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هیئت تحریریه - مقامات ایران و ســازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO( در مورد چگونگی تدوین برنامه 
جامع گردشــگری برای جمهوری اســامی به بحث 
و گفتگو پرداختنــد. روند اجرایی تدوین »طرح جامع 
گردشــگری« برای ایران در نشستی بین ولی تیموری 
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ایران و »مارچلو نوتاریانی« مشــاور ســازمان جهانی 
گردشــگری UNWTO، در تهران انجام شــد.در این 
گردهمایــی، دو طرف در مورد چگونگی تدوین برنامه 
جامع توسعه گردشگری در ایران مذاکره کردند.تیموری 
طی اظهارنظری در جلســه بر تاش هــای ایران برای 
تقویت صنعت گردشــگری جهت تحقق هدف اقتصاد 
بدون نفت تأکید کرد.تیموری با استناد به بیش از 7000 
سال تمدن در ایران، اقلیم گسترده آن، اقلیم طبیعی و 
تاریخی بی شمار، سنن قدیمی، انواع فرهنگ های محلی، 
آشپزی و موسیقی تأکید کرد، صنعت گردشگری ایران 
این توانایــی را دارد که جایگزینــی درآمدهای نفتی 
شــود.معاون وزیر در امور گردشگری ایران افزود، ایران 
پیش ازاین، از ســال 2001 با همکاری سازمان جهانی 
گردشــگری UNWTO به مدت 15 سال از یک طرح 
جامع گردشــگری بهره می برد. وی افــزود که تهران 
اکنون به دنبال به روزرســانی طرح جامع جدید برای 
10 سال دیگر است و اظهار داشت، علی اصغر مونسان، 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران 
و »زوراب پولولیکاشــویلی« دبیرکل ســازمان جهانی 
گردشگری در حاشیه نمایشگاه بین المللی کسب وکار 
گردشگری فیتور FITUR( 2019 2019( در اسپانیا در 
زمستان گذشته به یک توافق کتبی رسیدند. نشستی 
که مقدمات آن پس از بازدید مشاور سابق برنامه ریزی 
سازمان جهانی گردشگری UNWTO از ایران جهت یک 
ارزیابی اولیه، فراهم شده بود.تیموری آنگاه با برجسته 
نمودن اهمیت گردشــگری فرهنگی در ایران خواستار 
همکاری نزدیک تر با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد موسوم به یونسکو در این بخش گردید.وی 
افزود، ایران امیدوار است تا با کمک برنامه های اولیه و 
مشاوران سازمان جهانی گردشگری UNWTO بتواند 
در تدویــن برنامه جامع، گام هــای الزم را بردارد، وی 
آنگاه با اشــاره به لزوم توســعه صنعت گردشگری در 
کشور خواستار سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی 
و همراهی دانشگاه ها شد. معاون وزیر میراث فرهنگی 
در ادامــه ابراز آمادگی کرد تا جلســه ای بین مشــاور 
UNWTO و کلیــه بخش های ایرانی درگیر در صنعت 

گردشگری برای هماهنگی و بحث درباره پیشنهادات 
جدید برگزار شود.تیموری با اشاره استراتژی ایران قبل 
و بعد از خروج دولت آمریکا از توافق هسته ای 2015 و 

پیچیدگی های صنعت گردشگری ...

تفسیر روز
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گزارش

سرمقاله

روز گذشــته رئیس جمهــور الیحه 
بودجه سال 1399 را به مجلس تقدیم 
کرد تا نمایندگان بررســی آن را آغاز 
کننــد. در ارتباط با جزئیات این الیحه 
بحث های زیادی وجود دارد و با انتشار 
بخش هایی از این الیحه، بیشتر می توان 
دراین ارتبــاط بحث کرد. یکی از نکاتی 
که دراین ارتباط شنیده شده، جایگزینی 
منابع بانکــی و درآمدهای مالیاتی در 
بودجه ســال آینده با توجه به کاهش 
درآمدهای نفتی کشــور است. باید در 
نظر گرفت کــه منابع بانکی نمی تواند 
جایگزین شود. درآمدهای مالیاتی نیز 
در شرایط رکود فعلی، افزایش چندانی 
نخواهد داشت و اگر فشار اخذ مالیات بر 
بخش های اقتصادی افزایش یابد، رکود 
افزایش بیشــتر خواهد یافت. مشخص 
نیســت که آیا مقامات دولتی مجوز و 
اختیار الزم رادارند که برخی نهادهای 
خاص را که تاکنــون مالیات پرداخت 
نمی کرده اند، به پرداخت مالیات و حذف 
معافیت های مالیاتی وادار کنند یا خیر. 
همه اشــخاص حقیقی و حقوقی باید 
مالیات بدهنــد. در این میان نهادهای 
قدرتمند اقتصادی که در کشور وجود 
دارند، اما اظهارنامه مالیاتی نمی دهند یا 
مالیاتشان به دولت پرداخت نمی شود، 
می توانند سهم عمده ای در درآمدهای 
مالیاتی دولت داشته باشند. تصور من بر 
این است که با توجه به افت فروش نفت 
و درنتیجه آن، کاهش درآمدهای نفتی 
کشور، منابع بانکی توان آن را ندارند که 
جای خالی فروش نفت را جبران کنند؛ 
مگر آن که دولت تصمیم به استقراض 
از بانک مرکزی بگیرد که آن هم معادل 
چاپ اســکناس است که تورم زاست. با 
توجه به آن که تورم دو سال اخیر نسبتاً 
باال بوده است، فشار زیادی روی طبقات 
فرودست جامعه واردشده و می شود؛ به 
دنبال آن قــدرت خرید مردم روزبه روز 
کمتر می شود و فقرا، فقیرتر می شوند. 
بنابراین ضروری است که خود را مانند 
روزهای دفاع مقدس، در شرایط جنگ 
تصور کنیم و روزهایی را به یاد بیاوریم 
که همه مردم و مسئوالن از جان  مایه 
می گذاشــتند و هزینه هــای اضافی را 
صرف جنگ می کردند. در شرایط فعلی 
نیز که تحریم های اقتصادی ظالمانه به 
کشور تحمیل شده و به معنای واقعی در 
شــرایط جنگ اقتصادی هستیم، الزم 
اســت مراجع ذی ربط اجــازه دهند تا 
نهادها و بنیادهای خاص اقتصادی که 
میلیاردها دالر ثروت دارند، دارایی های 
خود را برای کمک به کشــور و جبران 
بخشی از کسری بودجه دولت به میان 
آورند؛ پرسش این اســت که چرا این 
نهادها نباید در شــرایط فعلی مالیات 
دارایی های خود، اعم از سهام، اماک، 
مســتغات، درآمدها، اموال مازاد و... را 
که احتماالً رقمی هنگفت خواهد بود، به 
دولت بپردازند و به بودجه کشور کمک 
کنند؟ در شرایطی که دولت گفته قرار 
است 7۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه  
نقدی و طرح حمایت معیشتی در سال 
آینده پرداخت کند، اگر منابع الزم برای 
پرداخت این رقم در نظر گرفته نشود، 
دولت راه دشــواری برای تأمین بودجه 
ســال آینده پیش رو خواهد داشت. در 
غیر ایــن صورت تنهــا راه پیش روی 
دولت چاپ اســکناس خواهد بود که 
این اتفاق همان بایی را بر کشور نازل 
می کنــد که دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نــژاد با تورم های باالی 
۴0 درصدی در پی داشت. این که گفته 
شــود پرداخت این میزان یارانه، باعث 
افزایش نقدینگی می شود، در نوع خود 
ایراد چندانی ندارد و بســتگی به منابع 
پرداختی دارد که آیا دولت می تواند آن 
را تأمین کند یا خیر. اگر منابع الزم برای 
پرداخت یارانه تأمین شــود، این میزان 
نقدینگی موجب تحریک تقاضا شده و 
برای کاالهای کشاورزی و صنعتی کشور 

بازار ایجاد می شود.

دکتر احمد حاتمی یزد 
 کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات

یرنا
س:  ا

عک

نفتی های آبادان از ابتدای فصل تاکنون هنوز هیچ دریافتی نداشته اند، 
بازیکنانی که از فصل قبل در تیم ماندند نیز از فروردین ماه سال جاری، 
پولی دریافت نکرده اند. همین امر باعث شــد تا شرایط روحی و روانی 
تیم تحت تاثیر قرار بگیرد.علی رغم این مشکات اما دراگان اسکوچیچ 
و شــاگردانش نتایج درخشانی گرفته اند، آنها نسبت به دیگر تیم ها در 
جدول یک بازی کمتر انجام داده و سه امتیاز از استقال پایین تر هستند. 
شاگردان اسکوچیچ با 22 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس 
در جایگاه پنجم قرار دارند و این هفته در بوشــهر به مصاف شاهین می 
روند.مسئولین باشگاه صنعت نفت آبادان مبلغی معادل 18 درصد قرارداد 
بازیکنان را به حسابشــان واریز کردند تا اینگونه کمی روحیه ی اعضای 

تیمشان را بهبود ببخشند و مهیای بازی با شاهین بوشهر شوند.

در روزهایی کــه صحبت از حضور برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت تیم 
ملی اســت هنوز هیچ قرارداد رســمی و هیچ خبر قطعی در این رابطه 
از فدراسیون بیرون نیامده است. با توجه به اینکه تیم ملی در فروردین 
مــاه دو بازی برابر هنگ کنــگ و کامبوج دارد، ممکن اســت اتفاقات 
متفاوتی تری هم رخ بدهد.علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک ایران در 
جام جهانی 2018 و جام ملت های 2019 ، در حاشیه مراسم گردهمایی 
پیشکسوتان اعام کرد که شاید وحید هاشمیان در این دو بازی هدایت 
تیم ملی را به عهده داشــته باشــد:”  اگر قرار است یک مربی خارجی 
بیاید، به غیر از وحید هاشــمیان کسی نمی تواند به او کمک کند. حتی 
شاید هاشمیان در 2 بازی هنگ کنگ و کامبوج سرمربی تیم ملی باشد. 

امیدوارم اتفاق خوبی برای فوتبال ایران رخ دهد.

انصاری فرد درباره جذب بازیکنان جدید گفت: درباره یکی دو بازیکن با آقای 
کالدرون صحبت کردیم و روی یکی از آنها نظرمان قطعی بود. به غیر از او با 
یک بازیکن دیگر هم در حال مذاکره هستیم. زمانی که با او به توافقات اولیه 
دســت پیدا کردیم وی را به سرمربی تیم معرفی می کنیم تا او نظر نهایی را 
درباره جذب بازیکن مورد نظرمان بدهد. اگر ایشان را تایید کردند به عضویت 
تیم درمی آید اگر کالدرون تایید نکرد که می رویم به سراغ گزینه های دیگر.

مدیرعامل سرخپوشان در مورد صحبت هایی که درباره اختاف نظر اعضای 
هیات مدیره پرسپولیس به گوش می رسد گفت: هر جایی که تصمیم ها به 
صورت جمعی گرفته می شود اختاف نظر و اختاف سلیقه وجود دارد. این 
یک موضوع کاما طبیعی اســت اما این را باید بدانیم که تیم ما پرسپولیس 

است و باید آرامش داشته باشد و اختافات به بیرون درز پیدا نکند.

تیم فوتبال استقال دیروز از ساعت 15:30 آخرین تمرین خود قبل از بازی 
با پیکان را برگزار کرد. درآخرین تمرین اســتقال استراماچونی در اعتراض 
به مشکات مالی در تمرین حاضر شد، اما تیم را تمرین نداد و روز گذشته 
هم در نشســت خبری قبل از بازی با پیکان شرکت نکرد تا مشخص شود 
دلخوری این مربی ایتالیایی جدی تر از حد تصور است. در همین راستا ظهر 
دیروز اعضای هیئت مدیر باشگاه استقال جلسه ای تشکیل دادند تا در مورد 
پرداخت مطالبات اســتراماچونی به جمع بندی برسند و برای تامین منابع 
مالی مشورت کنند.با این حال سرمربی جوان استقالی ها بار دیگر و علیرغم 
تاشی که هیئت مدیره باشگاه برای پرداخت مطالباتش داشته، در تمرین 
این تیم شرکت نکرده تا شرایط صدرنشین لیگ برتر که روزهای بسیار خوبی 

را سپری می کند، در هاله ای از ابهام باقی بماند.

ادامه غیبت سرمربی ایتالیایی استقاللجذب یک مهاجم جدید با نظرکالدرونسرمربی تیم ملی برابر هنگ کنگ و کامبوجصنعت نفتی ها شارژ شدند

تعامل ایران با سازمان جهانی گردشگری 
برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت

یادداشتگزارش

ادامه در صفحه 2

صفحات  2و 5

تا روزی که هسـتم،
 عقب نشینی نمی کنم

پــرده بـرداری 
از مافیای اینترنتی

پروانه سلحشوری در مراسم روز دانشجو:

مشکالت کشور با تعطیل کردن فضای مجازی برطرف نمی شود

پروانه سلحشــوری نماینده تهران صریح و بی پرده با رعایت اصل 8۴ قانون اساسی بیان می کند روز 
یکشنبه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم نوشت: »با توجه به ساختارهای محدود کننده مجلس نادیده 
گرفتن خواســت مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاق های پاییز 98 نتوانستم وجدانم را برای 
حضور در انتخابات قانع کنم«. سلحشوری روز گذشته در جمع دانشجویان شهید بهشتی حضور پیدا کرد ...

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات روز گذشته در نشست هماهنگی بین مراکز آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی، 
امداد برای آســیب پذیری ها و حوادث امنیتی سایبری(، ادارات کل ارتباطات فناوری استان ها و مسئوالن 

فناوری اطاعات استانداری های کشور بابیان اینکه برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر ...

»جلیقه زردها« همچنان 
در کف خیابان های پاریس

رئیس جمهور بودجه  480 هزار میلیارد تومانی را به مجلس ارائه داد

مردم فرانسه در اعتراض به اصالح نظام بازنشستگی اعتصاب کردند

صفحه 4

صفحه 7

صفحه 3 گزارش

گزارش

اعتراض های گسترده مردم فرانسه علیه سیاست های دولت امانوئل مکرون و نظام سرمایه داری در این 
کشــور که از ماه نوامبر )آبان( سال گذشــته آغاز و به جنبش »جلیقه زردها« معروف شد، در پنجاه و 

هفتمین هفته خود وارد موج تازه ای شده است. باوجود آن که بیش از یک سال از آغاز این ...

آیا بهار عربی دوم در راه است؟ سهم سینما و تئاتر از الیحه بودجه سال ۱۳۹۹

سال 2010 میادی، مجموعه ای از انقاب ها، خیزش ها و اعتراضات مردمی 
در کشــورهای خاورمیانه، جنوب غرب آســیا و شــمال آفریقا رخ داد که به 
ســبب درگیری اغلب کشــورهای عرب، به »بهار عربی« موســوم شد. فارغ از 
دالیل و ریشــه های وقوع این جنبش ها و نتایج مختلفی که به بار آورد، اکنون 
جهان شــاهد موج تازه ای از تظاهرات ضددولتی حامیان دموکراسی در برخی 
کشــورهای عربی اســت که می توان به آن لقب »بهار عربی دوم« داد. پایگاه 
خبری تحلیلی »میدل ایســت آی« در تحلیلی به وضعیــت فعلی بهار عربی و 
کشورهایی که شاهد اعتراضات مرتبط با این جنبش بودند، پرداخته است. این 
پایگاه خبری در همین ارتباط نوشــته است: »دولت های جهان عرب اکنون در 
مقطعی قرار دارند که باید به معترضان در داخل نشان  دهند به دنبال پایبندی 
به استانداردهای شفافیت سطح باالتری هستند.« در ادامه گزارش تحلیلی این 
پایگاه خبری را به نقل از ایسنا می خوانید. موج جدید اعتراضاتی که جهان عرب 
را درگیر ســاخته حاکی از وجود عزم نسل جوان در این کشورها برای تعیین 

استانداردهای جدیدی برای پاسخگو دانستن رهبرانشان...

الیحه بودجه ســال آینده کشور که شــامل بودجه عمومی سال 1۴00 
نیز هســت، به مجلس ارائه شده و در دو بخش سینما و تئاتر، افزایش رقم 
خاصی در بودجه مشاهده نمی شود. بر اساس پیوست های ارائه شده در این 
الیحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی که بودجه مصوب هزینه ای آن برای 
سال 98، 21 هزار و 821 میلیارد و 210 میلیون ریال بود، برای سال 99، 
بدون محاســبه آنچه به عنوان یارانه خواهد گرفت، 2۴ هزار و 315 میلیارد 
و 530 میلیون ریال بودجه پیشــنهاد داده اســت. با توجه به این رقم در 
کل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، برآورد هزینه ای سال 1399 برای 
آنچه به عنوان »برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی« اعام شده، 8۴ 
میلیارد و 11 میلیون تومان تعیین شــده، درحالی که مصوب بودجه امسال 
تئاتر 82 میلیارد و 322 میلیون تومان بوده اســت. از این بودجه هم طبق 
اعام مدیران تئاتری فقط حدود 20 درصد تابه حال داده شــده و از ابتدای 
امسال دست کم نزدیک به هفت میلیارد تومان بدهی روی دست اداره کل 

هنرهای نمایشی بابت حمایت از گروه های نمایشی و برگزاری...
صفحه 4صفحه 6

برگردان

اما و اگرهای بودجه سال 1399

منابع بودجه بدون 
نفت کجاست؟
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اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه موضوع نظام رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابالغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸ به 
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کرد. مطابق این تصویب نامه، رتبه بندی 
به مفهوم فرآیند تعیین رتبه های پنج گانه معلمان براساس سنجش نظام مند صالحیت ها و عملکرد آنان اطالق می شود. مشموالن طرح طبقه بندی مشاغل 
معلمان، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سالمت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. بر اساس 
نظام رتبه بندی، سنجش صالحیت معلمان طبق شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای انجام می شود. مشموالن در صورت کسب صالحیت ها و 
داشتن شرایط مربوط، می توانند به رتبه باالتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند. همچنین، به منظور 
ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ کرده یا می کنند به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از 
تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه کسب می کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد ساالنه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشموالن شاغل 

دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل )۱۰۰( و )۵۰( امتیاز ضربدر ضریب ریالی ساالنه برخوردار می شوند.  

