اقتصاد

یکشنبه    19خرداد 1398

وطن امروز

شماره 3 2735
وزیر

ارز
وزیر نفت:

لزوم تدوین قوانین ارزکاوی

عضو هیاترئیس��ه کمیس��یون اقتصادی
مجل��س با اش��اره به توس��عه اس��تفاده از ارز
دیجیتال در کش��ورهای مختل��ف دنیا ،اظهار
داش��ت :تا زمانی ک��ه قوهقضائی��ه و مجلس
قوانین مدون��ی در حوزه ارز دیجیتال تصویب
نکنند راهاندازی مزارع بیتکوین جز سم برای
اقتصاد ایران نتیج��های در پی ندارد .معصومه
آقاپورعلیشاهی افزود :در شرایط کنونی ایجاد
مزارع ارز دیجیتال در ای��ران برای افرادی که
دنبال پولشویی هس��تند یا اینکه میخواهند
فس��ادهای مالی انجام دهند ،زمینه و شرایط
را فراهم میکن��د .وی با بیان اینکه باید ابتدا
زیرساختهای الزم در حوزه قوانین قوه مقننه
و قوهقضائیه ایجاد شود و سپس وارد فضای ارز
دیجیتال ش��ویم ،ادامه داد :تا زمانی که ساز و
کار دقیق و اجرایی استفاده از ارز دیجیتال ابالغ
نشود ،گسترش بازار فعالیتهای آن اشتباهی
بزرگ است .آقاپور علیش��اهی تاکید کرد :در
شرایط فعلی توسعه ارز دیجیتال تاثیر چندانی
روی نقلوانتق��ال ارز کش��ور نخواهد داش��ت
و زمین��ه را برای سوءاس��تفاده کالهبرداران و
مفس��دان اقتصادی فراهم میکند .وی با بیان
اینکه در کمیسیون اقتصادی پیشنهاداتی برای
تدوی��ن قانون جهت اس��تفاده از ارز دیجیتال
مطرح شده است ،افزود :باید نشست مشترکی
بین مجلس ،دولت و قوهقضائیه برگزار و قوانین
مدونی در اینباره تصویب شود و سپس مردم
به استفاده از ارز دیجیتال روی آورند.
مالیات

آغاز دریافت مالیات
از سکههای پیشفروششده

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینکه
گزارش جام��ع این وزارتخانه درباره چالشهای
مختل��ف اقتصادی به رئیسجمهور ارائه ش��د،
جزئی��ات جدی��دی درب��اره وصول مالی��ات از
سکههای پیشفروش شده اعالم کرد .به گزارش
خبرگزاریها ،فرهاد دژپس��ند در مراسم تودیع
و معارفه روس��ای س��ازمان امور مالیاتی درباره
وصول مالیات از خریداران سکههای پیشفروش
ش��ده ،گفت :بخش��ی از خریداران س��کههای
پیشفروش که ما فکر میکنیم قصد سوداگری
نداشتند ،از پرداخت مالیات معاف شدهاند .این
افراد بخش قابل توجهی از خریداران را ش��امل
میش��ود .وی اضافه کرد :ما اجازه قانونی داریم
از فعالیتهای سوداگرانه در بحث سکهها مالیات
دریافت کنیم .وی ادامه داد :کار اجرایی وصول
مالی��ات از س��کههای پیشفروش ش��ده آغاز
ش��ده و زمان پایان آن نیز بستگی به همکاری
مودیان مالیاتی خواهد داش��ت .دژپسند با بیان
اینکه عدم تأیید محمدقاسم پناهی ،سرپرست
س��ازمان امور مالیاتی برای ریاست این سازمان
برای من بهتآور بود ،گفت :از نوبخت درخواست
کردیم برای این سازمان فردی را معرفی کند و
ایشان ،امیدعلی پارسا ،رئیس مرکز آمار ایران را
معرفی کرد .وی تصری��ح کرد :برای ما حداکثر
کردن درآمد هدف نیست ،چرا که نمیخواهیم
به هر قیمتی به مؤدیان مالیاتی فش��ار بیاوریم.
مالک ما برای مالیاتگیری ،قانون اس��ت و در
این راس��تا نباید مؤدیان خوشحساب را دوباره
شکنجهدهیم.
قطار

