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رایزنی وزیر کشور با فعاالن اقتصادی

ﯾﺎدداﺷﺖ

ظرافت اروپایی ظریف

راهاندازی کلینیک تولید در وزارت کشور

فساد اقتصادي
و مطالبات مردمي

که به دنبــال قتل هر جوان سیاهپوســت به
دســت پلیس در آمریکا یا بــه بهانههاي مختلف
در فرانسه ،انگلیس ،آلمان و حتي در میدان سرخ
مسکو رخ ميدهد و در برابر شورش بزرگ میدان
»تیان آن من« پکن و واکنش خشــن در برابر آن،
اصال به حساب نميآید .گرچه کشورها حق دارند
به برخورد خشــونتآمیز دولتها اعتراض کنند و
خواهان رعایــت حقوق و ضوابط امروزي جهاني
باشند؛ اما هرگز مســائل داخلي کشورها بهعنوان
اقدامــي دولتي که صلح و امنیــت بینالمللي را
به مخاطره بیندازد ،تلقي نشــده تا بهانهاي براي
ارجاع مسئله به شوراي امنیت سازمان ملل متحد
باشــد .در حالي که دیدیم آمریــکا به این بهانه و
بیشتر براي بهرهبرداري تبلیغاتي ،موضوع ایران را
به شوراي امنیت و مجمع عمومي برد و در هر دو
مرجع با وجود خطونشانهایي که براي مخالفان
نظر خود کشــید ،بهشدت شکســت خورد .البته
باید توجه داشــت که رأي کشورها را در آن قضیه
نميتــوان بــا قاطعیت حمایــت از مواضع ایران
تلقي کرد؛ بلکه هر کشوری خودش را نیز در موارد
مشــابه در معرض دخالتهــاي خارجي ميبیند
و احتیــاط ميکنــد .اروپا در بســیاري از زمینهها،
بهویــژه موضعگیــري ایــران در برابر اســرائیل،
موضعی مشــابه دوســتان غربي و حتي روســیه
دارد و اگر درباره برد موشــکهاي ایران معترض
اســت ،به همین دلیل اســت که برخي شعارها و
خطونشانهاي داخلي در این بهانهجویيها مؤثر
است .منطق آقاي ظریف این است که ایران برجام
را با هدف بهرهمندي اقتصادي امضا کرده اســت
و اگر از این هدف منحرف شــود ،چه لزومي به بقا
دارد؟ او اروپا را تشــویق خواهد کرد شــرکتها و
بهویــژه بانکها را ترغیب کنــد که مالحظهکاري
براي آمریــکا را کنار بگذارند و با ایــران کار کنند.
آنها خواهنــد گفت دلیل وجــودي برجام ،امري
امنیتي و براي پیشــگیري از تهدید اســرائیل بوده
است و شــاید توسعه فعالیت موشــکي ایران را
که با توجه به ســابقه جنگ ایــران و عراق براي
ایران اهمیــت دفاعي و حیاتــي دارد ،جایگزیني
براي تهدید هســتهاي تلقي کنند .گفته ميشــود
احتماال موضوع تمدید برجام را از اعتبار ۱۰ســاله
به ۲۵ســاله که مدنظــر ترامپ نیز بــود ،مطرح
کنند .به نظر ميرســد ایران چنین پیشــنهادهایي
را قبول نکنــد؛ اما در تبــادل دیپلماتیک و روابط
بینالمللــي ،ظاهرا اقــدام شــتابزده ترامپ در
بهرسمیتشــناختن قــدس بهعنــوان پایتخــت
اســرائیل ،موجب شد پاسخ مناســبي براي ایران
در قبال بهانهجویيها در برابر تهدید ایران فراهم
شــده باشــد .پاســخ در اعالمیه نهایــي اجالس
فوقالعاده ســران کشورهاي کنفرانس اسالمي با
حضور رئیسجمهور ایران اســت کــه با تأکید به
الزام اســرائیل به اجراي بخشنامههاي شوراي
امنیت درباره خروج از ســرزمینهاي اشــغالي و
منع خانهســازي در این سرزمینها ،خواهان اعالم
دولت فلســطین به پایتختي قدس شده است .به
نظر ميرســد بهاینترتیب در شــرایطي که ایران
خواهان حفظ امتیازات کنوني در روابط دوســتانه
با عراق ،سوریه ،لبنان و ترکیه است و در شرایطي
که آقاي ظریف بارها تأکید کرده که »ایران در هیچ
جنگي در منطقه پیشقدم نخواهد شــد« ،چنین
تلقي شود که ایران خواهان حمایت از تصمیمات
جمعي کشورهاي عربي و اسالمي در حل مسئله
فلسطین است و بتواند بهانه تهدید صلح و امنیت
منطقه از سوی ایران را باطل و منتفي کند.