رییس شورای شهر تهران از دستگاه های نظارتی و قضایی و غیره خواست احساس امنیت و آزادی را به جنبش های دانشجویی بازگردانند. محسن هاشمی در ابتدای 
جلسه شورای شهر تهران گفت که روز دانشجو که یادآور آرمانگرایی و فدارکاری جنبش دانشجو است را گرامی می داریم، اگر جنبش دانشجویی نشاط و پویایی خود 
را از دست بدهد و بعنوان یک جریان آرمانگرا و آزادی خواه، در جامعه نقش پیشرو و جلودار جریانات اجتماعی را ایفا نکند، سایر اقشار و طبقات اجتماعی که ترقی 
خواهی و روشنفکری جنبش دانشجویی را ندارند، محور اعتراضات و تحول خواهی اجتماعی خواهند شد. به گفته هاشمی، یکی از دالیل نا آرامی های آبان ماه گذشته، 
تضعیف نقش جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول خواهی اجتماعی از جریانات مترقی بود که بعضا موجب میدان داری جریانات خشونت طلب شد. وی با 
بیان اینکه اگر ما نسبت به انتقادات و اعتراضات دانشجویان، نخبگان، روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه سعه صدر نداشته باشیم، آنگاه با اعتراضات خشونت بار سایر 
اقشار ناراضی و معترض که صدایی را برای طرح مطالباتشان نمی شوند، مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: در طول دهه گذشته، صدای جریانات اجتماعی مترقی و 
پیشرو در جامعه ما ، کم رنگ شده و نسبت به منتقدان بی مهری و برخوردهای سخت صورت گرفته است و همین امر موجب به حاشیه رفتن و انزوا و یاس نخبگان و 

جریانات آرمانگرا و روشنفکر در جامعه شده که نمادی از آن را در عدم تمایل به ثبت نام ومشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی مشاهده می کنیم.

مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابالغ شد احساس امنیت و آزادی باید به جنبش های دانشجویی بازگردد

تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا
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اما و اگرها و نکات بودجه 99
  کاهش 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی        درآمد از محل مالیات 195 هزار میلیارد تومان

  جذب 30 میلیارد دالر فاینانس      معافیت حقوق های زیر 3 میلیون تومان از مالیات

 افزایش بودجه حمل ونقل ریلی
الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای حمل ونقل 
ریلی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نســبت به 
میزان اعتبار تصویب شده در سال جاری افزایش 
داشته اســت که این به غیراز ردیف اعتبارات 
متفرقــه و درآمدهای یارانــه ای این حوزه یا 
اعتبارات دســتگاه های دیگر ازجمله شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
است که پروژه ها و اعتبارات ریلی بسیاری دارند.

 30 میلیارد دالر فاینانس
 الیحه بودجه سال آینده سقف تسهیالت 
مالی خارجی )فاینانــس( را ۳۰ میلیارد دالر 

تعیین کرد.
 بر اساس تبصره ۳ الیحه بودجه سال ۱۳۹۹، 
سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( 
برای طرح های دولتــی و غیردولتی عالوه بر 
باقی مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی 

۳۰ میلیارد دالر تعیین شده است.

حمایت از شرکت دانش بنیان
طرح های بخش هــای خصوصی و تعاونی 
و نهادهای عمومی غیردولتی و شــرکت های 
دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های الزم به 
بانک های عامل می توانند از تسهیالت مذکور 
استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
هــر یک از طرح های مذکــور از محل عایدات 
طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. در خصوص 
طرح های غیردولتــی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی موظف است پس از اخذ تضمین الزم از 
بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب 
و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت 

به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
همچنین این الیحه دولت را مجاز می کند 
که یک میلیارد دالر از تســهیالت تأمین مالی 
خارجی )فاینانس( فوق الذکر را برای استفاده 
از منابع بانک ها و مؤسســات مالی و توسعه ای 
بین المللی به منظور تجهیز آزمایشــگاه ها و 

کارگاه های دانشــگاه ها، مؤسســات آموزش 
عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت 
آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند

  هزینه گذرنامه، کارت 
ملی و گواهینامه

طبق الیحه بودجه سال آینده، هزینه صدور 
گذرنامه ۱۲۵ هــزار تومان، هزینه گواهینامه 
هوشــمند ۵۰ هزار تومان و هزینه کارت ملی 
هوشمند از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر است.

 بر اساس الیحه بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد 
حاصل از صدور، تعویــض و تمدید گذرنامه، 
واگــذاری و تعویــض پالک وســایل نقلیه، 
درامد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه، 
انگشت نگاری و ثبت نام و صدور کارت هوشمند 

ملی نسبت به پارسال تغییری نداشته است.
درآمد حاصل از صــدور، تعویض و تمدید 
گذرنامه شامل تعرفه صدور، تعویض و تمدید 
گذرنامه برای کلیه ســنین ۱۲۵ هزار تومان، 
درآمد حاصــل از واگــذاری و تعویض پالک 

وســایل نقلیه برای خــودرو ۱۵۰ هزار تومان 
و برای موتورســیکلت ۵۰ هزار تومان، درآمد 
حاصل از صدور گواهینامه هوشمند ۵۰ هزار 

تومان است.  
همچنین درآمد حاصل از تعویق در تعویض 
گواهینامه شامل تعویق در تعویض گواهینامه 
رانندگی فاقد اعتبار به ازای هرســال ۲۵ هزار 

تومان پیش بینی شده است.

 اخذ عوارض و مالیات
 بودجه ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف 
کرده از فروش کاالهایی که مصرف آن ها منجر 
به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، 
عوارض دریافت کند و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد 
ریال از این مبلغ را در اختیار سازمان حفاظت 
محیط زیســت قرار دهــد تا بــرای بازیافت 

پسماندهای مذکور مصرف شود.
 ۱۹۵ هــزار میلیــارد تومــان از درآمــد 
پیش بینی شده دولت قرار است از بخش مالیات 

تأمین شود.
بر این اســاس، الیحه بودجه سال آینده به 

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که ظرف 
مدت یک ســال بخشی از پرونده های مودیان 
مالیات بر ارزش افزوده که ســال های ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۵ اظهارنامه های خــود را در موعد مقرر 
تســلیم کرده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار 
نگرفته را با توجه به ضوابطی که به پیشــنهاد 
ســازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه بعد 
از ابالغ قانون، تهیه می شــود و به تصویب وزیر 

اقتصاد می رسد، بدون رسیدگی قطعی شود.

 شرط معافیت مالیاتی و مشوق های 
صادرکنندگان

صادرکنندگان در ســال آینــده فقط در 
شــرایطی می توانند از معافیت های مالیاتی 
و هرگونه جایزه و مشــوق صادراتی اســتفاده 
کنند که ارز حاصل از صادرات آن ها به چرخه 

اقتصادی برگردد.
 مشــروط شــدن معافیت هــای مالیاتی 
صادرکننــدگان در ســال جــاری در بودجه 
موردتوجه قرار گرفت و این موضوع در ســال 

آینده نیز از سوی دولت مطرح شده است.
بر این اساس، هرگونه نرخ صفر و معافیت های 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و 
خدمات ازجمله کاالهای غیرنفتی، محصوالت 
بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد 
مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده 
فقط درصورتی که ارز حاصل از صادرات طبق 
مقــررات بانک مرکزی به چرخــه اقتصادی 

برگشت داده شود، اعمال خواهد شد.
همچنین پرداخت هرگونه جایزه و مشوق 
صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول 
اطمینان از برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
کاال و خدمات به چرخه اقتصادی بر اســاس 

دستورالعمل بانک مرکزی است.
مشــروط شــدن معافیت ها و مشوق های 
صادرکننــدگان با توجه به اهمیت برگشــت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی موردتوجه 

قرار دارد.

اشاره: تدوین و تصویب بودجه ساالنه سیاستی است 
که چند دهه در ایران در حال انجام است. بودجه جاری و 
عمومی براساس درآمدها و هزینه ها توسط دولت تدوین 
و به مجلس ارائه می شــود. پس از تصویب الیحه بودجه 
به قانون تبدیل می شود. در صورتی که هزینه های دولت 
بیشتر از درآمدهایش باشد درآن صورت دولت برای اداره 
امور به ویژه پرداخت حقوق با کسر بودجه مواجه می شود. 
اتفاقی که سال جاری دولت با آن مواجه است ، زیرا هزاران 
میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. اقتصاد ایران چه 
بخواهیم چه نخواهیم وابسته به نفت بوده و هست. وقتی 

درآمد حاصل از فروش نفت باال باشد اقتصاد رونق می گیرد 
در مقابل وقتــی درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یابد 
متناســب با آن رکود، تورم  و بحران اقتصادی به وجود 
می آید. از روز 13 آبــان 97 که تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران اعمال شــد نوسان ارزی و بحران اقتصادی به 
وجود آمد و دولت را با کســری بودجه مواجه کرده است. 
از آن جا که فروش رســمی نفت بسیار کاهش یافته است 
پیش بینی می شــود درآمد حاصل از نفت در سال آینده 
100 هزار میلیارد تومان کاهش داشــته باشد. اگر نشود با 
صادرات غیرنفتی  این میزان کسری بودجه را جبران کرد 

می توان پیش بینی کرد که تورم، گرانی، رکود اقتصادی 
و ... افزایش خواهد یافت. الیحــه بودجه به دولت اجازه 
می دهد که در ســال آینده 30 میلیارد دالر فاینانس از 
دیگر کشورها جذب کند.این در حالی است که بسیاری 
از تحلیلگران بر این عقیده اند که تعامل سازنده با دنیا و 
پرهیز از تشــنج می تواند راهگشا برای فاینانس و رونق 
اقتصاد و احتماال برداشته شدن تحریم های نفتی باشد.
بنابراین اگر تنش میان ایران و ایاالت متحده شدت بگیرد 
نمی توان امیدوارم بود که 30 میلیارد دالر اعتبار خارجی 

می توان کسب کرد.

تعامل ایران با سازمان جهانی گردشگری 
برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت

ادامه از صفحه 1...و اهمیت مدیریت ریســک، خواســتار یک 
برنامه جامع انعطاف و ریســک پذیر شد.مارچلو نوتاریانی مشاور 
سازمان جهانی گردشــگری هم در این دیدار با ابراز خرسندی از 
حضور در ایران گفت: »از طرف ســازمان جهانی گردشگری از این 
همکاری تشکر می کنم، ما آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ایران برای تهیه یک برنامه جامع و کامل 
هستیم، خوشحالم که یکی از اولویت های ایران، گردشگری است.

وی بــا اشــاره به اینکــه در ۳۰ کشــور دنیا به عنوان مشــاور 
حوزه گردشــگری فعالیت داشته اســت، یادآور شد: اینکه همه 
دست اندرکاران صنعت گردشگری در این حوزه مشارکت داشته 
باشــند موضوعی بااهمیت اســت، من اینجا هســتم تا اطالعات 
و داده هــا را بــرای تهیه یک برنامه جامع جمــع آوری کنیم.  این 
مشاور ایتالیائی سازمان جهانی گردشگری خاطرنشان ساخت که 
هــر دپارتمان نقش و جایگاه خــودش را در این برنامه جامع دارد، 
اولویت ها به ترتیب در حوزه آموزش، قوانین و مقررات )استاندارد 
و پایــدار بودن(، بحث های مالی و جذب ســرمایه برای توســعه 
صنعت گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، موضوعات مربوط به ویزا 
و تســهیالت ورود گردشگران، مدیریت مقاصد، مدیریت تجربه و 
ایجاد تجربه منحصربه فرد، گردشگری روستایی و مباحث مربوط به 
جوامع محلی می باشد. نوتاریانی گفت: در حوزه توسعه گردشگری 
ممکن است با برخی بخش ها دستگاه ها چالش داشته باشیم، یکی 
از نکات دیگر که باید موردتوجه قرار گیرد، مدیریت ریسک است، 
چراکه بحران ها و حوادث طبیعی ممکن است به وجود بیاید که باید 
برنامه ای برای مدیریت ریســک داشته باشیم. وی در پایان اظهار 
داشــت: برنامه ریزی یک فرایند زمان بر است که نیاز به تجربیات 
تخصصی دارد و از ایران می خواهد تا هر پیشــنهادی برای تدوین 

طرح جامع ضروری می داند ذکر کند.
۸ دسامبر ۲۰۱۹ 
تارنمای ایران فرانت 
برگردان و اقتباس شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

افزایش روابط عمان - ایران
توافق نامه همکاری دریایی و کشتیرانی ایران و عمان دیشب بین 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی ایران و مدیرعامل سازمان 
بنادر عمان با حضور وزیر راه و شهرســازی  ایــران و وزیر تجارت و 
صنایع عمان به امضا رسید. در این مراسم وزیر راه و شهرسازی ایران 
اظهار داشــت: ما برای اولین بار است که با کشور دوست عمان سند 
حمل ونقل دریایی امضا و مبادله می کنیم. وزیر راه و شهرســازی با 
اشاره به امضای توافق نامه همکاری دریایی و کشتیرانی ایران و عمان 
از راه اندازی خط منظم کشتیرانی بین دو کشور طبق این توافق نامه 
خبر داد و گفت: پروازهای بین دو کشور نیز در آینده نزدیک افزایش 
می یابد. محمد اســالمی با اشاره به امضای اسناد گوناگون تجاری، 
اقتصادی و غیره بین عمان و ایران در روز گذشته و روز جاری گفت: 
یکی از همین اسناد گواهی نامه دریانوردان بود  به امضا رسید.وی با 
اشاره به امضای توافق نامه همکاری دریایی و کشتیرانی ایران و عمان 
گفت: این سند حدود سه سال مانده بود و مراحل آن در ایران و عمان 
طی شد اما الزم بود پیش از امضا گفت وگوهایی صورت بگیرد که در 
مالقاتی که روز گذشــته با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 
داشتم وی نیز خواســتار این شد که در همین سفر سند مذکور به 
امضا برسد تا به پیشــرفت خوبی برای دو کشور بینجامد.وزیر راه و 
شهرســازی  افزود: همکاران ما در سازمان بنادر و دریانوری و معاون 
وزیــر حمل ونقل عمان نیز حضور دارند که دو شــخص مجاز برای 
مذاکره هستند تا این اقدام صورت بگیرد. برمبنای تفاهم نامه ای که 
صورت گرفت خطوط کشتیرانی منظم بین دو کشور برقرار می شود، 
ضمن آنکه برای استفاده از بنادر دو طرف در حوزه قوانین مساعدت ها 
و تســهیل هایی صورت می گیرد. تجار و بازرگانی ایرانی و عمانی با 
یکدیگر روابط صمیمانه ای دارند و برای ما تسهیل ارتباطات و توسعه 

تعامالت طرفین که خواسته بازرگانان نیز است، مهم است.

صادقی: چه کسی مسئول است؟ 
محمود صادقی نمایند تهران گفت: وزیر کشور باید پاسخ دهد که 
چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش الزم و تجهیزات مورد نیاز برای 
کنترل مسالمت آمیز ناآرامی ها داده نشده است. چه کسی مسئول 
این خونریزی ها اســت؟صادقی در نشســت علنی صبح یکشنبه، 
۱۷ آذر مجلس شــورای اسالمی در تذکر شــفاهی با ابراز تأسف از 
حوادث آبان ماه و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان این حوادث، 
گفت: اجرای ســریع دســتور رهبری برای بررسی دقیق ریشه ها، 
عوامل و دالیل بروز ناآرامی ها و رســیدگی به وضعیت جانباختگان 
و خانواده های داغدار آنها ضروری اســت.نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بر اساس قانون تمامی مسئوالنی که در این تصمیم گیری نابهنگام 
و اجرای غافلگیرانه و غیرمدبرانه نقش داشته اند و همچنین تمامی 
آمران و مباشران ریختن خون بی گناهان باید پاسخگوی این خون ها 
و آســیب های جانی و مالی مردم باشند. مطابق قانون به کارگیری 
سالح در موارد ضروری، مأموران انتظامی برای ایجاد نظم و کنترل 
شورش و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری سالح قابل مهار نیست، 
باید قبل از به کارگیری سالح، از وسایل دیگری استفاده کرده و اگر 
این اقدام مؤثر واقع نشد، تصمیمات دیگر بگیرند. همچنین مأموران 
باید با اخاللگران نسبت به بکارگیری سالح اتمام حجت کرده باشند.

آمار عجیب تلفات 
روزانه آلودگی هوا 

شــهربانو امانی عضو کمیســیون عمران و 
حمل و نقل شورای شــهر تهران در یکصد و 
هشتاد و یکمین جلسه شــورای شهر تهران 
در تذکری به شــهرداری تهران اظهار داشت: 
نفس تهران به شماره افتاده و از این اینکه تهران 
شهری برای همه باشد فاصله گرفته ایم چراکه 
روزهایی اخیرا برای مردم تهران ســپری شد 
که اکثر مواقع هوای ناسالم داشت.وی افزود: 
روزانه ۱۵ نفر در پایتخت به دلیل آلودگی هوا 
جان خود را از دســت می دهند و تهران شهر 
ماشین و پارکینگ خودروها شده است و دیگر 
نه تنها شهری برای افراد معمولی نیست بلکه 
برای افراد معلول و سالمند نیز پیش بینی های 
درســتی انجام نگرفته است.عضو کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه 
داد: انتظار می رود شــهردار تهــران اقدامات 
بیشتری برای محقق شدن شعار تهران شهری 
برای همه انجام دهــد و در حال حاضر عزم و 
اراده جدی در شــهر داری نمی بینیم و برای 
اینکه تهرانی شــهری برای همه باشد هم باید 
از خودمان شروع کنیم.امانی تصریح کرد: سد 
معبر از مشکالت تهران است و بسیاری از معابر 
از محل کسب تا مناطق مسکونی و خیابان سد 
معبر در آن رخ می دهد، حتی موانعی توســط 
اداره های دولتــی در معابر انجام می گیرد که 
خالف قوانین است.  تصرف پیاده رو و حاشیه 
خیابان خالف حقوق شهروندی است و عملی 
غیرقانونی به شــمار مــی رود؛ چراکه معابر 
عمومی به همه مردم تعلق دارد و نباید استفاده 
شخصی انجام گیرد.عضو کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار داشت: 
شهرداری موظف است که از حقوق شهروندی 
صیانت کند؛ چراکه تنها با شعار تهران شهری 
برای همه نمی شود. همچنین باید توجه داشت 
که با ساخت پل و پارکینگ نمی توان تهران را 
برای همه افراد دانست؛ چراکه اگر این چنین 
بود با ســاخت برج میــالد و دریاچه چیتگر و 
موضوعات دیگر مشــکالت برطرف می شود. 
 تهران برای اینکه شهری برای همه افراد باشد، 
نیاز به مدیرانی دارد که با شهامت اقداماتی را 

انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
 تهران خبرداد

رتبه دهم ایران در تولید کربن
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران ضمن اشــاره به اینکــه ایران دهمین 
کشــور تولیدکننده کربن در جهان اســت، 
گفت: توســعه پایدار در کنــار حفظ محیط 
زیســت باید در نظر گرفته شود تا بیش از این 
شرمنده نســل های آینده نشویم.به گزارش 
ایسنا، سعید محمودی در نشست تخصصی 
هماهنگی ســند همکاری در حوزه آموزش 
حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف آب 
و انرژی در مدارس اظهار کرد: گسترش مسائل 
زیست محیطی در جهان اعم از افزایش دمای 
زمین و تغییر الگوی بارش ها حاصل اعمال غیر 
مسئوالنه بشر است. ما در کشور طی یک سال 
۲۵۰ میلیمتر بارندگــی داریم اما این رقم در 
کشورهای دیگر جهان ۱۰۰۰ میلیمتر است.

