13

یکشنبه

 7دی 1399
 12جمادیاالول1442
 27دسامبر2020
شماره 1692
پیاپی 3010

باجه خبر

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد

مالیات ارزشافزوده صفر برای شمش طال

یک مقام مس��ئول با بیان اینکه وظایف بانک مرکزی
در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
وارد مرحله اجرا ش��ده ،گفت :تس��هیل فرآیندها و رفع
نگران��ی کس��بوکارها اولویت بانک مرکزی اس��ت .بر
همین اساس ،تقاضای دریافت کارتخوان بدون تشکیل
پرونده مالیاتی ممنوع شده است.
بهگ��زارش بانک مرکزی ،مع��اون فناوریهای نوین
بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل
به ماده (« )۱۱قانون پایانههای فروش��گاهی و س��امانه
مودیان» گفت :در یک سال گذشته ،جلسات مستمری
با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امور
مالیاتی برگزار کردهایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون
بدون آسیب رساندن به کسبوکارها بوده است.
مه��ران محرمیان با تاکید ب��ر اینکه کارتخوان بدون
هوی��ت نداریم ،افزود :از س��ال  ۱۳۹۴با ایجاد س��امانه
جامع پذیرندگان تمامی ابزارهای پرداخت ثبت ش��ده

عکس :آیدا فریدی

مرک��ز پژوهشهای مجل��س در گزارش��ی درباره
آسیبشناس��ی وضعی��ت موج��ود و راهکاره��ای
پیش��نهادی در زمینه مالیات ارزشافزوده طال ،اعالم
کرد :در صورت تأیید اصالت ش��مش طال در س��امانه
مودیان ،این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد شد.
بهگ��زارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه
مدیری��ت این مرکز در گزارش��ی با عن��وان «مالیات
ارزشاف��زوده طال :آسیبشناس��ی وضعیت موجود و
راهکارهای پیش��نهادی» نوشت :در سالهای گذشته
ط�لا و مصنوعات آن یکی از کاالهای مهمی بوده که
فرآیند قانونگذاری و وص��ول مالیات ارزشافزوده از
آن با چالشها و مقاومتهایی همراه بوده است.
این گزارش اف��زود :طبق قانون آزمایش��ی مالیات
ارزشاف��زوده مص��وب س��ال  ۱۳۸۷ف��روش طال و
مصنوعات آن مش��مول  ۹درصد مالیات ارزشافزوده
میش��ود؛ یعنی در هر فاکتور فروش ،مالیات یادشده
با نرخ استاندارد  ۹درصد به اصل طال همراه با اجرت
ساخت و سود آن تعلق میگیرد.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز
پژوهشهای مجلس تصریح ک��رد :برخی بر این باور
بودن��د که ماهیت کاالی طال با س��ایر کاالها متفاوت
اس��ت که این امر بهدالیل مختلفی مانند سرمایهای
ب��ودن اصل طال ،تولید کارمزدی (اس��تفاده از طالی
امانت گرفته شده) و ...باز میگردد.
این گزارش خاطرنش��ان کرد :به بیان دیگر در این
نگاه ،طال کاالیی س��رمایهای اس��ت ک��ه بدون تغییر
ماهیت ،بهطور مس��تمر بین خریداران و فروشندگان
دس��ت بهدست میش��ود و در هر دور چرخش ،فقط
ب��ه میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید،
ارزش جدید خلق میشود.
دفت��ر مطالعات مالی��ه عمومی و توس��عه مدیریت
مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشد :هنگامیکه کل
طال مشمول مالیات ش��ود ،از مقدار طالی مشخص،
باره��ا و بارها مالیات اخذ میش��ود که در اینصورت
معادل ارزش طالی اولیه یا حتی بیش از آن ،مالیات
ارزشافزوده وصول میشود.
این گزارش تصریح ک��رد :دولت با پذیرش ضمنی
اس��تداللهای یادش��ده ،برای اصالح قان��ون مالیات

