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مدیرعامل بانک سینا با حضور در جمع
همکاران شعب این بانک در استان زنجان
ضمن قدردانی از زحمات صورت گرفته
در جهت تحقق اهداف و شاخصهای
عملکردی گفت :هدف بانک سینا،
تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان
بر اساس چارچوبها و دستورالعملهای
قانونی است و قطعا موفقیتهایی هم که
تاکنون در این زمینه حاصل شده ،نتیجه
تعامل ،همراهی و اعتماد این عزیزان
به برنامهها و اقدامات بانک بوده است.
وی افزود :در پاسخ به اعتماد مشتریان،
بانک سینا برنامههای متعددی را برای حضور
موثر در نظام بانکی کشور مدنظر دارد تا
بتواند از طریق تحرک بخشی به ساختارها و
افزایش حجم عملیات بانکی ،زمینه سودآوری
و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و
ذینفعان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد :از جمله این برنامهها
گسترش خدمات بانکداری الکترونیک با
بهرهگیری از فناوریهای روز در حوزه
زیرساختها و خدمات حوزه فناوری اطالعات
برای ارائه خدمات پیشرفته و مطلوب ،همسو
با نظام اقتصاد دیجیتالی کشور است.
ایمانی از دیگر برنامهها را کاهش
بوروکراسیهای اداری در زمینه تخصیص
منابع با رویکرد پرداخت تسهیالت خرد و
متوسط در کنار تنوع بخشی به خدمات و
محصوالت بانک در این حوزه برشمرد و با
تاکید بر ضرورت ارتقا سطح کیفی و کمی
خدمات شعب در سطح کشور ،آمادگی بانک
سینا را برای اعطای تسهیالت و صدور انواع
ضمانت نامههای بانکی مورد نیاز بخشهای
مختلف تجاری و تولیدی کشور اعالم کرد.
وی که در جریان این سفر ،در مراسم
افتتاح دفتر مدیریت منطقه جدید البرز،
قزوین و زنجان نیز شرکت کرد ،با اشاره به
ظرفیتهای این منطقه گفت :فعالیت این
مدیریت در شهرهایی که از زیرساختهای
مناسب برخوردار و دارای پتانسیلهای باال
در زمینه تولید ،صنعت و کشاورزی هستند،
فرصت مناسبی است تا به سرعت به اهداف
ترسیم شده ،دست پیدا کرده و حتی این
قابلیت را داراست که در جایگاههای باال در
بین مدیریت های مناطق بانک قرار گیرد.
بنابراین انتظار داریم همکاران با استفاده از
امتیازات بانک و بازاریابی مناسب ،عزم خود
را برای دستیابی به این هدف مهم ،جزم
کنند.
گفتنی است معاونان برنامهریزی،
سرمایههای انسانی ،شعب و مناطق و
فناوری اطالعات در این سفر ،همراه
مدیرعامل بانک سینا بودند و در جریان
آخرین وضعیت عملکرد شعب قرار گرفتند.
همکاران نیز نقطه نظرات خود را برای پیشبرد
بهینه اهداف مطرح کردند.
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«ابتکار» تاثیر اصالح نشدن ساختار نظام مالیاتی بر اقتصاد را بررسی کرد

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان
شعب زنجان:

ارائه خدمات نوین
در اولویت برنامههای توسع ه
بانک سینا است
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معاون اداره صادرات کاالی بانک توسعه
صادرات ایران اعالم کرد

