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زمان نامشخص پرداخت سود 
سال٩٨ سهام عدالت 

توسعه ایرانی-  
مشــاور اجرایی سهام 
عدالــت در شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی 
گفت: با توجــه به عدم 
واریز سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر به حساب 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، نمی توان اعالم کرد 
که در چند روز مانده به پایان ســال، سود به حساب 
مشموالن سهام عدالت پرداخت می شود یا به سال 
آینده موکول خواهد شــد. محمدرضا پورضایی با 
اشاره به آخرین وضعیت پرداخت سود سال ٩٨ سهام 
عدالت افزود: تاکنون هیچ مبلغی از سوی شرکت های 
سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده گذاری پرداخت 
نشده است.  مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی خاطر نشان کرد: الزمه پرداخت 
سود مشموالن ســهام عدالت، واریز سود به حساب 
شرکت سپرده گذاری مرکزی است. وی با بیان اینکه 
سود مشموالن سهام عدالت فقط به شرط واریز سود 
از سوی شرکت های سرمایه پذیر به شرکت سپرده 
گذاری انجام می شود، اظهار داشت: تا زمانی که فرآیند 
پرداخت سود از طریق شــرکت های سرمایه پذیر 
تکمیل نشود نباید در انتظار پرداخت سود به حساب 
مشموالن سهام عدالت بود.  پوررضایی خاطرنشان 
کرد: با توجه به وضع موجود نمی توان اعالم کرد که در 
چند روز مانده به پایان سال، سود به حساب مشموالن 
سهام عدالت پرداخت می شود یا به سال آینده موکول 
خواهد شد.  مشــاور اجرایی سهام عدالت در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت سپرده 
گذاری به صورت روزانه پیگیر واریز هر چه زودتر سود از 
سوی شرکت های سرمایه پذیر است، گفت: سود سهام 
عدالت به محض واریز به حساب شرکت سپرده گذاری 

به حساب سهامداران  پرداخت می شود.
    

پروازها از عراق به مدت یک هفته 
تعلیق می شود

توسعه ایرانی- 
روابط عمومی سازمان 
هواپیمایی کشــوری 
در اطالعیــه ای اعالم 
کرد: کلیــه پروازهای 
شــرکت های هواپیمایی داخلــی و عراقی از مبدا 
عراق به مدت یک هفته از تاریخ ٩٩/۱۲/۲4 به حالت 
تعلیق در می آید. در این اطالعیه آمده است با توجه 
به شــیوع نوع جدید ویروس کرونای )انگلیسی( و 
به منظور رعایت اقدامــات احتیاطی الزم و حفظ 
سالمت شــهروندان این تصمیم اتخاذ شده است. 
همچنین کلیه شرکت های هواپیمایی نیز نسبت 

به اطالع رسانی به موقع به مسافران ملزم شده اند.
    

عبور کامیون ها از مرز بازرگان 
تسهیل شد

ایلنا- رییس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران 
و ترکیه اظهار داشــت: 
طبــق پیگیری های 
صورت گرفته مشکل 
کامیون ها در مرز بازرگان امروز حل شده و صف در 
حال کمتر و روان شدن است. مهرداد سعادت در مورد 
آخرین وضعیت صف کامیون ها در مرز بازرگان اظهار 
داشــت: طبق پیگیری های صورت گرفته مشکل 
کامیون ها در مرز بازرگان امروز حل شده و صف در 
حال کمتر و روان شدن است. رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: شرکت نفت به 
بازرسی سوخت کامیون ها سرعت داده تا کامیون ها 
بتوانند عبور کنند. پیش از ایــن مدیرکل گمرک 
بازرگان از صف بندی 500 کامیون در این گمرک خبر 
داده بود. مهرداد سعادت نیز علت این صف را بازرسی 
شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی برای 

جلوگیری از قاچاق سوخت اعالم کرد.
    

