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کنایه همتی به بودجه مصوب مجلس 
رئیــس کل بانــک 
مرکزی در یادداشــتی 
توضیحاتــی را درباره 
بودجــه ســال 1400 
کشور ارائه و بر پشتیبانی 
مجلس و دولت از بانک مرکزی در مســیر کنترل 

نقدینگی و تورم تأکید کرد.
در  یادداشت اینســتاگرامی عبدالناصر همتی 
آمده است: از این که بودجه ســال 1400 کشور، 
با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تكلیف و به 

تصویب نهایی رسید جای شكر دارد.
وی تاکید کرد: فارغ از محاســن و ایراداتی که 
می توان به محتــوای بودجه گرفــت، یک نكته 
مشــخص شــد: همه دولتها و مجالس، علی رغم 
انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصالح 
ســاختاری بودجه، نهایتاً به بودجه ای با توان رشد 
باالی نقدینگی رضایت می دهند. همتی نوشــت: 
درحالی که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب 
طرحی، برای اصالح ساختار اداره بانک مرکزی، با 
هدف تقویت استقالل و نیز پاسخگویی بیشتر بانک 
مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره 
های متعدد آن دربرگیرنده احكامی برای تكلیف 
به بانک مرکزی و سیستم بانكی است که نتیجه آن 
می تواند انتشار پول پر  قدرت و رشد نقدینگی باشد.

به گفته وی کنترل نقدینگی و تورم مهمترین 
هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امكان تشدید 
رشد نقدینگی ازناحیه بودجه کشور، یكی از راه های 
کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه 
بانک ها است و این شاید در تناقض با تكالیف بودجه 
و همچنین برنامه خروج از رکــود قرار گیرد. بانک 
مرکزی این انتظار را هــم دارد که دولت و مجلس 
در مســیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک 

مرکزی باشند.
    

مصوبه مجلس حتما بر قیمت 
اینترنت تاثیرگذار خواهد بود

رییس مرکــز ملی 
فضای مجــازی گفت: 
مصوبه مجلــس درباره 
افزایــش 10 درصدی 
مالیات اپراتورها حتما 

روی قیمت بسته های اینترنت تاثیر خواهد داشت.
»ابوالحســن فیروزآبادی« در حاشیه بازدید از 
مرکز مانیتورینگ همراه اول ، درباره مصوبه مجلس 
مبنی بر افزایش 10 درصــدی مالیات اپراتورها به 
دولت گفت: این مصوبه حتما بر قیمت بسته های 

اینترنت تاثیرگذار خواهد بود.
»مهدی اخوان بهابادی« مدیرعامل همراه اول 
نیز در این باره گفــت: اظهارنظر درباره این موضوع 
هنوز زود است.  مجلس شــورای اسالمی در قالب 
الیحه امی در مصوبه ای را به تصویب رســاند که به 
واسطه آن اپراتورها باید حق السهم خود به دولت 
را 10 درصد افزایش بدهند. در این مدت بارها درباره 
تاثیر این مصوبه بر گران شدن بسته های اینترنتی 
صحبت شــد و صاحبنظران این حوزه و البته وزیر 
ارتباطات تاکید کردند این افزایش مالیات صد در صد 
قیمت های بسته های اینترنت را افزایش خواهد داد.

    
جریمه سنگین در انتظار 

استخراج کنندگان رمز ارز در منازل
توسعه ایرانی - 
سخنگوی صنعت برق 
از تعیین جریمه سنگین 
برای استخراج کنندگان 
رمــز ارز در منــازل 
مسكونی عالوه بر ضبط این دستگاه ها و تحویل به 

مراجع قضایی خبرداد.
 مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینكه افزایش 
نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری 
در این بخش شده اســت اظهار کرد: با توجه به این 
موضوع صاحبان سرمایه های خرد، بصورت غیرمجاز 
اقدام به خرید دستگاه های کم بازده می کنند که این 
موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد 
شد. وی با بیان اینكه نصب این دستگاه ها در منازل 
سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسكونی 
و همچنین همسایگان و شبكه برق می شود گفت: 
درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان 
رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که 

رقم بسیار باالیی است، محاسبه می شود.
سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه ریزی 
وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می توانند در 
سطح گسترده این مزارع را در شهرک های صنعتی 
مشخص شده نصب کنند و البته برق آن ها نیز با نرخ 
مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.

