
با گذشت چند ساِل پُرمذاکره و علی رغم تمرکز 
دولت آقای روحانی بر راه حل های سیاسی برای 
برون رفت از مش��کالت اقتصادی، طی دو س��ال 
گذش��ته نه تنها بهبودی در اقتصاد ایجاد نش��د، 
بلکه رکوردهای پشت س��رهم از ش��اخص های 

منفی اقتصادی به ثبت رسید.
 در ح��ال حاض��ر بی��ش از 6 س��ال از روی کار 
آمدن دولت می گذرد و ش��اخصها و س��نجه های 
اقتصادی نیز حکایت از وضعیت نامطلوب در این 
حوزه دارد.در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد 
کش��ور با رکودهای سنگین همراه بوده و در این 
بین رکوردهای جالبی نی��ز از دولت به جا مانده 
اس��ت. در روزهای گذش��ته هیئت دولت بخشی 
از دس��تاوردهای خ��ود را در زمینه  های مختلف 
علی الخص��وص  در موضوعات اقتصادی رونمایی 
ک��رده اس��ت، این درحالی اس��ت که ج��دای از 
ش��اخصهای اقتصادی وضعی��ت عمومی جامعه 
به لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده و حداقل رضایت 

شهروندان در این خصوص کسب نشده است.
برنامه اصلی دولت ن��گاه به مذاکرات بین المللی 
ب��ود ام��ا ب��ا ناکام��ی در آن ح��وزه برنامه های 
نصفه و نیم��ه دول��ت در حوزه اقتص��اد نیز عماًل 
تأثیر قابل توجهی در ش��اخهای کالن نداشت و 
رکوردهای منفی نیز در این زمینه به جای ماند. 
در ادامه تالش می کنیم با بررس��ی ش��اخصهای 
اقتص��ادی بخش��ی از این رکورده��ای منفی در 

حوزه  های مختلف را مرور کنیم.
گفتن��ی اس��ت نابراب��ری در حقوق مدی��ران با 
کارمن��دان و کارگ��ران، توزیع مناب��ع حاصل از 
هدفمن��دی یارانه ها ب��ه آحاد جامع��ه از جمله 
گروه های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع 
بیش��تر یارانه ای به اقش��ار آس��یب پذیر، توزیع 
گس��ترده رانت های ارزی، واردات و تس��هیالت 
بانک��ی به نفع اقش��ار مرفه، افزایش و نوس��انات 
ش��دید در ب��ازار دارایی ها )ارز، س��که، خودرو و 
مس��کن( که منجر به پولدارتر ش��دن پولدارها 
شده، همچنین افزایش شدید اجاره بها و قیمت 
مس��کن که به نفع مالکان و به ضرر مس��تأجران 

ب��وده، افزایش ش��دید مخارج خوراکی اقش��ار 
مختل��ف و توزی��ع نامناس��ب یاران��ه پنهان که 
منجر به بهره مندی بیش��تر اقش��ار پرمصرف تر 
)ثروتمندتر( می ش��ود، از جمله عوامل تش��دید 
نابرابری و تحقق رکوردهای منفی در س��الهای 

اخیر بوده است.

رکورد سقوط ارزش پول ملی
بر اس��اس آمارها، از ابتدای دول��ت دوازدهم تا 
م��رداد م��اه 1398 ارزش ریال ای��ران در برابر 
دالر آمری��کا در بازار آزاد 70 درصد کاهش پیدا 
کرده اس��ت تا رکورد تضعیف واحد پول ملی در 
دولت های اخیر شکس��ته شود. در 4 سال دولت 
نه��م ارزش ریال ایران در برابر دالر آمریکا فقط 
10 درص��د کاه��ش یافت و آن دول��ت بهترین 
عملک��رد را در حفظ ارزش پول ملی کش��ور به 

خود اختصاص داده است.

