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اقتصاد جامعه
دکتر عاملی دبیر جدید شورای عالی انقالب فرهنگی میشود
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یادداشت

پیگیری های 5ساله برای احقاق حقوق بیمه
شدگان

چک های سازمان تامین اجتماعی از
بابکزنجانیپسگرفتهشد

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره
به پیگیری های5ساله برای احقاق حقوق بیمه شدگان
در پرونده بابک زنجانی گفت 5:فقره چک سازمان تامین
اجتماعی به مبلغ بیش از 17هزار میلیارد تومان که بابت
تضمین واگذاری بیش از  ۱۳۰شرکت این سازمان به
شرکتسورینتقشممتعلقبهبابکزنجانیواگذارشده
بود با پیگیری واحد حقوقی به سازمان تامین اجتماعی
بازگشت.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد حسن زدا در همایش
دبیران و اعضای هیات های تشخیص مطالبات که امروز
باحضورحجتاالسالموالمسلمینباقریمعاونقضایی
دیوان عدالت اداری برگزار شد ،با گرامیداشت یاد و خاطره
مرحومدکترنوربخشومرحومتاجالدینافزود:معتقدیم
که هیات های تشــخیص مطالبات پل ارتباطی میان
کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی هستند .اعتراض
حق کارفرما است و بایستی ضوابط دادرسی منصفانه را
در هیاتها مورد توجه قرار دهیم.
زدا در خصوص ماهیت جلسات هیات های تشخیص
مطالبات گفت :این جلسات مرجع شبه قضایی است و
باید با دیوان عدالت درباره چگونگی صدور آرا این هیاتها
هماهنگیداشتهباشیم.
وی با بیان اینکه اعضای هیات های تشخیص مطالبات
باید دانش حقوقی خود را باال ببرند ،اظهار داشــت :با
کارفرمایان باید حداکثر همکاری را داشته باشیم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت :کارفرما حق
تجدیدنظر خواهی دارد و اگر قرار است اعتماد عمومی
را کسب کنیم و منصف و مردمدار باشیم باید به حقوق
کارفرما احترام بگذاریم.
وی با بیان اینکه باید تشــریفات ابالغ احکام را رعایت
کنیم ،تاکید کرد :آرائی که صادر می کنیم باید شفاف
باشد و امکان تفسیر نداشته باشد .البته این مشکل در
کل کشور است و بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود
دارد تفسیرهای متفاوتی دارد.
زدا گفت :هیاتهای تشخیص مطالبات مستقل از سازمان
تامین اجتماعی هستند و باید به این موضوع توجه شود
که اعضای هیاتها نظرات کارشناسی و مستقل ارائه دهند
و همکاران ســازمان نیز در زمان حضور در هیاتها باید
مستقل از جایگاه سازمانی رای دهند.
وی افزود :هیاتهای بدوی باید در رســیدگی به پرونده
ها دقت کنند و پرونده ها را بدون رســیدگی به هیات
تجدیدنظر ارسال نکنند .برحسب پرونده باید از اعضای
هیاتها به صورت مناسب دعوت شود اگر پرونده صنفی
است از نماینده اصناف دعوت شود ،اگر شرکت است از
نماینده شرکتها و اگر تعاونی است از نماینده تعاونی ها در
هیات دعوت کنید.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت :نوبت
رسیدگی به پرونده ها در هیاتهای تشخیص مطالبات
باید کوتاه باشد زمانی این مدت رسیدگی حدود ۸ماه بود
و االن یک ماه است و باید کوتاه تر شود .آرای هیاتها باید
بالفاصله بعد از جلسه صادر شود و به بعد موکول نشود.
وی در پایان از تالش های مدیر کل دفتر امور حقوقی
و دعاوی و کارکنان ایــن واحد بابت تالش در خصوص
احقاق حقوق بیمه شــدگان در پرونده بابک زنجانی
تقدیر کرد.

