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10 صفر 1440   9 اکتبر 2019  شماره 3526

   وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با تأكيد بر اين كه 5G فناورى غالب جهان در دهه آينده خواهد بود، از برنامه ريزى هاى كشورمان براى جذب فناورى 5G خبر داد.محمدجواد آذرى جهرمى، در دومين روز 
اقامت خود در ارمنستان، در پنل ويژه وزرا در اجالس جهانى فناورى اطالعات (WCIT-2019) با اشاره به پيشرفت هاى قابل توجه ايران در حوزه زيرساخت فناورى اطالعات در دو سال اخير به اتصال 100 درصدى 
شهرها و 78 درصدى روستاهاى كشور به شبكه 4G اشاره كرد و افزود: دولت با برنامه ريزى و جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى درحال توسعه حداكثرى زيرساخت هاى ارتباطى است.

۵G ایران در حال آماده سازی برای جذب فناوری

دكه
 قیمت  جدید نان در شهرستان های تهران 

اعالم شد
   رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران، جديدترين تصميمات درباره قيمت عرضه نان در 

شهرستان هاى تهران را اعالم كرد.
يداهللا صادقى در نشســت خبرى دربــاره جديدترين 
وضعيت نرخ نان، اظهار كرد: با احتساب آرد يارانه اى، نان 
بربرى با وزن چانه 510 گرمى به قيمت 1000، ســنگك 
با وزن چانه 560 گرم معــادل 1200، تافتون با وزن چانه 

230 گرم به بهاى 550 و نان لواش با وزن چانــه 140 گرم، به قيمت 300 تومان 
عرضه خواهد شد.  

وى درباره نرخ انواع نان در نانوايى هاى آزادپز، افزود: بربرى با وزن چانه 580 گرم 
معادل 1500، سنگك با وزن چانه 650 گرمى به قيمت 1800، تافتون با وزن 280 
گرم به بهاى 850 و لواش با 170 گرم وزن چانه، معادل 450 تومان عرضه مى شود.   
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران در ادامه بــا بيان اينكه 
شهرستان رى و شميرانات از اين قيمت ها مستثنى هستند، قيمت انواع نان براساس 
آرد يارانه اى در شهرســتان هاى استان تهران را، به ترتيب بربرى با وزن چانه 550 
گرم به قيمت 1000 تومان، سنگك با وزن چانه 560 گرم به بهاى 1100، تافتون 
با وزن چانه 230 گرم معادل 500 و نان لواش با وزن چانه 150 گرم، 300 تومان 

اعالم كرد.
وى درباره قيمت انواع نان آزادپز، گفــت: بربرى با وزن چانه 580 گرم به قيمت 
1300، سنگك با وزن چانه 650 گرمى 1600، تافتون با وزن 280 گرم 800 و نان 

لواش با وزن چانه 170 گرم معادل 400 تومان عرضه خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به افزايش نظارت بر نانوايى ها، 
ادامه داد: تعداد بازرســى از واحدهاى توليدكننده آرد و نان در نيمه اول سال 97 
معادل 8 هزار و 260 مورد بوده و در نيمه اول امســال،  تعداد بازرسى ها معادل 8 

هزار و 836 مورد اعالم شده است.
وى دربــاره تعداد تخلفات در حوزه نان و ارزش ريالــى آنها، اضافه كرد:  معادل 
2 هزار و 267 مورد تخلف در ســال قبل و 3 هزار و 211 مورد در نيمه اول امسال 
اعالم شده است كه  ارزش ريالى تخلفات ســال قبل معادل 400 ميليارد تومان و 
امسال معادل 640 ميليارد تومان بوده و با رشد 58 درصدى ارزش ريالى تخلفات 

مواجه هستيم.

