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 رشد 79 هزار 
میلیارد ریالی 

تسهیالت پرداختی 
بانک ها 

تفاهم- گروه اقتصادی: تس��هیالت پرداختی 
بانک ه��ا به بخش ه��ای اقتصادی طی س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال به 1013.6 هزار میلی��ارد ریال 
رس��ید که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل به 
میزان 79.6 هزار میلیارد ریال )معادل 8.5 درصد( 
افزایش داش��ته است. بر اس��اس آمارهای اعالمی 
بانک مرکزی، س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب 
سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در 
سه ماهه سال جاری مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال 
)معادل 65.4 درصد کل تسهیالت پرداختی( است. 
این رقم در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل مبلغ 
30 هزار میلیارد ری��ال معادل 4.7 درصد افزایش 
داشته است. همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت 
تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 
سه ماهه س��ال جاری معادل 285.1 هزار میلیارد 
ریال بوده اس��ت که حاکی از تخصیص 43 درصد 
از منابع تخصیص یافته به س��رمایه درگردش تمام 

بخش ه��ای اقتصادی )مبل��غ 662.8 هزار میلیارد 
ریال( است. از 327.7 هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت��ی در بخ��ش صنعت و مع��دن معادل 87 
درصد آن )مبل��غ 285.1 هزار میلی��ارد ریال( در 
تأمین س��رمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر 
توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 
توس��ط بانک ها در سال جاری است. همچنین در 
ای��ن مدت تعداد 49 هزار و 263 فقره تس��هیالت 
به بخش صنعت و معدن ب��ا میانگین پرداختی هر 

فقره 6652 میلیون ریال پرداخت ش��ده که بیشتر 
از میانگین پرداختی سایر بخش ها است. درضمن 
در بخش خدمات تع��داد 784 هزار و 706 فقره 
تس��هیالت با میانگی��ن پرداخت ه��ر فقره 527 
میلی��ون ریال پرداخت ش��ده اس��ت. در مجموع 
بخش خدمات با دریافت 413.814 هزار میلیارد 
ریال، در رتبه نخست تسهیالت گیری از بانک ها 
ق��رار دارد و پس از آن بخ��ش صنعت و معدن با 
327.693 هزار میلی��ارد ریال و بخش بازرگانی 

ب��ا 125.573 ه��زار میلیارد ریال ق��رار دارند. 
مسئوالن بانک مرکزی بر این باورند که در مسیر 
افزایش تس��هیالت دهی بان��ک ها به بخش های 
اقتص��ادی همچن��ان باید در تداوم مس��یر جاری 
مالحظ��ات مربوط به کنترل ت��ورم را نیز در نظر 
گرف��ت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل 
تورمی ناش��ی از فش��ار تقاض��ای کل در اقتصاد 
نیز بود. بر این اس��اس ضروری است به افزایش 
توان مال��ی بانک ها از طریق افزایش س��رمایه و 
بهبود کفایت س��رمایه بانک ها، کاهش تس��هیالت 
غیرج��اری و بازگردان��دن آنها به مس��یر صحیح 
اعتبارده��ی بانک ها، افزایش به��ره وری بانک ها 
در تامین س��رمایه در گردش تولی��دی، پرهیز از 
فش��ارهای مضاعف بر دارای��ی بانک ها و ترغیب 
بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان 
یک ابزار مهم درتامین مال��ی طرح های اقتصادی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بانک مرکزی

 تمديد مهلت سپرده گذاري 
 قرعه کشي حساب هاي 

قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران 
مهلت سپرده گذاري سي و هشتمین مرحله 
قرعه کشي حس��اب هاي قرض الحسنه پس انداز 
بان��ک ملي ایران تا پایان مرداد ماه تمدید ش��د. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانک مل��ي ایران، 
هموطنان و مش��تریان تا پایان مرداد ماه 1396 
فرصت دارند، نس��بت ب��ه افتتاح حس��اب و یا 
تکمیل موجودي در ش��عب بانک ملي ایران در 
سراس��ر کش��ور اقدام کنند.باز بودن حس��اب و 
داشتن حداقل موجودي 500 هزار ریالي در روز 
قرعه کشي شرایط الزم براي شرکت حساب ها در 
قرعه کش��ي و حفظ حداقل موجودي حساب به 
مبلغ 500 هزار ری��ال به مدت 3 ماه یا 90 روز 
متوال��ي در طول دوره قرعه کش��ي و یا از زمان 
آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودي 
) 31 مردادماه 1396 ( ش��رط الزم براي اعطاي 

جوایز به برندگان حساب ها مي باشد.

 مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فيلم 180 ثانيه اي پاسارگاد تمديد شد

دبی��ر اجرایي و عضو هی��أت داوران دومین 
جش��نواره فیلم 180ثانیه اي پاسارگاد، از تمدید 
مهل��ت ارس��ال آثار به ای��ن جش��نواره، به دلیل 
اس��تقبال چش��مگیر عالقمن��دان و درخواس��ت 
دانش��جویان خبر داد. به گ��زارش روابط عمومي 
بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیعي- دبیر اجرایي 
و عض��و هی��أت داوران دومی��ن جش��نواره فیلم 
180ثانیه اي پاسارگاد گفت: با توجه به استقبال 
بس��یار خوب عالقمندان از این جشنواره، تداوم 
ارس��ال آثار و همچنین درخواس��ت دانشجویان 
مبني بر تمدید این جش��نواره به دلیل همزماني با 
فصل امتحانات، برگزارکنندگان مهلت ارسال آثار 
به این جش��نواره را تا پایان ش��هریور ماه تمدید 
کرد. وي ادام��ه داد: برگزاري این جش��نواره به 
دنبال نگاه وی��ژه  مدیرعامل بانک پاس��ارگاد به 
موضوع��ات اجتماع��ي و همچنی��ن حمایت از 
فرهنگ و هنر آغاز شد. اولین دوره برگزاري  آن 
با استقبال بس��یار خوب و چشمگیر عالقمندان، 
هنرمندان و جوانان مواجه ش��د، از این رو بر آن 
شدیم دومین دوره آن را نیز با موضوعاتي کاماًل 
اجتماعي برگزار کنیم. گفتني اس��ت؛ عالقمندان 
مي توانند براي کس��ب اطالعات بیشتر، تماس با 
دبیرخانه و همچنین ثبت نام، به س��ایت جشنواره 
 www.pasargadfilmfest.ir ب��ه ن�ش��اني

مراجعه کنند.

 نقش پراهميت بانک صنعت و معدن 
در رونق توليد و صنعت کشور

حمیدرض��ا فوالدگ��ر، رئی��س کمیس��یون 
حمایت از تولید ملي ونظارت بر اصل44 قانون 
اساس��ي درخص��وص اقدامات بان��ک صنعت و 
معدن در جهت رونق تولید در کشور گفت: بانک 
صنعت و مع��دن به دلیل نق��ش پراهمیتي که در 
رونق تولید و صنعت کش��ور دارد به عنوان یک 
بانک توسعه اي – تخصصي ماموریت خود را به 
بهترین شکل به انجام مي رساند. وي در گفتگو با 
پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن افزود: 
این بانک توانس��ت مانند س��ال هاي گذش��ته با 
حرکت در راستاي سیاست هاي مجلس شوراي 
اسالمي، دولت و قوانین جاري تاثیر چشمگیري 
در توسعه صنعتي کشور داشته باشد. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس ش��وراي اسالمي بیان داشت: 
اگ��ر انتظار داریم که فعالیت هاي بانک صنعت و 
معدن در این عرصه پر رنگ تر ش��ود، باید براي 
افزایش سرمایه و ایجاد سهولت بیشتر در قوانین 
و مق��ررات، حمایت ه��اي الزم را از این بانک 
انجام دهیم. فوالدگر در پایان گفت: بانک صنعت 
و معدن یک بانک توس��عه اي تخصصي است که 
در راستاي توسعه حوزه صنعت و معدن توانسته 

جایگاه خود را به خوبي تثبیت کند.

