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مصوبات تلفیق برای شفاف سازی
تراکنش های بانکی و حساب ها
تعیین تکلیف حساب های بانکی و اموات ،الزام به
اظهار «بابت» در تراکنش های بانکی

کمیسیون تلفیق با افــزودن چند بند به الیحه
بودجه،99نظامبانکیرابهشفافسازیومبارزه
باپولشوییازطریقحسابهایبانکیمشکوک
ملزم کرد.به گــزارش تسنیم ،بررسی مصوبات
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹نشان میدهد،
درصورتتصویببندهایمرتبطباتراکنشهای
بانکی در صحن علنی مجلس ،در سال بعد کلیه
حساب های فاقد شناسه شهاب مسدود می شود
و خدمات بانکی به فعالیت های غیر مجاز مثل
استفاده از حساب اموات ارائه نمیشود.وزارت
اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است
حداکثر تا پایان اردیبهشت  99مصادیق فعالیت
هــای پرخطر و غیر مجاز اعــم از یکسان نبودن
مالک پایانه فروش و ذی نفع آن ،فعالیت حساب
های بانکی اموات و شرکت های منحل شده یا
ورشکسته را تعیین و ضوابط اجرایی آن را تهیه
کند و به تصویب شورای عالی مبارزه با پول شویی
برساند.براساس بندی دیگر ،از ابتدای تیر 99
کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به
استثنای تراکنشهای مبتنی بر کارت و پرداخت
وجه چک های عادی و رمزدار صادر شده در سال
 ،99مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت کننده و
دریافت کننده است.

جزئیات تغییر سهم شرکت ملی
نفت در بودجه
سهم متفاوت شرکت ملی نفت از هر میدان،
جایگزین سهم  14.5درصدی از درآمد فروش
نفت یا گاز می شود

حسین بردبار-معاون دفتر انرژی سازمان برنامه
و بودجه از تغییر رابطه مالی بخش نفت و گاز با
دولتدرقوانین بودجهسالهایآیندهخبرداد.به
گزارشخراسان،دکتراحمدزراعتکار،درنشست
آموزشی سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار
ما گفت :هم اکنون سهم شرکت ملی نفت از
درآمدهای نفتی و گازی در قوانین سالیانه بودجه
 14.5درصد از مجموع نفت و گاز تولیدی است.
وی افزود :در رویکرد جدید وزارت نفت باید هزینه
تولید مشتمل بر هزینه های جاری و سرمایه ای
هر یک از میادین را مشخص کند و به شورای
اقتصاد ارائــه دهد و بر این اساس قراردادهای
نگهداشت تولید و افزایش ظرفیت تولید منعقد
شود .زراعتکار با بیان ایــن که مــدل تخصیص
 14.5درصد درآمدهای نفتی ویژه ماست و در
جهان به این شیوه کار نمی کنند ،ادامــه داد:
مجلس ما را مکلف کرده است که رابطه جدید
مالی بین دولت و بخش نفت تعریف کنیم و ارائه
دهیم که این موجب شد طرحی جدید در نظر
بگیریم.معاون دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه
با یادآوری این که ما از برخی از میادین نفتی مان
بیش از  60تا  90ســال استخراج داشته ایم،
افزود :برخی از میادین گازی نیز تمام شده است
و تولید ما در پارس جنوبی به تدریج از سال های
آینده کاهش می یابد .تولید میدان های نفتی یک
منحنی دارد که در یک جا به حداکثر می رسد و در
نهایت افت می کند .در این شرایط اگر درآمدهای
تولید کفاف هزینه های آن را نکند ،میزان تولید
کاهش می یابد.

