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وزیر ارتباطات: فیلتر تلگرام 
 رشد پیام رسان های داخلی

را دچار وقفه کرد
وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام رسان های بومی 
معتقد است فیلتر تلگرام رشد پیام رسان های بومی را 

با وقفه روبه رو کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی درباره تاثیر فیلتر تلگرام 
بــر رشــد پیام رســان های بومــی بــه ایرنــا گفــت: مدیــران 
پیام رســان های داخلــی بــه ایــن اعتقــاد دارنــد کــه فیلتر 
شــدن تلگــرام رونــد رشدشــان را بــا وقفه مواجــه کرده؛ 
نظر من نیز همین اســت که فرآیند فیلترینگ به رشــد 

پیام رسان ها ضربه زده است.
اکنــون وضــع  البتــه  کــرد:  تاکیــد  ارتباطــات  وزیــر 
شــبکه  اگــر  و  اســت  خــوب  بومــی  پیام رســان های 
دانش آمــوزی »شــاد« را نیــز جزو پیام رســان ها حســاب 
کنیــم ترافیــک آن از برخی از پیام رســان های خارجی در 
ایــران بیشــتر شــده اســت. جــدا از شــبکه دانش آموزی 

»شاد« پیام رسان های دیگر نیز وضع خوبی دارند.
وی افــزود: اگــر شــاد را پیام رســان محســوب کنیم 
میــزان نصب هــا از۲۰ میلیــون بیشــتر می شــود و شــاید 
بتوان تعداد کاربر فعال پیام رسان های داخلی را عددی 

معادل همین ببینیم.

سخنگوی کاخ سفید: قصد 
 کاهش تحریم های ایران

را نداریم
سخنگوی کاخ سفید با ادعای اینکه آمریکا آماده 
گفت وگوهــای دیپلماتیــک بــا ایــران در چارچــوب 5+1 
اســت، گفــت کــه واشــنگتن قصــد کاهــش تحریم های 

وضع شده علیه ایران را ندارد.
به گزارش ایسنا، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید 
در یک نشســت خبری در پاســخ به سوالی درباره وضع 
کنونی مذاکرات درباره توافق هســته ای با ایران مدعی 
شــد کــه آمریکا آماده گفت وگوهــای دیپلماتیک با ایران 

است.
بنابــر گــزارش وب ســایت کاخ ســفید، جن ســاکی 
تصریــح کــرد: موضــع مــا همچنــان این اســت کــه آماده 
مذاکــرات دیپلماتیــک هســتیم، آمریــکا آمــاده اســت تــا 
بــر ســر میــز بنشــیند و بــا شــرکایمان در چارچــوب 5+1 
و ایرانی هــا دربــاره توافق گفت وگو کند. ما قصد نداریم 
گامــی بــرای کاهش تحریم هــا برداریم. مــا چنین گزینه 

ای رو میز قرار نداده ایم.
وی در ادامــه گفــت: اما در حــال حاضر، اروپایی ها 

از ما دعوت کرده اند و ما منتظر ایرانی ها هستیم.
سخنگوی کاخ سفید همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره جمله هوایی اخیر آمریکا به شــرق ســوریه و این 
ادعا که پیام حمله به ایران چه بوده است، مدعی شد: 
پیام بایدن این است که برای محافظت از آمریکایی ها، 
اقــدام مــی کنــد و زمــان تهدیــد او حق دارد کــه به روش 

انتخابی خود دست به اقدام بزند.

