
نسخه جدید اندروید نرم افزار موبایلی 
همراه کارت رفاه اجرایی شد

در راس��تای تس��هیل و تس��ریع ارائه انواع خدمات 
نوین بانکی، نسخه جدید اندروید نرم افزار موبایلی 

همراه کارت رفاه اجرایی شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، به 
منظور گسترش خدمات الکترونیک، بهبود کیفیت 
و افزایش رضایت مش��تریان از این خدمات، نسخه 
جدید اندروید نرم اف��زار موبایلی همراه کارت رفاه 
با قابلیت های جدی��د در پورتال بانک بارگذاری و 
اجرایی شد.بر اساس این گزارش، خدمات و قابلیت 
های جدید اضافه ش��ده به این نسخه جدید به این 

شرح است: 
• ام��کان انجام تراکن��ش بدون نیاز ب��ه ورود رمز 
دوم پوی��ای کارت • امکان دریافت رمز دوم پویا از 
طری��ق پیامک برای کارت ه��ای بانک رفاه و بانک 
های عضو ش��بکه ش��تاب که س��امانه هریم آن ها 
فعال شده اس��ت. • امکان پرداخت قبوض شرکت 
ه��ای خدماتی، قبوض جریمه و ح��ق بیمه تامین 
اجتماعی با تمام کارت های عضو ش��بکه شتاب.• 
ام��کان دریاف��ت رم��ز دوم پوی��ای کارت از طریق 
ورود رمز دریافت OTP کارت • امکان مش��اهده 
اطالعات حس��اب متصل ب��ه کارت های بانک رفاه 
از جمله نام و نام خانوادگی دارنده کارت، ش��ماره 
حساب و ش��ماره شبای متصل به کارت و وضعیت 
فع��ال/ غیر فع��ال بودن کارت. • ام��کان غیر فعال 
س��ازی رم��ز دوم پویا و ایس��تای کارت های بانک 
رف��اه  • امکان تغییر رمز دوم کارت های بانک رفاه 
• امکان مس��دود س��ازی کارت ه��ای بانک رفاه • 
پرداخت خیریه • امکان فراخوانی مستقیم سامانه 

های اینترنتی و برنامه های موبایلی بانک رفاه

نسخه جدید همراه بانک پاسارگاد برای 
سیستم عامل اندروید رونمایی شد

نسخه جدید سامانه همراه بانک پاسارگاد مخصوص 
سیس��تم عامل اندروی��د، با قابلیت ه��ای جدید و 

کاربردی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، امکاناتی 
از قبی��ل امکان فیلتر س��پرده پیش��رفته، امکان به 
اش��تراک گذاری تصویر کارت، دریافت رمز پویا در 
تمام تراکنش ه��ای کارتی، امکان کپ��ی رمز پویا، 
ذخیره یا عدم ذخیره cvv2 درگوش��ی به انتخاب 
کاربر و نمایش پیام در زمان مس��دود کردن کارت 
به این س��امانه افزوده شده است.بر اساس این خبر، 
سامانه همراه بانک پاسارگاد خدمات بانکی متنوعی 
در بخش های سپرده، کارت و تسهیالت به کاربران 
ارای��ه می کند. مش��تریان می توانن��د پس از نصب 
این برنامه از طریق س��ایت بانک و یا فروشگاه های 
نرم افزاری مجاز، جهت دریافت رمز و فعال س��ازی 
آن، به س��امانه بانکداری مج��ازی و یا نزدیک ترین 
شعبه بانک پاسارگاد مراجعه کرده و وارد این برنامه 

شوند.