وی ادامــه داد :بر همین اســاس به ایــن نتیجه
رسیدیم که به جای تعیین یک عدد کلی (14.5
درصــد) برای همه میدان های نفتی ،به بخش
های ذی ربط تکلیف کنیم که بــرای هریک از
میدان ها هزینه ها و برنامه تولید را مشخص
کنند و براساس آن قرارداد ببندند تا ان شاء ا...
با افزایش منابع نفتی کشور ،سهم هر یک از ذی
نفعان اعم از دولت ،صندوق توسعه و صنعت نفت
نیز از مجموع درآمد حاصل شده افزایش یابد.
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پزشکان ،کماکان در فهرست هشدار
سازمان مالیاتی

گامبلندبورسبهسمت
قله 400هزارواحدی

مسئوالن سازمان مالیاتی در پاسخ به
این اعــام مــردم که برخی پزشکان از
کارت خوان های غیر مرتبط استفاده
میکنند،توصیهمیکنندکهشهروندان
موارد را از طریق تلفن  1526اطالع
دهند .آن ها تاکید می کنند که عالوه
بر جرایم متخلفان ،مالیات واقعی آن
ها از طریق داده های سازمان مالیاتی
محاسبهخواهدشد.
بر اساس قانون بودجه  ، 98پزشکان
مکلف شده اند با نصب کــارت خوان،
مالیات مربوط به درآمــدهــای خود را
به طور شفاف بپردازند .با این حال،
خــبــرگــزاری فـــارس ،از اع ــام برخی
شهروندان خبر داده که گفته اند برخی
صنوف به خصوص مطب پزشکان ،از
کارت خوان های غیر مرتبط استفاده
می کنند و برای کارت کشیدن سلیقه
ایرفتارمیشود.
در ایــن ب ــاره ،خــانــی ،مــعــاون فناوری
اطــاعــات و ارتباطات ســازمــان امور
مالیاتی با این توصیه که شهروندان از
طریق سامانه ارتباط مردمی با تلفن
 1526مــوارد مشابه را اطالع دهند،
گفت :ســازمــان مالیاتی در صــورت
اعالمچنینمواردیمکلفاستبهاین
موضوعورودوآنراازطریقدفترمبارزه
باپولشوییوفرارمالیاتیباحساسیت
پیگیریکند.
این تخلفات در شرایطی از سوی مردم
اع ــام مــی شــود کــه مسیحی معاون
درآمدهایمالیاتیسازمانامورمالیاتی
به خبرگزاری مهر گفته است :تاکنون
حدودنیمیازپزشکاندرسامانهمذکور
ثبتنامکردهاند.

شاخص کل بورس تهران که از ابتدای این هفته موج صعودی
بسیار پرقدرتی را آغاز کرده است ،دیروز هم با جهش  4.4درصدی
توانست خود را به رکورد تاریخی  392هزار واحد برساند.
به گزارش خراسان ،با رشد دیروز ،رشد شاخص در هفته جاری
به  32هزار واحد رسید .این در حالی است که هفته قبل بر اثر
تنش های نظامی ،بازار  30هزار واحد افت کرده بود .هفته قبل،
حقوقی ها حمایت قابل توجهی از بازار انجام دادند و در قیمت های
پایین خریدار بودند و طی هفته جاری به مرور در حال عرضه سهام
خریداری شده در هفته قبل و شناسایی سود هستند.
رشد پرشتاب بورس و فرابورس در حالی ادامــه دارد که اخبار
بنیادین و حتی گــزارش های  9ماهه همچنان در حاشیه قرار
گرفته و تنها جریان نقدینگی و نحوه عرضه حقوقی ها و حجم خرید
حقیقی هاست که تعیین کننده روند بازار است.
در اکثر نمادهای بزرگ ،شاهد فروش سنگین حقوقی ها هستیم.
مثال دیروز در نماد سایپا حقوقی ها  63درصد فروش و تنها  3درصد
خرید را به خود اختصاص دادند .در نماد بانک ملت هم  84درصد
فروش مربوط به حقوقی ها بود .این موضوع (عرضه حقوقی ها) در
معامالت دیروز طی ساعاتی موجب بازشدن صف های خرید شد
اما هجوم مجدد حقیقی ها برای خرید ،دوباره صف های سنگینی
ایجاد کرد .در مجموع حدود  900میلیارد تومان سهام از حقوقی
ها به حقیقی ها منتقل شد .این شرایط در کنار بازگشایی نماد فوالد
مبارکه باعث شد تا شاخص کل یک رشد کم نظیر  4.4درصدی را
تجربه کند .انتظار می رود طی دو روز باقی مانده از هفته جاری ،موج
عرضه حقوقی ها و خرید حقیقی ها بازار را در کانال  400هزار واحد
به تعادل برساند .به این ترتیب حقوقی ها که هفته گذشته در شرایط
نامناسب بورس با خرید سنگین ،از بازار حمایت کردند ،اکنون در
قیمت های باالتر سهام خریداری شده را فروختند.
اگرچهتحلیلگرانمعتقدندعلتاصلیجهشسهامدرمقطعفعلی،
جبران ریزش هفته قبل و همچنین جریان نقدینگی ناشی از موج
خوش بینی است اما برخی رویدادهای واقعی نیز در حال رخ دادن
است .از جمله بازارهای جهانی دیروز هفته خود را عمدتا مثبت آغاز
کردند .گزارش های عملکرد  9ماهه شرکت ها هم به مرور در حال
ارسال است که در برخی گروه ها عملکرد مناسبی را نشان می دهد.

