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حوزهسالمتکرمان
نیازمندافزایشتختهای
بیمارستانی

اس��تاندار کرمان گفت :کرم��ان نیاز مبرم به
افزای��ش تختهای بیمارس��تانی داش��ته و هم
اکنون دو هزار تخت بیمارستانی کم دارد .علیرضا
رزمحس��ینی در بازدید س��رزده از بیمارس��تان
مهرگان شهر کرمان اظهار داشت:به دنبال تشویق

بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در حوزه
سالمت هس��تیم .نماینده عالی دولت در استان
کرمان با اش��اره به اینکه در بازدیدهای صورت
گرفته از بیمارستان های یزد مشخص شد که ۵۰
درصد از بیماران بستری شده در این بیمارستان

ها از اس��تان های کرمان و بندرعباس هستند؛
گفت :اگر دو هزار تخت به اقتصاد سالمت استان
کرمان افزوده ش��ود و به تقاضای بیماران پاسخ
داده شود مطمئنا حجم تقاضای قابل توجهی از
یزد به کرمان برگشت خواهد خورد.
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بارندگی در کرمان
کمتر از میانگین کشوری
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه
ای کرمان گفت :متوسط بارندگی ساالنه کشور 250
میلیمتر و اس��تان کرمان  129میلیمتر اس��ت که بر
این اس��اس کرمان کمتر از دو سوم متوسط بارندگی
کشور را دارد.
مسعود نمازیان در گفت و گو با ایرنا افزود :حجم
بارندگی اس��تان کرمان حدود  24میلیارد مترمکعب
اس��ت که نزدیک ب��ه  77درصد برابر ب��ا  18میلیارد
مترمکعب آن تبخیر می شود 3.2 ،میلیارد متر مکعب
در زمی��ن نفوذ کرده و  2.15میلیارد مترمکعب روانه
رودخان��ه های اصلی می ش��ود .وی گفت :بقیه حجم
بارندگی اس��تان در رودخانه های فصلی جریان پیدا
م��ی کند ک��ه  800میلیون مترمکع��ب آن مصرف و
 371میلیون مترمکعب توسط سدها تنظیم می شود.
وی خاطرنش��ان کرد :استان کرمان به  67محدوده
مطالعاتی تقسیم می شود که در این محدوده ها 833
منبع امتحانی وجود دارد و از طریق آنها روند کمیت
و کیفیت آب زیرزمینی مورد مطالعه قرار می گیرد.
اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی
مدی��ر دفتر مطالعات پایه منابع آب اس��تان کرمان
گف��ت :با توجه به اندازه گی��ری های انجام گرفته در
حال حاضر  766میلیون مترمکعب از سفره های آب
زیرزمینی اضافه برداش��ت می شود که نتیجه آن افت
سطح آب زیرزمینی و تخریب آنهاست.
وی اضافه کرد :برای مثال دشت صوغان با متوسط
افت  2.15متر در هر س��ال مواجه می باش��د که در
مجموع از س��ال  75تا  92س��طح آب در این دش��ت
 36.62مت��ر افت کرده اس��ت .نمازی��ان تصریح کرد:
متوسط افت ساالنه در شهرستان کرمان  89سانتیمتر،
زرن��د  137س��انتیمتر ،رفس��نجان  64س��انتیمتر و
س��یرجان  68س��انتیمتر محاس��به ش��ده است .وی
گفت :این روند بهره برداری از آب زیرزمینی عالوه بر
تخریب آنها باعث فرونشست زمین و تخریب ابنیه ها
و تاسیسات ساختمانی می شود به صورتی که میزان
فرونشست تا س��ال  78در دشت زرند  25سانتیمتر،
کرمان  20سانتیمتر و رفسنجان  30سانتیمتر اندازه
گیری ش��ده است .وی از دیگر عواقب افت سطح آب
زیرزمینی را افزایش شدید جابجایی ها و کف شکنی
دانست و افزود :میزان حفاری متوسط سالیانه در استان
کرمان حدود  90کیلومتر اس��ت و اگر هزینه هر متر
را س��ه میلیون ریال در نظر بگیریم متوس��ط سالیانه
 270میلیارد ریال است که زیر زمین به هدر می رود.
بر اساس این گزارش،وزیر نیرو هم به تازگی گفته
اس��ت :با توجه به شرایط خشکس��الی ها ،سال آینده
وضعیت سختی در تامین آب شرب شهرها و کشاورزی
خواهیم داش��ت و فش��ار مضاعفی نیز بر صنعت برق
وارد خواهد شد.
حمید چیت چیان با اش��اره به اینکه از نظر اقلیمی
در شرایط مکانی و زمانی نامناسبی قرار داریم ،افزود:
طی هفت سال گذشته و شرایط خشکسالی ها متوسط
بارندگی از  250میلیمتر به  203میلیمتر کاهش یافته
است .وی اظهار کرد :در سال جاری حدود  18درصد
نس��بت به متوسط سال های گذشته کاهش بارندگی
داش��تیم و می��زان روان آب ها  50درصد و پوش��ش
برفی  40درصد کاهش یافته اس��ت .بانک مرکزی نیز
در گزارشی که بتازگی منتشر کرد با تحلیل وضعیت
بحران آب در کش��ور و الزامات مدیریت آن ،نسبت به
ورود کشور به ش��رایط تنش آبی شدید هشدار داد و
راهکارهای مدیریتی این وضعیت را اعالم کرد .در این
گزارش آمده است :در حالی که متوسط میزان بارندگی
س��االنه در جهان  813میلیمتر است ،میزان بارندگی
در منطق��ه خاورمیان��ه و ایران به ترتیب  217و 228
میلیمتر بوده که کمتر از یک س��وم متوسط بارندگی
جهان است .استان کرمان به دلیل خشکسالی متوالی
(حدود  16س��ال) و برداش��ت بی روی��ه آب از منابع
زیرزمینی بویژه در بخش کش��اورزی شرایط حادتری
دارد ب��ه گونه ای که از نظر تامین آب آش��امیدنی در
وضعیت قرمز است.