15دی ماه ،آخرین مهلت ارایه اظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور
مالیاتی کشــور گفت15 :دی ماه ،آخرین مهلت ارایه
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســه ماهه پاییز
 1397است.
به گــزارش اقتصاد ســرآمد ،محمد مســیحی اظهار
داشــت :مطابق قانون ،مودیان نظــام مالیات بر ارزش
افــزوده حداکثر  15روز پس از پایــان هر فصل مهلت
دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات
الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.
 EVAT.IRارایه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت
کنند .معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
کشور تاکید کرد :مودیان مالیاتی به منظور برخورداری
از هرگونه تسهیالت قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم
مالیاتی ،نسبت به تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش
افزوده تا تاریخ 15دی ماه 1397اقدام نمایند.

حجت االسالم سید سعید رضا عاملی شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان دبیر جدید این شورا انتخاب شــد و پس از تایید عضویتش در شورای عالی انقالب فرهنگی توسط مقام معظم
رهبری ،به عنوان دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی کار خود را آغاز خواهد کرد .در هشتصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی که شامگاه به ریاست حجت االسالم حسن
روحانی برگزار شد،حجت االسالم سید سعید رضا عاملی به عنوان دبیر جدید شورای عالی انقالب فرهنگی انتخاب شد .یکی از دستور جلسات این شورا ،رای گیری برای دبیر جدید شورای
عالی انقالب فرهنگی بود و دکتر عاملی به عنوان گزینه اصلی این سمت به اتفاق آراء انتخاب شــد .تا پیش از این محمدرضا مخبردزفولی دبیری شورای عالی انقالب فرهنگی را بر عهده
داشت  .طبق آیین نامه شورای عالی انقالب فرهنگی ،حجت االسالم عاملی پس از تایید عضویت در شورا توســط رهبر معظم انقالب ،میتواند به عنوان دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
کار خود را آغاز کند.

یک سو نگری نوبخت دلیل اصلی استعفای وزیر بهداشت؛

یکوزیردیگرقربانی«حلقهخاکستری»
دولت

تیم اقتصادی حسن روحانی ،چه در
دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم ،درگیر نزاعی
دائمی بوده است .سعید سیف -دیده بان ایران
حسن روحانی در هر دو دولتش ،تیم اقتصادیاش
را با ترکیبــی از بوروکراتهــای گوشبهفرمان،
تکنوکراتهای طرفدار اقتصاد آزاد و نهادگرایان
کمحاشیه شکل داده اســت .به گزارش اقتصاد
سرآمد،محمدباقرنوبخت،نهاوندیانوبعدترمحمود
واعظی ،نمایندگان بوروکراتهای گوشبهفرمان
در رأس سازمان برنامهوبودجه ،معاونت اقتصادی
و ریاست دفتر رییسجمهور هستند به گزارش
اقتصادسرآمد ،الیاسحضرتینمایندهمردمتهران
در مجلس شورای اسالمی از استعفای قاضیزاده
هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خبر داد .استعفای که ظاهرا دلیل عمده اش عدم
تخصیصبودجهسالمتودارو است.بهروزبنیادی
در خصوص دالیل اســتعفای وزیر بهداشــت به

دیده بان ایران گفته است »:بنابر شنیده های ما
وزیر بهداشت شــنبه دو هفته پیش بهدلیل عدم
تخصیص بودجه سالمت برای سال 98استعفا داد.
ظاهرا قاضی زاده هاشمی با توجه عدم تخصیص
بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق
توسعهملی،کتباًدرنامهایبهحسنروحانیرئیس
جمهور،استعفادادهاست.مادرکمیسیونبهداشت
سعیخواهیمکردمسئلهرابررسیکنیم»
این اولین بار نیست که یک عضو کابینه روحانی به
دلیل رویکردهای محمد باقر نوبخت در تخصیص
بودجه،دخالتدراموراجراییوباالخرهعزلونصب
معاونان و مدیران استعفا می دهد .رویکردهایی که
شاید با قهر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم
رسانه ای شد و از شکاف گســترده در بدنه دولت
روحانی پرده برداشت .شکافی که هر از چند گاهی
با شنیده هایی در مورد کاهش نقش جهانگیری و
پررنگشدننقشنوبختفضایرسانهایبهسمت

