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راه اندازی مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به ش��ماره تم��اس 4322 – 021 با 
ساختاری مش��تری مدار و خدمت محور و در 
راس��تای ارائه خدمات مطل��وب به هموطنان، 
فعالی��ت خود را آغ��از نمود.به گ��زارش اداره 
روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحس��نه 
مه��ر ایران، ای��ن مرکز جهت مکانی��زه نمودن 
کانال های ارتباطی مش��تریان بانک و به عنوان 
یک نقطه دسترسی به اطالعات انواع خدمات 
ب��ر حس��ب درخواس��ت مش��تری راه اندازی 
شده اس��ت. مرکز ارتباط مش��تریان با استفاده 
از تکنولوژی روز و ف��ن آوری های رایانه ای، 
تلف��ن و نماب��ر بص��ورت گوی��ا در خدم��ت 
مش��تریان می باش��د و مراجعی��ن در تماس با 
 این مرکز می توانند پاس��خ سواالت خود را در 
 زمین��ه های خدم��ات بانکی دریاف��ت نمایند. 
اط��الع رس��انی درخصوص انواع حس��اب ها، 
بان��ک  ش��بکه  در  تس��هیالت  و   خدم��ات 
قرض الحس��نه مهر ای��ران بر اس��اس آخرین 
دس��تور العمل ه��ا و قوانین ص��ادره؛ پیگیری 
مش��کالت بانکی، ارباب رجوع و مش��تریان تا 
حصول اطمینان از رفع مش��کل؛ ارائه اطالعات 
کلیه شعب و واحدهای ستادی بانک در سراسر 
کش��ور؛  دریافت و پیگیری نظرات، انتقادها و 
ش��کایت های مردم��ی و ارائه پاس��خ الزم در 
س��ریعترین زمان ممکن از جمله خدمات قابل 
ارائه در مرکز ارتباط با مشتریان بانک می باشد. 
شایان ذکر است، با توجه به آغاز اجرای "طرح 
پیوند مه��ر ایران"، مش��تریان و مراجعین بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور میتوانند 
با استفاده از شماره تلفن 4322 – 021 و فشردن 

کلید 8 از جزئیات کامل این طرح اطالع یابند.

 انتصاب سرپرست مدیریت 
امور روابط عمومی و حوزه مدیریت 

بانک توسعه تعاون 
تفاهم-گروه بانک و بیمه: طی حکمی از 
س��وی حجت ا... مهدیان، مهران حسین زاده به 
سمت سرپرست مدیریت امور روابط عمومی و 
حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون منصوب شد. 
در این حکم آمده است با توجه به جایگاه مهم 
این امور در ایجاد ارتباط موثر بین مدیریت ارشد 
و مدی��ران امور و همچنین نقش موثر ارتباطات 
در پیشبرد اهداف بانک با اتخاذ تدابیر مناسب و 
ضمن هماهنگی با سایر مدیریت ها تمامی تالش 
خ��ود را جهت انج��ام این وظیف��ه خطیر بکار 
گیرید امید است با استعانت از خداوند متعال در 
خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی و انجام 
امور محوله موفق و موید باشید. شایان ذکر است؛ 
مهران حس��ین زاده با حفظ سمت به عنوان دبیر 
هیئت مدیره و مشاور پارلمانی مدیرعامل بانک 

توسعه تعاون نیز فعالیت می کند.

تقدیر تاجگردون از خدمات رسانی 
پست بانک ایران در روستاها 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده 
گچس��اران و باشت در مجلس شورای اسالمی 
در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی خدمات بانکی 
ام��ام زاده جعفر شهرس��تان از خدمات رس��انی 
پس��ت بانک ایران در روس��تاها و مناطق محروم 
تقدی��ر نم��ود.  ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی 
پس��ت بانک ایران، غالمرضا تاجگردون در این 
مراس��م که با حضور اس��تاندار و معاونین وی، 
فرمان��دار، بخش��دار، مدیران اجرائی و س��ایر 
مسئوالن محلی استان برگزار شد، ضمن استقبال 
از طرح های اجرائی این بانک در سطح روستاها 
در راس��تای رضایتمندی روس��تائیان و کاهش 
ش��کاف اقتصادی در ای��ن مناط��ق، انجام این 
مهم توس��ط پس��ت بانک برای مهاجرت زدایی 
و فقرزدایی را ارزش��مند بس��یار دانس��ت و بر 
اهتمام ج��دی آن تاکید کرد.همچنی��ن در این 
مراس��م داود کریمی مداب- مدیرش��عب استان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد درخصوص رس��الت 
و خدمت رس��انی پس��ت بانک در مناطق کمتر 
توسعه یافته گزارش��ی ارائه و خواستار حمایت 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و مسئوالن 
استانداری از این بانک درسطح ملی و واگذاری 
خدم��ات س��ازمان ها و ادارات به دفاترخدمات 
نمایندگی بانکی شد. گفتنی است، پس از افتتاح 
دفتر نمایندگی مذکور، س��ه فقره حساب بانکی 
بصورت نمادین برای استاندار، نماینده مجلس 