فاجعه رشد نقدینگی 
تازه ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم 
نقدینگی به حدود 2000 هزار میلیارد تومان در 
پایان س��ه ماهه نخست سال 1398 است. حجم 
نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه 
س��ال 1396 کمی بیش از 1333 هزار میلیارد 
تومان بود، در مدت 20ماهه منتهی به اس��فند 
1397 بی��ش از 549 هزار میلیارد تومان افزوده 
ش��ده اس��ت. در دولت دوازدهم ه��ر ماه حدود 
27.4 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد 
شده است. در سال 1397 مجموعاً 352.9 هزار 
میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه ش��د که 
میانگی��ن ماهانه آن 29.4 ه��زار میلیارد تومان 

می شود.

رکورد نرخ تورم 
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، شاخص 
قیم��ت کل ب��رای خانوارهای ش��هری کش��ور 
در م��رداد ماه 1398 به عدد 180.8 رس��ید تا 
باالترین نرخ تورم مناطق ش��هری کشور در 15 

سال اخیر رقم بخورد. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 
1398 برای خانوارهای کش��ور به 42.2 درصد 
رسیده که نس��بت به ماه قبل، 1.8 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
گفتنی اس��ت ای��ن نرخ از س��ال 1383 تاکنون 
بی سابقه است. پیش از این رکورد باالترین تورم 
در مناطق ش��هری کشور به مهرماه سال 1392 
مربوط بوده است که به 36.2 درصد رسیده بود. 
در آن زمان، مس��ئوالن دول��ت یازدهم که تازه 
بر س��ر کار آمده بودند، افزای��ش تورم را نتیجه 

عملکرد دولت احمدی نژاد عنوان می کردند.
در خرداد امس��ال نرخ ت��ورم37/6 درصد و نرخ 
بیکاری 10/8 درصد اعالم ش��ده است، بنابراین 
ش��اخص فالکت به 48/4 درص��د افزایش یافته 
اس��ت که باالترین رقم ش��اخص فالکت از سال 
1375 ب��ه بعد محس��وب می ش��ود. البته آمار 
بیکاری قبل از س��ال 1375 در دسترس نیست 
در غی��ر این صورت امکان بررس��ی دقیقتر این 

شاخص برای دولتهای قبل نیز وجود داشت.
در ابت��دای دولت نهم در تیرم��اه 1384 بدهی 
دولت به بانک مرک��زی 11490 میلیارد تومان 
بود ک��ه در پایان دولت ده��م در تیرماه 1392 
این رقم به 18930 میلیارد تومان رسید؛ یعنی 
بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت ساله 
دولت ه��ای نهم و دهم 65 درصد افزایش یافت. 
در آن دوره هشت س��اله بدهی دول��ت به بانک 
مرک��زی 7440 میلی��ارد تومان اضافه ش��د که 
میانگی��ن ماهانه آن 77.5 میلی��ارد تومان بوده 
است. از تیرماه 1392 که دولت آقای روحانی بر 
سر کار آمد، تا پایان سال 1397 بدهی دولت به 
بان��ک مرکزی بیش از 286 درصد افزایش یافته 
و از 18930 میلی��ارد تومان به 73 هزار و 120 
میلیارد تومان رسیده است، به عبارتی در 68 ماه 
عملک��رد دولتهای یازده��م و دوازدهم 54 هزار 
و 270 میلی��ارد تومان ب��ر بدهی دولت به بانک 
مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن 798 

میلیارد تومان می شود.
بر اس��اس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در 

ابتدای دولت نه��م 15 هزار میلیارد تومان و در 
انته��ای آن 7/ 91 هزار میلی��ارد تومان بوده و 
در آن هش��ت س��ال حدود 7/ 76 هزار میلیارد 
تومان بر پایه پولی افزوده ش��د.گفتنی است در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش 
پایه پولی افزوده ش��ده و تا نیمه س��ال 97 پایه 
پول��ی به 5/ 234 هزار میلیارد تومان رس��ید تا 
می��زان افزایش پایه پول��ی در دولت فعلی به 8/ 