درویشیان: مهم ترین ترک فعل، 
راه اندازی نکردن سامانه های 

نظارتی بر خط است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد 
را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی 
دانست و گفت که قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، 

دادستانی ها به ویژه داستانی تهران قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت االســام حسن 
درویشیان، در نشست هم اندیشی با دادستان و جمعی 
از معاونــان و قضــات دادســرای تهــران بــا بیــان الزامات 
مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن ها گفت: یکی از این 
الزامــات مبــارزه با دانه درشــت ها یا برچیدن بســتر های 
فســادزا اســت. گاهی برخی از کســانی که دنبال فســاد 
هستند نمی خواهند این بستر ها از بین برود. حال چه 
مربوط به ساختار ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت 
که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه های الکترونیکی و 
هوشــمند حاصل می شود. متأســفانه برخی می خواهند 
در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول 

زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور با تأکید بر اینکه 
یکی از راهکار های ریشه ای مبارزه با فساد، نظارت برخط 
از طریق ســامانه های الکترونیک مانند ســامانه تجارت و 
زیرســامانه های آن اســت، افــزود: مقــام معظــم رهبــری 
درخصــوص ســامانه تجــارت تأکیــد کردنــد کــه به صــورت 
جــدی پیگیــری شــود. یــا دربــاره طــرح جامــع مالیاتــی که 
کوتاهی هایی شــده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر 
فراهــم می شــد جلــوی بســیاری از فرار هــای مالیاتــی و 

فساد هایی که وجود دارد گرفته می شد.
وی با یادآوری ضرورت تعامل بین دو نهاد، مبارزه 
با فســاد را کار مشــترک ســازمان بازرســی کل کشــور و 
دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با 
فســاد، دادستانی ها به ویژه داســتانی تهران قرار دارند. 
بار بیشــتر مبارزه با فســاد و دانه درشت ها و کسانی که 
به مراکز ثروت و قدرت وابســته هســتند به دادســتانی 
تهران مربوط اســت. همچنین مبارزه با فســاد که مورد 
تأکیــد مقــام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه اســت، 
همــواره جــزو اولویت هــای کاری ســازمان بازرســی کل 

کشور است.
درویشــیان بابیــان اینکــه بایــد ســراغ موضوعــات 
بــا  و  رفتــه  هســتند  مفاســد  ریشــه های  کــه  اساســی 
برخــورد قاطــع، به موقــع، صریــح و الزم این ریشــه ها را 
قطع کنیم، تصریح کرد: ســازمان بازرســی کل کشــور و 
دادســتانی ها به ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از 
نظر وظایف دارند که یکی از آن ها پیگیری حقوق عامه 
اســت. همچنین بر اســاس ســند تحول قضایی یکی از 
مأموریت های ســازمان بازرســی و دادســتانی کل کشور 

و به تبع آن دادستانی ها، احیای حقوق عامه است.

اخبـــــــــــــــــار

منظــور  بــه  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
زمینه هــای  در  طــرح  چنــد  از  بازدیــد  و  افتتــاح 
روز  روســتایی  و  کشــاورزی  عمرانــی، صنعتــی، 
گذشــته به اســتان گلستان ســفر کرده و در بدو 
ورود یادآور شد که منطقه اینچه برون می تواند 

یک قطب بزرگ توســعه ای برای کشور باشد
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول 
رئیس جمهــوری، اســحاق جهانگیــری در گفتگــو با 
خبرنگاران اظهار کرد: اســتان گلســتان از هر نظر 
دارای ظرفیت هــای مناســبی بــرای توســعه اســت 
و نیــروی تحصیلکــرده و کارآمــد ایــن اســتان قادر 
اســت کــه ایــن ظرفیت هــا را در مســیر پیشــرفت 

استان به خدمت گیرد.
وی با یادآوری وضع اقلیمی استان گلستان 
و حضور دریا و جنگل در این استان، خاطر نشان 
کرد: ظرفیت های گردشگری استان گلستان وضع 
مســاعدی را فراهــم کــرده تــا طبیعــت زیبــای این 
اســتان بعنــوان یکــی از مقاصد گردشــگری مطرح 

