایجادشد؟

اين كارش��ناس اقتصادي درباره ط��رح جديد 
نوسازي با استفاده از واردات خودروهاي دست 
دوم نيز گفت: اين طرح نيز با مشكل مواجه شده 
است و تاكنون خبري از اجرا نيست، علت آن هم 
اين است كه واردات كاميون را به خودروسازان 
دادند، اين در حالي اس��ت كه منافع آنها ايجاب 
مي كند واردات كاميون هاي دست دوم با تعلل 

اجرا شود. 

نوسازي ناوگان در انتظار واردات كاميون هاي دست دوم
    گزارش 2

نامهمعاوندادستانکشوربهجهانگیري
 با فروش رانتي بازار فوالد 

برخورد كنید
ماههاس�تبازارفوالدکش�وربههمریختهومتول�ياینصنعت
هی�چاقداميبرايبازگش�تآرام�شبهاینب�ازارانج�امنداده
اس�ت.توزیعکنن�دگانف�والددرانتظ�ارافزای�شن�رخارز
هس�تندوازف�روشکاالخ�ودداريميکنند.معامل�هدربورس
کاالنیزهمچنانب�ارانتعدهايخ�اصصورتميگی�رد.اخیراً
مع�اونقضایيدادس�تانکلکش�وردرنام�هايبهمع�اوناول
رئیسجمه�ور،س�اماندهيب�ازارف�والدورفعران�تدرفروش
تولی�داتصنای�عباالدس�تيف�والدراخواس�تارش�دهاس�ت.
س��تاد تنظيم بازار اخيراً مصوبه اي براي تنظيم بازار فوالد صادر كرد 
كه طبق آن، عرضه شمش و اس��لب فوالدي فقط از طريق بورس كاال 
امكانپذير اس��ت و تأمين ارز و ورق مورد ني��از واحدهاي توليدكننده 
لوازم خانگي منوط به ثبت اطالعات توليد، توزيع، قيمت و موجودي 
اين واحدها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارهاست. به اين 
ترتيب عرضه شمش فوالد و اسلب تنها از طريق بورس كاال امكانپذير 
است و اگر عرضه اي در خارج از بورس صورت گيرد، تخلف محسوب 
مي شود. اين مصوبه ستاد تنظيم بازار شش��م تيرماه به دستگاه هاي 
مرتبط و توليدكنندگان ابالغ شد. فعاليت دالالن در ماه هاي گذشته 
به  گونه اي بازار فوالد را به هم ريخته است كه قيمت ورق فوالدي در 
بازار داخلي حتي با قيمت ارز 22هزار توماني ني��ز با فاصله از قيمت 

جهاني اين محصول گران تر است. 
در اين خصوص س��عيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور 
در نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با اشاره به 
لزوم ساماندهي بازار فوالد و رفع مشكل تأمين مواد اوليه مورد نياز 
صنايع پايين دس��تي ضمن تأكيد بر اينكه مشكل فوالد ارتباطي به 
تحريم و ارز ندارد، گفته است: استدعا دارم به داد بازار فوالد برسيد. 
به دليل عدم عرضه مواد اوليه، ويژه فروش��ي و ايجاد رانت فاجعه در 
تعطيلي صنايع پايين دس��تي توليد محصوالت ف��والدي و بيكاري 

كارگران در راه است. 
........................................................................................................................

میلگرد ۴هزار تومان گران شد  
رئیساتحادیهفروش�ندگانآه�نوفوالدبابی�اناینكهدرحال
حاضرقیمته�رکیلومیلگردب�هبیشاز۱۱هزارتومانرس�یده
اس�ت،افزود:اینرق�مدرحاليدرب�ازاربهثبترس�یدهکهدو
هفت�هپیشقیم�ته�رکیل�ومیلگ�رد7هزارو900توم�انبود.
حميدرضا رس��تگار در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينكه روند 
افزايش قيمت در بازار آهن غيرمنطقي اس��ت، اظهار داشت: عدم 
عرضه ش��مش فوالد در بورس به همراه افزايش قيمت دالر عاملي 
شده اس��ت تا قيمت آهن و ميلگرد در بازار رشد قابل توجهي پيدا 
كند. وي با بيان اينك��ه در حال حاضر قيمت هر كيل��و ميلگرد به 
بيش از ۱۱هزار تومان رس��يده اس��ت، افزود: اين رقم در حالي در 
بازار به ثبت رس��يده كه دو هفت��ه پيش قيمت هر كيل��و ميلگرد 
۷هزارو۹۰۰تومان بود. به گفته وي، مش��اهده بازار نشان مي دهد 
ورق هاي آهني بلند كه چند هفته پيش ۸هزارو۵۰۰تومان بود به 

كيلويي ۱۵هزار تومان رسيده است. 
........................................................................................................................

