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سیاسی
یادداشت

ریسک خروج از برجام و تبعات یک توافق

دکتر داوود هرمیداس باوند
استاد حقوق بینالملل

در روزهای گذش��ته ش��اهد اتفاق دیگری
در خصوص توافق هس��تهای بودیم که طی
آن سه کش��ور آلمان ،انگلیس و فرانسه طی
بیانیه ای در بروکسل مکانیسم حل اختالف
در برجام ،موس��وم به مکانیسم ماشه را فعال
کردند.
این مکانیس��م که بخش نهایی از س��از و
کار ح��ل اختالف ذیل برجام تلقی می ش��ود ،قادر اس��ت قطعنامههای
پیش��ین سازمان ملل را که بر اساس قطعنامه  ۲۲۳۱تعلیق شده بودند،
بازگرداند .به عبارتی ساده تر ساز و کار حل اختالفات در بندهای  36و
 37توافق هس��تهای است که می تواند به بازگشت خودکار تحریمهای
بینالمللی علیه ایران منجر ش��ود .اما در رویدادی دیگر ش��اهد هستیم
که انگلستان نیز در روزهای اخیر مواضع همسوتری با آمریکا پیدا کرده
است .چنین تحوالتی در حالی رخ می دهد که اروپاییها با تداوم انفعال
نتوانس��ته اند از زمان خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام به انتظارات
ایران پاسخ دهند .عدم تشکیل سازوکاری برای مراودات تجاری اروپا با
ایران موجب شد تا جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد موازنه گامهایی
را در راس��تای کاهش تعهدات برجامی بردارد .چنین ش��رایطی احتمال
رفتن پرونده ایران به شورای امنیت را افزایش خواهد داد .از سوی دیگر
خروج از  NPTیا همان پیمان منع گسترش سالحهای هستهای و یا
حتی خروج از برج��ام نمی توانند گزینه های مطلوبی برای ایران تلقی
ش��وند .چرا که تحقق هر کدام از این گزینههای موجب تقویت موضع
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد ش��د و متحدان اروپایی نیز
به طور علنی از او حمایت خواهند کرد.در همین راستا دو کشور دوست
و نزدیک ایران یعنی روس��یه و چین نیز در بهترین حالت ممکن است
که انتقادهایی نس��بت به این روند داش��ته باشند اما در نهایت با آمریکا
و متحدان��ش همراهی خواهند کرد .در صورت رفت��ن پرونده ایران به
ش��ورای امنیت نیز اجماعی علیه ایران ش��کل خواهد گرفت و ش��اهد
مواضع همسان اروپا و آمریکا خواهیم بود.
حتی در زمان اعالم خروج آمریکا از توافق هس��تهای با ایران شاهد
بودیم که سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه ای خواستار
توقف برنامه تولید موشک های بالستیک ایران شدند و در ادامه با طرح
ادعاهایی ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور منطقه
کردند و از ایران خواس��تند تا از حمایت از محور مقاومت دس��ت بردارد
که در واقع طرح این سه موضوع آن چیزی بود که در  12شرط آمریکا
برای ایران نیز موجود بود.
در ادامه روند نیز به خوبی شاهد بودیم که علی رغم انتقادهای اروپا
به آمریکا بابت خروج از توافق هس��تهای آنها هیچ گاه حاضر نش��دند تا
ب��رای حفظ ای��ن توافق هزینه ای پرداخت کنن��د و وارد تنش با آمریکا
شوند.
اگر ایران ریس��ک کند و از توافق هس��تهای خارج ش��ود ،مذاکرات
جدید به تهران تحمیل خواهد ش��د و این خواسته اصلی ایاالت متحده
آمریکا اس��ت .چنین شرایطی فش��ارها و جنگ روانی را برای اینکه به
دنیا بگوید ایران قصد س��اخت سالح هس��تهای را دارد افزایش خواهد
داد .موضوعی که نخست وزیر انگلیس یعنی بوریس جانسون نیز بدان
اش��اره کرد و در دیدار با رئیس جمهور فرانسه یعنی امانوئل مکرون از
ض��رورت یک چارچوب درازمدت برای جلوگیری از دس��ت یابی ایران
به س�لاح هستهای س��خن گفت که ممکن است دو کشور دیگر یعنی
فرانس��ه و آلمان نیز چنین مواضعی را نس��بت به ایران داشته باشند .از
همی��ن رو وقتی که چنین موضوعاتی بین این کش��ورهای مورد بحث،
بررس��ی و توافق قرار گیرد ،دیگر کش��ورهای اروپایی نیز کم و بیش با
چنی��ن مواضعی همراهی خواهند کرد که چنین فرآیندی به ضرر ایران
تمام خواهد شد.
اروپ��ا در ح��ال حاضر در تالش اس��ت تا چارچ��وب جدیدی برای
مذاک��رات با ایران ش��کل گیرد تا در نهایت آنچ��ه که مطلوب ایاالت
متحده آمریکا اس��ت تحق��ق یابد .اگرچه اروپا باره��ا پایبندی خود به
برجام را اعالم کرده اما ایران از مزایای اقتصادی آن بهره مند نش��ده
و تصمیم گرفت تا اقدامات قانونی هشدارآمیز در چارچوب توافق را به
پیش ببرد که با برداش��ته ش��دن گام پنجم ،اروپا تصمیمی تازه گرفت
تا گمانهزنیها برای رفتن پرونده ایران به شورای امنیت افزایش یاید؛
اقدام��ی که به هیچ وجه به نفع ایران نخواهد بود و ش��کل گیری این
فرآین��د ب��ا اجماع بینالمللی علی��ه ایران و پذی��رش تعهدات تحمیلی
جدی��د در زمینه تکنولوژی هس��تهای خواهد ب��ود و آزادی عمل ایران
را محدودتر خواهد کرد.

یکشنبه  6بهمن  - 1398شماره 102

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

تظاهرات میلیونی مردم عراق نشانهای از پیشتازی
آنها در مسیر اخراج آمریکا از منطقه است
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای
عال��ی امنیت ملی برپای��ی تظاهرات میلیونی و
تاریخی مخالفت با اشغالگری آمریکا و حمایت
از استقالل و حاکمیت ملی عراق را نشانهای از
پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در
مسیر اخراج آمریکا از منطقه عنوان کرد.
به گزارش ایس��نا ،دریابان علی ش��مخانی
ت��رور ناجوانمردان��ه س��رداران پ��ر آوازه جبهه
مقاوم��ت ،ش��هیدان حاج قاس��م س��لیمانی و
ابومه��دی المهندس را خطای راهبردی ترامپ
و تیم ش��رور حاکم بر کاخ سفید عنوان کرد و
اظهار داشت :شمارش معکوس اخراج امریکا از
منطقه از بامداد جمعه  ۱۳دی ماه آغاز ش��ده و
پژواک ناقوس افول اقتدار پوشالی واشنگتن هر
روز با طنین بلند تری به گوش می رسد.
وی خاطر نش��ان کرد :تظاه��رات میلیونی
مردم عراق نش��ان داد که تهدید آمریکا مبنی
بر تحریم این کش��ور در صورت اجرای قانون
اخراج نظامیان واشنگتن ،ابزار پوسیده ای است
ک��ه نمیتواند اراده دولته��ا و ملت هایی که به
دنب��ال حفظ اس��تقالل و حاکمی��ت ملی خود
هستند را تحت تاثیر قرار دهد.

دبیر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی تظاهرات
میلیونی مردم آزاده وس��لطه ستیز عراق را آغاز
نهضتی فراگیر که ملتهای زخم خورده از تجاوز
آمری��کا آن را ادام��ه خواهند داد عن��وان کرد و
اف��زود :رویک��رد واقعی مردم منطقه نس��بت به
آمریکا در تشییع میلیونی پیکر رهبران مقاومت و
مراسمهای بزرگداشت کم سابقه در کشورهای
مختلف ب��روز و ظهور یافت و ای��ن واقعیت رو
به گس��ترش را نمی توان با شوهای تبلیغاتی و
فضاسازیهای رسانهای کتمان کرد.
ش��مخانی در پایان افزود :آمریکا باید از این
پس خ��ود را آماده کند که ه��رروز جلوهای از
تجلی قدرت مردم منطقه را به س��ان تازیانهای
بر پیکر زبون و خوار اس��تکبار خویش مشاهده
و لمس نماید.

مقابله با تحریم و سلطه دالر از طریق رمز ارزها
مدیرعامل بانک ملی :رمز ارز بومی آماده راهاندازی است

رم��ز ارزه��ا ک��ه رئیسجمه��وری به
کشورهای اسالمی پیشنهاد استفاده از آنها
را داده و مدیرعام��ل بانک ملی نیز از آماده
بودن بس��ترهای راهاندازی آنها در کش��ور
خب��ر میدهد ،از کارامدتری��ن ابزارها برای
مقابله با تحریمها و کاهش س��لطه دالر در
مبادالت بینالمللی به شمار میروند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،قابل رص��د نبودن
ارزه��ای دیجیتال باعث ش��ده اس��ت که
اس��تفاده از این ن��وع ارزه��ای مجازی در
شرایطی مانند تحریم ،کارساز باشد.
برخ��ی کارشناس��ان پ��س از تش��دید
تحریمه��ای آمری��کا پیش��نهاد دادهاند که
اس��تفاده از این نوع ارزها ب��رای مبادالت
خارجی بیش��تر مورد توجه ق��رار گیرد تا به
این وسیله با تحریمها مقابله شود.
س��ازوکار و فن��اوری مورد اس��تفاده در
رمزارزها و بالکچین به گونهای اس��ت که
خ��ارج از کنت��رل و نظ��ارت بانک مرکزی
آمریکا قرار داش��ته و تالشهای واشنگتن
برای به حاش��یه راندن و ممنوع کردن این
ارزه��ای دیجیتال نی��ز تاکنون ب��ه نتیجه
نرسیده است.
مهمتری��ن نگرانی آمری��کا از این بابت
است که رش��د اس��تفاده از رمزها میتواند
سلطه دالر به عنوان ارز مسلط در مبادالت
جهان��ی را به چالش کش��انده و به تبع آن
اقتدار سیاسی آمریکا را زیر سوال ببرد.
با توجه به اهمیت رمزارزها برای مقابله
با س��لطه مالی آمری��کا در اقتصاد جهانی،
چندی پیش رئیسجمهوری اسالمی ایران
نیز پیش��نهاد استفاده کشورهای اسالمی از
این رمزارزها را مطرح کرد.
«حس��ن روحانی» اواخر آذر امس��ال در
اج�لاس کش��ورهای اس�لامی در مالزی،
پیش��نهاد اس��تفاده از رمزارزها برای تبادل
مالی میان کش��ورهای اس�لامی را مطرح
کرد که مورد استقبال قرار گرفت.
ب��ر ای��ن اس��اس« ،ماهاتی��ر محم��د»
نخست وزیر مالزی موافقت خود را با طرح
رئیسجمه��وری ایران در اجالس س��ران

کواالالمپور  ۲۰۱۹مبنی بر ایجاد تاس��یس
«بازار مشترک کشورهای اسالمی در حوزه
اقتص��اد دیجیت��ال» و هم��کاری و تبادل
تجربیات در زمینه رمزارزها اعالم کرد.
رمز ارز بومی آماده راهاندازی

مدیرعام��ل بانک مل��ی درب��اره ایجاد
رمزارز ملی برای مقابله با تحریمها ،اظهار
داشت :اکنون برای صادرات و واردات ،نیاز
به جابجایی و انتقال پول از طریق ش��بکه
بانکی اس��ت ،ام��ا زمانی ک��ه بالکچین و
رمز ارز مورد اس��تفاده قرار گیرد ،دیگر این
مشکالت و دردسرها وجود نخواهد داشت و
میتوان بخشی از مشکالت دوران تحریم
را از این طریق رفع کرد.
«محمدرضا حس��ینزاده» درباره پیشنهاد
رئیس جمهوری به کشورهای اسالمی برای
راهاندازی رمز ارز مش��ترک و نقش آن در دور
زدن تحری��م گفت :برای همکاری با س��ایر
کشورها نیاز به توافق دولتها با یکدیگر است
که اگ��ر این توافق ها انجام ش��ود ،در داخل
کشور محدودیت و مشکلی نداریم و با سرعت
میتوانیم آن را آغاز کنیم.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد :در ص��ورت
راهاندازی این رمزارزها به ش��کل توافق با
س��ایر کش��ورها ،به راحتی میتوان تبادل
مالی انجام داد.
حسینزاده با بیان اینکه بسترهای الزم
در کش��ور آماده است ،اضافه کرد :در کشور
م��ا دانش فن��ی خوبی وج��ود دارد و چهار
بانک با مشارکت یکدیگر طرح رمز ارز ملی
ققنوس را طراحی کردهاند.
وی اظه��ار داش��ت :تقریبا هم��ه کارها
آماده ش��ده ،اما برای آغ��از فعالیت آن نیاز
به قوانین و دستورالعملهای الزم است که
باید توسط بانک مرکزی صادر شود.
حس��ینزاده درب��اره توس��عه بانکداری
الکترونیک و فناوریهای جدید گفت :طرح
«فینادات» برای حمایت از اس��تارتاپهای
مورد نیاز شبکه بانکی اجرا شده که از طریق
آن در طرحهای مورد نیاز س��رمایهگذاری
میشود.

