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نقدی بر نظارت مجلس بر احکام
مالیاتی بودجه
آن گونه که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق
دیروز در بخش خبری ساعت  14اعالم کرد ،حدود
 40هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه سال
آینده از محل برخی از احکام مالیاتی و ورودی
خودروهای خارجی از جمله مربوط به مالیات بر
ارزش افزوده و  ...در نظر گرفته شده که در واقع به
منابعپیشنهادیدولتافزودهاست...اینکهمجلس
بهمنابعمالیاتیبهعنوانمنابعجدیددربودجههای
سنواتی نظر دارد  ،رویکرد خوبی است که در شرایط
تحریمهایظالمانهکهمنابعنفتیوارزیکشورمان
باتنگناهاومحدودیتهای بسیاریمواجهاستمی
تواندمفیدوراهگشاباشداماپرسشاصلیاینجاست
کهآیامجلسنظارتینیزبراجرایاحکاممالیاتیدر
بودجههایسنواتیدارد،اگردولتونهاداجراییآن
(دراینجاسازمانامورمالیاتی)بههردلیلیازاجرای
احکاممالیاتیدربودجهاستنکافکنند نمایندگان
چه برخورد یا تدبیری را در نظر خواهند گرفت و به
اصطالح در این جا مسئله نظارت بر عملکرد دولت
دراجرایاحکاممالیاتیچهمحلیازاعرابدارد؟
طرح این پرسش از آن روست که سال گذشته نیز
مجلساحکامخوبمالیاتیبرایبودجه 99ازجمله
درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مصوب کرد
که اجرا نشد نظیر موضوع دریافت مالیات بر خانه
های لوکس باالی  10میلیارد تومان و خودروهای
لوکس باالی  700میلیون تومان و چند مورد دیگر
کهمتاسفانهتاکنونکهدرماهانتهاییسالقرارداریم
هنوز درگیر بوروکراسی های اداری در سازمان امور
مالیاتیووزارتاقتصاداستودرعملاجرایینشده
 ،در این جا ذکر این نکته ضروری است که اگر احکام
مصوبمالیاتیمجلسدربودجههایسنواتیصرفا
روی کاغذ باشد و فشاری برای نظارت و اجرای آن
وجود نداشته باشد ،به دلیل منابع جدیدی که در
این احکام دیده می شود و تامین نشدن این منابع به
دلیلاجرایینشدنآن،دولتباکسریبودجهمواجه
می شود که با معضالت اقتصادی مثل ایجاد تورم یا
افزایش قیمت ارز نمود می یابد که نتیجه آن کاهش
ارزش پول ملی و اجحاف در حق طبقات ضعیف و
متوسطدرآمدیجامعهاست.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از شاخص
قیمت مصرف کننده نشان می دهد که قیمت
ها در بهمن 99نسبت به دی 2.5،99درصد،
در بهمن  99نسبت به بهمن 48.2 ،98
درصــد و در  12ماهه منتهی به بهمن 99
نسبت به  12ماهه منتهی به بهمن ( 98نرخ
تــورم) به  34.2درصــد رسیده اســت .به این
ترتیب روند تورم ماهیانه پس از سه ماه ،مجدد
صعودی شد .این رقم بعد از رسیدن به 7درصد
در مهرماه ،در بازه زمانی آبان تا دی به ترتیب به
 2 ،5.2و  1.8درصد کاهش یافته بود.
▪رکوردداران تورم ماهیانه

به گــزارش خراسان در این زمینه ،در حالی
خوراکی ها در بهمن امسال نسبت به دی با
رشــد  5.2درصــدی مواجه شــده انــد که این
رقم در دی نسبت به آذر تنها  0.9درصد بوده
اســت .در بین کاالهای خوراکی بیشترین
افزایش ماهیانه قیمت ،مربوط به گروه «قند
و شیرینی» (قند و شکر) ،گروه «سبزیجات»
(خــیــار ،بــادمــجــان ،لوبیا سبز و کــدو سبز)،
گــروه «میوه و خشکبار» (مــوز ،انــار) ،و گروه
«گوشت قرمز و ماکیان» (مرغ ماشینی ،گوشت

گروه های رکورددار تورم ماهیانه
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها

نرخ تورم ماهیانه

قند و شکر و شیرینی

۱۱.۷

میوه و خشکبار

۶.۵

سبزیجات

گوشت قرمز و ماکیان

۵.۸

تفریح و فرهنگ

۳.۹

هتل و رستوران
گروه کاالهای غیر خوراکی

۹.۶

پوشاک و کفش

۴.۵
۳.۴

گوسفند و گوشت گاو) بوده است.از سوی دیگر
و بر خالف خوراکی ها ،کاالهای غیرخوراکی
نسبت به دی ماه کاهش تورم ماهیانه داشته
اند .به طوری که تورم ماهیانه آن ها از  2.3به
 1.1درصد رسیده است.
در این میان ،گروه «هتل و رستوران» (کرایه
تاالر پذیرایی و غذاهای آماده) ،گروه «تفریح و
فرهنگ» (گل طبیعی و لوازم تحریر) و «پوشاک
وکفش»بیشترینرشدقیمتماهیانهرابهخود
اختصاص داده اند .ضمن این که دو کاالی گاز
مصرفی «متوسط قیمت یک متر مکعب گاز
مصرفی» و گوشی تلفن همراه نسبت به ماه
قبل ارزان تر شدند.
▪بار تــورم ماهیانه روی دوش دهک های
پایین

به مــوازات تورم باالتر خوراکی ها در بهمن ،
دهک های پایین تر که خوراکی ها بخش بزرگ
تری از سبد هزینه آن ها را پر می کند ،تورم
بیشتری را تحمل کردند .بر این اساس ،روند
تورم ماهیانه در دهک ها نشان می دهد که
این رقم از  3درصد برای دو دهک اول ،به 1.9
درصد در دهک دهم رسیده است.

وعده های جدید دولت برای کنترل قیمت ها
سازو کار جدید بدون اعالم جزئیات و منطقه ای کردن تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت
همزمان با روند صعودی مجدد قیمت خوراکی
ها از گوشت و مرغ تا میوه و سبزیجات ،رئیس
دفتر رئیسجمهور گفت :در جلسهای با حضور
رئیسجمهور و وزیــران کشاورزی و صمت و
قائم مقام جدید امور بازرگانی ،سازوکاری
برای کنترل قیمت و تامین کاالهای مورد نیاز
شب عید مطرح شد.به گزارش صداوسیما،
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور از
ساز و کار دولت برای کنترل قیمت و تامین
کاالهای شب عید خبر داد و گفت :در جلسهای

که با حضور رئیسجمهور و وزیـــران جهاد
کــشــاورزی و صمت و قائم مقام جدید امور
بازرگانی و بازار برای پایین آمدن قیمتهای
فعلی مرغ و تخم مرغ و تامین کاالهای مورد
نیاز شب عید مانند میوه و آجیل برگزار شد،
سازوکاری مطرح شد.واعظی گفت :وزیران
جهاد کشاورزی و صمت قول دادند با جدیت
ایــن موضوع را دنبال کنند .وی اف ــزود :در
بخش نظارت وزارت صمت نیز حدود ۳۷۰۰
تــا  ۳۸۰۰نفر حضور دارنـــد کــه قــرار است

تجهیزات مــورد نیاز آ نهــا بــرای نظارت نیز
بیشتر ش ــود.در همین حــال قائممقام وزیر
صمت با بیان این که به دنبال منطقهای کردن
تنظیم بازار هستیم،افزود :بازار باید بر اساس
ویژگیهای خاص هر استان و منطقه تنظیم
شود.به گزارش مهر به نقل از وزارت صمت،
محمدصادق مفتح در نشست ویدئوکنفرانسی
با روسای سازمانهای صمت استانی با بیان
اینکهمنطقهایکردنتنظیمبازار باعثسلب
مسئولیت روسای سازمان های صمت استانی

در تنظیم بازار استانهای خود نخواهد شد،
تصریح کرد :منطقهای کردن در واقع تشکیل
مجمع تصمیم گیری کوچک تر برای عملیاتی
کردنتصمیمهاباتوجهبهشرایطخاصاستان
های درون یک منطقه است.قائم مقام وزیر
صمت در امور بازرگانی اضافه کرد :در معاونت
بازرگانی داخلی شش منطقه شکل گرفته
است و میخواهیم که یک تصمیم واحد را در
راستایسیاستهایمعاونتبازرگانیداخلی
به صورت متمرکز اجرا کنیم.

نوآوری و حل مسائل جامعه؛  2ویژگی بارز شرکت دانش بنیان پارت

درسیزدهمینجشنوارهملیکارآفرینانبرترکه
از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار
میشود ،شرکت دانشبنیان پــارت ،پیشرو در
طراحی و تولید سامانههای هوش مصنوعی،
بهعنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شد .این
شرکتدانشبنیانکهبزرگترینمجموعههوش
مصنوعی کشورمحسوب میشود ،توانسته با
فعالیتهایمتنوعخودبهبخشهاییازنیازهای
جامعه پاسخ دهــد .احــراز هویت برخط 3.5
میلیون نفر از متقاضیان ورود به بازار سرمایه و
اعتبارسنجی  2.5میلیون نفر از جمله اقدامات
چشمگیر این شرکت دانشبنیان است .دکتر
علی رســول ـیزاده مدیرعامل ایــن شرکت ،در
گفتوگوییتفصیلیبهتشریحفعالیتهایپارت
پرداخته است.

