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نظام عادالنه حقوق و اقدام
کمیسیون تلفیق
مدتی است که از دستور رئیس جمهور به سازمان
اداری و اســتــخــدامــی در جلسه هیئت دولــت
درخصوص ایجاد یک نظام عادالنه پرداخت می
گذرد اما فارغ از اقدامی که درخصوص این دستور
صورت خواهد گرفت ،شاهد بودیم که کمیسیون
تلفیق مجلس نیز وارد این گود شد و مصوبه ای
متفاوت از سال گذشته داشت.تردیدی نیست که
عدالتبهمعنایمساواتنیست،امادونکتههمیشه
محوربحثهایکارشناسیدربارهدستمزدهاست،
اولمیزانحداقلدستمزداستودوممیزانتفاوتی
که در حداقل و حداکثر دستمزد در یک نظام عادالنه
حقوقبایداعمالشود.نگاهیبهحداقلدستمزدها
در کشورهای جهان نشان می دهد که در شرایط
فعلی با قدرت کنونی پول ملی ،حداقل دستمزد
وضعیت خوبی ندارد ،به طوری که حداقل حقوق
در سال جاری  3.5میلیون تومان برای کارمندان و
 4.2میلیون تومان برای کارگران است که با درنظر
گرفتن رقم میانگین  25هزار تومان برای هر دالر ،
حداقل دستمزد برای ایرانیان رقمی بین  140تا
 168دالر در هر ماه و کمتر از یک دالر در هر ساعت
می شود؛ در حالی که حداقل دستمزد در ترکیه
ساعتی  6دالر و  5سنت ،در کره جنوبی  6دالر و
 84سنت ،در روسیه  2دالر و  27سنت ،در برزیل 2
دالر و  18سنت و در آمریکا  7دالر و  25سنت است.
البته با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق حداقل حقوق
به  5میلیون و  600هزار تومان افزایش یافت که در
صورت تصویب نهایی شاهد بهتر شدن این وضعیت
خواهیمبود.میزانتفاوتحداقلوحداکثردستمزد
عامل مهمی در ایجاد نظام عادالنه حقوق است ،این
تفاوت امسال  15برابر بود که برای سال  1401به
هفت برابر تقلیل یافت به طوری که حداکثر حقوق
در سال آینده نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق
باشد ،اما نکته قابل توجه و تامل در آن است که این
میزان تفاوت نیز در برخی از شرکت های خصولتی
رعایت نمی شود و به تازگی شاهد افشای فیش
حقوقی یکی از مدیران پتروشیمی با رقم بیش از
 84میلیون تومان بودیم که بیش از 24برابر حداقل
حقوق در سال  1400است.
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تحقق نخستین دستاورد اقتصادی سفر رئیسی به روسیه
وزیر اقتصاد :نخستین بخش از خط اعتباری روسیه برای احداث نیروگاه سیریک اختصاص یافت

تخصیص نخستین بخش از خط
اعــتــبــاری روســیــه بـــرای نــیــروگــاه
سیریک ،کاهش نــرخ تــورم تــا حد
قبول در ســال آینده و آغــاز صدور
مــجــوزهــای بــرخــط کــســب و کــار
از فــروردیــن  ،1401تـــازه ترین
خبرهایی است که وزیر اقتصاد بیان
کرد.به گزارش فارس ،خاندوزی،
وزی ــر اقتصاد در سخنرانی پیش
از خطبه هــای نماز جمعه به بیان
نــتــایــج عملکرد دولـــت در حــوزه
اقتصاد پــرداخــت .وی با اشــاره به
اقدام دولت برای افزایش صادرات
نفت و میعانات گازی کشور گفت:

افزایش 40درصد رقم صادرات نفت
ایران در شرایطی رقم خورد که هیچ
توافقی با آمریکا صورت نگرفته است
و این موضوع ثابت میکند که ادعای
دولتمردان سابق و معطل کردن
صــادرات نفت به مذاکرات تحلیل
اشتباهی بــوده اســت .وی با بیان
این که تعامل با کشورهای دوست
و همسو تــاکــنــون دســتــاوردهــای
قابل توجهی بــرای کشور داشته،
اظهار کــرد :به عنوان مثال اولین
ثمره گسترش تعامالت با روسیه رخ
داد و آن ها در نامه رسمی به وزارت
اقتصاد اعالم کردند که اولین بخش

