اخبار
پاندمی هزاران شرکت کویت را فلج
کرده است

پاندمی کرونا هزاران شرکت کوچک و متوسط
کویت را به بنبست کشانده است و باعث شده
ت��ا بخش خصوصی که در مرک��ز اهداف این
کشور برای دور شدن از درآمدهای نفتی است،
فلج شود.به گزارش مهر به نقل از رویترز ،پاندمی
کرونا هزاران شرکت کوچک و متوسط کویت را
به بنبست کشانده است و باعث شده تا بخش
خصوصی که در مرکز اهداف این کشور برای
دور ش��دن از درآمدهای نفتی است فلج شود.
دولت کویت که بیش از نیمی از بودجه ساالنه
خود را به پرداخت حقوق شهروندان کویتی که
اکثراً در مشاغل دولتی فعالیت دارند اختصاص
میده��د ،در یک دهه اخیر ش��هروندان را به
ایجاد ش��رکتهای خود تشویق کرده است تا
به شکلی مهندسی شده بخش خصوصی ایجاد
کند.شرکت مدیریت س��رمایهگذاری «مرکز»
در گزارش جدید خود اع�لام کرد :از  ۲۵تا ۳۰
هزار ش��رکت کوچک و متوسط کویتی اغلب
آنه��ا حتی قبل از وق��وع پاندمی با محدودیت
نقدینگی مواجه ش��ده بودن��د و حاال به علت
قرنطینههایمقابلهباکرونانمیتوانندازبنبست
خارج شوند.عبدالعزیز المبارک ،رئیس فدراسیون
شرکتهای کوچک و متوسط کویت ،میگوید:
حدود  ۸٫۶۰۰کارآفرین میگویند در این شرایط
ش��رکت خصوصی خود را رها ک��رده و به کار
دولتیپیوستهاند.
چین سومین بندر پرترافیک جهان
را بست

محدودیتهای سختگیرانه مقابله با ویروس
کرونا در چین باعث ش��د فش��ارها به صنعت
کش��تیرانی جه��ان افزایش یابد .ب��ه گزارش
مهر به نقل از سیانبیس��ی ،محدودیتهای
س��ختگیرانه مقابله با وی��روس کرونا در چین
باعث شد فشارها به صنعت کشتیرانی جهان
افزایش یابد.چین بخش بزرگی از بندر کلیدی
نینگبو ژوشان را که س��ومین بندر پرترافیک
جهان محس��وب میش��ود ،به دنبال ابتالی
تنها یک کارگر به ویروس کرونا ،تعطیل کرد.
مقامات محلی میگویند تمام خدمات خارجی و
داخلی ترمینال میشان بندر ژوشان که به اروپا
و آمریکای شمالی سرویس میدهد ،تا اطالع
ثانوی بسته شدهاند.نیک مارو ،اقتصاددان ارشد
واحد اطالعات اکونومیست میگوید :سیاست
«کرون��ای صف��ر» چین به م��ا میگوید این
آخرین بندری نیست که تعطیل میشود.دان
تیورا ،مدیرعامل گروه سورسینگ اینداستری،
میگوید :مالکان کشتیها احتما ًال هزینه این
اخت�لال را به مصرفکنندگان منتقل خواهند
کرد و قبل از فصل خرید مهم تعطیالت پایان
سال میالدی تورم قیمتهای جهان را بیش از
پیش باال میبرند.
قیمت نفت خام کاهش یافت