و فرماندار شهرستان گچساران بازگشائی شد. 

 شارژ حساب خیریه دهش پور 
از سوی »نیک شارژ« بانک سامان

بانک س��امان در پایان دور نخست کمپین 
»نیک شارژ«، مبلغ 300 میلیون ریال به موسسه 
خیریه بهن��ام دهش پور اه��دا کرد.به گزارش 
اداره روابط عمومی بانک سامان، کمپین »نیک 
ش��ارژ« در راستای ایفای مس��ئولیت اجتماعی 
بانک س��امان و حمای��ت از بیم��اران مبتال به 
سرطان، اجرایی ش��د تا در ازای هر بار خرید 
شارژ مستقیم س��یم کارت های اعتباری توسط 
هموطنان از خودپردازها و فروش��گاه اینترنتی 
بانک س��امان، مبلغ 500 ری��ال به عنوان کمک 
هزینه دارو و درمان بیماران مبتال به سرطان، به 
حساب خیریه دهش پور واریز شود. بر اساس 
این گ��زارش، مبلغ اختصاص یافت��ه به خیریه 
دهش پور توس��ط بانک سامان تامین شده و از 
این بابت هزینه اضافه ای از مش��تریان دریافت 
نشده اس��ت. این گزارش حاکی است، پس از 
پایان نخستین بخش اجرای کمپین »نیک شارژ« 
در فاصل��ه 14 مهر تا 30 آذر 1395، مبلغ 300 
میلیون ریال در قالب کارت هدیه بانک سامان 
به موسسه خیریه بهنام دهش پور پرداخت شد. 

خبرنامه

اجرای بخشش جریمه موتورسیکلت های 
فاقد بیمه نامه در بیمه پاسارگاد

تفاهم – گروه بانک وبیمه: ش��رکت بیمه 
پاسارگاد بر اس��اس ابالغ رسمی بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بخش��ش 100درصد 
مبلغ جریمه بیمه اجباری خس��ارات وارد شده 
به ش��خص ثالث، ب��رای موتورس��یکلت های 
فاق��د بیمه نام��ه ش��خص ثال��ث را از تاریخ 
اول تا س��ی ام اسفند ماه س��ال جاری اجرایی 
کرد. بر اس��اس ای��ن گزارش ، ش��رکت های 
بیم��ه مکلف ش��ده اند که از اول تا 30اس��فند 
1395نس��بت به اعط��ای بخش��ودگی معادل 
100درصد مبلغ جریمه موضوع بند )ب( ماده 
24قانون بیمه اجباری خس��ارات وارد شده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه مصوب س��ال 1395به بیمه نامه شخص 
ثالث برای موتورس��یکلت های فاقد بیمه نامه 
اق��دام کنند. گفتنی اس��ت، در م��اده 24 قانون 
بیمه اجباری ش��یوه تامین منابع مالی صندوق 
تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر 
اس��اس بند ب این ماده: »مبلغی معادل حداکثر 
یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله 
نقلی��ه ای که از انجام بیم��ه موضوع این قانون 

خودداری کنند وصول شود«

 پرداخت خسارت بیمه گزاران پالسکو 
از سوی بیمه البرز

ش��رکت بیمه البرز خس��ارت بیمه گزاران 
زیان دی��ده ای��ن ش��رکت را ک��ه در حادث��ه 
آتش س��وزی ساختمان پالسکو دچار خسارت 
ش��ده بودند، پرداخت کرد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بیمه البرز،  این شرکت در همان ساعات 
اولیه پس از وقوع حادثه آتش س��وزی پالسکو 
با تش��کیل س��تاد ویژه ای به تش��کیل پرونده، 
بررسی  و محاس��به میزان خسارت وارد شده 
به بیمه گزاران زیان دیده خود پرداخت و مبالغ 
خسارت را به تمام واحدهای تجاری که تحت 

پوشش بیمه البرز بودند، پرداخت کرد.  