سازندگان مسکن هم از تسهیالت یکم 
بهره برداری کردند

بانک مسکن س��هم صندوق پس انداز مسکن یکم 
در ساخت و ساز واحدهای مسکونی را اعالم کرد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، آمارهای 
مربوط به دوره زمانی 9 ماهه اول سال جاری نشان 
م��ی دهد تمام تس��هیالت پرداخت ش��ده از محل 
صندوق پس انداز مس��کن یکم صرف خرید مسکن 
نشده است بلکه بخشی از آن از سوی سازنده های 
مس��کن و متقاضیان س��اخت واحدهای مسکونی 
دریافت ش��ده اس��ت. این آمار بیانگر آن است که 
در کنار خانه اولی ها، س��ازندگان و تولیدکنندگان 
مس��کن هم با تسهیالت صندوق یکم ارتباط برقرار 
کردند و از این تسهیالت برای عرضه مسکن مختص 
خانه اولی ها بهره بردند.به این ترتیب، صندوق پس 
انداز مس��کن یکم نه تنها در پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان واجد ش��رایط خرید مس��کن فعال است 
و اقدام به پرداخت تس��هیالت می کند بلکه منابع 
و تس��هیالت این صندوق در جهت س��اخت و ساز 
واحدهای مسکونی نیز از س��وی متقاضیان به کار 

گرفته می شود.

اخبار

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور با اش��اره به 
دس��تورالعمل جدید بررس��ی تراکنش های مالی گفت: 

حساب های باالی 5 میلیارد تومان بررسی می شود.
امیدعلی پارس��ا گفت: بر اس��اس دس��تورالعمل جدید 
بررس��ی تراکنش های مالی آن دسته از حساب هایی که 
تراکنش آنها بیش از 5 میلیارد تومان است مورد بررسی 

قرار می گیرد.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور بیان داش��ت: 
البته بررس��ی این حساب ها به مفهوم آن نیست که این 
تراکنش ها حتما مشمول مالیات شود. بلکه ممکن است 
50 درصد کل تراکنش ها ربطی به مالیات نداش��ته باشد 

و کنار گذاشته شود.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر مجموعه اطالعاتی که 
در کشور در رابطه با معامالت، امالک و... وجود دارد، به 
سرعت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد  و در 

این خصوص روند خوبی در پیش گرفته شده است.
پارس��ا در خص��وص مالیات ب��ر مجموع درآم��د گفت: 
این موضوع مجموعه پیوس��ته ای اس��ت که وزارت امور 
اقتص��ادی آن را                                             تهی��ه ک��رده و فعال در دولت اس��ت و 

ان شاءاهلل به زودی به مجلس فرستاده می شود.
       پارسا در ادامه بیان داشت: برآوردهای ما از فرار مالیاتی 
آن است که                 در کشور حدود 45 هزار  میلیارد تومان فرار 

مالیاتی داریم. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور                                                        در خصوص اخذ 
مالیات از س��لبریتی ها اظهار داش��ت: آنچه که به عنوان 
قان��ون در خصوص اخذ مالیات بر کش��ور حاکم اس��ت، 
آن اس��ت که کل فعالیت های هنری و فرهنگی معاف از 
مالیات اس��ت، اما در خص��وص اینکه در اصالحیه بعدی 
چه تصمیمی اتخاذ ش��ود دارای سلسله مراتبی است که 

در اختیار من نیس��ت و توضیح بیش��تری هم اکنون در 
این مورد ندارم.

وی بیان داشت: وقتی می گویند معافیت در امور فرهنگی 
یعنی اینکه ارزش افزوده ای روی بلیت سینما وارد نشود 

و در اینجا بحث مستقیم سلبریتی ها مدنظر نیست. 
پارس��ا اضافه کرد: مجموع��ه جهت گیری های حاکم این 
اس��ت که مالیات مشروع، محدود، کاهنده،  تضمین دار و 
برای کل اصناف باشد و اینکه این موضوع در اصالحیه ای 
ک��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به دولت فرس��تاده 

مدنظر قرار داده شده است. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در مورد نصب 
کارتخوان در مطب پزش��کان اظهار داش��ت: در آخرین 
نشس��تی ک��ه ب��ا جامعه پزش��کی کش��ور برگزار ش��د 
تفاهم نامه ای به امضا رسید که                                          در نظام پزشکی کشور                                 و 
با س��ازوکارهایی که در اختیار آنها وجود دارد به صورت 

