
معاون سازمان امور مالیاتی خبرداد؛
 درآمد ماهانه تا 3 میلیون تومان معاف 

از مالیات 
معاون س��ازمان امور مالیاتی نحوه محاسبه مالیات 
حقوق کارمندان را ابالغ کرد که بر اساس آن، درآمد 

ساالنه تا 360 میلیون ریال معاف از مالیات است.
نحوه محاس��به معافیت س��االنه حق��وق بگیران و 
مالیات آنها از س��وی معاون س��ازمان امور مالیاتی 

کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ شد.
در این بخشنامه به موضوع معافیت ساالنه حقوق و 
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق س��ال ۱3۹۹ 
وفق مق��ررات ج��زء ۲ بند الف تبص��ره ۱۲ قانون 
بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور پرداخته شده است.

۱- س��قف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون 
مالیات های مس��تقیم، در سال ۱3۹۹ ساالنه مبلغ 
س��یصد و ش��صت میلی��ون 360،000،000 ریال 

تعیین می شود.
۲- ن��رخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر 
دولت��ی اعم از حقوق و مزایای ف��وق العاده و کارانه 
مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مش��مول 
مالیات س��االنه به نرخ ده درصد) ۱0( و نس��بت به 
م��ازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مش��مول 
مالیات س��االنه پانزده درصد )۱۵( و نسبت به مازاد 
دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
بیس��ت درصد) ۲0( و نس��بت به م��ازاد چهار برابر 
مشمول مالیات بیست و پنج درصد )۲۵( می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 
)۱( ماده ۸6 قانون مالیات های مس��تقیم بهره مند 
هستند مش��مول معافیت ماده ۸۴ قانون | مذکور 

مطابق مقررات این جزء نمی شوند.
3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت 
م��اده ۵ قانون اصالح پ��اره ای از مقررات مربوط به 
پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی( 
شاغل و بازنشس��ته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی مص��وب ۱6/۱۲/۱36۸ با اصالحات و الحاقات 
بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات 
های مس��تقیم، در س��ال ۱3۹6 مشمول مالیات به 
ن��رخ ده درص��د) ۱0٪( خواهد بود. ۴- براس��اس 
م��اده ۵ قانون اصالح پ��اره ای از مقررات مربوط به 
پایه حقوق اعضای رس��می هیأت علمی آموزشی و 
پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت 
علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر 
در قانون مالیات های مس��تقیم حداکثر ده درصد) 

۱0( به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
ب��ا توجه به اینک��ه در جزء )۲( بن��د )الف( تبصره 
۱۲ مذکور عبارت "کارانه " خارج از موارد اس��تثناء 
ش��ده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار 
رفته اس��ت، بنابراین کاراته دریافتی توسط اعضای 
هیأت علمی )ب��ا رعایت بخش��نامه ۹۸۵۱۸/۲00 
مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ مشمول نرخ ده درصد ۱0 نبوده 
و با توج��ه به میزانی که حق��وق و مزایای اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش 
می دهد به نرخ بعدی مش��مول مالیات خواهد بود، 

اعمال می شود.  فارس

آغاز به کارسامانه ملی اشتغال ایرانیان   
سامانه اطالعات شغلی ایرانیان با هدف ثبت اطالعات 
ش��غلی همه افراد در س��ن اش��تغال، فراهم کردن 
فرصت های ش��غلی برای کارجویان و کارآفرینان و 
در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز کارفرمایان و 

سیاست گذاران، فعالیت خود را آغاز کرد.
مهمترین دستاورد این سامانه، ارائه اطالعات شغلی 
از همه افراد در س��ن اشتغال به مردم، کارجویان و 
کارآفرینان به ویژه سیاس��ت گذاران ملی و منطقه 
ای اس��ت، به نحوی که بتوانند برای ایجاد شغل و 
توسعه کس��ب و کار در بخش های مختلف صنعت، 
کش��اورزی و خدم��ات، برنامه ریزی ک��رده و افراد 