برگزاری جشنواره خرید
اینترنتی در استان کرمان

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان
گفت:پ��س از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به بیش
از هف��ت هزار کس��ب و کار الکترونیک��ی و اینترنتی
در کش��ورو در س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و
مدیریت جهادی و به منظور تس��ریع در امور کس��ب
و کارها ،دومین جش��نواره خرید اینترنتی(دوش��نبه
بازار اینترنتی) توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت
اس��تان کرمان هماهنگ با سراسر کشور و با همکاری
اصناف و سایر دستگاههای مرتبط از تاریخ  18لغایت
 25اسفندماه سال جاری برگزار می شود .سلطانی زاده
در ادامه افزود :در این جشنواره فروشگاههای اینترنتی
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از سازمان صنعت،معدن
و تجارت و با در نظر گرفتن تخفیفات مناسب اقدام به
فروش محصوالت خود می نمایند.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح گام بلندی
در راس��تای شکوفایی خرید اینترنتی امن و در فضای
مجازی کشور است،افزود :رونمایی از باشگاه مشتریان
فروشگاههای اینترنتی(نماد) راه اندازی سامانه آموزش
همگانی تجارت الکترونیکی و راه اندازی انجمن مجازی
متقاضیان و دارن��دگان نماد الکترونیکی امن از دیگر
برنامه های جنبی این جشنواره خواهد بود که توسط
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می شود.
آدرس وب سایت جشنواره www.eshopfest.ir

سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان خبر داد

كرمان ،مهیای استقبال از مسافران نوروزي
اقتص�اد کرمان :سرپرس��ت معاونت گردش��گري اداره كل ميراث
فرهنگي،صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان كرمان گفت :كرمان،
آماده استقبال و ميزباني از مسافران نوروزي ديار كريمان است.
محمد جهانش��اهي ،كرمان را يكي از مقاصد گردشگران داخلي و
خارجی خواند و افزود :در يك س��ال اخيرآمار گردش��گران خارجي
استان رو به افزايش بوده كه قابل تامل است.
وي افزود :هرساله قبل از آغاز نوروز تمهيداتي برای حضور مسافران
انديشيده مي شود كه امسال با همكاري بخش خصوصي و مشاركت
مردم ،اين تمهيدات جامع تر و كامل تر اجرا خواهند شد.
جهانشاهي اظهار داشت :مسافراني كه قصد سفر به استان كرمان
را دارند،درخواهند یافت که كيفيت س��فر به استان كرمان در سطح
باالي��ي قرار دارد .سرپرس��ت معاونت گردش��گري اداره كل ميراث
فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان ادامه داد :يكي از
نيازمنديهاي مهم مسافران ارتقاء كمي و كيفي محل اقامت آنها است
كه در حال حاضر شرايط خوبي در استان به وجود آمده و روند رو به
بهبودي را در پيش داريم .وي با اشاره به اجراي طرح تاكسي راهنما
در ايام نوروز  94افزود  :براي باالبردن كيفيت راهنمايي مس��افران،
طرح تاكسي راهنما در ايام نوروز اجرا مي شود.
جهانش��اهي افزود :اين تاكسي ها ارتباط بين واحدهاي اقامتي و
حمل و نقل درون شهري هستند كه در چرخه خدمات گردشگري
قرار مي گيرند.
وي ب��ه وجود  125دفتر خدمات مس��افرتي ب��رای انجام تورهاي

