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گزارش

اخبار
بررسی میزان افزایش مالیاتها در سال آینده نشان داد؛

نمای نزدیک

افزایش  ۶۸درصدی مالیات ثروتمندان

در الیح��ه بودج��ه س��ال  ۱۳۹۹درآمدهای
مالیاتی نس��بت به امس��ال  ۲۳هزار میلیارد
تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین
میزان افزایش را مالیات بر ثروت با  ۶۸درصد
به خود اختصاص داده و مالیات بر واردات هم
 ۳۹درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.
امس��ال حدود  ۱۷۲هزار میلیارد تومان درآمد
مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه
اول س��ال حدود  ۸۹هزار میلی��ارد تومان آن
محقق شد .اینک در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹
دولت درآمده��ای مالیاتی را حدود  ۱۹۵هزار
میلیارد تومان پیشبینی کرده است .به عبارت
دیگر درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال
 ۱۳۹۹در مقایس��ه با رقم مصوب سال جاری
 ۲۳هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
در این راس��تا ،میزان درآمد حاصل از مالیات
اشخاص حقوقی در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹
مع��ادل  ۴۴هزار میلیارد توم��ان پیشبینی

ش��ده اس��ت درحالی که این میزان در قانون
بودجه امس��ال  ۴۱هزار میلیارد تومان است؛
بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود
 ۳۰۰۰ه��زار میلی��ارد تومان و مع��ادل ۷.۳
درصد افزایش داش��ته است .همچنین میزان
درآمد حاصل از مالی��ات بر درآمدها درحالی
در قانون بودجه سال جاری  ۲۴هزار میلیارد
توم��ان در نظر گرفته ش��ده بود که در الیحه
بودجه س��ال آینده  ۳۲ه��زار میلیارد تومان
پیشبینی ش��ده است .بنابراین در این بخش
نی��ز با افزایش حدود  ۸۰۰۰میلیارد تومانی و
رشدی معادل  ۳۳درصدی مواجه بودیم.
بر اساس این گزارش ،میزان مالیات بر ثروت
نیز در الیحه بودجه سال آینده  ۶۹۰۰میلیارد
تومان پیشبینی ش��ده است که در مقایسه با
قانون بودجه امسال که  ۴۱۰۰میلیارد تومان
بود ،ح��دود  ۲۸۰۰میلیارد تومان معادل ۶۸
درصد افزایش یافته است.

سخنگوی ستاد بودجه؛

کمک معیشتی حذف نمیشود
س��خنگوی ستاد بودجه ضمن جزئیات حمایت
دول��ت از معیش��ت عموم��ی در  ،۹۹گف��ت:
پرداخ��ت تمامی منابع حاص��ل از مابهالتفاوت
افزای��ش قیمت بنزی��ن به  ۶۰میلی��ون ایرانی
ادامه خواهد داشت.
م��ژگان خانلو در م��ورد اقدام��ات و تمهیدات
حوزه حمایت از معیش��ت عمومی ،س�لامت و
عدال��ت اجتماعی در الیحه بودجه س��ال ،۹۹
اظه��ار داش��ت :معیش��ت عمومی ،س�لامت و
عدالت اجتماعی در الیح��ه بودجه مورد توجه
قرار گرفته اس��ت که در این راستا برای تامین
کااله��ای اساس��ی ،دارو ،تجهی��زات پزش��کی
و نهاده��ای دامی و کش��اورزی مع��ادل ۱۰.۵
میلی��ارد دالر ارز با ن��رخ  ۴۲۰۰تومان در نظر
گرفته شده است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه
کش��ور با بی��ان اینکه پرداخت یاران��ه نقدی با
اعتب��ار  ۴۲هزار و  ۸۰۰میلی��ارد تومان تداوم
خواهد داش��ت ،افزود :افزایش حقوق کارمندان
و بازنشستگان دولت رشد  ۱۵درصدی خواهد
داش��ت و همچنی��ن س��قف معافی��ت مالیاتی
کارکن��ان دولت��ی و غیردولتی به س��ه میلیون
تومان در ماه افزایش می یابد.
وی ادامه داد :همسانسازی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشکری با رشد  ۵۰درصدی اعتبارات