توافق جدید براي بازگشت ۳ میلیارد دالر 
از عراق

رئی�سات�اقبازرگان�يای�رانوع�راقازتوافقاتانجامش�ده
باع�راقبرايبازگش�ایيمرزه�ايجنوب�يایرانبااینکش�ور،
هفت�هايدوروزوبازگش�تارزصادرات�يدولت�يخب�رداد.
يحيي آل اسحاق در خصوص آخرين وضعيت روابط تجاري ايران و 
عراق و بهتر شدن آن در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: در روزهاي 
اخير وضعيت مبادالت تجاري ايران و عراق بهتر ش��ده است، البته 
در مرزهاي ش��مالي عراق مش��كلي نبود و هفته اي دو الي سه روز 

مبادالت انجام مي شد. 
وي ادامه داد: به دليل مسائل بهداشتي ناش��ي از شيوع ويروس كرونا 
مشكل در مرزهاي جنوبي بود كه به تازگي بر اساس توافقاتي كه انجام 

شده قرار است هفته اي دو الي سه روز اين مرزها باز شود. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق با اشاره به بازديد نخست وزير عراق از 
مرزهاي كشورش، گفت: وي در اين بازديد ها دستورات خوبي به منظور 
شفاف س��ازي و نظم دهي به مرزها صادر كرده و اميدواريم روز به روز 
شرايط بهتر ش��ود. در خصوص حمل و نقل و ويزا نيز مشكالت اندكي 
وجود دارد كه به دنبال س��امان يافتن و حل اين مسائل هستيم، البته 
در حمل و نقل مش��كل چنداني نداريم و روزانه 2هزارو۵۰۰ تا ۳ هزار 

كاميون جابه جا مي شود. 
وي در خصوص بازگشت ارز صادراتي كشور عراق نيز تصريح كرد: ارز 
صادراتي بخش خصوصي از كشور عراق مشكلي در بازگشت آن نبوده و 
به طور كامل بازگشته است و تنها ارز دولتي كه براي فروش برق و انرژي 
بوده بازنگشته كه اين موضوع نيز با مذاكرات و موافقتنامه اي كه انجام 

شده، در حال بازگشت است. 
رئيس اتاق بازرگاني اي��ران و عراق افزود: ارز صادراتي عراق در س��ال 
گذش��ته ۱2 ميليارد دالر بوده ك��ه ۹ ميليارد دالر آن كامل برگش��ته 
و۳ ميليارد دالر باقي مانده مربوط به دولت اس��ت كه با توافقات انجام 

شده در حال برگشت است. 
........................................................................................................................

 بانک ها 1۴60 كارخانه را 
به تعطیلي كشانده اند 

مس�ئولس�ازمانبس�یجکارگ�رانوکارخانج�اتکش�ور
ب�اانتق�ادازعملك�ردبانكه�ادرس�الجه�شتولی�دگف�ت:
بانكه�اه�زارو460کارخان�هومراک�زتولی�ديراب�هدلی�ل
بده�يوعقبافتادگ�ياقس�اطتس�هیالتدریافتيب�هتملك
خ�وددرآوردهان�دوهمینام�رموج�بتعطیل�يکارخانههای
تولی�ديوبی�كاريع�دهزی�اديازکارگ�رانش�دهاس�ت.
به گ��زارش س��ازمان بس��يج كارگ��ران و كارخانجات كش��ور، 
علي حس��ين رعيتي فرد مس��ئول س��ازمان بس��يج كارگران و 
كارخانجات كش��ور گفت: اگر ما در بخش توليد بتوانيم موانع را 
برطرف كنيم، مي توانيم نياز هاي كشور را تأمين كنيم، بنابراين 
مشكالت عمده اقتصادي ما نيز حل خواهد شد كه البته اين مهم 
اتفاق نخواه��د افتاد مگر با يك عزم ملي و خواس��ت همگاني؛ از 

