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ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی برای خانه اولیها با وام ارزان

گروه اقتصادی :معاون مسکن شهري بنياد مسکن
درباره جزئيات ساخت  ۱۰۰هزار واحد مس��کوني از
سوي بنياد مسکن گفت :واحدها صرفا به متقاضيان
خان��ه اولي همراه ب��ا وام يارانهاي واگذار ميش��ود.
محمدجواد حقش��ناس در گفت وگو با مهر درباره
نقش بنياد مس��کن در طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد
مس��کوني تا سال  ۱۴۰۰اظهار داشت :بنياد مسکن
طرحي در اين خصوص تهيه ک��رده و وزارت راه و
ش��هرسازي نيز آن را پس��نديده است .در اين طرح
ق��رار است  ۱۰۰ه��زار واحد را بنياد مس��کن۱۰۰ ،
هزار واحد در بافته��اي فرسوده و  ۲۰۰هزار واحد
در ش��هرهاي جديد احداث ش��ود.وي با بيان اينکه
براي اجراي تعهداتي که از سوي بنياد مس��کن در

راستاي اجراي طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد پذيرفته
شده ،درخواست تسهيالت را به بانک عامل بخش
مس��کن و درخواست ارائه زمين را به سازمان ملي
زمين و مسکن دادهايم ،گفت :در حال برنامه ريزي
براي تسريع در اجراي طرحها هستيم.معاون مسکن
شهري بنياد مسکن تأکيد کرد :بخشي از طرح که
بر عهده بنياد است ،ش��امل همه ش��هرهاي کشور
ميشود؛ ضمن اينکه اين طرح تقاضا محور بوده و
ق��رار است سامانهاي که تدارک ديدهايم ،راه اندازي
شود تا تقاضاهاي مردميرا دريافت و ثبت کنيم.به
گفته حقشناس ،اطالعات مندرج در سامانه کنترل
ميشود تا متقاضيان قب ً
ال تسهيالت مشابه اعم از وام
مسکن ،زمين يا واحد مسکوني دريافت نکرده باشند.

افرادي که اطالعات ثبت ش��ده آنها راستي آزمايي
و تأييد شود ،مش��مول دريافت اين واحدها خواهند
ش��د.وي يادآور ش��د :ساخت و ساز  ۱۰۰هزار واحد
مسکوني که بر عهده بنياد است ،در مناطقي انجام
ميش��ود که داراي زيرساختهاي زندگي ش��هري
باشند و امکانات زيربنايي و روبنايي را داشته و امکان
اعطاي تسهيالت به متقاضيان در آن اراضي وجود
داشته باشد.اين مقام مسئول در بنياد مسکن تصريح
کرد :قرار است در بخش زمين به متقاضيان کمک
کنيم تا هزينه تمام ش��ده آن از متقاضي اخذ شود.
مابه التفاوت قيمت تمام ش��ده ساخت با تسهيالت
هم به عنوان آورده از متقاضي گرفته ميش��ود.وي
افزود :قرار است بانک عامل بخش مسکن پرداخت

راهیان سرزمین نور

تس��هيالت به متقاضيان
را بر عه��ده بگيرد که به
صورت يارانهاي اين وام
اعطا خواهد شد اما هنوز
نرخ سود اين تس��هيالت
تعيي��ن نش��ده اس��ت.
حقشناس اظهارداشت :عالوه بر ساخت و سازهايي
که خود بنياد مس��کن انجام ميدهد ،خود مردم هم
اقدام به ساخت در اين اراضي خواهند کرد .کساني
هم که عالقه مند باشند ،ميتوانند ساخت واحدهاي
خ��ود را به انبوه سازان واگذار کنند.معاون مس��کن
شهري بنياد مسکن ادامه داد :قرار است هزينه زمين
بر اساس قيمت کارشناسي از متقاضي اخذ شود.
عکس :تسنیم