ب��ه می��زان  ۶۰۰۰میلی��ارد تومان ب��ا اولویت
دریافتکنن��دگان ماهانه کمتر از س��ه میلیون
تومان استمرار خواهد داشت.
خانل��و افزود :تمهی��د اعتبار الزم ب��رای تداوم
اج��رای برنامه رتبهبن��دی معلمان ب��ه میزان
 ۳۰۰۰میلی��ارد توم��ان نی��ز در الیحه بودجه
 ۹۹م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت؛ همچنین
اعتب��ارات مورد نیاز صندوقهای بازنشس��تگی
کش��وری ولش��گری و فوالد با  ۲۳درصد رشد
مواجه ش��ده اس��ت .خانلو گفت :طرح مقابله با
فقر مطل��ق خانوارهای تح��ت حمایت کمیته
امداد امام خمینی (ره) و س��ازمان بهزیستی و
اجرای قانون حمایت از معلولین و قانون جامع
خدمات رسانی به ایثارگران به میزان  ۱۵هزار
و  ۵۵۰میلیارد تومان در دستور کار دولت برای
سال آینده قرار گرفته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور ادامه داد :همچنین در الیحه بودجه ،۹۹
توجه ویژه ای به اعتبارات بنیاد ش��هید و امور
ایثارگران ش��ده به گونه ای که شاهد رشد ۴۷
درص��دی اعتبارات آن از مح��ل منابع جداول
شماره ( )۷و ( )۹هستیم و این اعتبار از حدود
 ۱۳.۹هزار میلیارد تومان به  ۲۰.۴هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است.
وی گفت :از س��ویی دیگر پرداخت تس��هیالت

خ��ب��ر

تا  ۲هفته دیگربررسی می شود؛

افزایش سقف وام مسکن در شورای
پول و اعتبار

مدیرعامل بانک مس��کن از بررس��ی افزایش
سقف تسهیالت مس��کن تا دو هفته دیگر در
شورای پول و اعتبار خبر داد.
ابوالقاس��م رحیمی انارک��ی مدیرعامل بانک
مسکن در حاشیه رونمایی از  31پروژه جدید
احداث مس��کن در کش��ور درباره زمزمههای

همچنین میزان مالیات ب��ر واردات در قانون
س��ال جاری  ۳۳ه��زار میلیارد تومان اس��ت
درحالی که این در الیحه بودجه س��ال آینده
 ۲۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر این اس��اس می��زان مالیات ب��ر واردات با
کاه��ش  ۱۳هزار میلیارد تومان یعنی بیش از
 ۳۹درصد کاهش مواجه خواهد ش��د .میزان
مالیات بر کاال و خدمات نیز در الیحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۹معادل  ۹۳ه��زار میلیارد تومان
پیشبینی شده است که نسبت به سال جاری
که  ۷۲هزار میلیارد تومان است ،افزایش ۲۱
هزار میلیارد تومانی معادل  ۲۹درصد دارد.
بر این اس��اس ،مالی��ات بر ثروت بیش��ترین
افزای��ش را در س��ال آینده خواهد داش��ت و
پ��س از آن مالیات بر درآمد ،مالیات بر کاالها
و خدم��ات ق��رار دارند .همچنی��ن مالیات بر
اش��خاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و
مالیات ب��ر واردات ه��م  ۳۹درصد کاهش را

معافیت مالیاتی به جز حوزههای دارویی و معیشتی بی معناست
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران و ایران معافیت مالیاتی به جز در دو حوزه دارویی و
معیشتی را بی معنا خواند و گفت :معافیت مالیاتی متعدد اعم از قانون محور و شخص محور
تبعیض مالیاتی است.
محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران و ایران در رابطه با ظرفیت و توان
بخش خصوصی برای تأمین درآمدهای بودجه دولت از مالیات گفت :مالیات قطعا ً می تواند
بخشی از هزینه های جاری دولت را تأمین کند .در واقع مالیات ابزاری قوی در دست
دولتهاست که با اخذ درآمد صحیح و بازتوزیع ثروت بین مردم به تأمین هزینه جاری دولت
کمک می کند.
وی افزود :سازمان امور مالیاتی در الیحه بودجه ،ظرفیت مالیاتی را  175هزار میلیارد
تومان پیشنهاد کرده و دولت این عدد را به  195هزار میلیارد تومان تغییر داده و این
مبلغ ،غیر از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات مربوط به شهرداری هاست.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران و ایران از احتمال عدم تحقق درآمد  195هزار میلیارد
تومانی از مالیات ابراز نگرانی کرد و گفت :کشور ما ظرفیت مالیاتی به اندازه  175هزار
میلیارد تومان را دارد اما این مبلغ هم به شرط ایجاد انگیزه برای تولید حاصل خواهد شد.
بنابراین در شرایط رکود تولید ،این رقم از درآمد مالیاتی امکانپذیر نیست ضمن اینکه ما
سال آینده با رکود بیشتری مواجه خواهیم بود.
جعفریان ،معافیت مالیاتی به جز در دو حوزه دارویی و معیشتی را بی معنا خواند و افزود :مجلس
باید از رئیس جمهور و هیئت دولت درباره هزینه  488میلیارد ریالی دولت سوال کند.