جویای شغل را به کار گیرند.
  معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار  با 
اش��اره به رونمایی س��امانه ملی اشتغال ایرانیان، از 
همه آحاد ملت خواس��ت وضعیت شغلی خود را در 
این سامانه ثبت و بارگذاری کنند تا پس از تکمیل، 
اطالع��ات آنها در اختیار کارجوی��ان، کارفرمایان و 
سیاست گذاران قرار گیرد و از این طریق به تدوین 
بهترین راهبردها و سیاس��ت های اش��تغال کش��ور 

کمک شود.  ایسنا 

ایران نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق 
بین المللی پول شد

رواب��ط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: ایران نایب 
رئی��س اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول ش��د 
و معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلس��ه مجازی 

گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
پیمان قربان��ی معاون اقتصادی بان��ک مرکزی در 
جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول در 
این جلس��ه مجازی گفت: در طول سه ماه گذشته، 
ش��یوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱۹ ، جان 
انسان های بی شماری را بر روی کره زمین گرفته و 
عالوه بر تحمیل آسیب های بزرگ انسانی، اختالالت 
ش��دیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. 
ایران نیز، با حدود ۷۵ ه��زار مورد ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناش��ی از این 
بیماری، شدیدترین آس��یب را در میان کشورهای 
خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل ش��ده است.  معاون 
اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داش��ت: به 
دلی��ل تحمیل تحریم ه��ای ناعادالن��ه و یک جانبه 
مال��ی و تجاری بر ایران،واردات و تأمین محصوالت 
پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت 

تحت تأثیر  قرار گرفته است.   بانک مرکزی  

اخبار گزارش

هفته گذشته رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
با قرائت گزارش��ی از تفریغ بودجه سال ۹۷ در 
مجل��س ار انحرافات مالی خب��ر داد که عالوه 
بر بهارس��تانی ها  اذهان عمومی را نیز با خود 
درگیر کرد. گزارش��ی که پاسخگویی نهادهای 
مختلفی همچ��ون بانک مرک��زی را به همراه 
داشت  و حتی کار را به جایی رساند که برخی 
نمایندگان از درگیر کردن مردم در این موضوع 
اظهار گله مندی کردند و مدعی شدند  کشاندن 
دعوای مالی دولت و دیوان به افکار عمومی در 

این شرایط بازی با روان مردم است.

نگاه موشکافانه 
 رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش ارایه 
شده در مجلس از اختالف دخل و خرج دولت 
تا بحث انح��راف در اجرای هدفمندی یارانه و 
خصوصی سازی س��خن گفت  و دست آخر از 
حقوق های نجومی پرده برداش��ت که تا پیش 
از این ماهها بر سرآن بحث وجدل شده بود  و 
عل��ی رغم تمام ادعاهای مطرح ش��ده  ؛ بحث 
حقوق های نجومی نه تنها منحل نش��ده بلکه 
با همه اما و اگرها و چالش های مطرح ش��ده 

ادامه داشته است.
دیوان محاس��بات به عنوان ب��ازوی نظارت مالی 
مجلس براس��اس اصل ۵۵ قانون اساسی موظف 
است گزارش تفریغ بودجه ساالنه را  حداکثر تا پایان 
دیماه سال بعد به مجلس ارایه کند تا هم مجلس 
در مورد تخلفات دولت و متخلفین در اجرای بودجه 
تصمیم گیری کند و هم برای پیشگیری از تکرار 

این انحرافات چاره اندیشی شود.