9 هزار و 463 مورد شکایت در حوزه خودرو
صادقى با اشــاره به 9 هزار و 463 مورد شكايت در حوزه خودرو، گفت: معادل4 
هزار و 947 مورد از شكايات حوزه خودرو مربوط به تاخير در تحويل، هزار و 639 
مورد مربوط بــه افزايش قيمت خودرو، هزار و 320 مورد شــكايت درباره كيفيت 
خودرو،  عــدم ارائه گارانتى 880 مورد و 165 مورد شــكايت دربــاره عملكرد بد 
نمايندگى و عدم پرداخت سود مشــاركت با 291 مورد، تعداد شكايت هاى مربوط 

به حوزه خودرو است.
 وى با بيان اينكه حداكثر يك چهارم از جوازهاى تاســيس صادر شــده در هر 
سال امكان تبديل به كارخانه و واحد توليدى را دارند، بيان كرد: براى تاسيس در 
حوزه معادن در شش ماهه نخست سال 97 معادل 361 مورد صدور جواز تاسيس 
داشته ايم و در شش ماهه نخست سال 98 معادل 427 مورد، صدور جواز تاسيس 

داشته ايم كه به نسبت سال گذشته 18 درصد رشد داشته  است.

کمک کردن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اشتغال زایی 58 هزار نفر
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: معادل 50 درصد از 
پرونده هاى بررسى شده در اين ستاد مربوط به تامين مالى و بنگاه هاى اقتصادى، 20 
درصد مربوط به سازمان امور مالياتى، 20 درصد مربوط به سازمان تامين اجتماعى و 
10 درصد مربوط به امورات متفرقه است كه در نهايت اين ستاد به پايدارى اشتغال 

58 هزار نفر كمك خواهد كرد.
وى با بيان اينكه در زمينه معادن تهران، بيشتر در توليد مصالح ساختمانى  فعال 
هستيم، گفت: به دليل مسائل زيست محيطى در زمينه صدور پروانه بهره بردارى 

معادن تهران محدوديت داريم.

اشتغال 406 نفر در حوزه معادن
صادقى افــزود: معادل 24 مورد پروانه تاســيس معادن در نيمه اول ســال 98 
داشته ايم كه به نسبت ســال گذشته 23 درصد رشد داشته است و در حوزه معدن 

حدود 406 نفر اشتغال داشته ايم.
 وى ادامه داد: در زمينه بازرسى در شــش ماهه اول سال 97 معادل 108 هزار 
مورد بازرسى و در نيمه اول سال 98 معادل  330 هزار و 293 مورد بازرسى انجام 
داده ايم و ارزش ريالى تخلفات در شش ماهه نخست سال 97 معادل 124 ميليارد 

تومان و در سال 98 معادل 246 ميليارد تومان گزارش شده است.
 صادقى با بيان اينكه بيشــتر كشــفيات كاالهاى قاچاق  مربوط به حوزه هاى 
پوشاك، كود شــيمايى، لوزم خانگى و تجهيزات پزشكى بوده است، افزود: معادل 
26 هزار و 91 مورد در ســال قبل و 26 هزار و 91 مورد در سال 98 كشف قاچاق 

داشته ايم كه 28 درصد در اين زمينه رشد داشته ايم.
اين مقام مسئول اضافه كرد: ارزش ريالى تخلفات قاچاق كاال در سال 97 معادل 
108 ميليارد ريال و در سال 98 معادل130 ميليارد ريال بوده است كه 20 درصد 

نسبت به سال قبل رشد داشته است.

   دريافت تســهيالت براى خريد خانه هاى 30 سال ساخت از طريق يك 
مصوبه بانكى مجاز شد.سقف سنى براى دريافت تسهيالت خريد مسكن از 25 سال 
به 30 سال افزايش پيدا كرد. تا پيش از اين در تهران براى بناهاى با 20 سال قدمت 
در حالت انفرادى 60 ميليون و زوجين تا 100 ميليون تومان امكان ارايه تسهيالت 
از طريق اوراق وجود داشــت. به خانه هاى 25 ساله نيز 45 ميليون تومان در حالت 
انفرادى و 80 ميليون تومان در حالت زوجين پرداخت مى شد. مطابق مصوبه ديروز 
بانك مسكن، اين ســقف ســنى در  حالت اول به 25 و در حالت دوم به 30 سال 

افزايش يافته است.