قیمت جدید بلیت قطار برخی مسیرها

گروه اقتصادی :به دنبال گران شدن قیمت بلیت
قطارهای مسافربری تا سقف 22درصد نرخ جدید
برخی از مسیرهای پرتردد در جدول زیر میآید.
مسیر

درجه

نرخ (تومان)

تهران-مشهد

 ۴ستاره سبز

123.050

تهران-مشهد  ۳ستاره  ۴تخته 94.850 – 106.700
تهران-مشهد  ۴ستاره  ۴تخته 106.300 – 125.850

تهران-مشهد  ۳ستاره  ۶تخته

67.600

تهران-مشهد ۳ستارهاتوبوسی 55.500 – 62.500
تهران -اهواز  ۴ستاره  ۴تخته

113.650

تهران -اهواز  ۳ستاره  ۴تخته

117.800

تهران -اهواز  ۳ستاره  ۶تخته

80.000

تهران -شیراز  ۳ستاره  ۴تخته

131.115

تهران -شیراز  ۴ستاره  ۴تخته 145.500 – 166.500

تهران-تبریز  ۳ستاره  ۴تخته 90.800 – 95.850
تهران-تبریز  ۲ستاره  ۶تخته 47.800 – 52.400

نهخستهام ،نه پیر!

توافقنامه چین و روسیه برای حذف دالر نقطه عطفی در مبادالت پولی بینالمللی بهشمار میرود

اقتصاد جهان بهدنبال نهضت ضد دالر
زمزمه تشکیل پول واحد برای کشورهای شرق آسیا

گ�روه اقتصادی :نهض��ت ح��ذف دالر از مبادالت
تجاری با توافق اخیر چین به عنوان یکی از غولهای
اقتصادی جه��ان با روس��یه و افزایش پیمانهای
دوجانبه پولی و مالی وارد فاز تازهای شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،با وجود اینکه همچنان
دالر با  45درصد ،سهم غالب را در مبادالت جهانی
در اختیار دارد اما از سالها قبل بسیاری از کشورها
برای رهایی از هژمونی دالر به سوی مبادله با ارزهای
ملی خود حرکت کردهاند .بر همین اساس تاکنون
بی��ش از  50تفاهمنامه  2یا چندجانبه پولی میان
کشورهای مختلف به امضا رسیده که باالترین تعداد
مربوط به کشور چین است .همه نشانهها حاکی از
آغاز پایان یافتن سلطه دالر در جهان است .اظهارات
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه مبنی بر اینکه
دالر به یک ابزار سیاس��ی برای آمریکا بدل شده،
یک پیام روش��ن دارد و آن اینکه کشورها خواهان
کمتر شدن نقش دالر هستند و این جرقه افول دالر
خواهد بود .جدیدترین اقدام و ش��اید بتوان گفت
بزرگترین حرکت برای حذف دالر ،چند روز پیش
توسط چین و روسیه انجام شد .نشستهای  2روزه
میان ش��ی جین پینگ و والدیمیر پوتین ،روسای
جمهوری چین و روس��یه «بیسابقه» خوانده شد،
زیرا در شرایط تاریخی تنشهای کمسابقه این دو
کشور با آمریکا و برای نخستینبار با هدف استقالل
از دالر برگ��زار ش��د .والدیمیر پوتین در کنفرانس
مطبوعاتی مش��ترک با ش��ی جین پینگ در کاخ
کرملین ،بیانیه مشترک سران  2کشور را قرائتکرد
و گفت :روسیه و چین مصمم به استفاده از ارزهای
ملی در معامالت دوجانبه هستند .موافقتنامهای که
بین  2کش��ور امضا شد ،استفاده از ارزهای ملی در
معامالت بازرگانی  2کشور را تسهیل میکند .وی
در ادامه خطاب به رئیسجمهوری چین گفت :من
و شما افزایش سطح مبادالت بازرگانی  2کشور به
سطح  ۱۰۰میلیارد دالر را هدف قرار داده بودیم و
سال گذشته به  ۱۰۸میلیارد دالر رسیدیم ،امسال
هم تاکنون نسبت به س��ال گذشته در این زمینه
شاهد رشد هستیم .رئیسجمهور چین در شرایطی
راه مسکو را برای شرکت در نشست  2روزه اقتصاد