استفاده يک ميليون نفر از شهروندان 
شيرازی از کارت شهروندي بانک شهر

رئیس سرپرس��تي منطقه 4 بانک ش��هر با 
اشاره به خدمات کارت شهروندي از استفاده یک 
میلیون نفر از ش��هروندان ش��یرازي از این کارت 
خبر داد. به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط 
عمومي، ه��ادي امین زاده با بی��ان این که پروژه 
کارت بلیط ش��هروندي از س��ال 93 در کالنشهر 
شیراز آغاز ش��ده اس��ت ، گفت: پیشخوان هاي 
فروش و ش��ارژ کارت بلیط ش��هروندي به تعداد 
23 دستگاه در محدوده پایانه هاي اتوبوسراني و 
12 دستگاه در ایستگاه هاي مترو شیراز در حال 
خدمت رساني به ش��هروندان هستند. وي افزود: 
بانک ش��هر با ارائه و توس��عه کارت ش��هروندي 
اهدافي همچ��ون جلب رضایت م��ردم و تامین 
بهداش��ت از طریق حذف مبادله مس��تقیم پول را 
دنبال مي کن��د و در مجموع ی��ک میلیون نفر از 
ش��هروندان شهر ش��یراز از کارت شهروندي این 
بانک اس��تفاده مي کنند. امی��ن زاده با بیان این که 
تاکنون بانک ش��هر در زمینه ارائه خدمات نوین 
بانک��ي و تس��هیل در امور بانکي پیش��گام بوده 
اس��ت،تصریح کرد: ش��هروندان مي توانند کارت 
بلیط ش��هروندي را از پیشخوان هاي شهرنت این 

بانک در سطح منطقه نیز دریافت کنند .

 برپايی مجمع عمومي 
بيمه دانا 

مجم��ع عموم��ي عادي س��الیانه بیم��ه دانا 
 27 تیرم��اه در محل هتل فردوس��ي تهران برگزار 
مي شود. به گزارش روابط عمومي بیمه دانا، هیات 
مدیره این ش��رکت کلیه س��هامداران و یا وکیل یا 
قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنین وکیل یا 
نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقي را به مجمع 

عمومي عادي سالیانه خود دعوت کرده است.

خبرنامه

اعطای200 ميليون ريال تسهيالت 
خوداشتغالي در بانک سامان 

بانک سامان سقف تسهیالت قرض الحسنه 
مددجوی��ان تح��ت پوش��ش کمیته ام��داد امام 
خمیني )ره( و س��ازمان بهزیستي براي طرح هاي 
خوداشتغالي را به مبلغ 200 میلیون ریال افزایش 
داد. ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عموم��ي بانک 
سامان، رضا ش��یرین گوهریان- مدیر اعتبارات 
خرد و صنف��ي با اعالم این خبر اظهار داش��ت: 
این تس��هیالت در راس��تاي اج��راي طرح هاي 
خوداش��تغالي و بر اساس س��همیه بندي استاني، 
ازطری��ق معرفي نامه ه��اي صادره توس��ط کمیته 
امداد امام خمیني )ره( و یا س��ازمان بهزیستي در 
اختی��ار مددجویان قرار مي گیرد. مدیر اعتبارات 
خرد و صنفي تصریح کرد: تسهیالت خوداشتغالي 
بانک سامان با کارمزد ساالنه 4 درصد و با دوره 
بازپرداخت حداکثر 5 ساله در 60 قسط مساوي 

ماهیانه اعطا مي شود.

حضور تاپ در نمايشگاه الکامپ 2017
ش��رکت تجارت الکترونیک پارس��یان در 
نمایشگاه الکامپ 2017 به صورت فعال شرکت 
مي کند. به گزارش تفاهم، تاپ با پرپایي غرفه در 
بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک ، کامپیوتر 
و تج��ارت الکترونیک ، در این رویداد حضوري 
فعال خواهد داشت . بر اساس این گزارش، تاپ 
در کمپین جدید تبلیغاتي خود براي کاربران یک 
جایزه 3میلیارد ریالي براي یک نفر و 100جایزه 
ده میلی��ون ریالي براي 100 نفر در نظر گرفته و 
مهلت شرکت در قرعه کشي پایان مردادماه تعیین 

شده است.

