اخبار
انتقاد وزیر راه و شهرسازی از عملکرد
بانکها در پرداخت وام ودیعه

وزیر راه و شهرسازی از دستور رئیسجمهور
برای عرضه فوالد و قیر خارج از بورس خبر
داد و گف��ت :خروج��ی پرداخ��ت وام ودیعه
مس��کن به مستأجران قابل قبول نیست .به
گزارش تس��نیم ،محمد اس�لامی در حاشیه
مراس��م معارفه نماینده ولی فقی��ه در بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی با اش��اره به اینکه
روند پرداخت وام ودیعه مس��کن کند است،
اظهار کرد :البته خوشبختانه طی  3روز اخیر
سرعت اعطای وام افزایش یافته اما همچنان
خروجی خیلی کم بوده است و آمار پرداخت
وام قابل قبول نیست.وی ادامه داد :با مصوبه
س��تاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت
وام ودیعه مس��کن سادهسازی و روانسازی
شده اس��ت ،از این رو انتظار میرود مردم با
سرعت باالتری وام را دریافت کنند.وزیر راه
و شهرسازی با بیان اینکه حدود  8هزار وام
ودیعه مسکن به مس��تأجران پرداخت شده
اس��ت از آماده تحویل بودن  5هزار مسکن
ملی خبر داد و افزود 40 :هزار واحد مس��کن
مهر نیز آماده افتتاح اس��ت ک��ه البته بدون
برگزاری مراس��م افتتاح تحویل آنها را آغاز
کردهایم.اسالمی درخصوص قیمت مصالح
ساختمانی نیز گفت :مسئوالن مربوطه باید
برای بازار و جلوگیری از گرانفروشی اقدامات
الزم را انج��ام دهند .متأس��فانه قیمت همه
کاالها لجامگس��یخته ش��ده است و در حق
مردم اجحاف میشود.وی با تصریح به اینکه
“همه از این وضعیت ناراضی هستند” گفت:
عضو س��تاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست
م��ا باید بتوانیم بازار را کنت��رل کنیم .دیروز
رئیس جمهور دس��تور داد ف��والد و مصالح
ساختمانی خارج از بورس عرضه شود در این
راستا دستورات الزم به وزارت صمت و ستاد
تنظیم بازار داده شده است.
واکنش چین به گزارش سازمان
تجارت جهانی علیه آمریکا

دولت چین اعالم کرد گزارش دیشب سازمان
تج��ارت جهانی نش��ان میدهد ک��ه آمریکا
مدتهاس��ت در حال نقض قوانین بینالمللی
اس��ت .به گ��زارش فارس به نق��ل از رویترز،
سخنگوی وزارت امور خارجه چین ،گفت حکم
دیشب سازمان تجارت جهانی ثابت کرد که
ای��ن آمریکا بود که قوانین تجارت بینالمللی
را نقض کرده است.وانگ ونبین ،سخنگوی
وزارت ام��ور خارجه چی��ن ،در یک کنفرانس
خبری کوتاه گفت کش��ورش امیدوار اس��ت
آمریکا به این حکم س��ازمان تجارت جهانی
احترام بگذارد 2 .ش��ب پیش هیأت سه نفره
س��ازمان تجارت جهانی حک��م داد که اقدام
آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات صدها میلیارد
دالر کاال از چین که در سال  2018انجام شد
نق��ض قوانین تجارت بینالملل بوده اس��ت.
آمریکا در س��ال  2018بر واردات  200میلیارد
دالر کاال از چین تعرفه اعمال کرد و دلیل این
اقدام خود را مقابله با سیاستهای تجاری چین
در اجبار شرکتها برای انتقال فناوری از یک
س��و و عدم رعایت قوانی��ن مرتبط با مالکیت
معنوی از سوی دیگر ،عنوان کرده است.
شاخص بورس ارتفاع  ۱.۷میلیون
واحد را پس گرفت

