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طرف دیگر هم من به دنبال یک تغییر رفتار در ســازمان بودم .تغییر
رفتــاردرنگرشبهمردموهمچنینتغییرنگــرشبهمالیاتدربین
همــکارانخــودمودرجامعــه.درجامعــهاعتقــادمبرایناســتکه
میتوانیمســطحسازمانرا در افکارمردمو در دلجامعهباالببریم.
در ایــن زمینه معتقــدم که ما توانســتیم حداقل پیاممــان را به گوش
مردمبرسانیم.بهشعارهاییکهداشتیمپایبندبودیموبهمردمثابت
کردیمکهبهدنبالهمانشــعارهاییرفتیــمکهازابتدامطرحکردیم
یعنــیاعتمــاد،شــفافیت،ســامت،کارآمدی،مسئولیتشناســی،
کاهش هزینههای مالیاتی ،افزایش بهرهوری در امر وصول مالیات و
ارتقایکمیوکیفیدرفعالیتهایسازمان.
ایــنمســألهرادررفتــارمؤدیانوحداقلبخشــیراکهباآنهاســرو
توگوی
کار داریم میبینم .مثالً در ســفرهای اســتانی و در شورای گف 
بخشخصوصیودولتدرهمکالمیبافعاالنوتجاراقتصادیاین
مسأله را کامالً میشود درک کرد .اگر چه ممکن است در رویکردهای
اجراییسازمانانتقاداتومباحثیرامطرحکننداماخودشاناذعان
میکنندکهتغییررفتاردرسازمانمالیاتینسبتبهمالیاتومؤدیان
راکامالًحسمیکنند.اگراجازهداشتمکهاسامیاینافرادکهدرحوزه
فعالیتهــایتجــاریواقتصــادیهمشــخصیتهایبرجســتهای
محسوبمیشوندراذکرکنمحتماًاینکاررامیکردم.
ازســویدیگردنبالیکتغییررفتاردرهمکارانخودمهمبودم.
مــنبههمکارانممیگویمکهمردمدرهرزمینهکهفعالیتمیکنند
بخشــی از درآمدهای خودشــان را بهعنــوان مالیات به مــا میدهند.
نبایدخطیبهعنوانمؤدیوممیزیامردموسازمانمالیاتیبکشیم.
مامیخواهیمبگوییمکهشــریکمردمهستیم.اگربهعنوانشریک
به مــردم نگاه کنیم طــرز رفتار ما تغییر میکند .معنایش این اســت
که با شــریکمان تعامل میکنیم .اگر این شــریک مشــکل داشــت ما
کمکمیکنیممشکلاشحلشود.اگرتخفیفخواستیاتقاضای
تقسیط داشت با او همراهی کنیم .این تغییر الگوی رفتاری به اعتقاد
منتاحدودزیادیمحققشد.
پیچیدهتریــنپرونــدهمالیاتــیکهبــاآنبرخــوردکــردهایدو
همچنین بزرگتریــن پرونده فــرارمالیاتی چــه پروندههایی
بودند؟
واقعیت این اســت که ســازمان مالیاتی به قدری مهــارت دارد که
بتواند پروندهها را بررسی و مورد رسیدگی قرار دهد که من نمیتوانم
تفکیــککنمکــهکدامپرونــدهپیچیدهوکدامنیســت.هــرچقدرهم
پروندههاپیچیدگیداشتهباشدتخصصومهارتکافیبرایحلآن
درســازمانوجود دارد.ممکن اســت درکنار اینپرسش اینسؤال در
ذهنتان باشد که پروندههایی بوده است که نتوانستیم مورد رسیدگی
قراردهیمیافشــارازبیرونواردشــدهباشــدکهبرخیپروندههاراکنار
بگذاریم که پاسخ منفی است .تاکنون حتی یک مورد هم نبوده است
کهتحتفشارهایبیرونیمابهپروندهایرسیدگینکنیم.شایدیکی
از دالیلش این باشــد کــه روز اول اعالم کردم که در زمینه رســیدگی به
پروندههــایمالیاتــینفوذناپذیــرموایــنراهمبگویمکــههیچخط
قرمزی را برای رســیدگی به پروندههای مالیاتی قائل نیستم .پرونده
مربوطبههرکســیباشــدبایدموردرســیدگیقرارگیرد.مثــاًپرونده
بودهکهدرسالهایقبل2یا3میلیاردتومانمالیاتپرداختمیکرد
یاســالهاییبودهکهصورتهایمالیزیانــده ارائهمیکردومالیاتی
پرداختنمیکردولیمابارسیدگیبهاسنادومدارکاینفردمتوجه
موضوعشدیموبهپروندهاشرسیدگیکردیمومؤدیمذکورتاکنون
 700میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اســت و تا ریال آخر حقوق
مالیاتی دولت را از آن گرفتیم .اکنون آن مؤدی بارها با واسطه و بدون
واســطه به من مراجعه کرده و درخواست داشــت که از این به بعد به
ویاعتمــادکنیم.منهمبههمکاراناعــامکردمکهفردیکهحتی
فرارمالیاتیداشتوبعداًدرداممالیاتیقرارگرفتوتمکینکرد،در
اینشرایطهمبهحقوقویتعدینکنیم.