گفتوگوی ملی یگانهای بیبدیل
امروز اصالحطلبان طالب گفتوگوي مستقیم با
اصولگرایان و همه آنهایی هســتند که دلسوز کشور
و ملت هستند .امروز نسل جوان نیازمند گفتوگوی
شفاف و بیپرده و آزاد با همه مقامات کشور است.
استفاده از روشهای نمایشــی و تجربهشده ،روش
شکســتخوردهای اســت که دیگر امکانــی برای
برونرفت از مشــکالت به همراه نــدارد .نمایندگان
محتــرم مجلس باید بهدور از رفتارهای کلیشــهای
راه را برای یک گفتوگوی ملی و همهجانبه فراهم
کنند .معترضان را بدون حب و بغضهای سیاسی
و جناحــی بپذیریم .آنهــا را ببینیم و صدایشــان را
هرچند باب طبع ما نیست ،بشنویم و با آنها همدلی
کنیم .در این میان برای بازگشــت به یک گفتوگوی
ملــی و همهجانبه باید صداوســیما یک یخشــکنی
بــزرگ را انجام دهد و بهدور از کلیشــههای رفتاری
بســتر این خدمت بزرگ به کشــور را فراهم کند .چه
اینکه پیشــگیری بســیار کمهزینهتر از درمان است.
هنوز نســل انقالب اســالمی فراموش نکردهاند که
شــهید بزرگوار آیتاﷲ بهشــتی شــخصا در رسانه
حاضر میشــد و با همــه مخالفان نظــام به بحث
مینشســت ،الگوی حســنهای که زود به فراموشی
ســپرده شد .اگر شهید بهشــتی با مخالفان نظام این
رفتار نکو را داشت ،این جوانان فرزندان ملت هستند.
این همه جوش و خروششــان طبیعی و بیمرض و
بیغرض اســت .اینهــا هیچگونه تجربــه حرفهای
در عرصههــای سیاســی و اجتماعــی ندارند .اگر ما
وظایفمان را خــوب انجام دادیم و بــه گفتوگوی
ملــی فرصت دادیم و از تنگنظریها فاصله گرفتیم
و مرهمی بر زخــم جوانان آســیبدیده و معترض
گذاشــتیم ،آنوقت همگی با هم در مقابل بیگانگان
ایســتادگی نشان خواهیم داد و سرود سرافرازی را با
هم سر خواهیم داد.

معاون وزیر کشور :بدون تعارف درخواست تنبیه بانکهای خاطی را داریم
شــرق :شاید روزهای ناآرام گذشــته ،وزیر کشور را بر آن
داشــت که با فعاالن اقتصادی بنشیند و گفتوگو کند تا
از البهالی گفتههای آنها ،به گرههای کور اقتصاد برسد و
راهحلی برای بازشــدن آنها بیابد .صدای معترضانی که
از گرانی و بیکاری دادخواهی میکردند ،باعث نشست
مشورتی روز گذشته وزیر کشــور با صاحبان اقتصادی و
کارآفرینان برتــر با محوریت راهکاری برای تقویت تولید
و اشتغال شد .جلسه با گفتههای فعاالن اقتصادی آغاز
شــد؛ اما خبرنگاران از پوشش گفتههای آنها منع شدند
و عنوان شــد تنها اجازه انتشــار گفتههای وزیر کشور و
معاون او را دارند .در نشســت روز گذشــته ،عبدالرضا
رحمانیفضلی ،وزیر کشور ،تأکید کرد :ما در وزارت کشور
متولی شــدیم اگر در اجرای دســتورالعملها کوتاهی و
سهلانگاری شــد ،بهسرعت مســائل را پیگیری کنیم و
برخی مسائل را که نیاز به دستورالعمل جدید دارند ،به
رئیسجمهور ارجــاع دهیم .عبدالرضا رحمانیفضلی،
وزیر کشــور ،پــس از پایــان ارائه نقطهنظــرات بخش
خصوصــی ،بیــان کــرد :ســه بــار بــه معــاوناول و
رئیسجمهور نامه نوشتیم که حاضریم در وزارت کشور
یک کلینیک تولید درست کنیم و همه دستگاهها در این
مجموعه نماینده داشته باشند .او افزود :هدف ما از این
پیشــنهاد ،این اســت که صنایع و واحدهای تولیدی که
از حدی به باال ظرفیت دارند و الزم اســت مرکز دقیقی
مســائل آنها را پیگیری کند ،تحت پوشش این مجموعه
قرار بگیرند .ما در وزارت کشور متولی شدیم اگر در اجرای
دستورالعملها کوتاهی و ســهلانگاری شد ،بهسرعت
مســائل را پیگیری کنیــم و برخی مســائل را که نیاز به
دستورالعمل جدید دارند ،به رئیسجمهور ارجاع دهیم.
بــه گفتــه رحمانیفضلی ،وزارت کشــور سلســله
جلســاتی با بخشهای مختلف داشــته است و تالش
میکنــد از ظرفیت همه برای بهبود امور اســتفاده کند.