هنگامیکه کل طال مشمول مالیات شود ،از مقدار طالی مشخص،
بارها و بارها مالیات اخذ میش��ود که در اینصورت معادل ارزش
ط�لای اولی��ه یا حت��ی بی��ش از آن ،مالیات ارزشاف��زوده وصول
میشود
ارزشافزوده مصوب سال  ۱۳۸۷و کاهش اعتراض به
نحوه مالیاتس��تانی از طال اظهارکرد که نرخ مالیات
ارزشاف��زوده ط�لا و مصنوع��ات آن از  ۹به ۳درصد
کاهش یابد (راهکاری که در سال  ۱۳۹۵برای اصالح
قانون مالی��ات ارزشافزوده در الیح��ه دائمی کردن
قان��ون مالی��ات ارزشافزوده ارائه ک��رد) اما همچنان
مبتن��یبر این راه��کار اصل طال مش��مول مالیات با
نرخ ترجیحی خواهد بود .گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس افزود :در بازار طال و جواهر دو نوع مخالفت از
س��وی بازیگران و ذینفعان آن با مالیات ارزشافزوده
ابراز میش��ود .بخش عمدهای از ذینفعان بازار طال و
جواهر با توجه به اس��تداللهای یادشده و همچنین
نحوه تش��خیص و رسیدگی س��ازمان امور مالیاتی با
مالیاتس��تانی در صنع��ت ط�لا و جواه��ر مخالفت
میکنند و عدهای نیز ممکن اس��ت بهدلیل گسترش
شفافیتی که اجرای نظام مالیات ارزشافزوده در طول
زنجیره بازار ط�لا و جواهر ایجاد میکند به مخالفت
ب��ا آن بپردازن��د ،زیرا در اینص��ورت میزان عملکرد

و درآمد آنها مش��خص ش��ده و باید مالیات عملکرد
بیش��تری پرداخت کنند .گزارش مرکز پژوهشهای
مجل��س تصریح ک��رد :درحالحاضر براس��اس قانون
مالیات ارزشافزوده مصوب سال  ۱۳۸۷عالوهبر آنکه
اصل ارزش طال و اجرت و سود آن مشمول مالیات با
نرخ اس��تاندارد؛ یعنی  ۹درصد میشود ،تفاوتی میان
کارکرده��ای مختلف طال (س��رمایهگذاری و زینتی)
وج��ود ندارد .ای��ن گزارش عنوان کرد که براس��اس
ت  ۱۳۹۹صحن علنی مجلس شورای
مصوبه اردیبهش 
اس�لامی (در انتظار تأیید ش��ورای نگهبان) معافیت
اص��ل طال از مالیات ارزشاف��زوده ،منوط به عضویت
هم��ه مودیان زنجیره تولید و فروش طال و جواهر در
س��امانه مؤدیان موضوع قانون پایانههای فروشگاهی
و سامانه مؤدیان مصوب س��ال  ،۱۳۹۸صدور فاکتور
الکترونیک��ی و درج ارزش اص��ل ط�لا در هر فاکتور
(کنترل و رهگیری اصل طال در معامالت و مبادالت)
اس��ت و در ای��ن حالت فقط اجرت س��اخت و س��ود
مشمول مالیات ارزشافزوده خواهد شد.

تقاضای دریافت کارتخوان بدون تشکیل پرونده مالیاتی ممنوع شد
و دارای هوی��ت مش��خص بودهاند اما «قانون
پایانههای فروش��گاهی و س��امانه مودیان»،
تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطالعات
را برعه��ده بان��ک مرک��زی و س��ازمان امور
مالیات��ی گذاش��ته که این مه��م نیز در حال
انجام است و بهزودی به پایان خواهد رسید.
مع��اون فناوریهای نوی��ن بانک مرکزی
ادام��ه داد :مطاب��ق قان��ون ،کس��انی که تاکن��ون ابزار
پرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داش��تهاند
و نی��ز متقاضیان جدید این ابزاره��ا باید دارای پرونده
مالیاتی باش��د .محرمیان تصریح کرد :بر این اس��اس،
متقاضی��ان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون
تش��کیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه
پرداخت داش��ته باش��ند؛ بنابراین این افراد باید نسبت
ب��ه ثبتنام در س��ایت مالیاتی اق��دام و با کد رهگیری
اخذ ش��ده از آن س��امانه نس��بت به تقاضای کارتخوان

