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 انعقاد تفاهم  نامه میان شرکت 
 »گردشگری سپهرجم«

 با اتحادیه هتل داران خراسان رضوی
ش��رکت »گردشگری س��پهر جم« بانک صادرات ایران 
با هدف توس��عه صنعت گردش��گری داخلی با اتحادیه 
هتل داران استان خراسان رضوی تفاهم نامه امضا کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این شرکت با 
هدف توسعه گردشگری داخلی و استفاده از ظرفیت های 
هتل های کش��ور جهت مس��افران داخل��ی و خارجی، 
ب��ا اتحادیه هتل داران اس��تان خراس��ان رضوی تفاهم 
هم��کاری در زمینه های مختلف منعقد کرد.مدیرعامل 
ش��رکت »گردش��گری س��پهر جم« در ای��ن خصوص 
گفت: س��امانه جامع خدمات گردشگری »باهمرو« در 
زمینه ارائه تس��هیالت و خدمات گردش��گری به عموم 
مردم فعال اس��ت و در این راستا توسعه زیرساخت ها و 
همکاری  با دس��تگاه ها، نهادها و موسسات فعال در امر 
گردشگری و خدمات وابسته از جمله راهبردهای اصلی 
شرکت و در دس��تور کار بوده و در این راستا در دیدار 
با رئیس اتحادیه هتل داران خراس��ان رضوی تفاهم  نامه 
همکاری در زمینه های مختلف به امضا رسید.احس��ان 
کریم��ی همچنین با اش��اره به خدمات ویژه س��امانه 
گردشگری »باهمرو« در زمینه های مختلف گردشگری 
و سفر ازجمله؛ تهیه بلیت هواپیما، تورها، رزرو هتل های 
داخلی و خارج��ی به صورت متمرکز، اف��زود: عالوه بر 
انعقاد تفاهم نامه با ۴ هتل بزرگ و برجس��ته در ش��هر 
مش��هد، قرارداد پذیرندگی با کنسرس��یوم بیش از ۵۰ 
هتل دیگر نیز ارائه ش��د.وی تصریح کرد: افزون بر این 
پیش نویس قرارداد تفاهم »باهمرو« با ۵۰ هتل دیگر با 
هماهنگی اتحادیه هتل داران خراس��ان رضوی نیز ارائه 
و انعقاد تفاهم نامه با رس��توران های معتبر، پارک آبی و 
اس��تخرها نیز از دیگر برنامه های در دستور کار شرکت 

گردشگری سپهرجم است.

امضای ۲ تفاهمنامه در همایش رونق تولید 
با احیا و فعال سازی معادن کوچک

تفاهمنامه دوجانبه میان بانک صنعت و معدن و صندوق 
بیمه و تفاهمنامه سه جانبه میان بانک صنعت و معدن، 
صندوق بیمه و ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی در 
بخش پایانی همایش رونق تولید با احیا و فعال س��ازی 
معادن کوچک به امضاي طرفین رسید.به گزارش پایگاه 
اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن این تفاهمنامه روز 
گذش��ته با حضور حسین عس��کري عضو هیأت مدیره 
بانک صنع��ت و معدن، وجیه اهلل جعف��ري مدیرعامل 
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدني ایران و فرید دهقاني 
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ش��رکت صندوق 
بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدني در هتل ارم محل 
همای��ش رونق تولید با محوریت احیاء، فعال س��ازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس به امضاي طرفین رسید.

عس��کري که در پنل سیاست ها و برنامه های حمایتی 
جهت فعالس��ازی معادن حضور داشت گفت: در کشور 
تامی��ن مالی پروژه ه��ا از طریق بانک ها اس��ت و این 
یک خطای راهبردی اس��ت و امروز که با ش��رایط حاد 
اقتصادی روبرو هستیم بیشتر واحدهای تولیدی نیازمند 
منابع مالی برای حفظ تولید هس��تند از طرفي به دلیل 
عدم افزایش سرمایه ای برای بانک ها و حجم مکاتبات 
معوق توان تس��هیالت دهي بانک ها هم کاهش یافته و 
باید س��ازوکار ها تغییر کند و نحوه تامین منابع مالی از 

بازار سرمایه، اوراق مشارکت و ... صورت گیرد.