چگونه بفهمیم کارت خوان مطب به سازمان مالیاتی متصل است؟

ویاینرایادآورشدهاستکهقطع ًابرای
پزشکانیکهازقانونتمکیننمیکنند،
جرایمالزمپیشبینیشدهاست.
یکی از این جرایم آن است که پزشکانی
کهدستگاهکارتخوانرانصبنکنند،
 ۲درصد درآمدشان به عنوان جریمه
دریــافــت خــواهــد شــد ،همچنین این
پزشکان از تسهیالت مربوط برخوردار
نخواهندشد.
وی ابــراز اطمینان کــرده که سازمان

مالیاتی قطع ًا به شیوههای مختلف و
با مراجعه به دادهه ــای موجود سعی
خواهد کرد به مالیات واقعی پزشکان
دسترسیداشتهباشد.
درخور ذکر است ،مرکز پژوهش های
مجلس ،مالیات پزشکان را حــدود
 6700میلیارد تومان در سال تخمین
زده اســت .بــا ایــن حــال ،طبق اعــام
سازمانامورمالیاتی،مالیاتاینصنف
صرف ًا 150میلیاردتومانبودهاست.

چگونه بفهمیم کارت خوان پزشک به سازمان مالیاتی وصل است؟
عالوهبرنبودکارتخوان،متصلبودنکارتخوانبهسازمانمالیاتینیزبرای
اصنافیکهداشتنکارتخوانبرایآنهاتکلیفشدهاست،اهمیتدارد.براین
اساس ،این سوال به وجود می آید که چطور متصل بودن کارت خوان به سازمان
مالیاتیراتشخیصدهیم؟طبقگزارشعیارآنالیندراینباره،اینموضوعرامی
توان از روی رسید کارت خوان مربوط متوجه شد .با توجه به خبر یادشده ،رسید
کارت خوان مطب های متصل به سازمان مالیاتی سه ویژگی دارد :اول :شماره
مالیاتی در جلوی عبارتی به همین نام روی آن درج شده است .دوم :عالمت
سازمانمالیاتیدرآندرجشدهاست.سوم:حاویکدکیوآراست.

عرضه پر حجم حقوقی ها و تقاضای سنگین
حقیقی ها ورق بورس را برگرداند

در مراسم چهارمین دوره اعطای نشان امین الضرب

ناطقنوری:ضررخصولتیسازیبیشترازدولتیبودنشرکتهاست
بــردبــار-عــضــو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشــاره به اجــرای نادرست سیاست
های ابالغی اصل  44و خصوصی سازی در
کشور گفت :سرانجام اجــرای این سیاست
ها ،خصولتی سازی برخی از بنگاه ها شد که
ضررش بیشتر از دولتی بودن آن هاست.
بهگزارشخراسان،حجتاالسالموالمسلمین
علی اکبر ناطق نوری در مراسم چهارمین دوره
اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر
کشور با بیان این که اهمیت اجــرای درست
سیاست های اصل  44به حدی بود که رهبری
شخصاومستقیمبرخیازجلساتآنرامدیریت
میکردند،افزود:متاسفانهاجراینادرستاین