تظاهرات میلیونی عراقیها
با شعار «نه به آمریکا» در بغداد

تظاهرات میلیونی مردم عراق در پایتخت با شعارهای
«کال کال آمریکا ،کال کال اس��رائیل»  -نه به آمریکا و
اس��رائیل .مردم عراق نه تنها خواستار خروج نیروهای
نظامی آمریکایی،بلکه اخراج مش��اوران و مستش��اران
آمریکایی هم هستند.
ب��ه گزارش تابناک ،جمعه چه��ارم بهمن ماه ،وعده
مردم ع��راق برای اظه��ار یک نه میلیون��ی به حضور
آمریکاییها در عراق محقق شد؛تظاهراتی که از صبح
آغاز ش��ده و پس از گذش��ت چندین س��اعت هنوز هم
ادامه دارد و مردمی که از شهرهای مختلف عراق عازم
پایتخت ش��ده بودن��د،در خیابان های بغداد به س��مت
میدان تحریر در حرکتند.
مردم ش��هرهای مختلف عراق ب��ه ویژه پایتخت از
نخس��تین س��اعتهای صبح جمعه  4بهمن خود را به
بغداد رس��اندند تا در تظاه��رات میلیونی علیه نیروهای
اشغالگر آمریکایی شرکت کنند.خیابان مختلف بغداد از
س��اعت اولیه صبح جمعه ش��اهد یکی از بی نظیرترین
صحنههای حضور و مش��ارکت مردم��ی از زن و مرد و
پی��ر و جوان بود ،مردمی ک��ه آمده بودند فریاد میلیونی
خود را برای آزادی و اس��تقالل خود و پایان اشغالگری
به گوش جهانیان برس��انند .تظاه��رات میلیونی مردم
ع��راق در پایتخت با ش��عارهای «کال کال آمریکا ،کال
کال اس��رائیل»  -نه به آمریکا و اسرائیل  -آغاز شده با
این وجود سیل جمعیت از مناطق مختلف و خیابانهای
بغداد همچنان در حال پیوس��تن به تظاهرات کنندگان
هستند.
حضور گس��ترده مردم کفن پوش با در دست داشتن
پرچمه��ای عراق و ش��عارهای ضد آمریکا ،اس��رائیل و
حکام عرب جلوهای دیدنی ب��ه تظاهرات میلیونی بغداد
داده اس��ت.تظاهراتکنندگان عراقی ب��ا محکوم کردن
اشغالگری نظامی آمریکا در این کشور ،شعار «از کشور ما
خارج شوید ،قبل از اینکه اخراجتان کنیم» سر میدهند.
«صف��ا التمیمی» س��خنگوی گردانهای «س��رایا
الس�لام» با حضور در این مراس��م ،به المیادین گفت:
«تع��داد تظاهرات کنندگان بس��یار زیاد اس��ت و تمام
فضاه��ای می��دان [التحریر] پر ش��ده اس��ت ...چیزی
که ام��روز رخ میأهد ،همهپرس��ی جمعی در مخالفت
ب��ا حضور آمریکایی اس��ت».التمیمی تهدی��د کرد اگر
«نیروهای اش��غالگر آمریکایی» ع��راق را ترک نکنند،
گامهای دیگری برای اخراج آنها برمیدارند.
ش��بکه ماهوارهای العهد عراق گزارش داد ش��یوخ
عش��ایر ،علما ،س��الخوردگان نیز در تظاهرات میلیونی
محکومیت حضور اشغالگران آمریکایی شرکت کردهاند.
شبکه الجزیره مباش��ر این تظاهرات را به صورت زنده
پخش میکند ،اما شبکههای العربیه و الحدث سعودی
و اس��کای نیوز عربی امارات عالقهای به انعکاس این
رویداد بسیار مهم ندارند.در تصاویری که شبکه الجزیره
مباشر پخش میکند ،شرکت کنندگان در این تظاهرات
میلیونی ،پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
بر اساس گزارش شبکه ماهوارهای العهد عراق ،نعم
نعم للسیاده (حاکمیت آری) ،نعم نعم للعراق (عراق آری)
و کال کال لمحتل (اش��غالگر ،هرگز) از جمله شعارهای
شهروندان عراقی در راهپیمایی میلیونی بود.
نعیم العب��ودی از نمایندگان پارلم��ان عراق گفت:
تظاهرات همه پرس��ی مردمی برای حمایت از مصوبه
پارلمان در اخراج نظامیان آمریکایی از عراق است .الزم
به ذکر است مقتدی صدر روز سهشنبه بیست و چهارم
دی ( ۱۴ژانوی��ه) ط��ی فراخوانی از م��ردم عراق برای
ش��رکت در تظاهرات میلیونی یکپارچه در محکومیت
حض��ور نظامی��ان آمریکایی و تجاوزات مس��تمر آنها
دعوت کرد.این درخواس��ت با واکنش مثبت و حمایت
سریع گروههای مقاومت و جریانهای سیاسی نماینده
اکثریت ملت عراق روبهرو شد.
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حجتاالسالم و المسلمین سید محمود دعایی در چهارمین همایش روز ملی مبارزه با فساد:

صدارت کوتاه امیرکبیر از درخشانترین لحظات
زمامداری و اصالحات حکومتی در تاریخ ایران بوده است
یاد سردار سازندگی روزگار خودمان ،مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گرامی باد که دغدغهها و آرمانهای امیر را داشت

چهارمی��ن همایش روز ملی مبارزه با فس��اد توس��ط
ش��ورای تشکلهای مردمی پیشگیری و مبارز با فساد در
مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد .این همایش با هدف
همافزایی ظرفیتهای کنش��گران اجتماعی و فکری در
زمینه مبارزه با فس��اد توسط شماری از سازمانهای مردم
نهاد برپا ش��ده و چهارمین دوره برگزاری خود را پش��ت
سرگذاشت .در این مراسم حجتاالسالم و المسلمین سید
محم��ود دعایی ،عابدی جعفری ،بهمن عش��قی و محمد
جاللی سخنرانی کردند.
به گزارش جماران ،حجتاالس�لام و المسلمین سید
محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطالعات درسخنانی
به بی��ان نقش امیرکبیر در تاریخ ای��ران پرداخت وگفت:
امروز پس از یک و نیم قرن هنوز از خدمات و شخصیت
یک مدیر ،سیاس��تمدار و مصلح بزرگ کش��ورمان ایران
یاد میکنی��م .راز این ماندگاری و ای��ن اعتبار و عظمت
چیست؟ چرا کوچک و بزرگ ،شهری و روستایی ،حوزوی
و دانشگاهی و خالصه همه قشرها و طبقات جامعه ما به
امیرکبیر احترام میگذارند و نام و دستاوردهای او را گرامی
میدارند؟وی اظهار کرد  :بیتردید امیرکبیر سیاستمداری
خبره و درجه اول ،انس��انی مصمم و مدی��ری کارآمد در
عرصه مملکتداری بود .ص��دارت کوتاه میرزا تقیخان،
روس��تاییزاده باهمت و آش��نا با رنج و درد محرومان ،از
درخشانترین لحظات زمامداری و اصالحات حکومتی در
تاریخ ایران بوده است.
بدون قصد اغ��راق و بزرگنمایی باید اذعان کرد که
س��نگ بنای تغییرات و اصالحاتی که پنجاه سال پس از
ش��هادت مظلومانه امیر در ایران آغاز شد و به نام جنبش
مشروطیت تاریخ کشورمان را وارد مرحله دیگری ساخت.
دستاورد امیر ،مدیریت ،آموزشها و مؤسسات و رسانههایی
بود که او یکتنه و با ارادهای مستحکم ایجاد کرد تا دردها
و عقبماندگیهای مردم را درمان کند و چاره سازد.
آق��ای دعایی تصریح ک��رد  :زمانی ک��ه او به همراه
ناصرالدینش��اه از تبریز به تهران عزیمت کرد ،میهن ما
در چ��ه وضعی ب��ود؟ او چه تحویل گرفت و پس از س��ه
س��ال صدرات ،چه تحویل داد؟ به لحاظ سیاس��ی ،کشور
آش��فته و پریش��ان بود .اقتصاد و زراع��ت از بین رفته و
ملوکالطوایفی افسار گسیخته و فساد عظیم ،تتمه حیات
و دارایی مردم را تباه س��اخته بود و خونشان را میمکید.
نفوذ روسیه در شمال ،انگلیس در جنوب و دخالت عثمانی
در غرب و ش��مال غربی ایران به امری معمول و رفتاری
طبیعی تبدیل شده بود .بیاعتمادی و چه بسا بیاعتقادی
بیداد میکرد و مردم در کشاکش میان اصولی و اخباری،
ش��یخی و بابی و تفرقهافکنیهای دیگر سرگردان بودند؛
زیرا ایمان و اعتقادات عمومی هیچ نظم و آموزش عمیقی
نداشت تا بتواند در کنار فرهنگ دینی ،پاسخگوی نیازهای
حقوقی مردم و اعتالی نهادهای مذهبی و نمادهای دینی
باشد.
وی گف��ت :در چنین موقعیتی ک��ه خزانه خالی بود و
قش��ون بازمان��ده از جنگ های نکبتب��ار روس و ناامید
ِ
به س��بب از دس��ت رفتن هرات و مناط��ق دیگر،حرمت
و حیثیتی نداش��ت ،بزرگان و دانش��مندان فراری بودند و
علما و اهل دیانت درگی ِر شبههآفرینیهای فرقه نوظهور
ش��یخیه و بابیه و دربار و خوانین مش��غول ثروتاندوزی
و دس��تاندازی ب��ه آخرین بازمانده ج��ان و مال مردمان
مظلوم و بیپناه شهرها و روستاها ،فرزند برومن ِد کربالیی
محمدقربان از اهالی هزاوه فراهان که به حق دستپرورده
قائممقام بود ،رش��ته کارها را به دست گرفت و همان شد
که آن بزرگمرد پیشبینی کرده بود :فرزند! روزی خواهد
رس��ید که در باریکترین مواقع ،اگ��ر خائنین و مغرضین

مزاحم نش��وند ،کش��تی طوفانزده مملک��ت را از گرداب
هالکت و پریشانی نجات خواهی داد.
پس از سیزده س��ال صدراتِ حاج میرزا آقاسی ،عصر
ناصری فرا رسید و امیرنظام در مقام صدراعظم بر سر کار
قاآنی شاعر درست گفت ،گرچه صلهای نگرفت:
آمدِ .
به جای ظالمی شقی ،نشست ه عادلی تقی
مـؤمنان متقـی کـنند افتـخارها
کـه
ِ
امیر مملکتگشا ،امین ُملک پادشا
مین رزقخوارها
معین دین مصطفی ،ضَ ِ
ِ
رهـاکن اسیـرها
ُکشنده شـریرها،
ِ
بخـش کارها
خـزانـه فقیـرها ،نظام ِ
مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات افزود :حضور امیر در
مسند صدارت یک تجربه تاریخی بینظیر است که نشان
میدهد اداره و اصالح امور کش��ور و توس��عه مملکت در
میهن ما و ش��اید در بسیاری از ممالک شرقی ،وابسته به
مدیریتی با اراده و خردمند است.
چنانچه عقل و پاکدس��تی ،همراه با ع��زم و ایمان و
نجاب��ت و کاردان��ی و تجربه در دولتمردی جمع باش��د،
کارهای سترگ انجام میگیرد.
وی تصریح کرد :امیر پیش از آغاز برنامههای آموزشی
و اصالحات اقتصادی و نظاممندی قشون جدید در ایران،
به س��راغ فس��اد و بانیان اصلی تباهی و خرافه و دزدی و
سوءاستفاده و اجحاف به مردم رفت .او میدانست که اگر
نخست علف های هرز را هرس نکند ،بهزودی فرق میان
خار و گل ،گیاه سمی و دارویی از بین خواهد رفت و میان
خاش��اک و ثمرات نمیتوان ف��رق نهاد .پس باید پیش از
توس��عه و تمهیدات ضروری برای تحول و ترقی ،مبارزه
با فس��اد را آغاز کرد و از همین جا بود که دش��منیهای
دامنهدار آغاز ش��د.دعایی خاطرنش��ان کرد :فقط به یک
نمون��ه که مرحوم آیتاهلل هاش��می در کت��اب امیرکبیر،
قهرمان مبارزه با اس��تعمار آورده ،اش��اره میکنم تا خطیر
بودن کردار امیر معلوم ش��ود .ایشان مینویسد :امیرکبیر
حقوق ماهیانه ۶۰هزار تومانی ناصرالدین شاه را به ماهی
دههزار تومان تقلیل داد .به این ترتیب کار دست درباریان
و دیگران آمد .وی گفت :مبارزه امیر با فساد ،بیهیاهو ،اما
قاطع و بیترحم بود.
او کوش��ید از درب��ار تا دورترین نقاط وط��ن ،مردم را
از ص��دق و پاکی خود آگاه کند .پس مخبران راس��تگو را
برگزید و در همه جا به کار گرفت تا بتواند به راس��تی از
اوضاع و احوال باخبر شود.
امیر ب��ه ش��هادت مجموع��ه عظیم یادداش��تهای
خُ فیهنویس��ان امین ک��ه در حکم چش��م و گوش دولت
بودند ،مبارزه عظیم و همهجانبهای را با فس��اد و مفسدان
و کانونهای هرزگی و دزدی آغاز کرد .او منتظر نماند تا
عدهای از درباریان و نزدیکانش چند جزوه گلچینش��ده و
ناقص و غرضورزانه به دس��تش برس��انند و او
خبرهای ِ
تصمیم بگیرد و فرم��ان صادر کند ،بلکه خود به همه جا
میرفت و با قش��رها و طبقات گوناگون ،علیالخصوص
مردمان برجس��ته و معتبر ،عالمان مستقل و آگاه ،اطبا و
صدیقتری��ن نمایندگان مردم مالق��ات میکرد .هدف او
شناخت و نفوذ در اعماق جامعه بود.
آقای دعایی افزود :پس از مبارزه با فس��اد ،ایجاد نظم
مرک��زی و نهادهای کارآمد به عن��وان مهمترین هدف،
مدنظر امیر قرار داشت .دولت مستقر و پایدار ،ارتش منظم
با فرماندهان ش��جاع و میهنپرس��ت و وفادار به کشور و
مل��ت ،تنظی��م امور مال��ی و تعیین محل مناس��ب برای
درآمده��ای ثابت و مخارج دولتی ،به اضافه ایجاد درباری
منظ��م و دارای کیفیت حکومتی در ش��أن ایران و ایرانی
سرلوحه خدمات دیوانی و اداری امیرکبیر بود.

