توليدوجتارت

ی تجاری
ایران -بلژیک در مسیر همکار 
ایران و بلژیک در تالش برای شناسایی ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر هستند تا در مسیر همکاریهای تجاری و اقتصادی قرار گیرند .رضا عباسقلی – مدیرکل دفتر امور نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت ایران -در
گفتوگو با ایسنا ،به سفر نخست وزیر ایالت فالندر بلژیک در راس یک هیئت  ۲۰۰نفره بخش خصوصی و همراهی روسای محترم سازمان توسعه تجارت و سرمایه گذاری ایالتهای بروکسل ،فالندر و والونی به عنوان همتایان
سازمان توسعه تجارت ایران مشارکت کرد و گفت :قرار است طی هفته آتی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در سفارت بلژیک در تهران ،نسبت به برگزاری همایش معرفی فرصتهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور
و نیز جلسات مذاکرات رو در رو میان بخش خصوصی اعزامی از بلژیک و تجار و فعاالن اقتصادی ایران اقدام شود .وی در پاسخ به اینکه هیئت اعزامی از بلژیک در چه گروههای کاالیی فعال هستند ،اعالم کرد :تجهیزات و
خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی ،خودروهای سنگین (تریلر و کامیون) ،قطعات خودرو ،خدمات مشاوره استانداردهای ایزو و مدیریت منابع انسانی و حمل و نقل از جمله محورهای اصلی فعالیت این هیئت اعزامی هستند.

چه عواملی در تشدید بحران اشتغال موثر است؟

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران:

حسن روحانی :با امکانات فعلی حتم ًا نمیتوانیم پاسخگوی یک میلیون و  ۲۰۰هزار متقاضی شغل باشیم

تا مشکل بیکاری حل شود.
رابطه رشد پایدار و اشتغال
هادی حق شناس در این خصوص اظهار می کند :اقتصاد
ایران از دو چیز در سال های گذشته در رنج بوده یکی معضل
تورم دو رقمی و دوم نرخ بیکاری دو رقمی که هر دوی آن هم
معضل یک دولت و دو دولت نبوده و در دوره های مختلف این
وضعیت وجود داشته است .شاید بتوان گفت که ما تنها در
برنامه  5ساله سوم توانستیم بخش قابل توجهی اشتغال ایجاد
کنیم .در برنامه چهارم و پنجم موفقیتی در این زمینه کسب
نشد .به خصوص در دولت های نهم و دهم ایجاد اشتغال بسیار
ناچیز بود.
اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که در چه صورت
اشتغال ایجاد خواهد شد باید گفت که فرمولی در اقتصاد به
نام «قاعده بکان» وجود دارد که می گوید اگر  2/5درصد رشد
اقتصادی بلند مدت افزایش پیدا کند می توانیم یک درصد
بیکاری را کاهش دهیم .رشد اقتصادی بلند مدت کشور حدود
 4درصد است بنابراین هر سال که رشد اقتصادی  6/5درصد
شود ،می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری یک درصد کاهش
پیدا کرده است .ولی واقعیت مطلب این است که ما سال های
کمی در اقتصاد داشتیم که رشد اقتصادی باالی  6درصد باشد
و تنها در برنامه سوم توسعه این اتفاق رخ داد.
تمرکز بر سند برجام ،دولت را از اشتغال غافل کرد
اما از طرف دیگر برخی کارشناسان هستند که معتقدند
معضل بیکاری در عدم توجه دولت به مسائل اقتصادی داخلی
مغفول مانده است .حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر
اقتصاد پیشین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید:آسیب شناسی
بیکاری به مشکالت اقتصادی ربط پیدا می کند که در رأس

رئیس کل سازمان مالیاتی:

طرح های جدید نظام مالیاتی در راستای کاهش فرار
مالیاتی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی و همچنین اصناف استان کرمانشاه گفت :طرح های جدید
نظام مالیاتی در راستای گسترش تور مالیاتی ،کاهش فرار مالیاتی و برقراری
عدالت مالیاتی در کشور است.
به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران ،سید کامل تقوی نژاد دیروز شنبه اول آبان ماه
 ، 95پس از گفتگو با عبدالرضا مصری ،نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی و
رایزنی در خصوص تحوالت و مسایل نظام مالیاتی در این استان ،با اعضای اتاق بازرگانی،
صنایع،معادن و کشاورزی و همچنین نمایندگان اصناف کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم،
اساسی ترین سیاست های دولت به شمار می رود ،گفت :یکی از بندهای اساسی اقتصاد
مقاومتی ،قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و پاک
همچون مالیات است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست کلیدی وزارت اقتصاد و
سازمان امور مالیاتی کشور این است که از بخش خاکستری اقتصاد مالیات اخذ شود،
اظهار داشت :با اجرای طرح های جدید نظام مالیاتی ،عمال کسانی که در تور مالیاتی
نیستند ،شناسایی شده و فرار مالیاتی در کشور کاهش خواهد یافت.
تقوی نژاد ،اجرای عدالت مالیاتی را مهمترین سیاست نظام مالیاتی برشمرد و گفت:
سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی،
مالیات اخذ کند؛ بلکه وصول مالیات حقه باید با شناسایی مودیان جدید و گسترش
تور مالیاتی انجام گیرد.
وی عدالت مالیاتی را به معنای وصول عادالنه مالیات با در نظر گرفتن شرایط
اقتصادی کشور و همچنین هزینه کرد مالیات با رعایت عدالت و توزیع مناسب ثروت و
آبادانی و عمران متوازن کشور عنوان کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل با مودیان
را اصلی ترین سیاست دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد :در این راستا ،یکی از
جهت گیری های اساسی سازمان ،تعامل و تفاهم با مودیان است و بر همین اساس،
امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال  94به توافق رسیدیم و هیچ
افزایش مالیاتی نداشتیم و در مقابل ،شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت
باالی مردم برای پرداخت مالیات به عنوان حقوق حقه دولت بودیم.
تقوی نژاد ،مودی مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی بر شمرد و
ادامه داد :برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه سازی
مردم نسبت به تکالیف قانونی شان ،بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این
راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد :براساس رویکرد جدید نظام مالیاتی ،اصل بر راستگویی مودیان است و
اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

آن بحث رکود مطرح می شود .پیامد رکود ،عدم ایجاد تولید ،
خدمات و در نهایت بیکاری است .بنابراین باید رهیافتی برای
حل این معضل پیدا کرد .آنچه متوجه دولت فعلی است مربوط
به نوع سیاست گذاری آن است .دولت یازدهم تمرکز خود را
بر یک سند به نام برجام گذاشت و انرژی الزم برای مشکالت
داخلی به کار نبرد.
این کارشناس اقتصادی می گوید :دولت برنامه جامعی برای
خروج اقتصاد کشور از رکود تدوین نکرد .مهمترین عاملی که در
برنامه جامع باید به آن پرداخته شود فضای کسب و کار است
که بسیار در کشور محدود کننده است و دولت جسارت الزم
را برای بهبود فضای کسب و کار به خرج نداده است .در مقطع
فعلی بحث انقالب صنعتی چهارم مطرح است که در آن موضوع
چاپگرهای نسل سوم بیان شده و این خود منشا تحول بزرگی
خواهد بود .ما حتی قدم های اولیه را هم برنداشتیم .در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت هنوز یک اداره کوچکی که پاسخگوی
آن باشد به وجود نیامده است .این موضوع نشان می دهد که ما
برای فرصت های شغلی آینده برنامه ای نداریم.
تمرکز بر خروج از رکود به جای تورم تک رقمی
مستخدمین حسینی تصریح می کند :مهمترین نکته در
اصالح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است .دولت در
این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت ،در حالی که
دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت.
شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و ما هنوز
شرایط الزم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان
حادث نشده است .نه در بخش تولید ،خدمات و صنعت اتفاقی
شکل نگرفته است .رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص
مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقالب در