 ۹۰۰ميليارد دالر خسارت کشورهاي
عربي در  8سال جنگ در منطقه

يک مقام بانک جهاني گفت ،هزينه جنگها
و درگيريهاي کشورهاي عربي طي هشت
س��ال گذش��ته ،دستک��م  900ميليارد دالر
بوده است .به گزارش گروه فارس« ،محمود
محيي الدين» معاون اول رئيس گروه بانک
جهاني ب��ه خبرگ��زاري رسميکويت گفت:
هزينههاي تخري��ب و فرصتهاي از دست
رفته در کش��ورهاي عربي که بين سالهاي
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۸شاهد جنگهايي بوده است،
به  ۹۰۰ميليارد دالر رسيده است.
اين مقام ارش��د بانک بين المللي رقم اعالم
ش��ده از هزينه ويرانيها و فرصتهاي رشد
و توسعه از دست رفته در کش��ورهاي عربي
را حداقلي و بس��يار محافظه کارانه توصيف
کرد.اي��ن مقام بان��ک جهاني ب��دون اينکه
نامياز کش��ور مش��خصي بياورد ،گفت :با به
راه افتادن انقالبه��اي بهار عربي در يمن،
سوري��ه و ليبي در سال  ۲۰۱۱اين کش��ورها
شاهد درگيريهاي مسلحانه شد که به شکل
قاب��ل توجهي ب��ر اقتص��اد و زيرساختهاي
آنها تاثير گذاشت ،عالوه بر خرابيهايي که
داعش در کش��ورهايي نظي��ر سوريه و عراق
به بار آورد.
نوبت دوم

مدیریت مخابرات منطقه گیالن در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش کابلهای  TOTمخابرات
منطقه گیالن موجود در کانالهای مخابراتی سطح استان گیالن بشرح ذیل اقدام نماید:
 20000کیلوگرم
کابل ( TOT 04مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول )
 10000کیلوگرم
کابل ( TOT 09مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول )
فلذا از خریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده مبلغ  200/000ریال بحساب سپهر 0102521606005
نزد بانک صادرات واریز و به آدرس چهارراه گلس��ار -ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیالن  ،طبقه سوم ،
واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی  ،اسناد مزایده را دریافت نمایند.
آخرین مهلت دریافت (خرید ) اسناد مزایده  ،پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/01/06می باشد.
آخرین مهلت تحویل (ارسال) اسناد مزایده  ،پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/01/17می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت  14/00روز یکشنبه مورخ  98/01/18می باشد.
س��پرده شرکت در مزایده  % 10کل مبلغ پیش��نهادی که بصورت چک بانکی تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه
شرکت مخابرات ایران می باشد.
مبلغ کارشناسی هر کیلو کابل  TOTبه مبلغ  470/000ریال می باشد.
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را برای مجموع آیتمهای اقالم مزایده پیشنهاد داده باشد.
هزینه های مترتب از جمله هزینه کارشناس��ی ،نش��ر آگهی  ،تخلیه کابل از کانال ،حمل و باسکول  ...بعهده برنده مزایده
میباشد.
مدیریت مخابرات منطقه گیالن در رد یک یا کلیه پیش��نهادات مختار بوده و به پاکتهای رس��یده ناقص  ،فاقد س��پرده ،
مخدوش  ،مشروط  ،مبهم و غیره ترتیب اثر نخواهد داد.
لیس��ت شهرس��تانهایی که کابل  TOTدر آن موجود می باشد و و س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده
مندرج است.
تلفن  32132330 -32132370دورنویس 32132325 :تماس حاصل فرمایید.
سایت اینترنتی  WWW.TCG.IR :و  www.tci.irو http://IETS.MPORG.IR
شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیالن )

آگهی تجدید مزایده عمومی

نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباطکریم و بهارستان در نظر دارد
نسبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی دارای سند ششدانگ بشرح مشخصات مندرج در سند ثبتی و اسناد مزایده اقدام نماید .لذا
از اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت  10روز از ساعت  8:30الی
 13:30به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
ردیف
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پالک ثبتی