سیاست ها به خصولتی شدن برخی از بنگاه ها
انجامیدکهضررآنازدولتیماندنآنهابیشتر
استزیرابنگاهدولتیازقوانیندولتتبعیتمی
کندولیبنگاهخصولتیمانندشیربییالودمو
اشکمیاستکهانتظامندارد.
وی همچنین با ی ــادآوری نامه نگاری با امام
راحل(ره)درزمانیکهمسئولیتوزارتکشوررا
داشت،گفت:مندرنامهایخطاببهامام(ره)
نوشتم که با هر چیزی که کار را از دست مردم
بگیرد مخالف هستم و باید به سمت مردمی
سازیدولتبرویمنهدولتیکردنمردموباید
از تجربیات جهان در این خصوص استفاده
کنیم.مسعودخوانساریرئیساتاقبازرگانی

شاخص

تهراننیزدرچهارمیندورهمراسماعطاینشان
امینالضرببهکارآفرینانبرتر،اظهارکرد:این
کهکارآفرینانکشوردرتحریموجنگاقتصادی،
ب و کاری متناسب با این
کلنگ راهاندازی کس 
زمانهرابرزمینمیزنند،یعنیحماسهآفریدهاند
ومیتوانندالگوومولدباشند.
ویافزود:کارآفرینان،سرمایههایانسانیاین
کشور به حساب میآیند و در چندین دهه باید
آنها به نمادهایی از وطنپرستی ،دینداری و

انسان دوستی تبدیل میشدند ،اما افسوس
که نگاه توام با سوءظن اجازه نداد چنین اقدام
مهم و مشروعی صورت گیرد.
وی ادامه داد :امروز کجای این کشور میتوان
موزهای از صنعت ،کارآفرینی و اقتصاد پیدا
کرد؟ چرا در هیچ کتاب درسی ،نامی از آنها
نیست؟
درایـــن مــراســم از هشت کــارآفــریــن برتر در
حوزههایمختلفتجلیلوقدردانیشد.

موج جدید کاهش قیمت گوشت
قیمت گوشت از شهریور امسال وارد روند
نزولی شده و طی این مدت حدود  14درصد
افت کرده است (قیمت دام کشتار از  75به
 65هزار تومان رسیده است) .آخرین موج
کاهشی هفته قبل رخ داد و به نظر می رسد
با توجه به بهبود بارندگی ها و تولید علوفه
خودرو و کاهش قیمت دام زنده ،با کاهش
حاشیه سود واسطه گری و خرده فروشی،
کاهش قیمت گوشت همچنان ادامه یابد.
منبع داده هاitpnews :

بازار خبر

ایران قیمت نفت خود را
افزایش داد
فارس -رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت :ایران
قیمت رسمی نفت سبک خود برای فروش در
آسیا در ماه فوریه (بهمن-اسفند) را  3.35دالر
باالتر از متوسط قیمت عمان/دبی در هر بشکه
قرار داد ،که  10سنت از ماه پیش بیشتر است.
قیمت نفت سبک ایــران در مــاه ژانــویــه (دی-
بهمن)  3.25دالر در هر بشکه باالتر از متوسط
قیمت دبی/عمان بوده است .نفت سنگین ایران
نیز در ماه فوریه از متوسط قیمت نفت عمان/
دبی  90سنت بیشتر تعیین شده که افزایش 50
سنتی را نشان میدهد.

 124هزار نفر در طرح
کارورزی ثبت نام شدند
تسنیم -مطابق آخرین آمار ،تعداد قراردادهای
منعقد شــده در طــرح ک ــارورزی و طــرح مشوق
کارفرمایی  36هزار و  524و تعداد واحدهای
پــذیــرنــده حـــدود  16هـــزار و  862و تــعــداد
داوطلب های ثبت نام شده واجد شرایط 124
هزار و  398بوده است.

دالر در آستانه بازگشت
به کانال  12هزار تومان
آخرین خبر  -صرافیهای بانکها از صبح
دیروز ،قیمت دالر را برای فروش به مردم13 ،
هزار و  20تومان اعالم کردهاند که نسبت به روز
پنج شنبه کاهش  30تومانی داشت.