این مقام مسئول اعالم کرد :بعد از این جلسه امیدواریم
جلســه دیگری بــه صــورت اختصاصی بــا اتاقهای
بازرگانی ،استادان دانشــگاه ،تولیدکنندگان و استانداران
داشــته باشیم .در این جلســه ،دو ،سه مسئله در دستور
کار قرار میدهیم و اگر الزم باشــد ،وزرای مربوطه نیز به
این نشست دعوت میشوند تا مسائل اصلی حل شود.
او با اشــاره به مباحث مطرحشده در نشست دیروز،
عنوان کرد :نظرات مختلفی از سوی حاضران در جلسه
مطرح شد .رویکرد حاضران نیز رویکرد حل مسائل بود.
به مشکالت ســاختاری نظام برنامهریزی ،بودجهریزی،
ضعف ســاختار اداری و ...اشاره شــد .اینها موضوعاتی
اســت که روی چاالکی و ســرزندگی الزم و اهدافی که
ما دنبال آن هســتیم ،تأثیر منفــی دارد و به نظر من ،این
موانع نمیتواند خواستههای ما را تأمین کند .وزیر کشور
یادآور شــد :انقالب صنعتی دنیا را تکان داد؛ اما امروز با
انقالب مستمر روبهرو هســتیم .هر روز شاهد دگرگونی
در تولیــد و اقتصاد هســتیم؛ بهســرعت تغییرات ایجاد
میشــود و به همان سرعت نیز کشــورهایی که نتوانند
در مسیر توسعهیافتگی گام بردارند ،دچار عقبافتادگی
میشــوند و فاصلههــا زیــاد میشــود .او ادامــه داد:
بــه دالیل تاریخی ،ســاختاری و سیاســی ،مــا به قافله
توســعه قرن  ۱۹و  ۲۰نپیوستیم .همه انباشتگی تاریخی
و عقبافتادگیهــا را باید با ســرعت بــاال جبران کنیم.
رشد هشــتدرصدی اقتصادی که مدنظر مقام معظم
رهبری اســت ،باید با ایمان و اعتقاد محقق شود؛ وگرنه
بــا حرکتهای اصالحیای که انجــام میدهیم ،وصله
و رفوهای انجامشــده و تحقق برنامهها سرعت الزم را

نخواهد داشت .رحمانیفضلی تأکید کرد :باید نگاهمان
را عــوض کنیــم و رویکردها را تغییر دهیــم .باید دید از
ظرفیتهای فراوان کشــور چگونه میتــوان بهره برد.
باید همه عوامل و مؤلفهها را در حوزه توســعه در نظر
بگیریم .ایران جمعیت خوبی دارد که با نظام هماهنگ
اســت و حتی مردم جلوتر از نظام حرکــت کردهاند .او
با اشاره به پتانســیلهای صادراتی کشورهای همسایه،
عنــوان کرد :ما باید در همین  ۱۴تا  ۱۶کشــور همســایه
دنبال بازار باشیم .اگر به این بازارها دسترسی پیدا کنیم،
دیگر به گشــتن دنبال بازار در دوردستها نیاز نخواهیم
داشت .وزیر کشور گفت :ایران از نظر علمی قوی است.
دانشــجویان فعال داریم .مدیران باتجربه داریم .در دنیا
محدودیتــی در جریان انتقال تکنولوژی به کشــورهای
دیگر وجود ندارد و درباره سرمایه نیز وضعیت به همین
شکل اســت ،البته ایران در جریان تحریمها کمی دچار
مشکل در انتقال سرمایه شد ،اما این مشکالت بهسرعت
قابلحل اســت .او افزود :اینکه چرا مــا نمیتوانیم به
سرعت الزم برای پیشرفت برسیم ،نقاط کلیدی است که
باید به آن توجه جدی داشته باشیم .ما قادریم با مدیریت
و سیاستگذاری مطلوب به اهداف خود دست یابیم.
بــه گفته رحمانیفضلــی ،در این دولت نســبت به
دولت قبل حرکتهای خوبی آغاز شده است .نرخ باالی
تورم بهشــدت کنترل شده است .شاهد کنترل رشد تورم
بودهایم .ثبات بیشــتری نســبت به قبل در کشور حاکم
اســت .ارتباطات بیشــتری با دنیا داریم ،اما هیچکدام از
اینها نمیتواند سرعت الزم برای رشد اقتصادی ایران را
تأمین کند .او ادامه داد :در توسعه باید یک روند فزاینده
مستمر و ثابت در حوزههای مختلف وجود داشته باشد،
اما وقتی منحنی حرکتهای اقتصادی کشــور را بررسی
میکنیم ،شــاهد منحنی سینوسی هستیم .وقتی قیمت
نفت باال رفته اســت ،ما پیشرفت کردهایم و با فشارهای
سیاســی دچار رکود شــدهایم .باید این مشکالت را حل
کنیــم .وزیر کشــور گفت :دولت ،توانمنــدی ،ظرفیت و
انگیزه الزم را برای اینکه بدون بخش خصوصی و مردم
کارها را انجام دهد ،ندارد .دولت از اول با همین رویکرد
وارد عمل شده است .قوانین و دستورالعملها بر همین
مبنا اصالح و خیلی از موانع از پیش پا برداشــته شدند،
اما درباره آنچه که انجام نشده است باید بحث کنیم.