بذر هم به کشاورزکارت افزوده میشود

وزارت جهادکش��اورزی برای کمک به کش��اورزان
بهمنظور تامین به موقع منابع مالی الزم برای تهیه و
تدارک کود و سموم شیمیایی مورد نیاز برای افزایش
تولید محصوالت استراتژیک ،طرح «کشاورزکارت»
را با همکاری بان��ک مرکزی ایران تهیه کرد .پس از
آنکه ای��ن طرح در آبان تصویب ش��د ،برای اجرایی
شدن آن ،تفاهمنامهای بین وزارت جهادکشاورزی و
بانک کشاورزی به امضا رسید .در اجرای تفاهمنامه منعقدشده
بین بانک کش��اورزی و وزارت جهادکش��اورزی مقرر شده ۲۰
ه��زار میلیارد ری��ال تس��هیالت از محل مناب��ع داخلی بانک
کش��اورزی و در قالب کارتهایی تا س��قف  ۲۰۰میلیون ریال
در اختیار کش��اورزان قرار گیرد .این کارت درحالحاضر فقط
ب��رای خرید کود و س��م و علف کشها مورد نیاز کش��اورزان
(محصوالت استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده
در بیش از  ۳هزار پایانه فروش کارگزاران مورد تایید ش��رکت
خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.
روحاهلل خدارحم��ی ،مدیرعام��ل بان��ک کش��اورزی ،درباره
آخری��ن وضعیت صدور «کش��اورزکارت» در گفتوگو با ایلنا،

ی��ا درگاه پرداخ��ت اقدام کنن��د .وی درباره
دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت
نیز گفت :بخش��ی از ای��ن افراد از قبل دارای
پرونده مالیاتی هس��تند و ب��رای گروهی که
پرون��ده مالیاتی ندارند نی��ز بهطور خودکار
ب��ا همکاری س��ازمان امور مالیات��ی و بانک
مرکزی و براس��اس اطالعات ثبت ش��ده آنها
پرونده مالیاتی ایجاد میشود که این فرآیند نیز تا پایان
امسال انجام خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :کسانی
که کسبوکار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی
از نهاده��ای مربوط ندارند نی��ز میتوانند با مراجعه به
سایت ثبتنام سازمان امور مالیاتی نسبت به اعالم این
موضوع و تش��کیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این
زمینه با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی
ب��رای آغاز فعالیت کس��ب و کارهای کوچک و نوآورانه

گفت :متوس��ط اعتبار کارتهای صادره شد تا امروز
 ۱۵میلیون تومان بوده است.
خدارحمی در پاس��خ به این پرسش که کشاورزان
سود تس��هیالت پرداختی کشاورز کارت را به صرفه
نمیدانند ،اظهارکرد ۱۲ :درصد س��ود ،س��ود باالیی
نیس��ت و تا امروز کشاورزان اس��تقبال خوبی از این
کارت داشتهاند که نشانه رضایت آنهاست.
خدارحمی همچنین از افزایش س��رعت و تسهیل در صدور
کش��اورز کارت در هفت��ه پیش رو خب��ر داد .وی این کارت را
کمکی به کش��اورزان در شرایط فعلی که هزینه تولید افزایش
یافته اس��ت ،دانست و افزود :کشاورز میتوانند بسته به برنامه
کشت خود ،نهاده مورد نیاز را با کشاورز کارت خریداری کند.
همچنین موضوع خرید بذر هم به کشاورزکارت افزوده میشود.
خدارحمی با تاکید بر اینکه مهلت خاصی برای استفاده از این
کارت نیست ،گفت :کشاورزان هر زمان که بخواهند میتوانند
از کش��اورزکارت که در اختیار آنها قرار گرفته ،استفاده کنند.
وی پیشبینی کرد :تمام ظرفیت  ۲۰هزار میلیارد ریال تعیین
شده برای کشاورزکارت جذب شود.