احسن این مسئله را حل کنند.
وی بیان داشت: قانون در این مورد مهلت داده و تکلیف 
کرده، اما س��ازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه سال 
آین��ده، بعد از دریافت اظهارنامه ها مالیات ها را بررس��ی 
می کند و اگر کس��ی اظهارنامه ارائه نداده باشد، تکلیف 
خ��ود را در ای��ن م��دت انجام ن��داده و ب��ا وی برخورد 

می شود.
پارسا در مورد وکال هم گفت: مانند 15 صنف دیگر این 
موضوع به آنها ابالغ ش��ده و ما موض��وع اظهارنامه های 
مالیاتی و اخذ مالیات از آنها را دنبال می کنیم و اگر این 
صنف به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، در خرداد 
ماه س��ال آینده جرایم بس��یار س��نگینی در انتظارشان 

است.
 اتاق بازرگانی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛ 
بررسی تراکنش های بانکی باالی 5 میلیارد تومان 

 مرکز پژوهش های مجلس با طرح 5 ایراد به تبصره 14 
الیحه بودجه99، اعالم کرد: یارانه پیش بینی ش��ده نان 
و گندم،۳۶ ه��زار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر 

است که می تواند موجب افزایش نرخ نان شود.
1۷ آذر م��اه الیحه بودجه 99 با س��قف 1,9۸۸ میلیارد 
تومان از س��وی دولت تقدیم مجلس ش��د. پس از ارائه 
الیحه به مجلس، نمایندگان به صورت تخصصی ش��روع 
ب��ه چکش کاری بخش های مختل��ف کرده اند تا هر چه 
س��ریع تر، الیحه تبدیل به قانون ش��ود و در دستور کار 

دولت برای سال آینده قرار گیرد.
در ای��ن بین طب��ق نظر منتق��دان، الیح��ه بودجه 99 
ایرادات��ی در حوزه های مختل��ف دارد که باید به صورت 
ویژه و دقیق مورد توجه نمایندگان قرار گیرد تا با اصالح 
رویه های نادرس��ت و مبهم، کار برنامه ریزی برای دخل 
و خرج س��ال 99 با مش��کل کمتری جل��و رود. یکی از 
ای��ن ایرادات مربوط به جدول تبصره 14 که برآوردی از 
هدفمندی یارانه ها در بخش منابع و مصارف می شود که 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در ارزیابی جدول 
تبصره )14( الیحه بودجه 99، به صورت کلی 5 ایراد را 

بر این بخش از پیش بینی دولت وارد دانسته است.
در گ��زارش ب��ازوی نظارتی مجلس آمده اس��ت: به نظر 
می رسد با توجه به شرایط موجود و تجربه دوره های قبلی 
افزایش قیمت و اس��تفاده از سهمیه بندی بنزین فروض 
در نظر گرفته ش��ده در الیحه بودجه برای میزان مصرف 
داخلی بنزین در سال 1۳99 با بیشبرآوردی همراه است 
و با در نظر داش��تن افزایش سهمیه های احتمالی به نظر 
می رسد که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال 1۳99، 
ح��دود 92 میلیون لیتر در روز خواه��د بود و متناظر با 
این فروض اعتبار پیش��بینی شده برای صادرات فراورده، 

فروش داخلی و مالیات و عوارض مربوط به آن باید اصالح 
شود. همچنین در بخش دیگری از این گزارش در رابطه 
ب��ا ردیف 5 مصارف )اعتبارات در نظر گرفته ش��ده برای 
بازپرداخت تعهدات طرح ه��ای موضوع ماده )12( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 
اعتبار ۸0 هزار میلیارد ریال(، آمده است: تصمیم گیری 
در مورد بازپرداخت تعهدات به هر یک از طرح های گفته 
شده در ماده )12( کاماًل در اختیار نهاد تخصیص دهنده 
ب��وده و آزادی عمل این نهاد در تخصیص بودجه بس��یار 
زیاد است لذا الزم است باتوجه به جایگاه مجلس شورای 
اس��المی در تصویب بودجه س��نواتی، جزئیات بیشتری 
در مورد طرح های مص��وب، درآمدهای حاصل از اجرای 
طرح های مذک��ور و بازپرداخت تعه��دات مربوط به این 