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
س��رمایه ،با ثبت رشد بیش از ۴۴هزار واحدی،
ارتفاع یکمیلیون و  ۷۰۰هزار واحد را هم پس
گرفت .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه
ش��اخص بورس لحظاتی پیش با ثبت رش��د
بی��ش از 49هزار واحدی از ارتفاع یک میلیون
و 700ه��زار واحد هم گ��ذر کرد.این در حالی
اس��ت که تا به این لحظه بیش از 4میلیارد و
538میلیون سهم و حق تقدم نیز بهارزشی بالغ
بر  6هزار و 4میلیارد تومان در 774هزار نوبت
توسط معاملهگران دست به دست شده است.
بیش��ترین اثر مثبت بر صعود و رکوردشکنی
ش��اخص بورس هم تا به این لحظه توس��ط
ش��رکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران
رقم خورده اس��ت.این گ��زارش میافزاید :در
بازارهای فرابورس نیز تاکنون با ثبت دادوستد
509میلیون ورقه بهارزش بیش از 1203میلیارد
تومان در 175هزار نوبت ،ش��اخص فرابورس
رش��د 266واحدی را تجربه ک��رده و در ارتفاع
17هزار و 716واحد قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

مدیرعام��ل ش��رکت تولید نی��روی برق
حرارت��ی گف��ت :متوس��ط هزینهه��ای
س��رمایهگذاری ارتق��ای ت��وان عمل��ی
واحده��ای گازی و س��یکل ترکیب��ی
حدود  30ی��ورو به ازای ه��ر کیلووات و
متوس��ط هزینههای س��رمایهگذاری رفع
محدودیتهای تولی��د واحدهای بخاری
 20یورو به ازای هر کیلووات بوده اس��ت.
به گ��زارش فارس ،عصر امروز محس��ن

 90درصد برق کشور در نیروگاههای حرارتی تامین میشود
طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی
در آیی��ن قدردان��ی از تولیدکنندگان برق
ضمن اش��اره ب��ه وضعیت خری��د برق از
فروش��ندگان بازار ،گفت :درآمدهای بازار
برق در پنج ماهه ابتدایی امس��ال رش��د
 21درصدی را نس��بت به سال گذشته را
تجربه کرده است.مدیرعامل شرکت برق
حرارتی با اش��اره ب��ه اینکه ظرفیت فعلی
نیروگاههای کش��ور به بی��ش از  84هزار

و  310مگاوات رس��یده اس��ت ،ادامه داد:
در  6ماه��ه ابتدایی امس��ال ،میزان تولید
نیروگاههای کش��ور با افزایش  4درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز
 184هزار میلیارد کیلووات س��اعت عبور
کرده است.وی با تاکید بر اینکه  165هزار
میلیارد کیلووات ساعت از این رقم مربوط
به نیروگاههای حرارتی بوده است ،تصریح
کرد :نیروگاههای حرارتی کشور از ابتدای

سال تا پایان تیرماه به عنوان دوره اوج بار
موفق به افزایش  11درصدی تولید انرژی
شدهاند.مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی
برق حرارتی ب��ا تاکید بر اینکه  90درصد
انرژی تولیدی کش��ور توسط نیروگاههای
حرارتی تامین ش��ده است ،گفت :حداکثر
توان همزم��ان نیروگاهه��ای حرارتی در
روزه��ای اوج بار رک��ورد  48هزار و 863
مگاوات بوده که این رقم نس��بت به سال
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گذشته افزایش  3.3درصدی داشته است.
این مقام مس��ئول ،در تش��ریح نرخ خرید
قیمت برق ،اظهار داش��ت :س��ال گذشته
در این بازه زمانی متوسط نرخ خرید برق
 550ریال بر کیلووات ساعت بوده که این
رقم امسال به  668ریال رسیده است .این
مهم در حالی است که در همین دوره نرخ
ارز با رشد  58درصدی و نرخ تورم با رشد
 27درصدی همراه بوده است.
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توقف و بازگشاییها
نمادهای بورس سلیقهای نیست

