
 سقف انتقال وجه کارت به کارت 
در بانک پاسارگاد افزایش یافت

به منظ��ور رفاه حال مش��تریان و کاه��ش مراجعه 
غیرضروری به ش��عبه ها، س��قف انتقال وجه کارت 
به کارت در بانک پاسارگاد افزایش یافت.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک جهت ایجاد 
زمینه ب��رای کاهش مراجعه حضوری به ش��عبه ها 
و جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا، س��قف انتقال 
وج��ه کارت ب��ه کارت از طری��ق اینترنت بان��ک، 
موبایل بانک، دس��تگاه های خودپرداز و کیوسک ها 
را ب��ه مبلغ 100 میلیون ریال افزایش داد. س��قف 
انتقال وجه از طریق دس��تگاه  های Pin Pad این 
بانک نیز مبل��غ 150 میلیون ریال اس��ت.پیش از 
این نیز س��قف برداش��ت نقدی با کارت های نقدی 
بانک پاس��ارگاد از طریق دستگاه های خودپرداز این 
بانک، ب��ه مبلغ 5 میلیون ری��ال افزایش یافته بود.

بانک پاسارگاد عالوه بر اقدامات یادشده، کارت های 
نق��دی که از ابتدا تا انتهای اس��فند س��ال 1398 
منقضی می شوند را بدون نیاز به مراجعه مشتریان 
به ش��عبه ها، تا اسفند س��ال 1399 به طور خودکار 
تمدی��د کرد.مش��تریان می توانند ب��ا بهره مندی از 
اعم  بانک پاسارگاد  بانکداری الکترونیک  سامانه های 
از بانکداری مجازی، همراه بانک پاس��ارگاد، س��امانه 
پرداخت اینترنتی س��ایت بان��ک، کیپاد، تلفن بانک 
و س��امانه #720* اکث��ر خدمات بانک��ی را بدون 

مراجعه به شعبه ها دریافت کنند.

 تمدید کارت های بانک رفاه 
بدون مراجعه حضوری به شعب

ام��کان تمدید تاریخ انقض��اء کارت های بانک رفاه 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری فراهم شد.

به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، در 
راس��تای مدیریت، کنترل و پیش��گیری از ش��یوع 
ویروس کرونا و رفاه حال مشتریان، دارندگان کارت 
های بان��ک رفاه که تاریخ انقضاء کارت های آن ها 
بهمن و اس��فند 98 و فروردین و اردیبهش��ت 99 
اس��ت، تا اطالع ثانوی می توانند علی رغم انقضای 
تاریخ اعتبار آن از فیزیک کارت خود استفاده کرده 
و نیازی به مراجعه حضوری به ش��عب برای تمدید 

کارت ندارند.

 توزیع اسکناس نو در شعب بانک 
صادرات ایران ممنوع شد

توزیع پول نو از طریق ش��عب بانک صادرات ایران 
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، توزیع 
پول اسکناس نو، ایران چک و مسکوک توسط شعب 
این بانک به منظور جلوگیری از گس��ترش ویروس 
کرون��ا در ایام پایانی س��ال ص��ورت نخواهد گرفت.

گس��ترش ویروس کرونا از طریق مبادله اسکناس و 
وجوه نقد، از جمله هش��دارهای مس��ئوالن از زمان 
اپیدمی ویروس کرونا بوده و در همین راس��تا بانک 
ص��ادرات ایران ب��رای کمک به کاهش ش��یوع این 
بیماری، در ایام پایانی س��ال از توزیع اس��کناس نو 
از طریق ش��عب خ��ودداری خواه��د کرد.ابزارهای 
بانکداری الکترونیک از جمله نرم افزارهای موبایلی و 
درگاه های مختلف اینترنتی مانند اپلیکیشن »صاپ«، 
همبان��ک«،   « »اینترنت بان��ک«،  »همراه بان��ک«، 
»خودپرداز«، »تلفن بانک«، »پایانه های فروش« و ... 
بانک صادرات ایران ش��رایط استفاده و بهره مندی از 
انواع خدمات بانکی غیرحضوری را برای مشتریان و 
هموطنان فراهم کرده که نیاز به مراجعه حضوری به 

شعب را به حداقل رسانده است.