بینالمللی سنپترزبورگ در پیش گرفت که وزارت
خارج��ه آمریکا با صدای بلن��د و لحن خصمانهای
گفته بود در این نشس��ت شرکت نمیکند .به این
ترتیب به نظر میرس��د راه رویارویی اقتصادی در
جنگ سرد چین و آمریکا از روسیه میگذرد .شبکه
راش��اتودی روسیه نیز در گزارشی به نقل از برخی
ناظران اقتصاد بینالملل نوشت :مشکل اینجاست
که بیش��تر س��رمایهگذاریهای چین در روسیه از
کانال اموال دولتی است ،زیرا بازرگانان چینی عمدتاً
به علت ترس از تحریمهای آمریکا به سرمایهگذاری
در روسیه رو نمیآورند اما کارشناسان چاره مشکل
را در ساختاری شبیه آن چیزی میدانند که اتحادیه
اروپای��ی برای تج��ارت با ای��ران پیشبینی کرده
اس��ت .به این ترتیب بعد از س��ازوکار ایران و اروپا،
چارچوبه��ای کار جدید جهانی و نظام اقتصادی
دیگری ب��ه دور از تحریمه��ای یکجانبه آمریکا با
پرهیز از کاربرد دالر در تعامالت اقتصادی در حال
شکلگیری است؛ تشکیالتی که چین و روسیه را از
مزایای تجارت با ایران نیز برخوردار و در واقع نسخه
کاربردی جنبش عدم تعهد را اجرایی خواهد کرد.

■■حرکت جهانی به سمت طال

ش��ورای جهانی طال گفت��ه بانکهای مرکزی
در سراس��ر جهان خرید خالص ط�لای خود را به
باالترین حد رس��اندهاند ،روندی که نشان میدهد
سیس��تم پولی بینالمللی در حال تغییر به سمت
ساختاری است که در آن دالر آمریکا نقش خود را

از دست میدهد .پکن و مسکو مدتهاست مقابله
ب��ا دالر را ش��روع کردهاند و در پی آنن��د دالر را از
مب��ادالت تجاری خود حذف کنند« .تاتیانا فیک»
مدیر بانکهای مرکزی و سیاس��تگذاری عمومی
در ش��ورای جهانی طال و «رونالد پیتر استوفرل»
تحلیلگر اقتص��ادی معتقدند بانکه��ای مرکزی
در سراس��ر دنیا خرید طال در سالهای اخیر را به
ش��کل بیس��ابقهای افزایش دادهاند ،روندی که به
گفته آنها نشان میدهد سیستم پولی بینالمللی
در حال تغییر به س��مت ساختاری است که در آن
دالر آمریکا نقش خود را از دست میدهد و سیستم
چند ارزی بر جهان حاکم میش��ود .خرید ساالنه
طال در س��ال گذش��ته به میزان  ۶۵۱تن بوده که
باالترین سطح در سیستم پولی بینالمللی است.
■■پیشنهاد  ماهاتیر محمد

آمری��کا در ادامه سیاس��تهای اقتصادی خود
برخی کش��ورها از قبیل چین و مالزی را متهم به
دس��تکاری نرخ ارز کرد و بر همین مبنا آنها را در
لیس��ت پایش ارزی جهت اعمال عوارض گمرکی
علیه محصوالت خود قرار داد.
در واکن��ش به ای��ن اقدامات آمری��کا ،ماهاتیر
محمد ،نخستوزیر مالزی از کشورهای شرق آسیا
خواسته است یک ارز بینالمللی جدید ایجاد کنند
تا در تجارت منطقهای مورد اس��تفاده قرار گیرد و
مسأله دستکاری نرخ ارز را نیز حل کند .نخستوزیر
مالزی در س��خنرانی خود در کنفرانس بینالمللی