اقدامات در بودجه منعکس شود.
ای��ن گزارش همچنین به اعتبار در نظر گرفته ش��ده در 
ردیف 2۸ برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه 
به برآوردهای انجام شده، اشاره و اضافه کرده است: یارانه 
در نظر گرفته شده حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار 
مورد نیاز کمتر اس��ت که عدم تأمین اعتبار و انتقال این 
هزین��ه به نانوایی ه��ای آزادپز می توان��د موجب افزایش 
نامتعارف قیمت نان در این بخش شود. همچنین با توجه 
ب��ه اینکه یکی از اه��داف طرح س��همیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین، کاهش استفاده خانوار از خودروی شخصی 
و استفاده از حمل ونقل عمومی و در نهایت کاهش مصرف 
بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی هواست می توان منابع 
حاص��ل از افزایش ص��ادرات روزانه 4 میلیون لیتر بنزین 
)معادل 21.900 میلیارد ریال( را به توس��عه حمل ونقل 
عمومی با اولویت کالن شهرها و خطوط ریلی شهرک های 

اقماری اختصاص داد.  مهر 

مرکز پژوهش های مجلس  مطرح کرد؛ 
احتمال افزایش نرخ نان  در سال 99

 دستمزد حقوق 99 به تورم نمی رسد 
بررسی اما و اگرهای دستمزد کارگران در سال 99؛

گزارش

با نزدیک شدن به ایام پایان سال، بازار تعیین 
نرخ دستمزد و تخصیص عیدی به کارکنان و 

کارگران حسابی داغ شده است.
  بهمن م��اه برای تمام اقش��ار جامعه، ماهی 
مهم و به نوعی تصمیم ساز در حوزه درآمدی 
است. ماهی که عالوه بر کنکاش بودجه سال 
آینده و تعیین تکلیف حقوق کارکنان، شورای 
عالی کار نیز حداقل حقوق و دستمزد را برای 

کارگران تعریف می کند.
 امس��ال نیز دولت عنوان می کند که افزایش 
قابل تاملی را برای حقوق و دستمزد کارمندان 

و کارگران در نظر گرفته است.
 ب��ه نوعی ک��ه با تصوی��ب مجلس ش��ورای 
اس��المی مقرر شده تا سال آینده کسی کمتر 
از 2 میلیون و ۸00 هزار تومان حقوق دریافت 
نکند که البته این رقم ش��امل حال کارکنان، 

کارمندان و کارگران دولتی است!
 بررس��ی روند افزایش نرخ حقوق کارمندان و 
کارکنان دولتی طی ادوار گذش��ته نشان می 
ده��د که تا میانه این راه ن��رخ تورم با درصد 
افزایش حق��وق همراه بوده، اما از س��ال 9۷ 
به بعد این روند با مش��کالت مختلفی همراه 
شده است. گفته می شود دولت در مجموع به 
حدود ۸,5 میلیون نفر حقوق می دهد که این 
تعداد حدود ۳5 درصد شاغالن ایران هستند.

 توان افزایش  ۱۵ درصدی حقوق
و دستمزد 

محمد باق��ر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور درباره  عدم تناس��ب نرخ تورم 
با رشد دس��تمزد و درآمدها بیان کرد: قانون 

معین کرده که متناسب با نرخ تورم حقوق و 
دس��تمزد افزایش پیدا کند و نه دقیقا مشابه 
ب��ا نرخ تورم, ما نیز دس��تمان ب��رای افزایش 
نرخ حقوق دس��تمزد تا همین مقدار باز بود. 