او یادآور شــد :در این جلسه نیت ما این است که در
جایگاه وزارت کشــور موضوعاتی را که در دولت مطرح
میشود پیگیری کرده و به اطالع شخص رئیسجمهور
برسانیم تا دستور الزم برای اصالح مسائل صادر شود.
رحمانیفضلی گفــت :آنچه مربوط بــه حوزه من؛
یعنی وزارت کشور است ،اقداماتی است که در استانها و

شهرستانها در چارچوب تصمیمات شورای برنامهریزی
و شــوراهای تخصصی ،انجام میشــود .این جلســه را
گذاشــتیم با این نیــت که چگونه اســتانها را با بخش
خصوصــی هماهنگ کنیم تا موضوعات و مســائلی که
دچار آن هستیم را پیگیری کنیم.
در امنیت داخلی موفق هستیم
او اضافــه کرد :معاونت اقتصادی در وزارت کشــور
ایجــاد کردیم .ایــن معاونت تاکنون خیلــی فعال بوده
اســت .کارگروههای مختلفی ایجاد کردیم .حضور ما در
دولت فعال بوده است .با همان ایرادهای ساختاری که
در رفتار ما حاکم اســت ،تالش کردیم به راه خود ادامه
دهیم .باالخره ما در یک پکیج سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی
و بینالمللی کارها را پیش میبریم .تجربیاتی داریم و در
حوزههای مختلف با همین شرایط ،خیلی موفقیتها را
هم داشــتهایم .در جنگ موفق بودیم .در امنیت داخلی
موفق هستیم .در شرایط منطقه ،کشور ما امن ،مطمئن و
کامال باثبات و پایدار است.
وزیر کشور نگاهی هم به حوادث چند روز اخیر داشت
و این حــوادث را مربوط به تمام کشــورهای دنیا اعالم
کرد .به گفته او ،در آمریکا شــش مــاه درگیر بحث یک
درصد و  ۹۹درصد بودند .آتشســوزی و ...به راه افتاد.
با وجــود رخدادهای اخیر اما بههرحال اصل و اســاس
امنیت پابرجاســت .در اقتصاد باید با روش و سبکی که
داریم ،خود را انطبــاق دهیم .رحمانیفضلی بیان کرد:
مــا در حوزههای ســنتی و قدیمــی عقبافتادگیهایی
داریــم .صنایعــی با تکنولــوژی قدیمــی داریم .قیمت
تمامشده ما به دلیل تکنولوژی پایین ،باالست .بهرهوری
ما مناســب نیســت؛ اما حوزه جدیدی که با آن مواجه
هســتیم ،بحثهای تکنولوژی و تولیــدات دانشمحور
اســت .مقام معظم رهبری همه اینها را بهعنوان اصول
کار در سیاســتهای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند .او
اضافه کرد :درونزایی ،بروننگری و ...در سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتی آمده اســت .بخشــی از این مســائل
در حوزه اختیارات وزیر کشــور و اســتانداران اســت .در
حوزههای اجرائی بیشتر در سطح استانها وظیفه داریم.
تالش کردهایم همه اینهــا را در عمل به نقطه مطلوب
برســانیم؛ اما گاهی موفــق نبودهایم .وزیر کشــور بیان
کرد :نظام اداری ما قدرت و کشــش واگذاری مسئولیت
را نــدارد .ســاختار اداری و قوانین ما و عــادت مدیران
کشش این مسائل را نداشته اســت .در این دولت بیش
از صد اختیار را به اســتانها واگــذار کردهایم .با مباحث
کارشناسی و اصالح و پیگیریهای فراوان ،این کار انجام
شد .او گفت :هنوز تا نقطه مطلوب خیلی فاصله است.
مباحث نشست امروز را حتما به استحضار رئیسجمهور

ﺟﻮاد ﺷﺮفﺧﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
خواهیم رســاند .ما در اســتانها کارگروههای مختلفی
داریم و در سطح وزارتخانه نیز حوزه معاونت اقتصادی
خیلی فعال است .امیدواریم این نشستها عاملی برای
همافزایی بیشتر باشد.