تجربه خواهد کرد.
در این زمینه حیدر مس��تخدمین حس��ینی-
مع��اون وزی��ر اس��بق اقتصاد اظه��ار کرد که
در ای��ن الیحه بر مالی��ات از درآمد حاصل از
گمرک تاکید زیادی شده است ،اما باید توجه
داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد
واردات کاه��ش پیدا کرده اس��ت و در حالی
در بخش مالی��ات از درآمد حاصل از گمرک
 ۱۹۵ه��زار میلیارد تومان دیده ش��ده که هم
کش��ور با رکود مواجه اس��ت و ه��م تورم ۴۰
تا  ۴۵درصدی داری��م؛ بنابراین بودجهای که
برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق
پی��دا کند و بنگاههای اقتص��ادی چگونه باید
بتوانند مالیات دهند؟
وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کش��ور
بس��یار ضعیف و ناکارآمد اس��ت ،اظهار کرد
که از س��ال  ۹۲تا  ۹۶مالی��ات حقوقبگیران
 ۶۶درص��د و مالی��ات کاال و خدمات بیش از
 ۸۰درص��د افزایش یافته اس��ت .در حالی که
میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط  ۱۶درصد
ب��وده و به پ��ای تورم هم نمیرس��د .در واقع

ق��رض الحس��نه ازدواج به می��زان  ۳۰میلیون
تومان برای هریک از زوجها برای س��ال آینده
همچون سال جاری تداوم خواهد داشت.
خانل��و اف��زود :رون��د رداخ��ت تس��هیالت
قرضالحس��نه ب��رای اش��تغالزایی مددجویان
کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی (ره) و س��ازمان
بهزیس��تی کش��ور و زندانیان نیازمند به میزان
 ۵۰۰۰میلیارد تومان نیز در الیحه بودجه مورد
توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای استانداردسازی گرمایش
مدارس توجه ویژه ای ش��ده اس��ت ،گفت :در
الیحه بودجه ش��اهد افزایش س��هم استاندارد
س��ازی گرمای��ش م��دارس با اولوی��ت مناطق
محروم ازمحل ع��وارض گاز موضوع بند «ب»
م��اده  ۶۵قانون الحاق ( ،)۲از  ۲۰به  ۵۰درصد
هس��تیم .همچنی��ن اعتبارات م��ورد نیاز برای
یارانه ش��یر مدارس ب��ه می��زان  ۴۵۰میلیارد
توم��ان و کاغ��ذ کتب مدارس ب��ه میزان ۱۰۰
میلیارد تومان پیش بینی شده است.
خانلو یادآور ش��د :پرداخت تمامی منابع حاصل
از مابهالتفاوت افزایش قیمت بنزین (ساالنه ۳۱
هزار میلیارد تومان) به حدود  ۶۰میلیون ایرانی
در س��ال  ۹۹تداوم خوهد داش��ت .س��خنگوی
س��تاد بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور
افزود :اس��تمرار اجرای طرح تحول س�لامت با
اعتبار  ۱۳۶۰۰میلیارد تومان ،اس��تمرار اجرای
طرح توسعه و توازن منطقهای با اعتبار ۱۴۵۰۰
میلی��ارد تومان و تامین منابع م��ورد نیاز برای
تغذی��ه و ام��ور رفاهی دانش��جویان نیز از دیگر
تمهیدات دولت برای سال آینده است .مهر

ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را
ه��م پرداخت نکردند اما حقوقبگیران مالیات
بیشتری پرداخت کردند.
مس��تخدمین حس��ینی با اش��اره به کسری
 ۱۰۶ه��زار میلیارد تومانی بودجه ،پیش��نهاد
ک��رد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی
برای جبران کس��ری است و با حذف معافیت
مالیات��ی ،ظرفیت مالیاتی کش��ور مش��خص
میش��ود .در کنار آن دول��ت میتواند ردیف
بودج��های در نظر بگیرد ک��ه کمکهایی که
میخواهد برای فعالیتهای اقتصادی یا برای
افرادی از این ردیف تامین کند .اینگونه همه
بای��د مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی
افزایش پیدا میکند؛ تصویر روشنی از افراد و
فعالیتهایی که باید معاف باشند ارائه میشود
و همه اطالع خواهند داشت که چه کسانی و
به چه میزان از مالیات معاف هستند.
این کارش��ناس اقتصادی تصری��ح کرد که با
ای��ن اتفاق نیازی به درآم��د حاصل از فروش
نف��ت نداریم و میتوان درآم��د نفت را صرف
ایسنا
پروژههای عمرانی کرد.

شاخص کل  3هزار و  642واحد رشد کرد؛

رکوردشکنی دیگری از بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با افزایش  3هزار و
 642واحد به رقم  339هزار و  434واحد رسید.
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز سهش��نبه  19آذر
 98با جهش  3هزار و  642واحد به رقم  339هزار و  434واحد رسید و شاخص کل
با معیار هموزن با افزایش  943واحدی به رقم  105هزار و  122واحد رسید.
علت افزایش ش��اخص بورس در ش��رایط کنونی جذب نقدینگیهای سرگردان در
ب��ازار اس��ت که به دلی��ل رکود در صنعت س��اختمان و ملک و بازار ط�لا و ارز ،مردم
س��رمایههای خرد را به بازار بورس آوردهاند و به دلیل نقدش��وندگی این بازار ترجیح
میدهند ،در بورس سرمایهگذاری کنند.
ارزش روز بازار در بورس تهران که ناشی از تعداد سهام شرکت ها در ارزش سهام
شرکتهای بورسی است به بیش از  1238تریلیون تومان رسیده است.
دی��روز معاملهگ��ران بورس بی��ش از  5.7میلیارد اوراق مالی س��هام و حقت قدم
در قال��ب  604هزار نوبت معامله و به ارزش  2هزار و  708میلیارد تومان داد و س��تد
کردند .دیروز ش��اخص قیمت با معیار وزنی ارزشی  975واحد رشد کرده و به رقم 90
هزار و 917واحد رس��ید .شاخص قیمت با معیار هموزن  630واحد افزایش یافته و به
رقم  70هزار و  245واحد رس��ید .ش��اخص آزاد شناور با افزایش  4هزار و  530واحد
ب��ه رقم  401هزار و  320واحد رس��ید .ش��اخص بازار اول بورس ب��ا افزایش  2هزار و
 266واحد به رقم  244هزار و  478واحد رسید .شاخص بازار دوم بورس که معامالت
بلوکی و عمده در آن انجام میش��ود ،با افزایش  9هزار و  122واحد به رقم  700هزار
و  278واحد رس��ید .دیروز نمادهای تاپیکو ،گس��ترش نفت پارسیان ،سرمایهگذاری
غدیر ،پتروش��یمی خلیج فارس ،پتروش��یمی پارس و مخابرات ایران بیشترین افزایش
در ش��اخص بورس را ایجاد کردهاند و نماد گروه مپنا بیشترین کاهش در شاخص کل
را باعث شده است .دیروز نمادهای بانک ملت به قیمت هر سهم  6هزار و  213ریال،
بان��ک تجارت  481ریال ،بانک اقتصاد نوی��ن  3هزار و  137ریال ،فوالد مبارکه ،گروه
مپنا ،س��ایپا و پاالیس نف��ت اصفهان از نمادهای پربیننده و م��ورد عالقه معاملهگران
بورس بودهاند .فارس

خ��ب��ر
افزایش سقف وام خرید مسکن اظهار کرد :تا 2
هفته آینده افزایش سقف تسهیالت مسکن در
شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد
گرف��ت .وی درباره کارت مصالح س��اختمانی
نیز افزود :اجرای این طرح با مس��ائل حقوقی
مواجه ش��ده بود که پس از برطرف کردن این
موانع ،کارت مصالح ساختمانی را تا پایان سال
عملیات��ی خواهی��م کرد .چن��دی پیش وزیر
راه و شهرس��ازی افزایش وام خرید مس��کن
ب��ه 250میلی��ون تومان را رد ک��رده بود .از
سوی دیگر ،کانون سراسری انبوهسازان طی
نامهای به رئیسجمهوری پیش��نهاد افزایش
وام مس��کن ب��ه 300میلیون توم��ان را داد.
کارشناس��ان و صاحبنظ��ران اقتصادی بر این
باورند که تحریک تقاضا در شرایط کنونی بازار
مسکن نتیجه منفی بر قیمتها دارد و اجرایی
ش��دن آن در نهایت به زیان مردم خواهد شد.
تسنیم
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گمرک بطور کامل الکترونیکی میشود

نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات
در سال  1398اعالم شد

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی از عملیاتی
ش��دن گمرک الکترونیک در ش��هریور سال
 ۹۹خب��ر داد و گف��ت :اخذ مالی��ات تا پایان
دولت دوازدهم به صورت کامل ،هوش��مند و
الکترونیکی خواهد شد.
فرهاد دژپس��ند در جمع خبرن��گاران با بیان
اینکه اظهارنامهه��ای مالیاتی در یک محیط

نرخ حق الوکاله سال  1398برای سپردههای مختلف
بانک توسعه صادرات ایران  2.5درصد تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران،
ن��رخ حق الوکاله بانک توس��عه ص��ادرات ایران که از
س��وی هیئ��ت مدیره ای��ن بانک تصویب و به ش��عب
ابالغ ش��ده ،همانند سال گذش��ته تعیین شده است.
ح��ق الوکاله مبلغی اس��ت ک��ه بانکه��ا میتوانند در
قبال به کارگیری منابع س��پرده ش��ده توسط سپرده
گذاران ،از آنان دریاف��ت کنند.این گزارش میافزاید،
بدیهی اس��ت در صورت کمتر شدن س��ود حاصله از
سود علی الحساب پرداختی هیچگونه وجهی به عنوان
حق الوکاله از س��پرده گذاران دریافت نخواهد شد و با
هزینه بانک سود علی الحساب از سوی بانک تضمین
شده است.

مرحله نهایی داوری سومین جشنواره
فیلم  180ثانیه ای بانک پاسارگاد

اعالم اس��امی راه یافت��گان به مرحل��ه نهایی داوری؛
مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم  180ثانیه ای
بانک پاس��ارگاد 23 ،آذر برگزار خواهد شد.به گزارش
روابطعمومی بانکپاسارگاد ،مراسم اختتامیه سومین
جش��نواره فیلم  180ثانیهای بانک پاسارگاد در تاریخ
 23آذر س��ال جاری و با حضور جمعی از هنرمندان،
هنردوس��تان ،مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی ،مدیران
بانکپاس��ارگاد ،راهیافتگان به مرحلهی نهایی داوری
جشنواره و  ...برگزار خواهد شد .در این مراسم اسامی
برگزیدگان نهایی جشنواره ،در دو بخش فیلم و ایده،
از بین  67اثری که شایس��ته حضور در مرحله نهایی
داوری شناخته ش��دهبودند ،اعالم خواهد شد و جوایز
نق��دی نفیس ،دیپل��م افتخار و تندیس جش��نواره را
دریافت خواهند کرد.
استقبال مشتریان بانک شهر از نرم افزار "رمز نت"
مدی��ر امور فناوری اطالعات بانک ش��هر با اش��اره به
استقبال ش��هروندان برای اس��تفاده از رمز دوم پویا(
یکبار مصرف) طی روزهای اخیر ،گفت :خوشبختانه تا
کنون بخش قابل توجهی از مشتریان این بانک موفق
به نصب نرم افزار "رمز نت" با هدف جلوگیری از سوء
استفاده از اطالعات کارتهای بانکی خود شده اند.به
گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی،میثم نمازی
با بیان این که تقریبا  30درصد از کل مشتریان بانک
ش��هر می بایست از رمز دوم پویا( یکبار مصرف) برای
تراکنش های مالی بر بس��تر اینترنت اس��تفاده کنند،
اف��زود :هم اکنون تمامی ش��عب این بان��ک نیز برای
راهنمایی مش��تریان و اطالع رس��انی در این خصوص
آمادگ��ی دارند.نم��ازی تصریح کرد :ای��ن امکان برای
مشتریان فراهم شده است تا با مراجعه به سایت بانک
ش��هر ب��ه آدرس  http://shahr-bank.irنرم افزار
“رمزنت” را برای گوشی های با سیستم عامل اندروید
و  iosدریافت کنند.