افزایش 15 درصدی سهم قدیمی سازها از معامالت مسکن
شرط سنى آپارتمان ها براى دريافت اوراق  تسهيالت مسكن در شرايطى منجر به 
محدوديت خريداران شده بود كه طى پنج سال گذشته خريداران در تهران به تدريج 
به واحدهاى قديمى تر روآورده اند. فروش آپارتمان هاى با عمر شش سال به باال طى 

پنج سال گذشته از 45  درصد به  60 درصد افزايش يافته است.
مهرماه سال 1393 آپارتمان هاى با عمر بناى شش سال به باال 44.7 درصد از كل 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. اين رقم در مهر سال 1394 به 
44.9 درصد رسيد. مهرماه 1395 آپارتمان هاى مذكور 48.3 درصد از كل معامالت 

را در بر گرفتند.
مهر 1396 واحدهاى مسكونى باالى شش ســال 53.8 درصد خريد و فروش را 
به خود اختصاص دادند. در مهرماه 1397 نيز سهم آپارتمان هاى باالى شش سال 
از كل مبايعه نامه هاى شهر تهران 55.5  درصد شد. تيرماه 1398 خانه هاى باالى 

شش  سال ساخت 60 درصد از كل معامالت پايتخت را به خود اختصاص دادند.
هم چنين مهرماه 1393 واحدهاى بيش از 20 سال 6.6 درصد از كل معامالت را 
در بر مى گرفت. اين رقم در شهريورماه 1398 به 10.9 درصد رسيده است. خريد و 
فروش خانه هاى 16 تا 20 سال نيز از 6.1 درصد در مهرماه 1393 به 15.9 درصد 

از كل معامالت در شهريورماه 1398 رسيد.
با وجودى كه تعداد قراردادهاى خريد و فروش در شهريورماه با 2787 فقره 73 
درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشــته كاهش داشته، حركت طرف تقاضا به 
سمت واحدهاى قديمى و كوچك متراژ از نمايه هاى اصلى بازار مسكن در ماه هاى 
اخير بوده است. رســيدن تعداد معامالت به كمتر از 5000 فقره در شرايطى كه 
2 ميليون و 650 هزار واحد مســكونى در پايتخت وجود دارد به اين معناست كه 
معامالت تقريبا قفل شده است. لذا افزايش سقف سن بنا براى دريافت وام ضرورى 

به نظر مى رسيد.

جزئیات باال بردن سقف سنی برای دریافت تسهیالت مسکن
مدير طرح و برنامه بانك  مســكن درخصوص جزييات تســهيالت خريد خانه به 
واحدهاى با قدمت 25 ســال ســاخت، اعالم كرد: پيش تــر محدوديت هايى براى 
واحدهاى مسكونى قديمى وجود داشت كه در حال حاضر برخى ازاين محدوديت ها 

برطرف شده است.
به گفته محمدحسن مرادى، با بخشنامه جديد بانك مسكن امالكى كه تا 30 سال 
قدمت داشته باشند مى توانند تسهيالت بانكى دريافت كنند كه پيش تر اين ميزان 

تا 20 سال سن قدمت براى بنا بود.

وى يادآور شــد كه پيش تر در تهران براى بناهاى با 20 ســال قدمت در حالت 
انفرادى 60 ميليون و زوجين تا 100 ميليون تومان امكان ارايه تســهيالت وجود 
داشت. به همين ترتيب در مراكز استان ها و شهرهاى باالى 25 هزار نفر در شرايط 
انفرادى 50 ميليون تومان و در حالت زوجين 80 ميليون تومان و در ساير شهرها در 

حالت عادى 40 ميليون و براى زوجين 60 ميليون تومان بود.
طبق گفته اين مسئول در بانك مسكن، با مصوبه اخير هيات مديره بانك در راستاى 
تسهيل در خانه دار كردن مردم هم اكنون شهروندان مى توانند براى بناهاى تا 25 
سال ساخت  از اين سقف تسهيالت بهره مند شــوند ضمن آنكه امكان جديدى به 
وجود آمد كه امالكى كه تا 30 سال ساخت هستند نيز مشمول استفاده از تسهيالت 