باشد.
اســتان  حاصلخیــز  زمین هــای  جهانگیــری 
گلســتان را از ظرفیت هــای مهم بخش کشــاورزی 
در این اســتان برشــمرد و گفت: دولت در دوره ای 
تصمیــم گرفــت کــه ۲8۰ هــزار هکتــار از اراضــی 
دشــت حاصلخیــز اســتان گلســتان را زهکشــی و 
ساماندهی کند که تاکنون 8۰ هزار هکتار از این 
طــرح اجــرا شــده و 9۰ هــزار هکتار نیز در دســت 

اجرا است.
بــا  معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن 
تاکید به اســتعدادهای اســتان گلستان در بخش 
تجارت مرزی، افزود: استان گلستان مرز مشترک 
بــا کشــور دوســت، ترکمنســتان دارد و جمهــوری 
اســامی ایــران روابــط خوبــی بــا ایــن کشــور دارد 
البتــه گاهــی موانعــی پیــش روی همکاری های دو 
کشور وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود.
وی افــزود: در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد 
تصویــب شــد کــه منطقــه اینچه بــرون در اســتان 
گلســتان بــه منطقــه آزاد تبدیــل شــود کــه ایــن 
الیحــه در مجلــس شــورای اســامی مــدت زیــادی 
معطل ماند و پس از تصویب مجلس، به دالیلی 

بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجاع شــد 
کــه امیــدوارم مجمــع تشــخیص این مصوبــه را به 
ســرعت نهایی کند،  منطقه اینچه برون می تواند 

یک قطب بزرگ توسعه ای باشد.
جهانگیــری گفــت: امــکان خــط ریلــی کــه در 
همین منطقه ایجاد شده و میان استان گلستان، 
امــکان  اســت،  فعــال  قزاقســتان  و  ترکمنســتان 
مهمی اســت که با حضور روســای جمهور این سه 
کشــور افتتــاح شــد و اهمیــت ایــن مســیر ریلی تا 
حدی است که حتی می تواند ارتباط چین با غرب 

را برقرار کند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در ادامــه بــه 
ظرفیت هــای اســتان گلســتان در بخش صنعت و 
معدن پرداخت و افزود: یکی از اهداف این ســفر 
بررســی طرح های مهم در دســت اجرا است تا در 
ماه هــای پایانــی دولــت موانــع پیــش رو برطرف و 

شاهد تکمیل این طرح ها باشیم.
وی خلیــج گــرگان را از مهمتریــن موضوعات 
استان گلستان دانست و افزود: در جلسه ای که 
در خصوص تاالب های کشــور برگزار شــده بود به 
پیشــنهاد ســازمان حفاظت محیط زیســت برنامه 

ای هفــت ســاله بــرای احیــای تــاالب میــان کاله و 
خلیــج گــرگان تصویــب شــد کــه امیــدوارم در این 
ســفر مســائل و مشــکات پیش روی این موضوع 

مورد بررسی قرار گیرد.

امروز نشاط، شادابی و 
سرزندگی در روستا های کشور 

جاری است
همچنیــن  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
و  تولیــدی  طرح هــای  از  بــرداری  بهــره  آییــن  در 
اشتغالزایی روستایی استان گلستان،  از روستای 
بــرای  الگویــی  بعنــوان  گســتان  اســتان  عطاآبــاد 
روســتا های کشــور در امــر اشــتغالزایی یــاد کرد و 
گفــت: روســتای عطاآبــاد بــا جمعیت 5 هــزار نفر 
حتی یک بیکار ندارد و به گونه ای تدبیر و طراحی 
شــده اســت که حتــی از مناطق دیگر بــرای کار به 

این روستا می آیند.
وی اظهــار کــرد: اقدامات وســیعی در کشــور 
در ســطح شــهرها و روســتاها در راســتای عمــران 
و آبادانی و توســعه در دســت اجرا اســت و مردم 