قیمت  خودرو دوباره کاهشی شد
ایلنا- نایب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو اظهار داشــت: 
بازار خودرو دوباره در 
این هفته بــا کاهش 
قیمت مواجه بوده و علت آن نیز نبود تقاضا و رکود 
بازار است. اسد کرمی در مورد وضعیت بزار شب عید 
خودرو اظهار کرد: برخالف ســال های گذشته که 
روزهای نزدیک به عید تقاضای خودرو افزایش پیدا 
می کرد امسال هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود و 
خریداری نه برای خودروی داخلی و نه برای خودروی 
خارجی وجود ندارد. حتی نسبت به عید سال گذشته 
هم تقاضا کمتر شده اســت. وی افزود: بازار خودرو 
دوباره در این هفته با کاهــش قیمت مواجه بوده و 

علت آن نیز نبود تقاضا و رکود بازار است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

می گویند کابوس هنرمندان رنگ 
واقعیت به خود گرفته و کم کم اعتراضات 
نسبت به مصوبه مجلس در خصوص اخذ 
مالیات از هنرمندان افزایش یافته است. 
هفته ابتدای اســفند بود که مجلس در 
قالب مصوبه ای بازیگران با درآمد بیش 
از ۲00 میلیون تومــان و حتی فعاالن 
اپلیکیشن ها از جمله اینســتاگرام را 

مشمول پرداخت مالیات کردند. 
مصوبه ای که عده ای آن را گامی رو به 
جلو در راستای ایجاد عدالت خواندند و 
ابراز امیدواری کردند که این امر می تواند 
عدالت اقتصــادی را به معنای واقعی به 
اجرا درآورد. در حالی که حقوق بگیرانی 
که حقوق 4 میلیون تومانی در ماه دریافت 
می کنند از مالیات معاف هستند، معافیت 
مالیاتی سلبریتی ها و ثروتمندان محلی 
از اعراب ندارد. با توجه به شرایط کنونی، 
دســتمزد پرداختی به کارگران نیز به 
واســطه فراتر رفتن از 4 میلیون تومان 
مشــمول پرداخت مالیات خواهد شد. 
به این ترتیب معافیــت مالیاتی برای 

هنرمندانی که دستمزدی بیش از این 
دارند، چندان معقول نیست. 

طبــق مفــاد قانــون مالیات های 
مســتقیم مصوب ۲۷ بهمــن ۱۳٨0 
فعالیت هــای هنــری و به طــور ویژه 
ســینمایی و درآمدهــای حاصــل از 
فعالیت هــای فردی و جمعــی در این 
بخش، به طور نمونه بازیگران و ســایر 
عوامل با هر میزان درآمد ســالیانه، از 
پرداخــت مالیات معــاف بوده اند. این 
موضوع با توجه بــه نارضایتی عمومی 
از شــرایط فرهنگی و به ویژه رفتارهای 
برخی سلبریتی ها، همواره مورد اعتراض 
بســیاری از مردم بوده است. همین امر 
موجب شد بسیاری با استناد به ضروت 
تحقق عدالت اجتماعــی، لغو معافیت 

مالیانی هنرمندان را مطالبه کنند. 
مهم ترین، ساده ترین و مرسوم ترین 
منبع درآمدی دولت  در اقتصاد سالم و 
پویا، درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای 
مالیاتی از چهار راه مقابله با فرار مالیاتی، 
کاهش و حذف معافیت های مالیاتی، 
تعریف پایه های جدید مالیاتی و افزایش 
نرخ مالیات های فعلی قابل افزایش است. 

در ســال های اخیر موضوع حذف 
معافیت های  مالیاتی و تعریف پایه های 
مالیاتی جدید برای بخشــی از اصناف 
به یکی از موضوعات پرمناقشه تبدیل 
شــده اســت. هنرمندان نیــز یکی از 
پرمناقشه ترین اصناف معاف از مالیات 
هستند که به دلیل گستره بسیار وسیع 
عناوین شغلی در این صنف و همچنین 
درآمدهای بسیار متفاوت در این تنوع 
زیاد بحث های پیرامون معافیت یا عدم 
معافیت این گــروه همــواره داغ بوده 
است. همان طور که گفته شد ریشه این 
معافیت مالیاتی به مصوبه مجلس شورای 