قیمت نفت خام در معام�لات امروز ،جمعه
تح��ت تاثی��ر پیشبینی آژان��س بینالمللی
انرژی از کاهش تقاضا در آینده افت کرد.به
گزارش مهر به نقل از سیانبیسی ،قیمت
نفت خام در معام�لات امروز ،جمعه ،تخت
تأثیر پیشبینی آژان��س بینالمللی انرژی از
کاه��ش تقاض��ا در آینده اف��ت کرد.آژانس
بینالمللی انرژی با اش��اره به ش��یوع سریع
کرونای دلتا در جهان ،چش��مانداز تقاضای
نفت خ��ام را کاهش داد.قیم��ت پیشخرید
هر بش��که نف��ت خام برنت دریای ش��مال،
بنچمارک بینالمللی قیمت نفت ،تا س��اعت
 ۸:۹۶به وقت تهران ۰.۵۵ ،درصد افت کرد
و به  ۷۰.۹۲دالر بازگشت.قیمت پیشخرید
هر بشکه نفت خام نیمهسنگین آمریکا هم تا
این لحظه با  ۰.۶۵درصد افت به  ۶۸.۶۴دالر
رسید.شرکت تحقیقاتی بازار نفت ،جیپیام،
اعالم کرد :م��ا پیشبینی میکنیم تقاضای
نفت خام در این ماه در  ۹۸.۳میلیون بشکه
در روز متوقف شود و در ماه آگوست به ۹۷.۹
میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
قیمت جهانی طال افزایش یافت

قیمت جهانی ط�لا در معامالت امروز جمعه
تحت تاثیر رش��د ارزش دالر تقویت ش��د تا
بخشی از ضرر هفتگی خود را جبران کند .به
گزارش مهر به نقل از سیانبیس��ی ،قیمت
جهانی طال در معامالت امروز ،جمعه ،تحت
تأثیر رش��د ارزش دالر تقویت شد تا بخشی
از ضرر هفتگ��ی خود را جب��ران کند.قیمت
خرید نقدی هر اون��س طال در بورس لندن،
اس��پاتگلد ،تا س��اعت  ۸:۱۹به وقت تهران،
 ۰.۱۶درص��د باال آمد و ب��ه  ۱٫۷۵۵.۲۶دالر
رس��ید.قیمت پیشخرید ه��ر اونس طالی
آمری��کا هم تا این لحظه  ۰.۲۷درصد رش��د
کرد و به  ۱٫۷۵۶.۶۰دالر رس��ید.افت ارزش
دالر باعث میشود که قیمت خرید طال برای
دارندگان ارزه��ای غیر دالری کاهش یابد و
تقاضا برای خرید آن باال برود.از س��وی دیگر
به دنبال انتشار گزارش اشتغال ماهانه فراتر از
انتظار آمریکا ،احتمال افزایش زودتر از موعد
نرخ بهره فدرالرزرو کاهش یافته و فشارها از
روی شاخصهای طال برداشته شده است.

حسنوند مطرح کرد؛

تشریح برنامههای کمیسیون انرژی برای بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی

رییس کمیسیون انرژی مجلس از حضور
وزرای پیشنهادی نفت و نیرو در نشست
روز ش��نبه کمیسیون متبوعش برای ارائه
برنامه هایشان خبر داد .فریدون حسنوند
رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،با اش��اره ب��ه برنامههای این
کمیسیون برای بررسی برنامههای وزرای
پیشنهادی نیرو و نفت در این کمیسیون،

گفت :طبق برنامه ریزی های انجام شده
 ۱۰صب��ح ش��نبه آقای محرابی��ان وزیر
پیشنهادی نیرو در کمیسیون حضور پیدا
م��ی کند و برنامه های خود را برای این
وزارتخان��ه برای نمایندگان تش��ریح می
کن��د.وی با اعالم اینکه س��اعت  ۲بعداز
ظهر فردا نیز آقای اوجی وزیر پیشنهادی
نفت در کمیس��یون حض��ور خواهد یافت
و برنامه ه��ای خود را ب��رای نمایندگان

تشریح خواهد کرد ،ادامه داد :طبق برنامه
ریزی های انجام ش��ده قرار است تا سایر
وزرا نیز به کمیسیون آمده و برنامه های
خود را برای اعضای کمیس��یون تشریح
کنند.نماینده اندیمشک در مجلس با بیان
اینکه مجلس احتما ًال فردا تا س��اعت ۱۰
جلسه علنی داشته باشد ،عنوان کرد :پس
از آن وزرای پیشنهادی در مجلس حضور
خواهن��د یافت و به س��واالت نمایندگان