منطقه براســاس ظرفیت ها و مزیت های موجود، 
به کار و تاش مشغول هستند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی 
بــه روســتاهای کشــور ســفر مــی کنیــم بــا وجــود 
تحریم هــا و فشــارهای ظالمانــه آمریــکا، نشــاط و 
شــادابی و ســرزندگی مشــاهده می شــود و مردم 

همگی در حال تاش و فعالیت هستند.
شــده  ارائــه  گزارش هــای  یــادآوری  بــا  وی 
از وضــع روســتای عطاآبــاد، خاطــر نشــان کــرد: 
حقیقــت  ایــن  گویــای  شــده  ارائــه  گزارش هــای 
اســت کــه مــردم روســتای عطاآبــاد از فرصت ها و 
ظرفیت هــای موجود بهترین اســتفاده را کرده اند 
به گونه ای که حتی یک نفر در این روســتا بیکار 

نیست.
جهانگیری با یادآوری بازدید چند سال پیش 
خــود از روســتایی در اطــراف تهــران، گفت: در آن 
روستا نیز مردم همگی مشغول حرفه مبل سازی 
بودند و در هر خانه ای که وارد می شدیم بخشی 

از خانه به کارگاه مبل سازی تبدیل شده بود.
وی همچنین با یادآوری سفر خود به استان 
ایــن اســتان،  کرمانشــاه و بازدیــد از روســتاهای 

تصریــح کــرد: جوانــان آن روســتا بــا اســتفاده از 
ظرفیت های موجود برای ســاکنین اشــتغال ایجاد 

کرده بودند و هیچکس بیکار نبود.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با تاکید 
بــه برگــزاری چنــد جلســه بــا موضــوع آســیب های 
رهبــری  معظــم  مقــام  حضــور  در  کــه  اجتماعــی 
برگزار می شــد، اظهار کرد: یکی از مباحث مطرح 
شــده در این جلســات موضوع حاشــیه نشــینی و 

آسیب های ناشی از آن بود.
وی با تاکید بر اینکه مردم روستاها از نعمت 
آب، بــرق، راه و گاز برخــوردار هســتند، گفت: در 
همین دولت تعداد روستاهای برخوردار از نعمت 
گاز از 14 هــزار روســتا بــه حدود 35 هزار روســتا 
رســیده اســت و دغدغــه اصلــی امــروز روســتاها 

اشتغال و کار است.
جلســات  در  کــرد:  اظهــار  جهانگیــری 
رهبــری  معظــم  مقــام  از  اجتماعــی  آســیب های 
درخواست کردم که اجازه دهند 1.5 میلیارد دالر 
از منابع صندوق توســعه ملی برای اشــتغال زایی 
در روستاها برداشت شود که خوشبختانه ایشان 
موافقت کردند و این منابع با نرخ سود پایین در 

اختیار روستاییان قرار گیرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری ادامــه داد: از 
محل همین منابع تاکنون 15 هزار میلیارد تومان 
تســهیات روستایی به روســتاییان پرداخت شده 
که منجر به ۲8۰ هزار فرصت شغلی شده است 
ضمــن آنکــه 7۰۰۰ میلیــارد تومــان از ایــن منابــع 

هنوز باقی است.
وی از اســتاندار گلســتان و معــاون توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم خواســت تســهیات 
مــورد نیــاز مردم روســتای عطاآبــاد را فراهم کنند 
و نســبت بــه ایجــاد ناحیه صنعتــی تولید مبل نیز 

اقدام شود.
و  جوانــان  همــه  بــه  خطــاب  جهانگیــری 
تواننــد  مــی  همــه  گفــت:  کشــور،  روســتاییان 
ماننــد مــردم روســتای عطاآبــاد همــت کننــد و از 
فرصت هــای موجــود بــرای اشــتغالزایی اســتفاده 
کنند تا هیچکس بیکار نباشد و دولت نیز در این 

مسیر حمایت خواهد کرد.