از خط اعتباری برای احداث نیروگاه
سیریک تخصیص داده شده است و

این ادامه نیز خواهد داشت.همزمان
با این خبر ،مجری طرح سد گتوند

جزئیات جدید از مالیات خودرو و خانه های لوکس
اظهارات رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
حاکی از این است که در مالیات خانه
هــای لــوکــس ،ارزش تــک تــک خانه
ها مــاک محاسبه قــرار میگیرد اما
درباره خودرو ،این مالیات بر مجموع
خـــودروهـــای تــحــت تــمــلــک و افـــراد
تحت تکفل تعلق خــواهــد گرفت.به
گزارش تسنیم ،رستم پور رئیس دفتر
حسابرسی مالیاتی سازمان مالیاتی،
جزئیات جدید مالیات بر خانه های
لوکس و خودرو را بیان کرد .اظهارات
وی نشان می دهد که مالیات این دو
کاال با یکدیگر متفاوت است و از این رو
نحوه محاسبه آن ها نیز فرق می کند .به
گزارش تسنیم بر این اساس ،مالیات
بر خودروهای لوکس از جنس مالیات
بر ثــروت و دارایــی اســت .در نتیجه در
صورتی که «مجموع خودروهای تحت
تملک یک فرد و افراد تحت تکفل» بیش
از یک میلیارد تومان باشد (طبق قانون
کنونی) ،مشمول مالیات خواهد شد.
رستم پور در خصوص شیوه محاسبه

مالیات بر خانه های لوکس گفت :در
ایــن جــا (بــرخــاف مالیات خـــودرو)،
قانون گذار از لفظ خانه لوکس استفاده
کرده و هدف آن (مانند مالیات خودرو
که در بــاال به آن اشــاره شــد) ،مالیات
بر ثروت و دارایــی نیست بلکه مالیات
بر کاالی خاص است .بنابراین ،دیگر
مجموع ارزش خانههای یک فــرد در
نظر گرفته نمیشود و هر خانه به صورت
جداگانه مورد توجه قرار میگیرد .به
گفته وی ،ارزش گــذاری خودروها بر
اساس جدول موضوع ماده  42قانون
مالیات بر ارزش افــزوده مصوب سال
 87و مــاده  28قانون ارزش افــزوده
مصوب سال  1400صورت میگیرد.
این جدول مبنای محاسبه مالیات نقل و
انتقال ،مالیات و عوارض شمارهگذاری
و عــوارض ساالنه خــودرو قرار دارد که
به شهردار یها پرداخت میشود.در
جــدول موضوع بند  42قانون ارزش
افــزوده ،ما بــرای خــودروهــای داخلی
قیمت کارخانه را در نظر میگیریم.

ایــن ارزش بــا قیمتها در ب ــازار آزاد
اختالف دارد .درخصوص خودروهای
وارداتـــی نیز باید گفت که بر اساس
قانون مبنا ارز ترجیحی است .وقتی با
ارز  4200تومانی ارزش خودرویی را
محاسبه میکنیم قیمت یک خودروی
وارداتـــی با ارزش  30هــزار دالر و با
در نظر گرفتن هزینههای جانبی به
حــدود  300میلیون تومان میرسد
اما هم اکنون یک خودروی وارداتی با
چنین ارزش دالری بیش از یک میلیارد
تومان قیمت دارد .با این حال بر اساس
قانون ما باید مالیات خودروهای گران
قیمت را بــراســاس قیمت روز آن ها
محاسبه کنیم .برای آن که ما به قیمت
روز خودرو برسیم ضرایبی را متناسب
وارداتی یا تولید داخل بودن خودروها
در نظر گرفتیم .در نظر گرفتن این
ضرایب قیمتها به قیمتهای موجود
در بازار نزدیک شده اما همچنان تمامی
قیمتگذار یهای ما از قیمتهای
موجود در بازار پایینتر است.