 اعالم جزئيات قرارداد بيمه پارسيان 
با بزرگ ترين شرکت بيمه ارمنستان 

تفاهم- گ��روه بانک وبیمه: پ��س از انعقاد 
قرارداد شرکت بیمه پارسیان  با بزرگترین شرکت 
بیمه ای کشور ارمنستان، گردشگران ایرانی که از 
این پس از طریق زمینی به کش��ور ارمنستان سفر 
می کنند می توانند از س��ه بیمه نامه بدنه خودرو ، 
شخص ثالث خودرو ) با شرایط کشورارمنستان ( 
و بیمه درمان مس��افرتی استفاده نمایند. بر اساس 
این گزارش، جزییات این قراردادها به ش��رح زیر 
اس��ت:- بیمه خ��ودرو : در صورت��ی که خودرو 
گردشگرانی که با وسیله نقلیه شخصی به ارمنستان 
مس��افرت می کنند دچار س��انحه گردد این بیمه 
نامه تمام پوش��ش های بیمه نامه بدنه و همچنین 
مزایای��ی از قبیل حمل رای��گان و اعزام به تعمیر 
گاه و پرداخت خس��ارت بیم��ه های بدنه خودرو 
را ش��امل می گردد.- بیمه شخص ثالث اجباری 
خودرو کشور ارمنستان: شامل پوشش های بیمه 
شخص ثالث طبق قوانین کشور ارمنستان بوده و 
گردشگران ایرانی می توانند قبل از  ورود به کشور 
ارمنستان از طریق شعب و نمایندگان بیمه پارسیان 
در سراسر کشور و یا در مرز آن را خریداری و از 
مزایای آن در هنگام مسافرت خود بهرمند گردند. 
- بیم��ه درمان مس��افرت هوای��ی و بیمه درمان 
مسافرتی : براساس  قراردادهایی که بیمه پارسیان 
با مراکز درمانی و بیمارس��تان های��ی درجه اول 
ارمنستان منعقد نموده گردش��گران ایرانی در این 
کش��ور در صورتی که قبل از خروج از کشورمان 
 ای��ن بیمه نامه را از بیمه پارس��یان دریافت نمایند 
م��ی توانند در صورت ل��زوم از تم��ام مزایای آن 
درکشور ارمنستان بهرمند گردند.در پایان نیز ذکر این 
نکته اهمیت دارد که پاسخگویی به بیمه گذاران بیمه 
پارسیان در کشور ارمنستان در هنگام تماس جهت 
استفاده از بیمه نامه خود )در صورت وقوع حادثه( 
به زبان فارسی انجام خواهد گرفت تا در این زمینه 

نیز مشکلی برای بیمه گذاران بوجود نیاید.

 تعويض 16 هزار تاکسی فرسوده 
با تسهيالت بانک تجارت

بانک تجارت با اعطای 3245 میلیارد ریال 
تسهیالت برای تعویض 16 هزار تاکسی فرسوده، 
در کاهش آلودگی هوای پایتخت مشارکت کرده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
این بانک به عنوان یکی از سه بانک شرکت کننده 
در طرح جایگزینی 90 هزار دس��تگاه تاکس��ی 
فرس��وده، که در مراس��می با حض��ور نوبخت- 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
رونمایی ش��د، تامین تسهیالت 30 هزار دستگاه 
را ب��ر عهده گرفت که تاکنون تع��داد 16 هزار و 
223 فقره تس��هیالت خرید تاکس��ی به مبلغ سه 
هزارو و 245 میلیارد ریال توسط بانک تجارت 

پرداخت شده است. 

رونمايی از سامانه رتبه بندی اعتباری 
تعاونی ها با مشارکت بانک توسعه تعاون 
رونمایی از سامانه نظارت و رتبه بندی اعتباری 
تعاونی های صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 
تع��اون با حضور کالنتری- مع��اون وزیر تعاون در 
امور تعاون، مهدیان -مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
و حسین نژاد - مدیر صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
در شهرستان محالت انجام شد. مهدیان- مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون راه اندازی این س��امانه جهت 
اعتبارسنجی مش��تریان اصلی بانک را که تعاونی ها 
می باش��ند بسیارموثردانس��ت و خاطرنش��ان کرد: 
بهداشت پرونده های اعتباری و همچنین رتبه بندی 
مش��تریان برای بانک از اهمیت زی��ادی برخوردار 
می باشد و از طریق این سامانه می تواند سبب کاهش 
ریس��ک پرونده ه��ای اعتباری گ��ردد. در ادامه این 
مراس��م حس��ین نژاد- مدیرعامل صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری تعاون نیز خاطرنش��ان کرد: از این 
پس ش��رکت های تعاونی می توانند در این س��امانه 
ثبت نام نمایند و پس ازآن کارشناسان در دو مرحله 
ارزیابی ها وراستی آزمائی های الزم را انجام می دهند 
و درنتیجه ضعف های حاصل از این ارزیابی ها برای 

توانمندسازی به مبادی ذی ربط ارجاع داده می شود.

