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عضو کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس، گفت: در زمان بس��ته بودن 
سایت، حدود ۱۹ هزار ثبت سفارش صورت گرفته که تعدادی از این 
خودروهای ثبت شده از گمرک ترخیص شد. به گزارش خانه ملت، 
بهرام پارسایی درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با حضور 
معاون وزیر صنعت، رییس سازمان گمرک، رییس سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کننده، اظهار داش��ت: پس از انحصاری کردن 

واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به صورت افسارگسیخته و 
بدون هیچگونه نظارتی، بررسی های کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی انجام شد و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده ای صورت 
گرفته اس��ت. پارس��ایی با بیان اینکه از جمله این تخلفات، ثبت 
س��فارش حدود ۱۹ هزار خودرو در زمان بس��ته بودن س��ایت است 
که تعدادی از این خودروهای ثبت شده از گمرک ترخیص شده، 

گفت: آمار دقیق خودروهای ترخیص ش��ده در دس��ترس نیست و 
استعامات الزم در این زمینه صورت می گیرد، اما به  صورت کلی 
تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است. 
وی گف��ت: ارتباط س��امانه ای بین گم��رک و معاونت مربوطه در 
س��ازمان صنعت وجود دارد که می توانس��ت از این طریق اقدامات 

الزم صورت بگیرد تا این تعداد خودرو ترخیص نشود.

ثبت سفارش غیرقانونی واردات 1۹ هزار خودرو

تأمین مالی پنج طرح بزرگ 
کشور توسط بانک ملی

بانک مل��ی ایران در 
راس��تای حمای��ت از 
طرح های تأمین مالی 
بزرگ کش��ور، در دی 
و بهم��ن ماه امس��ال تأمی��ن مالی پنج 
فق��ره ط��رح را از مناب��ع داخل��ی خ��ود 
مصوب کرده اس��ت. ب��ه گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک ملی ای��ران، از مجموع 
درخواس��ت های رسیدگی شده در دی و 
بهمن ماه س��ال جاری، تعداد پنج فقره 
تأمی��ن مال��ی به ارزش یک هزار و 374 
میلی��ارد ری��ال در حوزه ه��ای صنای��ع 
داروی��ی، پنل های خورش��یدی، تولید 
لوله های پلی اتیلن و صنعت گردشگری 
مصوب شده است. همچنین بانک ملی 
ای��ران در جه��ت اجرای سیاس��ت های 
دول��ت مبنی بر س��اماندهی و کمک به 
راه ان��دازی، تکمیل و تقویت واحدهای 
تولی��دی ب��ا اش��تغال کمت��ر از ۱۰۰ نفر 
)بنگاه های کوچک و متوس��ط( تا پایان 
بهمن ماه امس��ال س��ه هزار و 5۲5 فقره 
تس��هیات ب��ه ارزش ۲8 ه��زار و ۱88 
میلی��ارد و 874 میلی��ون ریال پرداخت 

کرده است.

سررسیدهایی که مدرسه شد
هزینه تولید سررسید 
و تقویم س��ال ۱3۹7 
بانک دی به س��اخت 
س��ه باب مدرس��ه در 
مناط��ق زلزل��ه زده اس��تان کرمانش��اه 
اختص��اص یاف��ت. به گ��زارش روابط 
عمومی بانک دی، در پی وقوع زلزله در 
اس��تان کرمانش��اه و ویرانی مدارس در 
این اس��تان، بانک دی در راستای ایفای 
نقش مس��ئولیت اجتماعی، بودجه تولید 
سررس��ید و تقویم سال ۱3۹7 خود را به 
س��اخت س��ه باب مدرس��ه برای دانش 
آم��وزان مناط��ق زلزله زده این اس��تان 
اختص��اص داد. براس��اس این گزارش، 
بان��ک دی هم��ه س��اله بخش��ی از 
هزینه ه��ای تبلیغات��ی خ��ود را به تولید 
تقویم و سررسید اختصاص می داد اما با 
توجه به تصمیم ش��بکه بانکی مبنی بر 
کم��ک به بازس��ازی مناط��ق زلزله زده 
کرمانش��اه برای س��ال ۱3۹7 در اقدامی 
مس��ئوالنه و انس��ان دوس��تانه تمامی 
هزینه های تولید تقویم و سررس��ید خود 
را ب��ه س��اخت س��ه ب��اب مدرس��ه در 
روس��تاهای چشمه نظامی، بان افشان و 

پیران اختصاص داد.