شوند كه البته رقم آن كمتر از ميزان مصوب است.
بر اين اساس، براى امالكى كه در تهران بين 25 تا 30 سال سن دارند، 45 ميليون 
تومان در حالت انفرادى و در حالت زوجين 80 ميليون تومان تســهيالت پرداخت 
مى شود. همچنين در مراكز استان ها و شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعيت در 
حالت انفرادى 40 ميليون تومان و در حالت زوجين 70 ميليون تومان امكان استفاده 
وجود دارد. در شهرهاى زير 200 هزار نفر در حالت انفرادى 35 ميليون تومان و در 

حالت زوجين 50 ميليون تومان پرداخت مى شود.
طبق آنچه بانك مسكن اعالم كرده، در محاســبه قدمت براى بانك تاريخ صدور 
پروانه ســاختمانى و نه پايان كار، مالك عمل اســت. همچنين تســهيالتى كه تا 
30 سال ساخت پرداخت مى شود از محل اوراق اســت. بدين معنا كه شهروندان 
مى توانند از محل اوراق كه لزومى به داشتن حســاب در بانك نيست از تسهيالت 

بانكى استفاده كنند.

 عبور
 آپارتمان های ۳۰ ساله 
از گیت دریافت وام

  آخرین آمار سیم کارت های مزاحم مسدود شده
  ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ســامانه 195 را براى ساماندهى 
پيامك هاى تبليغاتى كه با شماره هاى شخصى ارسال مى شدند، راه اندازى كرده كه بر اساس 
آن تاكنون 141 هزار و 775 سيم كارت مسدود شده است. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
براى جلوگيرى از ارســال پيامك هاى تبليغاتى، راه هاى مختلفى از جمله استفاده از سامانه 
#800* كه براى ساماندهى پيامك هاى تبليغاتى كه از طريق سامانه هاى ارسال پيام كوتاه و 
با سرشماره هاى مختلف براى مشتركان تلفن همراه ارسال مى شد، ايجاد شد؛ سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويى (رگوالتورى) نيز ســامانه 195 را براى ساماندهى پيامك هاى 
تبليغاتى كه با شماره هاى شخصى ارسال مى شدند، راه اندازى كرد كه تا كنون 141 هزار و 

775 سيم كارت از ابتداى راه اندازى اين سامانه مسدود شده است.
در اين راســتا پيمان قره داغى -مدير كل حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتورى- در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به سامانه 195 اظهار كرد: اين سامانه از سال 95 شروع به كار كرده و 
در هنگام آغاز به كار، برخى از اپراتورها عملكردشان خوب نبوده اما رفته رفته بهتر شده است، 
البته آنچه اهميت دارد عملكرد كنونى اپراتورهاست. بععضى اپراتورها عملكرد خيلى خوبى 
داشتند و خودشان سامانه كشف تخلف دارند و شناسايى و قطع سرويس مى كنند، بعضى از 

اپراتورها هم سامانه دارند اما هنوز به آن شكلى كه مد نظر ما است، نرسيده اند.

دو روش شناسایی سیم کارت های مزاحم
وى با بيان اين كه ســيم كارت هاى ارســال كننده پيامك به دو روش شناسايى مى شوند، 
توضيح داد: يكى سامانه كشف تخلف رگوالتورى و ديگر گزارش هاى مردمى كه به سرشماره 
195 ارسال مى شود. البته بخش اعظمى از اين پيامك ها را خودمان با سامانه كشف تخلف 
شناســايى مى كنيم،  اما اين فرصت براى مردم وجود دارد كه اگر شماره اى برايشان پيامك 