دنیای تاریک اقتصاد در غیاب شفافیت مالیات
اصالح نظام مالیاتی از جمله مسائلی است که
تحلیلگران اقتصادی در سالهای گذشته بارها برای
بهبود شرایط به آن تاکید داشتهاند اما برخالف این
تاکید ،دولتها زیر بار این اصالح نرفته و آنطور که
مشخص است نتوانستند طی این سالها مشکالت
مالیاتی را سروسامانی بدهند و این مسئله مهم در
اقتصاد بالتکلیف مانده است .پرواضح است که
مالیات مهمترین منبع تامین مالی و کسب درآمد
دولتها بوده که بخش عمده بودجههای جاری
و عمرانی کشورها از محل انواع مختلف مالیات
تامین میشود .به عبارتی دیگر مالیات از یک سو
ابزاری برای منبع مالی دولت بوده و از سوی دیگر
وسیلهای برای توزیع عادالنهتر ثروت و درآمد افراد
در کشور است .به همین دلیل مالیات و اصالح
ساختار نظام مالیاتی از جمله موضوعاتی است که
کارشناسان برای بهبود شرایط اقتصادی به آن تاکید
دارند .چراکه با اجرایی شدن اصالح نظام مالیاتی
ما شاهد افزایش درآمد دولت ،کاهش وابستگی
به نفت و جلوگیری از سفتهبازی در بازارهای
مختلف خواهیم بود .مشکل نظام مالیاتی اگرچه
سال-های زیادی است که هزینههای گزافی را به
اقتصاد کشور تحمیل میکند اما هنوز با وضعیت
مطلوب فاصله زیادی دارد و نتوانسته چالشهای
مالیاتی را رفع کند .آنطور که کارشناسان میگویند
اینروزها نظام مالیاتی کشور با مشکالت ساختاری
بسیاری روبه-رو بوده و تبعاتی را برای اقتصاد به
همراه داشته است .محروم ماندن دولت از منابع
مالی و همچنین گسترش فسادهای مالی از جمله
تبعاتی است که اصالح نشدن نظام مالیاتی به
همراه داشته اما با وجود مشکالت بسیار در ساختار
نظام مالیاتی ،اصالح آن همچنان در دولت معطل
مانده است و آنطور که به نظر میرسد هنوز هم
عزم جدی برای اصالح ساختار نظام مالیاتی وجود
ندارد .اما اینکه چرا با وجود اهمیت این مسئله هنوز
به اصالح نظام مالیاتی آنطور که باید توجه نمیشود
خود جای سوال دارد .سیاوش غیبیپور ،کارشناس
امور مالیاتی درخصوص عزم دولتها برای اصالح
نظام مالیاتی به «ابتکار» گفت :در بحث اصالح
ساختار نظام مالیاتی چند مسئله مد نظر قرار
میگیرد .اگر در جریان اصالح منظور تغییر کل
قانون مالیات مستقیم و ارزش-افزوده باشد باید
توجه کنیم که فرآیند آن طوالنی بوده و نمی-توان
انتظار داشت که دولتها در مدتزمان کوتاهی
بتوانند این قوانین را تغییر دهند.
وی افزود :اگر بررسی بر مسائل اقتصادی کشور
داشته باشیم خواهیم دید که طی دو سال اخیر ،هم
در قانون بودجه سال  99و هم در اصالح قانون
مالیات ارزشافزوده چند مورد تغییر ایجاد شده و
در مسیر قانونی و اجرا شدن قرار گرفته است .به
عنوان نمونه میتوانیم به اخذ مالیات از خانههای
خالی اشاره کنیم ،این طرح در حال عملیاتی شدن
بوده و با ایجاد یک سامانه در مسیر اجرا قرار گرفته
است .این در حالی است که مالیات برای خانه-های
لوکس و خودرو نیز اجرایی شده است .درخصوص
مالیات برای سکه نیز بخشنامهای از سوی سازمان
مالیاتی تنظیم شده و دیوان عدالت اداری به آن
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«اصالح نظام مالیاتی از نان شب هم برای اقتصاد واجبتر است» این نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگرانی است که بهبود حال اقتصاد را وابسته
به یک نظام کارآمد مالیاتی میدانند .به عقیده آنها نبود این نظام ،منجر به سوداگری ،فساد و اخالل در بازارهای اقتصادی میشود .بنابراین معتقدند
نظام مالیاتی را باید اصالح و نسبت به تغییر برخی قوانین ،حذف برخی قوانین زائد و تدوین قوانین جدید اقدام کرد.

قطعا این
ضعفها
در ساختار
نظاممالیاتی
پیامدهاییرا
برای ما به همراه
خواهد داشت و
سبب میشود
که ما به اهداف
اصلی خود
نرسیم
توجه داشته و احتماال این مسئله هم به قانون
تبدیل خواهد شد .از سوی دیگر مالیات در حوزه
سهام و بورس مطرح است که تا کنون قانونی برای
آن در نظر گرفته نشده البته هنگامی که اوراقی در
بورس جابهجا میشود مالیاتی برای نقل و انتقاالت
داده میشود ولی در این خصوص که فردی سود
کالنی را به دست آورد باید مالیات پرداخت کند
قانونی نبوده اما اخیرا به این مسئله هم توجه شده
بنابراین میتوان گفت برای اصالح برخی از مسائل
مالیاتی اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات کافی
نیست.
این کارشناس امور مالیاتی به ناتوانی در پوشش
مشکالت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت:
هنگامی که کسری بودجه زیاد باشد دولت به دنبال
مسیر جایگزین یعنی انتشار پول میرود و نقدینگی
خارج از تولید به وجود میآید و خلق نقدینگی
یعنی تورمی است که اینروزها شاهد آن هستیم.
در این شرایط اینکه چرا مالیات به عنوان رکن اصلی
تولید ناخالص داخلی نمیتواند هزینههای دولت
را پوشش دهد مسئله مهمی است که مورد توجه
قرار میگیرد ،در این خصوص باید گفت مشکالت
از این قیبل به کل ساختار باز میگردد .به عبارتی
دیگر ساختار کل کشور هم از پارامترهای داخلی و
هم از لحاظ پارامترهای خارجی در مسیر کارآمدی