142 هزار میلیارد تومان برسد.
س��ال 1398 تاکنون بدترین س��ال برای قش��ر 
کارگ��ر از لحاظ قدرت خرید مس��کن در 3 دهه 
اخیر بوده است. در س��ال جاری حداقل حقوق 
کارگران 1516000 تومان تصویب ش��ده است، 
این در حالی اس��ت که بر اساس  گزارش وزارت 
راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در 
تهران در مرداد امس��ال به 12700000 تومان 

افزایش یافته است.
حداق��ل حق��وق ماهانه 1 کارگر مع��ادل 113/ 
0 مترمرب��ع از مس��احت 1 آپارتمان متوس��ط 
در تهران اس��ت، به عبارت دیگر مجموع حقوق 
کارگ��ری که حداقل حق��وق را دریافت می کند 
در 12 م��اه س��ال 98 براب��ر ب��ا 1 مت��ر و 36 
س��انتی مترمربع آپارتمان در تهران است، یعنی 
کارگ��ری که حداقل حق��وق را دریافت می کند 
اگر دس��تمزد امس��الش را پس ان��داز هم بکند، 
فق��ط می تواند 5/ 1 مترمربع آپارتمان در تهران 
خریداری کند. این آمار نش��ان دهنده بیشترین 
فاصله حقوق کارگران با قیمت مس��کن پس از 

سال 1370 تاکنون است.

سفره مردم کوچکتر شد
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال 
گذش��ته تا خرداد امس��ال به طور میانگین قیمت 
مواد غذایی پرمصرف دو برابر ش��ده است. از آنجا 
ک��ه میزان درآمد اقش��ار متوس��ط )کارمندان( و 
کم درآمد )کارگران( در یک سال اخیر کمتر از 20 
درصد افزایش یافته، طبیعی اس��ت با گرانی های 
رخ داده، از قدرت خرید آنها به ش��دت کاسته شده 
است. در یک س��ال اخیر فقط مواد غذایی نبوده 
که گران ش��ده، بلکه هزینه مسکن و اجاره بها هم 
به شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اکثراً 
مستأجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته 
مستأجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای 
حاشیه ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره بها 
را کاه��ش داده اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی 
راهی جز کاهش مصرف آنها نیست. گفتنی است 
بر اس��اس گزارشهای رس��می، در سال های اخیر 
خانوارهای ایرانی به طور متوسط 23 درصد درآمد 

ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کرده اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر 
خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه 8/8 کیلوگرم 
برنج مصرف می کند. از آنجا که در ابتدای سال 97 
قیمت هر کیلوگرم برنج ایران��ی در بازار 13/500 
تومان ب��ود، هزینه خرید 8/8 کیلوگ��رم برنج در 
ماه ب��رای یک خانوار ح��دود 120 هزار تومان در 
ماه می شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در 
خرداد امس��ال به بیش از 200 هزار تومان رسیده 
است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به 22/700 

تومان افزایش یافته است.  فارس
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 دیدار مدیرعامل بانک کشاوری
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کش��اورزی که به 
تعام��ل با وکالی مردم و تعامل هرچه بیش��تر با آنان 
برای برطرف ساختن مش��کالت موکلین باور دارد،در 
ادامه سلسله نشس��ت های خود با نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، تا پای��ان مردادماه امس��ال با 34 
نماینده دیدار و گفت وگو کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک کش��اورزی، در این دیدار های صمیمی 
مشکالت کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
در ح��وزه انتخابیه نمایندگان و راهکارهای مناس��ب 
برای حل معضالت آنان بررس��ی ش��د.بر اس��اس این 
گزارش ، رس��یدگی به مطالبات و مشکالت کشاورزان 
و فع��االن بخش کش��اورزی، برنامه ری��زی برای حل 
مشکالت و مساعدت به آنان و اتخاذ تدابیر الزم برای 
رف��اه و رضایتمندی بهره برداران بخش کش��اورزی ، 
محور سلس��له دیدارهای مدیرعامل بانک کشاورزی با 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.