آینده آس��یا گفته اس��ت ارزهای موجود تبدیل به
معیاری شدهاند که بر مبنای عملکرد اقتصادی هر
کشور عمل میکنند و برای تجارت خارجی مورد
استفاده قرار نمیگیرند .ماهاتیر محمد گفته است:
اگر میخواهیم در شرق آسیا متحد شویم باید یک
ارز واح��د تجاری جدید ایجاد کنیم که جدا از یک
ارز داخلی است و برای اهداف تجاری مورد استفاده
قرار میگیرد .عالوه بر این نخستوزیر مالزی معتقد
اس��ت ارز جدید باید بر مبنای طال باشد ،زیرا طال
دارایی بسیار پایداری نسبت به هر چیز دیگر است
و در عین حال سلطه دالر در تجارت بینالمللی را
نی��ز از بین میبرد .ماهاتیر محمد در ادامه خطاب
به آمریکا گفته اس��ت« :شما دموکراتیک نیستید.
شما نباید به عنوان قدرت واحد به تنهایی تصمیم
بگیرید .اگر میخواهید در یک جهان متحد و باثبات
زندگی کنید ،باید از طریق توافق با همه ملتهایی
که در آن سهم دارند به پایداری برسید» .مالزی در
واکنش به اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن این کشور
در لیس��ت نظ��ارت ارزی وزارت خزانهداری ،اعالم
کرده ارز مالزی در یک نرخ شناور معامله میشود و
دولت هیچگونه دستکاری در آن ندارد .باید به این
نکته توجه داشت که یکی از مشکالت پیمانهای
پولی دوجانبه که س��الها درباره آن س��خن گفته
میش��د ،حضور الجرم دالر در اندازهگیری میزان
ارزش ارزهای محلی بوده است اما حاال با پیشنهاد
ماهاتیر محمد این مشکل حل میشود.

جدیدترین اقدامات کشورهای مختلف برای عبور از دالر

کشور

اقدام

صربستان

هدفگذاری افزایش  30تنی طالی بانک مرکزی تا سال 2020

فیلیپین

معافیت از پرداخت عوارض و مالیات شرکتهای اکتشاف طال که طالی خود را به بانک مرکزی میفروشند

چین

افزایش ذخایر طال و انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه

روسیه

فروش اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا ،افزایش ذخایر طال و مذاکره با کشورهای دیگر برای استفاده از ارزهای ملی