پارت؛ کارآفرین برتر ملی سال

▪ســاد هســازی و حل مسائل مــردم با هوش
مصنوعی

هوش مصنوعی ابــزاری بــرای افزایش کارایی
و سهولت بیشتر کارهاست .از آغاز فعالیتها،
هدفمان این بود که «دستیار هوشمند اقتصادی
مردم» باشیم و تا جایی که میتوانیم باری از دوش
هموطنانبرداریم.بنابراینتالشکردیمباکمک
فناوری اطالعات و هوش مصنوعی انجام امور
مالی و اقتصادی مردم را ساده کنیم .نتیجه این
تالشها،طراحیسامانههایمختلفبودهاست.
▪اعتبارسنجی

یکی از مسائلی که مردم ما همیشه با آن دست
به گریبان بودهاند ،موضوع دریافت تسهیالت
و وام است .مردمی که میخواهند وام بگیرند و
تسهیالت دریافت کنند ،باید ساعتها در صف
منتظر بمانند و روند اداری دریافت وام را با مشقت
طیکنند.ازاینجهتبهدنبالراهحلاینمشکل
رفتیم.مرآتخوشحسابیمشتریانرامیسنجد
و بر اســاس میزان خوشحسابی ،تسهیالت و
اقساط را تعیین میکند .در این شیوه ،بر اساس
معیارهایی مثل رفتار اعتباری ،شغل ،درآمد
و  ...اعتبار شخص سنجیده میشود .سامانه
اعتبارسنجی مرآت از سال  96توسط شرکت
پارت عملیاتی شد و تاکنون بیش از  2.5میلیون
نفر با این سامانه اعتبارسنجی شدهاند و بر اساس
این اعتبارسنجی نزدیک به  30هــزار میلیارد
تومان تسهیالت بانکی اعطا شده است.

شاخص

مشهد،دراینزمینهبسیارفعالاند.پژوهشهای
دانشگاهی و حضور شرکتهای فعال در حوزه
فناوری اطالعات در این شهر ،باعث شده است
مشهد به قطب علمی رایانش و پردازش هوشمند
کشور تبدیل شود.
تیم فناوری اطالعاتی پارت نیز در مشهد مستقر
است و طراحی و تولید سامانههای پارت بر عهده
آناست.اینتیمعالوهبرایجاداشتغالبرایصدها
نفر از دانشآموختگان برجسته استان خراسان،
آموزش و توانمندسازی عالقه مندان به این حوزه را
نیز دنبال میکند .همچنین همکاری گستردهای
با مراکز آموزشی و پژوهشی مشهد به وجود آورده
است .برای مثال ،در طرح  CO-OPبا دانشگاه
فردوسی مشهد مشارکت دارد و از کنفرانسها
و همایشهای بینالمللی کامپیوتر و مسابقات
برنامهنویسی و ...در دانشگاهها حمایت میکند.
▪آموزش در حوزه فناوری اطالعات و هوش
مصنوعی

▪احراز هویت غیرحضوری

یکی دیگر از اقدامات خوبی که از پیوند هوش
مصنوعی و فناوری اطالعات رقم خورد ایجاد
سامانهایبرایاحرازهویتغیرحضوریوآنالین
افراد بود .با استقبال گسترده مردم از بورس و
همچنین آزادسازی سهام عدالت ،طبق قوانین،
انجام احراز هویت الزامی بود و باعث شد تعداد
زیادی از مردم به کارگزاریها ،دفاتر پیشخوان
و بانکها مراجعه کنند.کاری وقتگیر که با
همهگیری ویروس کرونا مشکالت زیادی را برای
مردم به وجود میآورد .همین امر و درخواست
نهادهای دولتی باعث شد ،شرکت دانشبنیان
در مدتی کوتاه امکان احراز هویت غیرحضوری
را فراهم آورد .نزدیک به  3.5میلیون نفر تاکنون
با استفاده از این سامانه احراز هویت شدند.به
مرور خدمات احراز هویت غیرحضوری در اختیار
نهادهاوسازمانهایدیگرهمقرارمیگیرد.یکی
از این نهادها ،قوه قضاییه است که برای احراز
هویتمراجعانخودازهمینزیرساختاستفاده
میکند.بااینامکان،مردمبرایدریافتخدمات
قضایی میتوانند غیرحضوری اقدام کنند.در