خبرنامه

ب��ه دنبال وعده اخیر رئیس کل بانک مرکزي 
براي س��اماندهي کلیه موسس��ات مالي طي دو تا 
س��ه ماه آین��ده، به زودي با مش��ارکت چند بانک 
فعالیت موسسات بزرگ در بازار غیرمتشکل پولي 
پایان خواهد یافت.به گزارش ایس��نا، س��اماندهي 
موسسات مالي و اعتباري غیرمجاز که بیش از دو 
دهه است که از شکل گیري و فعالیت قدرتمند آنها 
در بازار غیرمتش��کل پولي مي گذرد، از سال هاي 
اخی��ر با تصوی��ب قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل 
پولي و همچنین اختیاراتي که برنامه شش��م توسعه 
ب��ه بانک مرکزي تفویض کرد با ش��رایط متفاوتي 
پیش مي رود. این در حالي اس��ت که در دو تا سه 
سال اخیر تعدادي از موسسات بزرگ اعتباري از 
جمله ثامن الحجج، میزان، مجموعه هش��ت تعاوني 
از جمل��ه فرش��تگان که تح��ت فعالیت موسس��ه 
کاس��پین قرار گرفت، س��اماندهي ش��ده و فعالیت 
مس��تقل و خارج از چارچوب آنه��ا در بازار پول 
پایان یافت. با این حال این س��اماندهي هم چندان 
بي حاش��یه نبود و با توجه به پیشینه اي که در آنها 
وجود داش��ت، باعث ایجاد مسایلي شد به طوري 
ک��ه حتي بع��د از ش��کل گیري موسس��ه اعتباري 
کاس��پین و قرار گرفتن هشت تعاوني غیرمجاز در 
مجموع��ه آن اکنون تعیین تکلیف این موسس��ه و 
سپرده گذاران تعاوني هاي آن از چالش هاي بانک 

مرکزي محسوب مي شود. 
از س��ویي دیگ��ر همچنان برخي موسس��ات 
اعتباري بزرگ با تعداد قابل توجهي س��پرده گذار 
در حال فعالیت بودند که در ماه هاي اخیر ساختار 
آنها فرو پاش��یده و در حال حاضر  ساماندهي آنها 
نیز به یکي از مش��کالت حوزه بانکي تبدیل شده 
و این روزها تجمعات س��پرده گذاران موسس��اتي 
مانند کاس��پین، آرمان و حت��ي ثامن جو و فضاي 
س��ختي را براي ش��بکه بانکي ایجاد کرده اس��ت. 
ام��ا به دنب��ال این جریان و با ورود دس��تگاه هاي 

قضای��ي و همچنین مجلس اخیرا س��یف- رئیس 
کل بان��ک مرک��زي- اعالم کرد که س��عي مي کنند 
حداکثر تا س��ه ماه آینده کلیه مش��کالت مالي را 
برط��رف کنند. در حالي حل و فصل مش��کالت و 
معضالت موسس��ات مالي به شکل جدي تري در 
حال پیگیري اس��ت که آخری��ن اخبار دریافتي از 
این حکایت دارد که ظاهرا در طرحي قرار بر این 
شده تا چند موسس��ه بزرگ و فعال در بازار پول 
به زودي س��اماندهي شده و مس��ئولیت و تعهدات 
آنها به چند بانک محول ش��ود. بر این اس��اس با 
اقدامات انجام شده، چند بانک مجاز و مورد تایید 
بانک مرکزي درآینده اي نزدیک مس��ئولیت امور 
مربوط به چند موسسه را بر عهده خواهند گرفت. 
واگذاري امور موسسات به بانک ها اتفاق جدیدي 
در ش��بکه بانکي نیس��ت و در دو س��ال گذش��ته 
موسس��ه غیرمجاز می��زان بعد از انح��الل به طور 
کام��ل به بانک صادرات واگذار ش��د و این بانک 
مسئولیت تعهدات و س��پرده گذاران آن را بر عهده 
گرفت. در عین حال که در س��ال گذشته نیز بعد از 
ماجرایي که براي موسس��ه ثامن الحجج پیش آمد 
بانک مرکزي با انحالل این موسسه اجراي تعهدات 