مزاحم ارسال مى كند به سرشماره 195 بفرستند.
قره داغى درباره آمار مسدود كردن هريك از اپراتورها گفت: از تاريخ 6 مهر ماه تا 12 مهرماه 
سال جارى، در مجموع 4376 سيم كارت ارسال كننده پيامك مزاحم شناسايى شده است. از 
اين تعداد بالغ بر 65 درصد يعنى 2834 سيم كارت براى شركت خدمات ارتباطى ايرانسل، 
رتبه بعدى رايتل با 24 درصد يا 1057 سيم كارت، رتبه بعدى همراه اول با 308 مورد يا هفت 
درصد، رتبه بعدى شاتل موبايل با 93 مورد يا دو درصد، كيش سل پارس با 81 سيم كارت يا 
دو درصد و در نهايت كيش موبايل كه سه مورد شماره شناسايى و مسدود شده است و ديگر 

امكان ارسال پيامك ندارند.
مدير كل حفاظــت از حقــوق مصرف كننده رگوالتورى خاطرنشــان كرد: بخشــى از 
سيم كارت هاى مزاحم ممكن اســت مربوط به موضوع احراز هويت باشد كه خيلى سفت و 
سخت گرفته نشده،  اما اين موضوع در دستور كار اپراتورها قرار دارد و انتظار داريم كه عدد 
و ارقام خيلى كمتر  از اينها باشد كه ظرف هفته هاى آتى خيلى كمتر خواهد شد. همانطور 
كه همراه اول در مقايسه با تعداد مشــتركانى كه دارد، اين موضوع را مديريت كرده و تعداد 

پيامك هاى مزاحم از اين اپراتور بسيار كاهش يافته است.
قره داغى پيش از اين از مسدودسازى خدمات هشت دفتر فروش متخلف اپراتورها و قطع 
2548 سيم كارت ارسال كننده پيامك تبليغاتى مزاحم از 29 شهريور تا دوم مهر خبر داده بود 
 ، (FMS) كه براساس پايش و نظارت انجام شده در سامانه مديريت كشف تخلف رگوالتورى
67 درصد از سيم كارت هاى كشف شده مربوط به تخلف در حوزه پيامك هاى انبوه تبليغاتى 
مزاحم مربوط به سيم كارت هاى اپراتور ايرانســل، 22 درصد اپراتور رايتل، 9 درصد اپراتور 

همراه اول و دو درصد به اپراتورهاى مجازى تلفن همراه بوده است.

 وزیر نیرو خبر داد
افتتاح ۱۰ سد در ۶ استان طی شش ماه آینده
  وزير نيرو با اشاره به پويش هر هفته الف – ب – ايران از افتتاح 10 سد در شش 
استان در شش ماهه دوم سال جارى خبر داد و گفت: مجموعا 745 ميليون مترمكعب 
آب براى شرب، كشاورزى و صنعت به مجموع آب كشور اضافه خواهد شد.با حضور رضا 
اردكانيان - وزير نيرو -، ظرفيت ترانس ســوم پست برق شوش به ميزان 180 مگاولت 
آمپر افزايش و در مجموعه ترانسفورماتور و كوپلر نيز بخش 63 كيلوولت آمپر اضافه شد.
رضا اردكانيان در مراسم افتتاح سه پروژه برق تهران شامل توسعه و افزايش ظرفيت 
پست شوش، احداث پست 63 به 20 كيلوولت شهدا و احداث كابل دوشان تپه با تاكيد 
بر اين كه آبادانى ايران در هيچ شــرايطى متوقف نمى شود، اظهار كرد: دفاع و مقابله با 
تحريم مانعى پيش روى ساختن ايران نيست. وزارت نيرو در همه ايام تحريم و تنگناهاى 
مالى در دولت تدبير و اميد مجموعه اى از طرح هاى مهم زيرساختى را اجرا كرده كه هر 