بانک مسکن، مبدع پرداخت خودکار 
عوارض آزادراهی

تنها ش��یوه پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی به 
صورت خودکار و بدون نیاز به انجام تراکنش بانکی به 
ازای هر نوبت تردد، برای اولین بار توسط بانک مسکن 
طراحی ش��ده اس��ت.به گزارش پایگاه خب��ری بانک 
مس��کن-هیبنا، س��امانه پرداخت الکترونیکی عوارض 
آزادراه��ی در معاب��ر مجهز به تجهی��زات این فناوری 
)ETC( با ورود به هشتمین سال فعالیت خود، واجد 
امتیازهای منحصر به فرد و رقابتی اس��ت که می تواند 
به عنوان بهترین ش��یوه پرداخت الکترونیک عوارض 
توس��ط مسافران بین شهری مورد استفاده قرار گیرد. 
این سامانه که در حال حاضر در سه آزادراه فوق العاده 
پرتردد کشور ش��مال تهران - قم، تهران - پردیس و 
اهواز - بندر امام خمینی )ره( قابل اس��تفاده اس��ت و 
در ه��ر یک از این عوارضی ه��ا، خطوط ویژه پرداخت 
الکترونی��ک برای عبور بدون توقف خودروها جانمایی 
و با تابلو مش��خص شده اس��ت.از اسفند سال گذشته 
برخ��ی دیگر از آزادراه های کش��ور نیز به خط عبوری 
ویژه پرداخ��ت الکترونیک��ی عوارض مجهز ش��ده اند 
اما تف��اوت مهمی میان مکانیزم حاکم بر این ش��یوه 
پرداخت با شیوه ای که در بانک مسکن مورد استفاده 
ق��رار می گیرد وج��ود دارد ک��ه ب��ر مطلوبیت روش 

پرداخت در بانک مسکن افزوده است.
ساس��ان ش��یردل، مدی��ر ام��ور فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات بانک مس��کن در گفت و گو با پایگاه خبری 
بانک مس��کن-هیبنا، با اشاره به فناوری بکارگرفته در 
سیس��تم پرداخ��ت الکترونیک عوارض بانک مس��کن 
موس��وم ب��ه »ETC« اظه��ار کرد: این مدی��ا مبتنی 
ب��ر فن��اوری »کی��ف پ��ول الکترونیک« ک��ه یکی از 

فناوری های روز دنیاست طراحی شده است.

اخبار

به روز رسانی اطالعات شرکت های دولتی و نهادهای غیر دولتی 
تمام شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنین 
شهرداري هاي شهر هاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر و موسسات و نهادهاي 
عمومي غیر دولتي، موظف به ورود، ثبت و به روز رساني اطالعات خود در سامانه 

یکپارچه اطالعات شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي هستند.
در اج��رای جزء )۱( بن��د)ط( تبصره )۲( ماده واحده قانون بودجه س��ال جاری، 

س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور موظ��ف به راه اندازی س��امانه یکپارچ��ه اطالعات 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. بر اساس ابالغ محمدباقر نوبخت، 
تمام شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست 
ش��ماره )۳( قانون  بودجه کل کش��ور و همچنین ش��هرداری های  شهر های با جمعیت 
باالی یک میلیون نفر و موسس��ات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موظف به ورود، ثبت 
و به روز رسانی اطالعات خود در سامانه مذکور تا پایان شهریور ماه سال جاری هستند. 

 ایسنا

پیشرفت ۷۹ درصدی ۴ خطه شدن راه آهن تهران-پیشوا
 مدیرعامل راه آهن از پیش��رفت ۷۹ درصدی ۴ خطه س��ازی راه آهن تهران - 

ورامین - پیشوا خبر داد.
سعید رسولی عصر در حاش��یه بازدید محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری 
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از پروژه چهار خطه ش��دن ریل تهران - پیشوا 

- گرمس��ار افزود: پیش��رفت فیزیکی مس��یر ریلی تهران - گرمسار نیز هم اکنون 
به بیش از ۶۱ درصد رس��یده و تکمیل این مس��یر در مجموع نیازمند ۵۶۹ میلیارد 