فرعی

اصلی

قطعه

گلستان

12317

142

3

گلستان

12319

142

7262

گلستان

اسالمشهر-واوان

12318
13691

با نگراني از ايمني هواپيماهاي  ،۷۳۷سقوط ش��ديد سهام بوئينگ براي دومين
روز متوالي ادامه يافت و شاخص ميانگين صنعتي داوجونز را نيز ،پايين کشيد.به
گزارش مهر به نقل از رويترز ،با نگراني از ايمني هواپيماهاي  ،۷۳۷سقوط شديد
سهام بوئينگ براي دومين روز متوالي ادامه يافت و ش��اخص ميانگين صنعتي
داوجونز را نيز پايين کشيد.پس از اينکه موج زمينگير کردن هواپيماي  ۷۳۷مکس
 ۸بوئينگ در بين کش��ورهاي بيشتري ادامه پيدا کرد ،سهام بوئينگ  ۶.۱درصد
ديگر از ارزش خود را از دست داد تا بدترين سقوط دو روزه خود از سال  ۲۰۰۹ميالدي تا کنون را ثبت کند.
سقوط بوئينگ باعث شد تا شاخص داوجونز  ۹۶.۲۲واحد يا  ۰.۳۸رصد افت کند و به  ۲۵۵۵۴.۶۶واحد برسد.
اين سقوط البته عليرغم آن انجام ش��د که پس از گزارش تورم کمتر از انتظار فدرالرزرو در ماه فوريه ،دو
شاخص ديگر والاستريت ،رشد کردند؛ به نحوي که اساندپي  ۵۰۰توانست  ۰.۳۰درصد رشد کند و نزدک
هم  ۰.۴۴درصد باال رفت.پس از سقوط هواپيماي  ۷۳۷هواپيمايي اتيوپي که دومين سقوط اين مدل در کمتر
از  ۶ماه گذشته بوده است ،بسياري از هواپيماييهاي جهان مجوز پرواز بوئينگ  ۷۳۷مکس  ۸را لغو کردند.
ثبت کدرهگیری چکهای برگشتی به سرعت اجرایی خواهد شد

يک مقام مس��ئول در بانک مرکزي از تولي��د يک کد رهگيري براي هر چک
برگش��تي خبر داد و گفت :دارندگان چک برگشتي ،از افتتاح حساب جديد ،ارائه
تسهيالت بانکي و صدور ضمانتنامه ارزي يا ريالي محروم ميشوند.حميدرضا
غنيآبادي در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه بر اساس سياست جديد بانک مرکزي،
براي هر چک برگشتي ،يک کد رهگيري توليد ميشود ،گفت :الزمه رسيدگي به
وضعيت چک برگشتي در مراجع قضائي ،وجود کد رهگيرياست و بر اين اساس،
موضوع ص��دور کد رهگيري يکي از عواملي است که به سرعت ،به مورد اجرا
گذاشته خواهد شد.مديرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي افزود :به موجب
قانون پولي و بانکي کش��ور ،يکي از مأموريتهاي بانک مرکزي ،تسهيل مبادالت بازرگانياست و از اين
جهت ،هر ابزاري که به تحقق اين هدف کمک کند ،بايستي توسط بانک مرکزي مورد حمايت قرار گيرد.
وي با اشاره به پيشگيرانه بودن قانون جديد صدور چک ،تصريح کرد :تا قبل از اوايل دهه  ۹۰بيشتر رويکرد
براي انجام اقدامات پس از عمل ،بعد از صدور چک بود؛ به اين معنا که بيش��تر تالش ميش��د با مقررات،
ضوابط و مجازاتها با پديده چک برگشتي مقابله شود؛ اما اتفاقاتي که در عمل رخ داد ،نشان ميداد که اين
رويکرد ،مؤثر نبوده و آمارها نيز افزايش تعداد چکهاي برگشتي را نشان ميداد.غنيآبادي با بيان اينکه ما
تالش کرديم به جاي اينکه صبر کنيم ،کار اتفاق بيفتد و بعد اقدام کنيم ،تدابير پيشگيرانه داشته باشيم ،اظهار
داشت :قانون چک ،حاصل تالش نهادهاي کارشناسي است و تدوين مفاد اين قانون با حضور و مشارکت
حداکثري دستگاههاي مختلف اجرايي و کارشناسي صورت گرفت تا از کمترين ابهام و ايراد برخوردار باشد؛
ضمن اينکه ابتکار اين قانون براي ايجاد چکهاي الکترونيکي نيز از جمله شاخصههاي اين قانون است.
رئيس اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي از توزيع مرغ و شکر تنظيم بازاري
در فروشگاههاي زنجيرهاي خبرداد .به گزارش روابط عموميفروشگاههاي
زنجيرهاي ،اميرخسرو فخريان در مورد تدابير اتحاديه براي شب عيد گفت:
اعض��اي اين اتحاديه با برگزاري جش��نوارهها ،اعطاي تخفيفات و فروش
ويژه ،جوايز متنوع ،عرضه شفاف و سالم (مستقيم) انواع کاالهاي اساسي و
تنظيم بازار در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي و برقراري عدالت اجتماعي
گام برداشته و تالش دارند ،شرايط الزم را براي ايجاد فضايي آرام و بدون دغدغه نسبت به تامين
مايحت��اج اساسي فراه��م آورده تا مصرفکنندگان با خيالي آسوده به استقب��ال بهار بروند .رئيس
اتحاديه کشوري فروش��گاههاي زنجيرهاي با اشاره به افزايش ساعت کاري فعاالن رسته پوشاک
عضو اتحاديه افزود :براساس نتايج حاصله از جلسات با وزارت صمت ،تخفيفات بيشتري در حوزه
پوشاک اعمال خواهد شد .وي از توزيع روزانه 100تن مرغ منجمد تنظيم بازار به نرخ مصوب دولتي
به منظور کاهش قيمت گوشت مرغ در استان تهران خبرداد و گفت :اين طرح مختص قشر خاصي
نيهاي
نبوده و مصرفکنندگان ميتوانند از فروشگاههاي زنجيرهاي اتحاديههاي سراسري تعاو 
مصرف محلي ايران ،رفاه ،افق کوروش،هايپرمي،هايپر استار ،شهروند ،سپه ،اوشانک (هفت) ،جانبو،
اتکا ،کامباي فور ،نجم خاورميانه ،ياران دريان و انتخاب من اين کاال را تهيه کنند .رئيس اتحاديه
کشوري فروشگاههاي زنجيرهاي همچنين در مورد وضعيت شکر تنظيم بازار افزود :ظرفيت اعضاي
اين اتحاديه ماهيانه  10هزار تن است که تا بحال بخش عمدهاي از ميزان شکر مورد نياز جذب و
بين مصرفکنندگان توزيع شده است.

