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دستاورد  14هزار میلیاردی
بررسی تراکنش های بانکی
مدیرکلمبارزهباپولشوییسازمانمالیاتی:سال
گذشتهبابررسیتراکنشهایبانکی 14.7،هزار
میلیاردتومانفرارمالیاتیکشفشد

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و
فرار مالیاتی ضمن اشاره به کشف  18.4هزار
میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال  97توضیح
داد که  14.7هزار میلیارد تومان از این مقدار،
از طریق بررسی تراکنش های مشکوک بانکی
بوده است .وی رقم کشف فرار مالیاتی در سه
سال اخیر را هم  32.7هــزار میلیارد تومان
اعالم کرد که نشان می دهد ،کشفیات سال
گذشته ،بسیار بیشتر از کشفیات دو سال قبل
بوده است.
به گــزارش ایسنا ،خانی درخصوص آمار فرار
مالیاتی شناسایی و مطالبه شده توضیح داد:
طــی ســه ســال اخیر حــدود  ۳۲هــزار و ۷۰۰
میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای
مالیاتی ،تشخیص و مطالبه شده اســت .این
مقام مسئول اضافه کــرد :فقط در ســال 97
رقمی معادل  ۱۸هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
از محل شناسایی فرارهای مالیاتی ،تشخیص
و مطالبه شده که از این رقم  ۱۴هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنشهای
سنگین و مشکوک بانکی 1.100 ،میلیارد
تــومــان مــربــوط بــه اعــمــال مــاده  ۱۸۱قانون
مالیاتهای مستقیم و  2.560میلیارد تومان
نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط
بــه سو ءاستفاده از معافیتهای صـــادرات و
مناطق ویژه و آزاد تجاری ،صنعتی درخصوص
محصوالت پتروشیمی بوده است.
خانی دربــاره نحوه فــرار مالیاتی و همچنین
نحوه کشف آن نیز توضیحاتی داد .به گفته وی،
ایجاد شرکتهای صوری ،صدور صورت حساب
های جعلی ،صادرات صوری ،سو ءاستفاده از
کارت بازرگانی دیگران ،استفاده غیرقانونی از
معافیتهای مالیاتی و معامالت غیرواقعی در
برخی صنوف مهم ترین گریزگا ههای مالیاتی
بوده است .وی افــزود :با تکمیل شدن پایگاه
اطالعات مؤدیان ،بررسی تراکنشهای بانکی،
رصد اطالعات نظام مالیات بر ارزش افزوده،
بــررســی ص ــورت مــعــامــات فصلی و بررسی
اطالعات دیگر مراجع نیز میتوان با موارد فرار
مالیاتی در این حوزهها مقابله کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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بورس هنگ کرد

سقوط  7هزار واحدی شاخص بورس در روز ریزش دالر
و هنگ کردن سامانه معامالتی
شاخصکلبورسکهپسازمدتهاتوانستهبود
از  250هزار واحد عبور کند ،دیروز همزمان با
سقوط نرخ ارز به کمتر از  12هزار تومان ،با افت
یکدست همه نمادها و گروه ها ،هفت هزار واحد
عقب نشست و به سطح  246هزار و  268واحد
بازگشت .شاخص کل ( که بیشتر تحت تاثیر
شرکت های بــزرگ اســت) سابقه چنین ریزش
هایی را دارد اما شاخص کل هم وزن ( که شرکت
هایکوچکتررانمایندگیمیکند)،دیروزبیش
از 1860واحد(معادلبیشاز 3درصد)افتکرد
کهکمسابقهاست.
گفتنی است در بازار دیروز ،از بیش از  300نماد
فعالبورس،کمتراز 30نمادمثبتوبقیه،منفی
بودندوعمدتاصففروششدند.
برخی افت شدید نرخ ارز را علت این موضوع
دانسته اند و برخی به رکود معامالتی در بورس
کاال و احتمال کاهش قیمت محصوالت در بازار
اشاره می کنند .با این حال هیجانی بودن و وقوع
پدیده گلوله برفی ،فصل مشترک تحلیل ها
درخصوص این ریزش شدید بورس است .طبق
این نظر با افت قیمت در بازار ارز ،موج روانی در
بازار ایجاد شده و به بورس هم تسری یافته است.
بهگفتهتحلیلگران،برخیشرکتهایکوچک
که توان سودسازی باالیی هم ندارند ،در ماه های
قبل رشد قابل توجهی داشته اند اما عملکرد سه