ارزآوری  ۲.۱میلیارد دالری صادرات بخش کشاورزی و غذا در پنجماهه نخست سال

توسعه کشاورزی یکی از راه های دستیابی به اقتصاد بدون نفت

گروه اقتصادی -میثم ترکیان :بسیاری از کشور ها با تکیه
بر صنعت کش��اورزی خود توانسته اند به رشد مطلوبی از
نظر اقتصادی و توسعه دست پیدا کنند .یک مقام مسئول
گفت:در پنجماهه نخست سال  ،۱۳۹۹محصوالت بخش
کش��اورزی و غذا با س��هم ۱۹.۹درصدی نس��بت به کل
صادرات غیرنفتی در همین بازه زمانی ،با وزن تقریبی سه
میلیون و  ۵۶هزار تنصادر ش��د .به گزارش وزارت جهاد
کشاورزی ،روحاهلل لطیفی ،سخنگوی گمرک با اشاره به
آمار تجارت پنجماهه نخست سال گفت :صادرات غیرنفتی
کشور در حدود  ۳۸میلیون تن است که بیش از  ۱۰میلیارد
و  ۷۰۰میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته و همچنین
برای واردات با حجم  ۱۳.۷میلیون تن ۱۳ ،میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر ارز از کش��ور خارج ش��ده است .به گفته او،
میزان تجارت فقط در مردادماه حدود پنج میلیارد دالر بوده
است.سخنگوی گمرک در ادامه افزود :محصوالت بخش
کشاورزی و غذا در صادرات ،سهم  ۱۹.۹درصدی نسبت
به کل صادرات غیرنفتی و در واردات سهم  ۲۹.۶درصدی
را از آن خود کردهاند.همچنین براساس آمارهای ارائه شده
از سوی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد
کشاورزی ،در پنجماهه نخست امسال ،محصوالت بخش
کشاورزی و با وزن تقریبی سه میلیون و  ۵۶هزار تن ،به
ارزش دو میلیارد و  ۱۳۰میلیون دالر ،به کشورهای عراق،
افغانس��تان ،امارات متحده عربی ،پاکس��تان ،فدراسیون
روسیه ،هند ،ترکیه ،ویتنام ،ترکمنستان و آلمان صادر شد.
همچنین واردات محصوالت بخش کش��اورزی و غذا با
 ۱۰میلی��ون و  ۸۸ه��زار تن و به ارزش چه��ار میلیارد و

 ۹۱میلی��ون دالر ۲۹.۶ ،درص��د از واردات غیرنفتی ۱۳.۸
میلیارد دالری را به خود اختصاص داده است.براساس این
آمار ،تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در پنجماهه سال
گذشته منفی سه میلیارد و  ۷۳۳میلیون دالر بوده ،اما در
مدت مش��ابه س��ال جاری با کاهش یک میلیارد و ۷۷۲
میلی��ون دالری به منفی یک میلی��ارد و  ۹۶۱دالر بهبود
یافته است و باوجود وزن تقریب ًا مشابه هفت میلیون تنی،
موجب شده تا ارز کمتری از کشور خارج شود.محصوالت
جالی��زی با حدود  ۷۲۱ه��زار تن ،گوجه فرنگ��ی تازه و
فرآوری ش��ده با حدود  ۳۹۵هزار تن ،سیبزمینی تازه و
فرآوری ش��ده  ۲۰۲هزارتن ،سیب با حدود  ۱۵۱هزار تن

و پیاز ،موس��یر و سیر با  ۱۰۱هزار تن ،رتبه پنج محصول
مهم از نظر وزنی را در صادرات محصوالت کشاورزی از
آن خود کردند .از نظر ارزش��ی نیز پسته با پوست تازه یا
خشک و مغز پسته  ۳۱۸میلیون دالر ،گوجه فرنگی تازه
و فرآوری ش��ده  ۲۱۸میلی��ون دالر ،محصوالت جالیزی
 ۱۶۶میلیون دالر ،شیر و محصوالت لبنی با  ۱۴۴میلیون
دالر و زعف��ران  ۶۷میلی��ون دالر برای کش��ور ارزآوری
داشتهاند.براساس این گزارش ،در صادرات محصوالت در
زیربخش زراعی با وزن باالتر از دو میلیون و  ۵۱هزار تنی
و به ارزش  ۸۵۷میلیون دالری ،گروه س��بزیجات با یک
میلیون و  ۳۲هزار تن و به ارزش  ۴۳۲میلیون دالر برای