وی اظهار داش��ت :طبع ًا دشمنان و فاسدان و حاسدان
از ای��ن تغییرات و تحوالت نه تنها طرفی نبس��تند ،بلکه
زیانکار هم ش��دند.پس در خفا به دش��منی برخاستند اما
عظمت و اعتبار امیر ،ش��خصیت و ش��جاعت وی ،ایمان
و آرمانخواهی او ،مددکار الطاف الهی شد؛ به طوری که
دوس��ت و دشمن داخلی و خارجی در ستایش امیر و بیان
س��جایای او متفق شدند.مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات
افزود :امیر پس از تحکیم مناس��بات و نهادهای اداری و
اقتصادی و نظامی ،به س��راغ آموزش و فرهنگ رفت .در
ای��ن زمینه او گام های بلندی برداش��ت که پیش از او تا
زم��ان نظامیهها و نهادهای علمی ق��رون  ۴و  ۵هجری
هیچ نظیر و مشابهی برایش نمیتوان یافت.
دارالفن��ون و دارالترجم��ه ،و روزنامه کاغ��ذ اخبار که
پنجاه سال دوام آورد و سرانجام چاپخانهها و انتشار کتب
علمی و فرهنگی و ادبی به ش��یوه نوین و در تیراژ وسیع،
کاری بود کارستان که آثارش تا همین امروز برجا و قابل
مشاهده است.
امیرکبیر طی  ۳۹ماه حکومت ،بناهای بزرگی بر جای
نهاد :بازارها ،مساجد ،ابنیه ،پل ها ،خیابانها ،کاروانسراها
و ادارات و حتی س��اختن س��دی در گ��رگان و حمایت از
صنایع کوچک داخلی به اضافه برقراری امنیت و آرامش
که شرط شکوفایی تجارت و افزایش ثروت و اقتدار کشور
است ،برگ های پرباری از کارنامه او هستند.
وی تصریح کرد  :سال ها پیش از برقراری مشروطیت،
امیرکبیر عم ً
ال دولت را مسئول امور و پاسخگویی مسائل
نش��ان داد و ش��اه را با حفظ احترامات سنتی ناظر بر امور
دانست.
دخالت ش��اه مس��تبد و دارای اختیارات بیحد و حصر
ک��ه در هر ام��ری دخالت کند و در ه��ر زمینهای فرمان
صادر نماید ،یکی از بالیای کش��ور و از بزرگترین دالیل
انحطاط و واپسماندگی بود که امیر با نفوذ عمیق عاطفی
در شخص ناصرالدینشاه مانع دخالتش در امور میشد.
امیر خود را ش��خص اول یا دوم کش��ور نمیدانست،
بلک��ه خود و دولتش را کارگزارانی امین میش��ناخت که
وظیفهش��ان خدمت به مردم اس��ت و نه س��وار شدن بر
ایش��ان .این گونه بود که بزرگترین خدمت سیاسی را در
مدت کوتاهی انجام داد.
دعایی اظهارداش��ت :امیر با نظام اطالعاتی س��الم،
دقی��ق و کارآم��دی که ایجاد ک��رد ،کار م��زدوران و
مواجببگی��ران و تفرقهان��دازان و دروغپراکنان را که
موجب بدنامی خادمان بودند و اخبار کشور را به بیگانه
میدادن��د و راه دخالت روس و انگلیس را در کش��ور و
دربار هموار میکردند ،مس��دود کرد.خفیهنویسان امیر
همه ج��ا بودند و ب��ا اطالعات دقیق ،پای س��فیران و
تعهددادگان و م��زدوران دولتهای بانفوذ و مداخلهجو
را از پایتخ��ت و دیگر نقاط کش��ور بهکل��ی قطع کرد.
نمایندگان خارجی تا آخرین روز صدرات امیرکبیر هیج
راه��ی برای دخالت نیافتن��د و در هر زمینهای مرعوب
بازمیگش��تند .طبع ًا آنان هم همچون مفس��دان داخلی
ناراضی بودند و بیکار نمینشس��تند .
وی گفت  :اما جای این پرس��ش هس��ت که چگونه
یک مدیر خدوم و وطنپرست ،مجرب و آزموده میتواند
منش��أ اینهمه خدمات و خی��رات و مواریث عظیم برای
کشورش باشد؟
شک نیس��ت که به اقتضای انسانی ،انتقاداتی هم به
امیر میتوان وارد س��اخت؛ اما در مقابل خدمات او چندان
قابل اعتنا نیست.
س��خن را با دو بیت از مرحوم اس��تاد ادیب برومند به
پایان میبرم که در سالگرد شهادت او متن نسبت ًا کاملش
در روزنامه اطالعات به چاپ رسید:
رگ امیر نبود آنچه شد گشوده به فین
رگ حیـات بالدیده کشور جم بود
طراوت سـحری داد باغ ایران را
ولی دریغ که کوتهزمان چو شبنم بود
دراین میان یاد س��ردار س��ازندگی روزگار خودمان،
مرح��وم آی��تاهلل هاش��می را گرام��ی میداری��م که
دغدغهها و آرمانهای امیر را داش��ت ،کتابی دربارهاش
نوش��ت ،در آخرین روزهای حیاتش به یاد امیر سخت
گریس��ت و از قضا با ی��ک روز فاصله ،همزمان با او به
دیدار حق شتافت.

توییت وزیر خارجه ایران به زبان عربی:

باب گفتوگو با همسایگان
از طرف ایران باز است

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران،
در توییتی به زبان عربی نوشت:
باب گفتوگو با همس��ایگان از طرف ایران
باز است و ما آمادگی خود را برای نقشآفرینی
در ه��ر کاری که ب��ه نفع منطقه باش��د اعالم
میکنیم.
ای��ران از هر اقدام��ی که امی��د را به مردم
منطقه برگرداند و ثبات و س��عادت را برای آنها
به ارمغان بیاورد استقبال میکند.

____________________
آمریکا سردار قاآنی را
هم به ترور تهدید کرد!

برای��ان هوک ،نماینده ویژه آمری��کا در امور ایران در گفتگو با روزنامه
الشرق االوسط مدعی :اگر قاآنی ،جانشین (سپهبد شهید) سلیمانی بخواهد
راه او را ادامه دهد به همان سرنوشت سلیمانی دچار خواهد شد.
به گزارش ایس��نا ،برایان ه��وک در اظهاراتی خصمانه س��ردار قاآنی،
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران و جانشین سردار س��لیمانی را هم
به ترور تهدید کرد.
برای��ان هوک ،نماینده ویژه آمریکا در امور ای��ران در گفتگو با روزنامه
الشرق االوسط مدعی :اگر قاآنی ،جانشین (سپهبد شهید) سلیمانی بخواهد
راه او را ادامه دهد به همان سرنوش��ت س��لیمانی دچار خواهد شد .ترامپ
همواره در این س��الها کامال ش��فاف گفته اس��ت که هرگون��ه حمله به
آمریکاییها یا منافع آمریکا با پاسخی سخت مواجه خواهد شد.
این س��خنان هوک در حالی اس��ت که واشنگتن پس از حمله موشکی
بیس��ابقه و تحقیر کننده س��پاه به پایگاه نظامی آمریکاییها در عراق ،با
وجود تهدیدات ترامپ ،از هرگونه پاسخ به ایران خودداری کرد و در مقابل
تنها به مخفی کردن خس��ارتهای مالی و جانی خود در عین االس��د پناه
برد.
هوک که به همراه ترامپ برای ش��رکت در نشست داووس به سوئیس
رفته در ادامه مدعی ش��د :کمکهای بس��یاری برای اقدام خود در دفاع از
نظامی��ان و دیپلماتهای خود دریافت کردیم .اقدام ما مانع حملهای قریب
الوقوع شد که سلیمانی برای آن طرح ریزی کرده بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین با اش��اره به سخنان محمد
جواد ظریف ،وزیر خارجه کش��ورمان گفت :واش��نگتن بر اس��اس اقدامات
عملی ایران تصمیمگیری و اقدام میکند و نه آنچه که ظریف میگوید.

____________________

 :AFCایران قطعا در بازیهای برگشت
میزبان است

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال اعالم کرد
که نمایندگان کشورمان در ایران میزبان خواهند بود.
به گزارش جماران ،کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون
فوتبال ایران ،نتیجه جلس�� ه داتو وینس��ور جان دبیر کل  AFCو نمایندگاه
باش��گاهها در مقر  AFCدر کواالالمپور را درباره میزبانی باشگاههای ایران
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به شرح زیر اعالم کرد:
به دنبال جلسهای که میان دبیر کل  AFCو نمایندگان فدراسیون فوتبال
ایران و باشگاههای این کشور AFC ،موارد زیر را اعالم میدارد:
 تیمهای فوتبال ش��هر خودرو و استقالل بازیهایشان در مرحله دوممقدماتی لیگ قهرمانان آس��یا در تاریخ  25ژانویه  2020را در امارات برگزار
خواهند کرد.
 در (مرحله گروهی) لیگ قهرمانان آسیای سال  ،2020برنامه بازیهایخانگی نمایندگان ایران در هفتههای اول ،دوم و سوم تغییر مییاید به نحوی
که وضعیت نمایندگان ایران از میزبان به میهمان تغییر مییابد و آنها خارج
از خانه بازی میکنند .نمایندگان ایران در هفتههای چهارم ،پنجم و شش��م
(دور برگشت) در خانه بازی خواهند کرد.
 حک��م کمیته مس��ابقات  AFCدرب��اره مصاف نماین��دگان ایران وعربستان سعودی به قوت قبل باقی است.
از آنجایی که مقرر شده بازیها (پلیاف) در تاریخ  25ژانویه برگزار شود،
لطف�� ًا اطمینان حاصل کنید که باش��گاههای ایران مدارک الزم برای صدور
ویزا جهت سفر به امارات را در اسرع وقت ارائه کنند AFC .هیچ مسئولیتی
درقبال مشکالت احتمالی برای عدم صدور ویزا به دلیل ارائه نکردن یا دیر
ارائه کردن مدارک الزم هیچ مسئولیتی ندارد.
این بیانیه در حالی اعالم شده که این مطلب ساعتی بعد دستخوش تغییر
ش��د و بخشی از آن حذف شده اس��ت! طبق نامه رسمی این کنفدراسیون
بررسی های امنیتی جز توافق نبوده و در برنامه های آتی قرار ندارد.

4

جامعه
یادداشت

امنيت رواني کيلويي چند؟
دکتر محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي

رفت��م از يخچال ش��ير بردارم ،پس��رم با
نگراني گفت نخور نخور!! او هم خبردار ش��ده
بود که يک نفر در تلويزيون گفته است مصرف
شير در ايران سرطانزاست.
ليوان بزرگ س��فالي خودم را طبق عادت
پر کردم و به پذيرايي آمدم .پس��رم گفت ،حاال
چرا اين قدر زياد ،اق ً
ال کمتر ش��ير بخور .عميق ًا
نگران بود.
دقايقي بعد صداي معاون وزير بهداش��ت
را ش��نيدم که براي تلويزيون توضيح ميداد که اس��تانداردهاي ايران براي سم
آفالتوکسين سختگيرانه و حتي از استانداردهاي آمريکا نيز سختگيرانهتر است.
پس��رم ديگر درباره ش��ير چيزي نگفت اما به احتمال زياد در ش��رايط اجتماعي
بياعتمادي ،به سختي سخن معاون وزير بهداشت را باور کند.
ش��ما فکر ميکنيد تلويزيون حق دارد يک مجري غيرمتخصص را بنشاند
جلوي کسي که بازرس انجمن بهداشت و ايمني مواد غذايي خوانده ميشود ،و
آقاي بازرس بگويد شير نخوريد زيرا بررسي برخي از دانشگاهيان نشان ميدهد
مقدار زيادي از ش��يرهاي کشور آلوده به سم خطرناک آفالتوکسين عامل ابتال
به بيماري سرطان کبد است؟
اگر مجري اندک تخصصي در اين زمينه ،يا درک حرفهاي اندکي از دنياي
علم و صنعت لبنيات داشت ،از آقاي بازرس نميپرسيد:
نتايج اين بررسيها در کدام نشريه علمي معتبر منتشر شده است؟
منابع تأمين ش��ير در کشور متعدد اس��ت (حداقل شير توليدي گاوداريها و
شيرخش��ک وارداتي) .مطالعاتي که بدان استناد ميکنيد توسط چه کساني ،و بر
روي کدام نوع شيرها انجام شده است؟
آيا آزمايشگاه مرجعي وجود دارد که نتايج بررسيهاي اين برخي دانشگاهيان
را تأييد کند؟
آق��اي ب��ازرس ،ميدانيد که در آماره��اي مختلف گمرک اي��ران ،صادرات
 400ت��ا  700ميلي��ون دالر محصوالت لبني در هر س��ال از ايران به روس��يه،
عراق ،کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس و  ...ثبت شده اس��ت .آيا اين کشورها
آزمايشگاههاي معتبر براي سنجش آفالتوکسين شيرهاي ايراني ندارند؟
آقاي بازرس ميدانيد با اين حرفتان چه ضربهاي به صنايع شير ايران – که
بسياري از آنها خصوصي هستند  -ميزنيد؟ آيا اطمينان داريد نتايج تحقيقات
آن برخي دانش��گاهيان براي طرح چنين ادعايي که مستقيم ًا با امنيت غذايي و
امنيت رواني مردم ارتباط دارد کافي است؟
آق��اي بازرس بهراحتي امنيت رواني مردم را نش��انه ميگيرد و آقاي مجري
درست مثل پايه ميکروفون فقط نگاه ميکند و با گفتار و کردارش آنها را تأييد
ميکند ،بدون آنکه حداقل توانايي ذهني و آمادگي براي اعتبارسنجي حداقلي
گفتار آقاي بازرس را داشته باشد یا نمیخواهد داشته باشد.
اين رفتار غيرحرفهاي و غیراخالقی نيست؟ آيا بزرگترين رسانه کشور بايد
به پايه ميکروفون بيان سخناني براي قرباني کردن بيشتر اعتماد عمومي تبديل
ش��ود؟ آيا واقع ًا هدف اين رفتار رسانهاي ،دلسوزي براي مردمي است که بر اثر
شيرهاي مد نظر آقاي بازرس بيمار خواهند شد؟
سؤاالت ديگري هم هست .آيا راه مناسب رفع بياعتمادي خلقشده نسبت
به صنايع ش��ير ،مصاحبه معاون وزير بهداش��ت و تأکيد ک��ردن بر آمار متفاوت
است؟ آيا ارزش اقتصادي و جايگاه صنايع شير در سبد غذايي مردم ،پاسخدهي
معتبرت��ري را طلب نميکند؟ آيا بيان اينکه آمارهاي آقاي بازرس غيررس��مي
بوده است کفايت ميکند؟
اعتماد مهمترين اما مظلومترين بنيان زندگي اجتماعي اس��ت که در جامعه
ايراني زير دس��ت و پاي سياس��تورزان ناصادق ،رس��انه حداقل غيرحرفهاي و
ش��ايد غرضورز ،بوروکراتهاي َ
الکن و نادانيها و ناکارآمديهاي س��اختاري،
له ميش��ود .امنيت رواني هم در دنياي بياعتماد قرباني ميش��ود .اصال امنيت
رواني کيلويي چند؟

دستگیری خواننده لسآنجلسی
حین آواز خوانی در یکی از کافههای شمال تهران
سرهنگ خسروی از دس��تگیری سامان خواننده لسآنجلسی در یکی از کافههای
شمال تهران در حال اجرای آواز خوانی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،س��رهنگ خس��روی رئیس مرکز اطالع رس��انی و ارتباطات ناجا،
با اشاره به دستگیری خواننده لسآنجلسی به نام سامان در تهران گفت :سامان خواننده
لسآنجلس��ی که بعد از ورودش به کش��ور سالها در تهران زندگی میکرد ،در یکی از
کافههای شمال تهران در حال اجرای آوازخوانی دستگیر شد.
در ادامه س��رهنگ نادر م��رادی رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ در تش��ریح خبر
دستگیری خواننده لس آنجلسی گفت :در پی دریافت خبرهایی مبنی بر اجرای موسیقی
غیرمجاز به صورت زنده در س��فره خانهای واقع در خیابان مالصدرا موضوع در دستور
کار ماموران نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.وی افزود :با حضور ماموران در محل
مشخص شد که در این سفره خانه یکی از خوانندههای لس آنجلسی به نام سامان که
به تازگی وارد کش��ور شده است ،اجرای موسیقی زنده داشته است.رئیس پلیس اماکن
تهران بزرگ گفت :س��امان و مالک سفره خانه بازداش��ت شدند و سفره خانه مربوطه
نیز پلمب شد.س��رهنگ مرادی تصریح کرد :سامان با قرار بازداشت موقت برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس امنیت اخالقی است.
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معاون برنامهریزی و توسعه منابع انسانی وزیرآموزشوپرورش تشریح کرد

جزئیات طرح مسکن ،بیمه تکمیلی ،رتبهبندی ،معلمان حقالتدریس،
آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی در سال 99