درون استاني اشاره كرد و گفت :راه اندازي دفاتر اطالع رساني ويژه
راهنمايي مس��افران در مبادي اصلي ش��هرها  ،فرودگاه و راه اهن از
برنامه هاي مهم ستاد خدمات سفر استان است.
جهانشاهي افزود :درراستاي ارتقاء كيفيت سفر ميهمانان نوروزي و
دسترسي آسان تر گردشگران به اطالعات و اماكن گردشگري ،بيش
از  500هزار نوع اقالم تبليغاتي چون نقش��ه شهرس��تانها به صورت
مجزا ،بروشور،كتابچه راهنماي سفر،دي وي دي مالتي مديا تهيه و
در ايام نوروز توزيع مي شود.
سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث و گردشگري استان
كرمان خاطرنش��ان كرد :در ايام نوروز  2500نفر ش��يفت راهنماي
گردشگري براي راهنمايي گردشگران فعال خواهند بود.
تورهاي نيم روزه و يكروزه در کرمان برگزار می شود
تورهاي يك روزه توس��ط دفاتر خدمات مسافرتي استان كرمان از
تاريخ يكم تا سيزدهم فروردين ماه  94برگزار مي شود.
محمد جهانشاهي با اعالم این خبر گفت  :توسعه گردشگری در
ایام نوروز همواره نیازمند معرفی جاذبهها و برگزاری تورهای متنوع
گردشگری است كه  125دفتر خدمات مسافرتي در سطح استان به
مناسبت ورود مسافران و گردشگران نوروزي از تاريخ يكم تا سيزدهم
فروردين ماه  94تورهاي يك روزه و نيم روزه را برای بازديد از آثار
تاريخي استان كرمان تدارك ديده اند.
وی افزود  :اين دفاتر تورهاي خود را در قالب شهرهاي كرمان  ،بم ،
جيرفت ،شهربابك ( ميمند)  ،راين  ،شهداد  ،ماهان اجرا خواهند كرد.

جهانشاهي با بیان اینکه همه شهرستانهای استان دارای ظرفیت
مناس��ب جذب گردشگر داخلی و خارجی هستند ،خاطرنشان كرد:
دفات��ر خدمات مس��افرتي بايد تورهای گردش��گری به مقاصد ديگر
ش��هرهاي اس��تان كه داراي جاذبه هاي ناش��ناخته هس��تند را نيز
اجرايي كنند .

شهردارکرمان مطرح کرد

 ۳۶۵میلیارد تومان
بودج ه پیشنهادی سال  94شهرداری

شهردار کرمان گفت :بودج ه پیشنهادی شهرداری کرمان برای سال آینده ۳۶۵ ،میلیارد تومان است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان ،ابوالقاسم سیفالهی در نشست عمومی
شورای اسالمی شهر کرمان ،به ارای ه گزارشی از بودج ه پیشنهادی سال آیند ه شهرداری کرمان پرداخت.

وی گفت :بودج ه سال  ۹۴شهرداری کرمان ،مبلغ  ۳۶۵میلیارد تومان شامل  ۱۰۸میلیارد تومان
جاری و خدمات شهری و  ۲۵۷میلیارد تومان عمرانی پیشنهاد میشود.
س��یفالهی با بیان اینکه بودجه امس��ال ش��هرداری کرمان محقق ش��ده اس��ت ،گف��ت :بودجه
سال93ش��هرداری کرمان نیز ۲۳۵ ،میلیارد تومان شامل  ۹۳میلیارد تومان جاری و خدمات شهری
و  ۱۴۲میلیارد تومان عمرانی است.
ش��هردار کرمان با بیان اینکه تقاضای معاونتهای شهرداری و شهرداریهای مناطق برای بودجه
سال آینده در مجموع سه هزار میلیارد تومان است ،گفت :چون منابع درآمدی به این میزان نیست،
ی بودجه شهرداری را در  ۹محور دستهبندی کردیم.
اولویتها 
س��یفالهی تکمیل پروژههای نیمهتمام ،در نظر گرفتن پروژههای مورد نظر شورای اسالمی شهر،
توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار ،افزایش س��رانه فضای سبز ،احداث مراکز فرهنگی ،اجرای
فعالیتهای زیباسازی در راستای افزایش نشاط و شادابی شهروندان ،اجرای تقاطعهای غیرهمسطح،
رف��ع معضالت ش��هری و ترافیکی و توجه به برنامههای کوتاهم��دت و میانمدت حوزههای مختلف
شهرداری کرمان را از جمله محورهای درنظرگرفته در بودج ه سال آینده شهرداری کرمان برشمرد.
وی همچنین از تصویب و ابالغ لوایح عوارضی و درآمدهای شهرداری خبر داد.