رجبی مشــهدی گفت: امیدواریم با همكاری 
مردم و شناسایی مراکز غیرمجاز، تابستان امسال را 

نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

بحث حقوق کارمندان دولت، امسال 
به یكــی از مهم تریــن و پرجدل ترین 
بحث های مجلس در جریان بررســی 

الیحه بودجه سال آینده تبدیل شد.
نمایندگان مجلس پیش بینی های 
صورت گرفتــه در قالب الیحه بودجه را 
پیش بینی مناســبی برای سال آینده 
نمی دانستند. آنها معتقد بودند افزایش 
متوسط ۲۵ درصدی حقوق کارمندان 
دولت سبب می شود شــكاف طبقاتی 
موجود در جامعه ایران افزایش یابد چراکه 
کســانی که حقوق بیشتری می گیرند 
افزایش حقوق بیشــتری را نیز تجربه 
می کنند و کســانی که حقوق کمتری 
دریافــت می کنند بــا افزایش حقوق 
اندک تری مواجه می شوند که همه اینها 
می تواند زمینه را برای برقرار ماندن شكاف 

طبقاتی در جامعه ایران فراهم کند.
دولت امــا با پیشــنهاد نمایندگان 

مجلس بــرای محدودســازی افزایش 
حقــوق مخالفتــی جــدی داشــت. 
پورمحمدی، معاون ســازمان برنامه و 
بودجه در توضیح دالیل مخالفت دولت 
سخنان صریحی در مجلس داشت که 
البته مقبول نمایندگان نیفتاد و در نهایت 
پیشــنهاد دولت برای میــزان افزایش 
حقوق به تصویب نرسید. پورمحمدی 
تاکید داشت که حقوق بگیران با توجه 
به فضای تورمی بین ۳0 تا 40 درصدی 
حق مسلم خودشان می دانند و زندگی 
آینده شان را براســاس همین موضوع 
تنظیم کرده اند، مجلس با تصویب این 
پیشنهاد این را می خواهد از کارمندان و 
بازنشستگان بگیرد و از حلقوم شان بیرون 
بكشد. انتقادات دولتی ها البته نمایندگان 
را برآشفت و در نهایت نیز محدودسازی 
افزایش حقوق، از سوی مجلس انقالبی، 
اقدامی برای کاهش شــكاف طبقاتی 

نامیده شد. 
برخی دیگر نیز بر این اعتقاد بودند که 

محدودسازی افزایش حقوق می تواند 
روند مهاجرت نخبگان از ایران را دامن 
بزند چرا که اساتید دانشــگاه حتی در 
کشورهای اطراف ایران حقوقی به مراتب 
باالتر از ایران دارند و عدم افزایش حقوق ها 
می تواند این فاصله را بیشتر کرده میل 
به مهاجرت را افزایــش دهد. نیروهای 
متخصص در این میان می توانند گزینه 
دوم عدم نفع بری در این شرایط باشند. 
بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر 
ایران برنامه  ای عجیب را در تعیین حقوق و 
دستمزد برقرار کرده و در نتیجه، مهارت و 
دانش افراد نیست که تعیین کننده میران 
حقوقشان در این ساختار است. همین 
مساله سبب می شود نیروهای بامهارت 
به سرعت امكان جذب را در دیگر کشورها 
داشته باشند .  در این وضعیت اما مساله 
حقوق های نجومی یكی از دغدغه های 
مهم در سال های اخیر بوده است. پیش 
از این انتشــار فیش های حقوقی و ورود 
عبارت نجومی بگیران به ادبیات سیاسی 

اقتصادی ایران، میزان حقوق کارمندان 
دولت را زیر ذره بین قــرار داد اما همان 
زمان نیز معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد 
نتیجه این حساسیت باز هم نخبگان را 

در معرض فشار قرار داد. 
هرچند بسیاری از کارمندان دولت 
معتقدند بخش مهمی از طبقه کارمند 
را حداقلی بگیران تشكیل می دهند، اما 
با این حال فاصله دریافتی کارمندان با 
کارگران موضوع قابل مالحظه ای برای 