امکان فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف 
پیامکی بانک ملی ایران روی پایانه های 

خودپرداز
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان 
ای��ن بانک از این پ��س می توانند رم��ز دوم یکبار 
مص��رف پیامکی کارت های خود را ب��دون نیاز به 
نصب اپلیکیشن رمزبان و یا استفاده از کد دستوری 
)USSD( بر روی دس��تگاه ه��ای خودپرداز فعال 
کنند.بدین منظور کافی اس��ت مش��تری با مراجعه 
به خودپردازهای بانک مل��ی ایران از طریق منوی 
عملیات رمز ← فعالس��ازی رم��ز دوم یکبار مصرف 
← پیامک اقدام کند.با پیوس��تن بانک ملی ایران به 
سامانه »هریم« امکان ارسال رمز دوم یکبار مصرف 
پیامکی برای مشتریان بانک ملی ایران فراهم شده 
است.این پیامک به ش��ماره تلفنی ارسال می شود 
که در سامانه »س��اپتا« بانک ملی ایران ثبت شده 
اس��ت. رمز دوم پیامکی هفت رقمی و تنها یک بار 

قابل استفاده است.

توزیع اقالم دارویی و پزشکی میان 
کارکنان شعب بانک توسعه تعاون 

سعید معادی مش��اور مدیرعامل و مدیر امور روابط 
عموم��ی و حوزه مدیری��ت بانک توس��عه تعاون از 
توزیع اقالم دارویی و پزش��کی میان کارکنان شعب 
این بانک خبر داد.س��عید معادی مشاور مدیرعامل 
و مدی��ر امور روابط عموم��ی و حوزه مدیریت بانک 
توسعه تعاون با اعالم این خبر و با اشاره به اینکه در 
شرایط کنونی و با به خطر افتادن سالمت همکاران 
در ش��عب، حفاظت از کارکنان به عنوان اصلی ترین 
سرمایه سازمان ازجمله ضرورتهای مواجه با بحران 
به شمار می آید افزود: با پیشنهاد امور روابط عمومی 
و ح��وزه مدیریت این بانک و موافقت اعضای هیات 
مدیره بانک، بخش��ی از بودجه تبلیغ��ات بانک، در 
قالب بسته های دارویی و پزشکی جهت تقویت بنیه 

دفاعی بدن کارکنان شعب بانک اختصاص یافت.

اخبار

 سایه کرونا بر سر بازار میوه 
 در آستانه شب عید رخ داد؛

گزارش

بازار میوه طی روزهای اخیر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 
قرار گرفته و فعاالن صنعت نگران عدم وجود تقاضای کافی 

و زیان باغداران در شب عید هستند.
بازار میوه در آس��تانه ش��ب عید، روزهای نس��بتاً آرامی را 
پش��ت سر می گذارد و جز برخی اقالم، قیمت سایر میوه ها 

و صیفی جات با نوسانات جزئی همراه است.
طی روزهای اخیر به دلیل ش��یوع کرونا در کش��ور و شایعه 
ش��دن تأثیر ویتامین ث بر جلوگیری از این بیماری تقاضا 
برای مرکبات افزایش یافته ضمن اینکه شیوع ویروس کرونا 
مصرف زنجبیل را نیز باال برده و قیمت این محصول را حتی 