تقوی نژاد ایجاد فضای اداری شایسته و مناسب برای مودیان را نیز بسیار مهم برشمرد
و گفت :در کنار برخورد شایسته و محترمانه با مردم ،توسعه فضای اداری و ارایه خدمات
مناسب و در شأن مردم در دستور کار ما قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه های جدید نظام مالیاتی برای
ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد :در اصالحیه جدید قانون
مالیات های مستقیم ،مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات پیش بینی
شده که مهمترین آنها کاهش نرخ مالیات ها ،هدفمندسازی معافیت ها و ارایه مشوق
های متعدد به فعاالن اقتصادی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد :در رابطه با تقویت ضمانت های
اجرایی قانون نیز در اصالحیه جدید ،اصالحات موثری صورت گرفته که بحث جرم
انگاری مالیات از مهمترین آنها به شمار می رود و از این پس شاهد برخورد جدی
و قاطع دستگاه مالیاتی با مودیانی که به هر شیوه متوسل به فرار مالیاتی می شوند،
خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مالیات هم حق الناس است و هم بیتالمال ،تاکید کرد :ارتقای
سالمت نظام اداری یکی از موضوعاتی است که در سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری
می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اطالعات مبادالت اقتصادی باید
در اختیار دستگاه مالیاتی قرار گیرد و این یک امر مرسوم در کشورهای توسعه یافته
است ،عنوان داشت :به منظور شفاف شدن اقتصاد کشور ،براساس قانون ،مبادی ذیربط
ملزم به ارایه اطالعات اقتصادی است و عالوه بر این ،برخی از گروه های مودیان نیز
ملزم به ارسال صورت معامالت فصلی در راستای ماده  169قانون مالیات های مستقیم
شده اند .معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد :براساس اصالحیه جدید
قانون مالیات های مستقیم ،ظرف مدت سه سال ،شیوه علی الراس به طور کامل از
نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و با اجرای طرح جامع مالیاتی ،مالیات عادالنه و دقیق
براساس اظهارنامه مودیان و اطالعات پایگاه جامع اطالعات مودیان وصول خواهد شد؛
ضمن اینکه رابطه ممیز و مودی به حداقل ممکن خواهد رسید.
تقوی نژاد افزود :با هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور 90 ،درصد اظهارنامه های
مودیان مورد پذیرش و تنها  10درصد از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت،
ضمن آنکه باتوجه به حجم بسیار گسترده اطالعات از وضعیت مودیان پس از تکمیل
طرح جامع ،شاهد انقالبی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.
وی حمایت از اشتغال را یکی دیگر از سیاست های مهم در اصالحیه جدید قانون
مالیات ها برشمرد و بیان داشت :مشوق های متعددی در راستای ایجاد اشتغال در بنگاه
های اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای بنگاههای اقتصادی مستقر
در مناطق محروم ،شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشوق های مالیاتی
ویژه ای پیش بینی شده است.
وی همچنین ادامه داد :الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده که با مشارکت
نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور تدوین شده ،در دولت مورد بررسی قرار
گرفته و هم اینک در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است.
تقوی نژاد ،همچنین در بخشی از سخنان خود از تسهیل شرایط استرداد مالیاتی خبر
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پیچ سخت بیکاری