سومین جشنواره فرشتگان بانک رفاه
برگزار شد

س��ومین جش��نواره فرش��تگان بانک رفاه به مناسبت
روز جهان��ی معلوالن و با هدف تجلی��ل و دلجویی از
فرزندان کم ت��وان کارکنان بانک رفاه برگزار ش��د.به
گ��زارش روابط عموم��ی بانک رفاه کارگ��ران ،در این
جش��نواره که بالغ بر  250نف��ر از کارکنان بانک رفاه
و خانواده هایش��ان از سراسر کش��ور حضور داشتند،
دکتر دوس��تی از اساتید برجس��ته در حوزه کودکان
استثنایی ،ضمن سخنرانی در زمینه سالمت روانی در
کودکان کم توان ،به سواالت خانواده ها در حوزه های
سالمت روانی ،تحصیل ،ازدواج ،نحوه برقراری ارتباط
با فرزن��دان معلول و پذی��رش این اف��راد در خانواده
هایشان پاسخ داد.

دكتر حسين مهري امروز چهارشنبه به
استان كرمان سفر کرد.

ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن،
دكتر حسين مهري رئيس هيأت مديره و مديرعامل اين
بانك در اين سفر با مسؤالن استاني در خصوص مسايل
و مشكالت فعاالن بخش صنعت و معدن استان به گفتگو
پرداخت��ه و اقدامات اجرايي ممكن به منظور حمايت از
كارآفرينان و توليدكنندگان را بررسي مي كند.همچنين
بازديد از طرح هاي بزرگ استان كه از سوي بانك صنعت
و معدن تأمين مالي ش��ده است و ديدار با صنعتگران و
كارآفرينان و كاركنان شعب اين بانك از ديگر برنامه هاي
مديرعامل در سفر به استان كرمان مي باشد.

خ��ب��ر
الکترونیکی به ثبت رسیده است ،اظهار داشت:
گمرک به صورت کامل تا هفته دولت در سال
 ۹۹الکترونیکی خواهد شد .وی افزود :بر این
اس��اس برنامههایی تدوین ش��ده تا در حوزه
ال ب��ه صورت الکترونیکی
مالیات نیز کار کام ً
پیش برود .در حوزه مالیات ،یکی از مهمترین
مقولهها ،صندوقهای مکانیزه اس��ت که تیم
مس��تقلی برای عملیاتی کردن آن اختصاص
یافته اس��ت .وی با بیان اینکه با الکترونیکی
ش��دن گمرک ،دریافت مالیات نیز هوشمند
میش��ود ،گفت :در ای��ن دو حالت یعنی اخذ
مالیات و انجام عملیات گمرکی ،روابط رو در
روی اف��راد به حداقل ممکن کاهش مییابد و
فرآیندها در محیط الکترونیکی انجام خواهد
ش��د تا کارایی و اثربخش��ی ارتقاء یابد .بدهی
بخش خصوصی با دولت در حال تهاتر است و
اگر طلبی از سوی دولت وجود دارد ،با انتشار
اوراق ،این بدهی را تهاتر میکنیم .مهر

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وچین
مطرح کرد؛

حل برخی مشکالت در روابط تجاری
ایران و چین

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وچین با بیان
اینکه در ماههای اخیر برخی مشکالت در روابط
تجاری دو کش��ور ایران و چین حل شده است،
گفت :سیاست دولت چین تس��هیل واردات به
این کشور است .مجیدرضا حریری  ،گفت :اعتقاد

دولت چی��ن ،حکومت چی��ن و رئیسجمهور
این کش��ور به اقتصاد آزاد و آزادی اقتصاد است
و بر اس��اس این اعتقاد این فرصت برای فعالین
اقتصادی ایجاد میشود که ارتباطات اقتصادی
آزادانهتری با یکدیگر داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین بیان داشت:اتاق
مشترک بازرگانی ایران وچین به عنوان نماینده
بخش خصوصی در روابط دو جانبه کش��ورهای
ایران و چین از تمام فرصتهای موجود استفاده
میکنند تا بخش اقتصادی دو کش��ور را به هم
نزدیک کند .وی افزود :اتاق ایران و چین در حال
تشکیل یک مرکز مطالعاتی است تا از طریق آن
برای توسعه صادرات غیرنفتی به چین طراحی
و برنامهریزی کند .حریریگفت :کسانی که با
کش��ور چین کار میکنند میدانند در ماههای
اخی��ر برخی مش��کالت حل ش��ده و برقراری
ارتباطات و روابط تجاری آس��انتر ش��ده است.
فارس