قرار نگرفته و در این شرایط نمیتوان این توقع را
داشت که مشکالت به خصوص کسری بودجه را از
طریق مالیات پوشش دهیم.
اصالح نشدن نظام مالیاتی تبعاتی را به همراه
خواهد داشت
وی در پاسخ به این پرسش که اصالح نشدن
ساختار نظام مالیاتی چه تبعاتی را به دنبال
خواهد داشت ،گفت :در سیستم مالیاتی افراد
شناسنامهدار و شفافی هستند که مسیر آنها برای
پرداخت مالیات از طریق قانون مشخص شده است
و دولت نمیتواند مقدار مشخص شده برای اخذ
مالیات را تغییر دهد .در این شرایط اگر دولت
بخواهد مالیات بیشتری از این افراد دریافت کند
بسیاری از شرکتها با مشکل روبهرو میشوند و
درنهایت درآمدهای مالیاتی ما سقوط خواهد کرد،
پس قوانین اخذ مالیات باید بهگونهای باشد که
افزایشها متعارف باشد .اما بخشهایی در اقتصاد
وجود دارد که مالیاتی را نمیپردازند ،این بخشها
یا در حال فرار هستند و یا در سای ه معافیتها از
پرداخت شانه خالی میکنند .البته باید اشاره کنم
که برخی از این بخشها طبق قوانین از پرداخت
معاف هستند .اما بخش دیگری در اقتصاد وجود
دارد که به بخش زیرزمینی معروف بوده و از
پرداخت مالیات سر بازمیزنند .این فضای تاریک

و فعالیت زیرزمینی در تمام اقتصادها وجود دارد
اما در اقتصادهای نفتی و دولتی همانند کشور
خودمان بیشتر است .اصالح نشدن ساختارهای
مالیاتی در این زمینه منجربه اینگونه فرارها شده
و از سوی دیگر برخی قوانین باعث شده که سهم
مالیات برخی از شرکتها در تولید ناخالص ملی
اندک باشد .قطعا این ضعفها در ساختار نظام
مالیاتی پیامدهایی را برای ما به همراه خواهد داشت
و سبب میشود که ما به اهداف اصلی خود (تامین
درآمد ،تنظیم بازار و توزیع ثروت و عدالت) نرسیم.
وی اظهار کرد :متاسفانه نمونههای زیادی در
کشور وجود دارد که نشان میدهد نظام مالیاتی ما
کارآمد نیست .به عنوان نمونه ابزار مالیات در حوزه
مسکن نمیتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند اما
ن چیزی که مشکل بازار مسکن
در کشورهای دیگر آ 
را حل کرده عنصر مالیات است .به عبارتی دیگر
در این کشورها آنقدر سازوکارها دقیق است که اگر
افراد بیشتر از حد معمول معامله کردند باید مالیات
آن را پرداخت کنند .اما چون بخشی از سازوکارهای
مالیاتی ما سنتی بوده و بخش دیگر تنها جنبه
درآمدی دارد نتوانسته تعادل و کنترل را در بسیاری
از بخشها به همراه داشته باشد .سیستم مالیاتی ما
دارای مشکل بوده و باید در بلندمدت با راهکارهای
منظم و دقیق به اصالح ساختار مالیاتی بپردازیم.

پرداخت  149هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون طی سه سال اخیر به بخش صنعت و معدن

مدیرعامل بانک توسعه تعاون میزان تسهیالت پرداختی این
بانک به بخش صنعت و معدن طی سه سال اخیر را  149هزار
میلیارد ریال اعالم کرد که این میزان حدود  40درصد از پرتفوی
تسهیالتی بانک را شامل میشود.