مع��اون برنامهریزی و توس��عه منابع به تش��ریح طرح
مسکن ،بیمه تکمیلی ،رتبهبندی فرهنگیان بودجه سال ۹۹
آموزشوپرورش و قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس،
آموزش��یاران نهضت س��وادآموزی و مربیان پیشدبس��تانی
پرداخت.
ب��ه گزارش میزان ،علی الهیار ترکمن ،اظهار کرد:برنامه
و چارچوب مش��خص برای پیشبرد اهداف آموزشوپرورش
باید تدوین ش��ود تا از همه ظرفیتها استفاده شود؛ بنابراین
در طول یک س��ال گذش��ته علیرغم تحوالت مدیریتی این
مهم را مدنظر داشتیم و مطالعات و اقدامات خود را در حوزه
برنامهریزی ادامه دادیم.الهیار خاطرنشان کرد :صرفنظر از
برخی امور اجرایی ،مرحله حس��اس زمانی در سال ٩٩داریم
ک��ه ضروری اس��ت بر روی آن متمرکز ش��ویم ت��ا از همه
ظرفیتها اس��تفاده کنیم و با وحدت رویه در راستای ارتقای
آموزشوپرورش و پیشبرد اهداف اقدام کنیم.
از ابتدای سال ۱۳۹۹
ساماندهی نیروی انسانی آغاز میشود

معاون برنامهریزی و توسعه منابع با اشاره به ساماندهی
نیروی انس��انی ،اظهارکرد :باتدبیر وزیر کمیتهای متشکل
از نماین��دگان آموزش و پرورش ،س��ازمان ام��ور اداری و
اس��تخدامی و س��ازمان برنامهوبودجه تشکیلش��ده است
که نیاز واقعی و ش��یوههای تأمین نیاز در دس��ت بررس��ی
اس��ت و باید تا نیمه اس��فند نهایی کنیم تا در ابتدای سال
٩٩وارد فاز س��اماندهی نیروی انسانی ش��ویم؛ بنابراین بر
اساس تصمیمهای این کمیته تغییراتی در نقل و انتقاالت
و تأمی��ن نی��روی موردنیاز خواهیم داش��ت ک��ه به اطالع
فرهنگیان خواهد رسید.
تعریف و تدوین نظام رتبهبندی فرهنگیان
بر اساس شغل محوری و صالحیتهای شغلی

الهیار با اشاره به رتبهبندی فرهنگیان به استناد جز ٢بند
الف ماده ۶٣قانون برنامه شش��م توس��عه ،اظهار کرد :دولت
موظف بهنظام رتبهبندی ش��ده اس��ت تا مجلس ش��ورای
اسالمی آن را در قالب بودجهریزی سنواتی تصویب کند.
وی اف��زود :در قان��ون بودجه س��ال  ٩٨دو هزار میلیارد
تومان برای رتبهبندی فرهنگیان پیشبینیش��ده بود که بر
این اس��اس دولت نظام رتبهبندی فرهنگیان را تعریف کرد
و رتبهبندی بر اس��اس نظام ش��غل محور و شایستگیها و
صالحیتها ش��غلی تعریف و تدوینش��ده است .رتبهبندی
حرفهای معلمان فرایندی است که از احراز صالحیتها آغاز
و به ارتقای کیفت منجر میش��ود که در این راس��تا برخی
مش��وقها پیشبینیش��ده اس��ت که یکی از این مشوقها
افزایش حقوق است.
نظام رتبهبندی فرهنگیان
برای افزایش حقوق نیست

وی بابیان اینکه متأسفانه رتبهبندی را مکانیسمی برای
افزایش حقوق تعریف میکنند ،گفت :نظام آموزشوپرورش

برای رتبهبندی اولین تجارب و دیدگاهها را آزمایش میکند
و در مدت کوتاه نمیتوان آنچه را هدف کامل است محقق
کنیم و باید بهمرور استقرار و نهادینه شود و امیدواریم در بازه
زمانی با اصالحات و تغییرات به نقطه نهایی خواهد رسید.
اضافهشدن  ۱۴۵۰میلیارد تومان بابت
طرح رتبهبندی به حقوق معلمان در دی

معاون برنامهریزی و توسعه منابع تصریح کرد؛ خوشبختانه
با همکاری سازمان برنامهوبودجه و خزانهداری کل کشور به
عدد حقوق دیماه آموزشوپرورش مبلغ ١۴۵٠میلیارد تومان
اضافه شد و به حقوق معلمان که رتبههای دو تا پنج داشتهاند
این افزایش حقوق اعمال ش��د.دولت با توسعه قانون تعیین
تکلیف معلمان حقالتدریس ،آموزشیاران نهضت سوادآموزی
و مربیان پیشدبستانی مخالف است
معاون برنامهریزی و توسعه منابع با اشاره به قانون تعیین
تکلیف معلمان حقالتدریس ،آموزشیاران نهضت سوادآموزی
و مربی��ان پیشدبس��تانی ،اظهار کرد :ای��ن قانون آییننامه
اجرایی دارد که به تصویب هیئت تطبیق مصوبات دولت در
مجلس شورای اسالمیرسیده است و به استانها ابالغشده
است ،اما مجلس ش��ورای اسالمی استفساریهای تهیهکرده
است و دولت و آموزشوپرورش با هرگونه استفساریهای که
باعث توسعه قانون شود مخالف هستند.
آموزشوپرورش با هر موردی که به فرایند
علمی ،مبتنی بر رقابت و شایسته گزینی در جذب
معلمان خدشه وارد کند ،مخالف است

وی بابیان اینکه استفساریه فقط باید نقاط مبهم را شفاف
کند ،گفت :بهعنوان متولیان برنامهریزی نیروی انس��انی در
وزارت آموزشوپ��رورش با هر موردی که بخواهد به فرایند
علم��ی ،مبتنی بر رقابت و شایس��ته گزینی در جذب نیروی
انسانی خدشه وارد کند مخالف هستیم و نظر مخالف خود را
طبق قانون اعالم خواهیم کرد.
قرارداد بیمه تکمیلی باهدف جلوگیری
از جهش قیمت و افزایش خدمات

الهیار بابیان اینکه درحوزه رفاهی و پشتیبانی اقداماتی
صورت گرفته است ،گفت :در بیمه تکمیلی دو شکل مرسوم
صندوقی و بیمهگری را داریم و در س��الهای گذشته بیمه

تکمیل��ی در آموزشوپرورش بهصورت صندوقی و با تعرفه
مشخص انجام میش��د که مسائل و مشکالتی نیز داشت
و تالش کردیم با ش��عاری که همواره به آن اعتقاد داریم،
در راس��تای منافع فرهنگیان جهش قیمت ایجاد نش��ود و
خدمات محدود نش��ود وارد فاز برنامهریزی جدیدی شدیم؛
بنابراین کمترین عدم افزایش را در س��الهای گذش��ته در
قرارداد جدی��د بیمه تکمیلی داریم و در مقابل پانصد مرکز
درمانی جدید به مراکز تحت قرارداد بیمه آتیه سازان اضافه
شد.
الهیار خاطرنش��ان کرد :با وعدهای ک��ه بیمه به ما داده
است ،پرداخت خسارت و مبالغ در زمان کوتاهی خواهد بود
و تالش میکنیم تا با عددی که در الیحه بودجه س��ال٩٩
ب��رای بخش رفاه��ی فرهنگیان پیشبین��ی کردهایم زمان
پرداخت خس��ارات بیمهها را نیز کوتاهتر کنیم و البته برخی
از خدمات بیمه افزایش قیمت داشتند که حداکثر ظرفیت را
رعایت کردهایم.
همکاری با بانک ملی ایران
در راستای خدماترسانی به فرهنگیان

وی با اش��اره ب��ه قرارداد جدی��د با بانک مل��ی درباره
وامهای مرابحه و وام خرید و احداث مس��کن ،اظهار کرد:
امیدواری��م مبالغ این وامها افزای��ش پیدا کند و با توجه به
تفاهمنامه احداث١٧٠هزار واحد مس��کونی با وزارت راه و
شهرس��ازی میتواند ش��کل جدیدی به خود بگیرد.معاون
برنامهریزی و توس��عه منابع گفت :پ��س از عقد تفاهمنامه
ب��ا بانک ملی رقم وام را اعالم میکنیم که در این قرارداد
جدید س��قف وامه��ا افزایش پیداکرده و عدد س��ود همان
١٣درصد باقیمانده است.
الهیار با اشاره به تفاهمنامه احداث مسکن با وزارت راه و
شهرسازی اظهار کرد :وزارت راه و شهرسازی پذیرفته است
که برای مس��کن فرهنگیان اولویت قائل شود و در احداث
مسکن واگذاری پروژههای مسکن ملی به فرهنگیان اقدام
کند و بهزودی اولین فازهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.
معاون برنامهریزی و توس��عه منابع با اشاره به ستادهای
اس��کان نوروزی ،اظهار کرد :در س��تادهای اسکان نوروزی
ب��رای رفاه حال فرهنگیان که ایام نوروز را برای مس��افرت
انتخاب میکنند ،تالش میکنیم و ش��رایط اقامتی آنان را با
توجه به ظرفیتها فراهم میکنیم.
الهیار با اش��اره به بودجه آموزشوپرورش در س��ال،٩٩
اظهارکرد :بودجه در کمیس��یون تلفیق در حال بررسی است
و در ام��ور اجتماعی آموزشوپ��رورش از نظر افزایش اعتبار
دومین دستگاه است و ازنظر میزان اعتبارات بیشترین حجم
اعتبار را داشته است.

وی تأکید کرد :قطع ًا با توجه به سیاس��تهای سند تحول
بنیادین که در زیر نظام تخصیص منابع مالی پیشبینیشده است
باید منابع دیگری را برای آموزشوپرورش تجهیز کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خبر داد

پوشش بیمهای مراقبت در منزل ،در انتظار تصویب شورای عالی بیمه سالمت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد که طرح
پرس��تاری و مراقبت در منزل در ش��رف رفتن به شورای
عالی بیمه سالمت برای تصویب نهایی جهت قرار گرفتن
در پوشش بیمهای است.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،محمد میرزابیگی درب��اره تصویب
پوش��ش بیمهای طرح پرس��تاری و مراقب��ت در منزل در
شورای عالی بیمه سالمت بیان کرد :بر این اساس ،مراکز
مراقب��ت در منزل نیز میتوانند برای ارائه خدمات به پنج
دسته از بیماران این طرح ،با بیمهها قرارداد منعقد کنند.
وی ادام��ه داد :باید به این س��مت حرک��ت کنیم که
خدمات پرستاری از بیمارستانها وارد جامعه شده و کاری
کنی��م که مردم فقط به اجبار در بیمارس��تانها بس��تری

نشوند.رئیس کل سازمان نظام پرس��تاری درباره مزایای
این ط��رح گفت :با اجرای این ط��رح میتوان از بیماران
سکته مغزی ،سکته قلبی ،مبتالیان به سرطان و بیماران

بستری آی سی یو با شرایط پایدار و بیماران صعب العالج
در منزل نیز مراقبت و پرس��تاری کرد زیرا بس��تری شدن
این بیم��اران در بیمارس��تانها منجر ب��ه تحمیل هزینه
ف��راوان به خود این افراد و نظام س�لامت میش��ود و از
طرفی خطر ابت�لا به عفونتهای بیمارس��تانی نیز برای
این بیماران وجود دارد.میرزابیگی افزود :طرح پرس��تاری
و مراقبت در منزل برای این دس��ته از بیماران ارائه شده
و اجرای آزمایش��ی آن نیز در پنج اس��تان به اتمام رسیده
است .تاکنون س��ازمان بیمه سالمت سه مصوبه در مورد
این طرح داش��ته و حتی تجربه کشورهای مختلف در این
زمینه جمع آوری ش��ده و میتوان به جرات گفت که این
طرح به شدت مقرون به صرفه است.

ب اسالمی
ب پزشکی توسط یک مدعی ط 
واکنش وزارت بهداشت به آتشزدن کتا 

معاون وزارت بهداشت خواستار برخورد قاطع مراجع
علمی ،فرهنگی ،دینی و قضایی با مدعی طب اسالمی
ب پزشکی را به آتش کشید.
شد که کتا 
به گزارش ایس��نا ،دکتر علیرضا رئیس��ی درباره این
اتفاق گفت :در مراس��می آئینی با فیلم و تصویر فردی
ب��ه نام تبریزیان که پیروان��ش او را آیت اهلل میخوانند
و تحت عنوان طب اس�لامی ،تجارتخانهای برپا کرده
اس��ت ،کتاب اصول طب هاریس��ون که از کتب مرجع

پزشکی است را به آتش میکشد.
وی با ابراز تاس��ف از اتفاق رخ داده ادامه داد :آنچه
مایه تاسف است فقط خالی بودن دست این گروه افراد
مدعی از نقد علمی نیست ،بلکه سکوت و عدم برخورد
قاط��ع مراجع علمی ،فرهنگی ،دینی و قضایی در برابر
چنین رفتارهایی است.وی افزود :به نظر میرسد که این
اتفاق نادر و عجیبی نیست و در حال تبدیل شدن به رویه
و قاعدهای اس��ت که به اشکال مختلف شاهد تکرار آن

بودهای��م از دخالت جاهالنه در درمان صدها بیمار مبتال
به س��رطان و بیماریهای مزمن ت��ا توصیه به خوردن
نمک در هنگامه بسیج ملی کنترل فشارخون از تریبون
صدا وس��یما.به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت
وزارت بهداشت ،رئیسی در خاتمه با سخیف و جاهالنه
خوان��دن این اقدام از کلیه مراجع دینی ،دانش��گاهی و
قضایی خواست که در برابر این چنین اقدامات واکنشی
در خور از خود نشان دهند.
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معاون سازمان حج و زیارت خبر داد

اعزام دارندگان فیشهای ثبت نام تا اردیبهشت  ۱۳۸۶به حج تمتع ۹۹

معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت
از اعزام متقاضی��ان دارای فیش ثبت نام تا نیمه
اول اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۸۶برای سفر به حج
تمتع  ۱۳۹۹خبر داد.
به گزارش ایرنا ،اکبر رضایی افزود :براس��اس
برنامهریزیهای به انجام رسیده و سهمیه موجود،
 ۸۷هزار و  ۵۵۰زائر ایرانی از اوایل تیر سال آینده
برای انجام مناس��ک حج تمتع به عربستان اعزام
خواهند شد.
وی ب��ا بیان اینکه از این تع��داد در حدود پنج
ه��زار نفر را نیروهای س��تادی ،پزش��کی ،امداد،
اجرای��ی ،خدم��ات و غیره تش��کیل خواهند داد،
اف��زود :در این ارتباط با توجه به مذاکرات صورت
گرفته میان مسئوالن ایران و عربستان تفاهمنامه
نهایی با حفظ عزت ،امنیت و کرامت زائران ایرانی
به امضا رس��یده و پیگیری برای افزایش سهیمه
اعزام همچنان ادامه دارد.
رضای��ی با تاکید ب��ر اینکه برنام��ه اعزام حج
تمتع دقیقا زمانبندی و حس��اب شده است ،گفت:
فراخ��وان اع��زام اولویتهای پ��س از نیمه اول
اردیبهشت  ۸۶نیز اعالم خواهد شد.
معاون س��ازمان ح��ج اظهار داش��ت :در این
صورت متقاضیانی که مشمول به تشرف هستند

به ص��ورت پلکانی و جدول زمانبن��دی در قالب
اولویت بندی اعالم و اعزام میشوند.
رضای��ی تصریح ک��رد :همچنی��ن در صورت
افزایش هرگونه س��همیه اعزام به حج از س��وی
عربس��تان ،اعزام مربوطه براساس اولویت اعالم
شده به انجام خواهد رسید.
معاون س��ازمان حج در پاس��خ به این س��وال
مبن��ی بر اینکه برای تامین ارز ب��رای زائران چه
تمهیداتی تدارک دیده شده ،گفت :هرگونه تامین
ارز زائران سفر حج براساس دستورالعمل و ضوابط
بانک مرکزی اعالم و اقدام خواهد شد.
وی همچنین در خصوص صدور روادید زائران
تصریح کرد :امس��ال نیز همانند س��ال گذش��ته
ویزای زائران به ص��ورت الکترونیکی صادر و در
اختیار کاروانها قرار خواهد گرفت.