 هشدار به مشتریان بانک ایران زمین  
POS و  ATM در مورد قبوض دستگاه های
همانط��ور که مش��تریان ارجمن��د بانک 
 ایران زمین اطالع دارند، رس��ید دس��تگاه های 
خود پرداز و پایانه های فروش امکان دسترسی 
 به حس��اب ه��ای بانک��ی را به افراد س��ودجو 
می دهد به این دلیل که برخی اطالعات حساب 
مشتریان بر روی این رسیدها ثبت می شود.  به 
گزارش تفاهم، حفظ امنیت حساب های بانکی 
مش��تریان محترم بانک ایران زمین در استفاده از 
این تکنولوژی برعهده این بانک است لذا دعوت 
می شود که همه مردمان خوب کشورمان ایران 
زمی��ن این اطالعیه را با دقت اجرایی کنند. متن 
اطالعی��ه بانک ایران زمین خطاب به مش��تریان 
به ش��رح زیر اس��ت: »با توجه ب��ه اینکه برخی 
اطالعات حس��اب ش��ما ب��ه روی رس��یدهای 
دس��تگاه های خودپرداز» ATM«، پایانه های 
فروش »POS«، و ش��عب »PIN PAD« ثبت 
می شود، لذا خواهشمند است از رها کردن این 
قبوض جدا خودداری و نسبت به معدوم نمودن 
آن اقدام نمایید، تا امکان س��وء اس��تفاده توسط 

اشخاص سودجو و متقلب ایجاد نگردد«.

ارائه خدمات در قالب بانکداری جامع 
اولویت اصلی بانک رفاه 

عض��و هیات مدیره بانک رف��اه در بازدید 
از غرفه این بانک در نمایش��گاه صندوق هاي 
بازنشستگي پیش��ران توس��عه ملي گفت: هم 
اکن��ون مدل کس��ب و کار بانک��داري جهاني، 
ارائه خدم��ات همه جانب��ه و بانکداري جامع 
اس��ت. به گزارش نقدینه، فرش��ید ف��رخ نژاد 
 ارائ��ه خدم��ات در قالب بانک��داری جامع را 
اصلی تری��ن اس��تراتژی بانک رف��اه عنوان و 
اظهار کرد: بانک رفاه فعالیت براساس موازین 
بانک��داری جام��ع را یک��ی از محورهای مدل 
کس��ب و کار خود برگزیده و با تأسیس شعب 
منتخ��ب و تمام خدم��ت، طی��ف متنوعي از 
خدمات را به مش��تریان عرضه مي کند. فرشید 
فرخ نژاد درخصوص زمینه هاي ارائه خدمات 
ارزي و بی��ن المللي این بانک تصریح کرد: در 
این نمایش��گاه به دلیل اینکه هلدینگ هاي زیر 
مجموعه وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعي 
 حض��ور دارن��د و اغل��ب آنه��ا فعالیت ه��اي 
بی��ن المللي مي کنند، فرصت بس��یار مطلوبي 
براي بانک رفاه فراهم ش��ده تا بتواند خدمات 

نوین خود را در حوزه بین الملل عرضه کند.

سیرصعودی قیمت سکه در بازار
قیمت سکه تمام طرح جدید در بازار روز 
چهارشنبه  با افزایش ۷000 تومانی در مقایسه 
ب��ا روز قبل به یک میلی��ون و 191 هزار تومان 
رس��ید و دالر آمریکا نی��ز 381۷ تومان قیمت 
خورد. به گزارش ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار 
با ثبات نس��بی قیمت، حدود 114 هزار و ۷00 
تومان فروخته ش��د. همچنین نیم س��که و ربع 
س��که به ترتیب با کاهش 1000 تومانی قیمت 
نسبت به روز سه شنبه  ۶39 و 342 هزار تومان 
مبادله ش��د. هر اونس طال ب��رای معامالت در 
بازارهای جهانی نزدیک به 122۷ دالر داد و ستد 
ش��د. همچنین در بازار ارز یورو 412۶ تومان، 
پوند انگلس��تان 4825 تومان و لیر ترکیه 10۷3 
تومان قیمت گذاری ش��د. از س��وی دیگر هر 
دالر در مرک��ز مبادالت ارزی 3239 از س��وی 
بانک مرکزی قیمت گذاری شده است. الزم به 
ذکر اس��ت؛ قیمت ها در بازار آزاد در طول روز 
نوس��انی بوده و ثابت نیست و گزارش فوق بر 
اساس آخرین قیمت ها تا لحظه مخابره گزارش 

تکمیل شده است.