بانکهای غیرفعال تنبیه میشوند
بابک دینپرست ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقهای وزارت کشور ،نیز در گفتوگو با »شرق«
از ارائه گزارشی به رئیسجمهور درباره همکاری شبکه
بانکــی خبر داد .او افزود :گزارشــی بــه رئیسجمهور
میدهیم مبنی بر روند همکاری شــبکه بانکی کشــور
و دســتگاههایی که به نحوی در حوزه تولید و اشــتغال
فعالیت دارند ۶۲ .واحد تولیدی در اســتانهای منتخب
اقتصاد مقاومتی شامل آذربایجانشرقی ،کرمان و لرستان
را بیش از دو ماه مطالعه کردهایم و دقیقا مشــخص شد
از میان بانکهای عامل ،کدامیک همســویی بیشتری با
سیاســتهای دولت در زمینه اجرای برنامههای ابالغی
داشــتند .معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منطقهای وزارت کشور بیان کرد :صراحتا و بدون تعارف
درخواســت تشــویق بانکهای همراه و تنبیه بانکهای
خاطــی را داریم .امیدواریم وزیر کشــور ایــن گزارش را
امضــا و برای رئیسجمهور ارســال کند تا دســتور الزم
در این زمینه صادر شــود .او همچنیــن درباره مباحث
مطرحشــده در نشســت دیروز گفت :در زمینه اشتغال
و تولید براســاس برنامههای دولت بحث شــد .رؤسای
دانشــگاه پیشــنهادهای خود را برای توســعه پایدار در
کشــور ،رونق تولید و افزایش اشــتغال مطــرح کردند.
نظرات خوبی بود .جلسه چالشی هم شد .نتایج خوبی از
نشست دیروز به دست آمد که جمعبندی خواهد شد و
برای رئیسجمهور ارسال میشود .دینپرست همچنین
از تالش برای تدارک نشســتی با حضور بانوان فعال در
حوزه اقتصاد کشــور خبر داد .او افــزود :بانوان فعال در
حوزه اقتصاد کشور که سهم برجستهای در اقتصاد کشور
و ایجاد اشــتغال دارند ،در این نشســت حضور خواهند
یافت .متأسفانه از این بانوان کمتر یاد میشود .براساس
دســتور وزیر ،بانک اطالعاتی از سراسر کشور جمعآوری
کردیــم .حداقل  ۲۰۰نفر از بانوان نخبه کشــور در حوزه
کارآفرینی و اشتغال را شناسایی کردیم ۲۰ .روز دیگر این
نشســت را برای اولینبار در کشور برگزار میکنیم .همه
کسانی که نه دیدهایم و نه میشناسیم؛ اما بخش مهمی
از اشــتغال کشــور را به وجود آوردهاند ،در این نشست
شــرکت خواهنــد کــرد .او همچنین دربــاره مهمترین
مشکالت فعاالن اقتصادی بیان کرد :شرکتکنندگان در
نشست دیروز خواستار ضمانت اجرائی مصوبات کارگروه
تســهیل بودند .آنها خواســتار همکاری بیشــتر شبکه
بانکی بودند .موضوعات تأمین اجتماعی نیز موضوعات
مهمی بود که از ســوی کارآفرینان و نخبگان اقتصادی
کشــور مطرح شــد .معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقهای وزارت کشــور در تکمیل سخنان وزیر
کشور درباره ایجاد کلینیک تولید گفت :موضوع این است
که کارگروه تســهیل رفع موانع تولید را در ســطح کشور
داریم که اســتانها مســئولیت آن را دارند .این کارگروه
در ســطح ملی ،کارگروه رفع موانع تولید است که وزیر
صنعت و معدن ریاســت آن را برعهده دارد .پیشــنهاد
وزارت کشــور ،ایجاد یک مرکز فوریتهای رســیدگی به
مشکالت واحدهای بحرانی اســت .او اضافه کرد :وزیر
کشور پیشــنهاد تشکیل چنین ســاختاری را داد .معاون
اول رئیسجمهور به ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
و وزارت کشور اختیار تام داد تا این مرکز را راهاندازی کند.
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شــرق :با لغو معافیت و اعمال مالیات بر سود ســپرده بانکی در سناریوهای
مختلــف از حداقل پنج درصــد تا حداکثر  ۲۵درصد ،امــکان وصول درآمدی
بهترتیب شــشهزارو  ۹۹۵میلیارد تومان و ۳۴هــزارو  ۹۷۴میلیارد تومان در
سال  ۱۳۹۴برای دولت وجود داشت که بهاینترتیب از دست رفت .به گزارش
وزارت اقتصاد ،در سناریوی وضع مالیات پنجدرصدی ،درآمد حاصل از مالیات
بر سود ســپرده تقریبا دو برابر مالیات بر مشــاغل ۸۱ ،درصد از مالیات حقوق
و حدود ســه برابر مالیات بر ثروت ســال  ۱۳۹۴اســت .بهعبارت دیگر با وضع
مالیات بر سود ســپرده بانکی با نرخ پنج درصد انتظار میرود مالیاتی بیش از
مالیات مشاغل درآمد عاید دولت شود که با تخصیص این بخش از درآمدها به
هزینه جاری ،همین میزان از درآمد نفت قابل تخصیص به طرحهای نیمهتمام
عمرانی خواهد بود .این گزارش تأکید میکند نســبت مالیات به تولید ناخالص
داخلی در ایران در پنج دهه اخیر بین چهار تا هشــت درصد در نوســان بوده
اســت .ازاینرو معرفی پایههای مالیاتی و هدفمندکردن معافیتهای مالیاتی
بــه نحوی که کمترین اختالل را در تولید داخلی ایجاد کند ،یکی از راهحلهای
اساسی برای افزایش سهم مالیات در تأمین هزینههای جاری دولت است .یکی
از ایــن پایههای مالیاتی جدید که میتواند مدنظر قــرار گیرد ،درآمد حاصل از
حذف معافیت مالیاتی مربوط به سود سپردههای بانکی است.