پاس��خ و برنامه های خود را تش��ریح می
کنند.رئیس کمیس��یون ان��رژی مجلس
با اش��اره به اینکه پس از مراسم تاسوعا
و عاش��ورای حس��ینی بررسی صالحیت
وزرای پیشنهادی در صحن مجلس آغاز
خواهد ش��د ،اظهار داش��ت :پس از جمع
بن��دی برنام��ه وزرا در کمیس��یون های
تخصصی مجلس ،هر کمیس��یون درباره
وزرای مربوط به آن کمیسیون گزارشی را

تدوین میکند و گزارش در صحن علنی
پارلمان قرائت خواهد شد.حسنوند تصریح
ک��رد :آقای��ان محرابیان و اوج��ی برنامه
های خ��ود را برای تص��دی وزارت خانه
های نیرو و نفت به کمیسیون انرژی ارائه
داده اند که در حال بررس��ی آن هس��تیم
و فردا نیز برای رفع ابهامات و پاس��خ به
س��واالت نمایندگان در کمیسیون حضور
پیدا می کنند.

موازیکاری؛ عامل توقف

چوب شورای اجرایی فناوری اطالعات الی چرخ مهمترین سامانه مالیاتی

راهاندازی س��امانه مودیان مالیاتی به عنوان
مهمترین اب��زار پیشگیری از ف��رار مالیاتی
مدتهاس��ت به دلیل کارش��کنیهای شورای
اجرای��ی فن��اوری اطالعات و رئی��س دفتر
روحانی ب��ه اغما فرو رفته اس��ت.به گزارش
مهر ،یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم
در اقتص��اد ایران مربوط ب��ه حجم فرارهای
مالیاتی است .میزان فرارهای مالیاتی براساس
اظهارنظر مس��ئوالن ۴۰ ،تا  ۵۰هزار میلیارد
تومان اس��ت؛ اما برخی منابع میزان فرارهای
مالیاتی در ایران را تا سقف  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان هم ب��رآورد میکنند.اما اخیراً امیدعلی
پارس��ا ،رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی آب
پاکی را روی دست تمام گمانهزنیها ریخت
و اعالم کرد :اکنون میزان فرار مالیاتی موجود
در کشور  ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که ۵۰
درصد فرار مالیاتی و مابقی ناش��ی از اجتناب
مالیاتی اس��ت.این در حالی است که به گفته
فرهاد دژپس��ند ،وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی
س��ال  ۹۹دولت فقط  ۱۰هزار میلیارد تومان
بوده اس��ت .یعنی درآمد نفتی یکسال ایران
معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کش��ور
بوده است!
راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی در داالن

موازیکاریها

این فرار مالیاتی وس��یع و آس��ان در کش��ور
حاکی از س��الها شکس��ت سیاست بازرسی
حضوری ممی��زان مالیات��ی ،اظهارنامههای
مالیات��ی و مالیات علی الراس بوده اس��ت.در
تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر
اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام
میش��ود و این موضوع مدتهاس��ت در ایران
قرار اس��ت در ذیل سامانهای به نام «سامانه
پایانههای فروش��گاهی و مودی��ان مالیاتی»
عملیاتی ش��ود اما به نظر میرس��د تاکنون
به علت موازیکاریه��ا و دخالتهای نابجا
راهاندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.
به گفته علیزاده ،معاون سازمان امور مالیاتی
قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت
س��ال  ۱۴۰۰صورت پذیرد و اج��رای قانون
س��امانه مودیان از ابتدای خ��رداد  ۱۴۰۰آغاز
شود.گفتنی اس��ت با آغاز به کار این سامانه،
نظام ممیز مح��وری از بین رفته و مالیات بر
ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت
هوشمند محاسبه میشود تا به همین واسطه
دقت اخذ مالیات باال رفته و مفاسد و فرارهای

خود داشت.