مالزی

پیشنهاد برای ایجاد ارزی بینالمللی غیر از دالر بر پایه طال

ترکیه

افزایش پیمانهای پولی دوجانبه

ونزوئال

تبدیل دالر ذخیره بانک مرکزی به یورو و ین ژاپن

تحریم
اسداهلل خسروی :آمریکا در حالی «وطن امروز» از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی پس از تحریمهای آمریکا گزارش میدهد
اقدام به تحریم صنعت پتروشیمی
ایران کرده که به عقیده کارشناسان چنین رویکردی
نمیتواندتاثیرآنچنانیبراقتصادکشوربگذارد،چراکه
بخش خصوصی ایران توانایی بسیار باالیی در فروش اتحادی��ه صادرکنندگان فرآوردهه��ای نفت ،گاز و کشورمان اعمال شده اما خیلی تاثیرگذار نبوده است.
محصوالت پتروشیمی دارد و از طرفی بازار منطقه پتروشیمی ایران در گفتوگو با «وطنامروز» ،درباره به طور مثال در زمان تحریمهای گذشته در صنعت
تش��نه خرید کاالهای ایرانی در این بخش است .به راهکارهای فروش نفت در ش��رایط تحریم و نحوه پتروشیمی ،هیچ کاالی پتروشیمی روی دست ما
گزارش «وطنامروز» ،جمعه گذشته ،آمریکا بار دیگر تعامل بخش خصوصی با دولت و وزارت نفت برای نماند و فروش س��االنه  15تا  16میلیارد دالری را
در اقدامی خصمانه ش��رکتهای بزرگ پتروشیمی فروش نفت توسط شرکتهای صاحبنام و معتمد در این حوزه داش��تیم .محمدعلی خطیبی با بیان
ایران را به بهانه واهی حمایت غیرمس��تقیم از سپاه بخش خصوص��ی در این مقطع زمانی گفت :اینکه اینکه راهکارهای فراوان��ی برای فروش محصوالت
پاسداران انقالب اسالمی تحریم کرد؛ سیاستی که دولت با راهکارهای خاص میتواند در شرایط تحریم پتروش��یمی در زم��ان تحریم وج��ود دارد ،گفت:
تازه نیست و نمیتواند عواقب نگرانکنندهای را در با وجود محدود ش��دن فروش نفت ،اقتصاد خود را تجربه ثابت کرده که بخش خصوصی بخوبی توان
پی داشته باشد .هر چند دشمن این روزها در جنگ سامان بخشد ،درست است اما در این موقعیت ،نباید فروش محصوالت پتروشیمی را در شرایط تحریم
تمامعیار اقتصادی ،بخشهای مهم اقتصاد کشور را از تخصص و تجارب صاحبنظران و متخصصان فعال دارد .وی با بیان اینکه بیاثر بودن تحریم صنعت
هدف گرفته اما این فش��ارها موجب شده کشور در در حوزه انرژی غافل ماند .حس��ن خسروجردی با پتروشیمی در دوران گذشته موجب شد دشمن،
مقابل تهدیدها و تحریمها قویتر و آبدیدهتر شود .تاکید بر اینکه بخش خصوصی میتواند در شرایط تحریم چنین صنعتی را لغو کن��د ،افزود :در آن
به طور مثال آمریکا چندی پیش خرید جهانی نفت تحریم صددرصد کسری میزان فروش نفت کشور زمان مسؤوالن مذاکرهکننده وقت ،خیلی بر لغو
از ایران را تحریم کرد؛ این رویکرد دش��من اگرچه را با تخصص و ش��گردهای ویژه جبران کند ،گفت :تحریم محصوالت پتروشیمی اصراری نداشتند،
بر صادرات نفت خام تاثیر گذاشت اما فعاالن بخش اگر دولت به بخش خصوصی و شرکتهای خوشنام چرا که میدانس��تند فروش ای��ن محصوالت در
خصوصی کشورمان به صراحت اعالم کردند توانایی اعتم��اد کند ،فعاالن این بخش بخوبی میتوانند با زمان تحریم امکانپذیر است .این کارشناس بخش
خری��د کل تولید روزانه نفتخام کش��ور را دارند و فروش این کاال ،کل کسری فروش نفت کشور را در انرژی با بیان اینکه ما تجربه الزم برای فروش نفت
میتوانن��د بخش عم��ده آن را به فروش برس��انند زمان تحریم جبران کنند .در چنین شرایطی تحریم و محصوالت پتروشیمی را در زمان تحریم داریم،
و مابق��ی آن را نیز به کاالی نهای��ی همراه با ارزش صنایع پتروشیمی با توجه به قابلیتهای موجود در گفت :البته در مقابل فشارهای اقتصادی دشمن
اف��زوده تبدی��ل کنند .چندی پیش رئیس س��ابق کش��ور ،نمیتواند اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران همیشه نباید نقش تدافعی داشته باشیم ،بلکه باید
به جا گذارد .نماینده س��ابق ایران در اوپک ،درباره خ��ود را آماده کنیم تا در مقابل تهاجم اقتصادی
تشدید تحریمها و رویکرد جدید آمریکا در تحریم دش��من ما نیز نقشه راهی داشته باشیم ،چرا که
صنعت پتروش��یمی ایران ب��ه «وطنامروز» گفت :این آخرین حرکت دش��من نیست و هر از چند
بحث تحریم صنعت پتروش��یمی کشور ،سیاست گاهی نسخه جدیدی برای تحریم بخشهای
جدیدی نیست؛ تحری م در بخشهایی نظیر نفت ،اقتصادی کشورمان میپیچد .خطیبی
بنزین،پتروشیمی،کشتیرانی،بیمه
و ...قبال نیز از سوی دشمن بر

تحریم پتروشیمی ،تحدید نمایشی!

