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با ابالغ بانک مرکزی ؛

تراکنشهای همه بانک ها ماهانه به
سازمان مالیات گزارش می شود

بــا ابــاغ بانــک مرکــزی ،همــه بانکهــا و مؤسســات مالــی
و اعتبــاری موظفنــد بــر اســاس درخواســت ســازمان امــور
مالیاتــی فهرســت حســابهای بانکــی و اطالعــات مربــوط
بــه همــه تراکنشهــای بانکــی (درون بانکــی و بیــن بانکــی)
مؤدیــان را بــه صــورت ماهانــه در اختیــار ســازمان امــور
مالیاتــی قــرار دهنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس قانــون بودجــه ســال  ،98بــه
منظــور افزایــش شــفافیت تراکنشهــای بانکــی ،مبــارزه بــا
پولشــویی و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی ،بانــک مرکــزی مجاز
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از الزماالجــرا شــدن ایــن
قانــون حســابهای بـــانکی اشـــخاص حقیقــی فاقــد شــماره
ملــی و افــراد حقوقــی فاقــد شناســه ملــی را مســدود کنــد.
بــر ایــن اســاس ،همــه بانکهــا و مؤسســات مالــی و
اعتبــاری موظفنــد بــر اســاس درخواســت ســازمان امــور
مالیاتــی فهرســت حســابهای بانکــی و اطالعــات مربــوط
بــه همــه تراکنشهــای بانکــی (درون بانکــی و بیــن بانکــی)
مؤدیــان را بــه صــورت ماهانــه در اختیــار ســازمان امــور
مالیاتــی قــرار دهنــد.
بانــک مرکــزی بــا تصویــب شــورای پــول و اعتبــار ،بــرای
شــفافیت تراکنشهــای بانکــی بــه صــورت یکســان یــا
متناســب بــا ســطح فعالیــت اشــخاص حقیقــی از نظــر
عملکــرد مالــی حــد آســتانهای (ســقفی) را تعییــن کنــد
و انتقــال وجــه بــا مبلــغ باالتــر از حــد آســتانه (ســقف)
را بــرای اشــخاص حقیقــی از طریــق همــه تراکنشهــای
بانکــی (درونبانکــی و بیــن بانکــی) و ســـایر ابزارهــای
پرداخــت ،مشــروط بــه درج (بابــت) و در صــورت نیــاز بــه
ارائــه اســناد مثبتــه کنــد.
اشــخاص حقیقــی کــه از حســـاب بانکــی خــود اســتفاده
تجــاری میکننــد میتواننــد بــا دریافــت شناســه (کــد)
اقتصــادی و اتصـــال حســاب بانکــی خــود بــه شناســه (کــد)
اقتصــادی ،از شــمول مفــاد ایــن جــزء مســتثنی شــوند.

معاون تولید برق حرارتی :

 615مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد

معــاون راهبــردی تولیــد شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی گفــت :انجــام اقــدام هایــی در زمینــه
رفــع محدودیــت تولیــد نیروگاههــای بــرق حرارتــی ســبب
شــد  615مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور اضافــه
شــود .بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،عبدالرســول
پیشــاهنگ در نشســت خبــری افــزود :ایــن افزایــش ظرفیــت
بــرای نخســتین بــار وبــدون نیــاز بــه احــداث نیــروگاه جدیــد
محقــق شــده اســت .وی اضافــه کــرد :اکنــون تولیــد بــرق
کشــور در  84نیــروگاه بــا  544واحــد بــرق حرارتــی انجــام
مــی شــود .پیشــاهنگ خاطرنشــان کــرد :اکنــون  85درصــد
ظرفیــت تولیــد بــرق در اختیــار نیروگاههــای بــرق حرارتــی
اســت و بقیــه توســط نیروگاههــای بــرق آبــی ،تولیــد
پراکنــده و تجدیــد پذیــر صــورت مــی گیــرد.
معــاون راهبــردی تولیــد شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی ایــران ظرفیــت نصــب شــده کشــور
را حــدود  81هزارمــگاوات اعــام کــرد و گفــت 12 :هــزار
مــگاوات از ایــن ظرفیــت توســط نیــروگاه هــای بــرق آبــی
تامیــن مــی شــود 6 ،هزارمــگاوات توســط نیــروگاه هــای
دراختیــار صنایــع تولیــد مــی شــود و یکهــزار مــگاوات نیــز
توســط نیــروگاه هــای اتمــی تولیــد مــی شــود.
وی افزود:نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــده ســهم ســه
هزارمگاواتــی دارنــد و  68هــزار مــگاوات هــم توســط نیــروگاه
هــای بــرق حرارتــی تامیــن مــی شــود.
پیشــاهنگ بــا بیــان اینکــه نیــروگاه هــای بــرق حرارتــی
بــه ارتفــاع از ســطح دریــا و درجــه حــرارت حساســیت
دارنــد و ایــن نیــروگاه هــا بــرای  15درجــه حــرارت و
ارتفــاع همســطح دریــا طراحــی مــی شــوند ،بنابرایــن هــر
یکهزارمتــر کــه از ســطح دریــا ارتفــاع افزایــش یابــد12.5 ،
درصــد از ظرفیــت نیــروگاه هــا کاســته مــی شــود.