با صادرات  550میلیون دالری؛

تحریمهاموجبتوسعهصنعتگیاهانداروییشد

مجری طرح گیاهان دارویی گفت :تحریمها باعث ش��د
که شرکتهای غذایی و دارویی از گیاهان دارویی داخل
بیشتر استفاده کنند و این صنعت توسعه بیشتری پیدا کرد
به طوری که امسال به ارزش  550میلیون دالر گیاهان
دارویی صادر ش��د .حس��ن زینلی مجری طرح گیاهان
دارویی وزارت جهاد کش��اورزی در گفتوگو با خبرنگار
فارس در پاسخ به این که وضعیت توسعه گیاهان دارویی
در کشور چگونه اس��ت،گفت :تحریمها اثر بسیار خوبی
روی توس��عه گیاهان دارویی گذاش��ت چرا که واردات با
محدودیتهایی انجام ش��ده و به دلیل این شرکتها و
کارخانهها به اس��تفاده بیشتر از محصوالت داخلی روی
آوردهاند به طوری ک��ه کارخانجات فرآوری و همچنین
تولید عصاره و اسانس با استفاده از گیاهان دارویی داخل
بیشتر فعال ش��دهاند.وی افزود :تأمین ارز هم مشکالتی
وجود داش��ت ،اما منش��ا خیر و برکت ش��د و شرکتها
واردات کمتری کردند و باعث شد آنها از گیاهان دارویی
اخلی بیش��تر استفاده کنند.زینلی در پاسخ به اینکه اقبال
به استفاده از گیاهان دارویی در کشور چگونه است،گفت:
طی سالهای گذشته فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی
در کش��ور رشد کرده و درخواستها برای استفاده از این
محصول هم بیش��تر شده است و نس��بت به سالهای
گذش��ته توس��عه بیش��تری را در بخش گیاهان دارویی

شاهد هستیم .مجری طرح گیاهان دارویی گفت :امسال
 25هزار هکتار کش��ت جدید گیاهان دارویی در کش��ور
انجام میش��ود و این به دلیل تقاضا و نیازی اس��ت که
در بازار احس��اس میشود.وی گفت :حمایتهایی هم از
تولیدکنندگان گیاهان دارویی در دو بخش تس��هیالت و
یارانهای انجام میشود.به گفته این مسؤول ،وامهای 12
تا  14درصد برای کاش��ت و تولی��د ،وامهای  16درصد
برای ایجاد زنجیره ارزش تبدصنایع تبدیلی و همچنین
وامه��ای  15و  18درص��د برای س��رمایهگذاری در این
بخش اختصاص مییابد.مجری ط��رح گیاهان دارویی
میزان تس��هیالتی که برای این بخش داده میش��ود را
از یک میلیارد تا  10میلی��ارد تومان عنوان کرد و گفت:
هیچ مشکلی از نظر تس��هیالت وجود ندارد و در مقابل
طرحی که تولیدکنندگان ارائه میدهند تس��هیالت ارائه
میش��ود.مجری طرح گیاهان داروی��ی ارزش صادرات
گیاهان دارویی را امس��ال  550میلیون دالر عنوان کرد
و گفت :نس��بت به سال گذشته رش��د  5درصدی داشته
اما این رشد در شرایط وجود کرونا و مشکالت صادراتی
بوده است که البته ظرفیتهای زیادی برای صادرات در
کشور وجود دارد.زینلی میزان واردات را هم  180میلیون
دالر عنوان کرد و گفت:معموال میزان صادرات سه برابر
واردات در بخش گیاهان دارویی است.