دفت��ر مطالعات مالی��ه عمومی و توس��عه مدیریت
مرک��ز پژوهشهای مجل��س یادآور ش��د :مبتنیبر
راهکار مجلس شورای اسالمی که از سوی صنف طال
و جواه��ر مورد حمایت ق��رار گرفته ،فقط در صورتی
اصل طال معاف از مالیات ارزشافزوده خواهد شد که
فروش��ندگان طال و جواهر اقدام به ثبت همه خریدها
و فروشهای خود در سامانههای سازمان امور مالیاتی
کرده و ارزش اصل طال را در فاکتورهای فروش بهطور
جداگانه درج کنند.
این گزارش خاطرنش��ان کرد :همچنین در صورت
تخلف از اجرای آن ،معادل ۹درصد از ارزش اصل طال
بهعنوان جریمه از فروشنده طال و جواهر اخذ خواهد
ش��د .در این راهکار ،عالوهبر آنک��ه دغدغه حاکمیت
مبنیبر ش��فافیت در بازار ط�لا و جواهر تا حدودی
برطرف و مش��کالت فعاالن اقتصادی شاغل در بخش
رسمی بازار طال و جواهر نیز حل میشود.
گ��زارش مرکز پژوهشهای مجل��س افزود :مطالعه
تجربه س��ایر کش��ورها نش��ان میدهد در بسیاری از
موارد مفهوم��ی بهنام طالی س��رمایهگذاری تعریف
ش��ده و آن را از پرداخ��ت مالیات مع��اف کردهاند .با
توجه به تجربه س��ایر کش��ورها و همچنین وضعیت
فرهنگ��ی و اقتصادی کش��ور ما ،مش��مول نرخ صفر
کردن ش��مش طال و اخذ مالیات با نرخ اس��تاندارد از
سایر اجزای طالی زینتی (اجرت و سود) میتواند به
افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولیهای سازمان
امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند.
این گزارش تصریح کرد :البته الزمه اجرای کارآمد
و کامل ای��ن راهکار ،اس��تقرار طرح جام��ع مالیاتی
بهمنظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه
مؤدیان است که در آن نهادهها و ستاندهها ثبت شده
و قابلیت بررس��ی متقابل وجود داشته باشد .در واقع
در صورت تأیید اصالت شمش طال در سامانه یادشده،
این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز
پژوهشه��ای مجلس اضافه ک��رد :توجه به این نکته
ضروری است که اجرای این روش بهتنهایی راهگشای
تمام مشکالت این صنف ،افزایش شفافیت فعالیت آن
و کاهش قاچاق نب��وده و اقدامات مکمل دیگری نیز
ضروری است.

ایجاد نمیشود.
محرمی��ان با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان
ی��ا درگاه پرداخت خود اس��تفاده تج��اری نمیکنند و
جزو کسبوکار اقتصادی بهشمار نمیروند ،این امکان
در نظ��ر گرفته ش��ده تا ب��ا مراجعه به س��امانه مربوط
ای��ن موضوع را اعالم و ثبت کنن��د ،تصریح کرد :البته
تراکنشهای این افراد ازس��وی بان��ک مرکزی بهطور
هوش��مند و مس��تمر پایشش��ده و در صورت مغایرت
تراکنشه��ا با کارک��رد اعالمی و ثبتش��ده مراتب به
سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود :اجرای این قانون همچنین موجب کاهش
چش��مگیر درگاهه��ای اجارهای خواهد ش��د که نقش
بس��زایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی
اعم از قمار و ش��رطبندی دارد ،چراکه بر این اس��اس
پرداخ��ت مالیات این ن��وع تراکنشها برعهده صاحب
درگاه خواهد بود.