در اختتامیه جشنواره فناوری و اطالعات 
صورت گرفت؛

مبین نت برای 
چهارمین مرتبه برترین 
اپراتور بی سیم ثابت شد

در هفتمین جشنواره ی فناوری اطاعات 
و ارتباطات ش��رکت ارتباطات مبین نت 
ب��رای چهارمین س��ال متوالی به عنوان 
برترین اپراتور بی سیم ثابت انتخاب شد. 
به گزارش اخبار بانک، بورس و بیمه؛ در 
این مراس��م که ۲۱ اس��فندماه در س��الن 
ش��هید قندی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات برگزار می ش��د از شرکت های 
برت��ر در حوزه ه��ای مختل��ف فناوری 
اطاع��ات و ارتباطات تقدیر به عمل آمد 
و در بخش دارندگان پروانه ی انتقال داده 
مبتن��ی بر کلیه ی فناوری های بی س��یم 
ثابت )FWA( تقدیرنامه ی چهارس��تاره 
به  عنوان برترین شرکت به مبین نت اهدا 
ش��د. در این بخش ش��رکت ایرانس��ل با 
کس��ب گواهینامه ی سه ستاره به عنوان 
ش��رکت دوم انتخاب ش��د. جشنواره ی 
فناوری اطاعات هرس��اله شرکت های 
برت��ر در حوزه ه��ای مختلف ارتباطات و 
فناوری اطاع��ات برطبق ارزیابی های 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباطات 
رتبه بن��دی ک��رده و برطب��ق امتیازات 
اخذش��ده ش��رکت های برت��ر را انتخاب 

می نماید.

اخبار

وزارت اقتص��اد با برش��مردن 4 چالش بزرگ 
اجرای کامل قوانین مالیاتی در ایران از جمله 
فراره��ای گس��ترده مالیات��ی و معافیت های 
غیرهدفمن��د؛ اولویت ه��ای اصل��ی تحق��ق 
تح��ول مالی��ات در س��ال ۹7 را اعام کرد. به 
گ��زارش ایبِنا، در خاصه برنامه پیش��نهادی 
وزارت ام��ور اقتص��ای و دارای��ی که در قالب 
برنامه های پیش��نهادی جه��ت تحول نظام 
مالیات��ی در س��ال ۱3۹7 ارای��ه ش��ده آم��ده 
اس��ت: نظام مالیاتی ایران به دالیل مختلف 
از جمل��ه وف��ور درآمدهای نفتی در برهه های 
مختلف، متناس��ب ب��ا ظرفیت های اقتصادی 
کش��ور توسعه نیافته و با وجود تاکیدات مکرر 
در اس��ناد باالدس��تی بر ضرورت قطع اتکای 
بودج��ه دول��ت به درآمده��ای نفتی از طریق 
افزایش س��هم درآمده��ای غیرنفتی به ویژه 
درآمده��ای مالیاتی، این مهم تاکنون محقق 

نشده است.
به طوری که با وجود تاش ها و موفقیت های 
به دس��ت آمده طی س��ال های اخیر، ن�سبت 
پایی��ن مالی�ات ب�ه تولی�د ناخالص داخلی )8 
درصد در سال ۱3۹5(، نسبت پایین مالیات به 
هزینه های جاری دولت )4۹ درصد در س��ال 
۱3۹5( و نس��بت پ�ایی��ن مالی���ات ب�ه منابع 
عموم��ی دول��ت )3۶ درصد درس��ال ۱3۹5( 
در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر همچنان به 
عن��وان مختصات کّمی نظ��ام مالیاتی ایران 
محس��وب می ش��ود. بر این اساس و با عنایت 
به هدفگذاری برنامه ششم توسعه در خصوص 
هر یک از ش��اخص ه��ای مذکور )به ترتیب، 
افزایش به رقمی معادل ۱۰، 7۲  و 5۰ درصد 
در پای��ان برنام��ه(، تحول نظام مالیاتی جهت 
تحقق اهداف کّمی مذکور و همچنین بهبود 
وضعی��ت آن ب��ه لحاظ دیگر کارکردها، امری 