مدیریتمنابعپولیومالی
وضع مالیــات بر درآمد حاصل از ســپردهگذاری در بانکها عالوه بر جنبه
درآمدی برای دولت ،از حیث مدیریت منابع مالی نیز میتواند مفید باشد .چراکه
درحالحاضر که اقتصاد ایران با رکود مواجه اســت ،بازدهی سرمایهگذاری در
بخشهای واقعی اقتصاد در مقایســه با سپردهگذاری در بانکها پایین است.
ضمن اینکه رفتار ترجیحی برای ســپردههای بانکی در نظــام مالیاتی ایران و
مشمولمالیاتبودن درآمد در بخشهای واقعی منجر به اختالف بیشتر حاشیه
ســود این دو نوع سرمایهگذاری میشــود .همین موضوع نیز منتج به آن شده
است که در شرایط کنونی پساندازها در بانکها قفل شوند .شایان توجه است
بعضا این احتمال مطرح میشود که بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و
کاهش نرخ بهره در نظام بانکی ،نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی
و بعضا فعالیتهای غیرمولد سوق یابد که در عمل نیز شناسایی و ردیابی آنها
امکانپذیر نیست که در این ارتباط اوال ایجاد نوسان در بازارهای دیگر به مثابه

هر تغییر سیاســتی دیگر تنها در کوتاهمدت و در یک یا چند دوره اتفاق خواهد
افتاد تا مجددا ثبات و تعادل در بازارها ایجاد شود.
چالشهایوضعمالیاتبرسودسپردهبانکی
با وجود آنکه وضع مالیات بر ســود ســپردههای بانکــی به صورت بالقوه
مزایای بســیاری دارد ،بااینحال باید توجه داشت که در ایجاد یک پایه مالیاتی
جدید باید تعادل میان بخشهای مختلف اقتصادی با نظام مالیاتی به جهت
اثر آن بر رشــد و توسعه اقتصادی رعایت شــود و در نتیجه الزم است قبل از
وضع مالیات بر ســود سپرده ،انواع چالشهای احتمالی مورد توجه قرار گیرد
و برای آنها راهکارهای مناســب اتخاذ شــود .در این زمینه میتوان بهرهگیری
از ابزارهای تشــویقی را هم بر اساس شرایط و مقتضیات بخشها و گروههای
مختلف لحاظ کرد .یکی از این ابزارها در حوزه مالیات ،امتیازات مالیاتی است
که در شــرایط خاص و در کنار تحقق برخی اهــداف موردنظر دولت میتواند
اهداف حمایتی دولــت درخصوص برخی بخشها ،مناطــق یا فعالیتها را
محقــق کند .مصادیق این امتیــازات مالیاتی میتواند در طیف گســتردهای از
تعطیلــی کامل مالیات تا نرخ ترجیحی بیان شــود و نکته بســیار مهم در این
بحث ،تشــخیص و انتخاب صحیح موارد مشــمول است .تشخیص نادرست
در ایــن زمینه نهتنها میتواند تمامی مزایای فوقالذکــر را از بین برده و زمینه
انحراف تخصیــص و توزیع منابع را نیز فراهم کند که در مجموع رفاه جامعه
را کاهش دهد .ازاینرو الزم است در تصمیمگیری نهایی وضع مالیات بر سود
سپردههای بانکی ،برخی چالشها به این شرح مورد توجه قرار گیرد -۱ :یکی
از مباحثی که غالبا بهعنوان مهمترین چالش وضع مالیات بر ســود ســپرده از
آن یاد میشــود؛ وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی است که ممکن است
بر اثر وضع مالیات بر ســود سپرده ،منبعی برای جذب نقدینگیهای سرگردان
شوند .در این ارتباط اگرچه میتوان با طراحی مناسب مالیات بر سود سپرده و
تعیین نرخ مالیاتی بیشتر از نرخ استاندارد بر سود سپرده در مؤسسات غیرمجاز،
تا حد زیادی از انتقال منابع از مؤسسات مجاز به مؤسسات غیرمجاز جلوگیری
کند .با وجود این الزم اســت قبل از وضع مالیات بر ســود سپرده ،ساماندهی و
برخوردهای قانونی با مؤسســات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی به صورت
جدی در دستور کار نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی قرار گیرد .البته وضع
مالیات بر سود سپرده و عهدهدارشدن سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات

تا حدودی میتواند زمینه شناسایی این مؤسسات را فراهم کند -۲ .ایجاد تغییر
در ســاختار تأمین مالی و گرایش به ســمت بازار سرمایه بر اثر وضع مالیات بر
سود ســپرده بانکی با وجود مزایایی که در استفاده از بازار سرمایه برای تأمین
مالی شــمرده میشــود ،به دلیل محدودیتها و عمق کم این بــازار در ایران،
همراه با چالش خواهد بود .بنابراین به موازات اعمال مالیات بر ســود سپرده
باید بســترهای الزم جهت ارتقا و توانمندسازی بازار سرمایه فراهم شود تا در
صورت آزادشــدن نقدینگی از سیستم بانکی ،بازار سرمایه ظرفیت جذب آن را
داشــته باشد -۳ .وضع مالیات بر سود سپرده ،قاعدتا موجب خروج بخشی از
منابع بانکها میشود و این موضوع میتواند تأثیر منفی بر سود بانکها داشته
باشد .بر این اساس انتظار میرود وضع مالیات بر سود سپرده با واکنش بانکها
مواجه شــود که این امر با توجه به توان مالی و قدرت چانهزنی آنها میتواند
اجرای طرح را با چالش مواجه کند .ازاینرو در راستای تعدیل مقاومت بانکها
برای وضع مالیات ،پیشنهاد میشود مالیات در ابتدا با نرخهای پایین وضع شود
و در صــورت ضرورت در ســالهای بعد افزایش یابــد -۴ .یکی از مواردی که
معموال در مقام دفاع از معافیت سود سپرده بانکی مطرح میشود ،حمایت از
اقشار آسیبپذیر و بازنشستگان است که با توجه به قابلیت نفوذ این استدالل
در جامعه ،این موضوع باید در وضع مالیات بر ســود سپرده بانکی مدنظر قرار
گیرد و مالیات با توجه به این مالحظات وضع شود .به عبارت دیگر ارائه دالیلی
با پوشــش حمایتگرایانه از برخی گروهها نباید وضــع این پایه جدید مالیاتی
جدید را تحتالشــعاع قرار دهــد .چراکه عدم وضع مالیات مزبور به ســبب
ایجاد تبعیض مالیاتی ،آسیب بیشتری برای گروههای مورد نظر به همراه دارد.
 -۵نحــوه توزیع و تخصیــص درآمدهــای مالیاتی همواره یکی از ســؤاالت
پیشروی مردم بهویژه در کشــورهایی مانند ایران اســت کــه در آن دولت از
درآمدهای نفتی نیز برخوردار اســت .بنابراین ممکن اســت هنگام وضع پایه
مالیاتی جدید مانند مالیات بر سود سپرده ،مقاومتها و نقدهایی در این زمینه
صورت گیرد .بر این اساس الزم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع و سازمان
امور مالیاتی کشــور با ارائه تحلیلهای آماری ،ضمن ایجاد شــفافیت بیشــتر
درخصوص چگونگی هزینهکرد مالیاتها تالش کند ابهامات موجود دراینباره
را مرتفع کند .همچنین الزم است مصارف خرج درآمدهای مالیاتی در جداول
پیوست بودجه بهطور شفاف به مردم اطالعرسانی شود.

 یکــي از مهمتریــن مطالبــات اینروزهــاي
معترضــان ،مبارزه دولــت با فســاد اقتصادي و
نابرابريهاي اجتماعي است.
نميتوان گفت همه ،اما ميتوان عامل اصلي
نابســاماني و مشکالت معیشتي و اقتصادي مردم
را نشــئتگرفته از رانت و فساد اقتصادي دانست
که مانند موریانــه پایههاي اعتماد و اطمینان بین
مردم و حاکمیت را روزبــهروز ضعیفتر ميکند.
هرچند دالیل وقوع این نوع از فساد در کشورهاي
مختلف متفاوت بوده ،اما تابعي اســت از شرایط
محیطــي ،سیاســتها ،مناســبات اداري ،میزان
توسعهیافتگي و . ...درعینحال ميتوان مهمترین
عوامل بروز یا تقویت فســاد مالي را به شــرح زیر
بیان کرد:
 .۱مناســبات اجتماعي :در جوامعي که روابط
جــاي ضوابط را ميگیرد ،زمینه براي بروز فســاد
بهمراتب بیشــتر از جوامعي اســت که بر مبناي
قوانین مدون و مبتني بر بيطرفي اداره ميشوند.
به نظر ميرسد مؤسسات مالي غیرمجاز بر اساس
روابط توانســتهاند در سراسر کشور شعب خود را
گسترش دهند.
