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1.785

مثقالطال

ثبات
در قیمت مرغ
و تخممرغ
تیبا صندوقدار

انقیوامتجدید
ع خودرو

 4جمادیاالول 1443

56.560.000

 9دسامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9692

 13.067.000ربعسکه

قیمت مرغ و تخممرغ در روزهای اخیر از قیمتهای
قبلی عقبنشینی کــرده و ثبات نسبی بر بــازار این
محصوالت حاکم شده است و این کاهش قیمت پس
از بهصف کردن رؤسای وزارت صمت و جهاد کشاورزی
و سایر وزارتخانههای مرتبط توسط رئیسجمهور برای
کاهش قیمت در بــازار اتفاق افتاده بهگونهای که در

قیمت قبل 86.797.900 :تومان
قیمت جدید 102.421.500 :تومان

ساینا دستی

قیمت قبل 90.386.400 :تومان
قیمت جدید 106.656.00 :تومان

 39.750.000نیمسکه

 70.200.000سکه

 131.430.000دالر (سنا)

بازار قیمت هر شانه تخممرغ به  41هزار تومان کاهش
یافته و مرغ هم کیلویی  29هزار تومان به فروش میرود
که هــرکــدام از قیمت مصوب  2هــزار تومان پایینتر
است.
به گفته فارس ،دو عامل در کاهش قیمت بازار نقش
داشته است؛ نخست تولید نسبت به ماه آبان که در

کوئیک دستی

قیمت قبل 122.896.900 :تومان
قیمت جدید 145.018.300 :تومان

دنا پالس

273.461

درهم امارات (سنا)

74.462

دینارعراق (سنا)

شرایط نامناسبی بــود افزایشیافته اســت و آنطــور
که معاون اقتصادی وزارت جهاد کــشــاورزی گفت:
جوجهریزی نسبت به ماه آبان  30میلیون قطعه بیشتر
شده و پیشبینی کرد تا آخر سال نهتنها هیچ مشکلی
از نظر تأمین وجود نخواهد داشت بلکه تولید از میزان
نیاز فراتر خواهد رفت.

قیمت قبل 167.962.133 :تومان
قیمت جدید 198.195.317 :تومان

رانا پالس

قیمت قبل 158.013.247 :تومان
قیمت جدید 186.455.627 :تومان

187

خبر
خوب

سمند XU7

قیمت قبل 115.313.162 :تومان
قیمت جدید 135.951.532 :تومان

ممنوعیت سفر
از هفتکشور
آفریقایی

قدس برنامه دولت برای دستمزد کارمندان در سال آینده را بررسی میکند

عدالت بیشتر با افزایش پلکانی
مینا افــرازه بــا آغ ــاز فصل
ب ـ ــودجـ ـ ـهر ی ـ ــزی در کـ ـش ــور،
تعیین نحوه و میزان افزایش
دسـتـمــزدهــا یکی از مباحث
مهمی اســت کــه در تــدویــن و
تصویب الیحه بودجه مطرح
میشود .به همین خاطر ،اظهارنظرهای مختلفی
دربـ ــاره افــزایــش حقوق کــارمـنــدان و کــارکـنــان در
سال  1401مطرح است که براساس آن ،بهتازگی
دولت در جلسه فوقالعادهای مقرر کرده کمیتهای
با هــدف بررسی افزایش پلکانی حقوق کارکنان
تشکیل شود .درواقع بناست این کمیته موضوع
افزایش حقوقها به روش پلکانی را پیگیری کند
تا کارکنانی که حقوق کمتری دریافت میکنند
افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
گرچه اعداد و ارقام و گمانهزنیهای مختلفی درباره
افزایش حقوقها مطرح است و برخی از افزایش
 10تا  60درصدی حقوقها بهصورت پلکانی خبر
میدهند ،اما مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان
برنامهوبودجهدراظهارنظریاینموضوعراتکذیب
کــرده و گفته اســت :این موضوع و اعــداد صحت
نــدارد و الیحه بودجه همچنان در دولت در حال
بررسی اســت .بــرای افزایش حقوق ســال آینده،
پیشنهاد ما بهطور متوسط افزایش  ۱۰درصدی
است؛ یعنی حقوقهای پایین تا  ۳۰درصد رشد
خواهند داشت اما حقوقهای باال رشد کمی دارند.
به گفته وی ،در بودجه  ،۱۴۰۱دولت بهجای اینکه
حقوقها را افزایش دهد ،قدرت خرید را افزایش
خواهد داد .دولت بهطور جد نسبت به خلق پول،
افزایش نقدینگی و اقدامی که در جامعه تورم ایجاد
کند ،حساس است و به هیچوجه اجازه نخواهد داد
کسری اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش
حقوقها به روش پلکانی میتواند از یکسو فاصله
درآمدیطبقاتمختلفراکاهشدادهوکمکحال
اقشار ضعیف جامعه باشد و از سوی دیگر نیز،
این روش موجب تحمیل هزینه کمتر به دولت و
درنتیجه کاهش میزان احتمالی کسری بودجه
شود.موضوعی که بهزاد بقایی ،کارشناس بودجه
مرکز پــژوهـشهــای مجلس نیز در مصاحبهای