ادامه از صفحه یک
اما سوال اینجاست که چه عواملی تا به امروز باعث شده
است که معضل بیکاری حرکت خود را به سمت یک بحران
عظیم بدون وقفه ادامه دهد .استخدام های دولتی در سال های
گذشته اگرچه تا حدی بخشی از این مشکل را پوشش می داد
اما این امکان نیز بنا به دالیل گوناگون از نهاد های تصمیم گیر
گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند راهکار برون رفت از مشکل بیکاری
تنها به یک عامل ویا یک نهاد مربوط نمی شود .شاید
کمی پیچیده به نظر برسد که حتی رویکردهای فرهنگی و
سیاسی می تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد .رونق اقتصادی
و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله عوامل مهم در
ایجاد اشتغال هستند که امنیت سیاسی و یک دست عمل
کردن تمام گروه ها و جناح ها می تواند به حضور این
سرمایه ها کمک کند.
بیکاری چگونه ریشه کن می شود؟
سرمایه گذاری خارجی یکی از فرصت هایی است که در
دوران پسابرجام می تواند به کمک اشتغال آید .چرا که منابع
درآمدی دولت طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید :راه
اینکه بیکاری در کشور ریشه کن شود و به نرخ طبیعی زیر
 5درصد برسد سرمایه گذاری است .منشاء سرمایه گذاری
می تواند مربوط به نفت ،سرمایه گذاری بخش خصوصی و
یا جذب سرمایه خارجی باشد .در بودجه سال جاری کشور
حدود  50هزار میلیارد مربوط به بودجه عمرانی است که در 5
ماهه اول امسال حدود  10درصد بودجه عمرانی اختصاص داده
شده است .دلیل آن این است که هم درآمدهای نفتی و هم
درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا نکرده است .در این صورت است
که دولت ها بودجه عمرانی را تخصیص نمی دهند .وضعیت
اقتصاد ایران از چند سال گذشته وارد بحران بیکاری شده
است؛ درست اززمانی که دانشگاه ها به صورت گسترده دانشجو
گرفتند فقط بیکاری لشکر بیکاران را به تعویق انداختند.
جریان های سیاسی در راستای منافع ملی همگرایی
ندارند
این کارشناس اقتصادی می گوید :راهکار فقط سرمایه گذاری
در بخش های صنعت ،کشاورزی و خدمات است .که این
موضوع طبیعتا هم به محیط سیاسی و هم ثبات کشور بستگی
دارد .در دو سه سال گذشته اگرچه این ثبات بیشتر شده است
اما جریان های سیاسی در راستای منافع ملی همگرایی ندارند.
در شرایط پسابرجام مسائلی که در فضای سیاسی پیش آمد و
مجموعه کنش ها و واکنش ها منتج به این شد که نتوانستیم
از این شرایط به نحو مطلوب بهره ببریم .در ماجرای FATF
که مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بود که در مجلس
شورای اسالمی هم پیش از این مطرح شده بود چه اندازه وقت
مسئوالن کشور را گرفت تا ثابت شود این موضوع ضرری برای
اقتصاد ایران ندارد .به هر حال نرخ بیکاری دو رقمی تا یک
حدی می تواند به عنوان معضل تلقی شود اما از یک حدی که
گذشت بحران می شود و نرخ بیکاری از مقطعی بین  20تا 30
ساله ها حدود  12درصد نیست بلکه  23یا  24درصد می شود.
رئیس جمهور به درستی به این مسئله اشاره کرده است و باید
این معضل تبدیل به یک دغدغه عمومی شود تا راه حل های
آن نیز راحت تر تبدیل به عمل شود .راهکار اصلی این است که
فضا را امن کنیم تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شود
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اقتصاد کشور جریان داشته است .این در حالی است که رشد
اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.
آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی
مردم داشته باشد ،مشکلی مانند بیکاری را حل نخواهد شد.
آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این
رویکرد و نگاه قابل حل نیست .و این جمعیت بیکاری در سال
های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.
بهبودفضایکسبوکاربههمگراییبیشترقوانیازمنداست
این کارشناس اقتصادی اظهار می کند :باید در نظر داشت که
بهبود فضای کسب و کار نیازمند همگرایی مجموعه ای از قوا و
نهادهاست ،اما دولت فعالیت اجرایی را برعهده دارد و نقش پر
رنگ تری را ایفا می کند.
برای مثال ثبت شرکت ها مربوط به قوه قضائیه است و بسیار
زمان بر و هزینه بردار برای جوانان است .اما دولت باید با کار
اجرایی قوی ،جلوی این کارها را با ارائه الیحه و یا پیشنهاد طرح
در قانون پیگیر کند.
ما امید داشتیم که دولت فعلی برخالف سایر دولت ها بتواند
این فضا را برای ایجاد کسب و کار بهتر فراهم کند .برای مثال
اگر امروز تعدادی جوان بخواهند در حوزه چاپگرهای سه بعدی
فعالیت بکنند اجازه پیدا نمی کنند چرا که انحصار وجود دارد.
انتظار ما این است که جلوی این انحصار در اقتصاد گرفته شود.
یا بانک ها تمام اختیارات را گرفته اند ،هم شرکت یرمایه گذاری
و لیزینگ دارند و هم امکان فعالیت را عم ً
ال از بخش خصوصی
سلب کرده اند .دولت باید به وظیفه خود در بهبود فضای کسب
و کار از طریق قانون گذاری عمل کند و در نهایت اگر مجلس
یا قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکردند از طریق تعامل و یا
درمیان گذاشتن با مردم آن را حل کنند.