این زمینه ،هر جا نیاز خاصی وجود داشته ،پارت
برای حل آن اقدام کرده است .برای نمونه ،در
حوزه احــراز هویت ،متوجه شدیم که نابینایان
و ناشنوایان عزیز به خدمات ویــژه نیاز دارنــد.
بالفاصله متخصصان جوان ما سرویسهایی را
طراحیکردندتااینعزیزانهمبتوانندازخدمات
استفاده کنند که پس از دراختیار قرار گرفتن این
سرویس ،استقبال زیادی از آن به وجود آمد.
▪پارت؛ دستیار هوشمند اقتصادی مردم

به این ترتیب ،پارت با ارائه سامانههای مختلف
تالش میکند نقش خود را به عنوان دستیار
هوشمند اقتصادی مــردم ایفا کند .سامانه
اعتبارسنجی م ــرآت و سامانه احـــراز هویت
ن موارد بودهاند .اپلیکیشن
فراشناسا دو مورد ای 
سیگنال با  4میلیون نصب فعال یکی دیگر از
محصوالت شرکت دانشبنیان پــارت است.
سیگنال ،اطــاعــات و تحلیلهای مــربــوط به
سرمایهگذاری را در اختیار مردم قرار میدهد
تا با آگاهی بیشتری دست به این کار مهم بزنند.
سامانههای دیگری مانند رسام ،سپام ،ثبتیار،

سهاب و شهاب نیز توسط پارت طراحی شده که
هرکدامخدماتخاصیراارائهمیدهند.عالوهبر
اینها،آکادمیهوشمالی،یکیاززیربخشهای
مهم شرکت دانشبنیان پارت است که افزایش
سوادمالیمردمرادنبالمیکند.باتوانمندسازی
جامعه به خصوص نسل آینده ،مــردم به شیوه
بهتری امور مالی زندگی خود را مدیریت خواهند
کرد .انتشار مجموعه  17جلدی داستانهای
ســواد مالی بــرای کودکان دوره اول دبستان و
مجموعه 27جلدیداستانهایسوادمالیبرای
دانشآموزان دوره دوم دبستان از جمله  60جلد
کتابیبودهکهآکادمیتاکنونمنتشرکردهاست.
برگزاریدورههایآموزشی،سنجشسوادمالیو
اجرای برنامههای ترویجی در صداوسیما از دیگر
اقدامات آکادمی بوده است.
▪مشهد ،قطب علمی رایــانــش و پــردازش
هوشمند در کشور

پیشرفتهوشمصنوعیدرکشورمرهونفعالی 
ت
متخصصان متبحر ایرانی در دانشگاههاست.
دانشگاههای مشهد ،بهویژه دانشگاه فردوسی

فناوری اطالعات و هــوش مصنوعی دو حوزه
جذاب و کاربردی هستند و آینده کسبوکارها
و خدمات با این دو حوزه پیوند خورده است .نو
بودن این موضوعات ،آمــوزش نیروهای جوان
و کارآمد را ضروری ساخته تا برای ورود به بازار
کار آمــاده شوند .بر این اســاس« ،کالج فناوری
اطالعات پارت» راهاندازی شد .هدف این کالج،
آموزش مطالب بهروز و موردنیاز بازار کار به افراد
مشتاق و با استعداد است .تیم فناوری اطالعات
ن نفرات
پارت ضمن آموزش عالقهمندان ،بهتری 
را نیز بهعنوان کارآموز و سپس عضو تیم برای
همکاریدعوتمیکند.درحوزههوشمصنوعی
هم این روش اجرایی شده اســت .مرکز هوش
مصنوعی پارت که بزرگترین مرکز تحقیقات
هوش مصنوعی در کشور اســت ،با کولهباری
از تجربههای عملی در زمینه هوش مصنوعی
«کالج هوش مصنوعی پــارت» را تأسیس کرد.
متبحرترین متخصصان هوش مصنوعی کشور
دراینکالجحضوردارندوبااستفادهازبهروزترین
منابع آموزشی در جهان ،این دانش را در اختیار
داوطلبانواجدشرایطقرارمیدهند.هدفکالج
این است که همه دانش و مهارت این حوزه را به
رایگان در اختیار فرزندان ایرانزمین قرار دهد
تا همه در ساختن آیند ه سهیم باشند؛ آیندهای که
در آن ،هوش مصنوعی کارها را تسهیل میکند.