کشور ارزآوری داشتهاند .همچنین میتوان به محصوالت
جالیزی با  ۷۲۱هزار تن و ارزش  ۱۶۶میلیون دالر ،گوجه
فرنگی تازه و فرآوری شده با  ۳۹۵هزار تن به ارزش ۲۱۸
میلیون دالر ،سیبزمینی تازه و فرآوری شده با  ۲۰۲هزار
ت��ن به ارزش  ۵۳میلیون دالر ،پیاز و موس��یر  ۱۰۱هزار
تن به ارزش  ۳۷میلیون دالر و همچنین گیاهان دارویی
پرورش��ی با  ۳۶هزار تن به ارزش  ۳۶میلیون دالر اشاره
کرد.همچنین در صادرات زیربخش باغی با وزن تقریبی
 ۶۳۳هزار ت��ن و به ارزش  ۸۳۳میلیون دالر ،میتوان به
صادرات محصوالت باغی همچون پس��ته با بیش از ۴۴
هزار تن وزن به ارزش  ۳۱۸میلیون دالر ،زعفران با وزن
 ۷۷تن ب��ه ارزش  ۶۷میلیون دالر ،خرما با وزن  ۶۵هزار
تن به ارزش  ۵۸میلیون دالر ،سیب با وزن  ۱۵۱هزار تن
به ارزش  ۵۶میلیون دالر و انگور تازه و خش��ک ش��ده با
وزن  ۴۴ه��زار تن به ارزش  ۵۵میلیون دالر اش��اره کرد.
همچنی��ن چ��ای ایرانی با وزن  ۳هزار ت��ن ۳.۵ ،میلیون
دالر ارز را برای کشور به ارمغان آورده است.دو زیربخش
جنگل و مرتع و دامپزش��کی به ترتیب با وزن  ۷هزار تن
و  ۲۴۹ت��ن ،ارزآوری  ۱۱میلی��ون دالری و  ۲.۸میلیون
دالری را به همراه داشتهاند.قابل ذکر است وزن صادرات
زیربخشهای کشاورزی و غذا در مجموع به سه میلیون
و  ۵۶هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود دو
میلیارد و  ۱۳۰میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشتهاند.
با این تفاسیر به نظرمی رسد یکی از راههای جدی برای
دستیابی به اقتصاد بدون نفت توسعه کشاورزی همزمان
با صادرات محصوالت ان باشد.

سخنگوی انجمن لبنی کشور مطرح کرد

قابلیتخودکفاییدرتولیدکره

ب��ه دنبال حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات کره
و افزای��ش قیمت این محصول در بازار؛ توجه به
تولید آن در داخل افزایش یافته و گفته می شود
در شرایط فعلی واردات این کاال صرفه اقتصادی
ندارد.ب��ه گ��زارش خبرنگار مهر ،ط��ی روزهای
گذشته افزایش  ۲برابری قیمت کره در بازار سر و
صدای زیادی به پا کرده است .به گفته مسئوالن
صنعت لبنیات کش��ور ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
واردات کره که حدود دو س��ال قبل انجام ش��د
و اتمام ذخایر کرهای که با ارز دولتی وارد ش��ده
بود دلیل گرانی این کاال است.همچنین فعاالن
صنعت لبنی و دامداری کشور معتقدند که ما قادر
به تأمین کره مورد نیاز در داخل هستیم و نیازی
به واردات آن نداریم.در همین زمینه محمدرضا
بنی طبا ،سخنگوی انجمن لبنی کشور در گفتگو
با مهر عنوان کرد :س��ال  ۱۳۹۷با شدت گرفتن
تحریمها دولت تصمیم گرفت حدود  ۴۵هزار تن
کره با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کند و  ۱۳ش��رکت
لبنی این واردات را انجام دادند .این واردات طی
مدت س��ه ماه انجام شد و تمام این  ۴۵هزار تن
کره تا آخر خردادماه  ۹۸وارد کش��ور شد ضمن
اینکه بعد از این واردات ارز  ۴۲۰۰تومانی دیگر به