 ارز گم شده 
   در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات 
؛در بررس��ی هزینه ک��رد ارز ۴۲00 تومانی از 
عدم وصول۱0 هزار و۸00 میلیارد تومان مابه 
التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک 
عامل وصول می ش��ده خبرداده و اعالم کرده 
اس��ت که براس��اس مصوبه هی��ات وزیران در 
۲۹ مرداد س��ال ۹۷؛ بانک های عامل موظف 
شده بودند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ 
۱3۹۷/۵/۱6 از طریق بانک مرکزی یا س��امانه 
نیما، مربوط به کاالی ترخیص نشده، به استثناء 
کاالهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده 
مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
مع��ادل ۲۸000 ریالی به ازای هر دالر و واریز 
آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند  
اما بررسی ها نشان داده که از مجموع ۱۲ هزار 

و ۵63 میلیارد   تومان مابه التفاوت نرخ ارز که 
می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد 
حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱3۹۸/۹/۱ وصول 
گردیده و بیش از ده هزار و هش��تصد میلیارد  

تومان آن وصول نشده است.

 کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی    
بر اس��اس گ��زارش تفری��غ بودجه س��ال ۹۷ 
درحالی که تراز عملیاتی بودجه در این س��ال 
منفی ۹0 هزار میلیارد تومان بوده میزان تحقق 
واگذاری دارایی مالی نس��بت به قانون بودجه 
حدود ۱۵0 درصد بوده اس��ت  . به این ترتیب 
که در پایان سال ۹۷؛ ۱۸۸ هزار میلیارد تومان 
از درامده��ای بودجه مع��ادل ۸۷ درصد پیش 
بینی قانون بودجه محقق شده و بر این اساس 
۲۹۷ هزار میلیارد بابت اعتبارات هزینه مصرف 
ش��ده که تحقق ۹۱ درصدی داشته و در یک 
برآیند کلی  کسری ۹0 هزار میلیارد تومانی در 

تراز عملیاتی بودجه سال ۹۷ دیده می شود.
همچنین واگذاری دارایی سرمایه ای ۱۱0 هزار 
میلیارد تومان بوده که تنها ۴۹.۵ هزار میلیارد 
تومان بابت اعتبارات عمرانی پرداخت ش��ده و  
از سوی دیگر ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری 
دارایی مالی انجام و ۵۲ هزار میلیارد نیز تملک 
دارایی مالی صورت گرف��ت. به این ترتیب در 
س��ال ۹۷ حدودا 3۲ هزار میلیارد تومان مازاد 

بر قانون اوراق به فروش رسیده است.

وضعیت نامطلوب نهاد نظارتی 
بر اس��اس گزارش تفریغ بودج��ه ۹۷، از ۱۵0 
ه��زار میلیارد توم��ان خصوصی س��ازی تنها 
۲3درصد  بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 
۱600 میلی��ارد از اقس��اط واگذاریها به خزانه 
واریز نشده و عالوه بر موارد خصوصی سازی از 
طریق مذاکره، 6 ش��رکت نیز به اعضای هیئت 
مدیره واگذار ش��ده است که تمام این موارد به 
ی��ک گزینه ختم می ش��ود و آن نهاد نظارتی 
ب��ه ن��ام وزارت اقتصاد اس��ت ،وزارت خانه ای 
که به عنوان س��کان دار اقتصادی کشور باید با 
نظارت های دقیق و به جا مس��یر اقتصاد ایران 

را هدایت کند. 
در ای��ن گ��زارش آم��ده ک��ه طبق قان��ون ؛۲ 
ش��رکت های بیمه مکلف به واری��ز ۱0 درصد 
حق بیمه های دریافتی به حساب خزانه بودند 
و مس��ئولیت حس��ن اجرای آن بر عهده بیمه 
مرکزی بوده اما بررس��ی ها نشان می دهد که 
تا پایان س��ال ۹۷ ، ش��رکت های مذکور مبلغ 