مسئوالن گرفته تا مردم. 
مسئول سازمان بس��يج كارگران و كارخانجات كش��ور با اشاره به 
نامگذاري س��ال۹۹ توس��ط مقام معظم رهبري به نام سال جهش 
توليد گفت: در ش��رايطي كه ما در جنگ اقتصادي هستيم و چند 
سالي هم اس��ت كه مقام معظم رهبري در ابتداي سال نو، عناوين 
متعددي براي رون��ق توليد و حماي��ت از كار و دس��ترنج كارگر و 
كارفرماي ايراني بيان مي كنند، به هيچ عنوان قابل قبول نيس��ت 
در سالي كه جهش توليد نامگذاري شده تعداد هزارو۴۶۰ كارخانه 

توسط بانك هاي كشور تعطيل شوند. 
رعيتي فرد افزود: بس��ياري از اين كارخانجات مشكل خاصي نداشته 
و توان توليد داش��ته اند و بعضاً دس��تگاه هاي به روز براي توليد فراهم 
كرده اند. مش��كالت مالي بانك باعث تعطيلي، پلمب و مصادره شده و 
عالوه بر اينكه توليد متوقف ش��ده، تعداد زيادي از كارگر ها مستقيم و 

غيرمستقيم در چرخه توليد آسيب ديده و بيكار شده اند.

بان�كمرک�زيرس�مًااع�المک�ردهحدود
28میلی�ارددالرارزصادرات�يب�هکش�ور
برنگشتهاس�توبهصادرکنندگانمتخلف
هشداربرخوردقضایيدادهولياتاقبازرگاني
ایرانمدعياس�تحدود8میلیارددالرارز
صادراتبرنگشتهاست،بدینترتیبحدود
20میلی�ارددالراختالفحس�اببیندولت
وبخشخصوصيدررابطهب�اتعهداتارزي
سالهاي97و98صادرکنندگانوجوددارد.
در حالي كه روز گذشته بهاي هر دالر وارد كانال 
2۳هزار و ۴۰۰تومان شد و بهاي طال و سكه نيز 
به طور مجدد ركورد شكني كرد، جدال بين دولت 
و بخش خصوصي بر سر تعهدات ارزي سال ۹۷ 
و ۹۸ صادركنندگان غيرنفتي باال گرفته اس��ت. 
دولت معتقد اس��ت ميزان تعهدات ارزي حدود 
2۸ميليارد دالر است و بخش خصوصي معتقد 
اس��ت اين تعهد تنها حدود ۸ميليارد دالر است 
و دولت در محاسبه دچار خطا شده است و تازه 
چون خود دولت نيز در بازگرداندن ارز به كشور 
ناتوان است، چطور انتظار دارد بخش خصوصي 
با فش��ارهاي قهري اي��ن كار را انج��ام دهد، در 
اين ميان دولت نيز از مرحله خط و نش��ان براي 
بخش خصوصي بدهكار ارزي عبور كرده و بسته 
سياس��تي را براي چگونگي انجام تعهدات ارزي 
انتش��ار داده اس��ت. بانك مركزي اعالم كرده، 
صادركنندگان مي توانند ارز صادراتي س��ال۹۸ 
خود را به روش هايي همچون بازگشت به صورت 
اسكناس و به ميزان حداكثر 2۰درصد، ارائه ارز به 
سامانه نيما به ميزان ۶۰درصد و نيز به كارگيري 
روش ارز صادراتي صادرات براي واردات خود يا 
ش��خص ديگري به ميزان حداكثر 2۰درصد به 

كشور بازگردانند.
تورم در اقتصاد ايران به شكلي جهش مي يابد كه 
از نظر اقتصادي برخي بدهكاران بانكي و ارزي به 
اين نتيجه رسيده اند بهتر است تعهدات خود را 

فعاًل و شايد تا پايان اين دولت ايفا نكنند تا شايد 
در دولت آتي فرجي ش��ود و از مح��ل تأخير در 
تأديه بدهي سودي تحصيل ش��ود، از همين رو 
شاهد رش��د مطالبات معوق در سيستم بانكي و 
ارزي كشور هستيم اما دولت هم بيكار ننشسته 
اس��ت و خط و نش��ان هاي چندي پيش دولت 
براي صادركنندگاني كه تعه��دات ارزي خود را 
ايفا نكرده اند، به تصويب بس��ته سياستي نحوه 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات س��ال ۱۳۹۹ و 
رفع تعهدات ايفا نشده سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
توسط وزراي »نفت«، »صنعت، معدن و تجارت« 
و »امور اقتصادي و دارايي«، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس كل 

