
ابالغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی 
سال ۱۳۹۸

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران از ابالغ بسته حمایت از صادرات 
غیر نفتی سال ۱۳۹۸ توسط ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی خبر داد.به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران، زادبوم با اعالم این خبر اظهار 
داشت: س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای 
اجرای سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب 
برنامه ملی پیش��برد برونگرایی اقتص��اد و به منظور 
تحقق اهداف توس��عه صادرات غیر نفتی سال جاری، 
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸ 
را م��ورد تصویب قرار داد.وی افزود: بس��ته حمایت از 
صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸توسط سازمان توسعه 
تجارت ایران تدوین و با همكاري وزارت امور اقتصادي 
و دارایي و س��ازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه 
ملي به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ش��امل وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور 
اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و 
بودجه رس��یده و در نهایت توسط معاون اول رئیس 
جمهور و رئیس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی 

تصویب و ابالغ گردید.

سیاست های وصول مطالبات بانک توسعه 
تعاون بازنگری و اصالح شد

بانک توسعه تعاون درراستای مسئولیت های اجتماعی 
در جهت حمایت از تولید واشتغالزایی در بخش تعاون، 
سیاس��ت های وصول مطالب��ات را بازنگری و اصالح 
نمودبر اساس ابالغیه بانک توسعه تعاون برخی مفاد 
" سیاست های وصول مطالبات در سال ۹۸" در بخش 
عقود مش��ارکتی و امهال تسهیالت عقود مبادله ای، 
اختیار تغییر ضامنین و بخشش 6 درصد وجه التزام 
تأخیر تأدیه دین در تسهیالت اعطایی و ۸ درصد وجه 
التزام تأخیر تأدیه دین در ضمانت نامه های ضبط شده 
در جهت حمایت از تولید واش��تغالزایی بخش تعاون 
مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت.در مورد مبلغ وجه 
التزام تأخیر تأدیه دین در بازنگری عقود مش��ارکتی 
در این ابالغیه مقرر گردید تقس��یط عقود مشارکتی 
از سیاست های وصول حذف گردد. همچنین تمدید 
عقود مشارکتی منوط به انتقال مانده بدهی به طبقه 
تسهیالتی گردید و واحدهای اجرایی مجاز به تغییر 
طبقه تس��هیالت امهالی به طبقه جاری، مادامی که 
حداقل 20 درصد از بدهی تسهیالت گیرنده وصول 
نگردیده اس��ت نمی باش��د.الزم به ذکر اس��ت پس 
از وص��ول حداق��ل 20 درصد از کل مبل��غ قرارداد 
تس��هیالت امهالی و در صورت عدم هرگونه نكول در 
ایفای تعهدات از جانب مشتریان بانک توسعه تعاون 
واحدهای اجرایی می توانند نسبت به انتقال تسهیالت 
مذکور به طبقه تسهیالت جاری اقدام نمایند.گفتنی 
اس��ت بر اساس این اصالحیه اختیار تغییر یک یا دو 
ضام��ن در هنگام امهال تس��هیالت به رکن اعتباری 
مدیریت شعب استان های بانک توسعه تعاون تفویض 

گردیده است.

اقدامات پست بانک ایران برای کمک به 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

پست بانک ایران درراستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
و کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر استان  سیستان 
و بلوچس��تان، هم��گام ب��ا دولت و س��ایر نهادها و 
س��ازمان های مرتبط، اقدامات ارزش��مندی اعم از 
کمک ه��ای نق��دی و غیرنقدی به ای��ن هموطنان 

انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران: درهمین 
راستا مبلغ 500 میلیون ریال توسط این بانک برای 
احیای زیرس��اخت های آسیب دیده مناطق زلزله زده 
و بازس��ازی شعب و باجه های بانكی اختصاص یافته 
که با هماهنگی مسئوالن ذیربط تخصیص می یابد. 
همچنین کارکنان و کارگزاران پس��ت بانک ایران در 
سراسر کشور در حرکتی انسان دوستانه و نوع دوستی 
ب��رای کمک به س��یل زدگان اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان، اقدام به جم��ع آوری و تهیه مایحتاج 
ضروری ازجمله؛ پتو، آب معدنی، وسایل بهداشتی، 
کنس��روهای خوراکی و غیره نم��وده و با هماهنگی 
مسئوالن ذیربط در بین حادثه دیدگان توزیع کردند 

که این اقدام آنها به صورت مستمر ادامه دارد.