6۱۴ میلیارد تومان کس��ری واریزی داش��ته و 
با پیگیری مستمر این بیمه ها  تاکنون معادل 
۵۱ درصد آن وصول و به حس��اب خزانه واریز 
کرده اند. به سخن دیگر مطالبات شرکت بیمه 
مرکزی از ش��رکت بیمه ای بابت سهم اتکایی 
خود تا پایان سال  ۹۷ بالغ بر سه هزار و 600 
میلیارد تومان بوده  که به حساب شرکت بیمه 
مرکزی واریز نش��ده و بیشترین بدهی به مبلغ 
۱۴00 میلی��ارد تومان مربوط به یک ش��رکت 
بیمه دی بوده اس��ت. حال اینکه چرا این نهاد 
بزرگ تحت نظارت وزارت اقتصاد با وجود تمام 
مقررات سخت گیرانه خود ،با این اتفاق روبرو 
شده خود سوالی اس��ت که بایدپاسخگو باشد 
البته که این نهاد در بحث حقوق های نجومی 
هم  در جرگه نهادهایی بود که پرداختی های 
س��ربه فلک کش��یده آن در زم��ان رئیس کل 
پیشین س��رآغاز یک جریان بزرگ رسانه ای و 

در نهایت برکناری آقای رئیس کل شد. 

خصوصی سازی همیشه منحرف  
داس��تان خصوصی س��ازی در اقتص��اد ایران 
همیش��ه  با حکایت های متفاوت و صد البته 
مبه��م مواجه بوده و هس��ت و ای��ن را نه تنها 
درگزارش  دیوان محاسبات که در گزارش های 
مرکز پژوهش های مجلس به عناوین مختلف 

مشاهده شده است. 
به ب��اور تدوین کنندگان گزارش تفریغ بودجه 
این موضوع را به خوبی می توان  از زمان ابالغ 
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون 
اجرای سیاست های آن طی سالهای ۱3۸0 تا 
۹۷ اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده 
ب��وده که اهم موارد آن بدیت تریت اس��ت که 
؛از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های س��هام 
بنگاه و اموال و دارایی متعلق به دولت به ارزش  
تقریب��ی ۱۴۹ هزار میلی��ارد تومان ۷۷ درصد 
واگذاریها ش��امل س��هام عدالت ۱۸ درصد؛ رد 
دیون ۲۱ درصد؛ صندوق های بازنشس��تگی و 
نهاده��ای نظامی و انتظامی معادل 3۸ درصد، 
ص��ورت پذیرفته که ماهیت خصوصی س��ازی 
حقیقی نداشته و صرفاً منجر به انتقال مالکیت 
از دول��ت ب��ه بخش های مذکور ش��ده اس��ت 
به عب��ارت دیگر صرف��اً ۲3 درص��د به بخش 

خصوصی واقعی واگذاری انجام گرفته است.
البت��ه این گ��زارش از انحرافات گس��ترده ای 
درواگذاریه��ا به روش مذاکره خبر می دهد به 
این معنا که در این واگذاری ها  حدود ۱۱ هزار 
و ۷00 میلی��ارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵00 

میلی��ارد تومان معادل ۷0 درصد از این را باید 
ب��ه نحوه قیمت گ��ذاری 300۹ میلیارد تومان 
معادل ۲۵ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 
۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد بوده 
و  رقمی حدود ۱600 میلیارد تومان از اقساط 
واگذاریها  وصول و به خزانه واریز نشده است. 

 اختالفات میلیاردی در یارانه 
    از آذر ماه س��ال ۸۹ که احمدی نژاد رئیس 
جمهور وقت نسبت به اجرای قانون هدفمندی 
یاران��ه ها  اقدام کرد تا ام��روز که اولین ماه از 
س��ال ۹۹  را س��پری می ش��ود ؛ انحرافات در 
اج��رای ای��ن قانون به حدی ب��وده که نه تنها 
نتوانس��ته گره ای از مش��کالت کشور باز کند 
بلکه  تبعات منفی از اجرای بد آن مش��کالت 
عدیده ای را برای اقتصاد کشورو به ویژه هزینه 