ابه�ام در مش�روعیت قانون�ی تأس�یس

شورای اجرایی فناوری اطالعات

مالیاتی به حداقل ممکن برس��د.بر اس��اس
اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی
از عوامل مهم زمینگیر شدن این سامانه به
موازیکاری سایر دستگاه و علی الخصوص
دخالتهای نابجای ش��ورای اجرایی فناوری
اطالع��ات ،وزارت ارتباط��ات و رئیس دفتر
رئیس جمهور مربوط میشود.
کوروش محمدی ،رئیس مرکز تنظیم مقررات
پایانهه��ای فروش��گاهی و س��امانه مودیان
در گفتوگ��و با خبرنگار مه��ر ،با بیان اینکه
صالحیت ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات
صرف ًا نظارت بر عملکرد دس��تگاهها است و
اعمال سیاس��تگذاری کردن خ��ارج از حیطه
کاری این ش��ورا است ،میگوید :دبیر شورای
اجرایی فناوری اطالعات مدعی اس��ت چون
ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است،
پس این ش��ورا در هر کاری میتواند دخالت
کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

پایانههای فروش��گاهی و س��امانه مودیان با
بیان اینکه اعضای این کارگروه متش��کل از
س��ازمان امور مالیاتی ،بانک مرکزی ،وزارت
ارتباط��ات و فناوری اطالعات ،وزارت صمت
و وزارت اطالعات است ،گفت :تمام مصوبات
و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری
اطالعات که باعث اختالل در روند راهاندازی
این س��امانه شده است باید هر چه زودتر لغو
و تم��ام اختی��ارات مربوط به این س��امانه به
کارگروه مذکور تفویض شود.
محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای
اجرای��ی وزارت ارتباط��ات مبن��ی ب��ر نقش
نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانههای
فروش��گاهی و س��امانه مودیان را رد کرده و
میگوید :اص� ً
لا نمیدان��م وزارت ارتباطات
کجای این پروژه اس��ت و طبق کدام قانون
شورای اجرایی فناوری اطالعات ناظر بر این
پروژه اس��ت؟وی معتقد است دولت سیزدهم
الزم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون
را هموار کند.

به گفته وی ،طبق ماده  ۲۶قانون پایانههای
فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف
مربوط ب��ه راهبری و سیاس��تگذاری اجرای
این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان
مالیاتی گذاش��ته شده است و شورای اجرایی
فناوری اطالعات حق هیچگونه دخالتی را در
این مقول��ه ندارد.رئیس مرکز تنظیم مقررات

بند ح ماده  ۱قانون کارگروه راهبری س��امانه
مودیان و پایانههای فروشگاهی مصوب سال
 ۹۸مجلس ش��ورای اسالمی اذعان میکند:
«به منظور سیاس��تگذاری در چارچوب این
قان��ون کارگروهی با حض��ور نمایندگان تام
االختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای

چوب شورای اجرایی فناوری اطالعات الی

چرخ مهمترین سامانه مالیاتی

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند


دخالته�ای غیرقانونی واعظی و ش�ورای

اجرایی فناوری اطالعات

ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت ،معدن
و تجارت و اطالعات و بانک مرکزی تشکیل
میش��ود».همچنین م��اده  ۲۶ای��ن قانون
میگوی��د« :نظارت بر حس��ن اج��رای این
قانون برعهده کارگروه س��امانه مودیان است
و کارگروه مزبور موظف اس��ت هر شش ماه
گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ارائ��ه کند».ع�لاوه ب��ر آن ،از منظر حقوقی
مصوبات ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات
ت��اب رویارویی ب��ا قانون مودی��ان مالیاتی،
مص��وب مجلس را ندارد .قان��ون مودیان در
زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای
اسالمی اس��ت و تصویب نامههایی از قبیل
مصوبات ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات
از رتبه و اعتبار پایینتری نس��بت به قوانین
عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.
واضح است ،در هیچکدام از مفاد این قانون،
نامی از ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات به
میان آورده نش��ده اس��ت .دلیل دخالت این
شورا در کلیدیترین سامانه مالیاتی کشور که
با مصوب��ات غیرقانونی و بیمورد خود همراه
بوده است ،نامعلوم است.همچنین ابالغ این
مصوبات توسط واعظی ،رئیس دفتر روحانی
که هیچگونه صالحیت��ی در قانون برای وی
پیرامون س��امانه مودیان تعریف نشده است،
جای بس��ی تعجب و نش��ان از بیبرنامگی
دول��ت دوازدهم در واپس��ین روزهای کاری