اخبار

افزایش نرخ سود وام واحدهای مسکن 
مهر به ۱۸ درصد

حبیب اهلل طاهرخانی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی، 
و  راه  وزارت  سوی  از  طرحی  اینکه  به  اشاره  با 
که  است  شده  آماده  مسکن  بانک  و  شهرسازی 
دارندگان مسکن مهر برای دریافت واحدهای خود 
اقدام و واحدهای آنها تبدیل به فروش اقساطی 
شود، گفت: بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی 
در حال آماده کردن طرحی هستند که بر اساس 
که  واحدهایی  مهر  مسکن  وام  سود  نرخ  آن 
برای دریافت واحد مسکونی خود  آنها  متقاضیان 

اقدام نمی کنند به 18 درصد برسد. 
دلیل  این  به  یا  اقدام  این  داد:  ادامه  طاهرخانی 
درگیر  متقاضی  فرد  آن  یا  و  واحد  آن  که  است 
داللی است و می خواهد واحد مسکونی را فروخته 
و سپس شخص جایگزین را برای فروش اقساطی 
آغاز فصل  منتظر  متقاضیان  اینکه  یا  کند  معرفی 
تغییر و تحوالت هستند این دو دلیل باعث شده تا 
برخی واحدهای مسکن مهر که از افتتاح آن بلوک ها 
فروش  واحدها  برخی  هنوز  می گذرد  سال   4
مدیرعامل شرکت  گفته  به  باشد.  نشده  اقساطی 
عمران شهرهای جدید، در شهر پرند این موضوع 
بیشتر است به طوری که مورد 59 واحدی داشتیم 
که 4 سال پیش افتتاح شده و چند واحد آن هنوز 
فروش اقساطی نشده است. طاهرخانی با اشاره به 
اینکه 250 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای 
جدید فروش اقساطی شده است، گفت: تا قبل از 
سال جدید 50 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای 

جدید افتتاح خواهد شد.  فارس

نمای نزدیک

وزیر کار از تعیین دس��تمزد س��ال آینده بر مبنای تورم 
انتظ��اری و همچنی��ن حداقل هزینه معیش��ت خبر داد 
و گفت: همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان در صورت 

تصویب مجلس، از سال آینده اجرا می شود.
محمد ش��ریعتمداری دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از 
بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: 
تمام تالش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط 
بهمن ماه پرداخت شود. وی درباره اقدامات صورت گرفته 
برای جامعه بازنشس��ته و مس��تمری بگیر کش��ور گفت: 
ت��الش می کنیم در حوزه های گوناگون قدم های متنوعی 
برای این قشر از جامعه برداریم که یكی از مهمترین آنها 
صیانت از اموال و دارایی های بازنشس��تگان کشور است و 
در یک س��ال گذشته نیز تالش کردیم از این دارایی های 
با ارزش که عموماً در صندوق بازنشس��تگی کش��وری و 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( نگهداری 

می شوند، به درستی صیانت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اس��اس گزارش 
پای��ان س��ال ۹۷ و همچنین بررس��ی صورت های مالی 6 
ماهه نخس��ت سال آینده شاهد رش��د بیش از سه برابری 
منابع شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم که 
این موضوع نشان می دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت 
از اموال و دارایی های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته 
است. این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: تالش ما این 
است در سال آینده قدم های خوبی در جهت توسعه خدمات 
گردشگری بازنشستگان داش��ته باشیم همچنین در نظر 

داریم پوشش بیمه تكمیلی بازنشستگان برای بهره مندی 
از خدمات مطلوب تر پزشكی توسعه دهیم. شریعتمداری 
تاکید کرد: تالش ما این است که در جریان تصویب الیحه 
بودجه ۹۹ کل کش��ور در صحن علنی مجلس همس��ان 

سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم. 