های دولت ایجاد کرده است.
 تبع��ات و انحرافات ناش��ی از اجرای قانون در 
بررس��ی گزارش تفریغ بودجه ۱3۹۷ به خوبی 
نمایان شده به طوریکه محاسبات این گزارش 
از اخت��الف ۱۲ ه��زار میلی��ارد تومانی میان 
مصارف پیش بینی شده و مبالغ پرداخت شده 
در هدفمندی یارانه ها حکایت می کند.  به این 
ترتیب که در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها 
در حال��ی که مبلغ پیش بینی ش��ده در قانون 
نزدی��ک به ۹۹ ه��زار میلیارد توم��ان بوده در 
نهایت ۸6 هزار میلیارد تومان معادل ۸۷ رصد 
پرداخت انجام شده که شامل ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اختالف است. طبق آمار ارایه شده تنها 
۵۷ درصد اعتبارات مربوط به شرکتها پرداخت 
ش��ده و از 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده 
ب��رای یارانه نق��دی ۴3 هزار میلی��ارد تومان 
پرداخت ش��ده که رشد ۴۴ درصدی نسبت به 
قانون داش��ته و  ۹۵ درصد اعتبارات مربوط به 
کاه��ش فقر مطل��ق و در نهایت  کل اعتبارات 
یارانه خرید نان و گندم یعنی رقمی نزدیک به 

3300 میلیارد تومان محقق شده است.

 پاسخ به برخی شبهات  
در کنار تمام  نقاط ضعف و انحرافی که  دیوان 
محاس��بات مطرح کرده اما گم ش��دن ارزهای 
دولتی بیش از سایر موارد سرو صدا به پا کرده 
اس��ت  درست مانند همان اتفاقی که سال ۹۷ 
توانست یک ش��به بازار ارز و صد البته اقتصاد 

ایران را دگرگون کند. 
دیوان محاس��بات از مطرح ک��ردن میزان ارز 
دولتی گم ش��ده ،ابهامات زی��ادی را که مدتها 

بود به واسطه ثبات بازار ارز آتش زیر خاکستر 
باشد را ش��عله ور کند  و ش��اید همین شعله 
ور ش��دن مجدد ابهام��ات عاملی بود تا همتی 
به پاس��خگویی در مورد آن برآید و قبل از هر 
مساله ای این نکته را گوشزد کند که گم شدن  

ارز  در زمان ریاست وی نبوده است. 
همتی درب��اره بالتکلیفی ۴.۸ میلیارد دالر ارز 
۴۲00تومانی در سال ۹۷ با اشاره به این مساله 
که موض��وع از طرف  دیوان محاس��بات  جور 
دیگری مطرح شده است اعالم کرد:» این ۴.۸ 
آن طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال 
۹۷ ح��دود 30 میلی��ارد دالر ارز بانکی تأمین 
مالی شد که ۲0 �� ۱۹ میلیارد ارز ۴۲00تومانی 
بود و بعد از ماه ششم سیاست های ارزی تغییر 
کرد؛ این ارزها خیلی هایشان برای واردات رفت؛ 
این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ 
اآلن به 3 میلیارد رسیده است که به معنای گم 
شدن نیس��ت بلکه دالیلی دارد که اعالم شده 
از جمله عدم ورود کاالها، محاس��بات گمرکی 
و... اس��ت. به گفته همت��ی ؛ از این 3 میلیارد 
دالر ۱.۵ میلی��ارد دالر که به نظر ما واردکننده 
به تعه��د خود عمل نکرده که س��امی آنها در 
اختیار س��ازمان تعزی��رات داده ایم و چند صد 
میلیون دالر به مسئله کیفری رسیده و عامالن 
آن در زندان هستند؛ این طوری نیست که ۴.۸ 
میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز 

مشخص است و حساب و کتاب دارد.
البت��ه اظه��ارات آق��ای رئی��س کل در بحث 
واگ��ذاری ه��ا هم  محل بحث خوب��ی دارد به 
این ترتیب که وی درباره واگذاری اموال مازاد 
بانکه��ا و گزارش هایی مبنی بر اینکه فقط ۴0 
درصد از اموال واگذار شده، بازهم مدعی شده 
ک��ه این آمار را قبول ندارد و به صراحت گفته 
است :» من این اعداد را قبول ندارم؛ نمی گویم 
همه را واگذار کرده اند ولی عمده واگذار ش��ده 
است. البته برخی را نتوانستند بفروشند و بعضاً 
امالک تملیکی هم به آن اضافه ش��ده اس��ت. 
بانک مرکزی هر روز پیگیر این موضوع است و 
سال گذشته روند واگذاری بانکها خیلی خوب 