تومان منابع مالی است. 
 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در صورت اختص��اص منابع مالی مورد نیاز 
تکمی��ل پروژه چهار خطه تهران-پیشوا-گرمس��ار مش��کلی ندارد، اف��زود: امیدواریم با 
اختصاص منابع مالی مورد نیاز این مس��یر پر تردد تا پایان سال ۹۹ برای استفاده مردم 
آماده شود. روزانه هم اکنون ۱۰ زوج قطار حومه ای در  مسیر تهران- پیشوا - گرمسار 

با ضریب اشغال ۱۰۰ درصد تردد می کنند.  مهر

تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲ میلیون بیش تر از خانوار
وزیر راه و شهرس��ازی می گوید: تعداد مس��کن های موجود از تع��داد خانوارهای 
متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش تر اس��ت، این وجود، بازار با کمبود مس��کن 

مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه های خالی است.
محمد اس��المی با اش��اره به اقدامات این وزارتخانه در س��اماندهی بازار مسکن، 

گفت: در ش��رایط کنونی دو نگاه اصلی در حوزه مس��کن وجود دارد، نگاه نخست 
نش��ان می دهد که بر اس��اس آمارها، تعداد مس��کن های موجود از تعداد خانوارهای 

متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش تر اس��ت، اما با این وجود، بازار با کمبود مس��کن 
مواجه اس��ت که این مشکل نش��أت گرفته از وجود خانه های خالی در کشور است. وی 
گفت: آمارهای موجود، پش��توانه ای برای تدوین برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای 
تولید حداقل ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی و مدیریت این بخش بود، حال این برنامه ها در 
مرحله اجرا قرار گرفته و در این مدت خوشبختانه ۱۱۲ هزار واحد مسکونی تولید و در 

اختیار متقاضیان قرار داده شده است.  فارس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه  اقتصاد الیح��ه مالیات بر عایدی س��رمایه حذف آق�اي 
نش��ده اس��ت، گفت: در قالب الیحه اصالح جامع مالیات های 

مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم ارائه می شود.
فرهاد دژپس��ند دیروز در حاشیه جلس��ه با کمیسیون اقتصادی 
مجلس اظهار داشت:  نمایندگان عضو کمیسیون سؤاالت متنوعی 
در مورد نحوه خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی، بحث 
ش��رکت داری و بنگاه داری بانک ها، پولش��ویی، و نکات محوری 
دیپلماسی اقتصادی  مورد سؤال نمایندگان بود که به این سؤاالت 
در این کمیسیون اقتصادی پاسخ دادیم. وی گفت:  این سؤاالت از 
طریق تشریفات قانونی واصل شده بود که پاسخ های آنها نیز داده 
شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا 
مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نمی کنید، گفت: در قالب 

پژوهشی که انجام شده، در متن الیحه اصالح جامع نظام مالیاتی 
و مالیات های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده 
 می شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف 

مالیات است.
دژپسند تصریح کرد: الیحه اصالح نظام جامع مالیاتی به زودی 
تقدیم مجلس می شود؛ بنابراین بحث الیحه مالیات بر عایدی 
س��رمایه را از دس��تور خارج نکرده ایم. آنچه که انتظار می رود 
مجلس مالیات بر فعالیت های اختالل زا یعنی فعالیت های که 
کشور را با مشکل مواجه  می کند، را دنبال کند. به گفته وزیر 

 اقتصاد، الیحه اصالح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس 
ارائه می شود.

تکذیب حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه 
همچنین دژپسند با اشاره به اعالم خبری مبنی بر حذف مسکن 
از الیح��ه مالیات بر عایدی س��رمایه گفت:چنین خبری صحت 
ندارد و مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب 
اصالح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می 
شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت بحثی فراتر 

از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات بر مجموع 
درآمد اس��ت که موضوعات گسترده تر و فراتری در این الیحه 

گنجانده شده و به مجلس ارسال می شود.   مهر

حذف چهار صفر و تبدیل واحد پول به تومان در دولت تصویب شد

صفر ریزان پول ملی

در دیدار رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق از بورس انرژی ایران مطرح شد

استفاده از تجربه ایران در توسعه بازار سرمایه عراق
عالء عبدالحس��ین الصائب��ی، رئیس کمیس��یون اوراق  توسعه بهادار کش��ور عراق در راس هیاتی ۱۰ نفره ضمن دیدار مسیر 
با مدیرعامل بورس انرژی ایران نس��بت به توسعه همکاری مشترک میان دو 