 .۲دخالــت دولــت در اقتصــاد :هرچه میزان
دخالــت و تصديگــري دولت در اقتصاد کشــور
بیشــتر باشــد ،احتمال سوءاســتفاده مدیــران از
ابزارهایي کــه در اختیار دارند نیز بیشــتر خواهد
بود .سوءاستفادههاي صورتگرفته در شرکتهاي
بیمه دولتي یا بانکهــاي دولتي ،نمونهاي از این
دسته از فساد است.
 -۳میــزان پاســخگویي مســئوالن :هرچــه
مســئوالن و مدیران خود را ملزم به پاســخگویي
و پذیــرش مســئولیت ندانند ،خطر وجود فســاد
ســازمانیافته بیشــتر خواهد بود .اکنون زمان آن
رسیده که دولتمردان و ســایر مسئوالن با حضور
در میان مردم مطالبات را با ســعهصدر پاســخگو
باشند.
 -۴انحصــارات ،امتیازات و اختیــارات دولتي:
هرچــه میزان صدور پروانههــاي فعالیت یا ارائه
امتیازات ،در اختیار و انحصار دولت باشــد ،امکان
سوءاستفاده از آن بیشــتر است .مدیران بهراحتي
ميتوانند ماهها از صــدور یک پروانه عادي طفره
بروند ،در این صــورت آنها ميتوانند با افرادي که
نیازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند یا از
آنها رشوه بگیرند.
 -۵سیاســتهاي توســعه اقتصــادي :گاهي
اوقات پروژههاي بزرگ دولتي باعث بهوجودآمدن
شــرایط خاص براي افراد ذينفوذ ميشــوند که
بتواننــد حــق کمیســیون خــود را از پیمانکاران
پروژههــا دریافت کنند یا از طریق ترک تشــریفات
مناقصه ،منافع ملي را تحتتأثیر قرار دهند.
 -۶عرضه کاال و خدمــات با نرخ کمتر از بازار:
در شــرایطي که مســئوالن در این زمینــه اختیار
تصمیمگیري داشــته باشــند ،احتمال بروز فساد
در سطح گســترده افزایش ميیابد .عرضه دالر با
قیمت دولتي یا تســهیالت کمبهــره ،نمونهاي از
اینگونه مفاسد اقتصادي است.
 -۷ضعف سیســتم نظارتــي :در جوامعي که
فســاد مالي به دلیل ضعف نظــام نظارتي وجود
داشــته باشــد ،شــرکاي جرم زیاد شــده و آنگاه
دولتمردان یا مســئوالن نظارتي نیز شــریک جرم
ميشوند.
در این حالــت ،نهادهاي ناظر نقش و جایگاه
خود را از دست داده و تضعیف ميشوند.
 -۸ضعف اصــول اخالقي و اعتقادي مدیران:
چنانچه مدیــران مرتکب اعمال خالف شــوند یا
تخلفهاي خویشاوندان یا هواداران سیاسي خود
را توجیه کنند ،انتظــار عملکرد مثبت و انجام کار
درســت از مردم عادي ،انتظار بیهودهاي ميتواند
باشــد .یکي از مســائلي که باعث بهوجودآمدن
شکاف بین مردم و حاکمیت در اینروزها و کاهش
میزان سرمایههاي اجتماعي در کشور شده ،همین
موضوع ميتواند باشد.
 -۹ضعــف نظام مالیاتســتاني :اگــر قوانین
و مقــررات مالیاتــي واضــح و شــفاف نباشــد و
نظام حســابداري جامع و درســتي براي شفافیت
صورتهــاي مالي وجود نداشــته باشــد ،فرار و
فســاد مالیاتي در ســطح وســیعي رخ ميدهد.
آمارها نشــان ميدهد در برخي کشــورها تمایل
افراد به مشــاغل مالیاتي و گمرکي به دلیل وجود
درآمدهاي جانبي مانند رشوه ،کمیسیون و ...بسیار
باالست.
 -۱۰عرفهــاي اداري :تحقیقــات نشــان
ميدهد ماداميکه اســتخدام و ترفیع بر اســاس
شایستهساالري و مســئولیتپذیري نباشد ،میزان
فســادپذیري افزایــش یافتــه و حســن تعهــد و
مسئولیتپذیري کاهش ميیابد.
به نظر ميرســد یکي از نقاط ضعف کشــور،
نبــود توجه جــدي دولتهاي گذشــته بــه این
موضوع باشــد که خود تأثیر بسزایي در فسادهاي
اتفاقافتاده دارد .حال دولت و ســایر ارکان نظام
باید دســت به دســت هم دهند و بــا همدلي و
هماهنگي بیشــتر ،در راستای ریشهکنکردن فساد
اداري ،اقتصــادي و تأمیــن مطالبات بهحق مردم
ایران اسالمي گام بردارند.