کارنامه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در ۱۶ ماه

رضا صالحی ش��هرابی، سرپرس��ت اداره کل تسهیالت 
تبصره ای بانک مسکن از پرداخت 56 هزار و 232 فقره 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج طی 16 ماه گذشته تا 
پایان تیرماه س��ال جاری خبر داد.رضا صالحی شهرابی 
با اش��اره به حمایت ویژه بانک عامل بخش مس��کن از 
زوج های جوان طی سال های گذشته، به پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن طی سال های 
اخی��ر با تمامی توان و آمادگ��ی در جهت حمایت زوج 
های جوان، در س��اده ترین ش��مل ممکن به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده است.وی با 
اشاره به کارنامه عملکرد 16 ماهه بانک مسکن در این 
ح��وزه اظهار کرد: بانک عامل بخش مس��کن از ابتدای 
س��ال 97 تا پایان تیرماه سال جاری معادل 56 هزار و 
232 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های 
جوان متقاضی در سراس��ر کش��ور اعطا کرده است.وی 
ادامه داد: ارزش ریالی تسهیالت قرض الحسنه اعطایی 
به زوج های جوان طی ب��ازه زمانی مذکور معادل یک 
هزار و 122 میلیارد و 768 میلیون تومان بوده اس��ت.
صالحی با بیان اینکه تمامی شعب بانک مسکن در این 
حوزه آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: بانک مس��کن 
ط��ی یکس��ال 97، مجموعا به 41 ه��زار و 99 پرونده 
تشکیل ش��ده دراین حوزه معادل 644 میلیارد و 828 
میلیون تومان تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت کرده 

است.

توسعه خدمات درمانی با طرح مهر سالمت
بانک رفاه کارگران در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
کالن اقتص��ادی دولت همواره خدمات و تس��هیالت 
متن��وع بانک��ی را در قال��ب ط��رح ه��ای مختلف به 
مش��تریان خود ارائه کرده اس��ت. به گ��واه آمار بانک 
مرکزی، بان��ک رفاه کارگران همواره نقش��ی مؤثر در 
اجرای سیاس��ت های پول��ی و بانکی دولت داش��ته و 
بازوی اجرای سیاست های کالن اقتصادی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از 
پایگاه خبری روزپ��الس، امروزه کمک به ارتقاء حوزه 
س��المت، بهداش��ت و درمان جامع��ه و مقابله جدی 
ب��ا فس��اد در چرخه نظ��ام س��المت از اهمیت باالیی 
برخ��وردار اس��ت. در همین زمینه اج��رای طرح های 
سالمت در جامعه عالوه بر تأثیر افزایش سالمت آحاد 
جامعه از احتمال بروز هرگونه فس��اد در بخش درمان 

و دارو نیز جلوگیری می کند.
بان��ک رفاه کارگران با بیش از 6 دهه تجربه در زمینه 
ارائه خدمات بانکی به اقش��ار مختلف جامعه،امروزه به 
عنوان بانک پیش��گام در حوزه س��المت نقش آفرینی 

می نماید.
برخی از اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه سالمت 

کشور عبارتند از:
- تأمین مالی با اس��تفاده از ابزارهای جدید و اعطای 

اعتبارات مورد نیاز زنجیره سالمت کشور
- طراح��ی خدمات بانک��ی متمایز با هدف تس��هیل 

فرایندهای مالی
-مش��ارکت فعال و جدی در طرح تحول نظام سالمت 

کشور
-راه ان��دازی واحده��ای ارائ��ه خدم��ات خ��اص در 

بیمارستانها و مراکز درمانی
-ایفای مس��ئولیت ه��ای اجتماع��ی در قالب اهدای 
آمبوالنس و تجهیزات پزش��کی به دانشگاه های علوم 
پزش��کی، بیمارستانهای تابعه، مراکز درمانی، جمعیت 

هالل احمر
-حمایت از کمیته امداد امام(ره)، س��ازمان بهزیستی 
کل کشورو س��ازمانهای مردم نهاد از قبیل انجمن ام 