(( فروش کابلهای )) TOT

شهر

سهام بوئینگ برای روز دوم سقوط کرد

توزيع مرغ و شکر تنظيم بازاري در فروشگاههاي زنجيرهاي

آگهی مزایده عمومی 97/4

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)
منطقه گیالن

اخبار

142
54

7261
2

بدیهی است:
الف) هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ج) مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ کارشناسی میباشد.
د) قیمت پایه کارشناسی بشرح جدول صدراالشاره می باشد.
و) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.
شماره تماس56730063 :

مساحت
(متر مربع)

قیمت کارشناسی
(ریال)

233/70

6.900.000.000

280

6.500.000.000

280

833

 %5سپرده
قیمت کارشناسی(ریال)
345.000.000

6.500.000.000

325.000.000

14.100.000.000

705.000.000

325.000.000

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

تحرک سرمايهگذاريهاي اقتصادي ايران و عراق در پي توافقات اخير

رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق با اش��اره به
توافقات ايران و ع��راق در سفر روحاني به اين
کش��ور گفت :اين توافق��ات ميتواند تحرکات
خوبي در حوزه سرماي��ه گذاريهاي اقتصادي
ميان دو کش��ور ايجاد کند .به گزارش تس��نیم،
عل��ي آقامحم��دي در استوديو گفتگ��وي ويژه
خبري شبکه دوم سيما افزود :از  12ميليارد دالر
صادرات غير نفتي به ع��راق حدود  8.6ميليارد
دالر بصورت کاالي��ي و بقيه آن را انرژيهايي
همچون ب��رق و گاز است.او ادامه داد :در وحله
اول ص��ادرات ايران به ع��راق را صنايع غذايي
و بع��د از آن صنايع ساختماني و دارو تش��کيل
ميدهد اين يعني ايران ظرفيتهايي بيش��تر از
نفت دارد که ميتوان روي آن مانور داد.مهدي
نجات نيا کارش��ناس مسائل اقتصادي عراق در
س��وي ديگر گفتگ��و ع��راق را بهترين فرصت
جه��ت سرمايه گ��ذاري اقتصادي ب��راي ديگر
کشورها عنوان کرد و افزود :هم مرز بودن ايران
و عراق از مزيتهاي اقتصادي منطقه ماست اما
اين همسايگي داراي ضعفهايي هم هست و از
آن قبيل ميتوان به نا آشنايي مردم ايران نسبت
به شرايط اقتصادي و اجتماعي عراق اشاره کرد.