آن را از کانال بانک پارسیان پیش برد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر گفت: طی سال های گذشته صنف ما 
دچار آسیب های بسیار شده و اکنون صادرات طال 
به رقمی نزدیک به صفر رس��یده اس��ت،  درحالیکه 
تایلن��د 26 میلیارد دالر و ترکیه حدود 17 میلیارد 
دالر درآمد از طریق صادرات طال و جواهر دارند. 
عبداهلل محمد ولی در گفت وگو با ایسنا، عنوان کرد: 
طی سال های گذشته هزینه های سربار موجب شده 
که ش��رایط تولید طال و جواهر در کش��ور مناسب 
نباش��د و همکاران ما با 0.1 ظرفیت خود کار کنند. 
وی ادام��ه داد: هزینه ه��ای متع��ددی مانند بیمه و 
عوارض مختلفی که از سوی شهرداری اخذ می شود 
و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و شیوه دریافت 
آن در مجموع شرایطی ایجاد کرده که تولید طال در 
کشور گران تمام می شود. بر همین اساس عده ای به 
فکر واردات طال افتاده و برخی هم س��وء اس��تفاده 
ک��رده و این کار را به ش��یوه قاچاق انجام می دهند 
ک��ه در نهایت این موضوع هم تاثیرات خاص خود 
را روی فعالیت  صنف ما بر جای گذاشته و موجب 
می شود در عمل بازار طال بی رونق شود. محمد ولی 
ب��ا تاکید بر اینکه هیچ کس قبول ندارد که صنایع و 
حرفه ه��ا از پرداخت مالیات س��ر باز زنند، تصریح 
کرد: در خص��وص مالیات ب��ر ارزش افزوده الزم 
اس��ت در ش��یوه دریافت تغییراتی صورت گیرد تا 
صنایع بتوانند بار دیگر در شرایط بهبود قرار گیرند. 
البته می دانیم که قانون گذار در شرایط فعلی امکانی 
برای کاستن از این مالیات ندارد اما امیدواریم که با 
بررسی های مجدد در مجلس و دولت شرایط بهتری 
در این حوزه حاکم شود، چرا که اکنون پرداخت این 
مالیات موجب شده است هزینه ها به شدت افزایش 

پیدا کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ط��ال و جواه��ر در ادامه عنوان کرد: م��ا در حوزه 
طالسازی صنعتگران خوب و استعدادهای بسیاری 

داریم اما ش��رایط برای بهره گیری از این استعدادها 
فراهم نش��ده و بر همین اس��اس اکن��ون در حوزه 
ص��ادرات طال رقم��ی نزدیک به صف��ر داریم، در 
حال��ی که کش��وری مانند تایلن��د 26 میلیارد دالر 
درآم��د از طریق صادرات جواهر دارد که این آمار 
در کش��وری مانند ترکیه ح��دود 16 تا 17 میلیارد 
دالر می ش��ود. وی ادام��ه داد: صنف طال و جواهر 
یکی از صدها صنعت کش��ور اس��ت که به ش��رط 
بهره من��دی از حمایت های دول��ت و همچنین تهیه 
قوانین مناس��ب می تواند 350 هزار اش��تغال ایجاد 
کن��د. در حالی ک��ه اکنون نیروهای ش��اغل در این 
بخش کمتر از 50 هزار نفر بوده و طی این س��ال ها 
بسیاری از واحدهای تولیدی این صنف کار خود را 
تعطیل کرده اند. محمدولی در پایان با بیان اینکه در 
سال گذشته حجم صادرات طالی ایران حدود 20 
میلیون دالر بوده است، عنوان کرد: اگر این وضعیت 
بیش از این طوالنی ش��ود در حوزه های صادراتی، 
کش��ورهای دیگر جای ما را گرفت��ه و جبران این 
وضعیت در آینده دش��وار می شود. بر همین اساس 
از مجل��س و دولت درخواس��ت داریم در وضعیت 
دریاف��ت مالیات بر ارزش افزوده تجدیدنظر کنند و 
اجازه ندهند که شرایط تولیدکنندگان داخلی از این 

دشوارتر شود.

 خروج ۱۲7 هزار خانوار از چرخه حمایتی 
کمیته امداد با حمایت بانک ملت

تفاه��م- گ��روه بانک وبیم��ه: بان��ک ملت و 
کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( با هدف توانمندس��ازی 
و خوداتکایی محرومان با محوریت اش��تغال، تسهیل 
و تس��ریع در جذب بهینه تس��هیالت قرض الحس��نه 
مص��وب و تخصیص به کمیته امداد به اس��تناد قانون 
بودجه و مصوبات ش��ورای عالی اشتغال، تفاهمنامه 
ای را به امضا رساندند. بر اساس این گزارش، رییس 
کمیته امداد امام خمین��ی )ره( اعالم کرد: بانک ملت 
در 6 س��ال گذش��ته، 11 ه��زار و 660 میلیارد ریال 
ب��ه مددجویان تحت پوش��ش این کمیته، تس��هیالت 
اش��تغالزایی اعطا کرده اس��ت. پرویز فتاح تاکید کرد: 