اس ایران، انجمن تاالسمی، موسسه محک ،
-انعق��اد تفاهم نام��ه همکاری با ح��وزه های مختلف 
زنجیره سالمت کشور از جمله سازمان بیمه سالمت، 
س��ازمان نظام پزشکی، دانش��ااههای علوم پزشکی و 

سازمانهای تابعه
-حمای��ت موثروحض��ور فع��ال دررویداده��ای حوزه 
سالمت کشوراعم ازجشنواره ها،نمایشگاه ها، همایش 

ها، سمینارها

اخبار

سهم ناچیزایران در چرخه حالل  
رییس س��ازمان استاندارد گفت: سهم ایران در چرخه حالل به دلیل عدم صدور 

گواهی بسیار ناچیز است اما به دنبال افزایش این مقدار هستیم.
نیره پیروزبخت اظهار داش��ت: 2 هزار و 500 میلیارد دالر چرخه حالل در سال 

2017 اعالم شد که 700میلیارد دالر آن مربوط به صنایع غذایی است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون تنها مرجع صدور مجوز حالل سازمان استاندارد 

اس��ت، اف��زود: اگر تنها یک صدم ای��ن چرخه متعلق به ایران بود وابس��تگی به نفت 
کاه��ش پیدا م��ی کرد. وی ادامه داد: از زمانی که قانون جدید س��ازمان در دی ماه 96 
به تصویب رس��ید فعالیت ها به گونه ای دیگر ش��روع و برنامه ها با عنوان رویکرد نوین 
استانداردس��ازی تدوین شد که با روش س��نتی آن کامال متفاوت است. رییس سازمان 
اس��تاندارد یادآور ش��د: در این قانون بحث تقویت، ارتقا و توسعه نظام استاندارد مطرح 

است و همه موئلفه های موثر باید در این راستا همکاری کنند.  فارس  

احتمال صفرشدن تعرفه مکالمات در اربعین  
وزی��ر ارتباط��ات گفت: به عراق پیش��نهاد دادیم که تعرفه مکالم��ات در اربعین 
در کش��ور عراق و 28 ماه صفر در ایران صفر ش��ود که تاثیر بسزایی در کاهش 

هزینه های ارتباطی دو کشور دارد.
  محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه جلسه امروز 

هیئت دولت گفت: تیم مذاکراتی ما هفته آینده بعد از عاشورا عازم عراق خواهند شد، 
همچنین مذاکره تلفنی و مذاکره حضوری با وزیر ارتباطات عراق داش��تیم. وی افزود: به 

دولت عراق پیشنهاد دادیم که تعرفه مکالمات بین الملل دو کشور صفر شود، مانند آنچه برای 
ویزا صورت گرفت و این تعرفه در اربعین در عراق و 28 ماه صفر در ایران صفر شود که تاثیر 
بسزایی در کاهش هزینه های ارتباطی دو کشور دارد. امیدواریم با این پیشنهاد موافقت بشود، 
البته سیگنال های مثبت است ولی مهم آن چیزی است که بر روی کاغذ می آید. سال گذشته 

50 درصد کاهش هزینه انجام شد ولی امسال گفتیم که این تعرفه صفر شود.  تسنیم 

احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی در هرمزگان  
وزیر نیرو دولت یازدهم گفت:  در س��فر به روس��یه یکی از مهمترین دستاوردها 
حل و فصل مس��ایل باقی مانده بر سر عملیات احداث نیروگاه 1400 مگاواتی با 
اعتبار 1.2 میلیارد دالر در استان هرمزگان بود و امیدواریم تا 3 ماه آینده 220 

میلیون دالر از اعتبار مورد نیاز از سوی سرمایه گذار تامین شود.
 رضا اردکانیان در ادامه تصریح کرد: تا زمان مالقات آتی روس��ای جمهور ایران و 