نبود زبان مش��ترک ميان ايران و عراق از ديگر
ضعفهاي اين رابطه محسوب ميشود.او ادامه
داد :در اي��ران مرجع معامالتي مش��خص براي
تجار ايراني وجود ن��دارد و عراقيها نميتوانند
از رتبه بندي توليد کنندگان ،مطلع شوند.يحيي
آل اسحاق رئيس ات��اق بازرگاني ايران و عراق
در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت :حذف ويزاي
تج��اري بين ايران و عراق و اليروبي اروند رود
از جمله نکات مثبت مطرح ش��ده در سفر اخير
رئيس جمهور روحاني به عراق است ،ايجاد سه
منطقه مشترک در مرزهاي ايران و عراق جهت
سرمايه گذاري مشترک تجار ايراني و عراقي و
بهره مند ش��دن تجار از تعرفه گمرکي و انرژي
تعرفهاي از ديگر نکات مثبت مطرح شده جلسات
رئيس جمهور بوده اس��ت  .اين نکات ميتواند
تح��رکات خوبي در ح��وزه سرمايه گذاريهاي
اقتصادي ميان دو کش��ور ايج��اد کند.او صدور
ضمانت نامه ديناري براي سرمايه گذاران ايراني
در بانکه��اي عراق را نکته حائز اهميت مطرح
ش��ده در سفر اخير رئيس جمه��ور عنوان کرد.
آقامحمدي هم در استوديو گفت :شناسايي نقاط
قوت عراقيها و کاهش هزينههاي لجس��تيکي

جلسه ۶ساعته شوراي عالي کار بدون تعيين دستمزد پايان يافت

در نهايت بعد از چندين ساعت چانهزني ميان
شرکاي اجتماعي جلسه شوراي عالي کار بدون
نتيجه به اتمام رسيد و ادامه مذاکرات به جلسه
بعدي موکول شد .به گزارش تسنیم ،دويست
ي کار از ساعت
و هش��تاد و يکمين شوراي عال 
 15امروز سهشنبه  21اسفندماه  97با موضوع
«تعيي��ن دستمزد کارگران» با حضور وزير کار
و ش��رکاي اجتماعي و نماين��دگان کارگران و
کارفرمايان برگزار ش��د.حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شوراي
عالي کار به  100هزار تومان افزايش يافت که اعمال آن در فيشهاي حقوقي
منوط به زمان تصويب در هيأت وزيران است.به گزارش تسنيم ،در نهايت بعد
از چندين ساعت چانهزني ميان ش��رکاي اجتماعي جلسه شوراي عالي کار به
اتمام رسيد و ادامه مذاکرات به جلسه بعدي موکول شد.شوراي عالي کار امروز
هي��چ تصميميدر خصوص افزايش مزد نگرفت و تعيين دستمزد  98کارگران
به جلسه آتي شوراي عالي کار موکول شد.
کشف  ۱۶۰۰۰ليتر سوخت قاچاق توسط ماموران گمرک

کارکنان گمرک مرزي ميلک موفق به کش��ف  ۱۶۰۰۰ليتر سوخت قاچاق از
کاميونهاي خروجي از مرز ش��دند .به گزارش تسنیم ،سرپرست گمرک مرزي
ميلک ،ضم��ن اعالم اين خبر افزود :در پي تش��ديد نظارته��ا و بازرسيهاي
فيزيکي کاميونهاي خروجي از کش��ور و با هوشياري ماموران گمرک و عزم
حداکثري همکاران مبني بر جلوگيري از قاچاق کاالها  ،در يک اقدام ضربتي
مقدار  290گالن  20ليتري گازوئيل در جوف کاالي صادراتي ظروف و حدود
 1200بطري يک و نيم ليتري حاوي بنزين در جوف محموله تيرآهن جاسازي
شده بود؛ کشف و جهت سير مراحل قضايي تحويل دستگاههاي ذيربط شد.