ضروری است.
ف��رار مالیات��ی گس��ترده )ح��دود 3۰ درصد 
درآمدهای مالیاتی( که حاصل عدم اش��راف 
سازمان مالیاتی بر اطاعات مالی و اقتصادی 
مودی��ان اس��ت، مح��دود ب��ودن پای��ه های 
مالیاتی، گس��تردگی معافیت های مالیاتی به 
جه��ت اعط��ای معافیت ه��ای مالیاتی عام و 
غیرهدفمند طی س��الیان متمادی )به طوری 
ک��ه ب��ا توجه به برخ��ی برآوردها، بیش از 4۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی، خارج از ش��مول 
پرداخت مالیات قرار گرفته است( و مشکات 
نظ��ام مالی��ات بر ارزش افزوده، از اصلی ترین 
چالش های حال حاضر نظام مالیاتی در ایران 

است.
در راستای رفع چالش های نظام مالیاتی و به 
تب��ع آن ایجاد تح��ول در نظام مذکور، برنامه 

های ذیل جهت قرار گرفتن در دس��تور کار، 
حسب صاحدید پیشنهاد می شود:

۱. ارتق��اء اش��راف اطاعات��ی س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور از طری��ق اجرای کامل طرح 
جامع مالیاتی به ویژه پروژه سیستم یکپارچه 
اطاع��ات مالیات��ی، اس��تقرار کام��ل پایگاه 
اطاع��ات هویتی، عملکردی و مالی موضوع 
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مس��تقیم 
مص��وب ۱3۹4 و نص��ب و راه اندازی صندوق 

های مکانیزه فروش.
۲. ساماندهی معافیت های مالیاتی به ویژه از 
طریق کاهش معافیت های مالیاتی مربوط به 
مناط��ق خاص )مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و کمتر توس��عه  یافت��ه(، کاهش معافیت های 
غیرض��روری بخ��ش کش��اورزی و کاهش 
معافیت ه��ای مالی��ات ب��ر واردات به  ویژه در 

خص��وص معافیت های منطقه ای و تخفیفات 
س��ود بازرگان��ی برخ��ی بن��ادر و گمرکات و 
همچنی��ن کاه��ش معافیت های گس��ترده و 
ع��ام مربوط به بخش ه��ای تولیدی، معدنی 

و گردشگری.
3. ارتق��اء تمکی��ن مالیات��ی از طری��ق بهبود 
فرهنگ مالیاتی به واس��طه ایجاد شفافیت در 
هزین��ه کرد درآمدهای مالیاتی، ارایه خدمات 
و اطاع رس��انی مطل��وب به مودیان مالیاتی 
و همچنی��ن اج��رای دقیق اح��کام مربوط به 
ضمانت اجرای وصول مالیات ها به ویژه ماده 
۲74 الحاق��ی به قانون مالیات های مس��تقیم 
)موضوع تبیین مصادیق جرم مالیاتی و جرایم 

کیفری مربوطه(.
4. وض��ع پای��ه های جدی��د مالیاتی همچون 
»مالی��ات بر مجم��وع درآم��د«، »مالیات بر 

عایدی س��رمایه با اولویت مالیات بر عایدی 
اماک« و »مالیات بر سود سپرده بانکی«.

5. اص��اح نظ��ام مالیات ب��ر ارزش افزوده از 
طریق پیگیری تصویب الیحه اصاح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده )با توجه به اصاحات 
صورت پذیرفته در قالب آن همچون کاهش 
جرای��م مالیات��ی، س��اماندهی معافیت های 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده و اص��اح فرآیند 
مالیات س��تانی از پیمان��کاران طرف قرارداد 
ب��ا دولت(، پیگی��ری تصویب الیحه صندوق 
مکانیزه فروش )با توجه به تاثیر بسیار مطلوب 
بهره گیری از این سامانه های فروش بر رفع 
چال��ش ه��ای نظام مالیات بر ارزش افزوده( و 
نی��ز افزای��ش نرخ مالی��ات بر ارزش افزوده به 
صورت تدریجی از ۶ به ۱۰ درصد )با احتساب 
عوارض شهرداری ها معادل ۱3 درصد(. الزم 
به ذکر اس��ت هر یک واحد درصد افزایش در 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در س��ال ۱3۹7، 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را به میزانی 
بیش از 55 هزار میلیارد ریال را در پی خواهد 
داشت که این امر می تواند امکان کاهش نرخ 
برخ��ی مالیات های اختال زا همچون مالیات 