واردات کره تعلق نگرفت و حذف شد .وی درباره
اینکه عنوان میشود شیر تولیدی در کشور چربی
الزم را برای تولید کره ندارد نیز توضیح داد :این
مساله صحیح است گاوهای کشور عمدت ًا از نژاد
هولش��تاین هستند که چربی ش��یر این نژاد کم
اس��ت البته اخیراً نژادهای جدیدی نیز وارد شده
که آنها چنین مشکلی ندارد ضمن اینکه مصرف
س��رانه لبنیات و شیر در کش��ور ما کاهش یافته
و چون هم اکنون با ش��یر مازاد مواجه هس��تیم
از محل چربی این محص��ول مازاد چربی مورد
نیاز برای تولید کره تأمین میش��ود.بنی طبا نیاز
ساالنه کشور به کره را حدود  ۳۵هزار تن اعالم
و اضافه کرد :کارشناسان پیش بینی میکنند که
با افزایش قیمت کره ب��ه احتمال قوی مصرف
آن در کش��ور کاهش مییابد و همین مساله نیز
باعث خواهد ش��د تولید داخل ب��رای تأمین نیاز
کافی باش��د.وی با بیان اینکه حج��م زیادی از
کره وارداتی به کش��ور از نیوزلند وارد میش��د و
بنابراین طعم تمام کرهها نیز یکسان بود ،گفت:
االن به تعداد برندهایی که در کش��ور داریم کره
با طعمهای مختلف تولید خواهد شد که این نیز
اتفاق بسیار خوبی است.

مودیان متخلف ،قضایی می شوند؛

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معامالت صوری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های
غیرواقع��ی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مش��خص کرد .به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور
مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را
به منظور دریافت مالیات مش��خص کرد .در این مقرر تاکید شده با فراخوان
مودی فرصت یک ماه به منظور اعالم خریدار و فروش��نده در معامالت داده
شود.رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعالم کرده در صورت
عدم معرفی یا شناس��ایی اطالعات خریدار و فروش��نده ،وفق ماده  274که
مربوط به مجازات در محاکم قضایی اس��ت ،اس��تفاده شود.در این بخشنامه
آمده اس��ت :پیرو بخشنامه ش��ماره  ۲۳/۹۵/۲۰۰مورخ  ۲۸/۲/۱۳۹۹موضوع
نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی ،ضمن تاکید بر اجرای مفاد
بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات على الخصوصی سال
های  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد
حسابرس��ی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را
که اس��امی آنها در اسناد و مدارک تس��لیمی اعالم نشده ،ارائه نماید.بدیهی

اس��ت در راس��تای این بند همکاری الزم با مودی مورد حسابرسی به عمل
آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان
واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخش��نامه مذکور به شرح زیر اقدام
ش��ود.هرگاه بر اس��اس مدارک و مستندات ارائه ش��ده توسط مودیان واقعی
(خریدار و فروش��نده ی��ا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودی��ان صوری بعنوان
خریدار با فروش��نده) و با اطالعات واصله از س��ایر اش��خاص مشخص شود
مودی واقعی نس��بت به خرید از مودی��ان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری
با فروش به آنها اقدام نموده است ،در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:
نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام
نمایند .مگر اینکه مودی نس��بت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در
صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور
از فروشنده واقعی ،مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش
افزوده محسوب می شود .همچنین می بایست در مواردی که قبال نسبت به
پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه
مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با توجه به عدم

پرداخت مالی��ات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند .با توجه به عدم
صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی ،نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور
صورتحس��اب موضوع مواد  ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مس��تقیم مصوب
 ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و  ۱۶۹قان��ون مالیات های مس��تقیم مص��وب ۳۱/۴/۱۳۹۴
حس��ب مورد و همچنین بند  ۲ماده  ۲۲قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام
نمایند .نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معامالت خرید با فروش
موضوع مواد  ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مس��تقیم مصوب ۳۷/۱۱/۱۳۸۰
و  ۱۶۹قانون مالیات های مس��تقیم مصوب  ۳۱/۴/۱۳۹۴حسب مورد نسبت
به معامالت با مودیان صوری اقدام نمایند .در صورت عدم معرفی خریدار و
فروشنده واقعی تمام یا بخش��ی توسط اینگونه مودیان برای معامالت سال
ه��ای  ۱۳۹۵و ب��ه بعد ،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نس��بت به معامالت
غیر واقع��ی در اجرای مقررات مواد  ۲۳۰و  ۲۷۴قانون مالیات حس��ب مورد
در اجرای شیوه نامه شماره  ۵۷/۹۷/۲۰۰مورخ  ۱۶/۴/۱۳۹۷اقدام نمایند .در
صورت شناس��ایی با معرفی فروشنده با خریدار واقعی ،ادارات امور مالیاتی با
رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