به گزارش خبرنگار مهر ،فارغ از بحث سامانه
مودیان ،به عقیده برخی کارشناسان حقوقی
به ط��ور کلی مش��روعیت قانونی تش��کیل
شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن،
محل ابهام و شائبه بوده است.شورای اجرایی
فناوری اطالعات که سابقا با نام شورای عالی
فناوری اطالعات فعالیت داشته است ،بعد از
تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور
رهبر انقالب در تاریخ  ۹۴ /۰۶ /۱۴به استناد
بند  ۱حکم انتصاب اعضای جدید این ش��ورا
منحل اعالم شده است .در بند  ۱حکم رهبری
صراحت ًا به انحالل شوراهای عالی مصوب در
گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطالعات)
که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند،
به منظور تحکیم جایگاه فراقوهای ش��ورای
عال��ی فضای مجازی تاکید ش��ده بود.با این
حال ش��ش ماه پس از اب�لاغ حکم رهبری،
شورای عالی فضای مجازی ،شوراهای عالی
انفورماتیک ،اطالع رس��انی و امنیت فضای
تبادل اطالعات (افتا) را منحل اعالم کرد .اما
درباره شورای عالی فناوری اطالعات صراحت ًا
حکم انحالل نداد بلکه نام آن را به ش��ورای
اجرایی فناوری اطالعات تغییر و کلیه وظایف
راهبردی ،سیاستگذاری ،نظارت و هماهنگی
آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.یعنی
عم ً
ال حکم به انحالل این ش��ورا و تشکیل
ی��ک ش��ورای جدی��دی داده ش��د و وزارت
ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای
اجرایی فناوری اطالعات و ارائه آن به شورای
عالی فضای مجازی شد.به عبارت دیگر ،به
نظر میرسد بر اساس دستورات مقام معظم
رهبری ش��ورای اجرایی فن��اوری اطالعات
میبایس��ت به عنوان بازوی اجرایی و تحت
فرمان ش��ورای عالی فض��ای مجازی عمل
کند اما با این حال شاهد بودیم عم ً
ال شورای
اجرایی فناوری به ش��کل خودمختار در حال
فعالی��ت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از
دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس
جمهور به کرسی مینشاند.براین اساس انتظار
میرود دولت س��یزدهم ب��ا حذف تصمیمات
س��لیقهای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم
«پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را
در اولین فرصت فراهم کند.

حل مشکالت اقتصاد کالن با رفتارهای مولکولی

وزیر اسبق صمت از دو نوع برخورد با مشکالت
کالن اقتصادی به صورت اتمی و مولکولی یاد
کرد و پیشنهاداتی به دولت سیزدهم ارائه داد.
به گزارش تس��نیم ،مهدی غضنفری با اشاره
به وضعیت اقتصادی با شروع دولت سیزدهم،
گفت :تورم موضوعی پیچیده اس��ت و اگر بر
اس��اس علم اقتصاد نس��بت بدان پیش بینی
ص��ورت گیرد ،همین گفتگوها ب��ه انتظارات
تورم��ی دامن میزن��د.وی تصریح ک��رد :در
این بین ضمن اینکه ش��فاف و آشکار سخن

برفی تورم هنوز تخلیه نشده است
گلوله
ِ

میگویم ،اما این مالحظه را باید داشته باشم تا
این گفتگو موجب ترس شده یا در فروش کاال
تاثیر بگذارد.غضنفری گفت :اگر در نیمه باقی
مانده سالجاری با کسری بودجه مواجه شویم
و دولت سیزدهم از راهکار دولت دوازدهم برای
تامین کسری بودجه استفاده کند ،وضع تورم
برفی
بدتر خواهد شد.وی با اعالم اینکه گلوله ِ
تورمی که از دولت دوازدهم شکل گرفت ،هنوز
تخلیه نشده است گفت حتی اگر دولت جدید
سیاس��تهایی مجزا اعمال کن��د ،آثار تورمی

