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اخبار

 ۲۵درصد تسهیالت بانکها باید به
بخش کشاورزی اختصاص یابد

بانک مرک��زی اعالم کرد :حداق��ل  ۲۵درصد
تس��هیالت اعطایی بانکهای دولت��ی و بانکهای
غیردولتی که حداقل  ۴۰درصد س��هام آنها متعلق
به دولت اس��ت ،با هماهنگی دستگاههای اجرایی
ذیربط باید به بخش آب و کش��اورزی اختصاص
یابد .به گزارش تس��نیم ،در بخشنامه جدیدی که
به امضای مدیری��ت کل مقررات ،مجوزهای بانکی
مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی
بانک مرکزی رسیده ،ضوابط جدید درباره تسهیالت
بخش کشاورزی ابالغ شده است .در این بخشنامه
خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی ،ش��رکت
دولتی پست بانک ،بانکهای غیردولتی و موسسات
اعتباری غیربانکی آمده اس��ت :احتراما با اشاره به
ابالغی��ه  183090مقام محترم ریاس��تجمهوری
در خصوص «قانون بودجه سال  1393کل کشور»
برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی
کشور در قانون تبیینشده ارسال میشود.

تکذیببرداشتازصندوقتوسعهملی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطالعیهای
ضمن تکذیب هر گونه تصمیمی از سوی دولت مبنی
بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی،
این امر را خالف سیاس��تهای کل��ی ابالغی مقام
معظم رهبری و نیز سیاس��تهای دول��ت یازدهم
خواند .به گزارش تسنیم ،در این اطالعیه آمده است:
با توجه به اینکه در روزهای اخیر ،س��خنان رسمی
و غیررس��می درباره تصمیم دولت برای برداشت از
صندوق توس��عه ملی جهت تامین اعتبار وام ازدواج
مطرح شده ،بدینوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی،
ضمن تکذیب این موضوع تصریح میدارد که چنین
تصمیمی قطعا مخالف سیاستهای کلی ابالغی از
سوی مقام معظم رهبری و برنامههای دولت یازدهم
بوده و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور
خاص ،این وزارتخانه قرار ندارد.

بانک مسکن  ۱۷هزار میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت کرد

بانک مسکن در بهار امسال ۶۵هزار و  ۸۰۶فقره
تس��هیالت به مبلغ  ۱۷هزار و  ۳۳۳میلیون ریال در
قالب مش��ارکت مدنی ،خرید ،جعاله ،قرضالحسنه
و س��ایر عقود به متقاضیان پرداخت کرد .بنا براین
گزارش  ،این میزان تس��هیالت پرداخت ش��ده در
پایان خردادماه س��ال جاری نس��بت ب��ه  3ماه اول
سال گذش��ته معادل 12/5درصد رشد داشته است.
بیش��ترین میزان تسهیالت پرداخت ش��ده در این
مدت مربوط به تس��هیالت خرید در بخش مسکن
و س��اختمان با  42/9درصد سهم از کل تسهیالت
است .در  3ماه اول سال جاری  29هزار و 388فقره
تسهیالت فروش اقس��اطی خرید در بخش مسکن
توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

پرداخت  ۲۲۰ریال سود بانک قوامین

مجمع عمومی س��االنه بانک قوامین پرداخت
 ۲۲۰ریال س��ود برای هر سهم را به تصویب رساند.
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک قوامین یکشنبه
گذشته در مجتمع خدماتی ـ رفاهی وابسته به بانک
قوامین با شرکت بیش از  ۵۴درصد اعضا برگزار شد.
بر اس��اس این گزارش ،صورتهای مالی منتهی به
 ۲۹اسفند  ۹۲بانک تصویب و مقرر شد از محل سود
 ۳۹۸ریال برای هر س��هم مبلغ  ۲۲۰ریال تقسیم
ش��ود .همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان
 ۲۰۰درصد که  ۵۰درصد آن از محل سود انباشته
و ۵۰درصد از محل آورده نقدی باشد ،مطرح شد.