رضای��ی اظهار داش��ت :یکی از ن��کات مورد
توجه با مس��ئوالن عربس��تان بحث و تبادل نظر
در خص��وص رفع برخ��ی مش��کالت اجرایی از
قبی��ل حمل و نقل ،اس��کان ،پذیرایی و غیره بود
که خوش��بختانه در تفاهمنامه امسال مورد تاکید
خاصی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حفظ عزت ،امنیت و کرامت
زائ��ران ایرانی از مهمترین موضوعات مورد بحث
و تبادل نظر بود ،گفت :در آینده نزدیک فراخوان
متقاضی��ان واجد ش��رایط ب��رای نام نویس��ی در
کاروانها اعالم خواهد شد.
وی اظهار داشت :به همین منظور از دارندگان
فیش های ثبت نام اعزام به حج تمتع می خواهیم
هر چه س��ریع تر با مراجعه به سامانه سازمان حج
و زیارت نسبت به ،به روزرسانی اطالعات فردی
خود اقدام کرده و کد رهیگیری دریافت کنند.
معاون س��ازمان ح��ج و زیارت ب��ا بیان اینکه
اکنون یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر متقاضی اعزام
به حج تمتع در نوبت اعالم به سر میبرند ،گفت:
بر اساس تفاهمنامه به امضا رسیده سال آینده نیز
همانند سال جاری تیم دیپلماتهای ایرانی برای
انجام امورات زائران به همراه اعزام اولین کاروان
به عربستان میروند.

بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی

میزان بروز س��رطان در مردان و زنان ایرانی بر
اس��اس گزارش وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی به ترتی��ب  ۱۳۴و  ۱۲۸نفر ب��ه ازای هر
یکصد هزار نفر اس��ت در حالی که متوس��ط جهانی
ب��روز س��رطان در مردان و زنان ب��ه ترتیب  ۲۰۵و
 ۱۶۵نفر است؛ بر این اساس بروز سرطان در ایران
کمتر از متوسط جهانی است.
به گزارش ایرنا ،عباس نیازی جراح سرطان افزود:
س��رطانهای پوست ،معده ،پروس��تات ،مثانه و روده
بزرگ در مردان ،س��رطان س��ینه ،پوست ،روده بزرگ
و معده ش��ایعترین س��رطانها در زنان است که البته
این نوع س��رطانها با در پیش گرفتن س��بک زندگی
سالم ،قابل پیشگیری است و چنانچه در مراحل اولیه
تشخیص داده شوند ،درمان آنها آسانتر بوده و امکان
بهبودی بیماران بسیار بیشتر است.
وی اظهار داش��ت :در حال حاض��ر به طور کلی
تع��داد اف��رادی که به علت س��رطان فوت میکنند
نس��بت به س��ه دهه پیش ،کاهشیافت��ه و نیمی از
افرادی که امروز تحت درمان س��رطان هستند ،پنج
سال زنده خواهند بود و بیش از  ۴۰درصد آنها ،بعد
از  ۱۰سال هنوز زندگی میکنند.
استاد دانشگاه علوم پزش��کی ادامه داد :متوسط
می��زان بقای ۱۰س��اله برای س��رطان ،دو برابر ۳۰

س��ال گذش��ته ش��ده و مهمترین دلی��ل بهبود در
بق��ای بیماران عالوه بر درمانه��ای مؤثر ،افزایش
آگاهی مردم و بهبود روشهای تشخیص زودهنگام
سرطانها است.
نیازی با بی��ان اینکه آموزش،ترویج تش��خیص
زودرس و انجام غربالگری از برنامههای تشخیص
سرطان اس��ت ،گفت :تشخیص زودهنگام آن است
که اگر این عالئم را در خود پیدا کردیم بهس��رعت
به پایگاه س�لامت یا مراکز درمان��ی مراجعه کنیم،
ای��ن مراکز ،در ص��ورت مهم بودن عالئ��م ،فرد را
برای اقدامات تشخیصی کاملتر به مراکز مجهزتر
معرفی خواهند کرد.
وی اضافه کرد :غربالگری به این معناس��ت که
در افرادی که هیچ عالمت هش��داردهندهای برای
س��رطان ندارد ،اما به دلیل شرایط جنسی یا سن در
معرض سرطان هس��تند ،اقدامات تشخیصی انجام
دهیم ،غربالگری بخشی از برنامه تشخیص زودرس
س��رطان بوده و به معنی شناسایی بیماری احتمالی
ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایشهای ساده در
افرادی است که هنوز عالمتی از بیماری ندارند.
نیازی افزود :در حال حاضر روشهای غربالگری
فق��ط برای بعضی س��رطانها انجام میش��ود و در
صورتیکه بیماران و ارائهدهندگان خدمات سالمت،

ب��ه اهمیت تش��خیص زودهنگام و انج��ام اقدامات
غربالگری س��رطان پایبند باش��ند ،نتیجه کار بهبود
یافته و ش��اهد کاهش چش��مگیری در اتالف منابع
خواهیم بود.
وی ادام��ه داد :اغلب در مراحل اولیه س��رطان،
عالئم��ی وج��ود دارد که توجه به آنه��ا بهویژه در
افرادی که سابقه فردی یا خانوادگی سرطان دارند،
به تش��خیص زودهنگام س��رطان کم��ک میکند،
آش��نایی با این عالئم و مراجعه بهموقع به پزشک،
اقدامی مهم و کلیدی است.
نی��ازی تاکید کرد :ابتالی به س��رطان در اقوام
درجه ی��ک ،تغییر در خالهای پوس��تی ،زخمهای
ب��دون بهبودی در طی دو هفت��ه ،توده در هر جای
بدن ،سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی ،اختالل بلع
یا س��وءهاضمه طوالنی ،اس��تفراغ یا سرفه خونی،
اس��هال طوالنی یا بروز یبوس��ت جدید ،خونریزی
غیرطبیعی ادرار ،مدفوع ،تغییرات در نوک سینه ،کم
اش��تهایی یا کاهش وزن بیدلیل از عالئم سرطان
است اما چنانچه سرطانهای شایع در مراحل اولیه
تشخیص داده شوند ،درمان آنها بسیار موفق آمیز
تر خواهد بود براین اساس هیچگاه از ترس احتمال
تشخیص س��رطان ،از مراجعه به پزشک خودداری
نکنید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۹خبرداد
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سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۹گفت:
با مصوبه این کمیسیون یک میلیون تومان به حداقل
حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد.
به گ��زارش تابناک ،هادی قوامی با اش��اره به
مصوبه کمیس��یون تلفیق درباره افزایش حقوقها
در س��ال آینده ،اظهار داشت :براساس این مصوبه
در سال  ۹۹هیچ حقوقبگیر و بازنشستهای حقوق
کمت��ر از دو میلی��ون و  ۸۰۰هزار توم��ان در ماه
دریاف��ت نمیکند البته پیش��نهاد دولت در الیحه
برای حداقل حقوق در س��ال آینده یک میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق
یک میلی��ون تومان به حداقل حقوق اضافه ش��د
که بار مالی  ۴۶۰۰میلیارد تومانی داش��ت .افزایش
حقوق بیش از  ۷۰درص��د برای حقوقهای پایین

خواه��د ب��ود و  ۷۰۰هزار نفر در طبق��ات پایین را
مشمول میشود.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۹
در همین راستا ادامه داد:همچنین مقرر شد میزان
افزایش حقوقها در س��ال جاری مش��مول کسور
بازنشستگی شود.
نماین��ده مردم اس��فراین در ادام��ه به مصوبه
دیگر کمیس��یون متبوعش اشاره کرد و گفت:همه
پرداختهایی که مش��ابه حقوق و دستمزد هستند
اع��م از حقالتدریس ،حق نظ��ارت و پاداشهای
شورای حل اختالف ،هزینه اجتنابناپذیر محسوب
میشود و باید در سال  ۱۳۹۹پرداخت شود.
وی گفت :براس��اس مصوبه دیگر کمیس��یون
تلفیق ش��ورای برنامهریزی و توسعه استان مکلف

ش��د ت��ا پنج درص��د از اعتب��ارات تمل��ک دارایی
سرمایهای استان را برای احداث ،تکمیل ،بازسازی
یا تجهیز ردهه��ای انتظامی با اولویت پاس��گاه و
کالنتری هزینه کند.
قوامی اضافه کرد :اصل تبصره  ۱۴در خصوص
هدفمندی یارانهها و س��ایر پیش��نهادهای الحاقی
نمایندگان به تبصرههای الیحه بودجه در جلس��ه
هفته آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این
کمیس��یون است بررس��ی و تصویب خواهد شد تا
گزارش کمیس��یون برای چاپ آم��اده و در اختیار
نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی بررس��ی شود تا انشاءاهلل
پیش از پایان س��ال جاری بودجه سال  ۱۳۹۹را به
تصویب برسانیم.

تمهیدات ایران برای مقابله با ورود احتمالی
ویروس مرموز چینی شبیه به سارس
گس��ترش آرام ویروسی شبیه به س��ارس در برخی کشورهای شرق آسیا،
مقامات این کش��ورها را نگران کرده است؛ ویروسی جدید که از ماه دسامبر
 ۲۰۱۹در چین ردگیری ش��ده است؛ ویروس مرموزی که کشورهای مختلف
برای مقابله با گسترش آن اقداماتی انجام دادهاند.
به گزارش ایس��نا ،بر اس��اس آخرین اظهارات مسئوالن درمانی در چین،
در حال حاضر ابتالی  ۴۴۰نفر به این ویروس که منشاء آن فروشگاه عرضه
غیرقانونی حیوانات در ش��هر ووهان چین ب��وده تایید و به مرگ  ۹بیمار نیز
منجر شده است.
در همین زمینه دکتر حس��ین عرفانی ،رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،در خصوص اقداماتی که وزارت بهداشت
برای مقابله با ورود احتمالی این بیماری به کش��ور انجام داده اس��ت ،گفت:
طبق قوانین بینالمللی س�لامت یا  ،IHRکش��ورها باید هشداری از سوی
س��ازمان جهانی بهداش��ت تحت عنوان نگرانی بینالملل��ی در زمینه تهدید
س�لامت عمومی دریاف��ت کنند که در خصوص این بیم��اری مرموز ،هنوز
هشداری دریافت نشده است.
وی با اشاره به مراودات میان ایران و کشورهای شرق آسیا بویژه چین ،تاکید
کرد :از آنجایی که تنها فرودگاه امام خمینی (ره) پرواز مس��تقیم به کش��ور چین
دارد ،با همکاری مس��ئولین فرودگاه و س��ازمان هواپیمایی با مشارکت دانشگاه
علومپزشکی تهران که مسئول پایگاه بهداشت مراقبت مرزی این فرودگاه است،
قرار است طبق هماهنگیهای صورت گرفته توصیههای بهداشتی الزم پیش از
خروج از کشور به مسافرین این کشورها داده شود.
عرفانی در خصوص افرادی که با پرواز مس��تقیم از چین به ایران میآیند
نیز اظهار کرد :برای این افراد مراقبت بیماریهای فعال در زمینه بیمارییابی
انجام میشود و آموزشهای الزم را به آنها میدهیم.
وی درخصوص تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای ورود مس��افرین از سایر
مب��ادی م��رزی مانند مب��ادی دریایی ،زمینی ش��امل ریلی و ج��ادهای و ...
ادامه داد :از آنجایی که ممکن اس��ت به ش��کل غیرمستقیم مراوداتی از این
مب��ادی مرزی صورت گیرد ،تمهیدات الزم اندیش��یده ش��ده تا مراقبتهای
الزم انجام ش��ود تا به این ترتیب ش��اهد ورود بیمار و ش��یوع آن نباشیم که
خوش��بختانه تاکنون هیچ مورد مش��کوک و مثبتی از این ویروس مرموز در
کش��ور نداشتهایم.رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،در خصوص ماهیت این بیماری ،گفت :این بیماری از دسته ویروسها
اس��ت .یک دس��ته از ویروسها ،ویروسهای عامل سرماخوردگی هستند که
یکی از خانوادههای ویروس��ی که عامل سرماخودرگی هستند ،خانواده کرونا
ویروسهای  MERSهستند .این ویروسها پیشتر جزو ویروسهای معمولی
سرماخوردگی به حساب میآمدند ،اما در سال  ۲۰۰۳شاهد بروز عفونت شدید
تنفس��ی با ویروس سارس بودیم که از چین و جنوب شرقی آسیا آغاز شد.وی
با بیان اینکه ویروس��ی که در چین در حال اشاعه است ،دارای منشاء حیوانی
بوده ،بیان کرد :البته احتمال آن وجود دارد که از انس��ان به انس��ان نیز منتقل
شود .این ویروسها توانایی ایجاد عفونت حاد تنفسی داشته و با ایجاد نارسایی
حاد تنفسی حال بیمار را به سمت وخامت یا مرگ سوق میدهند.
رئی��س اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداش��ت،
در م��ورد نش��انههای بیماری ،خاطرنش��ان کرد :تب و عالئم حاد تنفس��ی
از نش��انههای بیماری اس��ت که باتوجه به ش��دت بیماری میتواند با عالئم
دیگری مانند تنگی نفس و نارس��ایی تنفس��ی همراه باشد .در برخی بیماران
نیز عالئم گوارشی مانند شکم درد ،اسهال و ...نیز مشاهده میشود.