فعالیت گذشته در ماههای آینده پدیدار میشود.
غضنف��ری تاثیرات تورم��ی را همراه با تاخیر
دانست و گفت :تیم اقتصادی دولت سیزدهم
باید تالش کند تا مخارج را کنترل و هزینهها
را کاهش دهد و از طرفی در هزینههای جاری
سیاستهای انقباضی داشته باشد .وی گفت:
برخی بر این باورند که دولت باید اوراق چاپ
کند؛ یعنی زیر یکس��ری کاغ��ذ را امضا و در
اختیار پیمانکاران بگذارد .پول را از آنها بگیرد
و به مردم بدهد .در این میان چون پول چاپ

نمیش��ود ،اثر تورمی زیادی ن��دارد ولی یک
بدهی روی دست دولتهای بعدی میگذارد.
غضنفری افزود :به این چکها نرخ بهره هم
تعلق میگیرد و لذا مدام بزرگ و دولت بدهکار
تر میشود.وی ادامه داد :ما چارهای نداریم جز
دولت تولید کننده ثروت داش��ته
اینکه ی��ک ِ
باشیم؛ یعنی سرمایهگذاران را ترغیب و تشویق
کنیم و سرمایه خارجی را جذب کنیم تا راهکار
تجارت خارجی تحکیم شود.غضنفری لزوم بر
طرف کردن موانع کسبوکار را یادآوری کرد

تا آن دس��ته از مردم که پولی در اختیار دارند،
از بازارها و فعالیتهای س��وداگرانه به سمت
فعالیتهایی با ارزش افزوده برای عموم مردم
حرکت کنند.این کارش��ناس حوزه اقتصاد از
اشکاالت اقتصادی را بر این مبنا تعریف
دیگر
ِ
کرد که کابینهها اصوال به صورت اتمی است
ن��ه مولکولی .وزیر اقتصاد ،صمت و ...در برابر
مسائل بزرگ و عمده قرار گرفتهاند .مشکالت
از جزء بزرگتر شده است و لذا باید برخوردی
جمعی صورت گیرد.

حقوق  ۴۴میلیون تومانی مدیر نظام مهندسی به دلیل «کار خاص»

در حالی یکی از کارکنان سازمان نظام مهندسی استان
تهران حقوق  ۴۴میلیون تومانی دریافت کرده که مدیر
مافوق این کارمند معتقد اس��ت این می��زان دریافتی
نجومی نیس��ت .به گزارش تس��نیم ،طی هشت سال
دولت حسن روحانی پرداختهای حقوقهای نجومی
در دس��تگاهها و ارگانهای دولتی به یک رویه عادی
تبدیل شد .در راس این سازمانها ،دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد قرار دارد که همچنان با چراغ س��بز مشاور
رئیسجمه��ور حقوقه��ای نجومی ب��ه کارکنان آن
پرداخ��ت می ش��ود.بهعنوان نمونه برخ��ی از مدیران
میان رده مناطق آزاد حقوق باالی  50میلیون تومانی
دریاف��ت میکنند که در م��واردی از دریافتی مدیران
عامل مناطق آزاد نیز بیش��تر اس��ت .حتی تعدادی از
مدیران روابط عمومی س��ازمانهای مناطق آزاد نیز از
مدیر مافوق خود حقوق بیش��تری دریافت میکنند.از
سوی دیگر به نظر میرسد دریافت حقوقهای نجومی

به سایر دستگاهها و سازمانها تسری پیدا کرده است.
اخی��را خبری درباره دریافت حق��وق حدود  44میلیون
تومانی توس��ط یکی از مدیران سازمان نظام مهندسی
منتشر شد .شخص موردنظر در آخرین ماه بهار امسال
حدود  44میلیون تومانی دریافتی داش��ته اس��ت.فارغ
از اینک��ه این میزان دریافتی بر اس��اس چه معیاری
پرداخت ش��ده ،واکن��ش مدیر مافوق ش��خص مورد
نظر در نوع خود تاملبرانگیز و تاس��فآور اس��ت .وی
در اینباره طی جوابیه ای نوشته است :اوال اعالم کنید
 40میلیون تومان حقوق نجومی اس��ت یا خیر .فقط
یک ماه این اتفاق افت��اده و به دلیل اضافه کاری روز
تعطیل بوده اس��ت.وی بیان کرد :این حقوق به دلیل
یک کار خاص ،انباشت اضافه کار داشته و این حقوق
را دریافت کرده اس��ت.در همین حال س��یدمحمدرضا
میرتاجالدینی نایب رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص

از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی در
مجلس گفت :یکی از مس��ایل مهم مورد مطالبه مقام
معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بارها ایشان
فرمودند ،پرداختهای نامتعارف و غیرمشخص ظلم به
مردم اس��ت و نباید به فراموشی سپرده شود.وی ادامه
داد :موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و
دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی س��ال گذشته
در کمیس��یون برنامه ،بودجه ومحاسبات تصویب شد
اما در نوبت دس��تور صح��ن علنی مجلس قرار گرفت
و امروز تعیین تکلیف ش��د.میرتاجالدینی با بیان اینکه
در این تحقیق و تفحص زمینه ها و بس��ترهای اصلی
ش��کلگیری پرداخته��ای نجوم��ی و نامتعارف باید
گرفته ش��ود ،اظهار کرد :بیش��تر موارد پرداختیهای
نامتعارف در ش��رکت های دولت��ی ،بانک ها ،بیمه ها
و برخ��ی مجموعه های��ی که به صورت مس��تقیم از
دولت بودجه دریافت نمیکنند اما در کل زیرمجموعه

این دس��تگاه ها قرار دارند ،اتفاق افتاده اس��ت.نماینده
مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد :این
مجموعهها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان
را در مجامع خود تصویب می کنند ،همانطور که فیلمی
اخیرا از یکی از جلس��ات آنها در فضای مجازی منتشر
شد .نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ضمن تاکی��د براینکه باید تم��ام دریچههای
پرداختهای نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بس��ته
ش��ود ،افزود :این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و
حقوقی دارد که دیوان محاس��بات کل کشور و کمیته
تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.وی
با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد
کارکن��ان در جلوگیری از پرداخ��ت های نامتعارف در
کشور گفت :اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده ها
به طور کامل و ش��فاف برای مردم ارائه میشد ،شاهد
اینگونه پرداختیها در کشور دیگر نبودیم.
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اخبار
رشیدی کوچی« :خاندوزی» تخصص
باالیی در حوزه اقتصاد دارد

ی��ک عضو کمیس��یون امورداخلی کش��ور و
ش��وراها در مجلس شورای اس�لامی ،تاکید
کرد :وزیر پیش��نهادی اقتصاد علیرغم سن
جوان ،تجرب��ه عالی و تخص��ص باالیی در
ح��وزه اقتصاد دارد .به گزارش ایس��نا ،جالل
رش��یدی کوچی نماینده مردم مرودش��ت در
مجلس ش��ورای اسالمی در صفحه شخصی
خ��ود در توئیتر ،نوش��ت:دکترخاندوزی علی
رغ��م س��ن جوان ،ه��م تجربه عال��ی و هم
تخصص باالی��ی در حوزه اقتصاد دارد ،نکته
اساسی این است که وزارت اقتصاد احتیاج به
وزیری دارد که در حوزه تئوری و علم اقتصاد
آگاه باش��د .بنده این قابلیت را در ایشان می
بینم .با ش��ناختی که از ایشان دارم مطمئنم
در این مس��یر موفق عم��ل خواهند کرد».به
گزارش ایس��نا ،در روز چهارشنبه نامه رسمی
معرفی وزرای کابینه دولت سیزدهم به دست
هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی رسید
و قرار اس��ت در جلس��ه علنی ش��نبه صبح
مجلس اعالم وصول شود .پس از آن بررسی
صالحیت وزرا در کمیسیون های تخصصی
مجل��س کلید خواهد خورد و قرار اس��ت بعد
از تعطیالت عاشورا و تاسوعا ،جلسات علنی
رای اعتماد به وزرا برگزار شود.
کفگیر دولت آمریکا به ته دیگ خورد!