وطن امروز

بازارچه

قیمتها با نقش ضعیف دستگاههای نظارتی و مدیران سازمان حمایت به حال خود رها شده است

اخذ2بار مالیات ارزش افزوده از خریداران؟

گروه اقتصادی :معاون سازمان مالیاتی
با بیان اینکه در برخی فروشگاهها روی
یک کاال 2بار مالیات ب��ر ارزش افزوده
گرفته میش��ود ،گفت :ای��ن موضوع
اشتباه بوده و تخلف محسوب میشود.
علیرض��ا طاریبخ��ش در گفتوگو با
فارس در پاسخ به این سوال فارس که
در فروشگاههای زنجیرهای  2بار مالیات
بر ارزش افزوده از مصرفکننده گرفته
میش��ود ،اظهار داشت :فاکتوری که از
سوی فروشگاه صادر میشود 2 ،بخش
اس��ت .کاالهایی که مشمول ماده 12
قانون مالیات بر ارزش افزوده میش��ود
که نوعاً کاالهای مصرف��ی خانوارها را
تشکیل میدهد ،از مالیات معاف است
و بخش دیگر کاالهایی که طبق قانون
و مقررات مشمول مالیات است .وی در
پاسخ به این سوال که قیمت یک کاال
با ارزش افزوده محاسبه شده و مجدد
در فاکت��ور خری��د ،مالیات ب��ر ارزش
افزوده عالوه بر قیمت قبلی از خریدار
دریافت میشود ،بیان داشت :اگر در جایی قیمت کاال
با ارزش افزوده مش��خص شده است ،فروشنده حق
ندارد ،مبلغ دیگ��ری را بابت مالیات و عوارض ارزش
افزوده از مشتری دریافت کند و توصیه ما این است
که مراجع نظارتی و س��ازمان حمایت که مسؤولیت
نرخگذاری را دارند ،بای��د قیمت اصلی کاال را بدون
مالی��ات بر ارزش افزوده تعیین و مش��خص کنند تا
مصرفکننده در تشخیص قیمت واقعی دچار اشتباه
نشود و قیمت واقعی را بداند .معاون مالیات بر ارزش
افزوده س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت :مالیات بر
ارزش افزوده بخش��ی از قیمت کاالها نیست ،بلکه از
طریق حاصلضرب نرخ واقعی در قیمت کاال محاسبه
و در نهایت با درج در ذیل فاکتور از مش��تری وصول
میشود .معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور
مالیاتی در پاسخ به اینکه اکنون  2بار مالیات ارزش
افزوده از یک کاال در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای
گرفته میش��ود و اینکه چرا برخی فروشگاهها روی
فاکتور کلی اجناس ،ارزش افزوده را مجدد محاسبه
کرده و برخی نیز محاسبه نمیکنند ،گفت :اگر قیمت
کاال با احتساب ارزش افزوده سال جاری تعیین شده
باش��د ،قاعدتاً نباید مالیات ب��ر ارزش افزوده جدید
دریافت شود .معاون سازمان مالیاتی گفت :در ضمن
در این صورت الزم است ،مالیات از قیمت کاال تفکیک