»حداقل هزینه معیشت« و »تورم انتظاری ۹۹« دو 
مؤلفه تعیین دستمزد سال آینده کارگران

شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری 
جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحوالت دستمزد 
معموالً در روزهای پایانی س��ال ص��ورت می گیرد اما از 
اکنون کارگروه دستمزد ش��ورای عالی کار فعال شده و 
تالش می کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه 
حداقل هزینه معیش��ت خانوار و همچنین بررس��ی نرخ 
تورم انتظاری س��ال آینده، پیش��نهادات مناس��بی را در 
حوزه دس��تمزد در ش��ورای عالی کار مطرح کنیم. وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی تاکید ک��رد: البته ما باید 
مراق��ب مهار دوگانه در تعیین دس��تمزد باش��یم به این 
نح��و که از یک ط��رف قیمت تمام ش��ده تولید افزایش 
نیابد و س��هم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث 
افزایش س��طح عمومی قیمت ها و زیان کارگران باشد و 
از سوی دیگر میزان دس��تمزد نباید به میزانی باشد که 
حداقل های مورد نیاز خانواده های کارگری تأمین نشود 
بنابراین باید در جلس��ات شورای عالی کار به صورت سه 
جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و 

دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.  مهر

وزیر کار خبر داد:
همسان سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده

رئی��س کل گم��رک ای��ران درب��اره تغیی��ر ارز مبنای 
محاس��باتی کاالهای وارداتی گفت: پیشنهاد ما هم این 
اس��ت که ارز مبنای کاالهای وارداتی به غیر از کاالهای 
اساس��ی واقعی شود و س��ود بازرگانی کاهش پیدا کند 
ک��ه این موضوع منجر به افزای��ش درآمدهای گمرکی و 

شفافیت نیز می شود.
سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در نشست 
خبری به مناسبت روز جهانی گمرک با اشاره به اینكه هر 
س��اله سازمان جهانی گمرک برای سال جدید نامگذاری 
انجام می دهد، گفت: این نامگداری جدید گمرک تقویت 
کننده ثبات مردم، ش��كوفایی اقتصادی و محیط زیست 
نام گرفته است. سال گذشته مرزهای هوشمند نامگذاری 
ش��ده بود. رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: گمرک 
ایران در اجرای اقتصاد هوشمند همراستا با شعار سازمان 
جهان��ی گم��رک اقداماتی انجام داد. گمرک از س��ازمان 
های پیش��رو در الكترونیكی کردن عملیات است و کاغذ 
از پروس��ه فعالی��ت ها حذف ش��د  و در زمینه جلوگیری 
از تبانی، موضوع تكمیل فعالیت کارشناس��ان مجازی را 
دنبال کرد .  میراش��رفی تصریح کرد: بحث مجازی کردن 
خدمات را نیز داریم که در سال جاری بخشی از خدمات 
در قالب گمرک موبایلی ارایه ش��د. بحث هوشمندسازی 
فعالیت ها نیز دنبال ش��د و در ادامه فعالیت های مجازی 
گمرک، پیگیری ش��د و در س��ال جاری در تولید پلمب 
هوشمند عمل کردیم و در حال حاضر اماکن گمرکی به 
پلمب های هوشمند مجهز شد. همچنین گمرکات مبدا و 
مقصد مجهز به تراشه هایی شده که بتوان اطالعات کاال 

را در اختیار داشت. 