سیاست ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و
تحریمهای دشمن را مثبت و قابل توجه دانست و
گفت :از دیدگاه من سیاست دفاع همیشه کارساز
و کافی نیس��ت و اینکه ما بنشینیم تا دشمن با
اشکال مختلف بر اقتصاد کشور فشار وارد کند و
ما نقش تدافعی داش��ته باشیم ،کافی نیست .وی
اضافه کرد :به نظر میرسد ما نیز باید با برنامهریزی
درست و راهکارهای کارشناسانه با حفظ جوانب
الزم و سیاس��تهای درست ،رویکرد تهاجمی را
در بخشهای اقتصادی که منافع تحریمکنندگان
در منطقه را ب��ه خطر میاندازد در پیش گیریم،
چرا که دش��من در مقابل سیاستهای تهاجمی
اقتصادی بسیار ضعیف است .نماینده سابق ایران
در اوپک با اشاره به فعالیتهای اقتصادی آمریکا در
منطقه و خلیجفارس گفت :آمریکا در منطقه عالوه
بر انجام معامالت نفتی ،دادوس��تدهای اقتصادی
فراوانی دارد ،بنابراین ما نیز میتوانیم با راهکارهای
خاص ،فش��ارها و محدودیتهایی را برای به هم
ریختگی اقتصاد دشمن ایجاد کنیم .تجربه ثابت
ک��رده محدودیتهای اقتصادی و سیاس��تهای
تهاجم��ی ،دش��من را مج��اب به عقبنش��ینی
میکن��د .وی با بیان اینکه تصمیمگیران تحریم
اقتصادی ایران در اتاقهای شیشهای برنامههای
خود را برای فشار بر ایران ترسیم میکنند ،گفت:
همین سیاستگذاران با کوچکترین ضربهای از
سیاستهای تهاجمی خود در قالب فشار اقتصادی
و تحریم عقبنشینی میکنند.

وزیر نفت با بیان اینکه خس��ته نیستم ،چرا
ک��ه در حال حاضر روزی  17تا  18س��اعت کار
میکنم ،اظهار داش��ت :در شرایط کنونی که در
جنگ شدید اقتصادی هستیم ،انگیزه بسیاری
دارم اما با قرار گرفتن فرد جوانی در رأس وزارت
نفت موافق بودم ،هر چند جوانی ،تنها به س��ن
نیس��ت اما رئیسجمهور نپذیرفت .بیژن نامدار
زنگن��ه در گفتوگو با خانه ملت افزود :در طول
عمر کاری خ��ود ،هرگز اقدامکننده و متقاضی
برای پذیرش مسؤولیتی نبودهام ،این مسؤولیت
بوده که آمده و من ه��م پذیرفت ه و کار کردهام.
اکنون هم نه خسته هستم و نه پیر به آن معنا که
روحیه و شادابی کاری نداشته باشم .زنگنه درباره
وجود دستگاه کارتخوان در دفترش یادآور شد:
دس��تگاه پوز برای یک مأمور خرید جزئی بوده
است .وی در پاسخ به اینکه از  2نفر از نمایندگان
مجلس به دلیل اظهارنظر درباره اتفاقات (ماجرای
دستگاه پوز) دفترتان ش��کایت کردهاید ،گفت:
از آنها ب��ه هیات نظارت بر رفت��ار نمایندگان و
ب��ه قوهقضائیه ش��کایت کردهای��م و حتما آنجا
رس��یدگی میکنند .چه دستگاه پوزی در دفتر
من بوده اس��ت؟ یک کارمند ساده مدت موقت
که مأم��ور خریدهای جزئی ب��وده ،برای انجام
کارهایش دس��تگاه پوز گرفته و همکارانش که
از وجود این دستگاه آگاه شدهاند ،پرداختیهای
خودشان شامل پول برق و آب ،نقد کردن کارت
بانکی ،انتق��ال کارت هدیه یا نف��ت کارت را از
طریق این دستگاه پوز انجام میدادند ،در طول
 2سال هم گردش مالی این دستگاه حدود یک
میلیارد تومان بوده و با بازرس��ی انجام شده نیز
کامال روشن شده که هیچ مورد خالفی هم واقع
نشده ،حاال درباره چنین موضوع ساده و شفافی
باید این تهمتها را بزنند؟! زنگنه خاطرنشان کرد:
من نمیتوانم از اموال بیتالمال دست بردارم .در
وزارت نفت پول بس��یار اس��ت ،اینجا در حالت
عادی س��الی  150الی  160میلی��ارد دالر پول
میچرخد .عدهای میخواهند چیزی از این پول
به دس��ت بیاورند .دوستی و دشمنیشان هم بر
این اس��اس است .من چنین دوستی و دشمنی
را نمیخواهم! وی ادامه داد :نخستین کسی که
در اینباره مدعی شد ،بازرسی خود نفت بود؛ آنها
اطالعاتی کسب کردند مبنی بر اینکه یک حساب
بیش از حد گردش مالی دارد؛ این دس��تگاه پوز
در اختی��ار ی��ک کارمند موقت س��اده بوده که
مأمور خریدهای جزئی بوده است .انسان بسیار
بیپیرایهای است و با حقوق ماهانه  2تا  3میلیون
تومان هم زندگی میکند.
کار