همین االن پروندهای داریم که در آن تخلف صورت گرفته و تبانی
هــم در آن پرونده بــوده و یکی از همکاران ما هم در این جرم شــریک
وی بــوده اســت و 72میلیارد تومان اعتبــار مالیاتــی را از طریق ایجاد
فاکتورهــایجعلــیوصــوریدریافتکردکهایــنرابــهدادگاهاعالم
کردیم و اکنون در حال رســیدگی اســت .پروندههای دیگری هم بوده
اســت.مثالًدراینپروندههاافرادیدرزمینهکاالهایخاصیتجارت
کردندوســودهایکالنیراهمبهدستآوردندولیبهجایپرداخت
مالیات خود این ســودها را به حســاب بســتگان و اطرافیان خود واریز
کردندولیماباتشــخیصوشناســاییاینمواردمالیاتراازآنهااخذ
کردیــم .مبارزه بیامان با فرار مالیاتی سیاســت کلیدی ما محســوب
میشــود.درهمیندوســهمــاهاخیرمــاپروندههاییراموردبررســی
قراردادیمواز 90پروندهموردبررســی 77موردآنهامشــکلداشتو
برایآنها 990میلیاردتومانبرگتشــخیصصادرکردیم.اینراهم
بگویمکهسامانههایمالیاتیبهنحویباسامانههایاطالعاتیدیگر
در حال اتصال اســت که اکثر اطالعات فعاالن اقتصادی در اختیار ما
قرارمیگیرد.
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دولــت یازدهــم بــه آنچــه کــه اصلیتریــن شــعارش قبــل از
انتخابــات بــود ،رســید.دولت روحانــی ســال  92قــول داد
ســانتریفیوژ بچرخــد و چــرخ اقتصــاد هــم بچرخد.طــی
ســه ســال و نیــم فعالیت دولــت یازدهــم در حــوزه اقتصادی
اتفاقهــای بســیار خوبــی افتاد بــه نحوی کــه دولت توانســت
تورمی را که طبق هیچ قاعدهای مســیر افزایشی به خود گرفته
بــود کنتــرل و آن را به ســمت تک رقمی شــدن هدایت کند.در
حوزه صلحآمیز انرژی هستهای هم دولت کارنامه درخشانی
بر جای گذاشــت لذا میتوان گفت دولــت وعدههای خود را با
آنکه دســتش خالی بود محقق کرد.نمی گویم تمام برنامهها
اجرایی شــد ولی اگــر ســال  91را ببینید متوجه خواهید شــد که
ادامــه آن رونــد ایران را به ســمت اقتصــاد ونزوئال میرســاند.
سیاســتهای دولــت نهــم و دهــم منطبــق بر سیاســتهای
اقتصــادی هوگو چاوز بود لــذا با تحلیل شــرایط فعلی ونزوئال
قابــل پیشبینــی اســت کــه اگــر ایــران آن سیاســتها را پــی
میگرفــت فقط در نــرخ تورم رکــورد باالی  120درصــد را ثبت
میکرد.فــرق مــا با اقتصــاد ونزوئال این اســت که آنها شــرایط
گذشتهخودراادامهدادندوهرروزبرفقرآنهاافزونمیشوداما
در ایران آقای روحانی مانع این شد که کشورمان به تزلزل خود
ادامه دهد.یکی از دالیلی که باعث شــد ایران به سمت اعتدال
و تدبیر حرکت کند برجام بود.ایران بواسطه برجام توانست از
تحریمهای آزاردهنده و ویرانکننده به شرایط عادی بازگردد.
اگردستگاهدیپلماسیهوشمندانهجلونمیرفتبهطورقطع
اکنون چرخهای اقتصاد از حرکت ایستاده بود و ما با اقتصادی
روبــهرو بودیم کــه هیچ درمانی بــرای آن وجود نداشــت .بعد
از پیــروزی انقــاب اســامی توافــق برجــام مهمتریــن اتفاق
سیاســت خارجی ایــران بــود که خوشــبختانه دولــت یازدهم
در کارنامــه کاری خود ثبت کرد.برجــام آثار مهمی در معرفی
صحیح چهره عقالنی ایران و تعامل با ســایر کشورها داشت و
توانستیمباحفظمنافعملیبهنتایجخوبیدستپیداکنیم.