روسیه که در آنکارا انجام خواهد شد، تمامی امضاها تکمیل می شود.
وزیر نیروبا اشاره به اینکه دولت در راستای تحقق 100 درصدی اصل 44 قانون اساسی 
پیش می رود،   ادامه داد: در آینده سهم بخش خصوصی در صنعت برق محدود به تولید 
نخواهد بود و در تالش��یم تا در اجرای ش��بکه های انتقال نیز بخش خصوصی س��رمایه 
گذاری کند.به گفته اردکانیان،   در ش��رایط فعل��ی وزارت نیرو در بخش تولید برق تنها 

38 درصد نیروگاه ها را در اختیار دارد.  ایرنا 

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت: در ش��رایطی 
که اقتصاد کش��ور در معرض یک جنگ اقتصادی است، فرار 
مالیاتی، اصل و کیان کشور را هدف قرار داده; لذا مقابله جدی 

و فراقوه ای با این پدیده شوم یک ضرورت اساسی است.
 امید علی پارس��ا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در 
همایش تبادل تجارب و برنامه ریزی برای مقابله یکپارچه و 
منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی، از ارتقای همکاری های 
فراقوه ای با حضور دستگاه های ذیربط در راستای مبارزه با 

مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
 پارس��ا تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض 
یک جنگ اقتصادی است، فرار مالیاتی، اصل و کیان کشور 
را هدف قرار داده; لذا مقابله جدی و فراقوه ای با این پدیده 

شوم یک ضرورت اساسی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: توفیق در مب��ارزه با ف��رار مالیاتی 
در کش��ور، من��وط به هم��کاری و هم افزا ک��ردن اقدامات 
دس��تگاه های اجرایی ذیربط در س��طح س��ه قوه است و با 
توج��ه به تاکیدات مقام معظم رهب��ری در خصوص مقابله 
با فرار مالیاتی و جرم انگاری آن، مصمم هس��تیم که عالوه 
بر یکپارچه س��ازی و انس��جام اقدامات برای مب��ارزه با این 
پدیده ش��وم، مالیات هوشمند را در کشور اجرایی کنیم که 
یک راهکار موثر ب��رای مقابله با فرار مالیاتی و یک راه حل 
اساس��ی برای تحول در نظام مالیاتی همچون کش��ورهای 

توسعه یافته به شمار می رود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف اصلی 
نظام مالیاتی اصالح نظام درآمدی و اقتصادی کشور و حرکت 
به سمت توسعه و عدالت اجتماعی است، عنوان داشت: وصول 
مالیات، هدف اصلی و معیار ارزیابی نظام مالیاتی نیست و در 
حقیقت وصول با اصول در دستور کار ماست که براساس آن، 

فضای کسب و کار در کشور بهبود می یابد.

پارس��ا افزود: ب��رای تحقق عدال��ت مالیاتی، مالی��ات باید 
متناس��ب با ثروت، درآم��د و مصرف افراد اخذ ش��ود و در 
حقیق��ت، با یک نظام مالیاتی کارا، منصف، عادل و ش��جاع 

می توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت.
وی اضاف��ه کرد: نظ��ام مالیاتی برای ایج��اد تحول، دو گام 
اساسی در پیش رو داشت که گام نخست تحت عنوان طرح 
جامع مالیاتی، اجرایی شده و هم اکنون در گام دوم تحول، 
یعنی مدرن س��ازی و هوش��مند س��ازی نظام مالیاتی قرار 
داریم. وی ادامه داد: مدرن س��ازی و هوش��مند سازی نظام 
مالیاتی به این معنا اس��ت که تمام��ی ریزداده های مربوط 
ب��ه ثروت، درآمد و مص��رف مودیان طبق مواد 169 و 169 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم، از دس��تگاه های ذیربط 
اخذ و در بانک اطالعاتی س��ازمان ذخیره ش��ود. همچنین 
عملیاتی س��ازی س��امانه پایانه های فروش��گاهی کشور نیز 
بخش مهم دیگر مدرن س��ازی نظام مالیاتی است و در این 