وی ادامه داد: کشــور ما دهمین کشور تولید 
کننده کربن در جهان است این درحالیست که 
ما جزو کشورهای صنعتی نیستیم بنابراین ما 
اگر می خواهیم که آینده بهتری داشته باشیم 
باید در مصرف منابع صرفه جویی و مسئوالنه تر 
رفتار کنیم.مدیــرکل اداره حفاظت محیط 
زیست استان تهران با بیان اینکه ما در گذشته 
تصمیمات اشتباهی در برخی حوزه ها گرفتیم 
که امروزه ما را گرفتار کرده است، تصریح کرد: 
آموزش محیط زیســت و تغییر نگرش در این 
زمینه باید در ســطح گســتره تری نسبت به 
گذشــته صورت گیرد.محمودی با تاکید بر 
اینکه ما نیاز به آموزش نســل های آینده برای 
حفظ محیط زیست داریم، گفت: می توانیم در 
این زمینه از تجربیات کشورهای دیگر استفاده 
و برنامه های مناســبی برای رفع مشــکالت 
محیط زیست تدوین کنیم.وی در پایان اظهار 
کرد: مبانی نظری توسعه پایدار و محیط زیست 
باید در تصمیمات کالن در نظر گرفته شود تا 

بیش از این شرمنده نسل های آینده نشویم.

اخبار تفسیر روز

نگاه

گزارش

الیحه بودجه سال آینده روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس 
ارائه شــد. این الیحه به بانک های عامل اجازه می دهد که در سال 
آینده از محل منابع در اختیار نســبت به اعطای تسهیالت ارزی و 
ریالی اقدام کنند. بر این اساس، بانک ها می توانند تا سه میلیارد دالر 
به ســرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی 
غیردولتی برای طرح های توســعه ای باالدستی نفت و گاز با اولویت 
میادین مشــترک برای افزایش ضریب بازیافــت مخازن و احیای 
میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت 
و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن ها تسهیالت دهند. همچنین 
طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت 
و معدن با مشــارکت حداقل ۵1 درصدی بخش خصوصی و تعاونی 
با اولویت مناطق محروم و کمتر توســعه یافته بر اساس مزیت های 
منطقه ای مشمول پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی بانک ها می شوند.
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عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با استناد به قانون به کارگیری سالح در موارد ضروری، گفت: مأموران انتظامی برای اعاده 
نظم و کنترل شورش هایی که بدون به کارگیری سالح قابل مهار نیست، باید قبل از به کارگیری سالح از وسایل دیگری استفاده کنند و اگر آن وسایل مؤثر 
نباشــد در وهله  بعد از ســالح استفاده کند. به گزارش ایسنا، محمود صادقی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس ضمن ابراز تأسف از حوادث اخیر به 
خانواده های جان باختگان اعتراضات تسلیت گفت و اظهار کرد: بر اجرای سریع دستور رهبری برای بررسی دقیق عوامل بروز ناآرامی ها و رسیدگی به وضعیت 
جان باختگان و خانواده های داغدارشان تأکید می کنم. وی با استناد به قانون به کارگیری سالح در موارد ضروری تأکید کرد: مأموران انتظامی برای اعاده نظم و 
کنترل شورش و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری سالح قابل مهار نیست باید قبل از به کارگیری سالح از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده کرده باشند 
و آن وسایل مؤثر نبوده باشد و همچنین باید با اخاللگران اتمام حجت کند. صادقی خطاب به وزیر کشور، اظهار کرد: چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش و 
تجهیزات الزم برای کنترل ناآرامی ها داده نمی شود؟ چه کسی مسئول خون های ریخته شده است؟ آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می پذیرید؟ 

وی در پایان تذکر خود بر اهمیت جبران خسارت های وارده به کسب وکارهای اینترنتی در یک هفته قطع اینترنت ایران تأکید کرد.

نماینده مردم زابل در مجلس گفت: گاز در سیستان وجود ندارد. قیمت بنزین چند برابر دیگر شهرها است و در این شرایط نیز کپسول گاز بدل به کیمیا 
شده است. به گزارش ایسنا، حبیب اهلل دهمرده در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: سرزمین سیستان، اکنون نزدیک به دو دهه است 
دچار خشک سالی شده است. این سرزمین استراتژیک اکثر ظرفیت های خود را ازدست داده است. رودخانه هیرمند بسته شده، کشاورزی و دام پروری از بین 
رفته و بازارچه های محلی تعطیل شده اند. همچنین کارخانه و اشتغالی وجود ندارد و اکثر مردم این منطقه مشتری کمیته امداد هستند. نماینده مردم زابل 
در مجلس افزود: گاز در سیستان وجود ندارد. قیمت بنزین چند برابر دیگر شهرها است و در این شرایط نیز کپسول گاز بدل به کیمیا شده است. در بازار، 
هر کپسول ۳۰ هزار تومان به فروش می رسد، در این رابطه جلساتی با وزیر نفت داشته ام و تذکرات فراوانی به استانداران و مسئوالن دادم، اما علی رغم همه 
پیگیری ها، مشکالت حل نشده است. این چه روش مدیریتی است؟ این عضو کمیسیون آموزش در پایان تذکر خود خطاب به وزیر کشور گفت: همان طور که 
مستحضرید نمایندگان مجلس تا خرداد ۹۹ به عنوان نماینده قانونی مردم انجام وظیفه خواهند کرد اما متأسفانه برخی از مسئوالن به دالیل واهی انتخابات 

را مهندسی می کنند. بنابراین دستگاه نظارتی باید مراقب باشد و به وظایف ذاتی خود عمل کند.

نمایندهزابل:گازدرسیستانوبلوچستانوجودنداردصادقی:آیامسئولیتاظهاراتفرماندارشهرقدسرامیپذیرید؟
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آمارنهاییثبتنامکنندگانمجلسیازدهماعالمشد
  ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم   

    تعداد ثبت نام کنندگان  نسبت به دوره دهم ۱۵ درصد افزایش  یافته است

رئیــس ســتاد انتخابات کشــور گفت: 
نام نویسی ۱۵ هزار و ۶۱۸ داوطلب نمایندگی 
مجلس نهایی شده که با در نظر گرفتن افرادی 
که دستی ثبت نام کردند این آمار به ۱۶ هزار و 
۱۴۵ داوطلب افزایش می یابد. به گزارش ایرنا، 
جمال عرف روز یکشنبه در نشست خبری با 
ارائه آمار و گزارش روند نام نویسی داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی افزود: طبق پیش بینی اولیه، ثبت نام 
انجام شد؛ طبق زمانی قانونی باید تا ساعت ۲۴ 
شنبه شب نام نویسی انجام می شد که به تعداد 
زیادی به صورت دســتی فرم داده شد و هنوز 

نام نویسی آنان در سیستم ثبت نشده است.

آمار کلی داوطلبان
عرف ادامه داد: در صورت قطعی شــدن 
ثبت نام این افراد تعداد داوطلبان به ۱۶ هزار 
و ۱۴۵ نفر افزایش می یابد. به گفته وی، ۸۸ 
درصد ثبت نام کننــدگان مرد و ۱۲ درصد 
زن هســتند و ۲۴۸ نفر از نمایندگان فعلی 
و ۶۳۳ نفر از نماینــدگان ادوار در انتخابات 
ثبت نام کردند. معاون سیاســی وزیر کشور 
درباره میانگین سنی داوطلبان اظهار داشت: 
۳ هــزار و ۲۰۹ نفر بین ۳۶ تا ۴۰ ســال، ۲ 
هزار و ۸۳۷ نفر ۴۲ تا ۴۵ ســال هستند. وی 
افــزود: بر مبنای میانگین ســنی، کمترین 
شــرکت کننده ها از سنین ۷۱ تا ۷۵ سال به 
تعداد ۶۱ نفر ثبت نام کننده است. عرف گفت: 
کارمندان با ۵ هزار و ۴۶۴ نفر بیشترین گروه 
شغلی و کمترین تعداد هم به افراد نظامی با 
۹۰ نفــر تعلق دارد و ۴ هزار و ۱۰۱ نفر یعنی 

۲۶ درصد ایثارگر هستند.

برگزاری انتخابات پویا
رئیس ســتاد انتخابات کشور درباره میزان 
انصرافی های داوطلبان ثبت نام شــده گفت: 
به شــکل قطعی آماری نداریم اما به شــکل 
موردی نامه ارسال کردند و درخواست انصراف 
داشــتند. وی با بیان اینکه همکاران ما در این 
روزها تحت فشــار بوده اند، گفت: هیئت های 
اجرایی در همه حوزه ها تشکیل شــده است؛ 
استعالمات از مراجع چهارگانه اخذ می شود و 
در روند رســیدگی قرار می گیرد. عرف با اشاره 
به پیش بینی ستاد برای برگزاری یک انتخابات 
پویــا، گفت: به عنوان مجــری انتخابات تمام 
هم وغممان برگزاری انتخابات اســت. تقریباً 
در ابتدای کار هســتیم و زمینه ســازی برای 
اجــرای قانون به عنوان مجری انتخابات یعنی 
وزارت کشور و ناظر یعنی شورای نگهبان است. 
امیدواریم افــراد کارآمد و در تراز انقالب برای 

انتخابات مجلس انتخاب شوند.

ثبت نام حاشیه ساز
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به ایرنا 
مبنی بر انتقادات به نام نویســی خارج از نوبت 
یکی از داوطلبان نمایندگی مجلس )محمدباقر 
قالیبــاف(، تصریح کرد: ایــن داوطلب از قبل 
شخصی را برای انجام مقدمات ثبت نام فرستاده 
و بخشی از روند ثبت نام هم طی شده بود. این 
امر برای یک نفر اتفاق افتاد که مورد سؤال قرار 
گرفت. عرف در پاسخ به پرسش خبرنگاری که 
آیا نام نویسی برخی نمایندگان شهرستانی برای 
حوزه انتخابیه تهران موجب میزان اقبال کم در 
این شهرستان ها می شود، گفت: بر اساس آمار، 
تمــام حوزه های ما بیش از ظرفیت صندلی ها 
داوطلب دارد. عرف افزود: در خود تهران برای 
صندلی های ۳۰ گانه بیش از ۴ هزار نفر ثبت نام 
کردند و ســایر حوزه ها نیز همین گونه است؛ 
لذا از این حیث مشــکلی نیســت و در مرحله 
صالحیت ها این بحث ها بیشتر مطرح می شود.

آرایش سیاسی داوطلبان
معاون وزیر کشور ارائه آمار از ترکیب و آرایش 
سیاســی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس را زود دانست و گفت: فعاًل تحلیلی از ۱۶ 
هزار ثبت نام کننده اتفاق نیفتاده است، از سوی 
دیگر همه ثبت نام کنندگان، وارد گردونه رقابت 
نمی شــوند. باید اجازه دهید تا در مراحل بعد به 
این سؤاالت راحت تر پاسخ بدهیم. رئیس ستاد 
انتخابات کشور درباره نظارت ستاد انتخابات بر 
صداوسیما به دلیل رفتار انتخاباتی و انتشار ثبت نام 
برخی داوطلبان خاص اظهار داشت: قاعدتاً ارزیابی 
تبلیغات قبل از زمان برگزاری انتخابات در دستور 
کار ماست و دستگاه های ناظر هم جهت پیشگیری 
در قوه قضاییه هستند و بررسی خواهند کرد، وی 
ادامه داد: اگر مواردی از این دست مشاهده شود 
ابتدا تذکر می دهیم و اگر به لحاظ قانونی جواب 

ندهد به مراکز قضایی معرفی خواهند شد.

روند احراز صالحیت ها
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به دیگر 
پرسش ایرنا در مورد احراز صالحیت داوطلبان 
تصریــح کرد: از امروز احراز صالحیت ها و پس 
از اســتعالم نهادهای چهارگانه به هیئت های 
اجرایی ۱۱ نفــره که ۸ نفر از معتمدین و بقیه 
هــم فرماندار، دادســتان و رئیس ثبت احوال 
هستند، ارسال می شــود و آنان بر اساس ماده 
۵۰، حدود ۱۰ روز فرصت اعالم دارند. وی ادامه 
داد: در مورد اعتراض ها و کسانی که به بررسی 
صالحیت ها اعتراض دارند هیئت های نظارت 
شکل می گیرد و در دو دوره ۲۰ روزه بررسی ها 
انجام می شود که این فرایند درمجموع ۵۰ روز 

طول خواهد کشید.

اشــاره: ثبت نام از داوطلبــان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی در وزارت کشور و 
فرمانداری های سراسر کشــور که از روز 10 آذر آغاز 
شده بود، روز شنبه 16 آذر با ثبت نام 16 هزار و 145 نفر 
داوطلب نمایندگی به اتمام رسید. ثبت نام بیش از 16 
هزار نفر برای کاندیداتوری انتخابات مجلس یازدهم 
از طرفی باعث شگفتی است که نسبت به دوره دهم، 
حدود چهار هزار نفر افزایش یافته است؛ از سوی دیگر 
این میزان استقبال نشــانه ای از یک رقابت جدی در 

انتخابات دوم اسفند به حساب می آید. هزاران نفری 
که احســاس تکلیف و شوق خدمت به مردم پای آنان 
را به محل های ثبت نام کشاند تا بتوانند با نشستن بر 
صندلی های سبز بهارستان یکی از 290 نماینده مجلس 
آینده باشند. مجلسی که با ثبت نام نکردن چهره هایی 
مثل علی الریجانی رئیس فعلی مجلس و محمدرضا 
عارف رئیس فراکسیون امید، گمانه ها و شایعات درباره 
ریاست پارلمان بعدی را هم پررنگ تر کرده است؛ هرچند 
چهره هایی از هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا تالش 

کردند حضور گسترده ای در ثبت نام ها داشته باشند. 
اکنون ثبت نام کنندگان منتظرند تا پس از بررسی های 
صورت گرفته توســط هیئت های نظــارت و تأیید 
صالحیت از سوی شورای نگهبان، روز 23 بهمن اسامی 
کاندیداهای نهایی اعالم شود. انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی روز جمعه دوم اسفند 1398 در 
سراسر کشــور برگزار خواهد شد. گزارش پیش رو به 
آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات از زبان معاون 

سیاسی وزیر کشور می پردازد.

مهم ترین اخبار مجلس در ۱۷ آذر
جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسالمی به ریاست علی 
الریجانی و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه وبودجه و امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
برگزار شد و تقدیم الیحه بودجه سال ۹۹ توسط روحانی در دستور کار 

این جلسه قرار گرفت.

تقدیم الیحه بودجه
* رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ کشور به 
مجلس با تأکید بر اینکه عالئم و برآوردها نشان می دهد که امسال رشد 
اقتصاد منهای نفت کشور مثبت باشد، گفت: طی ۹ ماه گذشته و به رغم 
تشدید تحریم ها و فشارها، بودجه های جاری به موقع پرداخت گردیده 
و ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه بودجه ســال آتی، بودجه استقامت و مقابله با تحریم 
خواهد بود، گفت: دشمنان در طرح شکست اقتصاد ایران اسالمی ناکام 
مانده اند و دولت طبق خواست مردم و مجلس در اقتصاد کالن گام های 

قابل مالحظه ای برداشته و کشور در مسیر توسعه و رونق است.
* روحانی پس از ســخنرانی ۴۵ دقیقه ای درباره  ویژگی های الیحه 

بودجه ۹۹ متن این الیحه را تقدیم رئیس مجلس کرد.
* بعد از ارائه الیحه بودجه، رئیس جمهور به همراه وزرا و معاونین خود 
جلسه علنی مجلس را ترک کرد. علی الریجانی رئیس مجلس نیز ضمن 
قدردانــی از رئیس جمهور برای تقدیم بودجه از اعضای دولت به خاطر 

حضور در این جلسه قدردانی کرد.

بررسی بودجه در مجلس
* یک عضو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس با اشــاره به سخنان 
رئیس جمهور در تشریح جزییات الیحه بودجه سال آینده گفت که بهتر 
بود نمایندگان در حضور رئیس جمهور تذکرات و نقطه نظرات خود را 
مطرح می کردند. حاجی دلیگانی افزود: متأسفانه شرکت های دولتی 

هم در گران کردن کاال و خدمات خود از دیگران سبقت گرفته اند.
* اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم با اعالم اینکه 
الیحه بودجه، ۴ اسفندماه در صحن مجلس موردبررسی قرار می گیرد، 
گفت: هم اکنون اســتیضاح سه وزیر کشور، نفت و آموزش وپرورش در 
دستور کار مجلس قرار دارد وی افزود: ظرف امروز و فردا سه وزیر یادشده 
با حضور در کمیســیون های مربوطه به دغدغه های نمایندگان پاسخ 

خواهند گفت.
* اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی از امروز در جلسات 
خود نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 

سال ۱۳۹۹ انتخاب می کنند.

ناطقین مجلس
* بهــروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد 
صداوســیما اظهار کرد: خبرنگاری می گوید ما برای بی طرفی تصویر 
کســی را نشان نمی دهیم ولی از آن ســو برنامه ۱۰۰ درصد تبلیغاتی 
شهردار سابق را در دانشگاه عالمه طباطبایی نشان می دهند. وی افزود: 
آن هایی که می گویند این مجلس ضعیف اســت زمانی که خودشان 
چندین دوره در مجلس بودند از تضعیف مجلس شورای اسالمی چیزی 
نگفتند؛ اگر خودشــان در مجلس باشند مجلس قوی است ولی وقتی 

خودشان در مجلس نباشند مجلس ضعیف است.
* نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد در تمام سطوح 
اشاره کرد: مراجع و تمام دستگاه ها باید مبارزه با فساد را از شعار به عمل 
تبدیل کنند. وی خطاب به وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: مدارس 
کانکســی ارومیه را جمع آوری کنید. تراکمی که در ارومیه وجود دارد 

یکی از باالترین تراکم های جمعیتی در کشور است.
* حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون والیی مجلس از زبان 
مردم نســبت به عملکرد دولت در کنترل وضعیت معیشتی و گرانی ها 
انتقــاد کرد. وی با طرح این ادعا کــه »مردم می گویند نه تنها ۵۰ هزار 
تومان را نمی خواهیم بلکه حاضریم ۵۰ هزارتومان هم به دولت بدهیم 
اما قیمت ها را به ســه هفته پیش برگردانید« رئیس جمهور را به عمل 

نکردن به وعده ها متهم کرد.
* فریدون حسن وند، نماینده اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس با استناد به سخنان مقام معظم رهبری و تأکید بر هشدار ایشان 
نسبت به مذاکره با دشمنان گفت:  باید به اسراییل و عربستان بگوییم که 
فتح مکه و مدینه و بیت المقدس به دست فرزندان انقالب اسالمی است.

* عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشــهر در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان این که دولت اگر نمی تواند جهت رفع بیکاری قدم بردارد 
شــغل های ناپایدار را مختل نکند، گفت: دلیلــی ندارد که با مدیریت 
مصرف سوخت شــغل صیادان زحمتکش مختل شود. وی خطاب به 
رئیس جمهور گفت: آیا روا بود در شــرایطی که درآمد مردم برابر یک 
کیلو گوشت منجمد سر تعظیم فروآورده است قیمت بنزین را یک شبه 

سه برابر افزایش دهید و داد ملت را بلند کنید؟

مصوبات دیروز مجلس
* نماینــدگان با ۱۰۱ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع 
از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر با رد یک استفســاریه با قانونی شــدن 

شوراهای محلی مخالفت کردند.
* نمایندگان در بررســی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 

دهیاری ها، عوارض نوسازی را به دو و نیم درصد افزایش دادند.
* نماینــدگان مجلس با یک فوریت طرح اصــالح قانون نظارت بر 

مسافرت های خارجی کارکنان دولت موافقت کردند.

امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ خورشیدی، 
۱۲ ربیع الثانــی ۱۴۴۱ قمری و ۹ دســامبر 
۲۰۱۹ میالدی اســت. از آغاز سال در تقویم 
رســمی ایران ۲۶۴ روز گذشته و به پایان آن 
۱۰۱ روز باقی مانده است. روزنامه ستاره صبح 
ضمــن آرزوی روزی خــوش بــرای شــما 
مخاطبان گرامی، گزیــده ای از رویدادهای 

تاریخی این روز را در پی می آورد.

زادروز ملک الشعرا

محمدتقی بهار، ملقب به »ملک الشعرا« و 
متخلص به »بهار«، شــاعر، ادیب، نویسنده، 
روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاست مدار معاصر 
ایرانی روز ۱۸ آذر ۱۲۶۵ هجری خورشیدی 
در شــهر مشــهد متولد شــد. پدرش میرزا 
محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان 
قــدس رضوی در زمان ناصرالدین شــاه بود؛ 
مقامی که پس از درگذشــت پــدر، به فرمان 
مظفرالدین شاه، به او رسید. بهار بیست سال 
داشت در جمع مشــروطه خواهان خراسان 
درآمد. او با دیگر شــاعران روشــنفکر عصر 
مشروطه به خصوص میرزاده عشقی دوستی 
و روابط صمیمانه و نزدیکی داشــت. بهار در 
سال ۱۳۳۲ قمری به نمایندگی مجلس سوم 
شورای ملی انتخاب شد. او در این مدت نشریه 
»نوبهار« را در تهران منتشر کرد. در پایان دوره 
ششم مجلس، با اســتقرار سلطنت رضاشاه، 
دیگــر زمینه ای برای فعالیت سیاســی بهار 
وجود نداشت و او هوشمندانه از سیاست کناره 
گرفــت. وی پیــش از آن در تیرماه ۱۳۰۵ به 
عضویت شورای عالی معارف منصوب شده بود 
که این سمت را تا ۱۳۲۲ حفظ کرد. بهار در این 
دوران به فعالیت علمی و آموزشی روی آورد و 
در کنار استادانی چون عباس اقبال آشتیانی 
و بدیع الزمــان فروزانفر در دارالمعلمین عالی 
به تدریس پرداخت. آثار منثور و منظوم بهار 
متنوع اســت و او را جزء آخرین نسل شاعران 
کالسیک ایران می شمارند، اما تصنیف های 
معروف او مانند »بهار دلکش«، »ز من نگارم« 
و »مرغ ســحر« در حافظه شنیداری ایرانیان 
ماندگار شــده است. بهار در روز ۲ اردیبهشت 
۱۳۳۰، در تهــران زندگی را بدرود گفت و در 

آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

برگزاری اجالس سران
روز ۱۸ آذرماه ۱۳۷۶، هشــتمین اجالس 
ســران کشورهای عضو ســازمان کنفرانس 
اســالمی در تهران گشایش یافت. هشتمین 
اجالس ســران کشــورهای عضو ســازمان 
کنفرانس اســالمی اولیــن دوره ای بود که 
از زمان تأســیس قــرار بود در ایــران برگزار 
شــود. مقدمات برگزاری این اجالس از زمان 
ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با 
کلنگ خوردن محل برگزاری این مراسم آغاز 
شــد. محمدصادق خرازی به عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور و رئیس ســتاد برگزاری 
اجالس ســران انتخاب شــد. این اجالس اما 
ســرانجام بعد از چند ســال با ورود سران و 
نماینــدگان عالی رتبــه بیش از ۵۰ کشــور 
اسالمی به تهران، صبح روز ۱۸ آذرماه ۱۳۷۶، 
با سخنان آیت اهلل خامنه ای مقام رهبری افتتاح 
و در سالن اجالس سران به ریاست سیدمحمد 
خاتمــی رئیس جمهوری وقت آغــاز به کار 
کرد. خاتمی که ریاســت سازمان کنفرانس 
اســالمی را برعهده داشــت در این نشست 
گفت: »سازمان کنفرانس اسالمی باید نقش 
مهمی در حل اختالفات جهان اسالم داشته 
باشد.« محمدجواد ظریف سخنگوی اجالس 
تهران بود. برگزاری هشتمین اجالس سران 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در 
تهران بازتاب وسیعی در رسانه های بین المللی 

و منطقه ای داشت.

دریچهگزارشامروز با تاریخ

پروانه سلحشوری در مراسم روز دانشجو:
تا روزی که هسـتم، عقب نشینی نمی کنم

دستگاه قضا پاسخ دهد چرا دانشجویان در زندان هستند؟

یک نماینده اصالح طلب مجلس گفت: آقای رئیســی در 
موقعیتی هستند که به راحتی برخی حرف ها را می گویند 
ولی ایشان باید پاســخ دهد که چرا دانشجویان ما االن در 
زندان هستند؟ به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری نماینده 
مجلس و عضو فراکسیون امید ضمن حضور در مراسم روز 
دانشجو در دانشــگاه شهید بهشتی، دلیل استعفا ندادنش 
علی رغم انتقادهایی که دارد را »عقب نمی نشینم تا روزی 
که هستم« بیان کرد و گفت: خیلی از همکاران من هستند 
که دل خوشــی دارند و ثبت نام کردند. بعضی ها معتقدند 
که می شــود به صندوق رأی اعتماد داشت. ما هم استعفا 

ندادیم و طرح کمیسیون ویژه را با فوریت امضا کردیم.
سلحشــوری در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اظهارات 
رئیســی مبنی بر این که حســاب مردم از اشرار جداست؟ 
به برخوردهای انجام شــده با برخــی از تجمع کنندگان 
در حوادث اخیر اشــاره کرد و ادامه داد: آقای رئیســی در 
موقعیتی هســتند که این حرف را به راحتی می گویند ولی 
ایشان باید پاسخ دهد که چرا دانشجویان ما االن در زندان 

هستند؟ نماینده مردم تهران خطاب به دانشجویان گفت: 
االن شــما ناراحت و خشمگین هســتید باید این خشم را 
کنتــرل کرد تا مطالبات مردم مطرح شــود. جامعه مدنی 
و بخش روشــنفکر بایــد در کمال آرامش پیــش رود. با 

جلوگیری از خشونت مطالبه خود را بخواهد.
عضو فراکســیون امید در پاســخ به این پرسش که دائم 
مشــکالت را به گردن نظام می اندازید در حالی که ســهم 
خود را نمی بینید؟ اظهار کرد: من هیچ گاه در دولت نبودم. 
ســال ها معلم بودم و چند سالی دانشگاه تدریس کردم. در 
تاریخ مجلس فقط مجالس سوم و ششم اصالح طلب بودند و 
سایر مجالس دست اصولگراها بوده است. برخالف نظر شما 
چیزی در دســت ما نبود. اگر دست من بود در کنار مجلس 
نهادهای دیگر نمی گذاشتم که بتوانند قانون گذاری کنند. 
چیزی در دست اصالح طلبان نبوده است. امیدوارم درس 
بگیرند. وی درباره راهکار مجلس برای آزادی دانشجویان 
گفت: وقتی اسم دانشــجویان زندانی می آید ما هم متأثر 
می شــویم. این را هم بگویم من تقابل بســیجی با انجمن 

اســالمی، تقابل نماینده مجلس و حکومت با مردم را قبول 
ندارم. این ها جــز تفرقه بینداز و حکومت کن چیز دیگری 
نیســت. ما پیگیر آزاد کردن دانشجویان و غیر دانشجویان 
در حــوادث ۹۶ بودیم و االن هــم در ادامه همان تالش ها 
کار آزادی دستگیرشدگان را ادامه می دهیم و تماس های 

زیادی هم در این ارتباط داریم.
سلحشوری در پاسخ به پرسش دیگری خاطرنشان کرد: 
راه اصالح طلبی از دوران مشــروطیت شروع شده است و 
حرفم با شــما این اســت هر کاری می کنید این کشور را 
دیگر به ســمت یک انقالب دیگر نبرید. باید حاکمیت را به 
سمت و سویی هدایت کنیم که دست به اصالحات اساسی 
در کشــور بزند. نماینده مجلس دهــم با بیان این که »این 
ویژگی ســاختاری را داریم که حکومت ها را همیشه مقصر 
دانســتیم« بدنه اجتماعی را بی تأثیر ندانست و خطاب به 
دانشجویان گفت: از شما خواهش دارم باهم دوست باشید 

و به هم احترام بگذارید.

اشــاره: پروانه سلحشوری نماینده تهران صریح و بی پرده با رعایت اصل 84 قانون اساسی بیان می کند 
روز یکشنبه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم نوشت: »با توجه به ساختارهای محدود کننده مجلس نادیده 
گرفتن خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاق های پاییز 98 نتوانستم وجدانم را برای حضور 
در انتخابات قانع کنم«. سلحشــوری روز گذشته در جمع دانشجویان شهید بهشتی حضور پیدا کرد و طی 

سخنانی گفت: تا هستم از مواضعم عقب نشینی نخواهم کرد.
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آژانس بین المللی انرژی اتمی در صفحه توییتر رسمی خود اعالم کرد مدیرکل جدید آژانس بر همکاری و روابط کاری سازنده با جمهوری اسالمی ایران تأکید 
دارد. به گزارش ایرنا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن اشاره به نخستین دیدار رافائل گروسی، مدیرکل جدید این نهاد با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در حاشیه نشست کمیسیون برجام در وین که روز جمعه رخ داد، نوشت: »همان گونه که مدیرکل جدید پیش تر اعالم کرده، هدفش ایجاد روابط 
کاری سازنده با ایران است. رافائل گروسی در دیدار با عراقچی همچنین بر لزوم همکاری کامل و به موقع ایران برای رسیدگی و بررسی سؤاالت آژانس مربوط به 
تکمیل اعالمیه های پادمانی تأکید کرد.« آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در توییت دیگری عنوان کرد: »گروسی و عراقچی در مورد فعالیت های پادمانی 
آژانس در ایران ازجمله راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران تحت برجام و مسائل دیگر گفت وگو کردند.« عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر جمعه پس از پایان چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام، با رافائل گروسی مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در وین دیدار کرد. دو طرف در این مالقات درباره روابط و همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند. گروسی پس از درگذشت یوکیا آمانو، مدیرکل پیشین 

آژانس، برای هدایت این نهاد انتخاب شد. او نخستین فرد از منطقه آمریکای جنوبی است که در این سمت ایفای نقش می کند.

کیودو خبرگزاری رسمی ژاپن اعالم کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باهدف برون رفت از بن بست موجود و ایجاد تحولی تازه در حالی به ژاپن 
ســفر می کند که رئیس جمهوری آمریکا نیز برای این سفر به توکیو چراغ سبز نشان داده است. این خبرگزاری روز یکشنبه در خبری اختصاصی نوشت؛ 
رئیس جمهوری ایران قصد دارد باهدف کاهش تنش ها و خروج از بن بست پیش آمده در مسئله توافق هسته ای، به ژاپن سفر کند. آمریکا از توکیو خواسته 
است نتیجه دیدار احتمالی روحانی و شینزو آبه به آن ها اطالع داده شود. بر اساس این گزارش مقامات ایرانی و ژاپنی، دیدار روحانی و آبه را برای ۲۰ دسامبر 
)۲۹ آذر( برنامه ریزی کرده اند. اگر این سفر انجام شود اولین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از ژاپن پس از سفر اکتبر سال ۲۰۰۰ رئیس جمهوری وقت ایران 
به ژاپن است. سال هاست بنیان محکمی از دوستی میان طرفین برقرارشده است و ژاپن تالش زیادی می کند تا رایزنی های قوی تری با ایران داشته باشد. 
آبه در ارتباط با همین میانجیگری ها و پس ازآنکه ترامپ از توافق هسته ای خارج شد، به عنوان اولین نخست وزیر ژاپن از سال ۱۹۷۸ به ایران سفر کرد. با 
احتمال انجام این سفر، آبه از روحانی خواهد خواست که ایران به تعهداتش در توافق هسته ای پایبند باشد؛ ایران هم برای اینکه بتواند از تحریم ها و فشارهای 

اقتصادی خالصی یابد، بخشی از تعهداتش را درچارچوب توافق سال ۲۰۱۵ کاهش داده است.

استقبال آمریکا از سفر احتمالی روحانی به ژاپنتأکید مجدد آژانس انرژی اتمی بر تعامل سازنده با ایران

ترامپ پیامد طبیعی دهه »ضد 
دموکراسی« است

رابرت ریش، وزیر کار ســابق آمریکا و استاد سیاست عمومی در 
دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده کتاب »نجات کاپیتالیسم« در تحلیلی 
که از سوی روزنامه گاردین منتشر شده، درباره نابودی دموکراسی 
در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و پیامدهای مشــارکت و جهت گیری شــرکت ها در کمپین های 
انتخاباتی نوشــته اســت: »ما به پایان چیزی کــه احتماالً دهه 
ضددموکراســی خوانده می شود، نزدیک می شــویم. این دهه از 
۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ با رأی شــرم آور دادگاه عالی در پرونده »سیتیزنز 
یونایتد در برابر کمیســیون انتخاباتی فدرال« آغاز شد که دریچه 
فوران مبالغ هنگفتی به سیاست را با توسل به متمم نخست قانون 
اساسی آمریکا که از آزادی بیان حفاظت می کند، باز کرد. این دهه 
با حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید، غرق شدن دولتش در تبانی 
و دعوت از قدرت های خارجی بــرای مداخله در انتخابات آمریکا 

پایان می یابد.
ترامپ بیشــتر پیامد دهه ضددموکراسی اســت تا مسبب آن. 
در انتخابــات ۲۰۱۶ جمعیت یک درصــدی ثروتمندان آمریکا 
با ۴۰ درصد مشــارکت در کل کمپین هــای انتخاباتی رکورد این 
مشارکت را شکســتند. در همین سال، شــرکت ها در انتخابات 
ریاســت جمهوری، ســنا و مجلس نمایندگان ۳.۴ میلیارد دالر 
هزینه کردند. اتحادیه های صنفی دیگر نتوانســتند با این حجم از 
مشارکت شــرکت ها رقابت کنند و تنها ۲۱۳ میلیون دالر در این 
انتخابات هزینه کردند که معادل یک شانزدهم مشارکت شرکت ها 
است. شــرکت های بزرگ و ابرثروتمندان کمک های مالی خود را 
به حزب جمهوری خواه اختصاص دادند زیرا جمهوری خواهان به 
آنان وعده داده بودند که مشمول کاهش مالیاتی عظیمی خواهند 
شد. لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه در همین خصوص به 
جمهوری خواهان هشدار داد، اگر حزب جمهوری خواه موفق نشود، 
مشارکت مالی متوقف خواهد شد. ترامپ در همین راستا در سال 
۲۰۱۶ اظهار کرد: من به همه حتی به کلینتون ها پول می دهم زیرا 

سیستم به این روش کار می کند.
این ســرمایه گذاری ها اما ســود بســیار خوبی داشــته است. 
شــرکت داروســازی »فایزر« که در کل ۱۶ میلیون دالر به حزب 
جمهوری خواه کمک کرد، تا ســال ۲۰۲۲ حدوداً ۳۹ میلیارد دالر 
در مالیات هایش صرفه جویی می کند. شرکت »جنرال الکتریک« 
نیز با ۲۰ میلیون مشارکت مالی، ۱۶ میلیارد دالر به جیب خواهد 
زد. شــرکت نفت و گاز »شورون« نیز ۱۳ میلیون دالر کمک مالی 
کرد و ۹ میلیارد دالر نصیبش خواهد شــد. گروه  شرکت هایی که 
تحت حمایت چارلز و دیوید کِخ درگذشــته هســتند نیز بیش از 
۲۰ میلیون دالر در این زمینه هزینه کردند که برای آنان وراثشان 
ساالنه بین ۱ تا ۱.۴ میلیارد دالر صرفه جویی در هزینه را به همراه 
خواهد داشــت. هیچ اقتصادی نمی تواند این اعداد و ارقام و بازده 
به دســت آمده از آن ها را باهم تطابــق دهد. این کاهش مالیاتی به 
رکورد زدن سود شرکت ها کمک کرده اما تقریباً هیچ سودی برای 

قشر فقیر نداشته است.
شــرکت ها بیشتر سود خود را صرف بازخرید سهام خود در بازار 
بورس و پرداخت سود سهام به سهام دارانشان کرده اند. این مسئله 
بازار ســهام را با رونق ناگهانی و چشم گیری روبه رو کرد اما سودی 
برای کارگران قشر متوسط نداشت. با این کارگران منصفانه رفتار 
نشد. به رغم توسعه بی سابقه اقتصاد در تاریخ اخیر، دستمزدهای 
واقعی چندان افزایشی نداشتند. سهمی که از سود شرکت ها نصیب 
کارگران می شود هنوز به میزانی که پیش از بحران اقتصادی سال 
۲۰۰۸ بود، بازنگشــته اســت. هرگز در تاریخ داده های اقتصادی، 
سودهای شرکتی حقوق کارمندان را تا این حد آشکار و برای چنین 

مدت طوالنی ای افزایش نداده است.
»بازار آزاد« در کنترل کاپیتالیســت ها، وام ها و رفاه شــرکت ها 
قرار گرفته است. سازمان »سیتیزنز یونایتد« نیز گروهی در جبهه 
شرکت ها اســت که توسط یک مشاور سیاسی و با سرمایه گذاری 
هنگفت خانواده کخ تأسیس شــد. در سال ۲۰۰۸ این سازمان در 
تناقض مستقیم با قانون »اصالح کمپین دوحزبی« که شرکت ها 
را از پخش تبلیغاتی که در آستانه انتخابات به نامزدها اشاره دارند، 
منع می کند، به دنبال پخش تبلیغاتی در شبکه های تلویزیونی برای 
فیلمــی در انتقاد از هیالری کلینتون بود. پس از آن که این پرونده 
به دادگاه عالی ارجاع داده شــد، قاضــی آنتونی کندی اعالم کرد، 
هزینه های مســتقل ازجمله هزینه هایی که از سوی شرکت های 

پرداخت شده، به فساد منجر نخواهند شد.
اعتماد به نهادهای سیاسی کاهش یافته است. در سال ۱۹۶۴ تنها 
۲۹ درصد از آمریکایی ها بر این باور بودند که دولت توســط افرادی 
اداره می شــود که به دنبال منافع خود هســتند. تا سال ۲۰۱۳ اما 
شمار این افراد به ۷۹ درصد رسید. در یک نظرسنجی در پاییز سال 
۲۰۱۴، ۶۳ درصد بر این باور بوده اند که بیشتر اعضای کنگره تمایل 
دارند رأی خود را در ازای پول یا کمک مالی به کمپین شان بفروشند 
و ۵۹ درصد معتقد بوده اند که نمایندگانشــان هم اکنون این کار را 
کرده اند. ترامپ سال ۲۰۱۶ در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان 
اظهار کرد: تجارت های بزرگ، رسانه های برگزیده و اهداکنندگان 
مالی بزرگ پشــت ســر رقیب انتخاباتی من صف کشیده اند زیرا 
می دانند او سیستم فاسد )کشور( ما را حفظ خواهد کرد. او سپس 
تمام این فســاد را با خود به کاخ سفید آورد. از طرف دیگر، دور دوم 
ریاســت جمهوری ترامپ می تواند مقدمه ای برای تخریب تمام و 

کمال دموکراسی آمریکا باشد.