نماینــدگان مجلــس در هشــتمین نشســت 
بررسی الیحه بودجه 1400، به یکی از مهم ترین 
درآمــدی  بخــش  یعنــی  بودجــه  بخش هــای 
هدفمنــدی یارانه هــا ورود و طــی مصوباتــی بــه 
دولــت اجــازه دادنــد تا بــرای پرداخت بــه موضع 
یارانــه نقــدی از بانــک مرکــزی تنخــواه دریافــت 

کند.
مجلــس  نماینــدگان  فــارس،  گــزارش  بــه 
شــورای اســامی در هشــتمین نشســت بررســی 
الیحه بودجه سال 14۰۰،  وضع جرایم رانندگی و 
معافیت های مالیاتی سال آینده را تعیین کردند.
نماینــدگان در جلســات گذشــته بخش های 
درآمــدی تبصــره یک تا بندهایی از تبصره 9 ماده 
واحــده الیحــه بودجــه 14۰۰ را بررســی و تصویب 
کــرده بودنــد تعییــن ســقف درآمدهــای نفتــی و 
کســری بودجــه کان،  الــزام دولــت بــه تســویه 
بدهی هــای قطعــی تــا ســقف 9۰۰ هــزار میلیــارد 
ریال، کاهش ارز 4۲۰۰ تومانی پرداختی در سال 
14۰۰ و حــذف تدریجــی آن،  تعییــن تســهیات 
مالــی خارجــی تــا ســقف 3۰ میلیــارد دالر بــرای 
و  اینفلوئنســرها  و  ســلبریتی ها  الــزام   دولــت، 
موسسات کنکوری به مالیات پردازی،  جلوگیری 
و    14۰۰ ســال  در  اینترنــت  تعرفــه  افزایــش  از 
رایگان شــدن تعرفه »آب، برق و گاز« مشــترکان 
از  محــروم  کم مصــرف  خانوارهــای  و  کم مصــرف 
مهمترین مصوبات مجلس تا کنون درباره بودجه 

بوده است. 

تعیین تکلیف بخش درآمدی 
یارانه ها در 1400

در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه 
ســال 14۰۰، بــه بخش هــای درآمــدی تبصــره 14 
قانــون  اجــرای  از  دولــت حاصــل  و درآمــد  ورود 
هدفمندســازی یارانه هــا در ســال آینــده را 333 
هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد کردنــد. بــر مبنــای 
یکــی دیگــر از مصوبــات دیــروز، منابــع حاصــل از 
اصــاح قیمــت بنزیــن نســبت بــه قیمــت قبــل از 

ســهمیه بندی در ســال 1398، مشــمول عــوارض 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده و ســهم چهــارده و 

نیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
مجــوز بــه بانــک مرکــزی بــرای ارائــه تنخواه 
بــه ســازمان هدفمنــدی جهــت پرداخت بــه موقع 
یارانــه نقــدی از دیگر مصوبه روز گذشــته بود که 
بــر ایــن اســاس نماینــدگان مجلــس از کل درآمد 
هدفمنــدی یارانه هــا تنخواهــی بــرای پرداخــت به 
موقــع یارانــه نقدی در اختیار ســازمان هدفمندی 

یارانه ها قرار دادند.
یکــی از مهمتریــن مصوبــات در ایــن بخش، 
مخالفت نمایندگان با اوراق فروشــی دولت برای 
جبــران کســری منابــع هدفمنــدی یارانه هــا بــود 
کــه بــر این اســاس بــا بنــد )ج( تبصــره )14( ماده 
واحــده الیحه بودجــه مخالفت کردند. نمایندگان 
جبــران  بــرای  را  الزم  اعتبــاری  منابــع  معتقدنــد 
کســری دولت برای پرداخت یارانه در نظر گرفته 
شده که در این رابطه می توان ارائه تنخواه برای 
پرداخت یارانه یا معافیت منابع حاصل از اصاح 

قیمت بنزین از عوارض اشاره کرد.