بانك مركزي منتج شد. 
تورم در ماه هاي پاياني دول��ت دوازدهم جهش 
بيشتري به خود گرفته است، ارزش ريال در برابر 
ساير ارزها، سهام، طال، زمين و ساختمان و... روز 
به روز آب م��ي رود، از اي��ن رو از منظر اقتصادي 
تأخير در پرداخت تعهدات ريالي و ارزي صاحب 
توجيه و صرفه اقتصادي شده است، كما اينكه در 
پايان دولت دهم نيز ع��ده اي از بدهكاران ريالي 
و ارزي در مجموعه هاي��ي چون سيس��تم بانكي 
و دولت تعهدات خود را ب��ه عمل نياوردند تا بعد 
از دولت از طريق رايزني ب��ا دولت جديد بتوانند 
امتيازهايي را در قبال عمل به تعهداتشان به دست 
آورند، حال به نظر مي رسد اين رويه در حال تكرار 
است و عده اي تعهدات ريالي و ارزي خود را به هزار 

و يك بهانه به عمل نمي آورند. 
 ادامهجدالبرايعودتریالوارز

بهسیستمبانكي
شرايط كنوني باعث ش��ده تورم روز به روز جهش 
بيش��تري يابد. كارشناس��ان اقتص��ادي از طرفي 
بودجه ريزي تورمي دولت را عامل خلق نقدينگي 
بدون پش��توانه مي دانند، از طرفي معتقدند نظام 
بانكي ني��ز روي طب��ل خلق نقدينگ��ي مي كوبد 

كه ش��ايد دليلش عدم پرداخت تعهدات ريالي و 
ارزي مشتريان و بدهكاران باشد. در عين حال در 
بخش واقعي اقتصاد نيز به دليل تحريم ها، شيوع 
كرونا، س��وءمديريت و محروميت حساب سرمايه 
توليد از نقدينگي كه در حس��اب هاي خريداران و 
فروشندگان س��هام رد و بدل مي ش��ود، با كاهش 
عرضه همراه ش��ده اس��ت كه اين فرآيند مملو از 
بي انضباطي، تورم را شدت بيشتري هم مي بخشد. 
با وج��ودي كه ارزش ري��ال ه��ر روز در برابر دالر 
نزول مي يابد و دالر روز گذشته وارد كانال 2۳هزار 
تومان شد و ارزش طال و سكه نيز به همين جهت 
به طور مجدد ركورد شكني كرد، خط و نشان هاي 
پيش��ين مقامات دولتي براي فع��االن اقتصادي 
بخش خصوصي به ارائه يك بسته سياستي جهت 
چگونگي بازگش��ت ارز در س��ال ج��اري و ايفاي 

تعهدات ارزي سال هاي ۹۷ و ۹۸ منتج شد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه رؤس��اي پارلمان بخش 
خصوصي با رد آمار اعالم��ي تعهدات ارزي بخش 
خصوصي كه توس��ط دولتي ها اعالم ش��ده است، 
مي گويند، وقت��ي دولت خ��ود در بازگرداندن ارز 
به كشور درمانده است، چگونه انتظار دارد بخش 
خصوصي بتواند به تعهدات ارزي خود عمل كند، 
از اين رو با توجه به تش��ديد سياس��ت هاي قهري 
از سوي دولت پيش بيني مي شود بازار ارز داخلي 
به زودي با تقاضاي ارز جهت رف��ع تعهدات ارزي 
صادركنندگان روبه رو شود. رئيس كل بانك مركزي 
از افزايش مهلت بازگشت ارز صادراتي به چهار ماه 
و روش جديد تنبيهي براي صادركنندگاني كه ارز 
خود را در مهلت مقرر برنگردانند، خبر داد و تأكيد 
كرد، بانك مركزي از صادركنندگان محترمي كه با 
برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد كشور، 
به تعادل بازار ارز و خنثي شدن هر چه بيشتر فشار 
حداكثري كمك مي كنند، قدرداني مي كند و قطعاً 
مشوق هاي بيشتري را نيز براي آنها در نظر خواهد 
گرفت. جزئيات تصميمات كميته به اطالع فعاالن 