پرداخت پاداش از سوی شرکتهای
برق و گاز به مشترکان خوش مصرف

سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توسط شرکتهای برق و گاز
به مشترکانی که نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند ،خبر داد.
ب��ه گزارش ایرنا ،دکتر مصطفی رجبی مش��هدی با بی��ان این که این
اق��دام توس��ط وزارتخانههای نفت و نیرو برای تروی��ج مصرف بهینه گاز و
برق مش��ترکان صورت می گیرد ،خاطرنش��ان کرد :ط��رح پرداخت پاداش
خوش مصرفی به مش��ترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی
در کشور اجرایی میشود.رجبی مشهدی تاکید کرد که مشترکانی که نسبت
به دوره مش��ابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند ،مشمول
پرداخ��ت پاداش خوش مصرفی میش��وند.وی گفت :این طرح بر اس��اس
تجربه موفق همکاری مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال میشود
و ابراز امیدواری کرد با توجه به برودت و سرمای هوا و نیاز به صرفهجویی
در مصرف س��وخت ،مشترکان برق و گاز مشارکت فعاالنه ای در این طرح
داش��ته باشند.س��خنگوی صنعت برق افزود :می توان با راهکارهای ساده
اس��تفاده بیش��تر از نور طبیعی و خاموش کردن المپهای اضافی و تنظیم
وسایل گرمایشی در دمای آسایش و جلوگیری از هدررفت انرژی نسبت به
کاهش مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

6

جامعه

یکشنبه  6بهمن  - 1398شماره 102

 ۵عادت خطرناک استفاده از تلفن همراه هوشمند برای سالمتی

استفاده نادرست از تلفن هوشمند ،صدمات
جبران ناپذیری را در طوالنی مدت به سالمت
انسان وارد میکند.
به گ��زارش رکنا ،اغلب اف��راد حاال به جای
س��اعت ،از تلفن همراه خود برای بیدار ش��دن
اس��تفاده میکنند ،به همین دلیل شبها آن را
جایی در نزدیکی خ��ود میگذارند تا به محض
زن��گ خ��وردن آن بیدار ش��وند .ب��ا این حال
تلفنهای همراه همنش��ین خوب��ی برای وقت
خواب نیس��تند .اما مضرات تلفن همراه محدود
به زمان خواب نیس��ت و این وس��یله در طول
روز هم به اشکال مختلفی به سالمت ما صدمه
میزند.
خوابیدن با تلفن همراه

تلف��ن هم��راه در حقیقت یک فرس��تنده و
گیرندهی ام��واج الکترومغناطیس اس��ت .این
بدان معنی اس��ت ک��ه از آن ام��واج رادیویی
منتش��ر میش��ود .گرچه هنوز اثبات نشده ،اما
تحقیقات دربارهی تأثیرات احتمالی این امواج
ب��ر روی مغز بعد از قرارگی��ری طوالنی مدت
در معرض آنها ،ادامه دارد .در بهترین حالت،
نوتفیکیش��نهای تلفن همراه ت��ان میتوانند
باعث بیدار ش��دن ش��ما در میان��هی چرخهی

خ��واب تان ش��وند .اگر خاموش��ی کامل تلفن
همراه یا گذاشتن آن در یک اتاق دیگر برایتان
مقدور نیست ،آن را روی حالت پرواز بگذارید.
قرار گرفتن در معرض نور آبی
به مدت طوالنی

یک دلی��ل دیگر ب��رای دور نگه داش��تن
تلف��ن همراه در هن��گام خواب ،نوری اس��ت
که از صفح��هی تلفن همراه س��اطع و باعث
س��رکوب مالتونی��ن در بدن میش��ود ،یعنی
هم��ان هورمون��ی که چرخهی خ��واب تان را
تنظیم میکن��د .این نور آبی باعث س��ردرد و
بروز مش��کل در چش��م و بینایی هم میشود.
شبها نور صفحهی تلفن همراه تان را کمتر و
فیلتر نور آبی را هم فعال کنید.
استفاده از تلفن همراه با آنتن ضعیف

وقتی آنتن تلفن همراه تان ضعیف اس��ت،
در واق��ع معنایش این اس��ت ک��ه تلفن همراه
شما در حال ارسال سیگنالی قویتر به عنوان
یک فرستنده است و هر چه انرژی بیشتری از
تلفن همراه شما ساطع شود ،آسیب بیشتری به
سالمت شما وارد خواهد شد .پزشکان توصیه
میکنند در مواقعی که آنتن ضعیف اس��ت ،به
جای تلف��ن همراه تان از تلفن ثابت اس��تفاده

کنید یا تلفن همراه را تا حد ممکن از خود دور
نگه دارید .ضعیف بودن آنتن باعث داغ ش��دن
گوشی هم میشود که این هم خود یک خطر
محسوب میشود.
در تماس نگه داشتن مداوم تلفن همراه
با پوست

تحقیقات متع��ددی دربارهی رابطهی میان
اس��تفاده از تلفنهای همراه و بروز سرطان ،به
ویژه در مورد سیگنالهای ارسالی آنها وجود
دارد .این س��یگنالها نزدیک به  900مگاهرتز
هستند و باعث داغ شدن تلفن همراه میشوند.
هر بار ک��ه تلفن همراه را به بدن خود نزدیک
میکنید ،پوس��ت اندکی از گرمای آن را جذب
میکند .گرچه هیچ مورد اثبات ش��د ه دیگری
درخص��وص اثر امواج رادیو فرکانس��ی بر بدن
انسان وجود ندارد ،اما میدانیم که اگر فاصلهی
خود را با تلفن همراه مان حفظ کنیم ،از میزان
این جذب به انداز ه چشمگیری کاسته میشود.
سعی کنید هنگام صحبت با تلفن همراه از یک
هدس��ت اس��تفاده کنید تا از تماس آن با خود
جلوگیری کنید .اگر هم از تلفن همراه استفاده
نمیکنی��د ،آن را دور از خود نگه دارید تا کمتر
در معرض آن قرار گیرید.

نامناسب بودن وضعیت بدن
در هنگام استفاده از تلفن همراه

اس��تفاده از تلفن همراه باعث وارد ش��دن
صدمات��ی ب��ه انگش��ت شس��ت مث��ل بروز
تاندونی��ت (التهاب تاندون همراه با پارگیهای
میکروسکوپی) شود .یک مشکل دیگر تکست
نک ( )Text Neckاس��ت که به مشکالت
گردنی ناش��ی از استفاده از تلفن همراه اطالق
میشود .هنگام کار با تلفن همراه ،وقتی گردن

خود را برای ن��گاه کردن به صفحهی آن خم
میکنید ،مهرههای گردنی تحت فش��اری قرار
میگیرند که به تدریج افزایش مییابد.
با گذشت زمان ،گردن زیر بار وزنی میرود
که شاید  5برابر بیشتر از وزن واقعی سر باشد.
این مس��أله باعث گردن درد و بروز ناهنجاری
در فرم بدن میش��ود .تلفن همراه را در همان
ارتفاع چش��مهایتان بگیری��د و گردن را تا حد
ممکن صاف نگه دارید.

رئیس سازمان غذا و دارو:

آفالتوکسین حدود  ۹۷درصد شیرهای تولید صنعتیکشور استاندارد است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :میزان قارچ آفالتوکسین
در  ۹۷درصد ش��یرهای تولیدی کمت��ر از حد مجاز و در حد
اس��تاندارد اس��ت ،مردم با خیال راحت شیر و لبنیات مصرف
کنند و مطمئن باش��ند اگر پنج برابر میزان کنونی هم ش��یر
بنوش��ند میزان آفالتوکس��ین ش��یرها در ب��دن کمتر از حد
استاندارد است.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا شانه ساز روز افزود :اطالعاتی
که در روزهای اخیر در مورد میزان آفالتوکس��ین در شیرها
اعالم ش��د ،واقعا آمار نادرس��تی است .س��ازمان غذا و دارو
به طور مرتب همه اس��تاندارهای مواد غذایی از جمله ش��یر
را هم در س��طح تولی��د و هم بازار کنت��رل میکند و عالوه
بر آزمایش��گاه مرجع س��ازمان غذا و دارو ،آزمایش��گاههای
دانش��گاههای علوم پزش��کی نیز این موارد را در سطح بازار
کنترل میکنند.
وی گفت :به طور متوس��ط ش��یرهای صنعتی که میزان
آفالتوکس��ین در آنه��ا بیش از حد مجاز بوده ،کمتر از س��ه

درصد بوده اس��ت .میزان آفالتوکس��ین در شیرهای صنعتی
از س��ال  ۹۲تا  ۹۷هر س��ال حداکثر  3/5درص��د بوده و در
برخی س��الها  1/5درصد بوده است که در بازار نمونه گیری
شده و با مواردی که میزان این قارچ بیش از حد مجاز بوده
برخورد شده است.
ش��انه ساز افزود :اس��تاندارد میزان آفالتوکسین در ایران
بسیار س��ختگیرانه اس��ت .حداکثر میزان مجاز این قارچ در
شیرها در ایران  ۱۰۰نانوگرم در لیتر است که یک پنجم حد

آگهی تغییرات شرکت فرآیند ارقام پرداز با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  181227و شناسه ملی  10102234288به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -منطقه 14
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله کشاورز  ،بلوار
کشاورز  ،خیابان فلسطین  ،پالک  ، 439طبقه دوم  ،واحد  6کد پستی
 1415813358تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .اساسنامه جدیدی مشتمل بر  27ماده و یک تبصره به تصویب
رسید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()743703

____________________

آگهی تغییرات شرکت سپیتمان سهامی خاص به شماره ثبت
 76851و شناسه ملی  10101217214به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  30/07/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1396به
تصویب رسید .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت شناسه
ملی  10100196786به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد شاهیده
 0070506612به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()743704

مجاز این قارچ در آمریکاست.
وی تاکید کرد :ش��یرهای تولید صنعت��ی در ایران کامال
سالم است .مردم با خیال راحت و بدون نگرانی شیر مصرف
کنند .س��رانه مصرف ش��یر در ایران اکن��ون یک پنجم حد
مطلوب اس��ت و اگر مردم پنج برابر میزان کنونی هم ش��یر
مصرف کنند میزان آفالتوکس��ین موجود در ش��یرها آن قدر
پایین اس��ت که هیچ مشکلی برای هیچ فردی به وجود نمی
آید.رئیس س��ازمان غذا و دارو گفت :ض��رر و زیان مصرف
نکردن ش��یر به مراتب بیش��تر از مصرف کردن آن است و
کم مصرف کردن شیر و لبنیات موجب بروز انواع بیماریها
از جمله پوکی استخوان میشود .اگر میزان آفالتوکسین در
ش��یر در مواردی حتی بیش از حد مجاز باش��د به علت کم
مصرف کردن شیر در ایران اثر تجمعی آن در افراد به قدری
نیس��ت که زیانی داش��ته باشد.شانه س��از ادامه داد :صنعت
لبنیات یکی از صنایع بس��یار موفق در زمینه صادرات است
و هم اکنون به علت کیفیت باالی ش��یر و لبنیات ایران این

محصوالت به بس��یاری از کشورهای همسایه و حتی اروپا و
کانادا نیز صادر میشود.طی روزهای اخیر طرح ادعاهایی در
مورد دوز باالی س��م آفالتوکسین در مواد غذایی و لبنی در
یکی از برنامههای صدا وس��یما ،سبب نگرانیهای در جامعه
شده است.
آفالتوکسین ( )Aflatoxinقارچی است که میزان زیاد
آن ک��ه از طریق مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ ،ش��یر و
محصوالت لبنی وارد بدن انس��ان میشود میتواند سرطان
زا باشند.
محمد حس��ین عزیزی مدیرکل نظ��ارت بر فرآوردههای
غذایی وزارت بهداش��ت نی��ز گفت :همه ش��یرهایی که به
کارخانهه��ای صنایع لبنی م��یرود از دامداریهای صنعتی
اس��ت و هیچ موردی از آلودگی علوفه دامها به آفالتوکسین
را در دامداریه��ای صنعتی نداریم بنابراین میزان این قارچ
در ش��یرهایی که در کارخانهها تولید میش��ود ،بسیار اندک
است.

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هئیت مدیره به  3نفر
تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()743706

آگهی تغییرات شرکت رنگسازی رنگین طیف شیمی سهامی
خاص به شماره ثبت  161318و شناسه ملی  10102039558به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  10/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :مسعود طباطبائی به شماره ملی 0533079233
به سمت رئیس هیئت مدیره و سهیال حق پناه به شماره ملی
 0045162859به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیرا
____________________
طباطبائی به شماره ملی  0520714261به سمت عضو هیئت
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور خط معمار پارسی سهامی
مدیره و عیسی مهدوی روشن به شماره ملی  2691143902به خاص به شماره ثبت  294637و شناسه ملی  10103307050به
سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن) تعیین استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  28/09/1398تصمیمات ذیل
گردیدند - .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از اتخاذ شد  :آقای بهنام ناظمی بشماره ملی  0452304271 :بسمت
قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمد ناصری بشماره ملی:
رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق  4591154807بسمت نایب رئیس هئیت مدیره خانم مریم حیدریان
عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر بشماره ملی  3255816351 :بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب
می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و گردیدند  .حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک
موسسات غیرتجاری تهران ()743705
سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی و کلیه مکاتبات عادی و
____________________
اداری شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره منفردا همراه
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور خط معمار پارسی سهامی با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
خاص به شماره ثبت  294637و شناسه ملی  10103307050به ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()743707
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فوق تخص��ص گوارش و کب��د و عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت  :بیشترین
مصرف کنندگان مکملهای بدنسازی در ردههای
س��نی  ۱۹تا  ۳۴سال هس��تند که دچار مشکالت
کبدی مانند یرقان ،زردی چش��مها و پوست و درد
معده میش��وند و این گروه بیشتر در معرض پیوند
کبد قرار دارند.
به گزارش ایرنا ،دکتر سیدحس��ن عابدی افزود
خیلی از محصوالت مکملهای بدنس��ازی حاوی
استروئیدهای آنابولیک (هورمونهای مردانه) هستند
که روی برچسب محصول ذکر نشده است.
وی ادام��ه داد  :اس��تروئیدهای مصنوع��ی ،
ساختارهای ترکیبی مشابه به هورمونهای جنسی
تستوسترون مردانه دارند ،ولی پژوهشها نشان داده
آسیب کبد ،تومورهای سرطانی ،طاسی زود هنگام
و کوچک ش��دن بیضهها و عقیمس��ازی غیرقابل
برگشت از عوارض جانبی بسیار ناخوشایند آن می
باشد.
دکتر عابدی اظهار داشت :گاهی پزشکان ممکن
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پیوند کبد؛ فرجام مصرف مکملهای بدنسازی!

