
  سال سیزدهم - شماره 3175- سه شنبه 14 شهریور  1396

ویژه نامه  دستاوردهای دولت3نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

وزی��ر صنعت ، مع��دن و تجارت 
تاکید کرد : سیاست آتی این وزارتخانه 
بر اتکای بیش��تر بر بخش خصوصی و 
حوزه علم و دانشگاه و اندیشه خواهد 

بود.
محم��د ش��ریعتمداری در آیی��ن 
معارفه وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
افزود : باید در مقابل کس��انی که برای 
مالکیت مشروع حدی تعیین می کنند 
ایس��تاد و حتما مردمی ک��ردن اقتصاد 
بدون بخش خصوصی مقدور نیست.
ش��ریعتمداری اف��زود: ام��روز با نظام 
بانکی مواجهیم که علیرغم همه تالشها 
مش��کالتی دارد و با نرخ بازده زیر 10 
درصد در حوزه ه��ای صنعتی و نرخ 
س��ود تسهیالت بانکی با شرایط امروز 
یعن��ی عمالخوابان��دن بخش صنعت 
کش��ور.وی تصریح کرد : تعلل در این 
زمین��ه تحمل پذیر نیس��ت و با کمک 
مع��اون اول رییس جمهور این معضل 
را باید از پیش  پ��ای صنعت برداریم.
ش��ریعتمداری افزود:اعطای تسهیالت 
ب��ه صنایعی ک��ه اهلیت دارن��د  اصل 
ماجراس��ت و این در حالی اس��ت که  
صادر کنن��دگان کاال و خدمات فنی و 
مهندس��ی به دلیل عدم به��ره مندی از 
مشوق ها مش��کل دارند و در حالی که 
در سال 78  حدود10 هزار میلیارد ریال 
مشوق صادراتی داشتیم این رقم امروز 

صفر است.
وی تاکید ک��رد: در نرخ ارز تابع 
هس��تم  دول��ت  کالن  سیاس��ت های 
اما معتق��دم باید در حوزه مش��وق ها 

قدم های بزرگتری برداریم.به گفته وی 
امروز توجه به امر مشاوره مغفول مانده 
اس��ت و به جا ی یارانه نقدی 42 هزار 
میلیارد  باید برای مشاوره هزینه کنیم و 
صنایع به این حمایت ها نیا ز دارند.وی 
از جمله مهمترین سیاست های وزارت 
متبوع خود را در دولت دوازدهم توجه 
به بخش معدن دانس��ت و در حالی که 
این بخش ظرفیت ه��ای فراوانی دارد 
نهضت اکتش��اف که از سوی مهندس 

نعمت زاده شروع شده ادامه می یابد.
وی ادامه داد : توجه به عدم تقاضا 
در صنایع کوچک و متوس��ط استان ها 
 و نواح��ی  مختل��ف کش��ور بای��د با 
بکار گیری س��ازمان های توس��عه ای 
رفع و رجوع شود و محرومیت زدایی 
، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع روستایی 
از مسوولیت های ماست. شریعتمداری 
افزود: صنعت ن��واور ؛ دانش بنیان و با 
ارزش اف��زوده فوق الع��اده با مصرف 
اندک منابع طبیعی مورد توجه خواهد 
بود و باید حوزه ایجاد ارزش افزوده از 
دانش و نرم افزار را به جای منابع طبیعی 
افزایش دهیم.وی اظهار کرد : مجموعه 
وزارت صنع��ت ، مع��دن و تج��ارت 
در پیگی��ری سیاس��ت های مهن��دس 
نعم��ت زاده جوانتر خواهد ش��د و از 
مجموعه زنان بیشتر و جدی تراستفاده 
می ش��ود ودانشگاه ها حضور فعالتری 
 خواهن��د داش��ت و صنع��ت متحول 
می شود.وی تصریح کرد : با اینکه اعمال 
مدیریت وزارت خانه را در صنایع سم 
می دانم، اما صنایعی که مسوولیت پذیر 

نیستند به خصوص در صنایع بزرگ باید 
برخورد ش��وند تا کش��ور دچار بحران 
نشود، چرا که به اسم خصوصی سازی 
بخ��ش های دولتی مال��ک بخش های 
بزرگ هستند.شریعتمداری گفت: امروز 
از رشد منفی 10.5 درصدی در صنعت 
کش��ور خبری نیست و این شراط برای 
دو سال در زمان ایشان وجود داشت و با 
تالش مهند س نعمت زاده تراز تجاری 
کش��ور بطور بی سابقه ای طی دو سال 
متوالی مثبت ش��د  و بیش از 215 هزار 
واحد نیمه تعطیل و تعطیل با تزریق 16 
هزارمیلی��ارد تومان خون تازه ای تزریق 