کشور به رایزنی و تبادل نظر پرداخت.
بر اساس این گزارش ، سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی ایران در این 
نشس��ت صمیمانه با معرفی ساختار کلی ش��رکت بورس انرژی ایران و نقش 
آن در بازار سرمایه کشور و منطقه خاورمیانه گفت: حدود ۱۰ سال قبل طی 
س��فری به نمایندگی از بازار سرمایه ایران به کشور عراق، بسترهای مختلف 
برای ایجاد همکاری های مشترک ارائه شد، اما در آن زمان به دالیل مختلفی 
از جمله محدودیت های بین المللی و همچنین مشکالت داخلی در این کشور 
زمین��ه همکاری فراهم نش��د. وی با ابراز امیدواری نس��بت به آغاز همکاری  
مش��ترک به بهانه حضور رئیس کمیسیون اوراق بهادار کشور عراق در ایران 
یادآور ش��د: بازار معامالت بورس انرژی ایران از ویژگی ها و ابزارهای منحصر 
به فردی برخوردار است که می تواند برای سرمایه گذاران خارجی قابل توجه 
باش��د. وی افزود: نقطه عطف بازار س��رمایه ایران پس از تصویب قانون اوراق 
بهادار کش��ور در اول آذر ۱۳8۴  رقم خورد که براساس آ ن نظارت و اجرا در 
بازار سرمایه به طور کلی تفکیک شد. از سوی دیگر ایجاد نهادها و ابزارهای 
مالی جدید نیز از دیگر رخدادهایی بود که پس از تصویب این قانون در بازار 

سرمایه پدید آمد.  فارس

رئیس کل سازمان امور مالیاتی  ک��ش با صدور بخش��نامه ای، شرایط خ�ط 
بخش��ودگی جرای��م مالیاتی قابل بخش��ش موضوع 
برخی م��واد قانون مالی��ات های مس��تقیم و قانون 

مالیات بر ارزش افزوده را اعالم کرد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، در این بخشنامه که 
به امضای امید علی پارس��ا رس��یده و به ادارات کل 
امور مالیاتی سراس��ر کشور ابالغ ش��ده، آمده است: 
با توجه به اینکه س��ال ۱۳۹8 مزین شده به نام سال 
رونق تولید، لذا این س��ازمان در راس��تای حمایت از 
تولید و کاالی ایرانی و ب��ه منظور حمایت از فعاالن 
اقتص��ادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش 
رضایتمندی مودیان محت��رم مالیاتی، تصمیماتی به 
شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل 
بخش��ش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳8۰ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، 
۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد 
۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان 
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ 

تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی ش��ده خود 
) اع��م از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخش��ش( تا 
پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون 
مالیات های مس��تقیم به عنوان مودی خوش حساب 
از ای��ن حی��ث و در این مرحله تلقی و به ش��رح زیر 

مورد بخشودگی قرار گیرد:
۱- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 

۳۰/۷/۱۳۹8 معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.
۲- در ص��ورت پرداخت مانده بدهی قطعی ش��ده از 
تاریخ ۱/8/۱۳۹8 تا تاریخ ۳۰/8/۱۳۹8 برای مودیان 
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه 
کس��ب تولیدی از مراجع ذیرب��ط، معادل ۹8 درصد 
جرایم قابل بخش��ش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد 

جرایم قابل بخشش.
۳- در ص��ورت پرداخت مانده بدهی قطعی ش��ده از 
تاریخ ۱/۹/۱۳۹8 تا پایان س��ال ج��اری برای مودیان 
واحدهای تولی��دی دارای پروانه بهره برداری و پروانه 
کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل 
۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد 

بخشودگی موضوع بند )۲( فوق کسر می گردد.
۴- میزان بخش��ودگی جرایم براساس تاریخ پرداخت 
مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد.

۵- برای بخش��ودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، 
مودیان یاد شده می بایس��ت درخواست بخشودگی 
جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این 

بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
۶- مودی��ان مذکور ک��ه قبل از ابالغ این بخش��نامه 
نس��بت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی ش��ده خود 
اقدام نموده اند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم 
خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹8 به ادارات امور 

مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.
۷- مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هر یک از 
س��نوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال ، از مفاد 

این بخشنامه بهره مند گردند.
8- اس��تفاده از مفاد این بخش��نامه برای بخشودگی 
جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۵، 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده 
۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی 
تبصره )۳( این ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت 
می باشند، منوط به ارسال فهرست معامالت هر یک 

از سال های مذکور تا ۳۰/۷/۱۳۹8 می باشد.