ماهه شرکت ها ( که به زودی در هفته اول مرداد
منتشر خواهد شد) از این رشدها حمایت نمی
کند .بنابراین طبیعی است که قیمت سهام آن
ها افت کند اما درباره برخی شرکت های بزرگ
فلزی،پتروشیمی،پاالیشیومعدنیکهوضعیت
مناسبی از نظر سودسازی دارند ،این افت صرفا
هیجانی اســت .به خصوص آن که کاهش نرخ
ارز در بازار آزاد به این شرکت ها که محصول را با
نرخ نیمایی می فروشند ،هیچ آسیبی وارد نمی
کند .البته به تازگی (از اوایل تیر) نوعی رکود در
بازارهایکاالییوبورسکاالایجادشدهاستکه
میتواندنرخفروشداخلیاینشرکتهاراتحت
تاثیرقراردهد.
گفتنی است شاخص کل بورس ،در اردیبهشت
امسال نیز بعد از چند روز رشد متوالی ،دو سقوط
بزرگ هفت هزار واحدی را تجربه کرده بود .این
اتفاقدرمهرگذشتههمرخدادهبودوبعدازآنبازار
احیا شد .البته در شرایط فعلی به نظر میرسد،
احیای برخی شرکت هــای کوچک که بدون
پشتوانهرشدکردهبودنداردالیلاینافتباشد.
شایان ذکر است تعدادی از ناظران بازار ،وقوع
برخیمشکالتفنیدرسامانهمعامالتومختل
شدنسفارشگیریرانیزدرافتامروزبازارموثر
دانستهاند.ایناتفاقباعثشدتابرخیمعامالت
بهسرانجامنرسد.
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94.363

ارز و طال روی دور سقوط

سقوط دالر تا  11700تومان ،ورود سکه به کانال  3میلیون

نرخ ارز با افت  500تومانی خود و رسیدن به
میانه کانال  11هزار و  700تومان ،طال را به
زیر 400هزارتومانوسکهرابهزیرچهارمیلیون
تومان کشاند .به گزارش خراسان ،نرخ ارز در
ادامه افت قیمت خود ،دیروز هم در سراشیبی
قیمت قــرار گرفت به طــوری که در بــازار آزاد
تا ساعت  ،17:30تا حدود  11هزار و 760
تومانعقبگردکرد.اینرقمنسبتبهدوروزقبل
 480تومانافترانشانمیدهد.سامانهسنا
نیزمیانگیننرخدالرمعاملهشدهدرصرافیها
را  11هزار و  900تومان اعالم کرد .همزمان
با سقوط دالر ،قیمت طال با افت قابل توجهی
روبهروشدودرونکانال 397هزارتومانافتاد.
سکههمباارزانی 187هزارتومانی،کاهشتا
سهمیلیونو 980هزارتومانراتجربهکرد.
▪واکــنــش رســانــه هــای خــارجــی بــه رشد
ارزش ریال در برابر دالر

رکوردشکنیهایپیاپیافزایشارزشریالدر
برابردالر،واکنشرسانههایخارجیرادرپی
داشت .به گزارش ایبنا ،یورونیوز در گزارشی
ویژه نوشت« :بازار آزاد ارز ایران  ۶۷روز پس از
آغازروندنزولینرخها،بهشرایطقیمتیاواخر
بهمن ماه گذشته بازگشت» این پایگاه خبری
افتقیمتارزراهمزمانباوسعتدامنهتحریم
هایآمریکا،تنشدرآسیایغربیدرپیحمله
بهچندنفتکشوسرنگونییکپهپادآمریکایی

و نیز کاهش سطح تعهدات برجامی ایــران
دانست و افزود :برخالف یک سال گذشته به
نظرمیرسدظهورعواملداخلی،تاثیرگذاری
محرکهای سیاست خارجی را بر معادالت
بــازار ارز ایــران خنثی کرده است .این پایگاه
خبری مواردی از قبیل کنترل واردات بخش
خصوصیهمزمانباتامینارزوارداتکاالهای
اســاســی ،اعمال محدودیت تراکنش های
بانکی ( POSبرای مقابله با سوء استفاده های
ارزی) ،تدارک بازار متشکل ارزی برای مهار
نرخآزاددالروکاهشفاصلهنرخرسمیسامانه
هــای سنا و نیما ،افزایش عرضه ارز حاصل
از صــادرات در سامانه رسمی نیما و نیز رونق
گرفتن بازارهای موازی ارز نظیر بازار سرمایه،
را از جمله دالیــل کاهش نرخ ارز دانست .از
سوی دیگر خبرگزاری ترند آذربایجان هم در
گزارشی،بااستنادبهآماررسمیمنتشرشدهاز
سویبانکمرکزیایراننوشتبازارارزایرانبا
کاهش ارزش بسیاری از ارزهای اصلی مواجه
شدهاست.