اقتصادي، خصوصاً صادركنندگان خواهد رسيد. 
بر همين اساس روابط عمومي بانك مركزي اعالم 
كرد: در اج��راي بند )2( مصوب��ات چهاردهمين 
جلسه ش��وراي  عالي هماهنگي اقتصادي ابالغي 
طي نامه ش��ماره ۹۷۴۰۵ مورخ 2۳/ ۷/ ۱۳۹۷ و 
تعيين نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۹ و رفع تعهدات ايفانشده صادرات سال هاي 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه اي در تاريخ ۱۳۹۹/۴/22 با 
حضور وزراي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادي و دارايي، مع��اون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور و رئيس كل بانك 

مركزي برگزار شد. 
2تصمیممهمدربارهنحوهبرگش�تارز

حاصلازصادرات
عبدالناصر همت��ي رئيس كل بان��ك مركزي در 
صفحه اينس��تاگرامي خود نوش��ت: روز گذشته 
جلسه كميته موضوع بند- 2 مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در خصوص نحوه برگشت ارز 

صادركنندگان دو تصميم مهم داشت:
۱- مهلت برگش��ت ارز صادراتي چه��ار ماه بعد 
از ص��دور پروانه صادراتي اس��ت. براي تش��ويق 
صادركنندگاني كه ظرف س��ه ماه بعد از صدور 
پروانه صادراتي، ارز خ��ود را برگردانند، تعهدات 
ارزي آنها، بر مبناي ۹۰درصد ارزش پايه صادراتي 

محاسبه خواهد شد. 
2- صادركنندگاني كه در مهلت تعيين شده بعد 
از تاريخ پروانه صادراتي، نسبت به برگشت ارز، به 
چرخه اقتصاد اقدام نكرده اند، مكلفند باقي مانده 
تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نيما( به نرخ 
روز پاياني مهلت خود در ب��ازار دوم يا قيمت روز 
بازار در هنگام ايفاي تعهد، هر كدام كه كمتر بود، 

به بانك مركزي بفروشند. 
بانك مرك��زي از صادركنندگاني كه با برگرداندن 
ب��ه موقع ارز خ��ود به چرخ��ه اقتصاد كش��ور، به 
تعادل بازار ارز و خنثي ش��دن هرچه بيشتر فشار 
حداكثري كمك مي كنند، قدرداني كرده و قطعاً 
مشوق هاي بيشتري را نيز براي آنها در نظر خواهد 
گرفت. جزئيات تصميمات كميته به اطالع فعاالن 
اقتصادي، خصوصاً، صادركنندگان خواهد رسيد. 
بخ�شخصوصيآم�اربان�كمرکزيرا

تكذیبکرد
در حال��ي بان��ك مرك��زي رس��ماً اعالم ك��رده، 
2۷/۵ميلي��ارد دالر ارز صادرات��ي برنگش��ته و به 
صادركنندگان متخلف هشدار قضايي داده كه اتاق 
بازرگاني ايران مدعي است، فقط ۸/۷ميليارد دالر 

ارز صادرات برنگشته است. 
اعضاي كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران در نشستي 
با حضور با رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس به 
تش��ريح ابهامات موجود در آمار اعالم شده از سوي 
بانك مركزي در خصوص فهرست صادركنندگاني 
كه تعهد ارزي خود را ايف��ا نكرده اند، پرداختند. به 
گفته اعضاي اين كميته، مجموع ارزي كه به چرخه 
اقتصادي كشور باز نگشته، حدود ۸/۷ميليارد دالر 
است كه از اين رقم تنها 2/۵ميليارد دالر متعلق به 
بخش خصوصي واقعي اس��ت. در اين نشس��ت كه 
با حضور محمدرضا انصاري، حس��ين سالح ورزي، 
محمد امي��رزاده، كيوان كاش��في از اعضاي هيئت 
رئيسه و مظفر عليخاني معاون استان ها و تشكل هاي 
اتاق ايران و محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس برگزار شد، پيشنهادهاي كميته 

ارزي اتاق ايران نيز مطرح شد.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

كارت هاي اعتباري خرید كاالهاي اساسي 
در راه است

رئیسکمیس�یوناقتص�اديمجلسبااش�ارهبهاینك�هاصالح
س�اختاربودج�هدررأساولویته�ايمجل�سق�راردارد،
گف�ت:مابهالتف�اوتارزدولت�يدرقال�بکارته�اياعتب�اري
برايخری�دکاالهاياساس�يبای�ددراختیارمردمق�رارگیرد.
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگوي ويژه خبري از اصالح ساختار بودجه به عنوان 
يكي از اولويت هاي مجلس خبر داد و گفت: از آنجا كه ما بايد اقتصاد و 
بودجه را بدون نفت تعريف كنيم، بايد بدانيم چه نوع اقتصاد پايداري را 
مي توانيم جايگزين نماييم، در اين خصوص در طول سه سال اخير كه 
تأكيدات فراواني در مورد بودجه صورت گرفته، هيچ عدد و رقم و برنامه 