الیحه پیش��نهادی بانک مرکزی مبن��ی بر تغییر 
واح��د پول مل��ی از ریال به توم��ان و حذف چهار 
صفر در هیأت دولت تصویب شد، این یعنی یعنی 

حذف چهار صفر از ریال و سه صفر از تومان.
بر اساس این گزارش هیئت دولت در جلسه دیروز 
خود به ریاس��ت حجت االس��الم حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور، الیحه پیش��نهادی بانک مرکزی 
مبنی ب��ر تغییر واحد پول مل��ی از ریال به تومان 
و ح��ذف چه��ار صفر را ب��ه تصویب رس��اند. این 
تصمی��م با هدف حفظ کارایی پول ملی، تس��هیل 
و بازیاب��ی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت 
پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف 
جامع��ه درب��اره واحد پول ملی رواج یافته اس��ت، 
اتخاذ ش��د. کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و 
س��کوک و نیز رفع مش��کالتی از قبیل استفاده از 
ارق��ام بزرگ در مبادالت س��اده روزمره، معضالت 
ش��مارش و حمل حجم باالی اس��کناس و سکه و 
خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی 

کشور، از دیگر اهداف الیحه یاد شده است.

هر 10.000 ریال یک تومان
بع��د از مدت ها اما و اگر در رابطه با حذف صفر از 
پول مل��ی، هیات دولت الیحه حذف چهار صفر را 

به تصویب رس��اند که در این صورت، هر ۱۰ هزار 
ریال��ی یک تومان جدید خواهد بود. در این حالت 
۵۰۰ ه��زار ریال ۵۰ توم��ان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ 
تومان، ۱۰ ه��زار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال 
پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می شود. 
البته این الیحه در دولت مصوب شده و باید برای 
نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس 

از آن در دستور کار قرار گیرد.

حذف صفر زمانبر است
 واقعیت اما آن اس��ت که ب��ه این زودی ها، اتفاقی 
مبنی بر ح��ذف چهارصفر از پول ملی رخ نخواهد 
داد و آنگونه ک��ه مقامات بانک مرکزی می گویند، 
باید مقدمات کار فراهم ش��ود واین موضوع به این 
زودی ها عملیاتی نخواهد ش��د. البته این موضوع 
در دی ماه سال گذشته نیز مجدد در دولت بررسی 
و مصوب ش��ده بود اما همان زمان مقرر شده بود 
بانک مرکزی بررس��ی بیشتری روی موضوع انجام 
دهد. در آن مقطع زمانی، رئیس کل بانک مرکزی 
اع��الم کرده بود ک��ه این موضوع، تنه��ا کار بانک 
مرکزی نیس��ت و پس از تصوی��ب در دولت، باید 
مصوب��ه مجل��س را بگیرد. بر اس��اس این مصوبه، 
دولت فعال قرار نیس��ت تغیی��ر جدیدی را بر روی 

واحد پول ملی یا تعداد صفرهای آن ایجاد کند.
عبدالناصر همتی دی ماه س��ال گذشته پس از داغ 
ش��دن نقد و نظره��ا پیرامون حذف صف��ر از پول 
ملی گفته بود: حدف چهار صفر، پیش��نهادی برای 
تس��هیل امور اس��ت تا برخی از هزینه ها را کاهش 
داده و ارتباط پول ملی کشور با ارزهای بین المللی را 
متناسب کند؛ این در حالی است که رابطه پول ملی 
ایران با ارزه��ای خارجی، نیاز به اصالح دارد و نرخ 

مبادله پول ملی ما با سایر ارزها خیلی باال است.
البته رئیس کل بانک مرکزی دیماه س��ال گذشته 
اعالم کرده بود که این بانک، پیش��نهادات خود در 
رابطه ب��ا تغییر واحد پول مل��ی را به دولت اعالم 
کرده و باید بررسی های الزم از سوی دولت صورت 
گی��رد، بنابراین به نظر می رس��د مصوبه دیروز)۹ 
مردادم��اه ۹8( دولت، مبتنی بر طرح پیش��نهادی 
بانک مرکزی در گذش��ته بود و اتفاق جدیدی رخ 