افكار عمومی تلقی می شد.
ایران چقدر کارمند دارد؟ 

دولت سال هاســت اســتخدام در 
واحدهای تحت تصدی خود را با احتیاط 
ویژه ای بــه انجام می رســاند. آخرین 
آمارهای ارائه شده نشان می دهد نزدیک 
به ۲ میلیون و ۲77 هــزار  نفر در قالب 
رســمی، پیمانی، قراردادی و کارگری 
برای دولت جمهوری اسالمی ایران کار 
می کنند. تعداد کارمندان دولت البته در 
قیاس با کشورهای توسعه یافته و حتی در 
حال توسعه بسیار باالست، از این رو دولت 
در سال های گذشته همواره تالش خود را 
برای کاهش تعداد کارمندان در دستور 
کار قرار داده است؛ تالشــی که به نظر 

می سد چندان موفق نبوده است.
چند درصد کارمندان ایران 

نجومی بگیر هستند؟
دیــوان محاســبات در گزارشــی 
اعالم کرده اســت: تعداد کل کارکنان 
شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات 
وابســته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳4۳ نفر 
هستند که یک ســوم این افراد، حقوق 
نجومی دریافت خواهند کــرد. بر این 
اســاس 1۲۸ هــزار و 710 کارکن این 
شــرکت ها برای ســال آینده حقوق و 
مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان 
دریافت خواهند کرد. از ۵7 شرکت 47 

شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲0 تا ۳0 
میلیون تومان بــه کارمندان می دهند. 
همچنین هشت شرکت بین ۳0 تا 40 
میلیون و دو شــرکت 40 تا ۵۳ میلیون 

تومان پرداختی دارند.
حقوق چند درصد کارمندان 
۲۵درصد افزایش می یابد؟

پــس از کشــمكش های فــراوان، 
افزایش ۲۵ درصــدی حقوق کارکنان 
و بازنشســتگان در شرایطی در مجلس 
مصوب شد که دریافتی های باالی 10 
میلیون تومان مشــمول این ۲۵ درصد 
نشــده و فقط به میزان ثابت دو میلیون 

و ۵00 هزار تومان افزایش حقوق دارند.
مــژگان خانلو، ســخنگوی بودجه 
1400 با اشــاره به آنچه در تبصره 1۲ 
الیحه بودجه سال آینده از سوی دولت 
برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی 
شده بود گفت: پیشنهاد دولت افزایش 
ضریــب حقــوق گروه هــای مختلف 
حقوق بگیر در دســتگاه های اجرایی با 
۲۵ درصد بود و  حداقل پرداختی ســه 
میلیون و ۵00 هــزار تومان پیش بینی 
شــد که این موضوع برای بازنشستگان 
نیز عمومیت داشــت. خانلو با اشاره به 
تغییراتی که در جریان بررســی الیحه 
بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش 
حقوق اعمال و مصوب شده است افزود: 
در نهایت آنچه که مصوب شده به نحوی 
اســت که افزایش حقــوق کارکنان  و 
بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست 
و نسبت به آخرین حكم کارگزینی آنها 
در ســال 1۳۹۹ اعمال می شود، اما این 
۲۵ درصد مشــمول تمامی کارکنان و 

بازنشستگان نمی شود.
سخنگوی ســتاد بودجه با اشاره به 
مصوبه مجلس مبنی بــر اینكه میزان 
افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال 
جاری نباید بیش از دو میلیون و ۵00 هزار 

تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط 
حقوق های باالی 10 میلیون تومان به 
هیچ عنوان مشمول افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون 
و ۵00 هزار تومان به آنها اختصاص پیدا 
می کند. این مقام مســئول در سازمان 
برنامه و بودجه یادآور شد که در هر حال 
آنچه که توسط شورای نگهبان تأیید و به 
عنوان قانون ابالغ شود الزم االجرا خواهد 
بود. این تغییرات درحالی اعمال می شود 
که پیش از این در سال 1۳۹۸ هم افزایش 
حقوقی که مجلس مصــوب کرد بدون 
ضریب و با رقم ثابت 400 هزار تومان بود 

که مدت ها مورد بحث قرار داشت.
از ســویی اکنون این موضوع مطرح 
است که با حذف درصد افزایش حقوق 
برای دریافتی بــاالی 10 میلیون تومان 
تا چه حد پرداختی متناســب  با سوابق، 
تحصیــالت جایــگاه کاری و وضعیت 
کارکنان  و بازنشســتگان اعمال شده و 
مبنای تعیین این رقم دو میلیون و ۵00 
هزار تومان چیســت؟ به نظر می رسد 
بودجه در ایستگاه پایانی، یعنی شورای 
نگهبان به زودی تعیین تكلیف شود اما 
ساختار حقوق و دستمزد در ایران نه تنها 
برای کارمندان که برای کارگران همچنان 

نیازمند بازنگری و اصالح باقی بماند. 