نیزگفت:خبرهاحاکیازآناستکه
در سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه
مقرر شد این خط اعتباری  5میلیارد
یوریی از محل وام دولتی روسیه
برای توسعه پروژهها از جمله نیروگاه
سد گتوند احیا شود .همچنین یک
کانال تلگرامی نیز مدعی شد :بر
اساس توافق شرکت ملی نفت ایران
و چند شرکت خصوصی صنعت نفت
و گاز روسیه قرار است روسها بعد از
بازدید از کارخانه ایران ال .ان.جی
با سرمایهگذاری بخش خصوصی
و مشارکت ایــران ایــن کارخانه را
تکمیل کنند.

برنامه دولت برای خودکفایی
در تولید برنج
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که خودکفایی در تولید برنج
اولویت دولت سیزدهم است ،گفت :در همین خصوص با قرارگاه
خاتم برای افزایش تولید قرارداد امضا شده است.به گزارش مهر،
سید جواد ساداتی نژاد در جلسه شورای اداری رودسر با اشاره به
این که استان گیالن یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی ایران
و از محورهای امنیت غذایی کشور محسوب میشود ،افزود:
یکی از موضوعات مهم که در دولت سیزدهم و وزارت جهاد دنبال
میشود ،موضوع خودکفایی در محصول برنج است.وزیر جهاد
کشاورزی با بیان این که سالیانه یک میلیون تن برنج به کشور وارد
میشود ،تصریح کرد :با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج
دارد نباید واردات برنج داشته باشیم و با طرحی که در سه استان
شمالی داریم ،با افزایش دوره کشت به راحتی میتوان مقدار
مورد نیاز کشور را تولید کرد.به گزارش خراسان ،اظهارات وزیر
جهادکشاورزی در زمینه خودکفایی در تولید برنج با توجه به آب
بری بسیار باالی این محصول جای تامل دارد .اگرچه این طرح
محدود به سه استان شمالی و پرآب کشور است و به نظر می رسد
سطح کشت در این طرح تغییری نمی کند و با افزایش دوره های
کاشت برنج ،این خودکفایی رقم می خورد اما در هر صورت کشت
مجددبرنجمستلزممصرفآبفراوانیاستکهحتیممکناست
برای استان های پرآب شمالی نیز افزایش کشت از حدی بیشتر
منطق درستی از جهت حفظ منابع آبی نداشته باشد.

شاخص
وابستگی روزافزون صندوقهای
بازنشستگی به بودجه

پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در
کشور با بحرانی جدی روبه روست به طوری
کــه بیشتر صــنــدوق هــای بازنشستگی هم
اکنون قــادر به پرداخت حقوق و مستمری
بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده
و به بودجه عمومی کشور وابسته شده اند.
(مرکز پژوهش های مجلس گزارش)17931

بازار خبر

ورود نفت به کانال  90دالر
فارس  -با تقویت نگرانی ها دربــاره عرضه و در
بحبوحه افزایش تقاضا ،قیمت نفت در معامالت
روز جمعه به باالی  90دالر در هر بشکه رسید .به
علت تنش های ژئوپلیتیکی میان روسیه به عنوان
دومینتولیدکنندهنفتویکتامینکنندهاساسی
گازمایعبرایاروپاباغرببرسراوکراینوهمچنین
تهدیدهای انصارا ...علیه امارات که نگرانی درباره
اختالل در عرضه نفت در غرب آسیا را تقویت کرد.

اخبار جدید از سود سهام عدالت
ایرنا -رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این
که سود سهام عدالت سال  ٩٩تا پایان امسال به
حساب سهامداران پرداخت می شود،اظهار کرد:
بر اساس محاسبات انجام شده ،احتماال تا پایان
امسال رقمی حدود  ۶۰۰هزار تومان به حساب
هر سهامدار پرداخت شود .حسین قربانزاده با
تاکید بر این که جمع سود شرکت های بورسی
و غیربورسی نسبت به سال  ۹۸حدود سه برابر
افزایش یافته است ،در خصوص باقیمانده سود
سال ٩٨سهام عدالت گفت :برخی از شرکت های
بزرگ مانند دخانیات ،مخابرات و  ...سود سال
های گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکردند.