نحوه محاسبه مالیات آستان 
قدس، ستاد اجرایی فرمان 

امام )ره( و بنگاه های اقتصادی 
نیروهای مسلح

نماینــدگان مجلــس طــی مصوبــه ای نحــوه 
محاســبه مالیــات آســتان قــدس، ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام )ره( و بنگاه هــای اقتصادی نیروهای 
مســلح را مشــخص کردنــد. بــر ایــن اســاس ایــن 
دســتگاه ها موظفنــد نســبت بــه بخشــی از واریز 
مالیــات خــود بــه حســاب خزانــه موضــوع ردیــف  
11۰11۲ تــا ســقف مبلــغ منــدرج در الیحــه دولــت 
اقــدام و مابقــی مالیــات خــود را بــه حســاب های 

معرفی شده دولت بپردازند.

 معافیت مدارس دولتی

از پرداخت قبوض

بــا یکی دیگــر از مصوبات تمامی واحدهای 
هزینه هــای  پرداخــت  از  دولتــی  آموزشــی 
معافیــت  ایــن  شــدند.  معــاف  گاز  و  بــرق  آب، 
مشــروط بــه رعایــت الگــوی مصــرف اســت کــه 
طــی دســتورالعملی توســط وزارتخانه های نفت، 
نیــرو و آمــوزش و پــرورش و ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور حداکثــر تا ســه ماه پــس از اباغ 

این قانون تهیه و اباغ می شــود.

واریز درآمد تبلیغات ورزشی 
صدا و سیما به خزانه

درآمد تبلیغاتی وزارت ورزش و صداوســیما 
از محــل پخــش مســابقات ورزشــی بــه حســاب 

خزانه واریز شود.
اختصاصــی  درآمدهــای  اســاس   ایــن  بــر 
دانشــگاهها، مؤسســات آمــوزش عالــی وابســته 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارتخانه هــای  بــه 
و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، پارکهــای 
علــم و فنــاوری و مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
وابســته بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اعتبــارات  از شــمول حکــم  و جهــاد دانشــگاهی 
موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
به منظــور ارتقــای شــاخصهای علمــی، پژوهشــی، 
فناوری و مهارتی برای ارتقای سطح مناطق کمتر 

توسعه یافته مستثنی هستند.

تعیین تکلیف جرایم رانندگی 
جریمه هــای  تعرفــه  درصــدی   5 افزایــش 
رانندگی در سال آینده از دیگر مصوبه نمایندگان 
در جریــان بررســی بودجــه 14۰۰ بــود، همچنیــن 
مقرر کردند که مبلغی از درآمدهای ناشی از حق 
بیمه شــخص ثالث شــرکت های بیمه ای به خزانه 

کل کشور واریز شود.
با یکی دیگر از مصوبات کلیه مبالغ جریمه 
مازاد بر اصل جرایم ناشــی از تخلفات راهنمایی 
و رانندگی که تا پایان سال 1399 به دلیل تاخیر 
در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده 
گردیــده در صورتــی کــه اصل جریمه تــا پایان دی 

ماه 14۰۰ پرداخت شود بخشوده می شود.

تعیین تکلیف جرایم سربازان 
غایب

نماینــدگان در ادامه بررســی بودجه مصوب 
کردنــد افــرادی که تا پایان ســال 14۰۰ نســبت به 
تســویه اقســاط باقی مانده جریمه غیبت بیش از 
هشت ســال از خدمت وظیفه عمومی خود اقدام 
نکننــد مشــمول غایــب محســوب و بــه خدمــت 

وظیفه عمومی اعزام  شوند.