دور زدن قانون
باتعدد تبصره!

در سالهای گذشته افزایش قابلتوجه دستمزد
داشتهاند ،نیازی نیست حقوقشان شامل افزایش
چشمگیر باشد تا بهنوعی هم دولــت در تأمین
دستمزدها با مشکل مواجه نگردد و هم فاصله
حقوقی کمتر شود.

◾

◾حقوق دریافتی افراد صرف هزینههای ناشی از
تورم فزاینده میشود

درباره آن تصریح کرد :قطعا ًاین اقدام با توجه به
محدودیتهای رفاهی و کسری بودجه کشور،
بهترین شیوه موجود اســت ،چراکه یک قشری
در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت
میکنند و بــا توجه بــه تــورم مــوجــود تحتفشار
هستند .اگر بخواهیم مشابه سالهای گذشته
برای همه کارمندان افزایش  ۲۰درصدی را اعمال
کنیم ،یعنی کارمندانی که حقوق باالیی دارنــد و
اکنونتحتفشاراقتصادینیستند،بسیاربیشتر
از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند ،افزایش
حقوق خواهند داشــت .ازایــنرو با شیو ه مذکور
میتوان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه
حقوق بیشتری اختصاص داد.
وی افــزود :اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را
بهطور واقعی ساماندهی کنیم ،باید اول سامانه
حقوق و دستمزد که براساس ماده  ۲۹قانون برنامه
ششم الزماالجرا بوده ،راهاندازی شود اما از سال۹۶
تاکنون این اتفاق نیفتاده است ،بنابراین مهمترین
گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت
ایجاد کنیم .در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق
افراد مستقیم از خزانه باشد؛ یعنی پرداخت به
ذینفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار
قرار گیرد .با این دو اقدام میتوان شناخت خوبی
از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداختهای
مستمر و غیرمستمر کارمندان دولت بهطور کامل
مورد رصد قرار گیرد.

در همین زمینه جعفر قــادری عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو
بــا قــدس تصریح ک ــرد :جهتگیری مجلس در
جــریــان بــررســی الیحه بــودجــه  1400ایــن بــود که
سقف افزایش دستمزدها به  2میلیون و  500هزار
تــومــان مـحــدود شــود و مـیــزان افــزایــش حقوق از
 25درصد باالتر نرود؛ اما امسال مجلس در نظر
دارد حقوقها از سوی دولت مقداری متعادل گردد
و کف حقوقها افزایش خوبی داشته باشد.
قادری ادامه داد :البته رویکرد مجلس این است
درصد حقوق کارمندان و کارکنانی که همین حاال
هم میزان دریافتی باالیی دارند و جزو پردرآمدها
محسوب میشوند ،افزایش نسبی داشته باشند
و نسبت به افزایش حقوقهای این دسته از افراد
کنترلهایی صورت گیرد .بالطبع باید تالش شود
فاصله دستمزدها میان اقشار مختلف جامعه
کمتر شــود و بــا اج ــرای روش پلکانی بــه عدالت
دستمزدها نزدیکتر شد.
وی همچنین تأکید کرد :دولت و مجلس باید در
بررسی الیحه بودجه به کاهش فاصله دستمزدها
حتی در درون بدنه دولت و دستگاههای اجرایی
توجه داشته باشند و جــدای از آن نیز ،به نظر
میرسد در شرایط فعلی نیاز است به وضعیت
معیشتیواقتصادیگروههاییمانندکارگرانتوجه
بیشتری شــود .همچنین از سوی دیگر ،باتوجه
به اینکه برخی گــروههــای مرفه و پــردرآمــد کشور