حجتالله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه
تعاون ضمن تبریک روز صنعت و معدن به فعاالن این بخش و
عموم جامعه بابیان مطلب فوق اظهار داشت :عمده پیشرفتهای
اقتصادی کشورها طی دهههای اخیر مبتنی بر تحوالت مثبت
بخش صنعت بوده است.
وی با اشاره به اینکه محصوالت تولیدی بخش صنعت تأثیر
مهمی بر رونق دیگر بخشهای اقتصادی دارد در همین رابطه
افزود :دستگاههای صنعتی امکان تولید انبوه در بخشهای
کشاورزی ،مسکن و خدمات را موجب گردیدهاند و افزایش سطح
تولید این بخشها بدون تجهیزات صنعتی امکانپذیر نبوده است.
مهدیان با بیان اینکه بخش صنعت و معدن و زیربخشهای
آن از قبیل صنایع فلزی ،برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی و
سلولزی (چوب و کاغذ) ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،صنایع غذایی،
دارویی و بهداشتی ،فرش دستی و ماشینی ،ماشینسازی و

ریختهگری ،نساجی ،نفت و گاز طبیعی ،استخراج ذغال سنگ،
شن ،ماسه و استخراج کانیهای غیرفلزی ،فلزی و آهنی ،به دلیل
تأثیرات گسترده بر تولید ملی و بخش تعاون؛ سهم بسزایی در
سبد تسهیالت داشته است ،در این رابطه گفت :طی سالهای 96
تا  98مجموعا ً 149هزار میلیارد ریال تسهیالت به این بخش و زیر
بخشهای آن پرداخت شده است .وی صدور ضمانتنامه جهت
فعاالن بخش صنعت و معدن را از مهمترین خدمات بانک
توسعه تعاون به این بخش اعالم کرد و گفت :بر اساس آمار ،به
ارزش  21هزار میلیارد ریال ضمانتنامه بانک توسعه تعاون در
این بخش صادر شده است .مدیرعامل بانک توسعه تعاون در
ادامه به حضور این بانک در اعطای تسهیالت موضوع بند الف
تبصره  18قانون بودجه سنواتی اخیر اشاره کرد و گفت :بر اساس
سهمیه ابالغی  15800میلیارد ریال تسهیالت به معرفیشدگان از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرداخت میشود.

حمایت مالی-اعتباری از خانوارها در حوادث غیرمترقبه سال  ۹۸تا پایان تیر  ۹۹ادامه دارد

تمدید مهلت پرداخت تسهیالت بازسازی توسط بانک مسکن

رضا صالحی شهرابی ،رئیس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن با
تاکید بر آنکه حمایت مالی و معنوی این بانک از خانوارهای آسیب دیده از
سیل های سریالی سال گذشته تا پاسخگویی به تمامی تقاضای تسهیالت
بازسازی برای جبران آسیبدیدگی خانهها و منازل مسکونی ادامه دارد،
گفت :بانک مسکن پس از وقوع سیل ناگوار فروردین ماه  ،۹۸از محل
اعتبارات داخلی روند پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به آسیبدیدگان این
حادثه را در اسرع وقت آغاز کرد.
وی ادامه داد :مطابق با پیشبینیهای انجام شده ،از محل بودجه سال
گذشته اعتباری معادل  ۹۵۰میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت در سه
نوع بازسازی ،تعمیرات و خرید مایحتاج ضروری به مدیریت شعب  ۲۲استان
سیلزده ابالغ و تخصیص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت قرضالحسنه از سوی مدیریت
ک پروسه سریع و
شعب بانک مسکن در استان های آسیب دیده در قالب ی 
آسان امکانپذیر شد ،تصریح کرد :اگرچه با توجه به نوع اعتبارات پیشبینی

شده که از محل منابع داخلی بانک تامین شده است ،پیشبینی شده بود
پروسه پرداخت تسهیالت تا پایان سال گذشته تکمیل شود اما گزارشهای تهیه
شده و بررسیهای به عمل آمده نشان داد که هنوز به تمامی درخواستها
برای اخذ تسهیالت پاسخ داده نشده است.
صالحی افزود :از این رو در قالب نامهای در پایان سال گذشته به مدیریت
شعب در این استان ها ابالغ شد تا روند پرداخت تسهیالت تا پایان اردیبهشت
ماه سال جاری ادامه داشته باشد.
به گفته وی با تمام شدن اردیبهشت ماه و گزارشگیری مجدد از شعب
استانها مشخص شد همچنان درخواستها برای اخذ تسهیالت ادامه دارد،
از این رو دوره پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به سیلزدگان برای بار دوم و
تا پایان تیرماه  ۹۹تمدید شد.
رئیس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن با اشاره به تقاضای
موجود باقی مانده برای اخذ این نوع تسهیالت در استانهای سیلزده ،اظهار
کرد :در قالب مکاتبهای که با بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانک مرکزی