پیشنهاد ارز مبنای کاالهای وارداتی واقعی شود
میراش��رفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا گمرک 
مواف��ق یا مخالف تغیی��ر ارز مبنای محاس��باتی حقوق 
ورودی کاالهای وارداتی اس��ت و همچنین برای کاهش 
ت��ورم ناش��ی از آن تعرف��ه کاالها کاهش یاب��د زیرا این 
تجربه در س��ال های گذشته نیز وجود داشت تا درآمدها 
و عملكرد ش��فاف باشد و ارزان فروشی ارز به واردکننده 
که نفع آن به عموم جامعه نمی رس��د جلوگیری ش��ود 
اظهار داش��ت: نظر دولت در مورد مبنای ارزش کاالهای 
وارداتی در مورد کاالهای اساس��ی ب��رای آن که با تورم 
بیش از این افزایش نیابد ارز ۴200 تومانی است و برای 
س��ایر کاالها مبانی محاس��باتی با ارز نیمایی باشد ولی 
دولت ب��رای اینكه آثار تورم افزایش ن��رخ ارز دولتی به 
نیمایی کاهش یابد معتقد است سود بازرگانی به نحوی 
تنظیم ش��ود که آثار تورمی به حداقل برسد و پیشنهاد 
ما هم این است که ارز مبنای کاالهای وارداتی به غیر از 
کاالهای اساسی واقعی شود و سود بازرگانی کاهش پیدا 
کند که این موضوع منجر به افزایش درآمدهای گمرکی 

و شفافیت نیز می شود. 
میراشرفی با اشاره به روند تجارت در ۱0 ماه اخیر، بیان 
داشت: با وجود تحریم ها، ۷2 میلیارد دالر حجم واردات 
و ص��ادرات بود و صادرات با ۳5.5 میلیارد دالر و رش��د 
وزنی 20.۷ درصد به ثبت رسید ولی ۳.2 درصد کاهش 

ارزش صادرات را داشتیم.  فارس

رئیس کل گمرک عنوان کرد:
موافقت گمرک با واقعی شدن ارز مبنای کاالهای وارداتی

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

حذف ۴۲ درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن

گزارش

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ۴2 درصد ثبت نام کنندگان در 
طرح ملی مسكن به دلیل نداشتن شرایط از این طرح حذف 
شده و ثبت نام مجدد، پیش از پایان سالجاری انجام می شود.

محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اتمام 

مرحله غربالگری طرح ملی س��اختمان در فاز نخست ثبت 
نام ه��ا گفت: 2۴0 هزار نفر در طرح ملی مس��كن ثبت نام 
کردند که ۴2 درصد واجد شرایط نبودند و 5۸ درصدی که 
واجد شرایط بودند شامل ۱۴0 هزار واحد مسكونی خواهد 
ش��د. نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح 
مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسكن به سرعت 
اجرا ش��ود. به گفته وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینكه 
ای��ن وزارتخانه دیتابیس کامل��ی از اطالعات ملكی افراد به 
دس��ت آورده، قرار است فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسكن 

را قبل از اتمام سال جاری انجام دهد.

آغاز پروژه های جدید نوسازی بافت های فرسوده 
وی درباره بافت فرس��وده نیز تصریح کرد: دو روز گذش��ته 
س��تاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و به زودی در 

سراسر کشور پروژه های جدید آغاز می شود.
ب��ه گفته اس��المی تاکن��ون ۳0 ه��زار نفر ب��رای دریافت 
تسهیالت بافت فرسوده به بانک های عامل معرفی شده اند 
و 20 هزارنفر دیگر معرفی خواهند ش��د تا از محل تبصره 
۱۸ قانون بودجه تس��هیالت نوسازی بافت فرسوده دریافت 
کنند. علت تأخیر در روند نوس��ازی بافت فرسوده این بود 
ک��ه به دنبال تملک اراضی در بافت های فرس��وده بودیم تا 
پروژه های بزرگ را آغاز کنیم. این تس��هیالت با س��ود ۱۸ 
درصد بوده که ۹ درصد آن را دولت و ۹ درصد را متقاضی 
متقبل خواهد شد. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از 

سوی شهرداری رایگان است.