محسن زنگنه ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با
اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامهوبودجه
در خــصــوص کــاهــش ردیـ ـفه ــای بــودجــه در
الی ــح ــه ب ــودج ــه سـ ــال  1401گ ــف ــت :کــاهــش
ردیفهای بودجه یکی از اصول اصالح ساختار
بودجه اســت ،زیــرا تعدد ردیـفهــا از یک سو
موجب بههم ریختگی در بودجه شده و از سوی
دیگر ضمن مشکل ساختن نــظــارت ،قــدرت

مدیریت را از مدیران باالدستی سلب میکند.
وی ادامه داد :اتفاقهای ناخوشایندی در بحث
افزایش ردیفهای بودجه طی سالهای گوناگون
افتاده است از جمله اینکه پیشتر یک دانشگاه
دارای یک ردیف بودجهای بود اما اکنون همان
دانشگاه دارای  20ردیــف شــده و هر کسی که
توانسته یک ردیف برای آن باز کرده است.
وی تــصــریــح کـ ــرد :یــکــی از ایـ ــرادهـ ــای م ــا به
بــودجــه سنواتی تعدد تبصرههای آن اســت،

ع ـل ـیــرضــا شــهــب ــازی دیــگ ــر ع ـضــو کمیسیون
برنامهوبودجهمجلسبهقدسگفت:پیشازطرح
افزایش پلکانی حقوق ،مباحثی دربــاره افزایش
حقوقها مطرح بود که براساس قانون باید میزان آن
برپایه تورم سالیانه محاسبهشده و افزایش یابد،
اما در دولــت نیز برخی پیشنهادها مبنی بر این
است که حقوقها افزایش10درصدی داشته باشد،
بااینحال گویا نسبت به آن ایرادهایی مطرحشده
که در پی آن رئیس سازمان برنامهوبودجه گفته
است همین افزایش10درصدی را بهصورت پلکانی
پیگیری و اجرایی کنند.
شهبازی افزود :نمایندگان منتظرند الیحه بودجه
در  21آذرماه به مجلس ارسال شود تا بررسیهای
الزم دراینباره صورت گیرد .اما مسئله اینجاست
که قرار شده کمیتهای درخصوص نحوه افزایش
حقوقها تشکیل شود اما فعال ًنحوه تشکیل آن،
اعضا،محورهایکاریکمیتهو...مشخصنیست.
بیتردید ما هر زمانی که الیحه بودجه به دستمان
برسد ،اقدامهای الزم را انجام میدهیم و نظرات و
پیشنهادها را دریافت میکنیم تا روند کاری کمیته
و چگونگی تعیین میزان حقوقها هرچه سریعتر
مشخص شود.
وی معتقد اســت :باید تمامی جوانب را در نظر
گرفت تا کارکنان هم به مشکل برنخورند .در حال
حاضر با توجه به افزایش قیمتها و تــورم باال،
کارکنان دولت و اقشار متوسط و پایین جامعه در
شرایط نامطلوب اقتصادی و تنگنای شدیدی قرار
دارند.دولتومجلسبایدباکمکهمدیگرچارهای
اساسی برای حل این موضوع داشته باشند ،زیرا
گرچه معتقدیم بــرای ســال آینده باید حقوقها
افزایش یابد ،اما متأسفانه تورم نیز بهموازات این
افزایشها باال میرود .
الیحه بودجه باید متمرکز بر جداول باشد اما
متأسفانه در سالهای گذشته همین طور به
بندها ،تبصرهها و جزءها اضافه شده و تقریبا ً
بیشتر ایــن تبصرهها هــم در جهت دور زدن
قوانین باالدستی انجام شــده اســت .یکی از
اصــول ساختار بودجه کاهش تبصرههاست
ولــی متأسفانه در حــال افــزایــش اســت و در
پیشنویس الیحه بودجه سال  1401مشاهده
کردیم که تعدد تبصرهها همچنان پابرجاست.