اس��ت هورمونهای آنابولیک را ب��رای مردانی که
دچار بیماریهای همانند کم خونی هستند ،تجویز
کنن��د ،اما این مواد دارویی به افراد معمولی توصیه
نمیشوند و متاسفانه عدهای از افراد بدون توجه به
این توصیه و بدون نظر پزشک ،برای عضلهسازی
از استروئیدهای آنابولیک استفاده میکنند.
ف��وق تخصص گوارش و کبد دانش��گاه علوم
پزش��کی بابل ب��ا بیان ای��ن نکته که در قفس�� ه
مکملها در فروشگاهها پر از پودرها و قرصهایی
اس��ت که به عنوان کمک به عضله سازی تبلیغ
میش��وند ،گفت  :متاس��فانه نه تنها تطابقی بین
هولوگرام این محصوالت و مواد داخل آنها وجود
ندارد  ،بلکه مش��کل جدی تر این است که افراد
غیر مرتبط و سودجو با نام مربی ،حجم وسیعی از
مکملهای بی نام و نش��ن را هم به ورزشکاران
میفروشند.
عاب��دی خواس��تار نظ��ارت بیش��تر خانوادهها
و مس��ئوالن مربوط��ه ش��د و گف��ت  :در برخ��ی
بیمارستانهای بزرگ به طور تقریبی هر ماه دو الی

س��ه بیمار به دلیل خارش ش��دید و ابتال به یرقان
به ما مراجعه میکنند که بعد از بررس��ی مشخص
میشود این افراد از مکملهایی که بیشتر از گروه
به اصطالح بی ضرر هستند استفاده کردهاند که در
نتیجه اثرات نامطلوبی بر کبد آنها گذاش��ته و دچار
کلستاز شدهاند.
وی تاکی��د ک��رد  :هنگامی که ورزش��کاران با
عوارضی همچون زرد شدن رنگ پوست و خارش
شدید و ادرار تیره رنگ مواجه شدند سریع مصرف
مکملها را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنند ،در
غیر این صورت با خطر مرگ رو به رو خواهند شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بیان داشت :متاس��فانه در برخی موارد مشکالت
کب��دی این اف��راد بهبود یافتنی نیس��ت و تا آخر
عمر ف��رد را درگیر میکند و اغل��ب افراد کاندید
پیون��د کب��د میش��وند و در بعضی از اف��راد اگر
س�لامت این افراد نیز برگشت پذیر باشد دو الی
س��ه س��ال درگیر بیماری خواهند بود و تبدیل به
آدمهای ضعیف و آس��یب پذیر خواهند شد.دکتر

عابدی گفت :متاسفانه بعضی مربیان و مسئوالن
باش��گاههای بدنسازی بیش��تر از اینکه به ورزش
کردن و سالمت ورزشکاران اهمیت دهند توصیه
به مصرف پودرهای پروتئینی و هورمونی میکنند
که اغلب برچس��ب غیر هورمونی دارند و مصرف
آن مشکالت جدی برای سالمت جوانانی که برای
تناسب اندام مراجعه میکنند بوجود می آورد.

فوق تخص��ص گوارش و کبد دانش��گاه علوم
پزشکی بابل با تاکید بر این نکته که مصرف هیچ
ن��وع دارو و مکمل و هورمونی ب��رای زیبایی اندام
توصیه نمیشود  ،افزود  :مصرف مکملها با نظارت
مس��تقیم پزش��ک مرتبط و فقط برای ورزشکاران
حرفهای پذیرفته ش��ده و سایر ورزشکاران با تغذیه
سالم به هدف متناسب میرسند.

اقدام به خودکشی مرد جنایتکار پس از قتل همسر با هدف انحراف تحقیقات پلیسی و ازدواج با دختر جوان!
مرد به قتل همس��ر خود اعت��راف کرد و گفت :قرص
برنج خریدم ،پودر کردم و در کپس��ولی ریختم و بهعنوان
داروی آرامبخش به خورد همسرم دادم.
مردی که با اقدام به خودکشی قصد انحراف تحقیقات
پلیس��ی و رفع ظن ب��ه خود را داش��ت ،در نهایت به قتل
همسرش اعتراف کرد.
به گزارش شرق ،ساعت  ۱۵بیستونهمین روز آذرماه،
مأموران کالنتری  ۱۱۵رازی ،بازپرس کشیک قتل تهران
را در جریان مرگ زن جوانی قرار دادند که در بیمارس��تان
جان خود را از دست داده بود.
پس از آن ،بازپرس محمدتقی ش��عبانی از شعبه چهارم
دادسرای جنایی تهران در بیمارستان حضور یافت و هدایت
تحقیقات پلیس��ی را برعهده گرفت .در بررسیهای اولیه
نشانههایی از مسمومیت بهعنوان علت مرگ زن جوان به
دست آمد .شوهر این زن نیز گفت :همسرم بهخاطر برخی
مشکالتی که داش��ت از داروهای گیاهی استفاده میکرد
که ممکن است دلیل مسمومیتش باشد.

در ادامه تحقیقات ،مرد جوان بهخاطر ض دونقیضگویی
م��ورد ظن بازپرس و کارآگاه��ان اداره دهم پلیس آگاهی
ته��ران ق��رار گرف��ت ،اما این م��رد  ۱۴دیم��اه اقدام به
خودکش��ی کرد و اگرچه زنده ماند ،اما تا حدودی از شدت
ظن به او کم و فرضیه خودکش��ی زن جوان تقویت ش��د.
باوجوداین در ادامه تحقیقات سرنخهایی به دست آمد که
ای��ن مرد را ب��ار دیگر بهعنوان مظنون اصلی قتل نش��ان
داد.
همکاران این مرد که بازاریاب یک ش��رکت خصوصی
اس��ت ،گفتند که او از زندگی زناش��ویی خ��ود راضی نبود
و بارها گفته بود همس��ر خود را خواهد کش��ت .همچنین
هم��کاران متوفی نیز گفتند زن جوان اخیرا به همس��رش
مشکوک شده بود .بهاینترتیب این مرد بارها مورد تحقیق
قرار گرفت تا اینکه س��رنخ دیگری به دست آمد که نشان
میداد او قصد ازدواج مجدد دارد.
در نهایت این مرد به قتل همس��ر خود اعتراف کرد و
گفت :قرص برنج خریدم ،پودر کردم و در کپسولی ریختم

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی مسیران با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  55565و شناسه ملی  10101006784به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/08/1398و مجوز شماره
 57679/11مورخه  17/10/98سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -منطقه  19ـ شهرستان
تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کاووسیه ـ بلوار نلسون
ماندال ـ خیابان سرو ـ پالک  7ـ طبقه سوم ـ واحد  8و کد پستی
 1968956349تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()743708

____________________

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات ویژن با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  232804و شناسه ملی  10102738021به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید :انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم
افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات
و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های
ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و
نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های
انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه
های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی نظیر اینترنت و خرید و
فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه
و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری
رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش
در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها

و بهعنوان داروی آرامبخش به خورد همسرم دادم.
در بخش دیگری از تحقیقات ،دختر  ۲۴سالهای که این
مرد قصد داشت به خواستگاری او برود ،مورد بازجویی قرار
گرفت و گفت :من و این مرد چهار ماه پیش با هم آش��نا
ش��دیم ،من صندوقدار مغازهای هس��تم که در کنار محل
کار برادر او واقع ش��ده اس��ت .بعد از آشنایی قرار شد او به
خواس��تگاری من بیاید ،اما نیامد و گفت :اقوامش��ان فوت
شدهاند و باید تا چهلم آنها صبر کنیم .حتی خانمی زنگ
زد و گف��ت :مادر اوس��ت و بعد از چهلم به خواس��تگاری
میآیند.
ای��ن دختر ادامه داد :تا این اواخر اصال تصور نمیکردم
خواس��تگارم همسر داشته باش��د ،چون تمام روز تا ساعت
پن��ج عصر مرتب با ه��م در ارتباط بودی��م و حتی تماس
تصویری هم داشتیم ،اما بعد از آن ساعت به این بهانه که
زود بای��د بخوابد تا بتواند چهار صبح س��ر کار برود ارتباط
زیادی با من نداشت.
در نهایت من بهخاطر اینکه او به خواستگاری نمیآمد،

و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و
شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد
شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع
فعالیت شرکت ،خرید ،فروش ،طراحی ،نصب و راه اندازی انواع سیستمهای
کامپیوتری اعم از سخت افزار و شبکه -تهیه و پشتیبانی نرم افزار ،نصب
تجهیزات و پشتیبانی شبکه پایگاه اینترنتی ،تولید نرم افزار و طراحی رایانه
ای ،برنامه ریزی ،برنامه نویسی تهیه و تولید انواع نرم افزارهای تخصصی
و کاربردی خدمات فناوری اطالعات آی تی ،خرید و فروش واردات و
صادرات تمامی اقالم مجاز بازرگانی صرفا در موضوع فعالیت شرکت،
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،شرکت در مناقصات و
مزایدات بخش دولتی و خصوصی ،انعقاد قرارداد با تمامی اشخاص حقیقی و
حقوقی اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی ،فعالیت در زمینه
تهیه و توزیع قطعات الکترونیک ،مشاوره فنی و اجرای پروژه های فنی
سیستمهای الکترونیک و تجهیزات مخابراتی و صنعتی ،طراحی مدارهای
الکترونیکی ،طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و دستگاههای اندازه
گیری و تجهیزات شبکه به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های
نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال
( از قبیل سی دی -دی وی دی -بلوری و مانند آنها ) و همچنین اماکن
کسب خدمات تجهیزات ماشین االت و نرم افزار های مخصوص فعالیت
یاد شده (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای
الزم) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()743709

____________________

آگهی تغییرات شرکت تضامنی رضوی خسرو شاهی و شرکاء
به شماره ثبت  235821و شناسه ملی  10102767573به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/05/1398ومجوز
شماره 292509/98مورخ29/8/98بانک مرکزی تصمیمات ذیل

ب��ا وی جروبحث کردم و حتی در خیابان صدایم را برایش
بلن��د کردم که در نهایت گفت :ازدواج کرده و همس��رش
دخترعمویش اس��ت ،اما میخواه��د او را طالق بدهد ،اما
زنش راضی به طالق نیس��ت .حتی گفت :چندبار تصمیم
به قتل او گرفته ،اما موفق نشده است.
این دختر در مورد تصمیم محمد برای قتل همس��رش
گف��ت :او مدعی بود که یکبار با بس��تن کانالهای کولر
و درآوردن لول��ه بخاری ،یکبار با ریختن س��م در غذا و
یکبار هم ب��ا اجیرکردن راننده برای تصادف س��اختگی
قصد قتل داشته که هربار به دالیلی موفق نشده است.
این دختر که مدعی اس��ت فری��ب خورده ،گفت :وقتی
فهمیدم خواس��تگارم زن دارد ،با او ارتباط نداشتم تا اینکه
خبر داد همس��رش خودکشی کرده است و بعد هم عکس
خودش را برایم فرس��تاد که کنارش تع��داد زیادی قرص
بود و گفت :خودکش��ی کرده است .بعد از آن هم از او خبر
نداش��تم تا اینکه مأموران به سراغم آمدند و در مورد قتل
همسرش از من تحقیق کردند.

اتخاذ شد  :آقای سید نوید رضوی خسرو شاهی با پرداخت مبلغ
 5000000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
 15000000000ریال افزایش داد .آقای علی اشرف رضوی خسرو
شاهی با پرداخت مبلغ  6000000000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خودرا به مبلغ  18000000000ریال افزایش داد .خانم ندا
سادات رضوی خسرو شاهی با پرداخت مبلغ  3000000000ریال
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 9000000000
ریال افزایش داد .خانم نگین رضوی خسرو شاهی با پرداخت مبلغ
3000000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
 9000000000ریال افزایش داد .خانم نسرین سادات زعفرانچی با
پرداخت مبلغ  3000000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ 9000000000ریال افزایش داد .درنتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  40000000000ریال به مبلغ  60000000000ریال
افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ه
 .لیست سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد.
 .1آقای سید نوید رضوی خسرو شاهی به شماره ملی0060011221
مبلغ  15.000.000.000ریال سهم الشرکه  .2آقای علی اشرف رضوی
خسرو شاهی به شماره ملی  2871706591مبلغ 18.000.000.000
ریال سهم الشرکه  .3خانم ندا سادات رضوی خسرو شاهی به شماره
ملی  0054722837مبلغ  9.000.000.000ریال سهم الشرکه
 .4خانم نگین رضوی خسرو شاهی به شماره ملی 0068540469
مبلغ  9.000.000.000ریال سهم الشرکه  .5خانم نسرین سادات
زعفرانچی به شماره ملی 0043655645مبلغ  9.000.000.000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()743710
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اقتصادی