كدام بر سرمايه هاى مردم اضافه مى كند.
وى با بيان اين كه ايران امروز از استانداردهاى باالى جهانى در زمينه ى دسترسى به 
آب و برق در سراسر كشور برخوردار است، گفت: در پويش هر هفته الف – ب – ايران كه 
آن را با مشاركت مردم پيش خواهيم برد، خواهيم ديد كه در عرصه خدمات زيربنايى 
آب و برق كه نقش محورى در تامين رفــاه و امنيت هموطنان دارد، متخصصان ايرانى 

چه مى كنند.
وزير نيرو با تاكيد بر اين كه در شــش ماه دوم ســال 1398، 227 پــروژه به ارزش 
سرمايه  گذارى بيش از 33 ميليارد تومان در 31 استان به افتتاح و بهره بردارى مى رسد، 
ادامه داد: سرمايه  گذارى در هر اســتان 1000 ميليارد تومان است. افتتاح 10 سد در 
شش استان كشور صورت مى گيرد و مجموعا 745 ميليون مترمكعب آب براى شرب، 
كشاورزى و صنعت به مجموع آب كشور اضافه خواهد شد كه از اين ميزان هشت ميليون 
مترمكعب براى صنعت، 696 ميليون مترمكعب براى كشاورزى و 41 ميليون مترمكعب 

براى تامين شرب مى شود.
به گفته اردكانيان، بهره بردارى از اين طرح ها آب شرب را براى 9 شهر با جمعيت 1.6 

ميليون نفر تامين مى كند، يعنى 70 ليتر آب در هر 24 ساعت تامين مى شود.
وى از بهره بردارى 26 هزار هكتار شبكه آبيارى و زهكشى در چهار استان كشور خبر 
داد و گفت: جمعيت روستايى اين چهار استان 1.5 ميليون نفر است. همچنين در شش 
ماه آينده به 1124 روستا با جمعيت 726 هزار نفر آبرسانى خواهد شد كه 845 ميليارد 
تومان ارزش سرمايه  گذارى اين طرح ها است و به طور متوسط روزانه به شش روستا با 

هزينه اى معادل 4.5 ميليارد تومان آبرسانى مى شود.
وزير نيرو با بيان اين كه 29 تصفيه خانه فاضالب در شش ماه آينده با سرمايه  گذارى 
1366 ميليارد تومان در 16 استان به كشــور اضافه مى شود، افزود: در شش ماه آينده 
12 تصفيه خانه آب شــرب ديگر به ظرفيت 1.3 ميليون مترمكعب در روز و با جمعيت 
تحت پوشش 6.2 ميليون نفر در 9 استان كشور با سرمايه  گذارى 1432 ميليارد تومان 

افتتاح مى شود، به عبارت ديگر هر ماه دو تصفيه خانه آب در كشور افتتاح خواهد شد.
اردكانيان با بيان اين كه ظرفيت 3000 مگاوات نيــروگاه حرارتى براى 26 ميليون 
خانوار ايرانى به بهره بردارى مى رسد، ادامه داد: هزينه سرمايه  گذارى براى هر 1000 
مگاوات ساخت نيروگاه معادل 600 ميليون يورو است و نيروگاه هاى ساخته شده معادل 

1.8 ميليارد يورو سرمايه گذارى جذب كرده اند.

میز خبر

 بورسی ها امسال
 چقدر سود کردند؟

  در نيمه نخست امسال، بورس به طور متوسط 69 درصد 
سود به سهام دارانش داد كه نسبت به سودى كه سهامداران بازار 
سرمايه در مدت مشابه سال گذشته بردند، دو درصد بيشتر شده 
است.در آخرين روز معامالتى بورس تهران در سال 1397 شاخص 
كل بازده نقدى و قيمتى بورس در تراز 178 هزار و 659 واحدى 
قرار داشت اما با گذشت شش ماه از سال 1398 شاخص كل اين 

بازار در تراز 302 هزار و 103 واحدى قرار گرفت.