خبرکوتاه
تصمیم جدید دولت
درباره خرید و فروش ارز

ســازمــان امــور مالیاتی کشور در راسـتــای اجــرای
مقرراتمــاده  163قانون مالیاتهای مستقیم،
با اعــام بانکمرکزی نسبت به برقراری مالیات
علیالحساب بــه مـیــزان ۱۰درص ــد از فــروش ارز
همه فروشندگان و خ ــر ی ــداران اق ــدام میکند.
به گــزارش فــارس ،اشخاص مذکور مکلفاند با
مراجعه به درگــاه الکترونیکی سازمان به نشانی
 www.tax.gov.irنسبت به نامنویسی اقدام
کنند .در صورت عدم نامنویسی به موقع و پرداخت
مالیات در نظام مالیاتی ،عالوه بر شمول مالیات
و جرایم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات
اجرایی وصول خواهد شد ،مشمول مجازاتهای
مقرر در مــاده  ۲۷۴قانون مالیاتهای مستقیم
ازجمله مجازاتهای درجه 6محکوم خواهند شد.

صرافان نیازهای ارزی جدید
خود را اعالم کنند

پــس از ب ــازدی ــد رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی از
ص ــرافــیه ــای م ــی ــدان ف ــردوس ــی و تــأکــیــد وی
بــر آمــادگــی بانک مــرکــزی بــرای رفــع مشکالت
احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای
ارزی مــردم ،بانک مرکزی در مکاتبهای مراتب
را به رئیس شــورای عالی کانون صرافان ایــران
اعالم کرد.
به گفته ایسنا ،علی صالحآبادی در این نامه
نوشت :برای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز،
خواهشمند است هرچه سریعتر با دریافت
نــظــر شــرک ـتهــای ص ـرافــی درب ـ ــاره مــســائــل و
مشکالت احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در
سرفصلهای مصارف خدماتی اعالمی ،مراتب
به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست
متقاضیان واقعی مــورد تأیید آن کانون ،برای
این بانک ارسال تا موضوع بررسی و اقدامهای
مقتضی انجام شود.

بیش از  ۹۰۰هزار خانه خالی
در تملک حقوقیها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی
گفت :وزارت راهوشهرسازی باید تنها واحدهای
خالی را بــرای دریافت مالیات به سازمان امور
مالیاتی معرفی کند که تاکنون حدود  ۲میلیون
و  ۳۰۰هــزار واحــد خانه خالی به ایــن سازمان
معرفی شده است.
به گــزارش خانه ملت ،محمود محمودزاده با
تأکید بر اینکه در تاریخ  17آبان سال جاری با
ارسال نامهای به ریاست سازمان امور مالیاتی
یک میلون و  174هــزار واحــد خالی را معرفی
ک ــردهای ــم کــه اکــثــر آنه ــا متعلق بــه اشخاص
حقوقی هستند ،عنوان کرد :بیش از  900هزار
واحــد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی
است .اطالعات تهیه شده به صورت دستی و
در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی
شده است.

طلبی سخنگوی
سازمان هواپیمایی
کشوری در گفتوگو
با قدس آنالین اظهار
کرد :سفر هوایی از
هفت کشور آفریقای
جنوبی ،موزامبیک،
نامیبیا ،زیمبابوه،
بوتسوانا ،لسوتو و
اسواتینی به ایران
ممنوع است .رضا
جعفرزاده گفت:
به شرکتهای
هواپیمایی نیز این
موضوع اعالمشده
است که از پذیرش
مسافر از این کشورها
خودداری کنند و
اگر یک فرد ایرانی
بهصورت چند پرواز
و با مبدأ این کشورها
به ایران سفر کرده
باشد باید  ۱۴روز در
قرنطینه به سر برد.
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