رابطه نیز نیازمند حمایت ارکان مختلف نظام هستیم.
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: با تحقق گام دوم و براس��اس 
ری��زداده ه��ای اطالعات��ی موج��ود، اظهارنامه ب��رآوردی یا 
پیش ف��رض مودیان تهیه و اطالع��ات دقیق و واقعی، مبنای 
تش��خیص مالیات قرار می گیرد.  پارس��ا  با اش��اره به اینکه 
در کش��ورهای توسعه یافته به همین شیوه عمل می شود و 
اظهارنامه توس��ط نظام مالیاتی تهیه می شود، عنوان داشت: 
در این شیوه، دیگر جایی برای اعتراض و جدل باقی نمی ماند 
و فرایند طوالنی دادرس��ی مالیاتی نیز به حداقل می رسد و 

مالیات عادالنه منجر به افزایش تمکین مودیان می شود.
وی، وصول مالی��ات، حمایت از تولید کننده واقعی، مبارزه با 
فرار مالیاتی و مقابله با فساد را چهار اقدام کلیدی این دستگاه 
برش��مرد و گفت: در خصوص مب��ارزه با فرار مالیاتی نیازمند 

همکاری های فراقوه ای هستیم.  سازمان امور مالیاتی 

رئیس کل سازمان مالیاتی عنوان کرد؛
هدف قرار گرفتن کیان کشور با فرار مالیاتی

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور در م��ورد وظای��ف و مأموریت های کمیته 
بازنگ��ری و بازبینی هزینه ها اظهار داش��ت: یک وظیفه این 
کمیته، کاس��تن حداقل 50 هزار میلیارد تومان از هزینه ها 
اس��ت و ناگزیر هستیم که چنین کاهشی را در بودجه سال 

آتی اعمال کنیم.
 محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور اظهار داش��ت: آنچه 
که در م��اده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اس��المی در م��ورد بودجه ش��رکت های دولتی بیان ش��ده 
اس��ت، روشن و واضح است و سازمان برنامه و بودجه کشور 
اطالع��ات مربوط را قب��ل از تقدیم الیحه بودجه، در اختیار 
مجل��س می گذارد ت��ا نمایندگان محترم ب��ا زمان و فراغت 

بیشتری، بررسی های خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد که در این صورت مجلس ش��ورای اسالمی 
و دیوان محاس��بات یک ماه فرصت خواهد داشت تا بودجه 

شرکت های دولتی را بررسی کند.
نوبخ��ت در ادامه س��خنان خود تأکید کرد که در س��ازمان 
برنامه و بودجه کشور و در میان اعضای ستاد تهیه و تدوین 
بودجه س��ال 1399 کل کش��ور مباحث ب��ه صورت جدی، 
کارشناسی و تخصصی بحث و دنبال می شود و در عین حال 
که دیدگاه ها شاید در برخی از حوزه ها متفاوت باشد، اما در 

تحلیل نهایی، اجماع ستاد تعیین کننده خواهد بود.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود اظهار 
داش��ت: در هر صورت، ما الیحه بودجه 1399 کل کشور را 
در موعد مق��رر قانونی یعنی پانزدهم آذرماه س��ال جاری، 

تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهیم کرد.
سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه 
و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، در مورد وظایف 
و مأموریت ه��ای کمیته بازنگ��ری و بازبینی هزینه ها اظهار 

داشت: این کمیته دو وظیفه و رسالت مهم دارد.یک وظیفه، 
کاس��تن حداقل 50 هزار میلیارد تومان از هزینه ها است و 
ناگزیر هس��تیم که چنین کاهش��ی را در بودجه سال آتی 

اعمال کنیم.
به گفته پورمحمدی، وظیفه و رس��الت دیگ��ر این کمیته، 
اصالحات س��اختاری ش��امل ادغ��ام، انح��الل، واگذاری و 
برون س��پاری اس��ت و در این موارد باید با مجلس ش��ورای 
اس��المی به تفاهم و تعامل باید برس��یم و در نهایت حاصل 
این اجماع،راحت تر مورد قبول سران قرار خواهد گرفت.در 
این جلسه، آرا افالکی معاون بودجه هزینه ای امور هماهنگی 
و تلفیق بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی در 
مورد س��ند بودجه ارای��ه کرد و گفت: س��ند بودجه همان 
موافقت نامه است که این س��ازمان با دستگاه سیاست گذار 
و دس��تگاه مجری امضا می کن��د و این مرحله بعد از اعمال 