صادرات فرش ایرانی از آمریکا به دیگر کشورها ممنوع است
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به تشریح برخی
مشکالت صادرات فرش دستباف پرداخت و تصریح کرد با وجود اینکه
صادرات فرش ایران به آمریکا در حال انجام است اما اکثر این فرشها کیفیت
نازلی دارند و از طرفی هم صادرات فرش از آمریکا به دیگر نقاط دنیا همچنان
ممنوع است.
سید رضی حاجی آقا میری در گفت و گو با ایسنا ،گفت :بعد از رفع تحریمها طلسم
صادرات فرش ایران شکسته شد و صادرات فرش ایران به آمریکا هم آزاد شد اما باید
این سوال را مطرح کرد که فرشهای که در این مدت به آمریکا صادر شده است با
چه فرشهایی بوده و چه کیفیتی داشته است و اینکه آیا میتواند این صادرات راضی
کننده باشد یا خیر؟
وی با بیان اینکه فرشهای ایرانی که به آمریکا صادر شده است کیفیت پایینی
داشته ادامه داد :در حال حاضر هم فرشهایی که آمریکا از ایران میخرد معموال
فرشهای بسیار نازل و با قیمتهای بسیار پایین است که به صورت فلهای صادر به
آمریکا میشود.
میری تصریح کرد که این شکل از صادرات با این کیفیت چیزی نیست که بتوان به
آن افتخار کرد و بتوان گفت صادرات در حال انجام است.
این فعال صادراتی افزود :باید بتوانیم فرش ایرانی خوب با کیفیت باال صادر کنیم که
هنوز شرایط آن فراهم نشده است .آمارهایی هم که در خصوص رشد صادرات فرش
نسبت به سال گذشته اعالم شده است همین صادرات فرش به آمریکا را هم در بر
میگیرد چرا که به هر حال صادرات انجام گرفته است اما باید تحلیلمان اینکونه باشد
که این صادرات به چه شکلی انجام میشود و آیا سیر صعودی خواهد داشت یا خیر؟
به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران صادرات فرش ایرانی به
غیر از آمریکا به سایر کشورها نیز چندان امیدوار کننده نبوده است.
میری با بیان اینکه تا مسائل مربوط به تبلیغات و بازارسازی انجام نشود نمیتوان
شاهد حرکتهای اساسی در جهت صادرات فرش بود عنوان کرد :موضوع مهم دیگر
این است که اگر کسی بخواهد درنمایشگاهی در آمریکا شرکت کند قانون آمریکا اجازه
نمیدهد که آن صادرکننده فرش خود را به آنجا ببرد و در صورتی که نتوانست فرش
خود را بفروشد آن را باز گرداند.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر واردات فرش ایرانی به آمریکا آزاد است اما صادرات
فرش ایرانی از آمریکا به دیگر کشرها ممنوع است و امکان پذیر نیست و این مشکل و
چالش بزرگی برای فرش ایرانی است.

سیمنار تخصصی بیمه شخص ثالث توسط بیمه دانا برگزار شد
اولین سمینار تخصصی بیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا با موضوع قانون
بیمه شخص ثالث مصوب سال  ۱۳۹۵برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا این سمینار توسط مدیریت بیمه های اتومبیل
روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه برای یکصد و سی نفر از کارشناسان خسارت و
صدور و مسوولین شعب سراسر کشور در تهران برگزار شد.
در این دوره ضمن اعالم و تشریح جزییات مقررات مصوب این قانون سیر تحوالت
و تغییرات این بیمه اجباری در صنعت بیمه کشور و تاثیرات قانون بر آن و همچنین
اقدامات و الزامات قانونی که واحدهای اجرایی با آن مواجه هستند تبیین و به سواالت
و ابهامات شعب پاسخ داده شد.

دیدار مدیرکل بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه با
مدیرعامل بانک صنعت و معدن
نیكوالس دوفور مدیركل بانك دولتی سرمایه گذاری كشور فرانسه با
حضور در بانك صنعت و معدن با علی اشرف افخمی  ،رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل این بانك دیدار و گفتگو كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن در این دیدار كه پل فرانسوا فورنیه
معاون مدیركل حوزه نوآوری  ،بنجامین ریچارد مدیر فاینانس و پدرو نووو مشاور ویژه
رئیس هیات مدیره و مدیر فاینانس در صادرات این بانك در آن حضور داشتند طرفین
به بررسی راه های همكاری بانكی و اقتصادی پرداختند .عالوه بر دیدار یاد شده رئیس
بخش اقتصادی سفارت فرانسه در ایران ،ماتیو بروشون و رایزن بازرگانی سفارت فرانسه و
جدی خود را برای همكاری
رومن كراوال در جلسه ای كه در این بانك برگزار شد تمایل ّ
با بانك صنعت و معدن اعالم و پیشنهاد كردند كه برای شروع همكاری های فی مابین ،
خط اعتباری میان مدت در حدود یكصد میلیون یورو برای تأمین مالی طرح های بخش
صنایع كوچك و متوسط به بانك صنعت و معدن اختصاص دهند.