معتقدیم سال آینده نرخ تورم کاهنده باشد.
اما بع��د از کارمن��دان دولت، قش��ر عظیمی 
از جامع��ه را کارگران تش��کیل می دهند که 
متاس��فانه همیشه در ماه های بهمن و اسفند 
مباحث��ه ه��ا و همچنین کش��مش ه��ا برای 
تعیی��ن دس��تمزد باال می گی��رد و در نهایت 
نیز رقم تعیین ش��ده با رقم پرداختی حقوق 
به اقش��ار کارگر جامعه تطابق ندارد. امس��ال 
قیمت ها نوس��انات زیادی داشته و با توجه به 
افزای��ش زیاد تورم، اعضای ش��ورای عالی کار 
باید میزان س��بد معیش��ت خانواده و افزایش 
حقوق کارگ��ران را به گونه ای تعیین کنند که 
خانواده ه��ا بتوانن��د از پس حداق��ل نیازهای 
خانواده خود بر آیند.البته تاکنون س��ه جلسه 
برای تعیین رقم هزینه س��بد معیشت خانوار 
تشکیل شده است اما به خاطر وجود اختالف 
میان گروه کارگری و کارفرمایی، این جلسات 

بی نتیجه مانده اند.
اما اینکه عیدی کارگران چگونه باید محاسبه 
ش��ود به روند س��ال ه��ای قبل بای��د نگاهی 
انداخت، با توجه به اینکه »حداقل دس��تمزد 
سال 9۸« کارگران با تصویب شورای عالی کار 
در اس��فند سال گذش��ته، یک میلیون و 51۶ 
ه��زار و ۸۸2 تومان در نظر گرفته ش��ده بود، 
بنابرای��ن عیدی کارگران »حداقلی بگیر« باید 
۳ میلیون و ۳4 هزار تومان پرداخت می شد.

س��بد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶0 

هزار تومان محاس��به شد، اما حقوق کارگران 
با حق مس��کن و خواربار کمتر از نیمی از آن 
اس��ت. این به معنای آن است که بسیاری  از 
کارگران تنها کمتر از نصف س��بد معیش��ت 

خود را دریافت می کنند.

اجرای دست و پا شکسته افزایش 
حقوق ها در سال های متوالی

بهزاد مهدیان, اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه 
در این باره می گوید: نحوه محاس��به افزایش 
حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش تورم 
در س��ال گذشته محاسبه می شود. یعنی اگر 
در س��ال 9۷ نرخ تورم ۳0 درصد گزارش می 
شود حقوق باید متناسب با آن یعنی نهایت تا 

سقف 25 درصد رشد داشته باشد.
او اف��زود: دول��ت امس��ال بالغ ب��ر 192 هزار 
میلی��ارد توم��ان مناب��ع مالی ب��رای حقوق 
کارکنان در سال تخصیص داد که بنا به گفته 
ریاس��ت س��ازمان برنامه  و بودج��ه این رقم 
قطعی و تامین شده است. چرا که نمی  تواند 
ی��ک روز در پرداخت حق��وق تاخیر بیاندازد. 
اما جای س��وال اینجاس��ت که چ��را با اینکه 
س��ال 9۸  نرخ افزایش حقوق ۳0 درصد بود 
این طرخ در فروردین این س��ال دس��ت و پا 
شکسته به برخی از نهادها پرداخت شد؟ این 
افزایش با تالطم نی��ز در ماه های دیگر برای 

بازنشستگان تعبیه شد!
ای��ن اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت: باید در 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت 
در س��ال آینده مجلس شورای اسالمی دست 
به کار شود چرا که این رقم قابل قبول نیست 

و لزوما نام کارمندی نشانه مرفه بودن نیست. 
برخ��ی از کارمندان دولت حتی میزان حقوق 

دریافتی یک میلیون تومان نیز دارند.

 توان خرید کارمندان و کارگران
در شب عید چقدر 

سواالت بسیار زیادی برای مخاطبان مطرح می 
ش��ود که آیا رقم پرداختی تحت عنوان عیدی 
برای س��ال آینده تا چه تامین کننده نیازهای 
یک خانواده برای استقبال از سال نو است. سالی 
که ممکن اس��ت خانواده ای  به سفر بروند و با 
توج��ه به افزایش نرخ بنزین، رقم افزایش یافته 
عیدی کفاف هزینه سفر را نمی دهد. از طرفی 
نیز وزارت نفت از طریق وزیر نفت اعالم کرده که 