طرح پاالیش جایگاه های عرضه سوخت در کرمان اجرا می شود
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان از
اجرای طرح پاالیش جایگاه های عرضه سوخت در کرمان خبر داد.
به گزارش مهر ،جعفر ساالری نسب در نشست خبری با اصحاب
رسانه به بیان رسالت شرکت نفت در خصوص توزیع هوشمندانه و
سوخت رسانی در ایام نوروز پرداخت .وی گفت :شرکت ملی پخش
ف��رآورده ه��ای نفتی منطقه کرمان دارای  ۹ناحیه ش��امل کرمان،
رفسنجان ،س��یرجان ،بم ،جیرفت ،کهنوج ،شهربابک ،بافت و زرند
و  ۱۹۲جای��گاه فرآورده های نفتی ۷۱ ،جایگاه CNGو پنج مرکز
س��وختگیری هواپیمایی اس��ت .وی همچنین با اشاره به  ۳۰هزار
مصرف کننده خرد ،تصریح کرد :استان کرمان به لحاظ پتانسیل و
ظرفیت های معدنی و طبیعی یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین
استان های کشور است که مورد توجه خاص قرار دارد.ساالری نسب
در بحث توزیع و صیانت از فرآورده های نفتی در استان کرمان نیز
اظهارداشت :این شرکت در سال  ۹۳هیچ گونه مشکلی در این زمینه
نداش��ته و انبار کرمان با  ۳۵۰میلیون لیتر فرآورده هایی همچون
نفت سفید ،بنزین و نفت گاز را شامل می شود.

وجود  ۲۵۰جایگاه عرضه سوخت در کرمان
مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
در ادامه با تاکید بر وجود  ۲۵۰جایگاه عرضه س��وخت در اس��تان
گفت :در سال جاری ۱۹جایگاه در استان افزوده شده است و این
در حالی اس��ت که  ۱۵۰درصد به کیفیت جایگاه ها افزوده ش��ده
و این در نتیجه بحث های تش��ویقی اس��ت .وی همچنین به طرح
پاالیش جایگاه های عرضه سوخت قبل از نوروز هر سال اشاره کرد
و افزود :از اول اس��فند نیز گل گش��ت ها ،کیفیت جایگاه ها را در
سراسر استان بررس��ی می کنند تا کیفیت خدمت رسانی به مردم
در ایام نوروز افزایش یابد .س��االری نسب همچنین از پیوستن ۲۷
جایگاه سوخت در سال  ۹۴خبر داد و گفت :با راه اندازی این جایگاه
ها که اکثر آنها مجتمع هس��تند موافقت ش��ده و این جایگاه ها در
صورتی که مجتمع آنها صددرصد آماده باش��ند ،راه اندازی خواهند
شد که از این میان پنج جایگاه مربوط به شهرستان سیرجان است.
وی ادامه داد :سال سختی را پشت سر گذاشتیم و دولت تدبیر و
امید با وجود همه تحریم ها به خوبی شرایط را مدیریت کرد و این

در حالی بود که طبق مصوبه سازمان محیط زیست در سال جاری
به هیچ نیروگاهی نفت کوره داده نشده است.
راه اندازی سه قرارگاه در مرزهای کرمان
مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی انبار احمدی روشن در
م��دت دو م��اه و  ۱۵روز را یک رکورد توصیف کرد و گفت :در این
انب��ار  ۳۰۰ه��زار فرآورده وجود دارد که روزان��ه  ۱۰.۵لیتر از این
جایگاه خارج می شود و همچنین مشکل تردد ماشین های سنگین
نیز حل ش��ده است .وی با اش��اره به قاچاق سوخت از کشور ادامه
داد :امسال در استان کرمان  ۵۷میلیون لیتر کمتر از سال گذشته
فرآورده ارائه دادیم و انبارهای ما پر از فرآورده های نفتی اس��ت و
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد .
این مس��ئول همچنین از راه اندازی سه قرارگاه در جنوب استان
کرم��ان خبر داد و گفت :ای��ن قرارگاه ها در مرزهای غربی ،جنوبی
و ش��رقی و با هماهنگی نیروی انتظامی راه اندازی ش��ده که تاثیر
زیادی در جلوگیری از قاچاق کاال دارد.