بوده است.«

حرف اول و آخر 
 اگرچه بند بند  اعداد ارایه شده از سوی دیوان 
محاسبات نکات کلیدی و قابل تاملی را مطرح 
می کند که  گزارش های متعددی را می توان 
در رسای آن تدوین کرد اما  در میان تمام این 
اع��دادو ارقام و صد البت��ه انحرافاتی که دیوان 
محاس��بات از آن پرده برداش��ته فارغ از اینکه 
در دوران ریاست همتی باشد یا سیف و یا  در 
زمان وزارت طیب نیا رخ داده باشد یا دژپسند 
تنها و تنها یک مش��کل اساس��ی و کلیدی را 
مطرح می کند که عمده این انحرافات از نبود 
نظارت دقیق و ش��فافیت حاصل ش��ده است 
به این  معنا ک��ه مدیریت ناکارآمدر در بخش 
ه��ای میانی و درونی نهاده��ای مختلف کار را 
به جایی رس��انده که هرسال انحرافات گزارش 
های تفریغ بودجه نس��بت به سال قبل بیشتر 
ش��ده و به تبع آن تبعات منف��ی آن براقتصاد 

تاسف برانگیز تر.
مس��یر انحرافی در قوانین مهم اجرا ش��ده در 
م��ورد هدفمن��دی یارانه ها و ی��ا اصل ۴۴   و 
همچنین واگذاری ها خود به خوبی نمود این 
س��وء مدیریت ها و بی نظارتی هاست که اگر 
بود می��زان انحرافات به مرات��ب کمترو کمتر 
بود. و نکته آخ��ر اینکه این نظارت ها نه فقط 
متولیان  حاضر در دولت را هدف قرار می دهد 
بلکه مجلس به عنوان نهادی که وظیفه اصلی 
و فرع��ی آن چیزی جز نظارت نیس��ت را هم 
مدنظ��ر دارد به این ترتیب ک��ه اگر نظارتهای 
مرحل��ه ب��ه مرحله و دقیق  انج��ام می گرفت 
امروز ش��اید روایت دیگری از گ��زارش تفریغ 

بودجه کشور داشتیم .
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وزیر صنعت پیش بینی کرد؛
 رشد مثبت صنعت تا پایان سال

وزیر صنعت، با اش��اره به نیاز ۷0 هزار میلیاردی س��رمایه 
واحدهای تولیدی در سال ۱3۹۹، گفت: پیش بینی می شود 

در پایان سال جاری رشد بخش صنعت مثبت باشد.
رضا رحمانی با اشاره به ظرفیتهای باالی حوزه تولیدات 
صنعتی و معدنی در تحقق جهش تولید در س��ال جاری 
گفت:   صنعت یکی از بخشهای عمده اقتصاد ایران است، 
چراکه  س��هم صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص 
داخلی حدود 3۵ درص��د بوده که نزدیک به 30 درصد 

اشتغال کشور در این بخش ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در س��ال جاری ب��ه ۷0  هزار میلیارد 
تومان منابع )تسهیالت( برای تامین سرمایه )درگردش( 
واحده��ای تولیدی نیاز داری��م، گفت: در حوزه تولید بر 

خ��الف وزارت خانه های دیگر نیاز به بودجه مس��تقیم 
دول��ت ب��رای انجام یک پروژه نیس��ت، ای��ن منابع ۷0 
ه��زار میلیاردی نباید ب��ه وزارت صمت تعلق گیرد بلکه 
به واحدهای مختلف تولیدی در سراس��ر کش��ور تزریق 

خواهد شد.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: این منابع از طریق 
بانکها، بورس، صندوق توسعه ملی، صندوقهای حمایتی 