فعال خبری از بنزین طرح نوروزی نیست.
از آن طرف هم با افزایش قیمت پوش��اک در 
بازارهای رسمی کشور حتی این میزان عیدی 
کفاف یک خرید کافی را هم نمی دهد. شاید 
اصل بی��ان عمومی و تخصصی کارشناس��ان 
در انتقاد به کاس��تی های پرداختی در بحث 
عیدی و دس��تمزد به این موضوع اشاره دارد 
که دول��ت به جای پرداخت نق��دی عیدانه و 
یا حتی یارانه های نق��دی, تولید را تقویت و 

نرخ ت��ورم در جامعه را کاهش  دهد تا عالوه 
ب��ر جلوگیری از ورود نقدینگی س��رگردان به 
بازارها و سو اس��تفاده عده ای سودجو از این 
م��وج نقدینگی, رضایت عموم��ی را به دنبال 
داشته باشد، فعال باید منتظر ماند و دید رقم 
نهایی دس��تمزد کارگران برای سال آینده چه 
میزان اس��ت تا بتوان رقم دقیق عیدی آن ها 
را نیز محاسبه کرد. ناگفته نماند عالوه دولت 
درحالی مدعیس��ت که با کمبود منابع مواجه 
اس��ت و توان افزایش نرخ حقوق و دستمزد را 
ن��دارد که با کمی صرف��ه جویی و هزینه کرد 

بهینه میتوانداین مشکالت را حل کند.
ح��ذف معافیت مالی��ات هنرمن��دان، مالیات 
مناطق آزاد، جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان 
و سایر صنوف مختلف، اصالح پایه های مالیاتی 
و مالی��ات س��تانی از فعالیت ه��ای غیر مولد 
)مالیات برعایدی س��رمایه( از جمله کارهایی 
اس��ت که کارشناس��ان عنوان می کنند که با 
توجه به این موارد می توان  بیش از 100 هزار 

میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب کرد.
حال باید منتظر ماند و دید؛ رسم الخط دستمزدها 
و حق��وق کارکنان دولت در س��ال آینده چطور 

تنظیم خواهد شد.  باشگاه خبرنگاران جوان 
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
مسیر توزیع کاالهای اساسی شفاف شد 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسه دار 
کردن تمامی انبارهای نگهداری کاالها خبر داد 
و گفت: ورود و خ��روج و دپوی کاال در انبارها 
ش��فاف شده و مس��یر توزیع کاالهای اساسی 
رهگیری می ش��ود. عباس تابش گفت: سامانه 
جامع انبارها و مراکز نگه��داری کاالها، یکی از 
برنامه های اس��تراتژیک کشور برای تنظیم بازار 
بوده که بر این اس��اس، ایجاد این سامانه دقیقاً 
می تواند در جلوگی��ری از قاچاق کاال و احتکار، 
نقش مؤثر و کلیدی ایفا نموده و مسیر کاالهای 

حساس و ضروری در کشور را شفاف سازی کند.
وی اف��زود: س��امانه جام��ع انباره��ا در حل 
ریش��ه ای قاچ��اق و احتکار، نق��ش کلیدی 
دارد و یکی از برنامه های محوری در س��طح 
کش��ور به ش��مار می رود؛ این در حالی است 
که این س��امانه به عنوان یکی از سامانه های 
مهم جامع تجارت، با هدف رهگیری کاال )از 
مب��دا تا مقصد(، ورود و خ��روج و دپوی کاال 
در انباره��ا و ارائه اطالعات به تولیدکنندگان 
برای تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای کاالیی، 
می تواند به مکانیزم ساماندهی و تنظیم بازار 
کمک نماید و با اجرا و تکمیل آن، می توان به 

اهداف سالم سازی تجارت دست پیدا کرد.
تابش ادامه داد: با تصمیم س��تاد تنظیم بازار، 
مدیریت س��امانه انبارها به س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شده 
و این سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی 
نسبت به شناسه دار کردن تمامی انبارها و مراکز 
نگهداری کاال و نیز نوع و میزان کاالهای ورودی 
و خروج��ی از این اماکن، با هدف شناس��ایی 