خبرنامه

 روابط کارگزاری 
 اگزیم بانک ایران 

با بانک های 118 کشور

تفاه��م – گ��روه اقتص��ادی: مدیرام��ور 
ارتباط��ات و ح��وزه مدیرعامل بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران گفت: روح حاک��م بر گزارش 
عملکرد بانک بیانگر این است که به سمت یک 
هم افزایی و یک کار مشارکتی خوب در تمامی 
ابع��اد حرکت کرده که نش��ان از تدبیرو نگرش 
مسووالن این مجموعه دارد. محسن اشرف پور 
که درهمایش سراس��ری مدیران بانک توس��عه 
صادرات س��خن می گفت، با اعالم این مطلب 
افزود: بانک بیش��تر به سمت مدیریت مشارکتی 
و در واق��ع ج��ذب و جلب افکار و مش��ارکت 
همکاران و مدیران در فرایند تصمیم س��ازی و 

تصمیم گیری حرکت کرده است. 
اش��رف پور با اش��اره ب��ه گ��زارش ارائه 
ش��ده در اردیبهشت ماه س��ال جاری و تشریح 
وضعی��ت بان��ک در آن اظهار کرد: ای��ن بار به 
منظور جلوگیری از همپوش��انی با گزارش قبلی 
س��عی داریم به عملکردهای مهم و فرایندهایی 
که در س��ال جاری در قالب کمیته ها و فعالیت 
مدیریت ها و جلس��ات هم اندیشی و اتاق فکر 
انجام ش��ده بپردازیم. وی در ادامه تصریح کرد: 

دو کار مهم��ی که در ح��وزه مدیریت اعتبارات 
انجام شده بحث تامین مالی طرح های زیربنایی 
پروژه های صادرات محور اس��ت که در توسعه 
نف��ت و گاز صباارون��د، آری��ا بنادرایرانی��ان، 
پتروشیمی گچساران و پتروشیمی سلمان ظهور 
دارد و از کارهای خوب دیگر جذب و مدیریت 
بهینه منابع صندوق توس��عه ملی اس��ت. اشرف 
پور در ادامه به مقایس��ه مانده تس��هیالت ریالی 
و همچنین تس��هیالت پرداخت��ی ارزی و ریالی 
در ب��ازه زمانی دی ماه 94 ت��ا دی 95 پرداخت 
و گف��ت: ب��ه ترتی��ب در این بخش رش��د 33 
درصدی، رشد31 درصدی و رشد 32 درصدی 
را نش��ان می دهد که بیانگر حرکت رو به جلو 

بانک است. وی افزود: اعتبارات اسنادی داخلی 
ریالی بانک هم ب��ه 209 میلیارد و 500 میلیون 
تومان رسیده که رشد ۶/8۶ برابری را نسبت به 
مدت مشابه سال قبلی را نشان می دهد. اشرف 
پ��ور با اذعان به اقدامات خ��وب مدیریت امور 
بین الملل خاطرنشان کرد: درخواست برقراری 
روابط کارگزاری پس از برقراری س��وییفت به 
3۷9 بانک خارجی داده ش��ده است. وی یادآور 
ش��د: مدیریت امور بین المل��ل 48 میلیون دالر 
قرارداد و پرداخت بیش از 141 میلیون دالر در 
قالب اعتبار خریدار در 10ماهه س��ال 95 را در 