سهم بخشهای اقتصادی از سبد اعتباری بانک ملی

بانک ملی ایران در  ۸ماه نخست
امس��ال بیش از ی��ک میلیون مورد
تس��هیالت به بخشه��ای مختلف
اقتص��ادی و بنگاهها تخصیص داده
اس��ت .بهگ��زارش رواب��ط عمومی
بان��ک مل��ی ای��ران ،کش��اورزی و
صنای��ع تبدیلی ،صنع��ت و معدن،
مس��کن و ساختمان ،بازرگانی و ...بخشهایی
هستند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک
به خود اختص��اص دادهاند و در مجموع در ۷
ماه نخس��ت امس��ال ،بنگاههای اقتصادی این
بخشه��ا یک میلیون و  ۲۶هزار و  ۴۸۳مورد
تس��هیالت به ارزش  ۹۶۷هزار و  ۵۵۵میلیارد
ریال دریافت کردهاند.
س��هم بخش کش��اورزی و صنایع تبدیلی
از تس��هیالت پرداخت��ی بانک مل��ی ایران به
بخشهای گوناگون اقتصادی طی این مدت،
اف��زون ب��ر  ۵۵هزار و  ۳۹م��ورد به ارزش ۴۱

هزار و  ۵۱۳میلیارد ریال بوده است.
همچنی��ن از ابت��دای امس��ال تا
پایان آب��ان ۱۱ ،هزار و  ۸۶میلیارد
ریال تس��هیالت در  ۲۵هزار و ۶۴۸
مورد به بخش مس��کن و ساختمان
پرداخت ش��ده اس��ت .این بانک در
راس��تای حمایت از بخش صنعت و
معدن کشور نیز در مدت یادشده بیش از ۲۲۱
ه��زار و  ۹۹۴میلیارد ریال تس��هیالت در ۲۹
هزار و  ۷۷۶مورد پرداخت کرده است.
بنگاهه��ای بخش بازرگانی نی��ز  ۱۱۱هزار
و  ۵۲۴مورد تس��هیالت ب��ه ارزش  ۱۲۷هزار
و  ۲۴۱میلی��ارد ریال دریافت کردهاند .س��هم
بخش خدمات هم از مجموع این تس��هیالت
 ۸۰۴ه��زار و  ۲۷۵مورد ب��ه ارزش  ۵۶۳هزار
و  ۹۱۲میلی��ارد ریال و س��هم بخش صادرات
نیز  ۲۲۱م��ورد به ارزش هزار و  ۸۰۹میلیارد
ریال بوده است.