نداده است.
همانگونه که رییس کل بانک مرکزی هم پیش��تر 
تاکید کرده اس��ت، حذف چه��ار صفر از پول ملی 
موضوعی ظاهری و اس��می اس��ت و اج��رای این 
فرآیند بعد از اینکه در مجلس هم تصویب ش��ود، 
از نظ��ر قانونی به مقررات، تغیی��رات، اصالحات و 
بررسی های زیادی نیاز دارد و از این جهت به نظر 

می رسد که از زمان تصویب در مجلس، اجرای آن 
دو سال طول بکشد.

این قصه سر دراز دارد
گفتنی است؛ حذف صفر از پول ملی از دهه 8۰ و در 
زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح 
شد که شرایط نامس��اعد اقتصادی و راهکاری برای 
پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت 
با توجه به مهیا نبودن ش��رایط از جمله پیش آمدن 
بحران های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.
جریان حذف صفر از پ��ول ملی در دولت روحانی 
نیز چند ب��ار مورد توجه قرار گرف��ت و زمانی که 
س��یف ریاس��ت بانک مرکزی را بر عهده داش��ت 
معتقد بود با وجود اینکه این سیاس��ت مورد تایید 

بانک مرکزی اس��ت، ول��ی تا زمان فراهم ش��دن 
ش��رایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی 

پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.
ب��ه هر ترتیب ب��ا حضور همتی در ریاس��ت بانک 
مرک��زی موضوع حذف صفر از پ��ول ملی به طور 
جدی در دس��تور کار قرار گرفت و با وجود نظرات 
متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود 
داش��ت در نهایت دیروز الیحه حذف چهار صفر از 

پول ملی در دولت به تصویب رسیده است. 
الزم ب��ه توضیح اس��ت ک��ه در س��ری اخیر چاپ 
چک پول ه��ای ۵۰۰ ه��زار ریال��ی از س��وی بانک 
مرک��زی، چهار صفر آن ب��ا رنگ کمتر دیده و عدد 
۵۰ پررنگ ت��ر دیده می ش��ود ک��ه همین موضوع 
ش��ائبه زمینه س��ازی برای حذف چهار صفر را در 

اذهان ایجاد کرده بود.

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد؛
شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش

وزیر اقتصاد:

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف نشده است

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه  توس�عه تجارت گفت: تنها 8۰ شرکت چرخ 
از شرکت های صادراتی ما صادراتی باالی ۵۰ میلیون 
دالر دارن��د و این 8۰ ش��رکت ۳۰ میلی��ارد دالر از 

صادرات ۴۴ میلیارد دالری را صادر می کنند.
ب��ه گزارش خبرن��گار ما، محمدرض��ا مودودی در 
نخستین نشس��ت مش��ترک هم اندیشی حمایت 
حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کش��ور گفت: 
دلی��ل برگ��زاری این نشس��ت در ش��رایط جنگ 
اقتص��ادی و ش��رایط خ��اص دوره تحری��م که در 
محاصره اقتصادی قرار داریم، این است که راه های 

حمایت از تجار و بازرگانان را بیابیم. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: یکی 
از دغدغه های بخ��ش خصوصی در بحث صادرات 
در ش��رایط فعلی این اس��ت که در ص��ورت بروز 
مش��کلی آیا امکان پیگ��رد قضای��ی دارد یا خیر. 
بنابراین برگزاری این جلس��ه با حضور مس��ئوالن 
قوه قضائیه، س��ازمان بازرس��ی در این راستا است 
تا هم مش��کالت صادرکنندگان را بشناسیم و هم 

ص��ادر کنندگان با راهکاره��ای حمایتی در عرصه 
بین المللی آشنا ش��وند. بنابر ین باید با متدولوژی 
غی��ر از دوره صلح راهکارهای��ی را برای حمایت از 
صادر کنن��دگان در عرصه ه��ای بین المللی بیابیم 
ت��ا فضای تج��ارت ما فرصت الزم در این ش��رایط 
خاص را برای عرضه محصوالت را داش��ته باش��د.  
وی افزود:  تنها 8۰ شرکت از شرکت های صادراتی 
ما صادراتی باالی ۵۰ میلیون دالر دارند و این 8۰ 
ش��رکت ۳۰ میلیارد دالر از ص��ادرات ۴۴ میلیارد 
دالری را ص��ادر می کنند و تنها ۴۰۰ ش��رکت در 
کش��ور وجود دارند که بی��ش از ۱۰ میلیون دالر 