نما
نظارتها در بازار میوه کجاست؟
کار عرضه میوه به جایی رسیده که هر عضو این چرخه برای دریافت سود هرچه بیشتر بر خریدار خود فشار
وارد میکند و این در صورتی است که برای هر فرد این چرخه به جز دالالن میدان ،سود قانونی نگارش شده
است .با این فرض که تمام افراد این چرخه ،سود قانونی خود را از مصرفکننده دریافت کنند اما اتفاقاتی حین
فروش در میدان رخ میدهد که باعث افزایش قیمت میوه در سطح شهر میشود ولی نباید از این موضوع به
راحتی گذر کرد که برخی میوهفروشان سطح شهر قیمتهای بسیاری را برای میوه در مغازههای خود اعمال
میکنند .در حال حاضر که فصل نوبرانه برخی میوهها به حس�اب میآید تفاوت قیمت میوه درجه یک حتی
به 10هزار تومان در سطح شهر میرسد اما اتفاقاتی که در لحظه عرضه در میادین رخ میدهد به حدی است
که خریدار باید پول وزنکشی و بستهبندی چوبی و پالستیکی میوه را به میزان قیمت میوه بپردازد .به طور
مثال اگر قیمت هر کیلو انگور در میدان 4هزار تومان است خریدار باید  20تا  30هزار تومان پول جعبه چوبی
انگور را بپردازد که در صورت عدم پرداخت حق چوب و وزنکشی ،بار به او تحویل داده نمیشود و در کنار آن
بارها دیده شده در یک جعبه میوه و بویژه کاهو بیش از  50درصد محصول به عنوان دورریز تلقی میشود اما
خریدار پول آن را پرداخت کرده و در انتها میوه فروش سطح شهر که دورریز باال و هزینههای جانبی بسیاری
پرداخت کرده است برای جبران ضرر خود این موارد را بر قیمت میوه لحاظ میکند .طبق قانون ،مغازهدار در
لحظه خرید باید فاکتور رسمی دریافت کند و مهر واحد نظارت صنعت ،معدن و تجارت برآن حک شده باشد
در غیر این صورت فاکتور خرید ،قانونی و رسمی نیست و این در حالی است که اکثر توزیعکنندگان فاکتور
فروش عرضه نمیکنند یا اگر فاکتور عرضه شود لیست اجناس روی فاکتور کپی شده نوشته میشود و این
بدان معناست که عرضهکنندگان میوه سند قانونی فروش عرضه نمیکنند.

و مطابق قانون در ذیل صورتحساب فروش درج شود.
طاریبخش یادآور شد :میزان ارزش افزوده یک کاال
باید در صورتحساب مش��خص باشد و در غیر این

خاموشی به در منازل مشترکان رسید
با فرارس��یدن موج جدید گرما در نخستین روز
کاری هفته جاری پیک مصرف برق کشور بار دیگر
از مرز  47هزار مگاوات عبور کرد تا عمال روز گذشته
ذخیره عملیاتی برق نیروگاههای کشور صفر شود .به
گ��زارش مهر ،پس از  3روز س��قوط مصرف برق در
کشور با فرارس��یدن موج جدید گرمای تابستانی به
اکثر اس��تانهای کش��ور ،پیک مصرف برق ایران بار
دیگر رکورد زد .ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران
دیروز با انتشار گزارشی ،اعالم کرد :یکشنبه گذشته
پی��ک مصرف برق ای��ران بار دیگر از م��رز  47هزار
مگاوات عبور کرد و به  47هزار و  105مگاوات رسید.
از ای��ن رو با اوجگیری پیک مصرف برق ،یکش��نبه
گذشته ذخیره عملیاتی نیروگاههای برق کشور هم

صفر ش��ده که در صورت افزایش بیش از  47هزار و
 105مگاوات ش��اهد خاموشیها در برخی شهرهای
کش��ور خواهیم بود .با وجود افزایش بیسابقه پیک
مصرف برق برای تابستان سال جاری ،ظرفیت تولید
برق در مجموعه نیروگاههای حرارتی ،برقابی و اتمی
کشور از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال گذش��ته حدود  10درصد افزایش یافته است.
در این بین هرچند تولید برق امس��ال افزایش یافته
اما مسؤوالن وزارت نیرو هش��دار دادهاند در صورتی
که مردم در تیر و مرداد س��ال جاری در مصرف این
انرژی پاک  10درصد صرفهجویی را در دس��تور کار
قرار ندهند کشور با خاموشیهای برنامهریزیشدهای
روبهرو خواهد شد.