به بیش از 100 هزارتومان در هرکیلوگرم رسانده است.
ب��ا این حال مس��ئوالن و فعاالن اتحادیه ه��ای میوه و تره 
ب��ار معتقدند ب��ازار میوه طی روزهای اخیر در رکود بس��ر 
می برد و با وجود آنکه طبق اعالم مس��ئوالن دولتی حدود 
35 هزارتن پرتقال و حدود 25 هزارتن سیب درختی برای 
شب عید ذخیره شده، فعاالن صنعت میوه معتقدند امسال 
با توجه به فراوانی تولید و عرضه میوه و همچنین ش��رایط 
ایج��اد ش��ده به دلیل ش��یوع کرونا نیازی ب��ه تنظیم بازار 
میوه ش��ب عید نیست و نگرانی ها به جای کمبود میوه، به 
س��مت نگرانی از فاسد شدن تولیدات کشاورزان و باغداران 

معطوف شده است.
در همی��ن زمینه، اکبر یاوری، عضو هیأت رئیس��ه اتحادیه 
بارفروش��ان با بیان اینکه تغییر خاصی در قیمت میوه طی 
روزهای اخیر اتفاق نیفتاده اس��ت، گفت: امس��ال تولید و 
عرضه س��یب درخت��ی و پرتقال به وفور ص��ورت گرفته و 

مشکلی در این زمینه نداریم.
وی تصریح کرد: تقاضا برای مرکبات به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و مطرح ش��دن بحث تأثیر ویتامین ث در جلوگیری 
از ای��ن بیم��اری، افزایش یافته اس��ت و این مس��اله باعث 
نوساناتی در نرخ این محصوالت شد که این نوسانات بسیار 

جزئی بوده است.
ی��اوری قیم��ت هرکیلوگرم پرتق��ال ش��مال را در میدان 
مرک��زی میوه و تره بار بین 3 تا 5.5 هزارتومان عنوان کرد 
و اف��زود: قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب نیز بین 7 تا 10 

هزارتومان است.

قیمت موز به کیلویی ۱۸ هزارتومان رسید
این فعال بخش خصوصی با اش��اره به ذخیره س��ازی میوه 
ش��ب عید از س��وی وزارت صمت گفت: باتوجه به شرایط 
موج��ود نیازی ب��ه ذخیره س��ازی در این ح��وزه نبود اما 
دول��ت ای��ن کار را انجام داده و برای اس��تان تهران حدود 
٤ هزارتن پرتقال و حدود 3 هزارتن س��یب درختی ذخیره 

شده است.
یاوری با اش��اره به ایجاد رکود در ب��ازار میوه طی روزهای 
اخیر افزود: به همین دلیل، برخی ماش��ین های حمل میوه 

حدود دو الی سه روز زمان می برد تا بارشان تخلیه شود.
وی ب��ا بیان اینکه طی روزهای اخی��ر قیمت پیاز به دلیل 
صادرات افزایش یافته است، گفت: قیمت این محصول نیز 
طی دو روز گذشته از 10 هزارتومان به ٦ هزارتومان کاهش 
یافته است و دلیل این افزایش قیمت نیز صادرات به عراق 
بود چون مرز بین ترکیه و عراق بسته شده و عراقی ها پیاز 
مورد نیازشان را از کش��ور ما تأمین می کنند. یاوری ادامه 
داد: اگر این صادرات انجام نمی ش��د قیمت پیاز با توجه به 

شرایط تولید آن باید در حدود 3 هزارتومان بود.
وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت موز به 18 هزارتومان 
گفت: موز، آناناس، انبه و نارگیل ٤ محصول وارداتی هستند 
که قیمت آنها تابع نرخ دالر و ش��رایط واردات است ضمن 
اینکه موزهای وارداتی به کش��ور اکوادوری هس��تند که از 
آنج��ا وارد ترکیه و از ترکیه وارد ایران می ش��وند به دلیل 
بسته ش��دن مرز ایران و ترکیه قیمت این میوه به کیلویی 