صادرات دارند.
م��ودودی اضافه ک��رد: وجود 8۰ ش��رکت اثرگذار در 
ص��ادرات حکایت از آن دارد که ح��دود ۷۰ درصد از 
صادرات کشور در دست این بخش است و باید از آنها 
حمایت جدی به عمل آورد. این در شرایطی است که 

هم اکنون که به دلیل برخی محدودیت ها درآمدهای 
ارزی کش��ور به حداقل رسیده است باید زمینه ای را 
فراه��م کرد که ای��ن ارزآوری در ص��ادرات غیرنفتی 
جایگزین درآمدهای نفتی ش��ود. سپرس��ت سازمان 
توس��عه تجارت گفت: ما در عرصه صادرات کشوری 
جوان محسوب می شویم، سهم صادرات غیرنفتی ما در 
۲۰ سال گذشته کمتر از ۳ میلیارد دالر بود اما اکنون به 
 حدود ۵۰ میلیارد دالر رسیده اما هنوز در سبد صادراتی

محدود هستیم. 
وی افزود:  اگر چه 8 هزار و ۵۰۰ کد HS صادراتی 
در دنی��ا وج��ود دارد اما در ایران فق��ط ۳ هزار و 
۵۰۰ کد HS صادر می شود که از این تعداد فقط 
۱۳۰ قلم آن باالی ۵۰ میلیون دالر صادرات دارد. 
مودودی ادامه داد:  این در حالی اس��ت که بیش از 
هزار و ۴۰۰ شرکت در کشور ترکیه وجود دارد که 

صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دالر دارند.

 حمایت از صادرات بهترین راه حمایت
 از تجارت 

در ادام��ه ای��ن نشس��ت محمدباقرالف��ت، معاون 
اجتماع��ی و پیگی��ری از جرم ق��وه قضائیه گفت: 
سیاس��ت های ابالغ��ی مق��ام معظم رهب��ری در 
خص��وص اقتص��اد مقاومتی در س��ال ۹۲ تهیه و 
تدوی��ن و ابالغ ش��د و پیرو این اق��دام، قانونی در 
مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به 

عنوان راهبرد تعیین کرد.
الفت تاکید کرد: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی 
اعالم شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع 
حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد 
بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت 
قوه آماده شد و معاونت های زیرمجموعه قوه قضائیه 
طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی 
 و اس��تانی س��اماندهی کردند و وظایف به روش��نی 

بیان شد. 
وی بیان داش��ت: محور فعالیت ه��ای ما بر حمایت 
از تولی��د کنن��دگان داخل��ی و ب��رای حمای��ت از 

تولی��د به این نتیجه رس��یده ایم که بای��د از تجارت 
حمای��ت کنیم و ب��رای حمایت از تج��ارت بهترین 
راه حمای��ت از ص��ادرات اس��ت. زیرا ب��ا حمایت از 
ص��ادرات امکان تولید بیش��تر فراهم می ش��ود. وی 
اظهار داش��ت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی 
برای ثبت ش��رکت ها اقدامات خوبی انج��ام داده به 
 صورتی که دیگر برای ثبت ش��رکت نیاز به مراجعه 
حضوری نیس��ت. دبیر س��تاد پیگیری های اقتصاد 
مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان مان را مصروف 
اولویت ه��ا کرده ای��م و بهترین نقطه ه��م صادرات 
تولیدات داخلی اس��ت. بنابرای��ن در این ارتباط در 
قس��مت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام مند 
با فعاالن بخش خصوصی داشته ایم و بر این اساس 
یکی از وظایف ما ش��رکت در این گونه نشست های 
هم اندیشی است.  الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی 
داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باش��یم، گفت: 
عالوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه 
دومی بر عهده دارد که بر آن اس��اس متولی بهبود 

فضای کسب و کار کشور است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت:
باید از صادرات حمایت کنیم