مرکز ملی آمار اعالم کرد

سرانه مطالعه ماهانه ایرانیان  ۷ساعت و ۴۱
دقیقه

معاون طرحهای آمــاری وآمارهای ثبتی مرکــز آمار ایران اعالم
کرد :سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد  ١٥ساله و بیشتر ،در ماه به طور
متوسط  ٧ساعت و  ٤١دقیقه است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد،کاوه کیانی ،معاون طرحهای آماری وآمارهای
ثبتی مرکز آمار ایران خبر داد :ســرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١٥
ساله و بیشتر ،در ماه به طور متوســط  ٧ساعت و  ٤١دقیقه بوده است که
از این میزان ،سرانه مطالعه قرآن و ادعیه ٣ساعت و  ٧دقیقه و سرانه سایر
کتب غیردرسی  ٤ساعت و  ٣٤دقیقه بوده است.
وی با بیان اینکه آمار ،از نتایج طــرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار
استخراج شده است ،افزود :نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان میدهد
که  ٥٨,٢درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و بیشتر ،در سال قبل از آمارگیری
در سال  ،١٣٩٦مطالعه کتاب غیردرسی(چاپی یا الکترونیکی) داشتهاند.
کیانی ادامــه داد :در زمینه روزنامــه نیز ،از آن جایی که مطالعه ســایت
خبرگزاریها و روزنامهها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است ،هم مطالعه
روزنامه چاپی و هم مطالعه روزنامه در ســایت خبرگزاریها پرسش شده
است.
وی افزود:حدود  ٣٠درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و بیشتر در ماه قبل از
آمارگیری در سال  ،١٣٩٦روزنامه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کردهاند.
همچنین افرادی که روزنامه مطالعه کــرده اند٦٩ ،درصد روزنامه چاپی و
 ٥٨درصد روزنامه الکترونیکی مطالعه کردهاند.
کیانی ادامه داد :هر فرد ١٥ساله و بیشتر در ماه به طور متوسط  ١ساعت و
 ٢٦دقیقه مطالعه روزنامه داشته است .به گفته کیانی سرانه مطالعه شامل
مطالعه کتاب ،مطالعه روزنامه و سایر نشریات بوده و در این طرح در زمینه
کتاب ،مطالعه کتاب غیردرسی ،هم چاپی و هم الکترونیکی پرسیده شده
است.

تحلیلهایدرخصوصرقابتدولتپنهانبادولت
روحانی را بر سر زبان ها می انداخت.
فارغ از شنیده های جسته و گریخته در خصوص
کم اثر شدن نقش اسحاق جهانگیری در کابینه
اقتصادی دولت دوازدهم در رســانه ها مشخص
می شد .انتقاد علنی و کناره گیری دو عضو شاخص
اقتصادی کابینه روحانی است .انتقادهای روشن و
واضح مسعود نیلی از عملکرد تیم اقتصادی دولت
در قضیه ارز دولتی و سیاست های اقتصادی و در
نهایت اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شــهر
سازی حلقه های تکمیل کننده پازلی است که ما
را به به حلقه خاکستری دولت روحانی می رساند.
حلقه خاکستری در دولت روحانی؟
سکوت مسعود نیلی ماه گذشته و با انتشار مطلبی
نسبتاً مفصل در روزنامه دنیای اقتصاد ،شکست.
نیلــی در آن مطلب ،بــا زبانی تند بــه مخالفان
نهادگرایش تاخت و از کارنامــه خود و طرفداران