  4 میلیون تومان سقف حقوق 

معاف از مالیات تعیین شد
تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان 
دولتی و غیردولتی از دیگر مصوبه نمایندگان بود 
که بر این اساس ؛ 4 میلیون تومان سقف حقوق 

معاف از مالیات تعیین شد.
بــر اســاس مصوبــه مجلــس، شــرایط و نرخ 
اخــذ مالیــات از حقوق های کارکنان به این شــرح 
تعییــن شــد؛ ســقف معافیــت مالیاتــی ماهیانــه 
حقــوق کارکنــان 4 میلیــون تومــان در نظــر گرفته 
حقوق هــای  ماهیانــه  مالیــات  همچنیــن  شــد، 
بیــن 4 تــا 8 میلیــون 1۰ درصــد، مالیــات ماهیانه 
حقوق هــای بیــن 8 تــا 1۲ میلیــون 15 درصــد، 1۲ 
تــا 18 میلیــون تومان ۲۰ درصد و مالیات ماهیانه 
حقوق هــای بیــن 18 تــا ۲4 میلیــون تومــان ۲5 
درصــد، مالیــات ماهیانــه حقوق هــای بیــن ۲4 تــا 
3۲ میلیــون تومــان 3۰ درصد و حقوق های باالی 
3۲ میلیــون تومــان در مــاه مشــمول مالیــات 35 

درصدی می شوند.

تعیین سقف انتشار اوراق در 
سال بعد

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی الیحه 
بودجه 14۰۰ وزارت اقتصاد و دارایی را مجاز کردند 
با انتشــار انواع اوراق مالی و اســامی نســبت به 
مولدســازی دارایی هــای دولــت تا ســقف دو هزار 

میلیــارد تومــان اقــدام کند. تشــکیل صندوق های 
اماک و مســتغات برای تســهیل واگذاری اموال 
غیرمنقــول دولــت یکــی دیگــر از مصوبــات دیروز 
بــود کــه بــر اســاس آن اســتانداران موظفنــد بــه 
اداری  مجتمع هــای  احــداث  یــا  تکمیــل  منظــور 
فــروش ســاختمان های  پیشــنهاد  شهرســتان ها، 
قــوه  زیرمجموعــه  اجرائــی  دســتگاههای  ملکــی 
را  اســتان  شهرســتان های  در  مســتقر  مجریــه 
بــه اســتثنای انفــال بــا رعایــت قوانیــن و مقررات 
مربوطه به شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان 

ارائه نماید.
کســر  بــا  همچنیــن  مجلــس  نماینــدگان 
حداکثــر ۲۰ درصــد از حقــوق دانشــجو معلمــان 
بــرای امــور رفاهــی پــس از  تصویــب هیــات امناء 

دانشگاه فرهنگیان موافقت کردند.

 وضع درآمدی بخش انرژی از 
هسته ای تا برق 

مجلــس در ادامــه نشســت شــرکت تولیــد 
را  ایــران  هســته ای  ســوخت  و  اولیــه  مــواد 
مکلــف کــرد تــا جهــت توســعه اجــرای طرحهــای 
معدنــی  مــواد  ســرمایه ای،  دارایی هــای  تملــک 
و محصــوالت جانبــی همــراه بــا مــواد پرتــوزا را 
از آن را  فــروش رســانده و درآمــد حاصــل  بــه 
پــس از کســر هزینه هــا بــه حســاب خاصــی نزد 
همچنیــن  کنــد.  واریــز  کشــور  کل  خزانــه داری 
نماینــدگان دولــت را مکلــف کردند کــه از طریق 
شــرکت های ذیربــط نســبت به نصــب کنتورهای 
هوشــمند ســاخت داخــل برای مشــترکان برق و 
گاز اقــدام کــرده و هزینــه مربــوط را بــه صــورت 

اقساطی از مشــترکان دریافت نماید.
بــرق  نــرخ  تعییــن  نحــوه  موضــوع  ارجــاع 
صنایــع و پاالیشــگاه ها بــه کمیســیون تلفیــق از 
دیگــر مصوبــه روز گشــذته مجلــس بــود و البتــه 
در مصوبــه ای دیگــر نحوه تعیین تعرفه ســوخت 
نیروگاه های خود تأمین که اقدام به تحویل تمام 
یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری 

می کنند را مشخص کردند.

رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه 
انتخابات 1400 الکترونیکی برگزار نخواهد شد، 
گفــت کــه تعرفه هــای انتخابــات 1400 تــا پایــان 
اســفند امســال چاپ و ســال آینده در اســتان ها 

توزیع می شود.
بــه گــزارش صداوســیما، جمال عــرف رئیس 
از  بازدیــد  حاشــیه  در  کشــور  انتخابــات  ســتاد 
مراحــل چــاپ تعرفه هــای اخــذ رأی گفــت: چــاپ 
تعرفه هــا بــا امنیــت باال در اولویت اســت تا هیچ 
جعلــی دربــاره آن صــورت نگیــرد و خوشــبختانه 

همــه تضمین هایــی کــه به ما داده شــده در چاپ 
تعرفه ها رعایت شده است.

وی عنــوان کــرد: آن طــور کــه بــه مــا قــول 
داده انــد تــا پایــان اســفند همــه تعرفه هــا چــاپ 
ناظــران  هماهنگــی  بــا  آینــده  ســال  و  می شــود 
انتخابــات در شــورای نگهبــان و مجلــس شــورای 
انجــام  اســتان ها  بــه  انتقــال  بحــث  اســامی، 
می شود تا تعرفه ها به موقع در اختیار حوزه ها و 

شعب قرار گیرد.
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در پاســخ بــه 

ســوالی مبنــی بــر اینکه بــرای تأمین ســامت رأی 
تدابیــری  چــه  کرونــا  شــیوع  ایــام  در  دهنــدگان 
اندیشــیده اید؟ افزود: ســال گذشته با هماهنگی 
ناظران انتخابات موضوع استامپ را حذف کردیم 
چــرا کــه بــا وجود دســتگاه احراز هویت اســتامپ 
معنــا نــدارد چــرا که اســتامپ برای این اســت که 
یک فرد به جای دیگری رأی ندهد و وقتی افراد با 
کد ملی احراز هویت می شوند نیازی به استامپ 
نیســت و بــر همیــن اســاس در انتخابــات 14۰۰ 
اصاً روی موضوع اســتامپ فکــر نکرده ایم. عرف 

گفــت: در انتخابــات ســال گذشــته بیــش از 99 
درصــد در احــراز هویــت، صحــت داشــتیم و فقط 
معدود مواردی بود که دستگاه، مشخصاتشان را 
تشخیص نمی داد که ناظران انتخابات هم اجازه 

رأی دادن را می دادند.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بیــان کــرد: 
بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری 
کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاســت 

جمهوری 14۰۰ منتفی است.
عــرف در ادامــه گفت: انتخابــات الکترونیک 

صنــدوق  آن  فرآینــد  یــک  کــه  دارد  فرآینــد   ۲8
شــورای  در  مــا  دوســتان  و  اســت  الکترونیــک 
نگهبان ســواالتی درباره این دســتگاه داشتند که 
البتــه مــا پاســخ دادیم، امــا به انتخابات ریاســت 
جمهــوری 14۰۰ نمی رســد. وی اضافــه کــرد: البته 
مــا بــا مجلــس شــورای اســامی مذاکــره کرده ایم 
کــه انتخابــات الکترونیکــی در شــوراها بــه تعــداد 
صندوق هایمان در 8 کانشــهر انجام شــود و رأی 
دهندگان به نامزدان انتخابات شوراها می توانند 
با خیال راحت به صورت الکترونیکی رأی دهند.

انتخابات الکترونیکی منتفی شد

تنخواه جای اوراق را گرفت 
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه جای فروش اوراق از سوی دولت را گرفت

جهانگیری: منطقه اینچه برون می تواند یک قطب بزرگ 
توسعه ای باشد