نتایــج اقتصادی برجــام در نخســتین قدم ،تأثیــرش را در
صادرات نفــت ایران گذاشــت.قبل از تحریمهــا  2/3میلیون
بشکهصادراتنفتداشتیمکهدرزمانتحریمبهروزانهکمتر
از یک میلیون بشــکه رســید.حال با احیای شــرایط ،مجدداًبه
صادرات  2میلیون بشــکه در روز رسیدیم.آن زمان وقتی نفت
خودمــان را میفروختیــم اختیــار پولمــان را نداشــتیم چراکه
بــه حســابهایی میرفــت کــه در اراده ما نبــود ولــی اکنون به
درآمدهای نفتی تســلط داریم و پول به حســابهای خودمان
میآید و میتوانیم در چارچوب مصوبات بودجه برنامهریزی
و هزینه کنیم.نکته مهم دیگر که باید همگان به آن توجه کنند
گرفتــن ســهم کشــورمان از بازارهای نفــت جهان بــود.از آنجا
کــه ایران در تحریم بود کشــورهای همســایه ســهم خــود را در

بازارهای نفت بیشــتر کردند ولی بــا رایزنیهای صورت گرفته
ســهمیه خود را در اوپک بیشتر کردیم و حقمان را از کشورهای
همسایه گرفتیم.در حوزه پتروشــیمی ،بیمهها ،کشتیرانی و...
نیز دیگر از محدودیتها و تحریمهای ظالمانه خبری نیست
و اکثر بخشها براحتی به فعالیت خــود ادامه میدهند.حال
ســؤال این اســت که برگشــت کشــور به شــرایط عادی کار کمی
بود؟ منتقدان آیا به مسائل عنوان شده توجه کردند؟
پس از جنــگ تحمیلی یعنی زمان مرحوم آقای هاشــمی
رفسنجانی با وجود شرایط بسیار سخت دوران سازندگی رشد
متوســط اقتصاد ایــران  6/5درصد بود که  1/2درصد آن رشــد
جمعیــت و 5/3درصد درآمد ســرانه بود.این در حالی اســت
که در دولت گذشته با وجود وفورمنابع و درآمدهای نفتی ،نرخ
رشــد اقتصادی  5/3درصد بود.حتی در این ســالها یعنی 91
و  92رشــد اقتصادی منفــی و رکود عمیقتر شــد .همچنین در
دولــت نهم و دهم 60درصد درآمد ســرانه را از دســت دادیم.
این آمار گویای آن اســت که در دولت گذشــته چه اتفاقی بر سر
اقتصادکشورآمده است.
در دولــت یازدهــم یــک موقعیت ارزشــمند داشــتیم و آن
ایجــاد 700هزار شــغل بــود اما این عــدد کافی نیســت.از آنجا
که در دولت گذشــته نرخ اشــتغالزایی بســیار پایین بود دولت
یازدهــم بــا حجــم زیــاد نیــروی کار مواجــه شــد.این در حالی
اســت که هر ســال یک میلیون و 200هزار نفر به بازار کار اضافه
میشــوند لــذا500هــزار نفر هنــوز موفق بــه پیدا کردن شــغل
نشــدند.طی ســالهای آینده هم بیش از یک میلیون نفر وارد
بازارکارمیشوند ،اگرتمامکوششدولتهاهمموفقیتآمیز
باشــد حداکثــر 700هزار شــغل ایجاد میشــود لذا بــا توجه به
تــوان اقتصــادی کشــور ،دولــت ،بانکهــا و بخــش خصوصی
اشتغالزایی بیش از این امکانپذیر نیست.لذا حل این معضل
تنهــا با جذب ســرمایه ایرانیــان خارج از کشــور و ســرمایههای
خارجی است.اگر بتوانیم از ســال آینده در جذب سرمایههای
خارجــی موفــق عمل کنیــم اقتصــاد کشــور پیشــرفت خوبی
خواهدکرد.
مســأله دیگــری که دولــت یازدهم با آن دســت بــه گریبان
بــود تخریب دولت بواســطه آمار و ارقــام بود.می گویند دولت
آمارسازیمیکنداماتمامرقمهایعنوانشدهبهاستنادمرکز
آمار اســت.ما با کســی دعوا نداریــم فقط الزم اســت منتقدان
به آمارهای رســمی نگاه کنند کــه در دولتهای قبلی هم آنها
ارائــه میکردند.واقعیت اقتصادی آن چیزی اســت که منابع
آماریمیگویندپسدلیلینداردکهبهخاطرتخریبفعالیت
دولت آمارها را زیر ســؤال برد ؛آمارهایی که مرکز آمار میگوید
سلیقهای نیست و پایه علمی دارد لذا متوجه نمیشوم برخی
چرا تحلیل درستی ندارند و میخواهند بگویند که کاری انجام
نشدهاست.
دولــت یازدهم یکــی از پرکارترین دولتها بــوده و کارنامه
کاری دولت طی ســه سال و نیم هم نشان داد که موفقیتهای
خوبی کســب کرده است.در این دولت سعی شد تصمیمهای
غیرکارشناســی و یــک شــبه گرفتــه نشــود تــا اقتصــاد ایــران با
آرامش ســپری شــود.تمام فعاالن اقتصادی بــر این امر تأکید
دارنــد کــه در دولــت یازدهم تنــش اقتصادی بــه کمترین حد
خود رســید .لذا معتقدم کارنامــه کاری دولت به صورت کامل
قابل دفاع است.