18 هزارتومان رسیده است.
یاوری با بیان اینکه زنجبیل نیز محصولی وارداتی است که 
در برخی فصول وارد می ش��ود، اف��زود: این محصول قباًل از 
چین وارد می ش��د اخیراً از هندوس��تان نیز وارد می شود با 
شیوع کرونا قیمت این محصول افزایش زیادی پیدا کرد که 
در پی این مساله برای آن در میدان مرکزی نرخ مصوب 50 
هزارتومان و در مراکز خرده فروشی سطح شهر هرکیلوگرم 
٦0 هزارتومان تعیین شد و اگر کسی در سطح شهر زنجبیل 
را گران تر از این نرخ عرضه کند دچار تخلف شده است. وی 
تصریح کرد: با توجه به ش��رایط موجود بازار آرامی را برای 
ش��ب عید پیش بینی می کنیم و بس��یار نگران باغداران و 
کشاورزان هستیم که مبادا محصول روی دستشان بماند و 

خیلی از بارها در سردخانه ها فاسد و دور ریز شود.

 نگران رکود تقاضا هستیم
همچنی��ن در ای��ن زمین��ه، جواد باق��ری، عض��و اتحادیه 
فروش��ندگان میوه و س��بزی در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با 
اش��اره به تأثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بازار میوه و تره بار 
اظهارداشت: شیوع کرونا منجر به ایجاد رکود در بازار میوه 

و تره بار ش��ده و قیم��ت میوه هایی مانند پرتقال، س��یب 
درختی، کیوی و خیار که هر سال در چنین فصلی افزایش 

پیدا می کرد، هم اکنون ثابت مانده است.
موز ارزان می شود 

این مقام مس��ئول با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم پرتقال 
هم اکنون بی��ن ٤ تا 5 هزارتومان اس��ت، افزود: به عنوان 
مثال قیمت ای��ن محصول در حال حاضر با توجه به اینکه 
نزدیک عید می ش��ویم باید به ح��دود 7 هزارتومان می بود 
و هفت��ه آینده به 8 هزارتومان می رس��ید، ام��ا با توجه به 

شرایطی که ایجاد شده، ثابت مانده است.
وی ادام��ه داد: ب��ا ادامه روند فعلی، پی��ش بینی می کنیم 
که مانند هر س��ال ش��ب عید نداشته باش��یم و به همین 
جهت قیمت ها نیز افزایش چندانی نخواهد داشت. اسداهلل 
کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز با بیان 
اینکه 50 درصد موز کشور از ترکیه وارد می شود، گفت: با 
بس��ته شدن مرزها به خاطر ش��یوع کرونا موز وارد نشد در 
نتیج��ه قیمت آن افزایش یافت، اما از روزهای آینده موز از 
بندرعباس و چابهار به بازار تزریق خواهد ش��د و قیمت آن 

به تعادل خواهد رسید.  مهر 
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی؛
 ۳۰ هزار کاالی لوازم خانگی شناسنامه دار شدند

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با بیان اینکه 
ب��ازار لوازم خانگی نی��ز از ویروس کرون��ا مصون نبوده 
اس��ت، گفت: ش��یوع بیماری کرون��ا موجب کاهش 50 

درصدی فروش در بازار لوازم خانگی شده است.
س��ید مرتضی میری  درباره تاثیر ویروس کرونا بر بازار 
ل��وازم خانگی اظه��ار کرد: بازار در رکود به س��ر می برد 
عل��ی رغم اینکه تولید کارخانه ها کم ش��ده، اما به دلیل 
اینکه خری��دار زیادی وجود ندارد ای��ن کمبود در بازار 

مشخص نیست.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی اف��زود: اگر 

شرایط تولید به همین روال باشد، سال آینده در صورت 
اس��تقبال مردم از خرید احتماال ب��ا کمبود لوازم خانگی 
مواجه خواهیم ش��د. وی گفت: به دلی��ل اینکه بازار در 
رکود به سر می برد در حال مکاتبه با وزیر اقتصاد هستیم 
ت��ا برای واحدا ه��ای صنفی که باید ب��رای مالیات 98 تا 