اسالمی بازمی گردد.
پیش از این در بررسی الیحه بودجه 
۱400، قرار بــود هنرمندانی که باالی 
500 میلیون تومان درآمد دارند مالیات 
بدهند که این مصوبــه حذف و به ۲00 
میلیون تومان کاهش یافت البته همین 
۲00 میلیون تومان در سال نیز 4 برابر 
میزان سقف معافیت مالیاتی کارکنان 
بخش های دولتی و غیر دولتی در سال 

۱400 است.
البته همانطور که انتظار می رفت این 

مصوبه که رضایت بسیاری از کارشناسان 
و مردم را به دنبــال دارد اصال به مذاق 
گروهی از سلبریتی ها خوش نیامده است 
و با تکیه بر گروهی از بازیگران که درآمد 
محدود دارند و برای تأمین بدیهی ترین 
نیازهای زندگی دچار مشکل هستند 
سعی دارند این مصوبه را باطل کنند. گو 
این که طبق این مصوبه تنها بازیگرانی 
مالیات پرداخت می کننــد که بیش از 
۲00 میلیون تومان در سال درآمد دارند.
افزایش پایه پولی، انتشار اوراق قرضه 
و فروش دارایی ها، راه هایی بوده که دولت 
تاکنون سعی کرده از طریق آنها کسری 
بودجه  خود را پوشش دهد اما بنابر اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی مسیرهای پیش 
گرفته شده توســط دولت که به مثابه 
مسکنی موقتی هستند و در درازمدت 
نه تنها دردی از دولت دوا نمی کنند، بلکه 
در سال های آتی مشکالت بیشتری برای 
اقتصاد ایجاد خواهند کرد. این در حالی  
است که به واســطه وابستگی به نفت، 
دولت همواره از یکــی از پربازده ترین 
راه های افزایش درآمد  خود یعنی مالیات 

غافل بوده است.
فشار مالیات بر کامندان و 

حقوق بگیران است
میرتاج الدینــی، نایــب رئیــس 
کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت: سلبریتی ها نباید 
خودشان را مستثنی بدانند و مالیات باید 
شامل آنها هم بشود. افرادی در جامعه 
هســتند که درآمدهای قابل توجهی 
دارند، اما این درآمدها شــفاف نیست 
و مالیاتی پرداخــت نمی کنند. در همه 
دنیا، مالیات عدالت محور این است که 
تبعیضی در میان مردم نباشــد و همه 
افرادی که از مزایا و مواهب یک کشــور 
بهره مند می شوند به اندازه درآمدشان 

باید مالیات بپردازند.
وی با بیان اینکه 4 میلیون و ٨00 هزار 
تومان را به عنوان سقف معافیت مالیاتی 

تعیین کردیم، افزود: مالیات گروه های 
دیگر به اندازه درآمدی که دارند به صورت 
پلکانی حساب می شــود. در جامعه ما 
متاسفانه فشــار مالیات بر کارمندان و 
افراد با درآمد مشــخص از جمله کسبه 
بیشتر است تا کســانی که درآمدهای 
نجومی دارند. نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه هیچ کس نباید درآمد 
خود را مخفی کنــد، افزود: این موضوع 
شامل ســلبریتی ها هم می شود. آن ها 
قراردادهای کالنی دارند و بیشــترین 
سود و بهره را می برند، اما کمترین سود 

و مالیات را به مردم و جامعه می دهند.
امیدوارم قانون تحقق نیابد

در همین حــال منوچهر محمدی، 
تهیه کننده سینما در گفت وگویی تاکید 
کرده که این مصوبه مجلس صرفا شامل 
بازیگران سینما نیست بلکه شامل تمام 
هنرمندان کشور است. او گفت: »وقتی 
در شــرایط رکود اقتصادی هستیم و از 
طرف دیگر در یک تحریم کمرشــکن 
قرار داریم که ماه هاســت دولتمردان از 
آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند 
ایجاد چنیــن مالیات هایی می تواند به 
نارضایتی منجر شود که امیدوارم تحقق 
پیدا نکند. هنرمندان باید گوش به زنگ 
باشــند چون از آن جا که این کار از نظر 
اجرایی به سال ۱400 برمی گردد، قطعا 
سال آینده بخش عظیمی از هنرمندان 
کشــور در رشــته های مختلف درگیر 
این ماجرا می شــوند و به نظرم موجب 
نارضایتی است و عواقب ناخوشایندی 