کاالهای قاچاق اقدام کرده است.   مهر 

معاون سازمان مالیاتی اعالم کرد
ابالغ آیین نامه جدید بررسی 

تراکنش های بانکی در هفته جاری
معاون سازمان امور مالیاتی از ابالغ آیین نامه 
جدید بررسی تراکنش های مالیاتی در هفته 
جاری خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی، تسریع 
در اس��ترداد مالیات ارزش افزوده صادرات را 

از بانک مرکزی پیگیری کند.
محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی 
اف��زود: اتفاقی که امروز رخ داده اس��ت، آن 
اس��ت که مق��ررات رفع تعه��د ارزی مطابق 
ب��ا بند ج تبص��ره ۸ از س��وی بانک مرکزی 

اع��الم می ش��ود، این در حالی اس��ت که در 
بخش��نامه ای که ما در راستای مقررات بانک 
مرکزی اعالم کردیم، تا جایی که توانس��تیم 
ش��فاف عم��ل ک��رده و در این جه��ت گام 
برداش��تیم که کمترین محدودی��ت را برای 

صادرکنندگان ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: حکم قانون بودجه 9۸ در مورد 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
به س��ال 9۷ هم تس��ری یافته اس��ت؛ این در 
حالی اس��ت که وقتی این بخش��نامه را ابالغ 
کردیم، حداقل در مورد پرونده های مالیات بر 
ارزش افزوده ای که تا پیش از آن تعیین تکلیف 
شده بودند، این حکم را تسری ندادیم؛ پس در 
جایی که الزم باش��د، تسهیل گری می کنیم. 
مس��یحی گفت: دس��تورالعمل تراکنش های 
بانک��ی در حال بازنگری اس��ت و ت��ا آخر این 
هفته به ش��عب ابالغ می ش��ود؛ این در حالی 
اس��ت که ن��گاه ما در این بحث آن اس��ت که 
حداقل محدودیت ها را برای فعاالن اقتصادی 
به خصوص برای س��ال های قبل از س��ال 95 

ایجاد کنیم.  سازمان امور مالیاتی 

مدیر عامل بورس انرژی خبرداد؛ 
 خودکفایی ایران با عرضه پروپیلن

و نرمال هگزان    
مدی��ر عامل بورس ان��رژی از آغاز عرضه دو 
محص��ول پروپیل��ن و کاالی نرم��ال هگزان 
پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش��ازند در این 
بازار خبر داد و گفت: از این پس نیاز کش��ور 

از طریق منابع داخلی برطرف می شود.
سید علی حس��ینی مدیر عامل بورس انرژی 
ایران  با اشاره به پذیرش دو محصول جدید 
پاالیش��ی در بورس انرژی ای��ران گفت: طی 
روزهای اخیر پذیرش دو فرآورده پاالیش��ی 

پروپیل��ن و کاالی نرمال هگ��زان در کمیته 
عرض��ه بورس انرژی ایران مورد پذیرش قرار 
گرف��ت و امیدنام��ه آنها بر روی وب س��ایت 

بورس انرژی ایران منتشر شد.
وی از آغاز نخس��تین عرضه این دو محصول 
در هفته جاری خبر داد و گفت: حجم تعهد 
عرض��ه فرآورده نرمال هگ��زان و پروپیلن در 
بورس انرژی برابر با ۸0 درصد تولید س��االنه 
و به ترتیب به میزان 40 هزار تن و ۶0 هزار 
تن در س��ال اس��ت که عرضه مستمر ماهانه 
این دو کاال در تابلو س��ایر حامل های انرژی 
ب��ازار فیزیک��ی، همزم��ان ب��ا کاالی هگزان 
پاالیش نفت کرمانش��اه و پتروش��یمی بندر 
ام��ام و کاالی پروپیلن پاالی��ش نفت آبادان 

افزوده خواهد شد.
حس��ینی در پایان خاطر نشان کرد: این دو 
فرآورده از محصوالت تولید شده در پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( شازند به شمار می روند 
که با عرضه مس��تمر و فروش آنها در بورس 
ان��رژی از این پس کش��ور از واردات این دو 

فرآورده خودکفا خواهد شد.   فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