خرداد 99 اظهارنامه پر کنند تسهیالتی قائل شوند.
می��ری با بیان اینک��ه بازار لوازم خانگ��ی نیز از ویروس 
کرونا مصون نبوده است، بیان کرد: شیوع بیماری کرونا 
موجب کاهش 50 درصدی فروش در بازار لوازم خانگی 

شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره قیمت ها 
بیان کرد: مقرر ش��ده تا تولیدکنندگان در سال آینده با 
برگزاری جلس��ات با مسئوالن وزارت صمت در این باره 

تصمیم گیری کنند.
وی درباره طرح شناس��ه دار ک��ردن کاال ها برای مقابله 
با قاچاق گفت: حدود 70 درص��د اعضای اتحادیه برای 
شناس��ه دار کردن کاال های خود مراجعه کردند و مابقی 

هم احتماال کاالیی برای شناسه دار کردن نداشتند.
میری با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا هنوز برخورد و 
مراجعه بازرسین آغاز نشده است، تصریح کرد: در تهران 
حدود 30 هزار شناس��ه کاال توسط اتحادیه صادر شده 

است.  میزان

مدیرکل بهره برداری آزادراه ها خبرداد؛
آغاز اخذ عوارض پیمایشی در آزادراه تهران-ساوه

مدیرکل بهره برداری آزادراه ها گفت: در راستای رعایت 
عدال��ت اجتماعی، سیس��تم اخذ ع��وارض آزادراهی بر 
اس��اس مسیر طی ش��ده در آزادراه تهران-ساوه اجرایی 

شد.
بهنام داودی از آغاز سیس��تم اخذ عوارض پیمایشی در 
آزادراه تهران-س��اوه خبر داد و اظهار داش��ت: به دنبال 
راه اندازی سیس��تم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی در 
کش��ور و رعایت عدالت اجتماع��ی پرداخت عوارض، بر 
اس��اس پیمایش در آزادراه تهران- ساوه به عنوان اولین 
آزادراه در کشور اجرایی شد. وی در این خصوص افزود: 

در این طرح، رانندگان ع��وارض عبور از آزادراه تهران- 
س��اوه را به ص��ورت کامل پرداخ��ت نمی کنند و نرخ بر 

اساس مسیر طی شده محاسبه می شود.
داودی گفت: این طرح از محدوده آزادگان تا رباط کریم 
تعیین شده اس��ت و رانندگانی که در این محدوده وارد 
آزادراه ش��ده و از آن خارج ش��وند، هزین��ه عبور از کل 

آزادراه را پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: پنج دروازه مش��خص شده است و عوارض 
ب��ر اس��اس ورود و خروج و مس��افت طی ش��ده در این 

محدوده ها، محاسبه می شود.
مدیرکل بهره برداری آزادراه ها از اجرایی شدن این طرح 
از بامداد هجدهم اس��فند م��اه در این آزادراه خبر داد و 
گفت: برنامه ریزی شده است تا آزادراه کرج- قزوین نیز 

به زودی به این سیستم مجهز شود.
وی اجرایی ش��دن این طرح را اق��دام مهمی در رعایت 
حقوق ش��هروندی اعالم ک��رد و افزود: ب��ه زودی تمام 

آزادراه های کشور به این سیستم مجهز خواهد شد.
داودی، اخذ عوارض در منطقه یک آزادراه تهران- شمال 
را نیز به نوعی در راس��تای همین طرح دانست و گفت: 
نرخ عوارض عبور از این آزادراه نیز از شنبه تا چهارشنبه 
 نس��بت به پای��ان هفته تا جمعه ش��ب متفاوت اس��ت. 

  وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��رخ��ب��ر

در روزهای پایانی سال انجام می شود؛

 عرضه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز
 و مرغ منجمد 

مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران از توزیع 
20 هزارتن گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد طی 

روزهای پایانی سال در کشور خبر داد.
رضا س��المی گفت: س��تاد تنظیم بازار مصوب کرد 
10 هزار تن گوش��ت گوس��اله منجم��د و 10 هزار 
تن گوش��ت مرغ منجمد در روزهای پایانی س��ال 
از طریق فروش��گاه های زنجیره ای، سازمان میوه و 
تره ب��ار، تعاونی های مصرف اتکا، فرهنگیان، امکان، 
تعاونی های مصرف محلی و ادارات سراس��ر کشور 

توزیع شود.
مدیرکل پش��تیبانی امور دام اس��تان تهران گفت: 
با توجه به موضوع ش��یوع بیم��اری کرونا و حضور 
کمتر م��ردم در مکان های عمومی اصناف س��طح 
شهر نیز درگیر این طرح شدند تا محصوالت مزبور 
را با ش��رایط راحت تری به دست مصرف کنندگان 

برسانند.
وی اف��زود: گوش��ت گوس��اله منجم��د وارداتی ) 
سردست بدون استخوان( با قیمت 38 هزار تومان 
و م��رغ منجمد به قیمت 11 هزار و ٦00 تومان در 
اختیار اصناف قرار می گیرد و واحدهای صنفی هم 
موظفند به ترتیب گوشت قرمز و مرغ منجمد را با 
نرخ های ٤0 و 12 هزار تومان به مصرف کنندگان 

عرضه کنند.
سالمی تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ گرم نیز 12 
هزار و 900 تومان اس��ت که در میادین میوه و تره 
بار و س��ایر مراکز توزیع و عرضه می شود.وی ادامه 
داد: ب��ه طور کلی از مجموع 10 هزار تن گوش��ت 
قرمزی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده سه هزار 

تن مربوط به استان تهران است. فارس 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور؛

ذخایر استراتژیک نهاده های 
دامی تامین است

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: 
در خصوص ذخای��ر اس��تراتژیک نهاده های دامی، 
هیچ مش��کلی در کش��ور وجود نداشته و کمبودی 

در انبارها نداریم.
حسن عباس��ی معروفان با اشاره به عدم تخصیص 
ارز برای ترخیص بار کش��تی های نهاده های دامی 
خاطرنش��ان کرد: ح��دود 80 روز اس��ت که بانک 
مرک��زی ارزی را ب��رای واردات نهاده های دامی به 
خص��وص ذرت اختص��اص نداده اس��ت و از طرف 
دیگر کش��تی های بخش خصوصی در بنادر منتظر 
تخصی��ص ارز هس��تند که در ص��ورت تخصیص، 
فروش��نده های نهاده اجازه ترخیص بار از کش��تی 
را صادر می کنند. معروفان افزود: مش��کل کش��ور 
نرسیدن نهاده های خریداری شده است که ارز آن 

به فروشندگان تحویل داده نشده است.
وی تأکید کرد: در صورت نرس��یدن بار ذرت بخش 
خصوص��ی به ب��ازار، ت��اوان آن را دولت و ش��رکت 
پش��تیبانی ام��ور دام باید بپردازن��د، همان طور که 
در ی��ک ماه اخیر هم از ذخایر اس��تراتژیک بیش از 
300 هزارتن نهاده دامی در کشور توزیع شده است 
در حالی که چنین تکلیفی را نداش��تیم. مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: از آن جایی 
که تولیدکنندگان جوجه ریزی داشتند و ممکن بود 
در کشور با کمبود مرغ مواجه شویم، مجبور به ورود 
ش��دیم تا مشکل بخش خصوصی برای توزیع نهاده 
دام��ی را تعدیل کنیم. معروفان در رابطه با محموله 
نه��اده دامی مانده در کش��تی ها تصری��ح کرد: 90 
درصد این نهاده های دامی ذرت بوده و مقادیری هم 
جو و کنجاله سویا است. وزارت جهاد کشاورزی

کاهش تقاضا در بازاهای مختلف، کسب و کارهای زیادی 
را با مشکل مواجه کرده است که سازمان امور مالیاتی با 
ارسال بسته ای با 3 محور حمایتی به شورای هماهنگی 