منتخبان محترم هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان
پارلمان بخش خصوصی استان،فصل تازه ای از بالندگی خود را با شما منتخبانی آغاز خواهد کرد که
برگزیدگان عرصه های مدیریتی و اقتصادی استان هستید و بی تردید،این انتخاب ،چشم انداز روشنی
پیش روی نهاد ریشه دار بخش خصوصی قرار خواهد داد .این انتخابات پر شور عالوه بر اینکه گواهی
بر پویایی بخش خصوصی استان کرمان بود ،بار سنگینی نیز بر دوش منتخبان آن برای ارتقای
جایگاه اتاق و اثرگذاری بیش از پیش در توسعه استان گزارده و انجام این رسالت بزرگ ،مستلزم
رعایت امانتی است که در قالب برنامههای انتخاباتی از سوی منتخبان دوره هشتم ،وعده داده شده
است.با تبریک و تهنیت این انتخاب آگاهانه،امید است با اتخاذ تصمیم و رویکردهای مدبرانه در تحقق
این امر ،توفیق یابید و با نگاهی درست و تخصصی به ظرفیت های رسانه ای استان ،بهره الزم برای
تحقق اهداف بخش خصوصی از این ظرفیت در دوره هشتم اتاق گرفته شود.
مجید نعمت الهی
مدیرمسئول هفته نامه «اقتصاد کرمان»

محمدرضا دهقانپور
دبیر شورای سیاستگذاری«اقتصاد کرمان»
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سخن اول