بیالن کاری خود دارد.
مدیر امور ارتباطات بانک توسعه صادرات 

در ادام��ه گف��ت: دریاف��ت خ��ط اعتب��اری 
ریفاینان��س کوتاه م��دت 100 میلیون دالری و 
800 میلیون یورویی از بانک های کره ای، مبلغ 
۷5 میلی��ون دالر از بان��ک اکو و 2 میلیون یورو 
هم از بانک ایتالیایی که مذاکرات آن انجام شده 
و در دس��تور کار ق��رار دارد، از دیگر اقدامات 
بانک در حوزه بین المللی می باشد. اشرف پور 
با ارائه آمار تعداد کارگزاری های بانک توس��عه 
صادرات روند افزایش��ی کارگ��زاری ها را کار 
بزرگی دانس��ت و افزود: ارتب��اط با 118 بانک 
در 48 کش��ور روابط احیا شده و سرعت رشد 
فعالی��ت های بین المللی پ��س از تحریم ها در 
بانک توس��عه صادرات چشمگیر و قابل تقدیر 
اس��ت. وی فعالیت های مدیریت امور ش��عب 
بانک را نیزقابل تقدیر دانس��ت و گفت: حاصل 
نگاه بخش امور ش��عب بانک توسعه صادرات، 
توسعه صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه 
صادرات آرمانی، اس��تفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه در تامین مالی، توسعه باشگاه مشتریان، 
س��امانه اتصال ب��ورس کاال و برنام��ه ریزی و 

گسترش آن برای بورس انرژی است.

بانک توسعه صادرات

دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری 
خصوصی کاهش مجدد نرخ سود را به زیان نظام 
بانک��ی دانس��ت و گفت: در ش��رایطی که اوراق 
خزانه اس��المی با س��ود باالی 22 درصد در بازار 
وجود دارد، بانک ها چگونه می توانند با نرخ 15 
درصد منابع جذب کنند. »محمدرضا جمشیدی« 
در گفت و گو با ایرنا، با تاکید بر وجود تعادل در 
بازارهای مختلف در زمینه نرخ س��ود، افزود: در 
شرایط حاضر خودروسازان نیز محصوالت خود 
را با ن��رخ 24 تا 2۶ درصد پیش فروش می کنند 
و با این وضعیت بانک ها نمی توانند با نرخ های 
مصوبه جذب سپرده داشته باشند. وی همچنین با 
نقد مصوبه مجلس در الیحه برنامه ششم توسعه 
درباره کاهش فاصله بین نرخ س��ود تس��هیالت 
 و س��پرده بانکی، اظهار ک��رد: در مصوبه مجلس 
پیش بینی شده است فاصله این دو در هر سال از 
اجرای برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل از آن 
کاهش یابد. جمشیدی درباره اینکه اگر نرخ های 
س��ود کنونی به زیان بانک هاس��ت پس چرا آنان 
در دوباری که نرخ سود کاهش یافت، در اجرای 
آن پی��ش قدم بودند، توضیح داد: در جلس��ات و 
رایزنی های��ی که برای این کار انجام ش��د، قرار 
نبود نرخ سود تسهیالت نیز کاهش یابد. به گفته 
وی، پی��ش بینی ها بر این بود که ش��ورای پول و 
اعتبار حداکثر 2 درصد نرخ س��ود تس��هیالت را 
کاهش دهد، اما به یکباره این شورا نرخ سود را از 
 22 درصد به 18درصد تقلیل داد. دبیر کل کانون 
بانک ها و موسس��ه ه��ای اعتب��اری خصوصی 
افزود: همه پول سپرده گذاران در بانک ها صرف 
پرداخت تس��هیالت نم��ی ش��ود؛ 13 درصد آن 
ص��رف ذخیره قانونی نزد بان��ک مرکزی، حدود 
2/5 درص��د ب��رای حفظ نقدینگ��ی بانک و 1/5 
درص��د برای ذخی��ره گیری مطالبات مش��کوک 
الوصول صرف می ش��ود. این کارش��ناس بانکی 
ادام��ه داد: با این وضعیت تنها بانک ها می توانند 