عملياتي از سوي دولت به مجلس ارائه نشده است. 
پورابراهيمي تصريح كرد: اقداماتي كه تا امروز در مجلس انجام ش��ده 
عبارتند از: محاس��به سهم مولد س��ازي دولت، رس��يدگي به موضوع 
تغييرات در بحث پايه هاي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، رس��يدگي 
به موضوع مهم مديريت هزينه هاي شركت هاي دولتي و بانك ها، نكته 
جالب اينكه اگر بودجه عمومي كشور را مثاًل بر اساس سه سال گذشته، 
۴۵۰هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بودجه ش��ركت هاي دولتي و 
بانك ها حدوداً سه برابر بودجه عمومي كشور است، اين موضوع بايد در 

سرفصل هاي اولويت دار مجلس قرار بگيرد و قابل اغماض نيست. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري 
به رسيدگي به اوضاع معيشت مردم گفت: رسيدگي به سرنوشت ماليات 
بر خانه هاي خالي، يكي از مصاديقي است كه در سرفصل اولويت هاي 
رسيدگي ما قرار گرفته است. طبق آمار در كالنشهرها حدود 2/۵ميليون 
واحد خالي وجود دارد و به واسطه خالي بودن اين تعداد واحد مسكوني، 
نوسانات افزايشي زيادي به بازار مس��كن و در سمت تقاضا پديد آمده 
است. او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن 
گفت: در ح��ال حاضر چندين ميلي��ون نفر نيازمند واقعي در كش��ور 
نتوانس��ته اند از س��هام عدالت نفع ببرند. محمدرضا پورابراهيمي در 
گفت وگوي ويژه خبري گفت: يك��ي از داليلي كه مردم كاالها را گران 
خريداري مي كنند زماني است كه كاال با نرخ ترجيحي وارد و توليد آن 
كاال در كشور نابود مي ش��ود، چون بايد با بهاي تمام شده جديد توليد 
كند و يارانه به آن تعلق نمي گيرد و از گردونه رقابت خارج مي شود و نرخ 

ارز ترجيحي يك عالمت ضدتوليد براي كاالي مشمول مي باشد. 
وي افزود: بر اس��اس گزارش آمار بانك مركزي در ابتداي سال ۹۸ كه 
توسط رئيس كل بانك مركزي ارائه ش��ده است، ميزان تورم كاالهاي 
اساسي كه نرخ ترجيحي به آنها تعلق گرفته بود از كاالهاي غيراساسي 
بيشتر بود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: اگر 
دولت با همين روش ادامه دهد قطعاً اين توزيع رانت در اقتصاد كشور و 

نابود كردن توليد كاالهاي مشمول اين حوزه است. 
وي ادامه داد: مجلس به دولت پيشنهاد امكان استفاده از مابه التفاوت 
ارز در ارتباط با خريدي را كه براي مردم امكانپذير باشد داده است كه 
اين مابه التفاوت بايد در قالب كارت هاي اعتباري براي خريد كاالهاي 

اساسي در اختيار مردم قرار گيرد تا اثرات تورمي نداشته باشد. 

 مالیات از خانه های خالی 
اطالعات می خواهد كه نداریم!