بسترهاي فساد کجاست؟
محمد رضا پور ابراهيمي
عدم پرداخ��ت ماليات،
ش��انه خالي کردن از تعهد
ب��ه آن و ي��ا هم��ان فرار
مالياتي از جمله زمين ه هاي
بروز فس��اد در نظام مالي
و اقتصادي کش��ور و عدم
شفافيت انتش��ار اطالعات
مالياتي ،يکي از زيربناهاي
اصلي در شکل گيري فساد در
سيستم اقتصادي و نظام اداري است .نظام مالياتي
کش��ور در حال حاضر ساز و کار مناسبي براي اخذ
ماليات ندارد و بايد اصالحات اساسي در اين بخش
صورت گيرد .متاس��فانه رقم فرار مالياتي در کشور
باال و بيشترين تمرکز اخذ ماليات بر حقوق بگيران
اس��ت و از برخي اقش��ار مرفه و لژنشين جامعه که
درآمده��اي هنگفت دارند ،کمت��ر از ميزان واقعي،
ماليات اخذ و يا شايد هم به طور کلي فرار مالياتي
دارند .يکي از ضرورت هاي اقتصاد مقاوتي تمرکز بر
درآمدهاي مالياتي اس��ت که اين امر مستلزم ايجاد
يک سيس��تم جامع و کامل در نظ��ام مالياتي مي
باش��د؛ چرا که در کشورهاي پيشرفته ،سهم درآمد
مالياتي بسيار باال است و کار فرهنگي در کشورهاي
صنعتي به گونه اي بر فضاي جامعه تاثير گذاش��ته
که عدم پرداخت ماليات ،به عنوان يک ننگ و کسر
ش��أن اجتماعي به حساب مي آيد .ترديدي نيست
که فرار مالياتي همواره يکي از ريش��ه هاي فساد و
جرم اقتصادي اس��ت ،بنابراين شفافيت مالي منتج
از وج��ود قانون ماليات ،موتور محرکه قطار کاهش
مفاسد اقتصادي خواهد بود.يکي از راهکارهايي که
س��هم ماليات را در بودجه کشور افزايش مي دهد
و ش��ايد بتوان گفت تنها راه درمان اين بيماري در
اقتصاد کشور محسوب مي شود ،اجراي طرح نظام
جامع مالياتي کشور است .بخش زيادي از طرح نظام
جامع مالياتي به اتمام رسيده و در حال نهايي شدن
اس��ت .اين طرح بسيار بزرگ و جامع ،پيشرفت 85
درصدي داشته و چنانچه به مرحله عملياتي برسد،
شاهد افزايش سرعت مهاجرت اقتصاد کشور از نفت
به سمت درآمدهاي مالياتي خواهيم بود و با اجراي
آن ،خألهاي اطالعات��ي در بخش ماليات بر ارزش
افزوده و ماليات مستقيم ،پُر خواهد شد.
در تشريح اين بحث بايد گفت طرح جامع مالياتي
از طرح هاي مهم و ملي کش��ور است و بي شک به
عنوان موتور محرک نظام نوين مالياتي محس��وب
مي ش��ود .افق چش��م انداز طرح جام��ع مالياتي با
توجه به مش��کالت موجود سيس��تم مالياتي کشور
بر سه فرآيند شناسايي و ردگيري جريان اطالعات
فعاالن اقتصادي کشور ،پردازش اطالعات و تشخيص
ماليات و در نهايت وصول ماليات حقه ،متمرکز شده
اس��ت .تحقق درست و اصولي س��ه فرآيند مذکور،
مس��تلزم س��ازماندهي و اجراي س��اير فرآيندهاي
پش��تيبان مرتبط با آن اس��ت .براساس چشم انداز
وض��ع مطلوب که برگرفته از تجربه سيس��تم هاي
ماليات��ي موفق در س��اير کش��ورها اس��ت  ،ثمرات
دس��تيابي به چنين وضعيت��ي ،کاهش هزينه هاي
وصول ماليات ،افزايش رضايت مشتري ،کاهش فرار
مالياتي ،افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد بود .اما
دستيابي به يک سيس��تم مالياتي که بتواند ضمن
وصول تمام درآمدهاي مالياتي دولت ،رضايت تمام
صاحبان منافع س��ازمان را هم تامين کند ،نيازمند
رويکرد سيس��تمي در برخورد با مسائل و مشکالت
مالياتي اس��ت .در صورت اجرايي ش��دن اين طرح
مي توان به بهبود روش هاي دريافت ماليات ،رشد
درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و در
نتيجه کاس��ته شدن چشمگير فساد اميدوار بود .بر
اساس اين طرح ،مکانيزه کردن اطالعات مؤديان به
منظور اس��تقرار نرم افزار يکپارچه مالياتي ،اجرايي
خواهد ش��د .درياف��ت اظهار نامه ،ارس��ال صورت
معام�لات فصل��ي ،دسترس��ي مؤديان ب��ه پرونده
ماليات��ي خ��ود ،برخورداري از امض��اي ديجيتال و
تامي��ن اطالعات مورد ني��از در فرايند الکترونيکي
ک��ردن نظام مالياتي انجام مي ش��ود و با توجه به
موارد ياد ش��ده ،بيش از پيش اهميت اجراي طرح
جام��ع مالياتي و مزاياي بي ش��مار آن آش��کار مي
گ��ردد .اجراي اين طرح تاثير به س��زايي بر اقتصاد
کش��ور خواهد داشت و پياده سازي موفق آن حجم
پروندههاي ناشي از تخلفات مالياتي در قوه قضائيه
را ب��ه حداقل خواهد رس��اند .اين ط��رح همچنين
کمک مي کند تا دادگاه مخصوص تخلفات مالياتي
که معاون امور اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم
ق��وه قضائيه وعده راه اندازي آن را داده اند ،س��ر و
کار کمتري با چنين پرونده هايي داشته باشد .زيرا
مناف��ذ فس��اد مالياتي درحوزه اجرا گرفته ش��ده و
ش��اهد هدر رفتن انرژي قوه قضائيه در بخش هايي
که مي توان از سرمنش��اء مانع آن ش��د ،نخواهيم
بود .طرفه آنکه ،به منظور تامين هزينه هاي جاري
دول��ت از طريق درآمدهاي مالياتي و فاصله گرفتن
از اقتصاد نفت محور ،جلوگيري از انباش��ت ثروت و
شکل گيري فساد و جرائم اقتصادي ،گزينه اي جز
اج��راي کامل و يکپارچه طرح جامع مالياتي وجود
ندارد .پش��توانه قطار قانون مقابله با فساد ،شفافيت
منتج از قانون ماليات کارآمد و حسابرس��ي است و
بدين ترتيب اس��ت که مي ت��وان اميدوار بود همه
اقشار جامعه از پرداخت مالياتي که صرف آباداني و
رونق کشورشان مي شود ،احساس خرسندي نموده
و بر اساس سياقي نظاممند ،سهم عادالنه اي را براي
پيشرفت ايران اسالمي پرداخت نمايند.
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