خواهد داشت«.
محمد خزائی، تهیه کننده ســینما 
و تلویزیــون نیز با ارســال نامــه ای به 
نماینــدگان مجلس، به ایــن مصوبه 
اعتراض کرده  و با این که خود را موافق 
دریافت مالیات از هنرمندان خوانده اما 
گفته اســت: » اگر چند چهره خاص و 
سلبریتی را استثنا کنیم این خانواده برای 

تأمین بدیهی ترین نیازهای زندگی دچار 
مشکل اســت، در همه جای دنیا برای 
برخی مشاغل که در معرض خطر نابودی 
هســتند و یا صنایعی که با چالش ها، 
بحران ها و شــرایط اقتصادی نابسامان 
و ضعیف مواجه هستند از حمایت ها و 
تسهیالتی از سوی دولت ها برخوردار 

می شوند. «
رشته الفت پاره می شود

عجیب ترین واکنش از سوی کانون 
کارگردانان سینما اعالم شده است. این 
کانون اعالم کرد اخذ این مالیات موجب 
پاره شدن الفت میان هنرمندان و دولت 
و مجلس است. حال آنکه مردمی که با 
هر درآمدی خود را موظف به پرداخت 
مالیات می دانند هیچ گاه دولت را تهدید 

به پاره شدن الفت میانشان نکرده اند.
سئوال مهم اما اینجاست: هنرمندانی 
که خود حاضر به تمکین از قانون نیستند 
و دریافت مالیات را اقدامی غیرعادالنه 
تلقی می کنند چطور می توانند محتوایی 
با هدف ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات 
تولید کنند. سئوال مهمی که الزم است 
کارشناســان فرهنگی بدان پاســخی 

درخور بدهند. 

هنرمندان با معافیت 200 میلیون تومانی هم مالیات را برنمی تابند

سلبریتی ها در سکانس آخر »فرار مالیاتی«
عجیب ترین واکنش به 
مصوبه مجلس،  از سوی 

کانون کارگردانان سینما 
اعالم شده است. این کانون 

اعالم کرد اخذ مالیات 
موجب پاره شدن الفت 

میان هنرمندان و دولت 
و مجلس است. حال آنكه 
مردمی که با هر درآمدی 

خود را موظف به پرداخت 
مالیات می دانند هیچ گاه 

دولت را تهدید به پاره شدن 
الفت میانشان نكرده اند

وزیر امور اقتصادی و دارایــی با بیان اینکه 
بخش های مهم ســامانه نظام جامــع مالیاتی 
به صورت فعال و کامل از ســال ۱400 به اجرا 
می رسد، اظهار داشت: به موجب قانون پایانه های 
فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای 
طراحی شــده در طرح جامع مالیاتی را تغییر 
دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت. 
امیدوارم در سال آینده شاهد سیستم جدیدی در 

زمینه وصول مالیاتی باشیم.
فرهاد دژپسند در گفتگو با ایلنا، درباره روند 
خصوصی سازی در کشــور و موارد ناموفقی که 
گفته می شود به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار 
در فراینــد واگذاری ها رخ داده، اظهار داشــت: 
معتقدم بحث های مرتبط با خصوصی سازی باید 
مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری درباره 
خصوصی سازی در ایران صحبت شود. می توان 
گفت همیشه مقاومتی دربرابر خصوصی سازی 
وجود داشته که این مقاومت یا در جامعه مدیران 
واحدهای مشمول خصوصی سازی یا مقاومت 

پرسنل و کارکنان شــاغل در آن واحدها بوده 
اســت. گاهی اوقات هم این مقاومت، مقاومت 
ایدئولوژیک اســت چراکه اساســا عده ای به 

خصوصی سازی اعتقاد ندارند.
دژپسند ادامه داد: این عبارت را بارها شنیده ام 
که تجربه آلمــان را نقل کردند کــه واحدی به 