باالي۱00میلیارددالرسرمایهدرخانههايخاليراکدشدهاستو
بهبهانهعدمدسترسيبهسامانهاطالعاتخانههايخالي،سازمان
مالیاتینميتواندازسرمایهراکدفوقبرايدولتدرآمدزایيکند.
عدهايمعتقدنداینخانههادرتملكبانكهايدولتيومجموعهاي
چونسازمانتأمیناجتماعيوشستاوسایربیمههاستوهیچگاه
اجازهنخواهنددادمقولهاخذمالیاتازخانههايخاليبهسرانجام
برسد،جالبآنكهرئیسسازمانمالیاتيگفت:ماهنوزاطالعات
الزمبرايآگاهياززمانخاليبودنخانهه�ارادراختیارنداریم.
در ش��رايطي كه با ابزارهاي الكترونيكي و به روز به س��ادگي مي توان 
مجموع دارايي و درآمد تك تك اعضاي جامعه را شفاف در يك سامانه 
مشخص و دنبال كرد، اميدعلي پارسا با اش��اره به اينكه اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي بر اساس ماده ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم و بودجه 
س��ال ۹۹ بايد اجرا ش��ود، افزود: الزمه اجراي اين قانون اين است كه 
بدانيم دقيقاً يك خانه چه زماني خالي ب��وده و چه زماني خالي نبوده 
است. وي با بيان اينكه اين قانون به لحاظ شكل اجرايي داراي ايراداتي 
است، گفت: مثاًل خانه اي كه به مدت يك س��ال خالي مانده باشد، در 
سال بعد ۵۰درصد ارزش اجاره اي آن مشمول اخذ ماليات مي شود و در 
صورت ادامه خالي ماندن، همه ارزش اجاره اي و همين طور در سال هاي 

بعد اضافه مي شود كه اين نرخ جريمه بازدارندگي ندارد. 
پارس��ا ادامه داد: موضوع مهم تر آن است كه در حقيقت اطالعات الزم 

براي آگاهي از زمان خالي بودن خانه ها را در اختيار نداريم. 
رئيس سازمان امور مالياتي كش��ور گفت: وزارت راه و شهرسازي سال 
گذش��ته س��امانه اي را براي اخذ اطالعات الزم در اي��ن زمينه از همه 
دستگاه ها از جمله سازمان امور مالياتي كشور راه اندازي كرد و اكنون 
هم در حال تكميل اطالعات اين سامانه هستند و ما مي توانيم بر اساس 

آن از زمان خالي بودن منازل آگاهي پيدا كنيم. 
وي با بيان اينكه بعد از تحويل اين سامانه به سازمان امور مالياتي كشور، 
ما حداكثر بعد از ۱۰روز مطابق قانون اوراق تشخيص مالياتي افراد را 
صادر خواهيم كرد، گفت: مشكل اصلي درباره اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي اين است كه وزارت راه و شهرسازي هنوز تمامي اطالعات الزم را 

در سامانه قرار نداده است. 
نبودسامانههايبرخط،عامليبرايبروزتخلفات

پارسا در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه احتمال انجام تخلفاتي 
مانند انعقاد اجاره نامه هاي صوري در جريان اجراي قانون اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي وجود دارد، افزود: تا زماني كه كش��ور به سمت اداره 
ديجيتال پيش نرود و مانند كشور هاي پيشرو اطالعات به صورت برخط 

در سامانه اي قرار داده نشود، همچنان اينگونه مشكالت وجود دارد. 
رئيس س��ازمان امور مالياتي كش��ور تأكيد كرد: تصويري از هر گونه 
داده هاي اطالعاتي )ترنزكشن( واقعي مالي كه در كشور اتفاق مي افتد، 
بايد به سازمان امور مالياتي كشور هم ارائه شود، زيرا اقدامات ما تنها 

بر اساس اطالعات است. 
پارسا تصريح كرد: همه اطالعات الزم امور مالياتي توسط دستگاه هاي 
اجرايي بايد وارد سامانه اي شود و اين س��امانه هم به صورت برخط و 
دائمي براي سازمان امور مالياتي قابل دسترس باشد كه اين اتفاق به 

آرامي در حال انجام است. 
قانونمالیاتازخانههايخاليمصوبسال94

قانون ماليات از خانه هاي خالي مصوب سال ۹۴ تاكنون اجرايي نشده 
اس��ت، چون اجراي آن منوط به راه اندازي سامانه شناسايي خانه هاي 
خالي تحت عنوان س��امانه اطالعات امالك و اس��كان است و قرار بود 
اين موضوع با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي 
راه اندازي شود.  براساس ماده۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم، واحد هاي 
مسكوني واقع در شهر هاي با جمعيت بيش از ۱۰۰هزار نفر كه به استناد 
سامانه ملي امالك و اسكان كش��ور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر 
اين قانون( به عنوان واحد خالي شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد 

مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد. 
همچنين اخذ ماليات از خانه هاي خالي در بودجه سال ۹۹ الزامي شد 
كه مطابق آن امس��ال از همه خانه هاي خالي مالياتي معادل ۳درصد 

اجاره بهاي ساالنه روز آن ملك بايد دريافت شود.

خبرگزاری|  ایرنا