نگاه

روزنامه »لو فیگارو« فرانســه روز یکشنبه از 
تصمیم کاخ الیزه برای تشــکیل جلسه کاری 
اضطراری با حضور امانوئل مکــرون و وزرای 
دولت فرانســه در این روز خبر داد و نوشــت: 
امانوئــل مکرون به همراه اعضــای کابینه در 
جلسه ای فوق العاده مرتبط با برنامه اصالح نظام 
بازنشستگی و تبعات آن ازجمله اعتراض های 
گسترده در فرانسه، عصر یکشنبه در کاخ الیزه 

گرد هم می آیند.

اصرار دولت، اعتراض مردم
به دنبال تظاهرات صاحبان مشاغل مختلف 
در پاریس و »ایل دو فرانس« از روز پنجشــنبه 
گذشــته که تا دیروز هم ادامه داشت و منجر 
به درگیری شــدید میــان پلیس و معترضان 
شــد، اتحادیه های صنفی همچنین خواستار 
برگزاری تظاهرات در روز سه شــنبه شده اند. 
دولت مکرون اصرار بر اجرای طرح اصالح نظام 

بازنشســتگی دارد اما مردم فرانسه هم حاضر 
نیســتند از اعتراض به این طرح عقب نشینی 

کنند.

وعده مکرون
رئیس جمهوری فرانســه تأکید کرده که 

برای نهایی کردن اصالحات و این که آن را با 
احترام به مردم و پاســخگویی به نگرانی های 
آنان انجام دهد مصمم اســت. مکرون وعده 
داد که دولت فرانسه برای افراد بی شماری که 
در سیســتم فعلی نسبت به آن ها بی عدالتی 
می شــود، زنــان و کشــاورزان و نیــز افراد 

آسیب پذیر پاسخ های مثبتی ارائه می کند.

ریشه اعتراض ها
اتحادیه های سراســر فرانسه مخالف ادغام 
۴۲ برنامه بازنشســتگی موجود در سیستم 
نقطه ای جهانی هستند و طبق برنامه اصالح 
نظام بازنشســتگی، دولت فرانسه قصد دارد 
برای جبــران کمبود بودجــه از هزینه های 
دولت بکاهد. به جز افزایش سنوات و کاهش 
حقوق بازنشستگان در این اصالحات، دولت 
در بخش آموزش وپرورش و بهداشت عمومی 
دســت به تعدیــل نیرو خواهد زد. فرانســه 
حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشســته 
دارد و طبــق اصالحاتی که رئیس جمهوری 
این کشــور اعالم کرده افــرادی که حقوق 
بازنشستگی آن ها کمتر از ۲ هزار یورو در ماه 
اســت، از طرح افزایش مالیات رفاه اجتماعی 

معاف می شوند.

گزارش تحلیلی
آیا بهار عربی دوم در راه است؟

مردم فرانسه در اعتراض به اصالح نظام بازنشستگی اعتصاب کردند

»جلیقه زردها« همچنان در کف خیابان های پاریس
کاخ الیزه برای کنترل اعتراض ها، نشست اضطراری با حضور امانوئل مکرون برگزار کرد

موج جدیــد اعتراضاتی که جهان 
عرب را درگیر ساخته حاکی از وجود 
عزم نسل جوان در این کشورها برای 
تعیین استانداردهای جدیدی برای 
پاسخگو دانستن رهبرانشان است. 
ســال ۲۰۱۱ تبدیل به نقطه عطفی 
در جهان عرب شــد که در طی آن 
جوانان به خیابان ها آمده و خواستار 
برخورداری از آزادی، دموکراسی و 
تقویت قدرت اقتصادی خود شدند. 
این جنبش به اصطــالح بهار عربی 
باعث زدوده شــدن این افسانه که 
کشورهای عربی به شکلی استثنایی 
در برابر تغییر و رفتن از اســتبداد به 
دموکراتیک تر  دولت های  ســمت 

مقاومت می کنند، شد.

ناکامی قیام مردم
با نــگاه به گذشــته مشــخص 
می شود، جوامع عربی به ویژه جوانان 
این کشورها، بیش از حد قابلیتشان 
بــرای باقی ماندن در مســیری که 
برای این جنبش تعیین کرده بودند 
را دست باالگرفته اند. وعده برآورده 
ســاختن بهار عربی تا حد زیادی در 
مواجهه بــا حکومت هایی ارتجاعی 
و به شــدت مقاوم در برابــر تغییر و 
عدم وجــود حمایــت بین المللی 
از آن هــا تا حد زیادی نــاکام مانده 
اســت. کشورهای غربی که در ظاهر 
خــود را هم پیمان طبیعی نیروهای 
دموکراسی خواه نشــان می دهند، 
واکنش هــای متناقضی به قیام های 
بهار عربی نشان دادند که عمدتاً دلیل 
آن به چالش کشیده شدن مستبدان 
موردحمایت کشورهای غربی که به 
سرکوب گروه های افراط گر در داخل 

می پرداختند، بود.

سرخوردگی به جای امید
در محیــط جدید فعلــی، عدم 
وجــود شایسته ســاالری به همراه 
ناتوانــی دولــت در تأمین خدمات 
عمومی اساســی ناراحت کننده تر و 
چشمگیرتر شده است. درنتیجه این 
وضعیت، امیدهای اولیه اعتراضات 
جایش را به ســرخوردگی های بروز 
پیداکرده در خیابان های کشورهای 
عربــی داده و این موضــوع در کنار 
شرایط ناگوار اقتصادی دشواری های 
زیــادی را ایجــاد کرده اســت. در 
کشــورهایی همچون یمن، لیبی و 
ســوریه آشــوب پس ازآن به وجود 
آمد کــه درگیری های داخلی تحت 
تأثیر یک سری نزاع های منطقه ای 
تشدید شــدند. در کشورهای دیگر 

هــم انقالب ها بــا برخوردهایی بر 
ضد خود، سرکوب شدید و برخورد 
مقامات با جامعه مدنی روبرو شدند. 
حتی در تونس هم که با ضدانقالب 
روبرو نشــد فقدان وجــود رهبران 
سیاســی به همراه اقتصاد ضعیف 

باعث گسترش نارضایتی ها شد.

برنامه های نجات
جامعه مدنی اقــدام به راه اندازی 
برنامه های نجات برای کشورهایی 
که فاقد منابــع الزم برای مقاومت 
در برابر شــرایط ناگــوار اقتصادی 
بودند کرد. این برنامه ها از مقام های 
داخلــی حمایــت کــرده و تا حد 
زیــادی متمرکز بر باثبات ســازی 
اقتصاد کالن بودند. این برنامه ها به 
کاستن از عدم توازن های اقتصادی 
داخلی و خارجی که رو به گسترش 
بود کمــک کردند امــا تغییری در 
دینامیک هــای اساســی که عامل 
گسترش اعتراضات شد یعنی رشد 
اقتصــادی ضعیف، اشــتغال زایی 
محدود برای نسل در حال گسترش 

جوانــان و انحصــار دولــت، ارتش 
یــا الیگارش ها بر اقتصــاد ندادند. 
بااین حــال یک ســری اصالحات 
دیگر مثل حــذف یارانه ها یا اعمال 
نتوانســتند  مالیات هــای جدید، 
مشکالت مربوط به ســاختارهای 
اقتصادی ناعادالنــه را رفع کنند و 
حتی در معدود کشورهایی که رشد 
اقتصادی باالتری داشتند همچون 
مصر، نه تنها فقر کاهش نیافت بلکه 
در مقابل نارضایتی ها رو به افزایش 
گذاشت و این اعتقاد تقویت شد که 
اقتصادهــای کشــورهای عربی در 
چنگال یک ســری افــراد برگزیده 

هوادار یکدیگر قرارگرفته اند.

موج جدید اعتراضات
هشــت ســال بعــد از بــروز بهار 
عربی، آرامشــی که به رغــم وجود 
ســرخوردگی ها در وضعیت به وجود 
آمــده و تا حــدی منطقــه را برای 
رهبرانش به وضع معمول برگردانده 
بــود به یک بــاره پایان یافتــه و موج 
جدید اعتراضات در کشورهای عربی 

گسترش یافته است. این وضعیت در 
کنار بی اطمینانی اقتصادی فزاینده 
که باعث ناامیدی بســیاری از مردم 
به ویژه جوانان شــده رخ داده اســت. 
خالی شــدن خزانه هــای دولت ها 
و قطــع شــدن تقریبــی پول های 
اعطایی کشــورهای ثروتمند حوزه 
خلیج فارس باعث شــد کــه قرارداد 
اجتماعی قدیمــی که طی آن دولت 
به تأمین یارانه ها و شغل های دولتی 
می پرداخت و شهروندان در مقابل با 
محدود شدن صدایشان و غیر پاسخگو 
بودن دولت ها کنار می آمدند، از بین 
برود. دولت های جهان عرب باید سرنخ 
را از معترضان گرفته و نشان دهند که 
خواســتار پایبندی به استانداردهای 

شفافیت سطح باالتری هستند.

دورنمای مبهم مشارکت
در حــال حاضر در این کشــورها 
دورنمای چندانی برای نسل جوان و 
زنانی که هر چه بیشتر دانش آموخته 
می شوند، برای مشارکت در اقتصاد 
و جامعه وجود ندارد. کار برای آنکه 

کارآفرین ها یــا کارفرماها به بازارها 
و اعتبارها دسترســی پیدا کنند به 
دلیل وجود شرکت های دولتی و یا 
شــرکت های متصل در یک شبکه 
به یکدیگر، ســخت شــده اســت. 
نه فقط این وضعیت ناعادالنه است 
بلکه باعث محروم شــدن اقتصاد از 
پویایی، سرمایه گذاری و همین طور 
اســتعدادهای موجود در نیروهای 
کنار گذاشته شــده از ایــن اقتصاد 
می شــود. این در حالی اســت که 
عوامل داخل ایــن اقتصادها که در 
برابر تغییــر مقاومت می کنند، این 
اســتعدادها را ندارند. ناتوانی دولت 
در تأمین خدمات عمومی باکیفیت 
و کافــی از مدیریــت زباله گرفته تا 
تأمیــن آب و بــرق، احتمال بهبود 
وضعیت را ضعیف کرده است. فساد 
و ســوء مدیریت به عنوان مقصران 
اصلی شناخته شــده اند و این تلقی 
عمومی که دولت نمی تواند وضعیت 
را ارتقاء دهد باعث مطالبه ایجاد یک 

نظام جدید پاسخگویی شده است.

رویکرد پاسخگویی
این موج جدید اعتراض ها حاکی 
از وجود یــک رویکــرد پیچیده و 
برخــوردار از پیش زمینه های قبلی 
به ســمت تعیین اســتانداردهای 
جدید پاسخگو بودن برای دولت ها 
اســت. در پی برگــزاری انتخابات 
در دوران بعــد از قیام های ۲۰۱۱، 
سرخوردگی ها دوباره افزایش یافت 
و این وضعیت منجر به بالغ شــدن 
تقاضاها و شــیوه عمــل معترضان 
شــد. معترضــان به جای اتــکا به 
انتخابات به شــبکه های اجتماعی 
روی آوردند و به این ترتیب وسیله ای 
قدرتمند برای هماهنگ ساختن و 
مطرح کردن مطالباتشان به دست 
آوردنــد. معترضان صــدای خود را 
پیداکرده انــد و ظاهــراً آماده یک 
رویارویی دائمی بــا مقام های مقام 
در برابر تغییر هســتند حتی اگر که 
این اعتراضات در کشورهای مختلف 
ممنوع یا ســرکوب شــود. باوجود 
فقدان شــفافیت نــزد دولت های 
عربی، جریان اطالع رســانی میان 
شــهروندان و ماهیت اشاعه دهنده 
شــبکه های اجتماعی باعث غلبه بر 
ابهام ها شده و یک محیط جایگزین 
را بــرای ترویج پاســخگویی ایجاد 
کرده اند. دولت های عربی باید کاری 
کنند که درنهایت به اصالح رفتار بد 
دولت هــا و نخبگان و تقویت اعتماد 

میان شهروندان منتهی شود.

اشاره: اعتراض های گسترده مردم فرانسه علیه سیاست های دولت امانوئل مکرون 
و نظام ســرمایه داری در این کشور که از ماه نوامبر )آبان( سال گذشته آغاز و به جنبش 
»جلیقه زردها« معروف شد، در پنجاه و هفتمین هفته خود وارد موج تازه ای شده است. 
باوجود آن که بیش از یک ســال از آغاز این اعتراض ها می گذرد و کاخ الیزه هنوز پاسخ 
قانع کننده ای به مطالبات مردم نداده است، خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه 
شاهد اعتراض های گســترده نسبت به برنامه اصالح نظام بازنشستگی در این کشور 
هســتند. طبق اعالم وزارت کشور فرانسه، بیش از هشت صد هزار نفر تنها در روز اول 
بــه خیابان ها آمدند. این اعتراضات که از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین اعتصاب های 
عمومی این کشور در طول دهه های اخیر یاد می شود، کاخ الیزه را ناچار به تشکیل جلسه 

فوق العاده در روز یکشنبه کرد. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد.

اشــاره: ســال 2010 میالدی، مجموعه ای از 
انقالب ها، خیزش هــا و اعتراضات مردمی در 
کشــورهای خاورمیانه، جنوب غرب آســیا و 
شمال آفریقا رخ داد که به سبب درگیری اغلب 
کشورهای عرب، به »بهار عربی« موسوم شد. 
فارغ از دالیل و ریشه های وقوع این جنبش ها و 
نتایج مختلفی که به بار آورد، اکنون جهان شاهد 
موج تازه ای از تظاهــرات ضددولتی حامیان 
دموکراسی در برخی کشورهای عربی است که 
می توان به آن لقب »بهار عربی دوم« داد. پایگاه 

خبری تحلیلی »میدل ایست آی« در تحلیلی به 
وضعیت فعلی بهار عربی و کشورهایی که شاهد 
اعتراضات مرتبط با این جنبش بودند، پرداخته 
است. این پایگاه خبری در همین ارتباط نوشته 
است: »دولت های جهان عرب اکنون در مقطعی 
قرار دارند که باید به معترضان در داخل نشان  
دهند بــه دنبال پایبندی به اســتانداردهای 
شــفافیت سطح باالتری هســتند.« در ادامه 
گزارش تحلیلی ایــن پایگاه خبری را به نقل از 

ایسنا می خوانید.