کسری بودجه ماهانه دولت آمریکا به یک رکورد
تاریخی جدید رس��ید .به گزارش ایسنا ،وزارت
خزانه داری آمریکا ب��ا صدور بیانیه ای اعالم
کرد کسری بودجه این کشور در ماه جوالی به
 ۳۰۲میلیارد دالر رسیده که این رقم ،بیشترین
کس��ری بودجه ماهانه در طول تاریخ معاصر
آمریکا بوده اس��ت.با توج��ه به وضعیت وخیم
کرونای��ی مخارج دولت کماکان رو به افزایش
است اما از سوی دیگر سررسید دریافت مالیات
ها برای بسیاری از مالیات دهندگان به تاخیر
افتاده که این مساله به نوبه خود موجب کاهش
محسوس درآمد دولت شده است .طبق اعالم
وزارت خزانه داری آمریکا ،درآمدهای دولت در
ماه جوالی با کاهش قابل توجه  ۵۴درصدی
نسبت به ماه قبل به  ۲۶۲میلیارد دالر رسیده
در حالی که میزان مخارج به  ۵۶۴میلیارد دالر
رسیده است.با در نظر گرفتن  ۱۰ماهه نخست
سال مالی جاری ،کسری بودجه به دو تریلیون
و  ۵۴۰میلیارد دالر رس��یده که اگرچه نسبت
به کس��ری دو تریلیون و  ۸۰۷میلیارد دالری
س��ال مالی قبلی کمتر ش��ده اما کماکان در
سطح بسیار باالیی باقی مانده است .به گفته
یک مق��ام وزارت خزان��ه داری ،اصلی ترین
دلیل رکوردشکنی کس��ری بودجه ماهانه در
ماه جوالی مرب��وط به مخارج کرونایی دولت
ب��وده به ویژه آن که وزارت کار مجبور ش��ده
اس��ت ت��ا ح��دود  ۳۵۹میلی��ارد دالر مزایای
بیکاری پرداخ��ت کند .خبر خوب در این بین
آنکه کس��ب و کارهای آمریکایی به تدریج در
حال احیا هستند و  ۳۲۴میلیارد دالر مالیات به
دولت در این زمان پرداخت کرده اند .تصمیم
بانک مرکزی آمریکا برای رساندن نرخ بهره به
محدوده صفر درصدی انگیزه مهمی در افزایش
تقاضا برای استقراض دولت بوده است.
مصرف سوخت در فصل تابستان
افزایش یافت

رئیس صنف جایگاهداران کش��ور از افزایش
مصرف سوخت در فصل تابستان خبر داد.
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از صدا و س��یما،
اس��داله قلیزاده گفت :امس��ال ب��ا افزایش
نزدی��ک ب��ه  ۲۰درصدی مصرف س��وخت
نس��بت به روزهای مشابه س��ال قبل روبرو
هس��تیم.وی اف��زود :در فص��ل تابس��تان
همزمان ب��ا افزایش گرما ،افزایش ترددها و
استفاده خودروها از کولر شاهد رشد مصرف
هستیم ،وقتی افزایش مصرف اتفاق میافتد
طبیعی است که ش��اهد صفهای طوالنی
مقابل جایگاهها به خصوص در کالنشهرها
باش��یم.قلیزاده درباره راهکارهای افزایش
زم��ان س��وختگیری گف��ت :رعایت برخی
نکات هرچن��د کوچک میتواند کمککننده
باش��د ،مث ً
ال اینک��ه مردم س��عی کنند باک
خ��ودرو را حتی االم��کان پرکنند و به جای
مراجعه چندی��ن باره ،مراجع��ات را کاهش
دهند ،ک��ه البته ای��ن کاه��ش مراجعات و
رعایت پروتکلهایی نظیر استفاده از ماسک
در ایام کرونا بسیار الزم است.وی ادامه داد:
همچنین هنگام ورود به سکوی سوختگیری
باید س��عی کنند درب ب��اک خودرو روبروی
دستگاه سوختگیری (تلمبه) قرار گیرد تا به
راحتی امکان سوختگیری فراهم شود و نیاز
به جابهجایی خودرو نباشد.