صورت عدم درج قیمت اصلی و میزان ارزش افزوده
یا زیادتر گرفتن وجه صورت حساب به بهانه مالیات بر
ارزش افزوده تخلف است .به گفته وی ،اگر در قیمت

کاالیی مالیات ارزش اف��زوده لحاظ و
با احتس��اب آن قیم��ت مصرفکننده
تعیین شده باش��د ،اعمال نرخ مجدد
مالیات ارزش افزوده از سوی فروشنده
اشتباه بوده و تخلف محسوب میشود.
طاریبخش ،معاون س��ازمان مالیاتی
کش��ور در پاسخ به این سوال که آیا به
ش��یر نیز ارزش افزوده تعلق میگیرد
یا خی��ر؟ تصریح کرد :مطابق بند «»4
ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده
شیر از شمول این مالیات خارج است و
اصوالً مؤدیان مکلف هس��تند صرفاً در
چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالی��ات و ع��وارض را از مصرفکننده
وص��ول و ب��ه دولت پرداخ��ت کنند و
هرگونه اقدامی برخ�لاف آن تخلف از
قانون محسوب شده و سازمان تعزیرات
حکومتی میتواند با آن برخورد کند.
■■ وقتی برخی صنوف مالیات را از
مردم گرفته و به دولت نمیپردازند
اما ب��ه گفته رئیس س��ازمان امور
مالیاتی کشور ،مالیات بر ارزش افزوده را مصرفکننده
پرداخت میکند و فروشندگان موظف هستند ،طبق
قانون این مالیات را اخذ کنند و در حقیقت به عنوان
نماینده دولت هستند که بعد از  3ماه به خزانه دولت
واریز میش��ود .رئیس س��ازمان امور مالیاتی چندی
پیش نشستی خبری درپاسخ به این سوال که گفته
میش��ود برخی صنوف مالیات بر ارزش افزوده را از
مردم میگیرند اما به دولت پرداخت نمیکنند ،گفت:
ارزیابیها و رسیدگیهایی که داشتیم ،حاکی از این
بود که برخی مؤدیان تمام آن بخش از مالیاتی را که
از مردم گرفته میشود ،به خزانه پرداخت نمیکنند
ی��ا در برخی موارد مالیات را ب��ه صورت اختیاری از
مصرفکننده دریافت میکنند ،این در حالی اس��ت
که قانون برای همه تکلیف بوده و به صورت اختیاری
نیست و همه موظفند ،به آن به صورت یکسان برای
همه اعمال شود .به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی
کش��ور در رسیدگیهایی که انجام شده در پارهای از
موارد مشاهده ش��ده برخی اشخاص مالیاتهایی را
گرفتهاند اما به حس��اب دولت واریز نکردهاند که در
رس��یدگیها قطعا از آنها پس گرفته خواهد ش��د تا
به خزانه واریز ش��ود ،البته نمیتوان درصد خاصی را
برای این قشر از فروشندگان ارائه کرد ،زیرا در صنوف
مختلف هستند.
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افقی

 -1پایگاه مناس آمریکا در این کش��ور آس��یای میانه قرار
دارد -پشیمانی
 -2جوانمرد -رمانی نوشته «پرل س .باک» بانوی نویسنده
آمریکایی -گوش فرادهنده
 -3زیادهطلبی -نظیر و مانند -سر باز زدن -پیچش مو
 -4مرد سنگانداز -زه کمان -صدای بلند -شبیه و نظیر
 -5خدا در زبان انگلیس��ی -درختی با میوه بسیار – رود
مرزی ایران و آذربایجان
 -6واحد سطح -قسمتی از عضو رونده – عروس -مجلس کنکاشگران
 -7میوه چهار فصل -جدید است -خم پارچه – پسر
 -8گیاه بیگل – اثری از ژولین گرین
 -9از سور مبارکه قرآن – مروارید – محل قرار گرفتن – دوات
 -10رهاورد تابس��تان – فاصله بین دو کوه -پایتختی در
اروپا – قیمت بازاری
 -11خشکی – موسسه و محلی برای داد و ستد – مخفف النه
 -12غم و اندوه -وسیله کشاورزی – بازگشت – خوراک معین شده
 -13تیز و قاطع – واحد شیش��ه – حیوانی درنده شبیه
پلنگ – روی و رخسار
 -14هوای بارانی – زشتی و نازیبایی -کشتی جنگی
 -15موزهای در مش��هد – از امور خانهداری بانوان در ایام
قبل از عید.
عمودی