تغییرات مجلس در بودجه برای اجرا ابالغ می شود.
در جلس��ه مذکور حمی��د محبوب خلجانی مع��اون بودجه 
تملک دارایی های س��رمایه ای و مالی و نظارت سامانه های 
بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی در مورد 
برنام��ه زمانی تدوی��ن بودجه ارایه ک��رد و گفت: اصالحات 
س��اختاری که باید در الیحه بودجه منعکس شود، حداکثر 
باید تا پانزدهم ش��هریور ماه س��ال جاری نهایی ش��ده و در 
عین حال گزارش عملکرد برنامه شش��م توس��عه نیز باید تا 
همین تاریخ مهیا شود.به گفته محبوب پیش نویس بخشنامه 
بودجه س��ال 1399 هم باید تا بیس��ت  و س��وم شهریور ماه 
تدوین و تا اول مهرماه باید به دستگاه ها ابالغ شود.  گزارش 
مذکور حاکی اس��ت که در این جلس��ه تعدادی از معاونان و 
مدیران سازمان، دیدگاه های کارشناسی خود را ارایه کردند 
و مقرر ش��د جلسات ستاد بودجه به صورت فشرده و مرتب 

استمرار داشته باشد.  سازمان برنامه و بودجه  

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛
کاهش 50 هزار میلیارد تومانی هزینه ها در الیحه بودجه 99

  وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

وسازان   آغاز فصل جدید فعالیت خودر
  وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه تغییر مدیرعامل 
گروه ایران خودرو در هفته جاری، گفت: این تغییر و تحوالت 
با هدف رضایتمندی مردم انجام ش��ده اس��ت و امید می رود 

فصل جدید در فعالیت خودروسازان در کشور آغاز شود.
 رضا رحمانی افزود:  در موضوع تغییر مدیرعامل ایران خودرو، 

هیات مدیره این گروه تصمیم گرفت و دولت نیز از این تغییر 
حمایت کرد.

وی اب��راز امیدواری کرد اصالحات��ی که مدنظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و همواره در رس��انه ه��ا آنها را مطرح 
کرده ایم، انجام شود. وزیر صنعت در خصوص آخرین وضعیت 
خودروه��ای وارداتی نیز گف��ت:  واردات خودرو مطابق مصوبه 

دولت، همچنان ممنوع است.
وی ادام��ه داد: خودروهای��ی ک��ه پی��ش از ممنوعیت ها وارد 

گمرکات ش��ده، اگر شامل برخی محدودیت ها مثل آمریکایی 
بودن، حجم موتور باالی 2500 سی سی و سایر ممنوعیت های 
فنی نباش��ند، مطابق مصوبه هیات دولت در اواخر پارسال می 

توانند ترخیص شوند.
رحمانی خاطرنشان کرد:  تاکنون نزدیک به 13 هزار دستگاه از 
این خودروها از گمرکات ترخیص ش��ده، اما دیگر خودروهای 
باقی مان��ده ب��ه دلیل حکم قضایی یا باز بودن پرونده ش��ان در 
محاکم قضایی و سایر موانع قانونی، همچنان در گمرکات باقی 

مانده اند. وی بیان داشت:  در ماه های گذشته، ارز مرجع برخی 
کاالها از جمله، حبوبات، چای خش��ک و غیره تغییر یافته بود 

که موجب افزایش بی رویه قیمت هایشان شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد:  امروز پیشنهادی 
در هیات دولت مبنی بر صفر ش��دن سود بازرگانی این کاالها 
مطرح و به تصویب رسید که هدف آن کاهش قیمت کاالهای 
یاد شده است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک بر قیمت 

این اقالم تاثیرگذار شود.  ایرنا    

کارشناسان فراز و فرود معیشت مردم را بررسی کردند؛

عملکرد اقتصادی دولت
گزارش