انجام شد ترتیبی اتخاذ شده تا پرداخت تسهیالت به این گروه از متقاضیان
ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر آنکه تا تاریخ  ۲۲خردادماه امسال از مجموع اعتبار
تخصیص یافته به مدیریت شعب استانهای سیلزده کشور،
معادل  ۸۷درصد در قالب تسهیالت پرداخت شده ،عنوان کرد:
مطابق با گزارش عملکرد ارائه شده از سوی مدیریت شعب تا تاریخ
مذکور  ۳۸هزار و  ۸۳۹فقره تسهیالت به ارزش  ۸۲۴میلیارد و
 ۵۱۳میلیون و  ۹۰۰هزار تومان به هموطنان سیلزده در شهرها و
روستاهای آسیب دیده (از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور)
اعطا شده که معادل  ۸۷درصد از اعتبار تخصیص یافته بوده است.
وی در پایان گفت :تا تاریخ مذکور معادل  ۱۲۵میلیارد و  ۴۸۶میلیون و
 ۱۰۰هزار تومان از اعتبارات تخصیص یافته به شعب ،هنوز باقی مانده که
برای پاسخگویی به تقاضاهای در نوبت دریافت و پس از تکمیل مدارک
و احراز شرایط صرف خواهد شد.

به گفته معاون اداره صادرات کاالی اگزیم
بانک کشور ،بالغ بر  ۷۰درصد تسهیالت
اعطایی طی سال  ۹۸به بخش صنعت و
معدن اختصاص یافته که این رقم نسبت
به سال گذشته از رشد مثبت برخوردار بوده
است.
طاهره نورسته گفت :عالوه بر تأمین مالی
شرکت های بزرگ صادراتی ،بنا به اهمیت
حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط،
اعطای تسهیالت به شرکتهای مذکور در
بخش صنعت و معدن نیز از دیگر اقدامات
این بانک بوده که از رشدی معادل  20درصد
برخوردار بوده است.
وی همچنین اعالم کرد :بیش از  60درصد
مانده تسهیالت اعطایی بانک با احتساب
صنایع تبدیلی و فرآوری شده متعلق به
بخش صنعت و معدن بوده که به مهمترین
اقالم صنعتی و معدنی صادراتی شامل
صنایع فلزی و غیرفلزی ،انواع کانیها ،دارو،
محصوالت شیمیایی و پتروشیمی و صنایع
غذایی اختصاص یافته است.
در حال حاضر سهم بخش صنعت و
معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰
درصد است که در شرایط اخیر کشور و با
رویکرد اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به
بخش صنعت و معدن را دو چندان کرده
است.
نورسته گفت :بخش صنعت به عنوان
عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید
ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش
بسزایی دارد زیرا صنعتی شدن ابزار مؤثری
در کاهش واردات محصوالت صنعتی،
افزایش ارزآوری صادراتی ،استفاده بیشتر و
کاملتر از مواد اولیه داخلی و باالخره نیل به
رشد همه جانبه اقتصاد ملی است.
این کارشناس بانکی اضافه کرد :در بخش
معدن ،پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به
گونهای است که هر گوشه از کشور از ذخایر
گرانبها ،غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی
در سطح جهانی برخوردار بوده به طوری که
حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین
کیفیت هستند.
وی اظهار کرد :در حال حاضر بخش
معدن از بخشهای مهم اقتصادی کشور
است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی
کشور ایفا میکند و درصورت بهرهبرداری
اصولی و علمی ،میتواند تغذیه کننده سایر
بخشهای اقتصادی نظیر صنعت ،ساختمان
و کشاورزی باشد.
به گفته این مقام مسئول؛ بانک توسعه
صادرات در راستای تسهیل مقررات داخلی،
هماهنگی با تحقق شعار سال ( 1399جهش
تولید) و کاهش آسیبهای ناشی از شیوع
ویروس کرونا بر بنگاههای اقتصادی،
مراقبت و همراهی بانک با مشتریان را
سرلوحه تصمیمگیریهای خود قرار داده
است؛ افزایش ظرفیتهای تأمین مالی
برای واحدهای تولیدی -صادراتی ،کمک در
راستای بازپرداخت تسهیالت اعطایی برای
مشتریان خوش سابقه و مساعدت با آنها
به منظور رفع موانع و مشکالت موجود از
اقدامات حمایتی بانک است.