لزوم وحدت رویه سازمان نظام مهندسی
اس��المی که در مراس��م تودیع و معارفه ف��رج اهلل رجبی و 
احمد خرم رؤس��ای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور س��خن می گفت، با تاکید 
بر اینكه س��ازمان های اس��تانی نظام مهندس��ی ساختمان 
باید انس��جام داش��ته باشند و اعضای ش��ورای مرکزی نیز 
از اخت��الف بپرهیزن��د، گفت: وحدت رویه چه در ش��ورای 
مرکزی و چه در س��ازمان های اس��تانی باید اتخاذ ش��ده و 
سالمت و ش��فافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در 

دستور کار این سازمان قرار گیرد.
وی با اش��اره به اهمیت نقش س��ازمان نظام مهندس��ی در 

ارتقا کیفیت س��اخت و س��از گفت: وقت��ی حادثه طبیعی یا 
زلزل��ه ای رخ می دهد و برای س��اختمان ها در زلزله باالی 6 
ریشتر اتفاقی نمی افتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی 
ماست. وزیر راه و شهرس��ازی افزود: مقررات ملی ساختمان 
باید با نظارت ویژه در س��اخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و 
ساختمان های ما در حوادث و زلزله ها سالم بماند. وی با بیان 
اینكه همه سازمان های استانی نظام مهندسی مكلف به اجرای 
دستورالعمل ها هستند، گفت: ما به هیچ وجه نمی پذیریم یک 
استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت 
نكند. با سازمان های استانی که به دستورالعمل ها توجه نكنند 

و رفتار سلیقه ای داشته باشند برخورد می کنیم.
اسالمی یادآور شد: نبود سالمت و شفافیت مالی در گذشته 
به س��ازمان های نظام مهندس��ی لطمه زد و دوره راه اندازی 
ش��رکت هایی که پروژه های بزرگ را برای خودشان از سوی 
هیأت مدیره نظام مهندسی ها راه اندازی می کردند سر آمده 
است. اینكه برخی پروژه های بزرگ برای عده ای خاص باشد 

و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویكرد ساخت 
و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-

ملك��ی س��اختمان گفت: چرا در س��اخت و س��ازها درصد 
زیادی از فرآیند ساختمان س��ازی طبق نقشه نیست، چه 
معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمی کنند. 
س��ازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که 
ه��رج و مرج در س��اختمان بیش از این ادام��ه یابد. وی با 
تاکید بر لزوم حذف امضافروش��ی از سوی مهندسان اظهار 
داشت: س��ازمان های اس��تانی از ایجاد نارضایتی در مردم 
پرهیز کنند. وی با اش��اره به اهمیت نقش نظام مهندس��ی 
در طرح ملی مس��كن برای افزایش کیفیت س��اخت و ساز 
به کاه��ش قیمت تمام ش��ده واحدهای مس��كونی گفت: 
مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده 
و سازمان های نظام مهندسی مدیریت کنند تا امضافروشی 

خاتمه یابد.  مهر
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 پیش بینی شرایط سال آینده 
در تعیین مزد ۹۹

دبی��رکل کانون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران با بیان اینكه کمک هزینه مس��كن 
کارگران پول اجاره یک اتاق هم نیس��ت، از 
ش��ورای عالی کار خواست دستمزد سال ۹۹ 
کارگران را با لحاظ کردن نوس��انات نرخ ارز، 
تغییر نرخ بنزین، ش��رایط اقتصاد و تعامالت 
سیاس��ی تعیین کند و سبد معیشت خانوار، 
خ��ط فقر و نرخ تورم را واق��ع بینانه و با هم 