با تسهیالت اعطایی از سوی این بانک، 127 هزار خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
خارج ش��ده اند. بر اس��اس این گزارش، هادی اخالقی فیض آثار- مدیرعامل بانک ملت هم در مراسم 
امضای این تفاهمنامه، گفت: خودکفایی مددجویان باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور و ورود این افراد 
به چرخه تولید و خروج آنان از جرگه مصرف کنندگان صرف، خواهد شد. وی با اشاره به اقدامات مثبت 
انجام شده از سوی کمیته امداد در سال های گذشته، یادآور شد: تبدیل شدن مددجویان به نیروهای مولد، 
باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها و رونق تولید در کشور می شود که این اقدام کمیته امداد با کمک نظام 
بانکی کش��ور، شایس��ته قدردانی است. مدیرعامل بانک ملت، کمک به کمیته امداد را باعث خیر و برکت 
برای این بانک خواند و افزود: بانک ملت یک رسالت و مسوولیت اجتماعی دارد و حمایت از کمیته امداد 
را هم در قالب این مسوولیت ها قرار داده است. وی اظهار داشت: ما در این حوزه نگاه اقتصادی نداریم 

و نگاه اصلی بانک ملت، بهبود وضعیت در سطح ملی و ارتقای فضای اقتصادی کشور است.

 بیمه آسیا70ریال سود 
تقسیم کرد

مجمع عمومي عادي سالیانه بیمه آسیا با حضور92 
درصد س��هامداران، مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره 
بیمه آسیا ، نمایندگان وزارت امور اقتصادي و دارایي، 
بیمه مرکزي جمهوري اس��المي ایران، سازمان بورس 
و اوراق بهادار و س��ازمان حسابرسي دیروز برگزار و 
صورت هاي مالي س��ال1395 این شرکت به تصویب 
رس��ید. به گ��زارش خبرنگارما، دکت��ر کاردگر، نایب 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا با اش��اره 
به س��ود155ریالي هر سهم و تقسیم 70ریال سود بین 
س��هامداران و تأکید بر روند رو به رشد تولید حق بیمه 
در س��ال 1395، گفت: تولید حق بیمه در سال 1395 

بالغ بر27654 میلیارد ریال گردید که نسبت به سال 1394 با 21 درصد رشد همراه بوده است. مدیرعامل 
بیمه آسیا با اشاره به نسبت خسارت 68 درصدي در سال 1395، اظهار داشت: شرکت بیمه آسیا در سال 
1395 بالغ بر 18849 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران خود و زیان دیدگان پرداخت کرده است. دکتر 
کاردگر در ادامه با مقایسه درآمد سرمایه گذاري بیمه آسیا در سال هاي 1394 و 1395 از رشد 1/4 )یک و 
چهار دهم( درصدي درآمد سرمایه گذاري بیمه آسیا در سال 1395 خبر داد. نایب رئیس هیات مدیره  بیمه 
آسیا با اشاره به سهم 10/1 )ده و یک دهم(درصدي بیمه آسیا از کل بازار بیمه و 16/2 )شانزده و دو دهم(

درصدي از بازار بیمه خصوصي کشور اظهار امیدواري کرد که روند رو به رشد سهم بیمه آسیا از صنعت بیمه 
کشور در سال 1396 همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین گزارش، بخش بعدي مجمع، پاسخگویي مستدل به 
بندهاي گزارش حسابرس بود که در نهایت صورت هاي مالي سال 1395 بیمه آسیا به اتفاق آراي حاضرین  

مجمع عمومي عادي سالیانه بیمه آسیا به تصویب رسید.

دور پاياني ساماندهي غيرمجازها

 حذف موسسات بزرگ غير مجاز 
با ورود چند بانک

رئيس اتحاديه صادرکنندگان طال:

 صادرات طالي ايراني 
صفر شده است

تفاهم- گروه گزارش: بیست و هشتمین نشست صبحانه کاري 
بازار س��رمایه توسط کانون نهادهاي سرمایه گذاري با عنوان »تأثیر 
سیاس��ت هاي مالیاتي بر بازار سرمایه« و با هدف تبادل نظر درباره 
مش��کالت مالیاتي نهادهاي فعال در بازار س��رمایه برگزار شد. در 
این نشس��ت س��عید اس��المي بیدگل��ي - دبیرکل کان��ون نهادهاي 
س��رمایه گذاري، علي سعیدي - عضو هیات مدیره سازمان بورس، 
سید کامل تقوي نژاد - رئیس سازمان امور مالیاتي کشور و جمعي 
از  مدیران ارش��د بازار س��رمایه حضور داشتند و درباره مشکالت 
مالیاتي نهادهاي مالي فعال در بازار سرمایه بحث و گفت وگو کردند. 
در ابتداي این جلس��ه سعید اس��المي بیدگلي درباره برگزاري این 
نشس��ت گفت: همه ما مي دانیم که سال هاس��ت هم اندیش��مندان و 
پژوهش��گران و هم مدیران ارشد و سیاس��ت گذاران بر توسعه بازار 
سرمایه کشور تأکید دارند. بازارسرمایه کشور به  عنوان یکي از ارکان 
الزم براي توسعه کسب وکار و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران، طي 
س��ال هاي گذشته رشد بسیاري داش��ته است و البته که راهي بسیار 
طوالن��ي پیش رو دارد. وي ادام��ه داد: هم فعاالن بازارهاي مالي و 
طراحان ابزارها باید الزامات مالیاتي را بشناس��ند و هم کارشناسان 

و ممی��زان مالیاتي باید با ماهیت و کارکردهاي این الزامات توس��عه 
بازارهاي مالي کش��ور آشنا باشند. از این رو شاید پیشنهاد تشکیل 
کارگروه مالیاتي بازارس��رمایه که چندي است در میان فعاالن بازار 
زمزمه مي ش��ود و همچنین حضور اعضاي کمیته فني سازمان امور 
مالیاتي در این کارگروه بتواند از سختي راه، بهبود عملکرد و توسعه 

ابزارهاي مالي بکاهد.
در ادامه س��ید کامل تقوي نژاد با اشاره به موضوعات مالیاتي 
حوزه مالیاتي مربوط به بازار س��رمایه گف��ت: در حال حاضر  50 
درص��د درآمد هاي دولت از  طریق مالیات تامین مي ش��ود و آثار 
مثبت آن در بودجه جاري کشور مشهود است.وي ادامه داد: تکمیل 
طرح جامع نظام مالیاتي، ش��امل اصالح قانون مالیات هاي مستقیم، 
تسهیل دسترسي به آمار و اطالعات مالي و مالیات بر ارزش افزوده 
از مهمترین این اقدامات بود.رئیس سازمان امور مالیاتي با تاکید بر 
اینکه به هیچ عنوان قص��د نداریم مالیات غیر منطقي دریافت کنیم، 
افزود: سازمان امور مالیاتي تمام تالش خود را براي دریافت تعاملي 
مالیات به کار برده اس��ت. هدف س��ازمان امور مالیاتي این است که 
مالیات ش��رکت هاي متوسط و کوچک کامال تعاملي دریافت شود. 

30 هزارمیلیارد تومان فرارمالیاتي شناسایي شده و ما باید با استفاده 
از ابزار هاي نوین و تعامالت بیشتر این میزان را به  حداقل برسانیم. 
در ادامه این نشس��ت علي س��عیدي - معاون سازمان بورس  
با تاکید بر اینکه این نشس��ت افزایش تعامل میان س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار، س��ازمان ام��ور مالیات��ي و همچنی��ن نهاده��اي 
سرمایه گذاري و فعال در بازار سرمایه را رقم مي زند، گفت: امروز 
بازار س��رمایه ش��اهد ظهور ابزارها ي نوین و نهادهاي مالي متکثر 
است و این رشد و تکثر به تدوین مباني جدید و درک مشترک بیشتر  
نیاز دارد.عضو هیات مدیره س��ازمان بورس ادامه داد: آشنایي همه 
نهادهاي اقتصادي از جمله سازمان امور مالیاتي با شرایط، ابزارها 
و نهادهاي مالي جدید بازار س��رمایه به یک ضرورت تبدیل شده 
است.س��عیدي اضافه کرد: به نظر مي رسد در این شرایط مي توان 
با همکاري مش��ترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور 
مالیاتي، کانون کارگزاران و کانون نهادهاي س��رمایه گذاري اداره 
یا شعبه تخصصي بازار سرمایه در سازمان امور مالیاتي تشکیل داد 
تا پرونده هاي مالیاتي حوزه بازار سرمایه به شکل کامال تخصصي 

بررسي شود.

رئيس سازمان امور مالياتي عنوان کرد

شناسايی30 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي 

    

    

    

    

    

    

    

    