جزئیات ساخت  3آزادرا ه در کریدو ر ترانزیتی کشور

نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور توسعه
زیربنایی و طرحهای ویژه با اشاره به تکمیل
آزادراه سردار شهید س��لیمانی ،از آمادهشدن
آزادراه غدی��ر در دهه فجر امس��ال و تکمیل
آزادراه اصفهان-ش��یراز در نیمه اول س��ال
 1400خب��ر داد .محمدحسین میرش��فیع در
گفتوگو ب��ا فارس ،درب��اره آخرین وضعیت

آزادراهی برای سرعت  130کیلومتر آماده میشود

پروژهه��ای آزادراه��ی کش��ور ،اظه��ار
داش��ت :مهمترین پروژه آزادراهی کشور که
امسال افتتاح میشود ،آزادراه کنارگذر جنوبی
تهران است که به آزادراه غدیر تغییر نام یافته
اس��ت.وی ادامه داد :این آزادراه با مشارکت
 70درصدی قرارگاه س��ازندگی خاتماألنبیاء
و پیمانکاری قرارگاه در حال تکمیل است و

یکی از مزیتهای ویژه پروژه این اس��ت که
ب��ا تالشهای پیمانکار ،جلوتر از برنامهزمان
بندی اجرا قرار دارد.

تأثی�ر آزادراه غدی�ر در عملیات ترانزیت

جادهای

نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور توسعه
زیربنایی و طرحهای ویژه اظهار کرد :آزادراه

غدی��ر  158کیلومت��ر ط��ول دارد و در واقع
کنارگذر اس��تانهای تهران و البرز محسوب
میش��ود ،با تکمیل این آزادراه خودروهایی
ک��ه از جنوب کش��ور قصد تردد به ش��مال،
غرب و ش��رق کش��ور را دارند ب��ه محدوده
تهران و کرج وارد نمیشوند.میرشفیع افزود:
آزادرا ه غدی��ر ،آزادراه قم  -گرمس��ار ،آزادراه