83 درص��د از منابعی را که جذب می کنند، برای 
پرداخت تسهیالت در نظر بگیرند، یعنی اینکه با 
ای��ن رقم تنها 14/93 درصد س��ود عاید بانک می 
ش��ود در حالی که باید 15 درصد س��ود به سپرده 
گذار پرداخت کند. جمش��یدی ب��ا یادآوری اینکه 
پرداخت س��ود ماهانه 15 درصد به س��پرده گذار 
به معنی پرداخت س��ود 1۶/5 درصدی در یکسال 
است، اظهار کرد: مشکل اصلی بانک ها از متفاوت 
بودن ش��یوه محاسبه نرخ س��ود تسهیالت و نرخ 
س��ود سپرده ها ناشی می ش��ود که نتیجه مستقیم 
آن زیان حدود 2 درصدی بانک هاست به شکلی 
که بیشتر از سودی که از محل تسهیالت اخذ می 
شود، صرف پرداخت سود به سپرده گذار می شود. 
دبی��ر کل کانون بانک ها و موسس��ه های اعتباری 
خصوصی یادآور شد: در کنار آن، باید هزینه های 
جاری بانک ها نظیر امور اداری، مالی، دس��تمزد، 
مالیات و حق الوکاله را نیز در نظر گرفت تا روشن 
ش��ود کاهش نرخ سود در شرایط کنونی تنها زیان 
بانک ها را بیش��تر می کن��د. وی با یادآوری اینکه 
بازار س��رمایه و بازار پولی کش��ور در هم تنیدگی 
باالیی دارند و نمی توان این دو را مجزا از یکدیگر 
تحلیل کرد، تداوم ش��یوه دولت برای انتشار اوراق 
اس��ناد خزانه با نرخ های باالتر از نظام بانکی را به 

نفع بازار سرمایه و نظام بانکی ندانست.

تفاه��م – گ��روه گزارش: رییس س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی از اج��رای نرخ مالیات��ی صفر در 
بخش های��ی مانند فعالیت ه��ای تولیدی، معدنی، 
هتل ها، بیمارس��تان ها و مراکز اقامتی گردشگری 
خبر داد.  س��یدکامل تق��وی نژاد با تاکید بر اینکه 
معافیت ه��ای مالیاتی جدید؛ حمای��ت از تولید 
داخلی اس��ت، گفت: معافی��ت های مالیاتی یکی 
از ابزارهای سیاس��ت مالی اس��ت که اساسا برای 
تامین دو ه��دف تخصیص دوباره منابع و تحقق 
عدالت اجتماعی اعمال می ش��ود.رییس سازمان 
 امور مالیاتی کش��ور اظهار ک��رد: قانون اصالحیه 
مالیات های مستقیم از یکسو با ایجاد تغییرات در 
معافیت ها و مش��وق های مالیاتی غیرهدفمند و 
ناکارآمد و از س��وی دیگر با حذف حمایت های 
تبعیض آمی��ز، گام مهم دولت روحانی در جهت 
تغییر روند س��ابق و از بین ب��ردن تبعیض و فرار 
مالیاتی بود.تقوی نژاد افزود: در این راستا تدابیری 
در اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم در نظر 
گرفته شد که مهمترین آنها به خروج معافیت ها از 
حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار 
باز می گ��ردد. در این اصالحیه، هدفمندس��ازی 
معافی��ت های مالیاتی در بخ��ش های مختلف و 
همچنین ایجاد مش��وق های جدی��د مالیاتی برای 
فعاالن اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های 
اقتصادی و جذب س��رمایه گ��ذاری های خارجی 
مدنظر قرار گرفت. وی ادامه داد:  در دولت یازدهم، 
معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای 
حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. 
بس��یاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که 
رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که 
از جمله آنها می توان به اصالح ساختار و تعدیل و 
یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران 
)اع��م از دولتی و غیردولتی( و تعیین نرخ 10 و 20 
درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب 
با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد 

اشخاص حقیقی از 5 طبقه به 3 طبقه و کاهش نرخ 
نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد اشاره کرد. معاون 
وزیر اقتصاد خاطرنش��ان کرد: در دولت یازدهم 
به واس��طه اصالح قانون مالیات های مس��تقیم، 
معافیت ها و مش��وق ه��ای مالیاتی گس��ترده ای 
برای حمایت از تولید و س��رمایه گذاری در نظام 
مالیاتی ای��ران به وجود آمد. همچنین براس��اس 
سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی 
به واس��طه صدور بخش��نامه های مختلف تالش 
کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری 
بردارد که تقس��یط بدهی ه��ای مالیاتی واحدهای 
تولی��دی کوچک و متوس��ط از آن جمله اس��ت. 
تق��وی نژاد یادآور ش��د: در این حوزه می توان به 
اعم��ال نرخ صفر مالیاتی نس��بت به 100 درصد 
درآم��د حاصل از صادرات خدم��ات و کاالهای 
غیرنفتی و محصوالت بخش کش��اورزی، اعمال 
ن��رخ صفر مالیات برای فعالی��ت های تولیدی و 
معدنی اش��خاص حقوق��ی غیردولتی و همچنین 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری 
به مدت 5 س��ال و در مناطق کمتر توس��عه یافته 
به مدت 10 س��ال، افزایش میزان معافیت مالیاتی 
واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوس��عه 
یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق 

آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.