 -1محل استقرار و آرام گرفتن – محافظ
 -2محرم اسرار دیگران – نسار ،خانه پشت
به آفتاب – یار دیرین کره
 -3کشیدنی و بزرگشدنی – ادبنشده!-
نوعی شرکت – گندم سوده
 -4آخرین نازی – دورویی -همیشه برقرار
است -مساوی ،برابر
 -5احتی��اج ب��ه پانس��مان دارد -مقید و
گرفتار -تابه نانپزی
 -6س��یاره زح��ل – رنگ بیم��ار -دیدار
نظامی
 -7به هم نامه نوش��تن -آخرین رمق –
پروردگار – واحدی در سرعت هواپیما
 -8برادر عربزب��ان -از گلهای بهاری-
جدول سودوكو 1371

پایان راه گناهکاران – عضو دونده
 -9س��ر و سامان -مادر تهران! -من و تو-
پیش��خدمت میهمانخانه  -10از درندگان
– حق��ی ظالمانه در ش��ورای امنیت – از
گیاهان خوشبوی دارویی با گلهای زیبا
 -11خمیازه ،دهاندره – دفتر حسابهای
دیوانی -کشف زایدلر
 -12خودنمایی -تیرانداز باستانی -کشوری
عربی -باالبر خودرو
 -13از ضمای��ر زبان ع��رب -از پیاده خبر
ندارد -تکرارش از بازیهای کودکانه است
– بوی رطوبت
 -14مادهها – سود حرام پول -شهری در
استان چهارمحال و بختیاری
 -15فصل دوم -انتقامجو.

شماره 5 1371

حل جدول شماره 1370

حل جدول شماره 1370

ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2607

-

یورو

3528

1

پوند

4458

3

یکصد ین ژاپن

2574

2

ريال قطر

695

-

يوان چين

420

-

ليرتركيه

1226

-

درهم امارات

710

-

قیمت(تومان)

تغییر

950000

2000

955000

2500

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

478000

2000

270000

4000

177000

2000

97000

-

( 1314دالر)

0/03

قیمت (دالر)

تغییر

102/87

-0/1

107/21

-0/3

105/04

-

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

738905

0/19

شاخص  30شركتبرتر

3518/5

-0/03

شاخص بازار اول

55098/1

0/1

شاخص بازار دوم

141196/8

0/41

شاخصصنعت

61977/7

0/22

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ي ايران
ي تراكتورساز 
آهنگر 

۲۰۹۹

20/36

س توشه
ي پار 
سرمايهگذار 

۲۹۴۹

10/16

ح  .البرزدارو

۸۶۶۲

6/79

نترانسفو
ايرا 

۴۷۵۶

4/73

ح  .معدني و صنعتي گل گهر

۴۱۹۵

4/02

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سرمايهگذاريصنوين-مختلط

۱

-99/99

ح .سرمايه گذاري خوارزمي

۵۵۰

-16/54

ت پارس
ح  .نف 

۱۱۵۸۹

-4/29

ن خودروديزل
ايرا 

۸۶۷

-3/99

يسايپا
سرمايهگذار 

۱۲۲۶

-3/92

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

15215/71

-154/55

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

17100

123

3582/93

-13/04

5528/7

9/5