درنظر بگیرد.
ه��ادی اب��وی درب��اره ض��رورت افزایش بن 
خواربار و حق مسكن کارگران در سال آینده 
اظهار کرد: رقم کمک هزینه مسكن کارگران  
۱00 هزار تومان اس��ت که امروز پول اجاره 
یک اتاق هم نمی ش��ود، ب��ن خواربار هم به 
ق��دری ناچیز اس��ت که با آن ج��ز چند قلم 
کاال نمی توان خریداری کرد؛ لذا انتظار داریم 
شورای عالی کار به طور جدی تر به مساله بن 
خواربار و کمک هزینه مسكن کارگران ورود 
کند و اگر امكان افزایش نیس��ت آن را حذف 
کند. وی افزود: اگ��ر پایه حقوق کارگران به 
ش��كل منطق��ی و واقعی افزای��ش پیدا کند 
نیازی به تصویب بن خواربار در شورای عالی 
کار یا حق مس��كن در هی��ات دولت نداریم. 
ما باید برای کارگران که بدنه تولید مملكت 
هس��تند، زندگی توام با کرامت فراهم کنیم 
و در ش��أن آنها نیس��ت که با چنین ارقام و 

اعدادی زندگی کنند.  ایسنا

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی ۹۸ 
مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور، ش��رایط پذیرش اظهارنامه 
مالیاتی بابت عملكرد سال ۱۳۹۸ را اعالم کرد 
و گفت: اش��خاص حقوقی و صاحبان مشاغل 
ک��ه در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی 
خود را تس��لیم نكنند، عالوه بر محرومیت از 
کلیه معافیت های قانونی، مش��مول پرداخت 
جرای��م غیر قابل بخش��ش مرب��وط به عدم 

تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

محمد مس��یحی با اش��اره به حذف ش��یوه 
تش��خیص علی الراس از س��ال آینده، تاکید 
کرد: مبنای تش��خیص مالیات برای عملكرد 
س��ال ۱۳۹۸ مؤدی��ان مالیات��ی، اظهارنامه 
ارائه ش��ده با رعایت مقررات از سوی مؤدی 
خواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد: از عملكرد 
س��ال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مؤدیان 
اظهارنام��ه مالیاتی خود را ب��ا رعایت قوانین 
و مق��ررات تنظی��م و در مهل��ت قانونی ارائه 
کنند، اظهارنامه آنان بدون رس��یدگی مورد 
پذیرش قرار می گیرد. وی با تاکید بر اجرای 
مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مس��تقیم، 
اضافه کرد: البت��ه پذیرش اظهارنامه مؤدیان 
مش��روط بر تنظیم اظهارنامه ه��ای مالیاتی 
بوده و اظهارنامه ارائه ش��ده توس��ط مؤدیان 
با بانک ه��ای اطالعاتی مالیاتی که در اجرای 
مقررات مواد ۱6۹ و ۱6۹ مكرر قانون مالیات 
های مس��تقیم ایج��اد ش��ده، مطابقت داده 

خواهد شد. ایسنا

ابالغ بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی ۹۸ 

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران از 
ابالغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 
۹۸ توسط س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
خب��ر داد. حمید زادبوم با اعالم این خبر افزود: 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای 
اجرای سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و 
چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد و 
به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی 

سال جاری، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر 
نفتی سال ۱۳۹۸ را مورد تصویب قرار داد. وی 
اضافه کرد: بسته حمایت از صادرات غیر نفتی 
سال ۱۳۹۸ توسط سازمان توسعه تجارت ایران 
تدوین و ب��ا همكاری وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه 
ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ش��امل وزرای صنعت، معدن 
و تجارت، امور اقتص��ادی و دارایی و همچنین 
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه رس��یده و در 
نهایت توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابالغ 
شد. وی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 
۱۳۹۸ را به عنوان اس��ناد باالدستی حمایت و 
تش��ویق صادرکنندگان توصیف کرد و گفت: با 
توجه به میزان مشوق های صادراتی تخصیصی، 
نسبت به پرداخت مشوق های صادراتی بر اساس 
اولویت های موجود در بسته حمایت از صادرات 

غیر نفتی اقدام خواهد شد.   تسنیم

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