سران قوا در پی حمایت از آنها برآمده است.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن کاهش 
حض��ور مردم در اماکن عمومی، اقتصاد و بازار کش��ور با 
چالش هایی همچون کمبود تقاضا مواجه ش��ده اس��ت. 
همین امر موجب ش��ده بیشتر مودیان مالیاتی همچون 

اصناف در پرداخت مالیات با مشکل مواجه باشند.
محمد مس��یحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی در مورد حمایت های این س��ازمان از کس��ب و 
کارهای��ی که در فضای کنونی دچار مش��کل ش��ده اند، 
اظهار داش��ت: برای حمایت از حوزه های مختلف که به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا دچار مش��کل ش��ده اند، یک 
بس��ته حمایتی در این زمینه ش��امل م��واردی همچون 
»امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ 
مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه«، »امکان تقسیط 
مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آنها طی ش��ده« و 

»لغو انجام عملیات اجرایی« پیشنهاد داده ایم.
وی افزود: البته با توجه به اینکه اجرای این سیاس��ت ها 
نی��از به مجوز دارد، بس��ته پیش��نهادی هفت��ه پیش به 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد، تا در 

صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد.
مس��یحی همچنین تصریح کرد: البته م��ا پیش از تهیه 
بس��ته، نس��بت به لغو جلس��ات هیأت های حل اختالف 
مالیاتی اقدام و از س��ویی دیگ��ر نیز مهلت برخورداری از 
بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه سال 1399 تمدید 
کردیم. مس��اله دیگری که در حوزه مالیات برای کسب و 
کارها اهمیت دارد، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است 
که با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، نیاز 

به اعمال معافیت هایی موقت برای مودیان دارد.

در همین راستا، علی رستم پور مدیر کل دفتر حسابرسی 
مالیاتی، گفته بود: موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده در قانون ذکر می ش��ود و اگر قرار باش��د، تغییری 
در این فرایند ایجاد ش��ود دولت و سازمان امور مالیاتی 
اختی��اری در آن ندارند و صرفاً می توانند پیش��نهاد ارائه 
کنند و یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط 
خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این 

مساله با معافیت متفاوت است.
ب��ه گفت��ه وی، اگر ح��وزه ای تاکنون مالی��ات بر ارزش 
افزوده پرداخت م��ی کرده، تنها در صورت مجوز قانونی 
از پرداخ��ت ب��ه صورت دائم یا موقت مث��اًل ٦ ماه معاف 
می ش��ود. وض��ع مالیات و یا معاف از مالی��ات در اختیار 
دولت نیس��ت بلکه مجلس به عنوان رک��ن قانون گذار، 

اجازه دست بردن در قانون را دارد.
همچنین امیدعلی پارس��ا رئیس س��ازمان امور مالیاتی 
درباره کمک س��ازمان ام��ور مالیاتی ب��ه اصنافی که از 
وضعیت فعلی کش��ور در اثر شیوع کرونا آسیب دیده اند، 
گفت: در راس��تای اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات 
از س��وی اصن��اف، تا آنجا ک��ه در اختیار س��ازمان امور 
مالیات��ی بود اعمال نظر و دس��تور دادی��م و بخش دیگر 
که از اختیارات ما خارج بود به ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم که در جلس��ه سران 

قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود.
وی افزود: بحث هیأت های حل اختالف در س��ال 1398 
برای اش��خاص حقیقی تعطیل اعالم ش��ده و اش��خاص 
حقوقی را هم به مدیران کل امور مالیاتی استان ها واگذار 
کردیم تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این 
بدان معناس��ت که رس��یدگی به پرونده های مالیاتی به 
س��ال 99 موکول می ش��ود. برای اش��خاص حقوقی هم 
میزان تس��هیالت از 300 به 500 میلیون تومان افزایش 

خواهد یافت. مهر 

به منظور کمک به صاحبان کسب و کار پیشنهاد شد؛ 

حمایت های مالیاتی از کسب و کارها