گروه خبر

editor@smtnews.ir

س�یدعلیاکبر میرعمادی ،مدیر اداره ارزیابی
سلامت نظام بانک�ی بانک مرک�زی :بحث ادغام
بانکهای وابس��ته به نیروهای مسلح از چندین سال
قبل مطرح ش��د .این موضوع یک��ی از گامهای مهم
اصالح نظام بانکی و در حقیقت حرکتی در راس��تای
ارتقای ثبات و س�لامت نظام بانکی کش��ور بهش��مار
م��یرود .بر این اس��اس ،پ��س از برگزاری جلس��ات
متع��دد ،در نهایت در اوایل س��ال  ۹۷دو گردشکار
مجزا از س��وی فرمانده س��تاد کل نیروهای مس��لح
و رئیسجمه��وری تعری��ف و خدم��ت رهب��ر معظم
انقالب تقدیم ش��د .معظمله نیز ب��ا موضوعات مورد
درخواس��ت در گردش کارهای اش��اره شده مبنی بر
ادغام بانکهای انصار ،مهر اقتصاد ،قوامین و حکمت
ایرانی��ان و مؤسس��ه اعتب��اری کوثر در بانک س��په
موافقت فرمودند.
مقرر شد در راس��تای انجام مطلوب فرآیند ادغام،
هیأتی با عنوان هیأت عالی راهبری ادغام در س��طح
ریاس��ت جمهوری و ذیل آن کمیتهای بهنام «کمیته
 ۴نفره ادغام» در س��طح بانک مرکزی تشکیل شود.
همچنی��ن کمیتهه��ای عملیات��ی مختل��ف در بانک
مرکزی و س��ایر ارکان ادغام تشکیل شده و کار خود
را آغ��از کردند .در گام نخس��ت ،با توج��ه به فقدان
ظرفیته��ای قانون��ی الزم ب��رای ادغام چن��د بنگاه
اقتص��ادی غیردولتی در یک بن��گاه اقتصادی دولتی
و نیز ابعاد گس��ترده موضوع ،مطالعات و بررسیهای
جامع و عمیقی درباره نحوه انجام کار انجام و منتج به
تدوین چارچوب کلی طرح ادغام موسوم به ۳۱بندی
شد.
بر این اس��اس ،کار از خرداد  ۹۷ش��روع شد و فاز
مطالعات��ی و تدوی��ن و تصویب چارچ��وب کلی طرح
ادغام در کمیته  ۴نفری چندین ماه زمان برد .در گام
بعدی ،مراتب برای اخذ مصوبات باالدستی به مراجع
ذیربط از جمله ش��ورای هماهنگی اقتصادی ارسال
ش��د که این مهم در اواخر س��ال  ۹۷منتج به نتیجه
شد .در اسفند  ۹۷پس از پایان فاز مطالعاتی ،تدوین
چارچوب و اخذ مصوبات باالدس��تی ،با بیانیه رسمی
بانک مرک��زی ،ادغام وارد فاز اجرای��ی و در حقیقت
شروع عملیات اجرایی ادغام از ابتدای سال  ۹۸کلید
زده شد.
یک��ی از کاره��ای مهمی ک��ه باید انجام میش��د،
ارزشگذاری واحدهای ادغام ش��ونده بود که براساس
آن باید با س��هامداران تسویهحس��اب میشد .به این
منظ��ور ،ب��ا توجه ب��ه اهمیت موضوع و در راس��تای
صیان��ت از حقوق س��هامداران ،ش��یوهنامهای تهیه و
توافق ش��د .با توجه به گس��تردگی کار و پراکندگی
جغرافیای��ی ،فرآین��د ارزشگ��ذاری کاری مط��ول و
پیچیدهای بود که در چارچوب ش��یوهنامه تهیه شده،
ازسوی کارشناسان مرضیالطرفین انجام شد.
رویکرد اصلی و مهم ب��ر این بود که برای هیچیک
از ذینفعان ادغام از جمله س��پردهگذاران و مشتریان
و نیز سهامداران و کارکنان دغدغهای ایجاد نشود .از
اینرو کارکنان باید پ��س از برگزاری مجامع عمومی
فوقالعاده ادغام با وضعی��ت قبلی خود در واحدهای
ادغامش��ونده در بانک س��په ادامه فعالیت میدادند.
پرداختن به همه موضوعات یادش��ده مس��تلزم اتخاذ
مجموعهای از تدابیر بود که برای آن ،جلس��ات منظم
و فشردهای برگزار شد .به نحوی که تاکنون  ۳۲جلسه
کمیته  ۴نفره ادغام و  ۶جلس��ه هیأت عالی راهبری،
عالوه بر جلسات متعدد کمیتههای عملیاتی برگزار و
حجم گستردهای از کار کارشناسی در سطوح مختلف
برای انجام مطلوب امور ادغام انجام شد.
در نهای��ت پس از اتم��ام ارزشگ��ذاری بانکهای
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد س��ابق و تعیین ارزش
روز خال��ص ارزش ویژه هر س��هم ،مجام��ع عمومی
فوقالعاده ادغام آنها در خرداد امس��ال برگزار ش��د و
بالفاصله تابلوهای آنها بهنام بانک س��په تغییر یافت.
ضم��ن اینکه تمهیداتی اندیش��یده ش��د ک��ه از روز
اول پس از ادغام نیز مش��تریان به هر یک از ش��عب
واحدهای ادغامش��ونده و ادغامپذی��ر مراجعه کنند،
به اس��تثنای چند خدمت که مس��تلزم احراز هویت
مجدد مش��تریان در ش��عبه مبدا است ،باقی خدمات
در تمامی ش��عب ارائه ش��ود و هیچیک از مش��تریان
و سپردهگذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند.
و اما این س��وال مطرح است؛ اکنون بانک سپه یک
ابربانک بهش��مار میرود ،چطور نظ��ارت بر آن انجام
خواهد ش��د؟ فرآیند ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک
س��په از حیث فناوری اطالعات و مس��ائل مالی ادامه
خواهد داش��ت .بانک س��په که اکنون ی��ک ابربانک
ایرانی و اهمیت سیس��تمی آن باالست ،مراقبتهای
خاص خود را میطلبد.
در این زمینه وفق مصوباتی که از مراجع باالدستی
اخذ شده و مطابق با آنچه در بانک مرکزی در دستور
کار اس��ت ،تالش خواهد ش��د با اعمال مراقبتهای
الزم ،از ادغ��ام ای��ن  ۶بان��ک با یکدیگ��ر ،یک بانک
باثباتت��ر به لحاظ ش��اخصها و معیاره��ای نظارتی
ش��کل گیرد .بدیهی است در این مسیر محدودیتها
و مش��کالتی هم وجود دارد که تا به وضعیت مطلوب
و ای��دهآل برس��یم ،مس��تلزم مراقبت و ص��رف زمان
است .این مسیری است که هم ازسوی بانک مرکزی
و هم ازس��وی بانک س��په دنبال میش��ود .در نهایت
امیدواری��م بتوانیم از ظرفیتهای پدی��د آمده بانک
جدید در راستای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