تصویبدوفوریتطرححذفسودوجریمهمضاعفبانکی
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با دوفوریت
طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
بــه حـــذف ســـود و جــریــمــه مــضــاعــف از بدهی
تسهیالتگیرندگان موافقت کردند.به گزارش
ایسنا ،دو فوریت طرح الزام بانکها و موسسات
اعتباریغیربانکیبهحذفسودوجریمهمضاعف
از بدهی تسهیالتگیرندگان در جلسه علنی
صبح امــروز سهشنبه مجلس شــورای اسالمی
مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ۱۸۵
رای موافق ۱۰ ،رای مخالف و سه رای ممتنع از
مجموع ۲۳۷نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
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حجتاالسالم بحرینی نماینده مردم مشهد که
به عنوان طراح این طرح سخن میگفت در این
باره مطرح کرد :این طرح قب ً
ال هم با همین کیفیت
تصویب شد و رای ۹۴درصد نمایندگان را داشت،
اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دالیلی
به تصویب نهایی نرسید .وی اضافه کرد :مشکل
اقتصاد ما این است که بانکها که باید پشتوانه
تولیدوتولیدکنندهداشتهباشندودرمسیررونق
تولیدحرکتکنندبرخیعملکردشانبهگونهای
استکهتولیدکنندگانرامستاصلکردهوبدهی
بدهکاربانکیبهدلیلنوعمحاسبهسودوجرایمو

شاخص

قراردادهای متوالی که بسته میشود آن قدر زیاد
میشود که امکان پرداخت ندارد .در نتیجه از یک
طرف مردم و تولیدکنندگان به استیصال کشیده
شدندوازطرفیامکانپرداختتسهیالتازسوی
بانکها وجود ندارد و بانکها به صورت روزشمار
سودوجریمهدرنظرمیگیرند.ایننمایندهمجلس
شورایاسالمیادامهداد:باقفلشدنمنابعبانکی

امکان تزریق پول به واحدهای تولیدی نیست و
مردم هم در تنگنا قرار گرفتند .انباشت بدهی هم
نتیجهنحوهمحاسبهوقراردادهایمتوالیاستکه
روی آن انبار شده و باید برایش تدبیر کنیم که البته
شورای فقهی بانک مرکزی برای آینده تدبیر کرده
کهایناتفاقنیفتد.اینطرحبرایبررسیبیشتربه
کمیسیونبرنامهوبودجهارجاعشد.

اعالم وضعیت قرمز برای هزینه
سبد معیشت کارگران
محاسبات «کانون عالی شوراهای اسالمی
کــار» درب ــاره هزینه سبد معیشت کارگران
حاکی از ایــن اســت که هزینه سبد معیشت
خانوار 3.3نفره(میانگینبعدخانوار)ازاسفند
سالگذشتهتاانتهایخردادامسال83.78،
درصد رشد داشته و به شش میلیون و 900
هزارتومانرسیدهاستکه باحداقلدستمزد
دومیلیونتومانیکارگرانفاصلهزیادیدارد.

نفت

اختالف در دولت برسر اولویت
وام ازدواج یااشتغال
جلسه اخیر ستاد سامان دهی و حمایت از مشاغل
خانگی با تناقض جالبی روبه رو شد که براساس
آن ،وزیر کار با بیان این که وام اشتغال مهم تر از وام
ازدواج است ،خواستار افزایش تسهیالت مشاغل
خانگی شد اما نماینده بانک مرکزی گفت :مجلس
تصویبکردهتسهیالتازدواجدراولویتاست و در
عینحال،بانکهاپولدیگریندارندکهتسهیالت
را افزایش دهند .خبرگزاری تسنیم درخصوص
مشروح مباحث مطرح شده در این جلسه گزارش
دادهاستکهمحمدشریعتمداری،وزیرکار،خطاب
به نماینده بانک مرکزی مهم تر بودن وام اشتغال از
وام ازدواج را مورد اشاره قرار داد و خواستار افزایش
تسهیالت مشاغل خانگی شد با این حال دانشمند
نمایندهبانکمرکزیبهبیشازدوبرابرشدنتکالیف
بودجهای دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:
منابع بانکها کفاف این تکالیف بودجهای را که
دولتبرعهدهبانکگذاشتهنمیدهد.