حقوق کارمندان به ایستگاه پایانی رسید 

تشدید عقب ماندگی حقوق از تورم در سال صفر
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰: 

افزایش حقوق کارکنان  و 
بازنشستگان بیش از ۲۵ 
درصد نیست و نسبت به 
آخرین حکم کارگزینی 

آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال 
می شود، اما این ۲۵ درصد 
مشمول تمامی کارکنان و 

بازنشستگان نمی شود

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینكه موافق اخد مالیات 
از اینفلوئنسرها هستیم، گفت: اجرای مالیات خانه های خالی 
عمال در بودجه 1400 دیده می شود، با این قانون که امسال در 
مجلس تكرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال 

خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.
به گزارش ایلنا، امیدعلی پارســا، رئیس ســازمان امور 
مالیات درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای 
مجازی با بیش از ۵00 هــزار دنبال کننده و تعیین و تكلیف 
موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و 
غیره اظهار کرد: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی 
پیشنهاد نمایندگان مجلس اســت و دولت این پیشنهاد را 
نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالكان صفحات 
اینستاگرامی یا اینكه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران 
یک شــخص )fan page( که نســبت به انجام تبلیغات 
اقدام می کنند، مورد بحث اســت، در آیین نامه اجرایی باید 

 این موضوعات به گونه ای تنظیم شــود که قابل اجرا باشد.
وی با بیان اینكه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است 
اما اجرایی کردن آن به گونه ای که انصاف و کارایی رعایت شود، 
باید در آیین نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده 
هستم چراکه فرقی نمی کند که منشــا درآمد چه باشد، از 
حدی باالتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در 
بحث اخذ مالیات از خانه های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم 
بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: 
طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص 
خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان 
امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون 
مالیات را به اجرا می رساند. پارسا افزود: با کالس چک اطالعات 
مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می شود. سازمان امور 
مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به 
عنوان خانه های خالی ارایه می دهد. وی با بیان اینكه اجرای 
مالیات خانه های خالی عمال در بودجه 1400 دیده می شود، 
گفت: با این قانون که امسال در مجلس تكرار شد و نوع قانون 
که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول 
مالیات شود. رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال 
که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می شود، گفت: با 
توجه به قانون، عمال وصول مالیات از خانه های خالی از مرداد 

ماه سال 1400 آغاز می شود.

دبیر ســتاد تنظیم بازار از تعیین ۸0 نقطه در میادین 
میوه و تره بار شهر تهران و شهرستان های اطراف به عنوان 
غرفه عرضه مســتقیم میوه و همچنین افزایش خروجی 
سردخانه ها طی 10 روز آینده خبر داد و درباره وضعیت بازار 
روغن گفت: مشكلی در تامین و توزیع روغن وجود ندارد، اما 

زمان می برد تا به فراوانی در توزیع روغن برسیم.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی در جلسه هماهنگی بازار 
میوه در ایام پایانی ســال و ماه مبارک رمضان با استناد به 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مشكالت معیشتی 
مردم و قیمت میوه در بازار شــب عید، از استفاده از شبكه 
منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه سنتی خبر داد 
و گفت: یكی از مســائلی که در این جلسه مورد تاکید قرار 
گرفت ایجاد بستر مناسب برای باغداران و تولیدکنندگان 
در راستای عرضه مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف 
کننده بود، تا با حذف دالالن به عنوان یكی از عوامل افزایش 

قیمت، عالوه بر تعدیل قیمت ها در ســطح عرضه، تولید 
کننده نیز منتفع شود.