قیمت یک یورو واگذار شده چراکه هدف 
این خصوصی ســازی ارتقای کارایی 

بوده  است و حتی در یکی از جلسات 
شورای اصل 44 هم مطرح کردند که 
واحدها و شرکت ها به صورت رایگان 

واگذار شوند چراکه مهم 
این اســت کارایی این 
واحدها ارتقــاء یابد اما 
نگاه دیگر می گوید که 

اگر همین واحدها به 
قیمت باالتری به 
فروش می رفت 
به نفع دولت  بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از 
تمام واگذاری های انجام شده از نظر تعداد فقط 
یک درصد آن مورد بحث است، گفت: در روند 
واگذاری و خصوصی سازی در ایران از نظر تعداد 
فقط یک درصد مورد بحث است و از نظر ارزش 
هم ۳ تا ۳.5 درصد از خصوصی سازی ها را مورد 

اشکال عنوان می کنند.
دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی یک 
مورد خصوصی سازی هم ایراد داشته باشد 
و در حق کسی اجحاف صورت گرفته آن 
واحد یا شرکت باید مورد پیگیری و 

بررسی قرار بگیرد.
وی بــا بیــان 
اینکه بایــد دید در 
ایــن یــک درصد 
خصوصی ســازی 
مــورد بحــث، 
اشکال به خریدار 
برمی گــردد یا به 

فرآیند واگذاری گفت: هر یک از این ها دو حکم 
متفاوت دارد و باید متناســب با آن و متناسب با 
نوع اشکال روند مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد 

انجام شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون مرجع بررسی 
شکایات در خصوصی سازی، هیات داوری است، 
اظهار داشت: هر کسی مدعی است در واگذاری ها 
ایراد و اشتباهی وجود دارد باید این موضوع را در 
هیات داوری بررسی کند و هیات داوری به عنوان 

مرجع رسیدگی حکمیت می کند.
دژپســند درباره اهلیت مدیریتی خریدار 
اظهار داشــت: این موضوع از سال ٩٨ در قانون 
آمده و قبل از آن فقط اهلیت مالی مورد نظر بوده 
بنابراین موضوع اهلیت مدیریتی نمی تواند عطف 

به ماسبق شود.
 40 درصد از ارزش افزوده کشور 

معاف از مالیات است
دژپسند با اشــاره به سیاست های مالیاتی 
دولت و نگرانــی از افزایش درآمدهای مالیاتی 
در دوران کرونا و رکود کســب و کار گفت: این 
نگرانی وجود دارد کــه از قبل افزایش مالیات، 
به بنگاه های اقتصادی فشار وارد شود و موجب 
بیکاری شدن کارگران شود اما اگر روند مالیاتی 

سال ٩٨ و امسال را بررســی کنیم، می بینیم 
در عین حال که عملکرد مالیاتی دولت بسیار 
خوب بوده اما گزارشی هم مبنی بر این اعمال 
فشــار بر بنگاه های اقتصادی، مؤدیان مالیاتی 
خوش حساب و شناسنامه دار نداشتیم و نداریم 
چراکه رویکرد دولت این بوده با افزایش وصولی 
مالیات، جهش تولید و رونق تولید آسیب نبینند 
و مؤدیان خوش حساب تحت فشار قرار نگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: شاید 
این سوال مطرح شود چطور در شرایط کرونایی 
بیش از مصوبات مالیاتی محقق کردید؟ دولت 
سازوکاری انتخاب کرد که بدون فشار بر مردم 
و بنگاه های اقتصادی درآمدهای مالیاتی بیشتر 
از مصوب محقق شــود و این سازوکار تشویقی 
برای پرداخت مالیات معوق بوده است. عده ای 
با مالیات معوق مشمول جریمه بودند که با یک 
سازوکار مناســب آن ها را در صورت پرداخت 
مالیات معاف از جریمه اعالم کردیم. وی با اشاره 
به بحث معافیت مالیاتی گفت: 40 درصد از ارزش 

افزوده کشور معاف از مالیات هستند.
دژپســند تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی 
ازجمله قرارگاه خاتم االنبیاء، بنیاد مستضعفان، 

آستان قدس رضوی و... مالیات معوق ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

فقط یک درصد از واگذاری های انجام شده محل اشکال است

خبر

رئیس ســازمان برنامه و بودجه به ارائه توضیحاتی درباره 
بودجه، یارانه و جریمه های کرونایی پرداخت.