بر درآمد شرکت ها را فراهم نماید.
۶. بهبود ش��اخص سهولت پرداخت مالیات از 
طریق اتخاذ تمهیداتی شامل: »اجرای کامل 
طرح جامع مالیاتی به ویژه اجرای کامل پروژه 
سیس��تم یکپارچه اطاعات مالیاتی با هدف 
فراه��م ش��دن امکان مکانیزاس��یون تمامی 
فرآینده��ای مالیات��ی، »دریافت الکترونیکی 
تمام��ی اظهارنامه های مالیاتی«، »تس��هیل 
مراح��ل ثبت ن��ام م��ودی و تش��کیل پرونده 
مالیات��ی« و »الکترونیک��ی ش��دن پرداخت 
مالی��ات از طریق تکمیل امضای الکترونیک 

در خصوص کلیه مودیان«.

۴چالش بزرگ مالیات ستانی در ایران تشریح شد

6 اولویت مالیاتی درسال۹۷

مدیرعامل بانک صنعت و معدن پس 
از فروش سهام شرکت سرمایه گذاري 
ای��ن بان��ک در بورس گفت: هدف ما 
بانکداري است و نه بنگاه داري. بنگاه 
داري در برهه ای از فعالیت این بانک 
ناخواس��ته به ما تحمیل ش��ده است. 
علي اشرف افخمي که با پایگاه خبري 
بان��ک صنعت و معدن گفتگو کرده با 
تبیین سیاس��ت های این بانک براي 
فروش بنگاه های تحت پوشش گفت: 
این بانک توسعه ای به لحاظ ماهیت 
فعالیتش چندان به دنبال بنگاه داري 
نبوده است و بنگاه های تحت پوشش 
ای��ن بانک در ش��رایطي خاص به ما 

واگذار شده است.
افخمي با اشاره به اینکه شرکت های 

زیرمجموعه این بانک در مقایس��ه با 
س��ایر بانک های کش��ور بسیار اندک 
اس��ت، خاطرنشان س��اخت: اجراي 
سیاس��ت واگ��ذاري بنگاه های بانک 
از س��ال ۹۲ آغاز ش��ده اس��ت و طي 
این م��دت تعداد زیادي از بنگاه های 
تحت پوش��ش نیز واگذار ش��ده است 
اما واگذاري ش��رکت سرمایه گذاري 
بانک صنعت و معدن به دلیل وضعیت 
خ��اص و موفقی��ت آمیزي که در این 
مقط��ع زمانی داش��ته بیش��تر مورد 
توج��ه قرار گرفته اس��ت. مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن افزود: برخي از 
مقررات را شاید بتوان عامل کندشدن 
واگذاری ه��ا قلمداد نمود لکن بانک 
هرگز تمایلي به داش��تن این بنگاه ها 

نداش��ته و بیش��تر عاقمند به توسعه 
ظرفیت بانکداری و افزایش تعامات 

بین المللی بوده و هستیم.

افخمي درخصوص واگذاري شرکت 
سرمایه گذاري صنعت و معدن گفت: 
این شرکت یکي از شرکت های موفق 

و سودآور بانک در زمینه فعالیت های 
بورس��ي و اقتصادي بوده اس��ت و در 
ادامه سیاس��ت های واگذاري و تاکید 
دولت و جناب آقاي کرباس��یان وزیر 
محترم امور اقتصادي و دارایي، موفق 
ش��دیم با شناسایي خریداران اهلیت 
دار، از طری��ق ب��ورس 5۱ درص��د از 
سهام این شرکت را در روز ۲4 بهمن 
ماه گذش��ته با موفقیت واگذار کنیم. 
افخمي با تشکر از حمایت و پشتیبانی 
کامل وزرای امور اقتصادی و دارایی 
و صنعت، معدن و تجارت از واگذاری 
بنگاه ه��ای زیرمجموعه بانک ها به 
بخش خصوصی افزود: پس از عرضه 
شدن 5۱ درصد سهام شرکت سرمایه 
گ��ذاري صنع��ت و معدن، ش��رکت 

س��رمایه گذاري توسعه صنعتي ایران 
با نظارت سازمان بورس اوراق بهادار 
از بی��ن چن��د رقی��ب و خریدار موفق 
ش��د که 5۱ درصد س��هام مذکور را 