عرضه گسترده میوه از ۲۰ اسفند
قبادی با بیان اینكه تجربه نشان داده است که مداخله 
دولت در بازار می تواند نتیجه عكس داشته باشد، اظهار کرد: 
بنابراین ما تالش کردیم تا با ایجاد هماهنگی بین بخش های 
مختلف تولید، توزیع و عرضه کاال و در کنار نظارت، حداقل 
مداخله را داشته باشیم و تنها در شرایط ضروری ورود کنیم.  
سیاست ما در بخش میوه، تعدیل قیمت ها با کمک عرضه 
زیاد، گسترده و مستقیم است تا با حذف واسطه اضافه و ایجاد 
اتصال بین حلقه های تولیــد، توزیع و مصرف، حقوق تمام 

زنجیره را تامین کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت حقوق مصرف کننده و لزوم توجه 
به منافع تولیدکننده از آغاز توزیع میوه شب عید در سراسر 
کشور از ۲0 اسفند خبر داد و درباره موجودی کاالها گفت: 
به جز کاالهای موجود در بازار بالغ بر ۵ میلیون تُن کاال در 
بنادر کشور و حدود ۵ میلیون تُن ذخیره استراتژیک داریم 
و علیرغم همه تالش های دشــمنان برای ایجاد مشكل و 
اختالل در این زمینه و با وجود فراز و نشیب هایی که ایجاد 
شد، اما خوشبختانه در بحث تامین کاال مشكلی وجود ندارد 
و با توجه به تذکرات ارزشمند مقام معظم رهبری، خودمان 
را مكلف می دانیم که برای رفع مشــكالت موجود از هیچ 

تالشی دریغ نكنیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار :  فراوانی در بازار روغن زمان می بردزمان اخذ مالیات از خانه های خالی اعالم شد

خبر

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی 
ســه میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و 

عراق خبر داد.
سید حمید حسینی در گفت وگو با فارس در مورد موافقت 
آمریكا با آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق، گفت: با 
توجه به اطالعاتی که از منابع لبنانی، عراقی و غربی داشتم دو 
روز پیش خبر موافقت آمریكا با آزادسازی بخشی از منابع ارزی 
ایران در عراق را توئیت کردم و براساس اطالعات واصله اعالم 
کردم که آمریكا با آزاد سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق 

موافقت کرده و حتی چند تراکنش نیز انجام شده است. 
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینكه 

اگرچه پس از انتشار این مطلب الجزیره  در توئیتی از قول منابع 
عراقی آزاد ســازی پول ایران را انكار کرد و یكی از رسانه های 
داخلی مدعی شد که فقط با همكاری دو کشور گشایش هایی 
ایجاد شده و مجوز آمریكا را منكر شد اما با توجه به اطالعاتی 
موثقی که داشــتم مطئمن بودم که آمریكا با آزادسازی سه 
میلیارد دالر از منابع ایران در کره جنوبی، عمان و عراق موافقت 

کرده است. 
وی با بیان اینكه بعد از این تكذیبه ها، مشاور نخست وزیر 
عراق اعالم کرد که واشنگتن اجازه داده بخشی از وجوه سپرده 

شده  تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. 
مشاور نخست وزیر عراق: واشــنگتن اجازه داد. بخشی از 

وجوه سپرده شــده تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه 
استفاده شود.

حسینی با بیان اینكه بخشی از منابع آزاد شده برای تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشورمان استفاده خواهد شد، گفت: 
اخیرا یک محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد شده که 

نتیجه آزاد سازی این منابع است. 
وی با تاکید بر اینكه آزاد سازی بخشی از منابع کشورمان در 
عراق حاصل پیگیری های رئیس قوه قضائیه کشورمان در سفر 
به عراق و همچنین  رییس کل بانک مرکزی و وزیر نیرو است، 
گفت: البته پیرو سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان 

بحث آزاد سازی منابع ایران توسط عراق نیز مطرح شد. 

حســینی افزود: مقامات عراقی در تماس هــای مكرر به 
دنبال دریافت چراغ سبز از سوی آمریكا در این رابطه بودند که 
این موضوع نهایتا به سرانجام رسید و در نتیجه آنها نیز اعالم 
کردند بخشی از منابع از طریق بانک های  مختلف آزاد سازی 

شده است. 

با چراغ سبز واشنگتن؛

۳ میلیارد دالر از منابع ایران در کره جنوبی، عراق و عمان آزاد شد