قم  -تهران ،آزادراه س��اوه  -تهران و آزادراه
ته��ران  -قزوین را به ه��م متصل میکند،
بنابراین با تکمیل آن ،ترافیک سنگین کنونی
جن��وب تهران نخواهیم
در آزادراه آزادگان و
ِ
داش��ت ،همچنین زمان سیر برای کامیونها
و س��واریها کاهش مییاب��د و در عملیات
ترانزیت جادهای بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق
بهادار در خصوص توقف و بازگش��ایی نمادها
به دلیل نوس��ان مثبت یا منف��ی  ۲۰درصد و
 ۵۰درصد به سنا توضیح داد .به گزارش مهر
به نقل از سازمان بورس ،سعید محمدعلیزاده
اظهار داشت :طبق مواد  ۱۷مکرر و  ۱۷مکرر
یک ،دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت
بورس اوراق بهادار در تهران و مواد  ۱۲مکرر
یک و  ۱۲مکرر دو دستورالعمل اجرایی نحوه
انج��ام معام�لات اوراق به��ادار در فرابورس
ایران ،در صورتی که قیمت پایانی سهم طی
پن��ج روز معامالتی متوالی بیش از  ۲۰درصد
افزایش یا کاهش یابد ،نماد معامالتی پس از
یک س��اعت توقف مجدداً ش��روع میشود و
اگر این توقف در س��اعت آخر معامالت باشد
نماد در روز بعد بازگشایی میشود.وی افزود:
همچنی��ن در صورتی که قیم��ت پایانی طی
 ۱۵روز معامالت��ی متوالی بیش از  ۵۰درصد
افزایش یا کاهش یابد ،نماد متوقف میش��ود
و بورس مربوطه از ناش��ر درخواست برگزاری
کنفرانس اطالعرسانی میکند که ناشر تا دو
روز کاری فرصت دارد پاس��خ سواالت مطرح
ش��ده از س��وی تحلیلگران را بدهد و سپس
نماد با محدودیت دامنه نوس��ان بازگش��ایی
میشود.محمدعلیزاده همچنین تصریح کرد:
موضوع توقف و بازگش��ایی کام ً
ال به صورت
سیس��تمی اتفاق میافتد و به صورت دستی
یا تصمیم سلیقهای نیس��ت و نحوه عملکرد
سیس��تم تفاوت��ی در بازار نزول��ی یا صعودی
ندارد.وی توضیح داد :یکی از نکات مهمی که
فعاالن بازار باید در نظر بگیرند اینکه ،ممکن
است روند قیمتی یک سهم در چند روز متوالی
بیش از پنج روز مثبت یا منفی بوده باشد ولی
طبق الگوریتم سیستم اگر به هر دلیل از جمله
ارس��ال اطالع��ات با اهمیت نم��اد متوقف و
مجدداً بازگش��ایی شود ،تعداد روزهای نوسان
مثبت یا منفی قیمت س��هام از زمانی که نماد
بازگشایی شده است ،در نظر گرفته میشود.
جزئیات تغییرات طرح مجلس برای
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

جزئیات تغییرات ط��رح مجلس برای تعیین
نرخ خری��د تضمینی گندم در س��ال زراعی
 ۱۴۰۰ -۹۹اع�لام ش��د .علی قل��ی ایمانی
نای��ب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو
با تسنیم اظهار کرد :شورای اقتصاد در جلسه
دوشنبه خود با وجود طرح موضوع نرخ خرید
تضمینی گندم برای س��ال زراعی جدید ،به
دلی��ل طرح دو فوریتی مرتب��ط در مجلس،
تصمیم گیری در این ارتباط را به جلس��ات
بعد موکول کرد.وی افزود :در صورتی که این
طرح دو فوریتی دیروز در صحن علی مجلس
رای بیاورد به ش��ورای نگهبان خواهد رفت
و در ص��ورت تایید این ش��ورا  ،قیمت خرید
تضمینی گندم امسال با شرایط متفاوتی اجرا
می ش��ود.نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران
ادام��ه داد :با توجه ب��ه اهمیت خودکفایی در
تولید گندم این موضوع روز سه شنبه با حضور
نمایندگان تشکل های تولیدی از جمله بنیاد
ملی گندمکاران در کمیس��یون کش��اورزی
مجلس ش��ورای اس�لامی مورد بررسی قرار
گرفت.وی تصریح کرد :بر اس��اس این طرح
برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به جای
اینکه ش��ورای اقتصاد ن��رخ این محصول را
تعیین کند ،قیمت در ش��ورایی با حضور وزیر
جهاد کش��اورزی ،رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه و نماینده تشکل های تولید و با حضور
دو ناظر از مجلس شورای اسالمی با در نظر
گرفت��ن هزینهه��ای تولید تعیین میش��ود.
ایمان��ی با بیان اینکه در صورت تصویب این
طرح منبعد وزیر باید در خصوص تعیین نرخ
خرید تضمینی به مجلس پاس��خگو باش��د
اظهار داش��ت :در گذش��ته با توجه به اینکه
مجلس نمی توانست شورای اقتصاد را برای
پاسخگویی و اس��تیضاح به مجلس بیاورد با
این قانون جدید وزیر جهاد کش��اورزی باید
در مقابل نمایندگان مردم پاسخگو باشد.نایب
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت :نرخ
پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید
تضمینی گندم با در نظر گرفتن هزینههای
تولید در سال جاری  5500تومان و نرخ مورد
نظر شورای اقتصاد  3200تومان است.