پرداخت یک میلیون و  ۷۸هزار تومان
عیدی کارمندان دولت با حقوق بهمن

عیدی امس��ال کارمندان دولت بر اساس قانون بودجه  ،۹۸یک میلیون
و  ۷۸ه��زار تومان تعیین ش��ده و معموال همزمان ب��ا حقوق بهمنماه واریز
میش��ود .عیدی امسال نسبت به سال گذش��ته  ۱۵.۶درصد افزایش داشته
اس��ت .همچنین عیدی س��ال بعد در الیحه بودجه یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان در نظر گرفته شده است
ب��ه گ��زارش فرارو ،عی��دی کارمندان دولت هر س��ال همزم��ان با حقوق
بهمنماه به حسابش��ان واریز میشود .دولت هر سال در الیحه بودجه مبلغ
عیدی کارمندان دولت را برای سال بعد مشخص میکند و در قانون بودجه
سال  ۹۸که پارسال تصویب شده ،مبلغ عیدی کارمندان دولت یک میلیون و
 ۷۸هزار تومان تعیین شده است .هنوز زمان واریز و رقم دقیق عیدی نهایی
نشده ،اما عموما تغییری نسبت به قانون بودجه ندارد .عیدی امسال کارکنان
دولت  ۱۵.۶درصد نس��بت به س��ال قبل افزایش پیدا کرده است .همچنان
مبلغ عیدی سال آینده که بهمنماه  ۹۹واریز خواهد شد ،یک میلیون و ۲۰۰
هزار تومان تعیین شده است.
آنط��ور ک��ه در برنامه بودجه س��ال  ۹۸آمده ،مبلغ عیدی که امس��ال به
کارمندان دولت پرداخت میش��ود ،یک میلیون و  ۷۸هزار تومان است .این
مبلغ حدود یک س��ال پیش تعیین ش��ده و آخرین پیگیریها از این حکایت
دارد که همچنان این رقم پابرجاس��ت ،ولی در نهایت باید هیات دولت رقم
عیدی را بررسی و تصویب کند که معموال تفاوت چندانی نخواهد داشت.
باید توجه داشته باش��ید که عیدی  ۹۹را با عیدی امسال اشتباه نگیرید.
کارمندان دولت ماه دیگر قرار نیس��ت عیدی  ۹۹را دریافت کنند ،بلکه رقم
عیدی  ۹۸که پارس��ال تصویب ش��ده مد نظر قرار خواهد گرفت .این مورد
درب��اره عیدی کارگ��ران و کارکنان بخش خصوصی برعکس اس��ت .آنها
عیدی  ۹۹را قبل از ش��روع س��ال دریاف��ت خواهند ک��رد .مبلغ عیدی ۹۹
کارمندان دولت در برنامه بودجه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تعیین شده
و قرار اس��ت سال بعد به حساب کارمندان واریز شود .البته ممکن است این
رقم تا س��ال بعد تغییراتی داشته باشد .آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان به
نق��ل از منبع آگاه در س��ازمان برنامه و بودجه اعالم ک��رده ،رقم دقیق عید
کارمن��دان و تاریخ واری��ز آن تا قبل از  ۲۰بهمنماه تصویب و اعالم خواهد
شد.
مبلغ عیدی براس��اس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق ش��اغالن
تعیین میش��ود .براس��اس ماده  ۷۵قانون مدیریت خدمات کشوری میزان
امتیاز عیدی برای هر س��ال پنج هزار اس��ت و از سوی دیگر هیات وزیران
هر س��اله ضریب حقوق را برای مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری
مش��خص میکند و از ترکیب این دو ،عیدی کارکنان تعیین میشود ،ولی
در نهایت در روزهای پایانی س��ال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و
رقم آن را نهایی میکنند.
اصوال عیدی کارمندان دولت همزمان با حقوق بهمنماه واریز میش��ود.
ب��ه عبارتی آخر این ماه کارمندان دولت باید منتظر دو پیامک واریز باش��ند
که یکی مربوط به حقوق بهمن و دیگری مربوط به عیدی س��ال نو اس��ت.
ب��ا توجه به اینکه کارگران عیدیش��ان را اس��فندماه میگیرند ،برای همین
میتوان گفت :کارمندان دولت زودتر از بقیه به عیدیش��ان خواهند رس��ید.
پیش��بینی میشود امسال هم مطابق روال س��الهای قبل عیدی کارمندان
دولت همزمان با حقوق بهمنماه واریز شود.
س��ال گذشته ،روال کمی متفاوت بود .پارسال عیدی کارمندان دولت قبل
از  ۲۲بهمنماه واریز ش��د .محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
پارس��ال اوایل بهمنماه این خبر را اعالم کرد .امس��ال تا اینجای کار خبری
مبنی بر تغییر تاریخ واریز عیدی کارمندان دولت اعالم نشده و احتماال مطابق
روال همزمان با حقوق بهمنماه به حساب کارمندان واریز خواهد شد.
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واکنشها به مصوبه مجلس درباره مالیات خروج از کشور
مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست ،همان
عوارض خروجی است که قبال تعریف شده .چون عوارض
باید به ش��هرداریها پرداخت شود ،صرفا نام آن به مالیات
تغییر کرد تا منابع به خزانه کش��ور واریز ش��ود .همچنین
برخ��ی معافیتهای ض��روری که در قوانی��ن به صورت
پراکنده تعریف شده ،در این قانون مجتمع شد.
به گ��زارش فرارو ،مالی��ات خروج ،ماج��رای جدیدی
اس��ت که در افکار عمومی بحث برانگیز شده است .هفته
گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی سازمان مالیاتی
را مکل��ف کردند بابت خروج هر مس��افر ایرانی به جز در
موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی ،دریایی و زمینی
وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب
درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
کاربران شبکههای اجتماعی تصور میکنند که مصوبه
جدید جدای از عوارض خروج است که هر ساله در الیحه
بودجه از سوی دولت تعیین میشود و به تصویب مجلس
میرس��د.اما ظاه��را این تصور درس��ت نیس��ت و مصوبه
نمایندگان مجلس در واقع همان عوارض خروج است که
به مالیات خروج تبدیل شده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت ک��ه مصوبه جدید مجلس برای اخ��ذ مالیات خروج
از کش��ور مالیات جدیدی نیست و همان عوارض خروجی
است.
الیاس حضرتی ،رئیس کمس��یون اقتصادی مجلس با
تکذیب پرداختی اضافی توسط مسافران گفت :در بررسی
مالیات بر ارزش افزوده ،بخشی در خصوص مالیات خروج
از کشور تصویب شد که در این بین ،اتفاق جدیدی نیفتاد.
او اف��زود :در واقع قرار اس��ت مس��افران همان مالیات
خروج از کش��ور را پرداخت کنند که البته در بحث بودجه،
سال به سال به رقم پرداختی اضافه میشود.
عجیب آن اس��ت که معاون گردشگری در واکنش به
مصوبه مجلس درب��اره مالیات خروج از کش��ور ،گفت :از
وجود این الیحه اطالع نداشتیم و غافلگیر شدیم.
ول��ی تیموری گف��ت :نگاه ما به گردش��گری خروجی

کامال متفاوت اس��ت ،بارها گفتهایم گردشگری خروجی و
ورودی روند تعاملی دارد .اگر بیش��ترین سفرها از ایران به
پنج ،ش��ش کشور انجام میشود ،همان کشورها بیشترین
گردش��گر را به ایران میفرس��تند ،بنابرای��ن وقتی تعداد
گردشگران خروجی را کم میکنیم نمیتوان انتظار داشته
باش��یم از آن طرف تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود.
این روند دو سویه است و این اقدامات ما را از حالت متوازن
خارج میکند.
او تاکی��د کرد انتظار داش��تیم ک��ه نمایندگان مجلس
شرایط را درک کنند و این ماده را تصویب نمیکردند.
به نظر میرس��د وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
نیز هنوز از ابعاد این مصوبه اطالعی ندارد ،که در نوع خود
عجیب و قابل تامل است.
چه کسانی از پرداخت مالیات سفر معافاند؟
براس��اس مصوبه مجل��س برخی گروهه��ا از پرداخت
مالیات خروج معاف ش��دهاند .از جمله بیمارانی که با مجوز
شورای پزشکی برای درمان به خارج میروند ،مرزنشینان
و دارندگان پروانه گذر مرزی ،مجروحان جنگی ،دارندگان
گذرنامههای سیاسی و خدمت ،خدمه وسایل نقلیه عمومی
زمین��ی و دریایی و خطوط هوایی ،دانش��جویان مش��غول
تحصیل در خارج از کشور.
زائرانی که در ایام اربعین به عراق میروند و افرادی که
کارنامه ش��غلی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دارند
دو گروه دیگری هستند که از پرداخت مالیات مسافرت به
خارج معاف شدهاند.
بر پایه تبصره  ۳این ماده نیروی انتظامی موظف است
به روش��ی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند پرداخت
مالیات خروج از کش��ور مس��افران ایرانی را کنترل کند و
جلوی خروج مسافرانی که مالیات نپرداختهاند را بگیرد.
در الیح��ه مالیات بر ارزش اف��زوده میزان مالیاتی که
ش��هروندان در س��فر به خارج باید پرداخت کنند مشخص
نش��ده و قرار اس��ت مبلغ آن در بودجه هر سال مشخص
شود.نمایندگان مجلس میگویند این اقدامبه ایجاد عدالت
مالیاتی کمک میکند.

دولت باید از معافیتها و فرارهای مالیاتی درآمدزایی
کند ،نه اینکه از مالیاتدهندگان بیشتر مالیات بگیرد.
به گزارش عصر ایران ،اخذ مالیات از خانه و خودروهای
لوکس میتواند برای دولت درآمدزایی چشمگیری داشته
باشد که با تصویب این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق
بودجه س��ال  ،۹۹میتوان تاحدودی ب��ه جبران کاهش
درآمدهای نفتی در الیحه بودجه سال  ۹۹امیدوار بود.
 ۱۷آذرماه رئیس جمهور الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۹
را ب��ه مجل��س تقدیم کرد که توجه ب��ه منابع جایگزین
درآمده��ای نفتی اع��م از واگذاری داراییه��ای مالی و
س��رمایهای و اخذ مالیات از جمله موضوعات قابل بحث
در این الیحه بودجه است.
به گفته اقتصاددانان ،دولت باید از معافیتها و فرارهای
مالیاتی درآمدزایی کند ،نه اینکه از مالیاتدهندگان بیشتر
مالی��ات بگیرد .به عنوان نمونه باید معافیت هنرمندان از
مالیات لغو شود ،زیرا  ۱۰درصد از آنها درآمدهای خیلی
باالیی دارند و طبیعی است که مشمول مالیات شوند.
همچنی��ن ،برخی از کارشناس��ان اقتص��ادی ،منابع
درآم��دی جایگزین برای درآمدزایی دولت را اخذ مالیات
از گروهای ثروتمند جامعه ،ماشینها و خانههای لوکس
عن��وان میکنند ک��ه در نتیجه این امر ،رش��د و عدالت
اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد.
نرخ خانههای مشمول مالیات
براین اساس ،هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و
اعیان با ارزش روز معادل  ۱۰۰میلیارد ریال و بیش��تر به
نرخهای زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
 .۱نس��بت به مازاد  ۱۰۰میلیارد ریال تا  ۱۵۰میلیارد
ریال ،یک در هزار
 .۲نس��بت به مازاد  ۱۵۰میلیارد ریال تا  ۲۵۰میلیارد
ریال ،دو در هزار
 .۳نس��بت به مازاد  ۲۵۰میلیارد ریال تا  ۴۰۰میلیارد
ریال ،سه در هزار،
 .۴نس��بت به مازاد  ۴۰۰میلیارد ریال تا  ۶۰۰میلیارد
ریال ،چهار در هزار
 .۵نس��بت به م��ازاد  ۶۰۰میلیارد ریال ب��ه باال ،پنج
در هزار
به گفته نایب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه سال

 ،۹۹در محاسبه مالیات موضوع این بند هر واحد مسکونی
یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است.
نرخ خودروهای مشمول مالیات
همچنی��ن ،طب��ق مصوبه کمیس��یون تلفی��ق انواع
خودروه��ای س��واری و وان��ت دو کابین دارای ش��ماره
انتظامی ش��خصی به ارزش  ۱۰میلیارد ریال و بیشتر بر
اساس ارزش روز خودرو به نرخهای زیر مشمول مالیات
بر دارایی است:
 .۱نس��بت به مازاد  ۱۰میلیارد ری��ال و تا  ۱۵میلیارد
ریال ۰.۵ ،درصد
 .۲نسبت به مازاد  ۱۵میلیارد ریال تا  ۳۰میلیارد ریال،
یک درصد
 .۳نس��بت ب��ه م��ازاد  ۳۰میلی��ارد ری��ال ب��ه باال،
 ۱.۵درصد
عالوه براین ،طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مواردی
همچون واحدهای مس��کونی در حال س��اخت ،امالک
و خودروه��ا در س��ال تمل��ک ،واحدهای مس��کونی و
خودروه��ای متعلق به اش��خاص ،خودروه��ای تولید و
مونتاژ داخل قبل از فروش توس��ط کارخانجات سازنده و
مونتاژ کننده و خودروهای وارداتی قبل از فروش توسط
نمایندگان رسمی ،از این نوع مالیات معاف هستند.
بنابراین این گزارش ،با توجه به اظهارات کارشناسان
اقتصادی درباره اهمیت اخذ مالیات از خانه و خودروهای
لوکس در راستای درآمدزایی برای دولت در الیحه بودجه
 ،۹۹با تصویب این نوع مالیات از سوی کمیسیون تلفیق
بودجه تا حدودی میتوان از به جبران کاهش درآمدهای
نفتی در بودجه س��ال آینده و درآمدزایی منابع جایگزین
آن امیدوار بود .زیرا به گفته اقتصاددانان ،دولت با تصویب
این نوع مالیات میتواند درآمد زیادی را کسب کند.
همچنین ،با تصویب این نوع مالیات ،دیگر فشار اخذ
مالیات بر افراد ضعیف جامعه و فعاالن اقتصادی نخواهد
بود ،بلکه به جای اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان معافیتها
کشف میش��وند و پایه مالیاتی گسترش مییایند تا هر
کس طبق درآمد و میزان س��رمایه خود مالیات بپردازد.
در نتیج��ه از پیامدهای مثبت این ام��ر میتوان به عدم
رکود اقتصادی ،کاهش معافیتهای و فرارهای مالیاتی
اشاره کرد.
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آشنایی با
 7ارز دیجیتالی ارزشمند جهان

بیتکوین کماکان باارزشترین ارز دیجیتالی
در جهان است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از بیزینس
اینس��ایدر ،ارزهای دیجیتالی مانند یک گردباد
بازاره��ای مال��ی جه��ان را در نوردیدهان��د و با
وجود نگرانیهای گسترده از احتمال استفاده از
این ارزها در امور مجرمانه ای نظیر پولش��ویی
و تامی��ن مالی تروریس��م ،اس��تفاده از آنها در
کشورهای مختلف رو به گسترش است.
در ادام��ه با با ارزش ترین ارزهای دیجیتالی
در جهان آشنا میشوید:
-۱بیت کوین
شناخته شدهترین و در عین حال قدیمیترین
ارز دیجیتالی معتبر دنیا که در سال  ۲۰۰۹معرفی
و راه اندازی شد .تاکنون بیش از سه چهارم کل
بیت کوینهای موجود استخراج شدهاند و ارزش
بیت کوینهای موج��ود در بازار در حال حاضر
 ۱۵۶.۵۲میلیارد دالر برآورد میشود.
 -۲اتریوم
ای��ن ارز از س��ال  ۲۰۱۵وارد بازارها ش��د و
یکی از محبوبترین ارزهای مورد اس��تفاده در
قرارداده ای هوشمند اس��ت .ارزش اتریومهای
موجود در بازار در حال حاضر  ۱۷.۵میلیارد دالر
برآورد میشود.
 -۳ریپل
با وجود ان که هدف از معرفی ریپل ،تسهیل
تراکنش های بین ش��رکتها و موسسات مالی
بزرگ بود ،این ارز به یک ارز دیجیتالی محبوب
تبدیل ش��ده است و ارزش ریپلهای موجود در
ب��ازار در حال حاض��ر  ۹.۸میلی��ارد دالر برآورد
میشود.
 -۴بیت کوین کش
ی��ک ارز دیجیتالی مش��ابه بی��ت کوین که
در سال  ۲۰۱۷توس��عه داده شد .این ارز دارای
تعرفههای ارزان تری در مقایس��ه با بیت کوین
اس��ت و ارزش بیت کوین کش های موجود در
ب��ازار در حال حاضر  ۵.۷۶میلی��ارد دالر برآورد
میشود.
 -۵بیت کوین اس وی
یکی دیگر از ارزهای دارای عملکرد مش��ابه
بیت کوی��ن ک��ه دارای پروتکله��ای امنیتی
بیش��تری در مقایس��ه با بیت کوین کش است
و به همین دلیل نیز هزینه اس��تخراج باالتری
دارد .ارزش بی��ت کوین اس ویهای موجود در
ب��ازار در حال حاضر  ۵.۵۱میلی��ارد دالر برآورد
میشود.
 -۶تتر
یک ارز دیجیتالی که به گونهای توسعه داده
شده است که دارای ثبات قیمتی بیشتری باشد.
ای��ن ارز متکی به دالر کانادا ،روپیه هند و یورو
بوده��و ارزش تترهای موج��ود در بازار در حال
حاضر  ۴.۱۱میلیارد دالر برآورد میشود.
 -۷الیت کوین
در س��ال  ۲۰۱۱و با تکیه بر چارچوب های
اس��تاندارد بیت کوی��ن طراحی و عرضه ش��د.
س��رعت انتقال و میزان اس��تخراج ارز دو عامل
متمایز الیت کوین از بیت کوین هستند .ارزش
الی��ت کوینهای موجود در بازار در حال حاضر
 ۳.۵۷میلیارد دالر برآورد میشود.