نظرگاه

«همراهی »٢صاپ
با۴میلیارد ریال
جایزه نقدی

طرح توسعه و ترویج اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران (صاپ)
به مناس��بت ش��صت و نهمین س��ال فعالیت این بانک ب��ا  ۴میلیارد
ری��ال جوایز نقدی با عنوان ط��رح «همراهی »٢در  ۴دوره  ۳ماهه از
ابتدای زمس��تان امسال تا پایان پاییز س��ال  ١٤٠٠عملیاتی میشود
و در ه��ر دوره ب��ه  ٦٩نفر برتر یک میلیارد ری��ال جوایز ارزنده تعلق
میگیرد.
بهگزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،براس��اس این طرح که

با هدف ارائه بیش از پیش قابلیتهای اپلیکیش��ن «صاپ» و سهولت
اس��تفاده کاربران از خدم��ات بانکداری غیرحضوری این اپلیکیش��ن
عملیاتی ش��ده ،تمامی هموطنان و مش��تریان بانک صادرات ایران و
س��ایر بانکهای عضو شبکه شتاب میتوانند ضمن معرفی و دعوت به
عضویت دوستان و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن «صاپ» ،امتیاز
کس��ب کرده و با تداوم این دعوت در طول دورههای س��هماهه ،بدون
قرعهکشی از  ۵تا  ٢٠٠میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.

بناب��ر این طرح ۴ ،نفر اول هر دوره به ترتیب ٨٠ ،١٥٠ ،٢٠٠و ٥٠
میلیون ری��ال جایزه نقدی دریافت خواهند ک��رد .کاربران میتوانند
ب��رای مش��ارکت در ای��ن طرح از طریق نصب مس��تقیم اپلیکیش��ن
صاپ و واردکردن کد معرف کاربرمعرفیکننده (مروج) ،ارس��ال پیام
ب��ا محتوای لینک نصب اپلیکیش��ن صاپ ،ارس��ال لینک اختصاصی
کاربر معرفیکننده (مروج) برای نصب اپلیکیش��ن یا تکمیل اطالعات
پروفایل ازسوی کاربران اقدام کرده و کسب امتیاز کنند.

روش کنترل ابربانک سپه