 وجود 22 هزار شعبه بانکی 
در کشور

تفاه��م – گروه اقتصادی: تقوی��ت مهارت های علمی و 
حرفه ای علوم بانک��داری، انتقال تجربیات موفقیت آمیز و نیز 
تجلیل از زحمات و تالش های رؤس��ای شبکه بانکی، هدف 
اصلی »هفتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور« 
اس��ت. خوش طینت - رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران در آیین افتتاحیه »هفتمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک های کش��ور« که با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک 
مرکزی و شبکه بانکی در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه روسای شعب در دستیابی 

به اهداف عملیاتی ش��بکه بانکی گفت: با توجه به نقش بس��یار مهم و اساسی که روسای شعب بانک ها 
 در موفقیت و پیشبرد استراتژی عملیاتی بانک ها در نیل به اهداف نهایی سیاستگذاری پولی و بانکی ایفا 
م��ی کنند و همچنین تالش های بیش از 230 هزار نفر از مجموعه هم��کاران بانکی در بیش از 22هزار 
شعبه در جامه عمل پوشاندن به اهداف سیاست های پولی، می توان اذعان کرد که شاغالن بانک ها به ویژه 
 روسای شعب کارایی نسبتا باالیی در بخش های اقتصادی دارند. خوش طینت افزود: روسای شعب همواره 
می کوش��ند با بهره گیری و توسعه فرهنگ مش��تری مداری، بهبود مستمر ارتقای کیفیت محصوالت و 
خدمات و استفاده بهینه از فناوری های نوین الکترونیکی و اطالعاتی مشتریان بیشتری را جلب کنند و با 

تجهیز بهتر منابع، سهم بیشتری از بازار را برای بانک خود به دست آورند. 
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: از آنجا که بهبود محیط کس��ب و کار در شعب، مستلزم استقرار 
نظام کنترل های داخلی موثر و فرهنگ خودارزیابی در میان تمام کارکنان ش��عب اس��ت و وقوع یک 
حادثه مخاطره آمیز در ش��عب حاکی از شکس��ت کنترل داخلی تعبیه شده برای آن ریسک می باشد، 
براین اساس این همایش به وضع کنترل های داخلی  اختصاص یافته است. پرواضح است که طراحی 
و پیش��نهاد کنترل های داخلی هوشمندانه، نقش بس��زایی در بهبود عملکرد بانک ها  خواهد داشت. 
هفتمین گردهمایی روس��ای موفق بانک های کشور با ش��عار »کنترل های داخلی، بهبود عملکرد« با 
مش��ارکت 29۷ رییس شعبه برتر از 30 بانک و موسسه اعتباری، در موسسه عالی آموزش بانکداری 

ایران برگزار شد.

 تقدیر از 25 رئیس شعبه موفق 
بانک ملی ایران

در هفتمین همایش رؤسای موفق شعب بانک های کشور، 25 رئیس شعبه موفق بانک ملی ایران مورد 
تقدیر قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم 3 رئیس شعبه موفق بانک ملی 
 ایران به نمایندگی از مجموعه این بانک تندیس و لوح تقدیر خود را دریافت کردند. این همایش با شعار 
» کنترل های داخلی ، بهبود عملکرد « به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با حضور حدود 400 
نفر از مدیران ارشد نظام بانکی از جمله برات کریمی- عضو هیأت مدیره و تنی چند از مسئوالن بانک ملی 
ایران و رؤسای برگزیده شعب 30 بانک و مؤسسه اعتباری کشور در سالن همایش های این مؤسسه برگزار 
شد. فرشاد حیدری  - معاون نظارتی بانک مرکزی در این مراسم با قدردانی از مدیران بانک ها و روسای 
شعب منتخب گفت: بانک ها موتور محرک اقتصاد کشور هستند و وظیفه روسای شعب و بانک ها به عنوان 

یک بنگاهدار اقتصادی، حرفه ای بودن و کسب سود برای بانک است.