به گــزارش خبرآنالیــن، محمدباقر نوبخــت در جمع 
خبرنگاران درباره وضعیت بودجه سال ۱400 گفت: با یاری خدا 
بودجه تقریبا با توافق نسبی بین دولت و مجلس تهیه شده است 
مواردی هم که مشابه سنوات گذشته از منظر شورای نگهبان یا 
با قانون اساسی مغایرت داشته یا مباینتی با شرع مقدس داشته 
است اعالم شد. انتظار داریم تا پایان هفته مجلس فرصت کند 

تا این ایرادهای شورای نگهبان را برطرف کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به نظر می رسد 
با اصالحاتی که برای تامین نظر شورای نگهبان روی مصوبات 
مجلس در بودجه صورت می گیرد ما بتوانیم تا پایان سال یعنی 
تا پایان هفته بودجه را به عنوان قانون داشته باشیم، گفت: این 

فرصت هم برای دولت خواهد بود تــا بتوانیم ضوابط اجرایی 
و آیین نامه هــای اجرایی و مالی را تهیه کند تــا بودجه بعد از 

تعطیالت نوروز برای اجرا به همه دستگاه ها ابالغ شود.
نوبخت درباره وضعیت پرداخت یارانه در بودجه ۱400 نیز 
گفت: یکی از احکام مرتبط با افرادی است که شایستگی دریافت 
یارانه را دارند منتهی بنا بر هر دلیلی استفاده نکرده اند با همان 
ساز و کاری که قانون مشخص کرده است و آیین نامه  اجرایی 
آن در دولت در تبصره ۱4 نوشــته شــده ما ان شاءاهلل بتوانیم 

بازماندگان را نیز به جمع یارانه بگیران اضافه کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز دو یارانه در دو روز مشخص 
و معین ماه پرداخت می شــود در تاریخ دهــم یارانه حمایت 
معیشتی و بیستم هم یارانه های جاری که از پیش وجود داشت 
پرداخت می شود. به گفته نوبخت خوشبختانه آمارها نشان از 

موفقیت پلیس راهور در حفظ جان مردم است عالوه بر این که از 
نظر امنیت و نظم در جاده ها و خیابان ها و در همه شرایط حضور 
دارند خوشبختانه تعداد کشته شــدگان ناشی از تصادفات با 
تالش و مســاعی و مدیریت ویژه صورت گرفته کاهش پیدا 

کرده است. 
ســازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولــت وظیفه خود 
می داند تا جایی که ممکن اســت نیازمندیهای پلیس راهور 
را برای اینکه بتواند آمار کاهش مرگ و میــر را حفظ کرده و 
بکاهد، آماده کند. وی در پاسخ به این ســوال که آیا از جرایم 
کرونایی به راهــور هم تعلق می گیرد؟ گفــت: آنچه که برای 
برخورداری پلیس راهور از پاداش اســت ما بــدون ارتباط با 
مباحث جریمه می بینیم و تــالش می کنیم اقدام خودمان را 
در پاسخ به زحمات پلیس راهور انجام دهیم. نوبخت در پاسخ 

به این پرســش که آیا این جرایم برای وزارت بهداشت است؟ 
تصریح کرد: این جرایم مربوط به وزارت بهداشت نیست وزارت 
 بهداشــت هم یکی از اســتفاده کنندگان از منابع کروناست. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تجهیز پلیس در راستای 
هوشمندسازی گفت: در واقع برنامه از سوی پلیس راهور ارائه 
شده و ســازمان برنامه و بودجه حســب توافقی که با سردار 

فرماندهی راهور داشتیم اقدامات خوبی انجام می شود.

خبر مهم نوبخت برای بازماندگان دریافت یارانه