گزارش

* رئیس جمهــوری آمریکا در جدیدترین 
پیام توییتری خود با اشاره به آزادی شهروند 
آمریکایی گفت: من از ایران به دلیل مذاکرات 
منصفانه تشکر می کنم و امیدوارم ما بتوانیم 

با ایران توافقات بهتری داشته باشیم.
* به رغــم اعتراضات چین و هم زمان با باال 
گرفتن تنش ها بر هنگ کنگ، انگلستان ناو 
»اچ ام اس« اینترپرایز را از تنگه تایوان عبور 

داده است.
* خبرگزاری رســمی کره شمالی اعالم 
کرد که یک آزمایش بسیار مهم را در سایت 

پرتاب ماهواره »سوها« انجام داده است.
* رو خانا، نماینده دمکرات کنگره آمریکا 
در واکنش به حمله دانشــجوی سعودی در 
پایگاه هوایی پنساکوال در ایالت فلوریدا اعالم 
کرد: زمان آن فرارســیده است که واشنگتن 
حمایتــش را از نیروی هوایی ریاض متوقف 

کند.
* رئیس جمهــوری آمریکا با اســتناد به 
آمارهای اقتصادی ازجمله کاهش تاریخی 
نرخ بیکاری در این کشور، مدعی شده است 
موفقیت های اقتصادی وی برگ برنده مهمی 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده 

خواهد بود.
* وزیر دفــاع آمریکا گفت: به رغم افزایش 
تهدیدات امنیتــی در خاورمیانه، اما ارتش 
آمریکا برنامه های خــود را بر رقابت با چین 

و روسیه متمرکز کرده است.
* فراکســیون الفتــح در پارلمان عراق به 
رهبری هــادی العامری، تحریم های آمریکا 
علیه برخی از اعضای رهبران الحشد الشعبی 
را محکــوم و اعالم کــرد: این گونه اقدامات 
تأثیری بر اســتکباری ســتیزی گروه های 

مقاومت در منطقه ندارد.
* وزیــر خارجه ترکیه گفــت: ما درصدد 
درگیری باکســی نیســتیم اما در صورت 
رسیدن به آن با تمام توان از کشتی های خود 

در شرق مدیترانه حفاظت می کنیم.
* یــک نماینده کنســت اســرائیل در 
خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده 
در آمریــکا و انتخابات پارلمانی احتمالی در 
ســرزمین های اشغالی گفت: جهان در سال 
۲۰۲۰ بدون دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو 

بسیار بهتر خواهد بود.
* فرمانــدار ایالــت فلوریدا با اشــاره به 
مشارکت یکی از شــهروندان عربستان در 
تیراندازی به پایگاه هوایی در فلوریدا که چهار 
کشته برجای گذاشت، گفت که ریاض باید 
غرامت قربانیان تیراندازی در شهر اسکامبیا 

را پرداخت کند.
* رئیس جدید کمیســیون اروپــا در دیدار با 
رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا در اتیوپی متعهد 
به حمایت جدی از آفریقا شــد و این اتحادیه را 

شریکی مهم فراتر از یک همسایه دانست.
* یک مقام ارشــد سیاسی دولت چین در 
تماس تلفنی با مایــک پمپئو گفت: آمریکا 
باید از دخالت در امور داخلی چین دســت 

بکشد.
* نماینده کره شــمالی در ســازمان ملل 
گفــت: خلع ســالح های هســته ای از میز 
مذاکرات با آمریکا خارج شد و در حال حاضر 

بحث و گفتگو با واشنگتن ضروری نیست.
* سناتور حزب دموکرات ایالت نیوجرسی 
بــه دنبال آزادی یک شــهروند آمریکایی از 
ایران خواست تا زندانیان آمریکایی بیشتری 

آزاد کند.
* ۵۰۰ حقوقــدان آمریکایــی در نامه ای 
به کنگــره، رفتار و عملکــرد دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا را بر اســاس قانون 
اساســی این کشــور در زمره خیانت و قابل 

استیضاح دانستند.
* منابــع خبــری گــزارش دادنــد که 
جنگنده های رژیم اســرائیل شمال نوار غزه 

را هدف قرار دادند.
* بــه دنبال دیــدار رئیســان جمهوری 
بالروس و روسیه، صدها تن از مردم مینسک 
در اعتــراض به برقراری روابــط نزدیک دو 

کشور دست به تظاهرات زدند.
* درحالی که تنها ســه هفته تا ســال نو 
میالدی باقی نمانده اســت، فروشگاه های 
معتبر پاریــس درنتیجه اعتصــاب بزرگ 
حمل ونقــل بســته و یا خالی از مشــتری 

هستند.

خبر کوتاه
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از صرفه جویی روزانه ۲۲ میلیون لیتر بنزین در کشور با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در 
روزهای پایانی آبان ماه خبر داد. امیر وکیل زاده دراین باره گفت: با اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت در کشور، مصرف روزانه بنزین از میانگین روزانه 
نزدیک به ۹۹ میلیون لیتر به حدود ۷۷ میلیون لیتر در روز رسیده است که این رقم از صرفه جویی ۲۲ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین حکایت دارد. وی 
مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای آبان ماه تا پایان روز پنج شنبه، ۲۳ آبان ماه امسال )یک روز پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین( را به طور میانگین 
۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز اعالم کرد و افزود: مصرف بنزین در مدت مشابه پارسال )یکم تا بیست وسوم آبان ماه سال ۹۷( به طور میانگین ۸۹ میلیون 
لیتر در روز بوده است. وی ایران تأکید کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین از روز جمعه، ۲۴ آبان ماه امسال تا پایان روز جمعه )۱۵ آذرماه( )پس از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین( به ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسیده که این رقم معادل روزانه ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر کمتر از ۲۳ روز ابتدایی آبان ماه امسال بوده 

است. میزان مصرف بنزین در مدت مشابه پارسال )از ۲۴ آبان تا ۱۵ آذرماه سال ۹۷( روزانه ۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.

دولت از حقوق های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای مازاد آن تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده 
است.

به گزارش ایسنا، آنچه در تبصره شش الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعالم شده نشان می دهد، سقف معافیت مالیاتی در سال حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین 
شــده اســت.براین اســاس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول 
مالیات ســاالنه ۱۰ درصد، نســبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشــمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات 

۲۰ درصد می شود.همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون مالیات های مستقیم ساالنه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور پلکانی تا ۳۵ درصد به آن مالیات می خورد.

معافیت مالیاتی حقوق تا ۳ میلیونصرفه جویی ۲۲ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین 

حســن روحانی، رئیس جمهور روز گذشته  
در صحــن علنی مجلــس در جریان تقدیم 
الیحــه بودجه ســال ۹۹ بــه مجلس گفت: 
»امیدواریم با حضور پرشــور مردم بهترین ها 
برای مجلس شورای اسالمی انتخاب شوند و 
مجلس یازدهم مانند مجالس گذشته بتواند 
مسیر خود را که قرآن مشخص کرده اجرا کند. 
در شرایطی که دشمنان ما فکر می کردند که 
با تحریم های شدید نسبت به ملت ایران، ملت 
و دولت را از ســاخت کشــور و اجرای بودجه 
مصــوب ناامید خواهند ســاخت خود ناامید 

شده اند.«

روند اقتصادی سال گذشته
وی ادامه داد:» ۹ ماه از ســال ۹۸ گذشــته 
اســت و بودجه هــای جــاری به موقــع 
پرداخت شــده و بودجه عمرانی هم به میزان 
۳۴ هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده 
اســت و طرح های مهم و اساســی که مدنظر 
دولت بوده یا افتتاح شده یا تا پایان سال افتتاح 
خواهد شد. در سال گذشته تا اسفند شرایط ما 
نامســاعد ازلحاظ اقتصادی بود اما از آن زمان 
اقتصاد ما راه درســت خود را آغاز کرد و ما در 
اردیبهشــت امسال آثار آن را در شاخص های 
کالن دیدیم و تورم ۵۲ درصد نقطه به نقطه به 
۲۷ درصد رسید و رشد اقتصادی که پارسال 
منفی بود امسال برآوردها این  است که اقتصاد 
منهای نفت ما مثبت باشــد و امیدوارم به این 
مهم دست یابیم. در بخش صنعت در ماه های 
گذشــته رشــد ۳.۷ در تولید و ۴.۵ در عرضه 
داشته ایم به معنای مسیر صحیحی است که 

در حوزه اقتصاد پیش گرفته ایم. 

دستاوردهای دولت 
روحانــی ادامــه داد: ســدهای فراوانی در 
طول ماه های گذشــته افتتاح شــده و جمعاً 
در دولت هــای یازدهم و دوازدهم ۳۵ ســد 
افتتاح شده اســت. ۲۵ تصفیه خانه آب و ۶۲ 
تصفیه خانه فاضالب افتتاح شــده است.  ۳۳ 
هــزار طرح در بخش آب و بــرق طرح و پروژه 
افتتاح خواهد شد.  در سال گذشته برای اولین 
بار توانستیم به وسیله پارس جنوبی تولیدمان 
از قطر افزایش پیدا کند که در سال ۹۲ تولید 
ما نصف این کشور بود و این به معنای آن است 
کــه درزمینه  گاز و نفت پیشــرفت کرده ایم. 

توانســتیم کمبود ساخت مسکن را با طرحی 
که وزارت راه و شهرسازی آغاز کرده و ساخت 
۱۸۰ هزار واحد جبران کنیم وانشــاهلل ۴۰۰ 
هزار واحد را تا پایــان دولت اجرایی خواهیم 
کرد و البته ما حدود ۱۰۷ هزار منزل مسکونی 
در بخش های زلزله زده را ترمیم یا بازســازی 
کردیم و در مناطق ســیل زده نیز ۱۴۷ هزار 

واحد را یا ترمیم و یا بازسازی کرده ایم. 

 بودجه ایستادگی و استقامت 
در برابر تحریم

رئیس جمهــور ادامه داد: در بودجه ســال 
۹۹ چند موضوع مهم حائز اهمیت اســت که 
من به آن ها اشــاره می کنم. بودجه سال آینده 
مثل بودجه ســال گذشته بودجه ایستادگی و 
اســتقامت در برابر تحریم اســت و این به دنیا 
اعــالم می کند که ما علیرغم تحریم کشــور 
را بدون نفت اداره می کنیم. بودجه ســال ۹۹ 
خیلی به نفت اتکا ندارد. درآمدی که برای نفت 
خام و گاز در نظر گرفته شده با مقداری که برای 
بودجــه عمرانی پیش بینی کردیم اگر حاصل 
شــود به هم نزدیک اســت و اگر حاصل نشود 
بودجه عمرانی ما جلو اســت. ۷۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده است. 
از اول این دولت در این شــش سال از ۱۱ هزار 
میلیارد تومــان بودجه عمرانی بــه ۷۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده ایم و بیش از ۶ برابر شده 

اســت و در بخش عمرانی طرح هــا را اجرایی 
خواهیم کرد.خودکفایی ما در انرژی غذایی در 
آغــاز دولت ۵۷ درصد بوده و امروز خودکفایی 
ما باالی ۷۴ درصد اســت و تا پایان سال آینده 
پیش بینی ما این است که خودکفایی ما به ۸۲ 
درصد خواهد رســید و این به معنای تحولی 
بــزرگ در بخش کشــاورزی و خودکفایی در 

محصوالت است که ادامه می دهیم.

روند توسعه 
رئیــس دولت تدبیر و امید گفت: طرح هایی 
که برای سامانه های نوین آبیاری داریم در قبل 
از این دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار بود 
و امروز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اســت که 
درباره سامانه آبیاری پیاده شده و به دو برابر هم 
خواهد رسید و این به معنای مسیر درستی است 
که در بخش آب و سدسازی انجام می دهیم.وی 
با اشــاره به برنامه های دولت درزمینه  توسعه 
ریل گذاری در کشــور گفت: ریــل به عنوان 
مســیر حمل ونقل اساسی ما در کشور مدنظر 
قرارگرفته و در کل ریل ما در ابتدای این دولت 
هزار کیلومتر و امروز ۱۱ هزار کیلومتر اســت 
و این رقم به ۱۴ هزار کیلومتر ریل می رســد و 
سال آینده هم در ریل همین حرکت را خواهیم 
داشت. در طول پارسال و امسال پنج استان را 
به ریل سراسر وصل کردیم و مسیر ریلی یزد-

اقلید، رشت-بندر انزلی و چابهار-زاهدان برای 

این ها تالش مضاعفی انجام می دهیم که برای 
ما حائز اهمیت است. 

تحول در سالمت
وی افــزود: در آغــاز دولــت دوازدهم کل 
طرح های بیمارستانی مثل تخت ها، ۹۶ هزار 
تخت در سراسر کشور بوده و امروز تخت های 
کشــور ۱۲۳ هزار تخت است و تا پایان سال ۸ 
هزار تخت اضافه می شــود و ۱۳۱ هزار تخت 
بیمارســتانی تا پایان سال خواهیم داشت و تا 
پایان ســال ۹۹، ۱۳۷ هزار تخت بیمارستانی 
خواهیم داشت. همان طور که می دانید ازلحاظ 
پرداخت مردم کــه ۳۷ درصد بر گردن مردم 
بود، امروز در شهرها ۱۰ درصد و در روستاها ۵ 
درصد به گردن مردم است ما این طرح را ادامه 

خواهیم داد.

تداوم ارز ۴۲00 تومانی برای کاالهای 
اساسی

روحانی گفــت: نکته دیگری کــه برای ما 
حائز اهمیت اســت مسئله قدرت خرید مردم 
و شــرایط زندگی آن ها اســت و در سال ۹۸ 
این را در دســتور کار داشتیم و در بودجه ۹۹ 
پیش بینی شده اســت. ما می دانیم در شرایط 
تحریم و فشــار مردم در ســختی هستند. ما 
می دانیم قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده و 
می دانیم صادرات و واردات ما و جابجایی پول ما 
در دنیا با مشکالت زیادی توأم است؛ می دانیم 
در صادرات نفت با مشکل مواجه هستیم. تالش 
می کنیم سختی معیشت مردم را کاهش دهیم 
تا بیشــتر قابل تحمل باشد. به همین دلیل در 
ســال جاری برای کاالهای اساسی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه ســال 
۹۹ همانند آنچــه در ماه های آینده پرداخت 
می کنیم در ســال آینده هم به همین شکل 

خواهد بود. 

افزایش حقوق
روحانی گفت: درزمینه  مســتمری بگیران 
شــرایط ما به گونه ای اســت که بیش از ۲ یا ۳ 
برابر افزایش پیداکرده است؛ همچنین حقوق 
کارمندان ما ۲۰ درصد افزایش پیداکرده و در 
سال آینده هم ۱۵درصد افزایش می دهیم که 
به معنای آن است که اقشار تحت فشار از فشار 

کمتری برخوردار باشند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در آیین گشــایش نخســتین 
رویداد توسعه فناوری ویژه اقالم پرمصرف صنعت گاز در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در جمع مدیران 
ارشــد صنعت گاز و شرکت های دانش بنیان، گفت: »راه اندازی 
رویداد توسعه فناوری نیازمند اراده جدی مدیریت هاست، زیرا 
درصورتی که مدیریت ها خودشان اهتمام کنند، پیگیر باشند 
و وقــت بگذارند بیش از ۷۰ درصد از کار انجام می شــود. زنگنه  
در حاشیه آیین گشایش نخستین رویداد توسعه فناوری ویژه 
اقالم پرمصرف صنعت گاز در شــرکت ملی گاز ایران در جمع 
خبرنگاران درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند موضوع قاچاق را 
که مربوط به نفت گر است به بنزین ارتباط دهند، گفت: از همان 
برادران بپرسید دلیلشان چیســت؟ واقعیت این است قاچاق 
بنزین بسیار کم است، گازوئیل هم بااینکه قاچاق وجود دارد، اما 

عدد آن زیاد نیست و از ارقامی که عنوان می کنند، کمتر است.

 جوانان می توانند کارهای بزرگی 
انجام دهند

وزیر نفت درباره اهمیت اســتفاده از محصوالت داخلی اظهار 
کرد: مهم تر از محصوالت موجود در این نمایشگاه، ظرفیت های 
ارزشمند جوانان است که وجود دارد. جوانان می توانند در حوزه 
نفت و گاز کشور کارهای بزرگی انجام دهند، اما نیاز است برای 
این ظرفیت تقاضا به وجــود آوریم. وی همچنین در خصوص 

منابع صندوق پژوهش و فنــاوری صنعت نفت افزود: به زودی 
این صندوق در صورت تائید از ســوی صندوق پژوهش  ریاست 
جمهوری با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون تومان راه اندازی می شود 
تا به این واســطه از شرکت های دانش بنیان و استارت این حوزه 

حمایت شود.
زنگنه بابیان اینکه تسهیالت این صندوق نه تنها به شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک فناوری ری اختصاص می یابد، بلکه 
به همه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نفتی تخصیص 
خواهد یافت، گفت: این شــرکت ها از اجزای زیست بوم فناوری 

هستند و ما باید شرایط مناسبی را برای آن ها ایجاد کنیم.

خرید تضمینی از شرکت های دانش بنیان
وزیر نفت درباره دغدغه شرکت های دانش بنیان برای خرید 
محصــوالت آن ها اظهار کرد: خیلــی روی این موضوع فکر و با 
همکارانم نیز در این زمینه مشورت کردم، خرید تضمینی راهی 

است که به ذهنمان رسیده است.
 وی بابیان اینکه دو مقوله کیفیت و زمان در ساخت محصوالت 
برای ما دارای اهمیت اســت، در توضیح خرید تضمینی گفت: 
خرید تضمینی یعنی اینکه شرکت های دانش بنیان محصولی 
را تولیــد کننــد و در صورت دریافت اســتاندارد از مرجعی که 
صنعت نفت معرفی می کند، اگر مشتری پیدا نکردند، صنعت 
نفت باقیمتی که از قبل توافق می کند، آن محصول را خریداری 

کند.زنگنه ادامه داد: این موضوع سبب می شود سازنده لزوماً با 
خریدار نهایی مواجه نباشد، بلکه تولید می کند و ما به خریداران، 
محصوالت داخلی را معرفی می کنیم. این کاری اســت که باید 

انجام شود، البته به بررسی بیشتر نیاز دارد.
وی بابیان اینکه دولت تسهیالتی برای خرید بار نخست در نظر 
گرفته، اما کفایت نمی کند و راه حل آن خرید تضمینی اســت، 
گفــت: مثال در دانه های روغنی به این صورت اســت که دولت 
می خرد، حتی اگر مازاد نیاز باشد. این در دنیا مرسوم است برای 

اینکه آن صنعت بتواند تولید خودش را داشته باشد.
وزیر نفت درخصوص استقرار نخستین استارت نفتی در پارک 
فناوری منطقه ری بابیان اینکه راه اندازی این پارک فناوری آغاز 
شــده، به طوری که طراحی و معماری داخلی آن در حال انجام 
است، تصریح کرد: امیدواریم نخستین استارت آپ ها قبل از پایان 
امسال در پارک فناوری منطقه ری مستقر  شوند. در این پارک 
شرکت های دانش بنیان و استارت حوزه نفتی می توانند فعالیت 
کنند.بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در آیین گشایش نخستین 
رویداد توسعه فناوری ویژه اقالم پرمصرف صنعت گاز در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در جمع مدیران 
ارشــد صنعت گاز و شرکت های دانش بنیان، گفت: »راه اندازی 
رویداد توسعه فناوری نیازمند اراده جدی مدیریت هاست، زیرا 
درصورتی که مدیریت ها خودشان اهتمام کنند، پیگیر باشند و 

وقت بگذارند بیش از ۷۰ درصد از کار انجام می شود.

عملکرد دولت  های تدبیر و امید به روایت رئیس جمهور
  بودجه سال آینده، بودجه استقامت و مقابله با تحریم هاست

  امیدوارم مردم بهترین ها را برای مجلس یازدهم انتخاب کنند

زنگنه در آیین گشایش نخستین رویداد توسعه فناوری ویژه عنوان کرد
حمایتوزارتنفتازشرکتهایدانشبنیان

قاچاق بنزین بسیار کم است
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انتصابسرپرستروابطعمومی
شرکتنفتفالتقارهایران

علیرضا سلمان  زاده مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران در 
حکمی، حسینعلی اسماعیلی را به عنوان سرپرست روابط عمومی 
این شــرکت منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت 
فالت قاره ایران، در این حکم خطاب به آقای اسماعیلی آمده است: 
»با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب 
این حکم به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب می شوید. امید 
اســت با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای متخصص 
و کارآمــد آن واحــد، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشــید«. 
حسینعلی اسماعیلی متولد ۱۳۵۰ شهر قم دارای مدرک تحصیلی 
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است. وی در سال ۱۳۷۷ به استخدام 
صنعت نفت درآمد و از ســال ۱۳۸۶ تاکنون رئیس بررســی منابع 
در مدیریــت تدارکات و امور کاال بوده اســت. از دیگر ســمت های 
وی می توان بــه رئیس کمیته ویژه فنی - بازرگانی شــرکت ملی 
نفت ایران، نماینده شــرکت نفت فالت قاره ایران در کمیته ساخت 
داخل تجهیزات صنعت نفت، عضویت در کمیته ارزیابی صالحیت 
مناقصه گران دستگاه مرکزی شرکت ملی نفت ایران و دبیر کمیته 

مزایده های شرکت نفت فالت قاره ایران، اشاره کرد.