خریداري نماید.
افخمي خاطرنشان ساخت: این بانک 
توانسته است در بسیاري از موارد نظیر 
اولین گش��ایش اعتبار پس از برجام، 
اولی��ن اخذ خ��ط اعتب��اري فایناس 
خارجي، برق��راري روابط کارگزاري 
با ۹۰ بانک در 3۶ کش��ور و امروز نیز 
ب��ا فروش ۲ میلی��ارد و ۲۹5 میلیون 
س��هم شرکت سرمایه گذاري صنعت 
و معدن به قیمت 43۶ میلیارد تومان، 
در سیستم بانکي کشور جزو اولین ها 

باشد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تشریح کرد

هدف ما بانکداری است نه بنگاه داری

خدم��ات ۹ م��اه اول س��ال ۹۶ بانک 
ص��ادرات ایران در اس��تان قزوین در 
راس��تای عمل به منویات مقام معظم 
رهبری و حمایت از اقتصاد مقاومتی با 
پرداخت ۲5۹۲ فقره تسهیات بالغ بر 
3۰۲۱ میلیارد ریال،  اشتغالزایی بیش 
از ۶8۰۰ نف��ر و ازدواج بی��ش از ۲۰۰۰ 
نفر همراه بوده است. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک صادرات، این بانک در 

اس��تان قزوی��ن در راس��تای عمل ب��ه برنامه های اقتصاد 
مقاومتی، کمک به ایجاد اش��تغال در مناطق کمتر توس��عه 
یافته و افزایش س��طح رفاه عمومی در ۹ ماه ابتدای س��ال 
۹۶ ب��رای جم��ع کثیری از جوان��ان جویای کار به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال در واحدهای تولیدی 

را فراهم کرده که این تسهیات نقش 
تاثیرگذاری در بهبود اقتصادی و کاهش 
میزان بیکاری استان به همراه داشته به 
نحوی که منابع تخصیص یافته ضمن 
تس��هیل ازدواج جوانان استان، موجب 
اش��تغالزایی 357۹ نفر بطور مس��تقیم 
و 3۲5۶ نفر به طور غیرمس��تقیم شده 
است. همچنین بانک صادرات در این 
مدت در اس��تان قزوی��ن، برای تأمین 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ۲3 واحد تولیدی از طریق 
معرفی وزارت صنعت در س��امانه بهین یاب 33۱ میلیارد 
و 7۱۰ میلیون ریال پرداخت کرد.  ۲۱۹ طرح اش��تغالزایی 
نی��ز بطور مس��تقیم با اعتب��اری بالغ بر ۲4۲8 میلیارد ریال 

مورد حمایت مالی این بانک قرار گرفت. 

بانک صادرات قزوین 2000 نفر را راهی خانه بخت کرد
ب��ه منظ��ور پاس��خگویی فقهی به ش��بهات مش��تریان و 
مراجعین نس��بت به بانکداری نوین و ارائه مش��اوره به آنان 
درخصوص عقودشرعی بانکداری اسامی، نخستین باجه 
مشاوره وپاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه قم راه اندازی 
و گام دیگری در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری 
اس��امی برداش��ته شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
وتبلیغات، با حضور مسئولین استانی، مسئولین سپاه استان، 
نماین��دگان دفات��ر مراج��ع معظم تقلی��د و علمای عظام و 
همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید 
و توس��ط حجت االس��ام والمسلمین اکبری نماینده ولی 
فقیه در س��پاه علی بن ابیطالب )علیه الس��ام( افتتاح شد. 
براس��اس این گزارش، در این مراس��م، آقای غیاثوند مدیر 
ش��عب اس��تان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به 
توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسامی و احساس 

مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان 
و مراجع��ان از ایج��اد باجه مش��اوره و پاس��خگویی فقهی 
در ش��عبه صفاییه به منظور رفع دغدغه های فقهی مردم 
درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح 
این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه 
دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون 
ربا اعام کرد. ش��ایان ذکر اس��ت که بانک انصار براساس 
سیاست های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه 
بیشتر بانکداری اسامی و اجرای صحیح ترعقود اسامی 
ب��ه ج��ای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش 
نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده 
و آنان را موظف س��اخته اس��ت که به هنگام عقد قرارداد 
با مش��تریان و متقاضیان، آنان را نس��بت به ویژگی های 

عقوداسامی توجیه کنند. 

افتتاح شعبه بانک انصار صفاییه قم و باجه پاسخگویی فقهی