و سرمایه گذاری تامین خواهد شد.
به گفته رحمانی هرچند در گذشته عمده منابع مذکور 
از طریق سیستم و نظام بانکی تامین می شد اما اخیرا به 
سمت راههای جدید تامین سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی حرکت کرده ایم.
وی اف��زود، در برنامه وزارت صم��ت برای تحقق جهش 
تولیدی در واحدهای تولیدی سراس��ر کشور با توجه به 
نیاز واردات قطعات واس��طه ای به لزوم تامین تسهیالت 

۴ میلیارد دالری نیز اشاره شده است.
وزیر صنعت ادامه داد: برنامه این وزارت خانه  بر استفاده 
از ظرفیتهای خالی کشور متمرکز شده است، که در این 

مقطع تنها نیاز به سرمایه در گردش کافی دارد.
رحمانی تاکید کرد: با توجه به برنامه های لحاظ ش��ده 
رش��د بخش صنعت در پایان س��ال منف��ی نخواهد بود 
و می توان انتظار داش��ت که با رش��دهای مثبت در این 

بخش نیز رو به رو باشیم.  تسنیم 

وزیر اقتصاد تاکید کرد؛
 جهت گیری سیاستهای مالیاتی باید در 

راستای »جهش تولید«
وزیر اقتصاد ضمن اش��اره به تس��ریع در وصول معوقات 
مالیات��ی و تعیی��ن تکلیف مودیان مغف��ول مانده گفت: 
جهت گیری سیاستهای مالیاتی باید در راستای »جهش 

تولید« باشد.
وزیر اقتصاد در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این 
س��ازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استانها 
گفت:از تالشهای به عمل آمده در تحقق ۱0۲ درصدی 

درآمدهای مالیاتی در سال ۱3۹۸ تقدیر مینمایم.
دژپس��ند تاکید کرد، ابزار مالیات ع��الوه بر تامین مالی 
دولت، اه��داف دیگری چون تحق��ق عدالت درآمدی و 
رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه ای و توسعه مناطق 

محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه 
های دانش بنیان را دنبال می کند.

وی اف��زود، جهت گیری سیاس��تهای مالیات��ی باید در 
راس��تای »جهش تولید« باشد یعنی سیاستهای مالیاتی 
به نحوی تنطیم ش��ود که فعاالن اقتصادی و کس��ب و 
کارهای مولد به تولید بیش��تر راغب ش��وند و نقدینگی 
موجود در اقتصاد کش��ور به س��مت تامین مالی تولید و 

سرمایه گذاری در اجرای طرحهای مولد هدایت شود.
ب��ه گفته وزیر اقتصاد، در راس��تای رعایت حال مودیان 
مالیاتی در ش��رایط کنونی کش��ور، اقدامات خوبی برای 
حمایت مالیاتی از فعاالن اقتصادی و کس��ب و کارهایی 
که از ش��یوع بیماری کرونا متأثر ش��ده اند انجام گرفت 
ک��ه این روند بای��د با پایش دقیق ش��رایط آنها، به نحو 

مقتضی تداوم یابد.
وی در خاتمه تاکید کرد، از همکاران سازمان امور مالیاتی 
با توج��ه به ظرفیت مالیاتی کش��ور و همچنین س��طح 
دان��ش خ��وب و اراده قوی آنان،  انتظ��ار میرود از طریق 
به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی 
فراره��ای مالیاتی، گس��ترش پایهه��ای مالیاتی، افزایش 
تمکی��ن داوطلبانه مودیان و تس��ریع در وصول معوقات 
مالیات��ی و مودیان مغفول مانده، با تمرک��ز بر مودیان و 
بخشهای دارای توان پرداخت باالتر، همانند سال گذشته 

با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.  شادا 

خ��ب��رخ��ب��ر

 نظارت و شفافیت؛
 ارکان فراموش شده 

اقتصاد دولت

سیاست روز گزارش انحراف مالی دولت در بودجه را بررسی می کند؛