اقتصاد آزاد در دولتهای مختلف دفاع کرد .در آن
مطلب ،نیلی طرفداران اقتصاد آزاد در دولتهای
مختلف را افرادی معرفی کرد که «بدون هرگونه
چشمداشــت ،بلکه با تحمل انــواع تحقیرها و
نگاههای شــکآلود از طرف تصمیمگیرندگان،
بدون برخورداری از هرگونه پشــتیبانی سیاسی
و صرفاً با ابزار اســتدالل کارشناسی و علمی ،در
تالش بودهاند تا با بهکارگیری انواع ابتکارها و حتی
هنرمندیهای مختلف ،صورتحســاب عطش
سیریناپذیر سیاستمداران برای کسب محبوبیت
از طریق حراج منابع تجدیدناپذیر کشور را جلوی
آنها گذاشته و به آنها گوشزد کنند که ادامه این
شرایط ،کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت».
تنها یک هفته پس از انتشــار این مطلب ،عباس
آخوندی نیز با انتشار نامهای گالیهآمیز خطاب به
حسن روحانی ضمن انتقاد از سیاستهای دولت
دوازدهم بهویژه در حوزه پولی-مالی و تنظیم بازار،
استعفای خود را از سمت وزیر راه و شهرسازی اعالم
کرد .تیم اقتصادی حســن روحانی ،چه در دولت
یازدهم و چــه در دولت دوازدهــم ،درگیر نزاعی
دائمی بوده است .حسن روحانی در هر دو دولتش،
تیم اقتصادیاش را با ترکیبــی از بوروکراتهای
گوشبهفرمان ،تکنوکراتهای طرفدار اقتصاد آزاد
و نهادگرایان کمحاشیه شکل داده است .محمدباقر
نوبخــت ،نهاوندیــان و بعدتر محمــود واعظی،
نمایندگان بوروکراتهای گوشبهفرمان در رأس
سازمان برنامهوبودجه ،معاونت اقتصادی و ریاست
دفتر رییسجمهور هستند .عدم هماهنگی مشاور
اقتصادیرئیسجمهورورئیسبانکمرکزیباوزیر
وقت اقتصاد در دولت نخست حسن روحانی گرچه
به سبب برخی اظهارنظرهای تند طیبنیا در سال
آخر دولت از پرده برون افتاد ولی به یمن چشمانداز
امیدبخش اقتصاد ایران در نتیجه توافق برجام و
مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا ،کمتر مورد توجه
قرار گرفت .انتقادهای در دولت دوازدهم از جانب
دیگر وزرای روحانی مطرح شد تا مشخصا عباس
آخوندی ،مسعود نیلی و حاال قاضی زاده هاشمی
صندلیهایدولت راحلقهنوبخت تقدیمکنند.

اتاق بازرگانی

واکنش وزیر ارتباطات به احتمال
فیلترینگ اینستاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برای مردم
بگویند از فردای فیلترینگ اینســتاگرام در کشور در زندگی
مردم ،حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در
این زمینه باید جمع بندی عقالیی شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه
جلسه هیات دولت درباره احتمال فیلترینگ اینستاگرام گفت:
من متن صبحتهای معاون دادستان را نخواندم و صبح امروز
در دولت از تیتر اخبار متوجه این موضوع شدم .فرض بر این
که حرفهای معاون دادستان درست است و وی اختیار قانونی
برای فیلترینگ اینستاگرام دارد ،این سؤال پیش میآید بعد
از این قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم
روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را
درست نکنند.
وی ادامــه داد :بــرای مردم بگوینــد از فــردای فیلترینگ
اینستاگرام در کشــور در زندگی مردم ،حاکمیت و کاهش
جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در ایــن زمینه باید جمع
بندی عقالیی شود.
وزیر ارتباطات در پاســخ به این پرســش که آیا نظارتی بر
بســتههای اینترنتی که اپراتورها ارائه میکنند وجود دارد
بیان کرد :نظارت دقیق اســت و کم فروشــی نداریم .امروز
گزارشی از سازمان تنظیم و مقررات درباره بستههای اینترنتی
و مکالمهها به من رسیده است .طبق این گزارش در گذشته
ســهم مصرف فناوری اطالعات در زندگی مردم  ۲.۱درصد
سبد خانوار بوده است اما با افزایش تعرفهها و تعرفه مکالمات و
بستههای اینترنتی که در چهارچوب مصوبات سازمان تنظیم
مقررات بوده است ،این رقم حدود  ۰.۳درصد افزایش یافته
اســت .درآمد اپراتورها هم هفت تا  ۱۰درصد افزایش داشته
است.
آذری جهرمی با اشــاره به اینکه «  ۷۰درصــد هزینههای
اپراتورها ارزی و  ۱۰۰درصد درآمد آنها ریالی است » گفت:
نوســانات نرخ ارز این اپراتورها را دچار مشکل جدی کرده
است .پیشنهاد ما ســتاد اقتصاد مقاومتی این بوده است که
هزینههای توسعه اپراتورها را کاهش دهیم .و باند  ۷۰۰و ۸۰۰
آزادسازی شــود .زیرا اگر کاهش هزینه برای اپراتورها انجام
نشود معنای آن افزایش هزینههای بستههای اینترنتی است.