ميتوان��د ص��ادرات و واردات اي��ران و عراق را
سه��ل تر کند  ،ايرانيه��ا و عراقيها ميتوانند
درکشورهاي يکديگر اقدام به برگزاري کالس
آم��وزش زبان ايراني و عراق��ي کنند  ،ما از اين
به بعد به دانس��تن اين زبانها نيازمنديم و بايد
به زبان بازار روز همديگر صحبت کنيم.او ادامه
داد :درح��وزه توليد خودرو اين امکان وجود دارد
که بخشي از خودرو در عراق توليد شود و سپس
به ديگر کش��ورها صادر گ��ردد آن وقت بعنوان
يک کاالي عراق صادر ميشود .در حوزه علوم
دانش بنيان هم دانش��گاههاي عراق ميتوانند
فعاليتهاي دان��ش بنيان انج��ام دهند ما بايد
ب��ا عراق تجارت آزاد داش��ته باش��يم.نجات نيا
در خصوص زمينهه��اي همکاريهاي تجاري
مي��ان اي��ران و عراق گف��ت :بازاره��اي عراق
کش��ش جذب نيروي کار ساده و متخصص در
حوزههاي گوناگون را دارد  .در خصوص مشاغل
ي توان به پااليشگاه و نفتي ،آي تي
تخصصي م 
 ،برق و نيروگاهي اش��اره کرد که البته در مورد
مشاغل تخصصي نيازمند زبان انگليسي هستيم
در خصوص مشاغل ساده هم نيروي کار ايراني
نيازمند ويزاي چند بار ورود است.

ایجاد واحد مستقل مالیاتی در مناطق آزاد برای فعاالن اقتصادی

خرمالي گف��ت :ب��ا هماهنگي گمرک
منطقه ب��ا سازمان ام��ور مالياتي واحد
مس��تقل مالياتي در مناط��ق آزاد براي
فع��االن مناط��ق ايج��اد ميش��ود .به
گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
ناص��ر خرمالي مدير توسع��ه صادرات،
امور گمرک��ي و ارزش افزوده دبيرخانه
ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و وي��ژه
اقتص��ادي در بخش��نامهاي ب��ه مديران مناط��ق آزاد اع�لام کرد :با
هماهنگي گم��رک منطقه با سازمان امور ماليات��ي جهت ايجاد واحد
مس��تقل مالياتي در مناطق آزاد براي فعاالن مناطق اقدام شود.در اين
بخشنامه آمده است :ضمن ارسال تصوير نامه شماره / ۲۳۰ /۶۰۸۲۷
د .مورخ  ۰۹/۱۱/۱۳۹۷که توسط معاون مالياتهاي مس��تقيم سازمان
امور مالياتي کش��ور به مديران کل مالياتي استانهاي همجوار مناطق
که مستند به نشست مورخ  ۴/۱۱/۱۳۹۷منطقه آزاد قشم تهيه و ابالغ
ش��ده است .جهت استحضار ارسال ميگردد.خواهش��مند است دستور
فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد ت��ا با هماهنگي ادارات مالياتي استانها و
ش��هرستانهاي همجوار مناطق از طري��ق برقراري تعامل و همکاري
با مس��ئوالن امر و با هدف دسترسي آسان و تس��ريع در امور مالياتي
فعاالن مناطق ،نس��بت به ايجاد واحد مالياتي مستقل مختص فعاالن
هر منطقه ،هرچه سريعتر اقدام و از نتيجه اين مديريت را مطلع کنند.
ضمن�� ًا در راستاي اجرايي کردن موضوع الزم است نس��بت به بررسي
امکان استقرار واحد مالياتي مزبور در همجواري ساير واحدهاي اداري
ارائه کننده خدمت در هر سازمان منطقه اقدام تا نسبت به کاهش بعد
مسافتي نيز اقدام شده باشد.