سهم گروه سرمایه گذاری مسکن بانک مسکن 
در توسعه ساخت و ساز

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیم��ه: مدیرعام��ل گ��روه 
س��رمایه گذاری مس��کن بانک مس��کن از بهب��ود تصمیمات 
مدیریتی در حوزه تعریف و اجرای پروژه ها خبر داد و گفت: 
عدم تأمین مالی مناسب و نبود تناسب با نیاز بازار در تعریف 
برخی پروژه ها در گذش��ته مش��کالت متعددی را ایجاد کرده 
اس��ت. محمدرضا امینی افزود: در این زمینه اقدامات مؤثر به  
منظور بهبود سیستم های مدیریتی این شرکت انجام شده است 
که ادام��ه دارد. وی ادامه داد: با تمرکز بر دو بُعد »تأمین مالی« 
و »فنی-اجرایی«، کمیته های س��رمایه گذاری و تأمین مالی در 

گروه سرمایه گذاری مسکن تشکیل شد که با برقراری تعامل سازنده با بانک مسکن، توانستیم به نتایج 
بسیار خوبی در تأمین مالی پروژه ها دست یابیم به طوری  که حجم تأمین مالی برنامه ریزی و انجام شده 
طی نیمه نخست سال جاری، تقریبا 10 برابر کل سال گذشته بوده است. امینی اظهار کرد: عالوه بر این 
تالش شده است در تعامل با ارکان اعتباری بانک، با پرداخت تسهیالت معوق شرکت های تابعه، ضمن 

کاهش هزینه های مالی، پروژه های جدید و پروژه های نیمه کاره با روش های مختلف تأمین مالی شود.
مدیرعامل گروه س��رمایه گذاری مسکن بانک مسکن از تشکیل کمیته های سرمایه گذاری و فنی 
در ای��ن ش��رکت خبر داد و گفت: بهب��ود تصمیمات مدیریتی در حوزه تعری��ف و اجرای پروژه ها، 
مأموریت اصلی این کمیته ها است تا از این طریق، مانع بروز مشکالتی نظیر عدم تأمین مالی مناسب، 
متناس��ب نبودن با نیاز بازار و غیره ش��ویم که در گذشته برای گروه مشکالت متعددی را ایجاد کرده 
اس��ت. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن ادامه داد: عالوه بر این موارد، کمیته ساماندهی نیز در 
ش��رکت تشکیل ش��د تا پروژه های متوقف و نیمه تمام بررسی و مشکالت آن ها برطرف شوند که با 
تصمیمات اخذ شده در این کمیته و نیز اقدامات اجرایی انجام شده در شرکت های تابعه، تقریبا همه 
مش��کالت پروژه های متوقف رفع شده است. امینی همچنین به نقش فناوری اطالعات در مدیریت 
بهینه شرکت ها اشاره کرد و یادآورشد: در راستای استفاده هر چه بهتر از این امکانات، به روز رسانی 
سیستم های نرم افزاری مختلف شرکت به ویژه در حوزه های مالی، اداری و مدیریت پروژه در دستور 

کار قرار گرفته است و در حال مذاکره برای خریداری سیستم های مدرن نرم افزاری هستیم.

 بررسی چالش های موجود 
در نظام پولی کشور 

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کالن به منظور 
بهبود اصالح س��اختار ترازنامه ای بانک ها، تدبیر چالش های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود 
رون��د امور، ازجمله برنامه افزایش س��هم درآمدی بانک ها از مح��ل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و 
به منظور اتخاذ تصمیم به ش��ورای پول و اعتبار ارائه کند.به گزارش تفاهم، ش��ورای پول و اعتبار، با 
تش��ریح و بررسی وضعیت دارایی- بدهی و درآمدی � هزینه ای بانک ها، انباشت دارایی های منجمد 
در ترازنامه بانک ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع و اتکای صرف بانک ها به درآمدهای حاصل 
از اعطای تس��هیالت برگزار ش��د. در این نشست، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکالت 
موجود در نظام پولی کش��ور توس��ط ولی     ا... س��یف، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و 

اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی:

 کاهش نرخ سود 
به زیان نظام بانکی است

تقوی نژاد اعالم کرد

 اجرای نرخ مالیاتی صفر 
در ۵ بخش

    

    

    
    

    

    

    