رکوردشکنی  20ماهه تورم
نقطه ای
همزمان با اوج گیری مجدد تــورم ماهیانه
پس از سه مــاه ،تــورم نقطه ای (رشــد قیمت
ها در بهمن  99نسبت به بهمن  )98نیز
رکوردشکنیکرد.بهطوریکهپسازگذشت
 20ماه ،مجدد از  48درصد عبور کرد و به
 48.2درصد رسید .در این ماه تورم نقطه ای
کاالهای خوراکی قابل توجه است .به طوری
که در شرایطی که این رقم به  67.2درصد
رسیده تنها یک گروه از  9گروه خوراکی رشد
سالیانه قیمت کمتر از  50درصد داشته اند.
با این حال در میان کاالهای غیر خوراکی و در
روندی مخالف ،تنها تورم نقطه ای سه گروه از
 10گروه بیش از  50درصد بوده است.

بازار خبر

یسازد
ایرانجتمسافری۱۰۰نفر هم 
فــارس  -رئیس سازمان هواپیمایی گفت :مقرر
شــده اســت با استفاده از تــوان داخــل و در قالب
تفاهمنامه ســازمــان هواپیمایی و وزارت دفــاع،
هواپیمای جت مسافری  100نفره ایرانی ساخته
شود .تورج دهقانی زنگنه گفت:به عنوان حاکمیت
صنعت حمل و نقل هوایی برنامهریزی کردهایم
که هواپیمای  70نفره و جت  100نفره در داخل
بسازیم،دراین خصوصتفاهمنامهایباوزارتدفاع
به امضا رساندهایم تا بتوانیم از توان نظامی موجود
برای ساخت هواپیماهای تجاری استفاده کنیم.

تمدید فرصت امهال مطالبات
تولیدی ها تا شهریور ۱۴۰۰
مهر  -بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار
مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا
درباره تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای
تولیدی تا پایان شهریور  ۱۴۰۰را به شبکه بانکی
ابــاغ کــرد .بر این اســاس ،بانک ها و موسسات
اعتباریموظفهستندبنابهدرخواستواحدهای
تولیدی مشمول ،مطالبات از آنها را که تمام یا
بخشی از آن غیرجاری شده است ،برای یکبار
و حداکثر به مدت پنج ســال ،با دریافت میزان
(7.5درصــــد) از مانده بدهی و با دوره تنفس
ششماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال
مطالبات مؤسسات اعتباری» ،امهال کند.

سقوط قیمت جهانی طال به پایین
مرز  ۱۸۰۰دالر
ایسنا  -قیمت طال به پایین ترین حد خود در دو
ماه و نیم گذشته و بهای هر اونس طال برای تحویل
فوریبه ۱۷۸۲دالرو ۶۴سنترسید.درمجموع
بهایمعامالتطالازحدودیکهفتهپیش،حدود
 ۷۰دالر معادل  3.7درصد کاهش داشته است.
جفری هالی ،تحلیل گر ارشــد بــازار در شرکت
 OANDAدر این باره گفت :عقب نشینی بازده
اوراق قرضه بلندمدت آمریکا از رکورد باالیی که
اوایل هفته جاری ثبت کرده بودند ،در معامالت
روز جاری از قیمت طال پشتیبانی کرد.

خبر

ادامه فرار مالیاتی از طریق شرکت
های صوری و کارت های بازرگانی
مــعــاون ســازمــان امـــور مــالــیــاتــی از مقابله با
شــرک ـتهــای صـــوری متعلق بــه دارن ــدگ ــان
کار تهای بازرگانی یک بار مصرف و بررسی
تراکنشهای بانکی مشکوک برای جلوگیری
از فرار مالیاتی خبر داد .به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از صدا و سیما ،محمد مسیحی اظهار
کرد :فرار مالیاتی حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان
برآورد میشود که بخش عمدهای از آن مربوط به
تراکنشهایمشکوکبانکیشرکتهایصوری
یا کارتهای بازرگانی یک بار مصرف است .وی با
بیان این که کوتاه کردن فرایندهای مالیاتی نیز
در کاهش فرار مالیاتی موثر بوده است ،افزود:
امسال میزان پروندههای مالیاتی در هیئتهای
حل اختالف  ۲۵درصــد کاهش داشته است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
همچنین درباره دریافت مالیات از امالک لوکس
و خودروهای لوکس افزود :در صورت نهایی شدن
این موضوع در بودجه سال آینده زمینه را برای
اجرای آن فراهم میکنیم .وی گفت :سازمان
امور مالیاتی با اتصال به بانکهای اطالعاتی
وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای
اجرای مصوبه اقدام خواهد کرد.