دکترخدادادغریبپورسیاستهای
ایمیدروبرایزنجیرهفوالدرابرشمرد

.رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: سیاست این سازمان در زنجیره 
فوالد این اســت که شــرکت های معدنی به دنبال رشد اکتشاف، 
افزایش ذخایر ماده معدنی و استخراج باشند و  شرکت های فوالدی، 

افزایش سرمایه و رشد ارزش افزوده را پیگیری کنند.
به گــزارش روابط عمومی ایمیدرو، دکتر خــداداد غریب پور که 
ظهر روز گذشــته و پس از بازدید از فوالد هرمزگان در منطقه ویژه 
خلیج فارس ســخن می گفت، افزود: تولید محصول با ارزش افزوده 
باال و زمینه سازی توسعه صنایع پایین دستی فوالد ازجمله اقدامات 
اصلی شرکت هایی است که ایمیدرو  مدیریت مجامع ساالنه آن ها را 
برعهده دارد. وی با بیان اینکه این سیاســت در شرکت های معدنی 
تحت مدیریت ایمیدرو نیز اجرایی می شود، افزود: ظرفیت اکتشاف 
و استخراج در خدمت زنجیره فوالد قرار می گیرد. غریب پور تصریح 
کرد: امسال سرمایه فوالد مبارکه به ۲۱ هزار میلیارد و فوالد هرمزگان 
)با رشــد ۸۰ درصدی( به ۲۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رســید. وی 
تأکید کرد: فوالد مبارکه امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان سود 
خواهد داشت. دکتر غریب پور تأکید کرد: ایمیدرو به دنبال هم افزایی 
و درعین حال حذف حرکت های هم عرض و قراردادن فعالیت های 
این زنجیره در طول یکدیگر است. وی یادآور شد: امسال تولید فوالد 
به ۲۸ میلیون تن می رسد و این امر لزوم توجه بیشتر به زنجیره و ایجاد 
تعادل را بیشتر کرده است. رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین با 
اشاره به فراهم سازی امکانات برای توسعه صنایع مستقر در منطقه 
ویژه خلیج فارس گفت: در حــال حاضر ۱۷ کارخانه در این منطقه 

مشغول به کار هستند و ۱۸ پروژه نیز در دست اجرا است.
وی بــا بیان اینکه تعداد طرح ها، بیش از کارخانه های در حال کار 
هســتند، ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ تقاضا برای ســرمایه گذاری 
در منطقــه خلیج فارس وجود دارد. غریب پور خبر داد: قرار اســت 
ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله این منطقه از ۱۲ میلیون تن فعلی 
به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد. وی تنها را آبادانی کشور، کاهش فقر 
و فاصله طبقاتی را توســعه طرح هایی دانست که منجر به افزایش 
اشــتغال می شود. غریب پور ادامه داد: سرمایه گذاری ها با مشارکت 
بخش خصوصی انجام می شود و شرکت ها نیز نیروی انسانی و دانش 
برای توســعه صنایع معدنی را در اختیار دارند بنابراین مانع خاصی 
بــرای کاهش فقر و فاصله طبقاتی پیــش رو نداریم. پیش از غریب 
پور، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه و  فرزاد ارزانی 
مدیرعامل فوالد هرمزگان گزارشــی از وضعیــت تولید، فروش و 
صادرات فوالد هرمزگان ارائه دادند. این شــرکت سال گذشته سه 
گرید جدید شــمش معرفی کرد. میزان رشــد فــروش و صادرات 
فوالد هرمزگان در هشــت ماه امسال به ترتیب ۱۹ درصد و ۷ درصد 
رشــد یافت. در این مدت میزان کل فروش و  صادرات این شرکت از 

یک میلیون تن عبور کرد.

بانکپاسارگادبرایدانشآموزان،سپرده
سرمایهگذاریکوتاهمدتافتتاحمیکند

به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت دانش آموزی که بــرای دانش آموزان مقطع تحصیلی 
متوسطه افتتاح خواهد شد، می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت 
آموزش نوجوانان در خصوص انجام عملیات بانکی و همچنین ایجاد 
زمینه ی مناســب برای مدیریت هزینه  ها و شکل گیری استقالل 
آن ها در انجام امور بانکی و اقتصادی و توســعه دانش مالی و بانکی 
آن ها در آینده باشــد. بر اساس این خبر، بانک پاسارگاد در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، عالوه بر واریز مبلغ ۵۰۰ هزار ریال 
به عنــوان هدیه جهت افتتاح حســاب، هیچ گونه کارمزدی نیز در 
هنگام گشایش سپرده و صدور کارت اخذ نخواهد کرد. دانش آموزان 
با افتتاح این حســاب، کارت نقدی با عنوان »کارت دانش آموز« با 
طرح اختصاصی دریافت خواهند کرد. همچنین سود این سپرده، 
۱۰ درصد به صورت ماه شمار، مشابه با سایر سپرده های کوتاه مدت 
عادی، محاســبه و پرداخت خواهد شــد. گفتنی است شعبه های 
بانک پاســارگاد در سراسر کشور و مرکز مشاوره و اطالع رسانی این 
بانک به شــماره ۸۲۸۹۰ آماده ی پاسخگویی به سؤاالت و ارائه ی 

اطالعات تکمیلی هستند.

امتیاز100درصدیبانک
کشاورزیدر3شاخص
اختصاصیوزارتامور

اقتصادیودارایی
بانک کشــاورزی در ۳ شاخص اختصاصی 
از مأموریت هــای اصلی خود، به ۱۰۰ درصد 
موفقیــت رســیده و در ۲ شــاخص دیگر، 
امتیازهــای خود را به موفقیت کامل نزدیک 
کرده اســت. به گزارش روابط عمومي بانک 
کشاورزی، معاونت امور بانکی و بیمه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که وظیفه امتیازدهی 
در شاخص های اختصاصی یا مأموریت های 
اصلی نهادهــای تابعه را بر عهــده دارد، در 
جدیدترین بررســی های خود، اعالم کرده 
است، بانک کشاورزی در شاخص های قیمت 
تمام شده پول، نسبت کارمزد دریافتی به کل 
درآمدها و تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه 
)Core Banking( بــه امتیاز نهایی ۱۰۰ از 
۱۰۰ رســیده و ۱۰۰ درصد موفق بوده است. 
بر اســاس این گــزارش، بانک کشــاورزی، 
در شــاخص های نسبت تســهیالت به کل 
سپرده )پس از کسر سپرده قانونی( و نسبت 
تراکنش های غیرحضوری به کل تراکنش ها، 
به ترتیب به امتیازهای نهایی ۹۶.۴۷ و ۹۶.۹۲ 

رسیده است.

اعطایتسهیالتبهزلزلهزدگان
آذربایجانشرقیدربانکملت

بانک ملت به زلزله زدگان استان آذربایجان 
شرقی، تســهیالت حوادث غیرمترقبه اعطا 
می کند. به گــزارش روابــط عمومی بانک 
ملــت، به موجب نامه بانک مرکزی، با مصوبه 
هیئت مدیره بانک ملت و در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، این بانک به آسیب 
دیدگان ناشــی از زلزله اســتان آذربایجان 
شــرقی، ۴۳۵ میلیــارد ریال تســهیالت 

ارزان قیمت پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک ملت ۶۰۰ فقره 
تسهیالت ۴۰۰ میلیون ریالی بازسازی اماکن 
مسکونی روستایی، ۳۰۰ فقره تسهیالت ۱۵۰ 
میلیون ریالی تعمیر اماکن مسکونی و تجاری 
شــهری و روســتایی، ۶۰۰ فقره تسهیالت 
۱۵۰ میلیون ریالی تأمین لوازم معیشــتی 
و ۴۰۰ فقره تســهیالت ۱۵۰ میلیون ریالی 
به جایگاه های دامی آســیب دیده از زلزله در 

استان آذربایجان شرقی، اعطا خواهد کرد.
این تسهیالت با معرفی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی برای جبران خسارات ناشی از زلزله 
اســتان آذربایجان شرقی به آسیب دیدگان 

پرداخت خواهد شد.

»اپلیکیشن60«،تضمین
امنیتاینترنتیمشتریان

بانکملیایران
روزانه ۱۰ میلیون تراکنش با رمز دوم توسط 
مشــتریان بانک ملی ایران انجام می شود. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بسیار 
گزارش شــده که به دلیل اســتفاده کاربران 
از صفحات بانکی تقلبی در بســتر اینترنت، 
اطالعات کارت آن ها ســرقت شده و حساب 
آن ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. رمز 
دوم یکبار مصرف راه چنین سوءاستفاده هایی 
را می بندد، چراکه این رمز برای مدت بســیار 
کوتاهی معتبر است و تنها با یک بار استفاده 
از آن، باطل می شــود. بانک ملــی ایران نیز 
اپلیکیشــن ۶۰ را به منظور تولید رمز یکبار 
مصرف برای مشــتریان خود طراحی کرده 
است.این اپلیکیشــن می تواند امنیت روزانه 
حدود ۱۰ میلیون تراکنش مبتنی بر اینترنت 
مشــتریان بانک ملی ایــران را که از رمز دوم 
استفاده می کنند، تضمین کند. اول دی ماه 
به عنوان آخرین مهلت توسط بانک مرکزی 
برای پایان اســتفاده از رمزهــای دوم ثابت 
در نظر گرفته شــده است. بانک ملی ایران با 
هدف کاهش مشکالت برای مشتریان بعد از 
تاریخ الزامی شدن رمزهای دوم پویا، با ایجاد 
روش های متنوع فعال ســازی، ساعت کاری 
شعب خود برای راهنمایی و نصب اپلیکیشن 
نیز افزایــش داده و همچنین در پایگاه های 
شــبانه روزی و شهاب بانک نیز کارشناسانی 

برای راهنمایی مستقرشده اند. 

اخبار گزارش اخبار



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

بخشی از اسناد مربوط به رهبر معظم انقالب برای نخستین بار امروز در نمایشگاه تاریخ محلی خراسان در کتابخانه ملی رونمایی می شود. یکی از 
این اسناد که مربوط به سال ۱۳۴۵ است برای نخستین بار در هفتمین نمایشگاه تاریخ محلی موزه کتاب و میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران در معرض دید عموم قرار می گیرد. همچنین اصل دست نوشــته حضرت آیت  اهلل خامنه ای در ذیل یکی از شــماره های مجله گنجینه )از 
مجالت چاپ شــده ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران( در این نمایشگاه قابل مشاهده اســت. از دیگر اسناد مربوط به رهبر معظم انقالب در این 
نمایشگاه می توان به دست نوشته دیگری از ایشان در نخستین صفحه از کتاب مجمع االصناف )شهرآشوب( که در سال ۱۳۷۵ از سوی مقام معظم 
رهبری به کتابخانه ملی ایران اهدا شــد، اشاره کرد. در کنار دست نوشته های رهبر معظم انقالب اسالمی، عکس هایی از حضور ایشان در تظاهرات 
سال ۱۳۵۷ در مشهد مقدس نیز به چشم می خورد. آیین گشایش هفتمین نمایشگاه استانی موزه کتاب و میراث مستند ایران با عنوان »خراسان 

ســرزمین خورشید« امروز )دوشنبه ۱۸ آذرماه( ساعت ۱۲:۳۰ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

غالمرضا فرجی، ســخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات جلسه دیروز )یکشنبه ۱۷ آذرماه( این شورا گفت: قرارداد فیلم سینمایی »تیغ 
و ترمه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد در گروه آســتارا ثبت شــد و این فیلم از چهارشنبه، بیستم آذر اکران می شود و نمایش فیلم »معکوس« در 
یک سالن دیگر آستارا ادامه خواهد داشت. قرارداد فیلم »زیر نظر« مجید صالحی نیز در گروه سینمایی آستارا بعد از »تیغ و ترمه« ثبت شده است.به 
گفته وی نمایش فیلم »ماجرای نیمروز، رد خون« محمدحسین مهدویان با توجه به کف فروش در سینما آزادی طبق آیین نامه می تواند تا سه هفته 
دیگر ادامه داشــته باشد، اما بر اساس درخواست توزیع کننده فیلم »جان دار«، تهیه کننده  »ماجرای نیمروز، رد خون« موافقت کرد فیلم »جان دار« 
به کارگردانی حســین امیری دوماری و پدرام امیری هم زمان با این فیلم از چهارشــنبه بیستم در گروه آزادی اکران شود. در این جلسه همچنین به 
سینماهایی که آثار کودک اکران دارند و موظف به نمایش یک سانس از ساعت ۱۵ تا ۱9 هستند، تأکید دوباره شد. فیلم »بیست وسه نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری از بیستم آذرماه اکران می شود و هرزمانی که »چشم و گوش بسته« تعویض شد، در گروه باغ کتاب جایگزین می شود؛ البته فعاًل اکران 

فیلم »چشم و گوش بسته« بر اساس کف فروش هفتگی باغ کتاب ادامه دارد.

اکران سه فیلم جدید از چهارشنبهرونمایی از اسناد مربوط به رهبر معظم انقالب در کتابخانه ملی

الیحه بودجه ســال آینده کشور که شامل 
بودجه عمومی ســال ۱۴۰۰ نیز هســت، به 
مجلــس ارائه شــده و در دو بخش ســینما و 
تئاتر، افزایش رقم خاصی در بودجه مشاهده 
نمی شود. بر اساس پیوست های ارائه شده در 
این الیحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که 
بودجه مصوب هزینه ای آن برای سال 9۸، ۲۱ 
هــزار و ۸۲۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال بود، 
برای ســال 99، بدون محاسبه آنچه به عنوان 
یارانه خواهد گرفت، ۲۴ هزار و ۳۱۵ میلیارد و 
۵۳۰ میلیون ریال بودجه پیشنهاد داده است. 
با توجه بــه این رقــم در کل وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی، برآورد هزینه ای ســال 
۱۳99 برای آنچه به عنــوان »برنامه حمایت 
و گســترش هنرهای نمایشــی« اعالم شده، 
۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان تعیین شــده، 
درحالی کــه مصوب بودجه امســال تئاتر ۸۲ 
میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان بوده است. از این 
بودجه هم طبق اعالم مدیــران تئاتری فقط 
حدود ۲۰ درصد تابه حال داده شده و از ابتدای 
امســال دســت کم نزدیک به هفت میلیارد 
تومان بدهی روی دســت اداره کل هنرهای 
نمایشــی بابت حمایت از گروه های نمایشی 
و برگزاری جشنواره ها مانده است.حمایت از 

برگزاری جشنواره ها و همایش های مربوط به 
نمایش، حمایت از تولید و اجرای نمایش های 
صحنه ای، ســنتی و آیینی و توزیع در شبکه 
نمایــش خانگی، نظــارت بــر فعالیت های 
نمایشــی، صدور مجوز، کمک به فعالیت های 
تئاتر موزه عروســکی، کمک به مؤسســات 
مراکز، انجمن ها، کانون ها، تشکل های صنفی 
وابسته و خانه تئاتر از برنامه های تشریح شده 
در زیرمجموعه »حمایت و گسترش هنرهای 

نمایشی« است.
دراین بین برای کمک بــه بنیاد فرهنگی و 
هنری رودکی هم مثل قبل ردیف جداگانه ای 

در ذیــل برنامه های تئاتر گنجانده شــده که 
9 میلیــارد تومان از بودجــه تئاتر به آن تعلق 
می گیرد، درحالی که ســال قبــل این رقم ۷ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود. همچنین 
از برنامه های مشخص شــده، حمایت جدا از 
خانه تئاتر به همراه راه اندازی موزه حذف شده 
است؛ اما برای ســازمان امور سینمایی، ۲۱۰ 
میلیــارد تومان در الیحه بودجه ســال آینده 
در نظر گرفته شــده که این رقم در الیحه سال 
قبل ۲۰۵ میلیارد تومان بود.در بخش برآورد 
هزینه ای ســال 99، ۱۳۳ میلیارد تومان آمده 
و در بخش تملک دارایی های ســرمایه ای رقم 

۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده 
اســت. در بین برنامه هایی کــه برای بخش 
ســینما تعریف شــده، ۱۷ میلیارد تومان به 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر اختصاص دارد. 
همچنین بــرای صیانت از آثار ســینمایی و 
جلوگیــری از تکثیر غیرمجــاز آن ها که این 
روزهــا موضوعی داغ در سینماســت، ۷۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. برای 
حمایت از صنعت انیمیشــن هم ۱۲ میلیارد 
تومان بودجه تعریف شــده، ولــی بااین حال 
مهم این اســت که چقدر از این رقم درنهایت 

تخصیص پیدا می کند.

سهم سینما و تئاتر از الیحه بودجه سال ۱۳۹۹

www.setaresobh.ir فرهنگ و هنر06 دوشنبه  18  آذر 1398   شماره 1227

۹4

جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی 
به »هفت و نیم« رسید

هشتمین دوره جشنواره فیلم پارســی ۴ تا ۸ دسامبر در سیدنی 
اســترالیا برگزار شــد و جایزه بهترین فیلم خود را به فیلم »هفت و 
نیم« ساخته برادران محمودی اهدا کرد. هیئت داوران ضمن تقدیر از 
نقش آفرینی تأثیرگذار بازیگران فیلم، جایزه را به نوید محمودی اهدا 
کردند.نوید محمودی که در این مراســم حضور نداشت در ویدئویی 
که از او پخش شــد ضمن قدردانی از هیئت داوران و برگزارکنندگان 
با ابراز خرســندی از حضور فیلم در این جشنواره بیان کرد: احساس 
می کنم مسئله زنان و دختران دغدغه اصلی امروز جوامع باشد و آنها 
هم باید صاحب حق واقعی خود در جامعه باشند. بعد از فیلم »رفتن« 
در سال ۲۰۱9 این دومین حضور نوید محمودی با فیلم »هفت و نیم« 
در جشنواره فیلم پارسی استرالیا بود که هردو فیلم جایزه اصلی را از 
این جشــنواره دریافت کرده اند.فیلم »هفت و نیم«  ماجرای زندگی 
هفت دختر افغانی و ایرانی را در هفت اپیزود به صورت سکانس پالن 
روایت می کند. ازجمله فیلم های حاضر در این جشــنواره می توان 
» ناگهان درخت« ســاخته صفی یزدانیان، »خانه پدری« ســاخته 
کیانوش عیاری، »بنفشــه آفریقایی« ساخته مونا زندی، »روزهای 
نارنجــی« ســاخته آرش الهوتی، »طال« پرویز شــهبازی، »رضا« 
احمدرضا معتمدی، »پرورشگاه« شهربانو سادات، » قسم« ساخته 
محسن تنابنده، »اتاق تاریک« ساخته روح اهلل حجازی و ... را نام برد.