شد.
اینک��ه مهن��دس  بی��ان   وی ب��ا 
نعمت زاده نقشه ارزشمندی برای ادامه 
مسیردراختیار قراردادند افزود:درزمان 
مدیریت آقای نعمت زاده در مجموعه 
وزارت صنع��ت فضای کس��ب و کار 

و ارتق��ای ش��اخص ها تالش ه��ای 
زیادی انجام شد و رتبه کشور در این 
ش��اخص از 152 به 120 ارتقا یافت 
و جای��گاه ما از 82 ب��ه 76 در ارتقای 
رقابت پذیری صعود کرد.ایشان رشد 
صنعت را در س��ال 95 به 6.5 درصد 

رساندند.
وزیر صنع��ت ، معدن و تجارت 
 اف��زود:  21 ه��زار واح��د جدی��د با 
سرمایه گذاری 83 هزارمیلیارد تومان 
و 337 هزارنف��ر اش��تغال ایجاد ش��د 
و 172 ط��رح صنعت��ی و معدن��ی با 
س��رمایه گذاری خارجی 8.1 میلیارد 
دالر تصویب شد که 7.1 میلیارد دالر 
آن در مرحل��ه اجرایی ق��راردارد .وی 
ادامه داد : با مدیریت ایشان تامین مالی 
و افزایش مانده تسهیالت بانکی از 71 
هزار میلیارد تومان در سال 92 به 161 
هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید.

سازمان امورمالياتي کشور حائز 
رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي شد

س��یزدهمین جش��نواره ش��هید رجایی 
همزمان با هفته دولت، با ش��عار »تدبیر و امید 
ب��رای تولید و اش��تغال« و ب��ا حضور رئیس 
جمهور، وزرا، تعدادی از مس��ئولین، کارکنان 
و خانواده شهدای دولت، استانداران و مدیران 
س��ازمان های دولتی در محل س��الن اجالس 

سران تهران برگزار شد. 
  جش��نواره ش��هید رجایی هر س��اله به 
منظور شناسایی و تقدیر از تالشگران عرصه 
خدمت  و نهادینه کردن ارتقا و بهبود عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی در سطوح مختلف، به 
 ارزیاب��ی عملکرد یک س��ال این دس��تگاه ها 

می پردازد. برخی از اهداف برگزاری این جش��نواره ش��امل: توس��عه و ترویج فرهنگ عدالت گس��تری، 
مهرورزی و خدمت به مردم در نظام اداری، توسعه و ترویج فرهنگ کار تیمی به جای فرهنگ کار فردی، 
ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم از وضعیت 

عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی، انتخاب، معرفی و تقدیر از برگزیده ها می شود. 
براس��اس ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره از عملکرد سال کاری 1395، خانواده وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با کس��ب باالترین امتیاز در ش��اخص های عمومی و اختصاصی موفق به کس��ب رتبه برتر از بین 
وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و معاونت های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری شد. همچنین سازمان امور 
مالیاتی کش��ور با کس��ب باالترین امتیاز در شاخص های عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه برتر در 
میان سازمان های تابعه دستگاه های دولتی شد. به همین مناسبت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، سیدکامل 

تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رییس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند.
  دستاوردهای سازمان امور مالیاتی جهت احقاق عدالت اجتماعی و اصالح نظام مالیاتی کشور سبب 
گش��ت تا این سازمان باالترین امتیاز را در میان س��ازمان های تابعه دستگاه های دولتی کسب کند. برخی 
از مهم ترین دس��تاوردهای این سازمان ش��امل مواردی می شود که در ادامه به آن اشاره شده است: تنظیم 
مجدد مشوق ها و معافیت های مالیاتی در حمایت از تولید داخلی و افزایش سرمایه گذار؛ اعطای تخفیف ها 
و معافیت های مالیاتی در راس��تای تمرکززدایی و انتقال س��رمایه ها به نقاط محروم کش��ور؛ اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم جهت فراهم کردن ش��رایط برای توسعه فضای کس��ب و کار، رونق تولید و افزایش 
صادرات؛ هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، 
بهداش��ت و درمان، حقوق کارکنان، ش��رکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهش��ی؛ تعدیل معافیت پایه 
متناس��ب با نرخ تورم ساالنه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج طبقه به سه طبقه و 
کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد. سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامه های مختلف 
ت��الش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های مؤثری بردارد که تقس��یط بدهی ه��ای مالیاتی واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت:

بر بخش خصوصی اتکای بیشتری خواهم داشت