به اين ترتيب نماگر اصلى بورس در نيمه ابتدايى امسال، 123 
هزار و 444 هزار واحد رشد داشته است، در نتيجه بازده اين بازار 

در مدت زمان ياد شده به حدود 69 درصد رسيده است.
گفتنى اســت، نيمه اول ســال گذشته بازار ســرمايه سود 67 
درصدى را نصيب سرمايه گذاران كرده بود. به اين ترتيب فعاالن 
بازار سرمايه در نيمه اول سال گذشته و امسال تقريبا بازده يكسانى 
را به دست آورده اند. البته طبيعى است كه بازار سهام داراى ريسك 

بااليى اســت و در همين روزها كه بسيارى از فعاالن حرفه اى اين 
بازار بازده خوبى را كسب كردند، بسيارى از غير حرفه اى ها كه با 
شنيدن تبليغات ناصحيح به طور مســتقيم وارد معامالت سهام 
شدند، زيان ديده اند. عالوه بر اين بسيارى معتقدند كه بعد از يك 
مدت رشد پياپى، احتمال كاهش قيمت سهم ها و اصالح بازار وجود 
دارد و ســرمايه گذاران غير حرفه اى نبايد منابع خود را به صورت 

مستقيم وارد بازار كنند.

از سوی رئیس امور مالیاتی شهر و 
استان تهران اعالم شد:

شروط 
بخشودگی 
۱۰۰درصدی 
جرائم مالیاتی

  رئيس امور مالياتى شــهر و استان تهران، اعالم كرد: با 
صدور بخشــنامه اى، تمامى موديانى كه تا پايان مهر ماه 1398 
ماليات خود را پرداخت كنند، از بخشودگى 100 درصدى جرايم 

مالياتى برخوردار خواهند شد.
  نورى، ضمن اشــاره به بيانات رهبرى در باب حمايت از رونق 
توليد، بيان كرد: با توجه به اينكه ســال 1398 مزين شده به نام 
سال رونق توليد، لذا سازمان امور مالياتى كشور در راستاى حمايت 
از توليد و كاالى ايرانى و به منظــور حمايت از فعاالن اقتصادى، 
رعايت اصل تكريم ارباب رجوع و افزايش رضايت مندى موديان 
محترم مالياتــى، اقداماتى موثر براى حمايــت از عمده موديان 
مالياتى و به طور ويژه بــراى بخش توليد اتخاذ كرده كه در قالب 

بخشنامه اى ابالغ شده است.
وى همچنين افزود: ســازمان امور مالياتى درتالش اســت كه 
با تقويت ضمانت هاى اجرايى با بازتعريف رابطه بين ســازمان و 
فعاالن اقتصادى با مبارزه قاطعانه به فرار مالياتى در كنار حمايت 
همه جانبه از توليــد بتوانيم تمكين مالياتــى را با خود اظهارى 

افزايش دهيم.
رئيس امور مالياتى شهر و اســتان تهران، در بخش ديگرى از 
سخنان خود در مورد مهلت بخشــودگى جرائم مالياتى، تصريح 
كرد: كليــه موديان مالياتى حقيقى و حقوقــى غير دولتى كه تا 
پايان مهر نسبت به پرداخت بدهى مالياتى اقدام كنند 100 درصد 
جرايم مالياتى آنها بخشــيده مى شود و به تناسب تاخير تا پايان 
ســال به ازاى هر يكماه براى بخش هاى توليدى 2 درصد و براى 
ساير بخش ها 4 درصد از بخشــودگى جرايم مالياتى كم خواهد 
شد و اين بخشنامه تا پايان ســال 98 ادامه دارد و به بيان ديگر 
بخشودگى جرايم اسفند ماه براى و احدهاى توليدى 90 درصد و 

ساير واحدها 80 درصد خواهد بود.
نورى، در ادامه با بيان اينكه اين بخشنامه در سالهاى بعد تكرار 
نخواهد شد، تاكيد كرد:  در صورت عدم پرداخت بدهى مالياتى 
قطعى شده و برخوردارى از تسهيالت ياد شده، اين امكان در سال 
آينده فراهم نخواهد بود  و بنابراين بهتر است كه فعاالن اقتصادى 

از اين فرصت حاضر استفاده كنند.