راهاندازی سامانه اشتغال ایرانیان

معاون وزیر کار از راهاندازی س��امانه اش��تغال
ایرانیان حداکثر تا نیمه تی��ر خبر داد و گفت :با
پیادهسازی این سامانه اطالعات همه افراد در سن
کار ،بیکار ،ش��اغل و حت��ی جمعیت غیرفعال به
دست میآید .عیسی منصوری در گفتوگو با مهر،
درباره وجه تمایز این سامانه با گزارشات نیروی کار
مرکز آمار ایران ،اظهار داشت :گزارشات مرکز آمار
از نیروی کار ماهیت «آماری» دارند اما آمار سامانه
جامع اشتغال ایرانیان گزارشات «ثبتی» است؛ در
واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان ،شناسنامه
یک فرد به لحاظ شغلی ثبت میشود .وی درباره
بازیگران و محل کاربرد این اطالعات افزود :عالوه
بر اینکه دادههای مربوط به شناسنامه شغلی افراد
میتواند در سیاس��تگذاریهای بازار کار کمک
کن��د ،این اطالعات به صورت مدیریت ش��ده در
اختی��ار بازیگران ب��ازار کار از جمله کارفرمایان و
کاریابیها قرار میگیرد.
مسکن

کلیات مالیات مسکن تصویب شد

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه رقم فرار مالیاتی بیشتر از  ۴۰هزار میلیارد
تومان است ،گفت :طرح کلیات مالیات بر عایدی
مسکن در این کمیسیون تصویب شد .به گزارش
خبرگزاریها ،محمدرض��ا پورابراهیمی در ادامه
افزود :اصالح مالیات بر عملکرد ،تس��ریع تصویب
مالی��ات بر عایدی س��رمایه ،نهایی ش��دن طرح
صندوقهای مکانیزه ف��روش و همچنین قانون
مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون پیگیری
و در برخی موارد طرحها نهایی شده و منتظر نظر
نهایی ش��ورای نگهبان هس��تیم .وی یادآور شد:
موضوع مالیات بر مجموع درآمد خانوار سالهاست
به فراموشی سپرده شده و پیشنهاد این است که
میتوان آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرا کرد
مانند کاری که در زمینه تراکنشهای بانکی اتفاق
افت��اد و براحتی میت��وان آن را اجرایی کرد .وی
تصریح کرد :میزان مالیات وصولی کشور میتواند
براحتی  2برابر ارقام فعلی شود.