صنعت ،معدن و تجارت
رئیس انجمن قطعه سازان کشور:

مشکالت داخلی صنعت خودروسازی را زمین گیر می کند
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان
کشــور گفــت :بایــد بــه هــر طریــق ممکــن از تولیــد داخلــی
حمایــت کــرد امــا برخــی مشــکالت داخلــی و ناهماهنگــی هــا،
بــه صنایــع خــودرو و قطعــه ســازی کشــور ضربــه زده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،اعمــال تحریمهــای اولیــه و ثانویــه اقتصادی
در زمــان رئیــس جمهــوری پیشــین آمریــکا و رئیــس جمهوری
فعلــی مشــکالتی را همچــون کاهــش شــمارگان تولیــد ،افــت
کیفیــت و افزایــش هزینــه هــای تولیــد بــر صنعــت خــودرو
کشــور تحمیــل کــرد ،امــا مشــکالت و برخــی ناهماهنگــی
هــای داخلــی پیــش از تحریــم هــای خارجــی بــه ایــن صنعــت
آســیب زده اســت.
در دور جدیــد تحریــم هــای آمریــکا ،هیــچ بحثــی از ممنوعیت
ورود خــودرو بــه ایــران دیــده نمــی شــود امــا تجــارت قطعــات
منفصلــه مشــمول جریمــه هــای ایــن کشــور مــی شــود تــا
صنعــت خــودرو آســیب ببینــد.
برخــی کارشناســان امــا مــی گوینــد مســائل و مشــکالت
داخلــی ،نبــود هماهنگــی و چابکــی الزم در برخــی دســتگاه
هــا و قوانیــن یــک شــبه ،صنایــع خــودرو و قطعــه ســازی
کشــور را نشــانه گرفتــه اســت.
در ایــن زمینــه« ،محمدرضــا نجفــی منــش» ،رئیــس انجمــن
صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور در گفــت
وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،تامیــن نقدینگــی و تعدیــل

قیمــت هــا را مهمتریــن مشــکالت صنعــت قطعــه ســازی
برشــمرد.
وی بیــان داشــت :بدهــی خودروســازان بــه قطعــه ســازان
اکنــون بــه حــدود  17هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت
و عــاوه بــر آن تامیــن مــواد اولیــه و انجــام تولیــد نیازمنــد
دســت کــم  11هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی اســت.
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان
کشــور پرداخــت چهــار هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی بــه این
صنعــت پیــش از شــروع ســال جدیــد را یــادآور شــد و گفــت:
ایــن رقــم فقــط صــرف پرداخــت عیــدی و حقــوق کارگــران و
بازگردانــدن تعــدادی از نیروهــای تعدیــل شــده بــه کار شــد
و حتــی مطالبــات  120روزه قطعــه ســازان از خودروســازان
را پــاس نکــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،چهاردهــم بهمــن پارســال «فرشــاد
مقیمــی» ،معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت در نشســت تخصصــی کمیتــه خــودرو از تخصیــص
چهــار هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــران خــودرو و ســایپا خبــر
داد .در ایــن زمینــه ،قــرار شــد بــرای تزریــق نقدینگــی بــه
خودروســازان بــا محوریــت بانــک مرکــزی 11 ،هــزار میلیــارد
تومــان در  2بخــش ریالــی و ارزی پرداخــت شــود کــه شــامل
چهــار هــزار میلیــارد تومــان و  844میلیــون یــورو بــود
کــه تاکنــون چهــار هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی ریالــی