دیدار مدیران بانک یو بی اس ایتالیا با مدیرعامل بانک گردشگری

داد و گفت :با ابالغ یک بخشنامه جدید ،مودیانی که در بخش مالیات بر ارزش افزوده
بدهی نداشته باشند ،ظرف یک ماه مالیات صادرات کاال بدانها استرداد خواهد شد.
وی ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال  95را  9درصد عنوان کرد و گفت :مطابق
قانون ،یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به بخش سالمت اختصاص می یابد و
همچنین بخشی از مالیات بر ارزش افزوده وصول شده نیز در اختیار شهرداری ها و
دهیاری ها قرار می گیرد تا در محل مطلوب خود هزینه گردد.
تقوی نژاد ،حمایت از مودیان خوش حساب را از دیگر برنامه های نظام مالیاتی
برشمرد و گفت :اقداماتی در این راستا صورت گرفته است از جمله که مودیانی که
هیچگونه بدهی مالیاتی نداشته باشند ،جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود و
همچنین در خصوص دریافت مالیات علی الحساب  4درصدی از وارد کنندگان نیز این
موضوع شامل حال مودیان خوش حساب نمی شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تفاهم صورت گرفته با مودیان در
سال جاری ،خاطر نشان کرد :ما به اصناف قول دادیم که مودیانی که با نظام مالیاتی
تفاهم می کنند ،برگ قطعی شان را با قید فوریت صادر خواهیم کرد.
وی موضوع نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد
و گفت :اجرای این قانون باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و در نتیجه تحقق عدالت
مالیاتی شده و همچنین کاهش فرار مالیاتی و قاچاق در کشور را در پی خواهد داشت.
تقوی نژاد در بخشی از سخنان خود از نصب سامانه های مربوط به طرح جامع
مالیاتی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت :این استان از جمله استان های پایلوت در
طرح جامع مالیاتی بود و طبیعتا سریعتر از سایر استان ها به سمت حذف علی الراس
حرکت خواهد کرد.

مدیران بانک یو بی اس ایتالیا ،با مدیرعامل بانک گردشگری و جمعی از
مدیران گروه مالی گردشگری دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری  ،در این دیدار که با هدف بررسی
زمینههای همکاری میان طرفین بهویژه در حوزه صنعت بانکی و گردشگری انجام
شد« ،خسرو خواجه حسنی» مدیرعامل بانک گردشگری اظهار داشت« :اینکه بانکی
بهطور تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت کند در جهان نمونه دیگری ندارد و این
یک مزیت مهم برای این بانک در مسیر انجام فعالیتهای اقتصادی در این صنعت
و جذب سرمایهگذاران خارجی است» .وی ادامه داد« :صنعت گردشگری ،میتواند
موتور محرکه رشد اقتصادی ایران باشد و ما هم در فضای جدید اقتصادی پس از
برجام ،جلسات متعددی با گروههای مختلف از سرمایهگذاران خارجی داریم که در
این میان همکاری با فعالین اقتصادی کشوری چون ایتالیا که همواره از شرکای فعال
اقتصادی ایران بوده است اولویت خاص دارد» .مدیرعامل بانک گردشگری همچنین
به ظرفیتهای اقتصادی گروه مالی گردشگری اشاره کرد و همکاری این هولدینگ
با شرکت «اکور» فرانسه در تجهیز مجموعه هتلهای فرودگاهی امام خمینی(ره) را
نمونهای موفق از همکاریها با شرکای خارجی دانست.

قدردانی انجمن نابینایان از مدیرعامل بانک شهر
رئیس هیأتمدیره انجمن نابینایان از زحمات مدیرعامل بانک شهر در ارائه
خدمات بانکی به روشندالن قدردانی کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،در مراسم بزرگداشت روز جهانی
نابینایان؛ علیاکبر جمالی ،مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره انجمن نابینایان ایران ،ضمن
اشاره به خدمات این بانک در ارائه خدمات بانکی به نابینایان ،از زحمات دکتر حسین
محمد پورزرندی در توجه به این موضوع و ایجاد بستر مناسب در تسهیل خدمات
به این قشر ،قدردانی کرد .در این مراسم که به مناسبت روز ایمنی عصای سفید ،در
مجتمع پردیس قلهک تهران برگزار شد ،لوح و تندیس این انجمن به مدیرعامل بانک
شهر به پاس ارائه خدمات ارزنده به نابینایان اعطاء شد و محسن رمضانی ،از پرسنل
روشندل این بانک به نمایندگی از مدیرعامل این جایزه را دریافت کرد.