پرداخــت شــده اســت.
نجفــی منــش ادامــه داد :دامنــه مشــکالت ایــن صنعــت در
حالــی هــر روز بیشــتر مــی شــود کــه تامیــن مــواد اولیــه
نیازمنــد نقدینگــی اســت ،هزینــه هــای کارگــری از آغــاز
امســال حــدود  45درصــد افزایــش یافتــه و دیگــر ماننــد
گذشــته خبــری از خریــد اعتبــاری نیســت و بــه عبارتــی همــه
خریدهــا نقــدی شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :قطعــه ســازان بــرای تامیــن مــواد اولیــه
داخلــی و خارجــی خــود بــا مشــکل مواجــه انــد ،فرآینــد
تامیــن قطعــه طوالنــی شــده و مشــکالت ارزی نیــز همچنــان
وجــود دارد؛ بــر ایــن اســاس اگــر بــه داد ایــن صنعــت نرســیم
ادامــه تولیــد میســر نخواهــد بــود.
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان
کشــور پرداخــت نشــدن رقــم ارزی وعــده داده شــده را یــادآور
شــد و گفــت :در ابتــدا مســئوالن بانــک مرکــزی عنــوان کردند
کــه ایــن رقــم را ارزی در اختیــار قطعــه ســازان قــرار داده و
پــس از چنــد مــاه ارز را بــه قیمــت روز دریافــت مــی کننــد،
امــا قطعــه ســازان نپذیرفتنــد و خواســتار تحویــل معــادل
ریالــی آن و بازپرداخــت بــا ســود در نظــر گرفتــه شــده شــدند.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:

کاهش چهار درصدی معامالت مسکن در نیمه فصل بهار
نماینــده رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در کمیســیون
تخصصــی مشــاوران امــاک کشــور اعــام کــرد :براســاس
اطالعــات ســامانه معامــات مســکن ،تعــداد کل قــرار
دادهــای مســکن در کشــور از یکــم فروردیــن  1398تــا
 21اردیبهشــت مــاه جــاری بــه 137هــزار و  124فقــره
رســید کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته،
چهــار درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
«مصطفــی قلــی خســروی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا،
تعــداد مبایعــه نامــه هــای تنظیــم شــده در کشــور از یکــم
فروردیــن تــا  21اردیبهشــت مــاه جــاری را  85هــزار و
 214فقــره و تعــداد اجــاره نامــه هــای صــادر شــده را 50
هــزار و  450فقــره عنــوان کــرد.
وی اضافــه کــرد :شــفافیت معامــات و امــکان صحــت آن
هــا ،بــا پیــاده ســازی سیســتم کــد رهگیــری امکانپذیــر

مــی شــود و انتظــار مــی رود مجلــس شــورای اســامی
نیــز ایــن مهــم را قانونــی ســازد.
قلی خســروی یــادآور شــد :پارســال در دوره یکــم فروردین
تــا  21اردیبهشــت ،تعــداد قــرار دادهــای معامــات مســکن
در کشــور  142هــزار و  543فقــره بــود کــه ســهم مبایعــه
نامــه هــا از ایــن میــزان ،بــه  82هــزار و  283فقــره وســهم
اجــاره نامــه هــا بــه  58هــزار و  640فقــره مــی رســد .وی
اظهــار داشــت :آمــار مبایعــه نامــه هــا از یکــم فروردیــن
تــا پایــان  21اردیبهشــت مــاه جــاری ،نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته چهــار درصــد رشــد و اجــاره نامــه
هــا  14درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد.
رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک تهــران همچنیــن
درخصــوص حجــم معامــات مســکن از یکــم فروردیــن تــا
 21اردیبهشــت مــاه  ،1398در شــهر تهــران گفــت :کل

قراردادهــا در مــدت یــاد شــده  28هــزار و  582فقــره بــوده
اســت کــه در مقایســه بــا آمــار مــدت مشــابه در ســال 97
میــزان  30درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد.
بــه گفتــه وی ،تعــداد کل قــرار دادهــای مســکن شــهر
تهــران در مــدت یکــم فروردیــن تــا پایــان  21اردیبهشــت
( 97مــدت مشــابه در ســال گذشــته) بــه  40هــزار و 644
فقــره رســیده بــود.
قلــی خســروی شــمار مبایعــه نامــه هــای صــادر شــده در
شــهر تهــران در دوره ایــن گــزارش را  14هــزار و  44فقــره
بیــان کــرد کــه در مقایســه بــا  21هــزار و  966فقــره
پارســال کاهــش  36درصــدی دارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران :

شکرهای وارداتی در راه است

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر ایــران از ورود
محمولــه هــای شــکر بــه کشــور در هفتــه آینــده خبــرداد
و گفــت :چندیــن کشــتی محمولــه شــکر توســط بخــش
خصوصــی و شــرکت بازرگانــی دولتــی در راه اســت کــه
موجــب متعــادل شــدن بــازار مــی شــود.
«بهمــن دانایــی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت:
بــرای تامیــن بــازار ،هــم اکنــون محمولــه شــکر چهــار تــا
پنــج کشــتی خریــداری شــده توســط شــرکت بازرگانــی
دولتــی در بنــادر کشــور در حــال تخلیــه بــار اســت کــه
همچنــان در قالــب شــکر تنظیــم بــازاری عرضــه مــی شــود
و در ادامــه پنــج تــا شــش کشــتی دیگــر نیــز در راه اســت.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر ایــران ،تصریــح
کــرد :در کنــار واردات شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران،
 800هــزار تــن شــکر توســط واردکننــدگان قنــد و شــکر به
کشــور وارد مــی شــود کــه امیدواریــم بــرای متعــادل شــدن
بــازار تــا پایــان اردیبشــهت مــاه  100هــزار تــن شــکر بــه
بــازار عرضــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز  150هزارتــن شــکر نیشــکری
مــا در دســت تولیــد اســت کــه بــزودی بــه بــازار عرضــه

مــی شــود ،گفــت :بــا وفــور عرضــه شــکر از هفتــه آینــده
توســط بخــش خصوصــی و دولتــی از التهــاب جــو روانــی
بــازار کاســته خواهــد شــد و بــازار ایــن محصــول همچــون
گذشــته متعــادل مــی شــود.
وی ادامــه داد :خریــد شــکر توســط شــرکت بازرگانــی
دولتــی ایــران مربــوط بــه آبــان و آذرمــاه ســال گذشــته و
خریــد بخــش خصوصــی مربــوط بــه  1.5مــاه اخیــر اســت
کــه بــه دلیــل مشــکالتی در نقــل و انتقــال پــول بــا تاخیــر
مواجــه شــده اســت.
دانایــی تصریــح کــرد :شــکر وارداتــی بــا ارز رســمی 4200
تومانــی خریــداری مــی شــود بنابرایــن انتظــار مــی رود
ورود محمولــه هــای جدیــد شــکر بــا قیمــت هــای مصــوب
ســال گذشــته ســتاد تنظیــم بــازار بــه قیمــت هــر کیلوگــرم
درب کارخانــه ســه هــزار تومــان ،هرکیلــو شــکر فلــه ای
 3400تومــان ،هــر بســته  900گرمــی چهــار هــزار تومــان
و هــر بســته بنــدی یــک کیلوگرمــی  4400تومــان باشــد.
بــه گفتــه وی ،نــرخ مصــوب شــکر مربــوط بــه قیمــت
گــذاری ســال گذشــته ســتاد تنظیــم بــازار اســت کــه تــا
نــرخ گــذاری هــای جدیــد اعمــال خواهــد شــد.

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر ایــران گفــت:
در صورتــی کــه شــکر وارداتــی بــا ارز  4200تومــان بــا
قیمــت هــای بیــش از نــرخ مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار
در ســطح فروشــگاه هــا و خــرده فروشــی هــا عرضــه شــود
تخلــف و گــران فروشــی بــه شــمار مــی رود بنابرایــن بایــد
بــا متخلفــان برخــورد قانونــی صــورت گیــرد.
دانایــی افــزود :همچنیــن بــرای جلوگیــری از گــران
فروشــی و یــا صــدور شــکر وارداتــی از کشــور ،تــک تــک
واردکننــدگان بــا دســتور العمــل بانــک مرکــزی تعهــد
محضــری داده انــد کــه هــر کیلوگــرم شــکر وارداتــی بــا
نــرخ تنظیــم بــازاری عرضــه شــود در غیــر ایــن صــورت
عــاوه بــر جریمــه نقــدی بایــد مــا بــه التفــاوت نــرخ ارز
آزاد و رســمی را بپردازنــد.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر ایــران گفــت:
ســال گذشــته نیــز  281هزارتــن شــکر بــا ارز رســمی
 4200تومانــی بــه کشــور وارد شــده بــود.