خبر
گزارش

برگزیدگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹
»سوُگلی« بهترین فیلم جوایز اروپا شد

مراسم سی و دومین دوره جوایز فیلم اروپا در شهر 
برلین برگزار شد و فیلم »سوُگلی« با کسب هشت 
جایــزه ازجمله بهترین فیلــم و کارگردانی برنده 
بزرگ این جوایز نام گرفت. این فیلم به کارگردانی 
»یورگس النتیموس« که در اسکار ۲۰۱9 نیز در 
۱۰ شاخه نامزد کسب جایزه بود و درنهایت جایزه 
اســکار بهترین بازیگر زن )اولویا ُکلمن( را به خود 
اختصاص داده بود، در جوایز فیلم اروپا ۲۰۱9 نیز 
در شاخه بهترین بازیگر زن، بهترین فیلم کمدی 
و همچنین شاخه های فنی فیلم برداری، تدوین، 

طراحی لباس و چهره پردازی برگزیده شد. 
فیلم »درد و شکوه« ساخته »پدرو آلمادوار« که 
در کنار »یک افسر و یک جاسوس« به کارگردانی 
»پوالنســکی« و »خائن« از »مارکــو بلوچیو«، 
بیشترین تعداد نامزدی را کسب کرده بود، توانست 
جایــزه بهترین بازیگر مرد )آنتونیــو باندراس( و 
همچنین جایزه بهترین طراحی تولید را کســب 

کند.
اما چهره جنجالی و حاشیه ساز جوایز فیلم اروپای 
امسال »رومن پوالنســکی« بود که با فیلم »یک 
افسر و یک جاسوس« در چهار شاخه بهترین فیلم، 
کارگردانی، فیلم نامه و بازیگر مرد )ژان دوژاردن( 
نامزد کسب جایزه بود، اما به سبب اتهامات اخالقی 
مطرح شده اعتراضاتی به حضور او در میان نامزدها 
شده بود و بســیاری خواهان حذف او از این جوایز 
بودند. فیلم »پوالنســکی« که در جشنواره ونیز 
توانســت جایزه بزرگ هیئت داوران را از آن خود 
کنــد، درنهایت در جوایز فیلــم اروپا به طورکلی 

نادیده گرفته شد و دست خالی مراسم را ترک کرد. 
فهرست کامل برندگان سی و دومین دوره جوایز 

فیلم اروپا به شرح زیر است:
*   بهترین فیلم: سوُگلی / یورگس النتیموس

* بهتریــن کارگردانی: یورگــس النتیموس / 
سوُگلی

* بهترین بازیگر زن: اولیویا ُکلمن / سوُگلی
* بهترین بازیگر مرد: آنتونیــو باندراس / درد و 

شکوه
* بهترین فیلم نامه: سلین سیاما / پرتره یک بانو 

در آتش
* بهتریــن فیلــم کمدی: ســوُگلی / یورگس 

النتیموس
* بهترین مستند: برای سما / والد الکاتب

* بهتریــن انیمیشــن: بونوئــل در هزارتوی 
الک پشت ها / سالوادور سیمو

* جایزه فیپرشی )انجمن بین المللی منتقدان 
فیلم(: بینوایان / الج لی

* بهترین فیلم برداری: روبی راین / سوُگلی
* بهترین تدوین: یورگس ماوروســاریدیس / 

سوُگلی
* بهترین طراحی تولید: درد و شکوه

* بهترین طراحی لباس: سوُگلی
* بهترین چهره پردازی: سوُگلی

* بهترین موســیقی متن: جان گرتلر/ خرابکار 
سیستم

* بهترین جلوه های ویژه: درباره پایان ناپذیری
* بهترین صدا: شب ۱۲ ساله 

* بهترین فیلم کوتاه: هدیه کریسمس / بوگدان 
مورسانو

* جایزه یک عمر دســتاورد ســینمایی: ورنر 
هرتزوگ

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۰۷۷۳۱۳۱۸۳۴۳- ۰۷۷۳۱۳۱۸۳۳۴ تماس حاصل فرمایند.

شماره مجوز: 1398.5602 نوبت اول

رشکت ملی گاز اریان
 رشکت مجتمع گاز اپرس جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
تقاضای شماره AZ-9۸۰۰۳۰۵ مناقصه شماره 9۸/۰۵۸شماره تقاضا و مناقصه

“VIBRO CONTROLER”شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 6۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
 ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی.نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

در صورت تمایل به واریز وجه نقد به حساب شماره )۰۱۰۸۰۸۸۲۸۲۰۰۲ به نام شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه 
ششم بانک ملی ایران کد ۷۷۲۵ شعبه بندر عسلویه(

۱۳9۸/۱۱/۱۲تاریخ گشایش پاکات فنی۱۳9۸/۱۰/۱۵تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 
۱۳9۸/۱۱/۲۲تاریخ گشایش پاکات مالی۱۳9۸/۱۰/۲۸آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه ششم- ساختمان آدرس و تلفن مناقصه گزار
 انبار- امور کاال

کارشناس خرید: علیزمان آقایی تلفن: ۸۳۴۳



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

بر اســاس الیحه بودجه ۹۹ مالیات بر فروش و مصرف ســیگار نسبت به رقم تعیین شــده در قانون بودجه سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۳۳.۴ درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش ایســنا، طبق الیحه بودجه سال ۹۹ که دیروز )هفدهم آذرماه( رئیس جمهوری آن را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کرد، مجموع مالیات بر فروش ســیگار در ســال آینده ۸۰۸ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸ این رقم ۶۳۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود ۲۸ درصدی این مالیات است. همچنین در 
بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار ۲۰۰۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم ۱۵۰۰ میلیاردی در قانون بودجه 
ســال جاری حدود ۳۳.۴ درصد افزایش داشــته است. این در حالی است که اخیرا بحث بر سر افزایش مالیات بر سیگار بین وزارت بهداشت و انجمن 
تولیدکنندگان محصوالت دخانی باال گرفته بود؛ به طوری که دســت اندرکاران وزارت بهداشت معتقد بودند بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت 
بنزین می توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما تولیدکنندگان سیگار می گفتند که این رقم کم تر است و در ضمن افزایش 

مالیات بر سیگار منجر به افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور می شود.

عوارض خروج از کشــور در ســال آینده ۲۶۴ هزار تومان تعیین شــده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ هزار تومان افزایش دارد. به گزارش ایسنا، در 
الیحه بودجه ســال آینده پیش بینی شــده تا عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد در حالی که در سال جاری ۲۲۰ هزار تومان پیش بینی 
شــده بود. بر این اســاس، عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض 
خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شــده اســت. اما در مورد زائران اربعین در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده زائرانی که 
از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه همان سال از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف 
باشند.  در خارج از زمان تعیین شده برای زائران اربعین، عوارض خروج هوایی زائران اربعین ۴۵ هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی آنها ۱۵ هزار 
تومان است.همچنین در سال آینده عوارض خروج از کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول 
سال اخذ خواهد شد. منظور از افراد مرزنشین، کسانی هستند که در روستاها و شهرهای مرزی ساکن بوده و بررسی و تایید آن برعهده سامانه بانک 

اطالعات مرزنشینان وزارت کشور طبق شماره ملی و کد پستی آنها است.

افزایش ۴۰ هزار تومانی عوارض خروج از کشورمالیات بر سیگار افزایش یافت
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تأکید بر تسریع در اتصال مجتمع بندری 
کاسپین به خط ریل سراسری و تقویت 

کریدور چین، قزاقستان، ایران
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، دکتر محمدولی روزبهان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
ســازمان با مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در دفتر کار 
وی دیدار کرده و در خصوص مهم ترین طرح های مشترک همکاری 
فی مابین بــه بحث و تبادل نظــر پرداخت. رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با بیان اینکه اتصال 
مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری فقط اتصال یک بندر به 
شبکه ریلی کشور نیست، بلکه بنادر حوزه خلیج فارس کشورمان که 
متصل به این شبکه ارتباطی هستند نیز به این بندر مهم کشورمان در 
شــمال کشور وصل می شوند تا زیرساخت های الزم برای بهره گیری 
از حمل ونقل ترکیبی کاال میان کشــورهای همسایه و واقع شده در 
کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان تکمیل گردد. وی به بیان 
برنامه های سازمان متبوع خود در راستای افزایش مراودات کشورمان 
از طریــق کریدورهای بین المللی به ویژه کریدور چین، قزاقســتان، 
ایران که با محوریت این منطقه ایجاد شــده پرداخت و اظهار داشت: 
در آینده نزدیک نیز نخستین محموله در مسیر کریدور شمال جنوب 
)نستراک( از مبدأ هندوستان به جنوب کشور ورود کرده و بعد از عبور 
از داخل کشــور، از طریق بندر کاســپین به بندر آستراخان ترانزیت 
می شود، محموله ای که اولین گام برای عملیاتی سازی کریدور مزبور 
محسوب می شود. گفتنی است اتصال خط ریل سراسری از ایستگاه 
پیربازار رشت به منطقه )به طول حدود ۱۱ کیلومتر( جزو دستورات 
و تأکیدات مکرر رئیس جمهور بوده و تفاهم نامه ساخت این مسیر نیز 
با حضور دکتر روحانی در آخرین ســفر به استان منعقد شد و کریدور 
چین، قزاقستان، ایران نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت 
رسمی شروع به کار کرد موضوعاتی که بیانگر توجه عالی ترین مقامات 
کشوری به اهمیت اتصال خط ریلی و نقش این کریدور دارد، از سوی 
دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی توافقنامه های متعددی را با بخش های 
مختلف وزارت راه، من جمله ســازمان بنادر و دریانوردی و شــرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور منعقد نموده و چندی 
پیش نیز در دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری دو کشور ایران 
و قرقیزستان، توافق شد که این منطقه به عنوان محور توسعه مناسبات 
مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد قرقیزستان به ایفای نقش بپردازد.

افتتاح هشت پروژه سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد ارس

هم زمان با ســفر دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
حضور اســتاندار آذربایجان شــرقی و نماینده مردم مرند و جلفا در 
منطقه آزاد ارس، ۸ پروژه ســرمایه گذاری در این منطقه افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، 
چهار پروژه در بخش صنایع، سه پروژه در بخش کشاورزی و دو پروژه 
در بخش گردشــگری ارس روز گذشته در ارس افتتاح شد. مجموع 
سرمایه گذاری هشت پروژه هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال بوده که ۹۱ هزار 
میلیــارد در بخش صنایع، ۲۵۳ میلیارد ریال در بخش کشــاورزی و 
۱۱۰ میلیارد ریال در بخش گردشــگری است. با افتتاح این پروژه ها 
۲۲۱ نفر به مجموع اشــتغال زایی در منطقه افزوده شد که در بخش 
صنایع ۸۹ نفر، در بخش کشــاورزی ۱۲۴ نفر و هشــت نفر در بخش 

گردشگری می باشد.

 درخشش دانش آموزان چابهاری 
در مسابقات انیمیشن هاربین چین

ســه دانش آموز ایرانی عناوین برتر بخش انیمیشن مسابقات آثار 
برجســته هنر دانش آموزی ۲۰۱۹ هاربین چین را کسب کردند. به 
گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از 
روابط عمومی کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در گوانجو، در این 
مسابقات که از ســوی دانشکده رسانه دانشگاه هاربین و با مشارکت 
انجمن علم و فناوری این شهر برگزار شد، سه دانش آموز چابهاری سه 
عنوان برتر این مسابقات را کسب کردند. بر اساس این گزارش، عنوان 
اول این مسابقات به »ســتیال خانزهی« اختصاص یافت و »ابراهیم 
ســتوده« و »امیرعلی دژکام« نیز به ترتیب مقام های دوم و ســوم را 
کسب کردند. ازنظر گروهی نیز تیم ایران در رده اول بخش نقاشی این 
مسابقات قرار گرفت. در این جشنواره دانش آموزان چابهاری با ۴۲۴ 

شرکت کننده از کشورهای دیگر به رقابت پرداختند.  

قشم رتبه دوم پروازی بین 
 مناطق آزاد کشور 

را به خود اختصاص داد
هم زمــان بــا روز جهانــی هواپیمایــی، 
مدیرعامل شرکت توســعه مدیریت بنادر و 
فرودگاه بین المللی قشــم از کسب رتبه دوم 
حجم پروازی فرودگاه بین المللی قشم در بین 
مناطق آزاد کشور خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم، جعفر 
پاکنژاد ضمن تبریک روز جهانی هواپیمایی به 
تمامی فعاالن این عرصه اظهار کرد: فرودگاه 
بین المللی قشم در بین ۸۳ فرودگاه  موجود در 
کشور به لحاظ حجم پرواز در رتبه هفدهم، در 
بین استان ها رتبه چهاردهم و در بین مناطق 

آزاد بعد از کیش در جایگاه دوم قرار دارد.
وی با اشــاره به آمار پروازهای این فرودگاه 
از ابتدای سال تا انتهای آبان ماه گفت: حجم 
پروازی این فرودگاه بــا دو هزار و ۳۵۸ پرواز 
داخلی رفت وبرگشت، نسبت به زمان مشابه 
در ســال گذشــته، ۵ درصد افزایش داشته 
اســت. به گفته مدیرعامل شــرکت توسعه 
مدیریت بنادر و فرودگاه بین المللی قشم، این 
رشــد حجم پروازی در جزیره گردشگرپذیر 
قشــم در حالی صورت گرفته که به واسطه 
شــرایط اقتصادی در ماه های اخیر، بیشتر 
فرودگاه های کشــور با کاهــش تعداد پرواز 
مواجه بوده اند. پاکنژاد ادامه داد: شــهرهای 
تهران، اصفهان، مشهد و شیراز، چهار مقصد 
پروازهای داخلی جزیره هستند. وی از انجام 
۴۱۸ پرواز خارجی از ابتدای امســال تا پایان 
آبان ماه خبر داد و افزود: قشم در حال حاضر 
به مقاصد دبی و مســقط پرواز دارد و با توجه 
به ظرفیت باالی گردشگری جزیره، در تالش 
هستیم تا پایان ســال جاری، مسیر پروازی 

قشم به دوحه را نیز راه اندازی کنیم.

سه عضو ناظر شورای شهر 
در سازمان های شهرداری 

تبریز انتخاب شدند
سه عضو شورای شهر تبریز به عنوان عضو 
ناظر در سازمان های سیما، منظر و فضای سبز 
شهری، سازمان مدیریت پسماند و سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز 
انتخاب شدند. به گزارش شهریار، روز گذشته 
در صد و پنجاهمین جلســه علنی شــورای 
شهر تبریز با رأی اعضای شورای شهر تبریز، 
عبداهلل تقی پور به عنوان عضو ناظر ســازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری منصوب شد. 
همچنین با انتخاب اعضای شورای شهر تبریز، 
کریم صادق زاده به عنوان عضو ناظر سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری تبریز تعیین شد. 
فرج محمدقلیزاده نیز در این جلسه شورای 
شــهر تبریز به عنوان عضو ناظر شورای شهر 
در ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری تبریز انتخاب شد.

7 روستای کوهستانی شرق 
مازندران گازدار شد

 طی آئینــی با حضور اســتاندار مازندران 
و جمعی از مســئوالن استانی و محلی طرح 
گازرسانی به ۷ روســتای کوهستانی شرق 
مازندران به بهره برداری رســید. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران، 
»جعفر احمدپور« مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان، روز پنج شــنبه در آییــن افتتاح و 
بهره برداری از این طرح ها در روستای غریب 
محله بهشهر گفت: طرح گازرسانی به هفت 
روستای غریب محله، گالش محله، چالکده، 
ولم، شیرداری، پرکال و ســورک با اعتباری 
بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرایی شــد. وی 
افزود: با افتتاح این طرح بیش از ۷۵۰ انشعاب 
نصب و ساکنان ۵۰۰ خانواری این روستاها از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. احمدپور 
تصریح داشت: گازرســانی به ۱۵۱ روستای 
شرق مازندران از سال ۹۵ اجرایی شده است 
و تاکنون حدود ۵۸ روستای شرق مازندران 
در مناطق کوهستانی از این نعمت برخوردار 
شــدند و تا پایان سال آینده گازرسانی به این 
روستاها به اتمام می رسد. مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران بیان داشــت: باید تالش شود تا 
از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری شــود و 

رعایت نکات ایمنی در دستور کار باشد. 

اخبار گزارشاخبار

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات روز 
گذشــته در نشســت هماهنگی بین مراکز 
آپا )آگاهی رســانی، پشــتیبانی، امداد برای 
آســیب پذیری ها و حوادث امنیتی سایبری(، 
ادارات کل ارتباطــات فنــاوری اســتان ها و 
مســئوالن فناوری اطالعات استانداری های 
کشــور بابیان اینکه برخی تصورشان از حوزه 
امنیت این است که اگر مجهز به سیستم های 
امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می شد، گفت: 
معموالً سازمان هایی با چنین تفکری از جایی 
ضربه می خورند که تصورش را ندارند. آیا همه 
دیوارها و محیط ورودی ســازمان را می شود 
حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه 
را نگهبــان و دوربین و سیســتم های امنیتی 
گذاشــت؟ هزینه اداره مجموعه ای با چنین 

تفکری بسیار زیاد خواهد بود.
محمدجــواد آذری جهرمی بابیان اینکه در 
حوزه امنیــت دو نوع تهدید وجود دارد، گفت: 
یک تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده های 
ســازمان و تهدید دوم دسترسی افراد مجاز به 
داده های حســاس و محرمانه است که در این 
زمینه مبحثی تحت عنوان سطوح دسترسی یا 
مدیریت سطوح دسترسی وجود دارد؛ بنابراین 
اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه ای، 
مدیریت سطوح دسترسی است. مفهومش این 
می شود که در هر سازمانی تمام داده ها و تمام 
پردازش ها باید طبقه بندی شــده باشد. تمام 
افراد هم باید عنوان طبقه بندی داشته باشند. 
آن وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان 
مشخص می کند که آیا این فرد می تواند به این 
اطالعات دسترســی داشته باشــد یا خیر که 
بسته به محیط ها و مقررات گذاری ها متفاوت 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: چند درصد ســازمان ها از 
این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند؟ 
اصاًل در کشور ما مدیریت طبقه بندی اطالعات 
یعنی چه؟ ایــن به هم ریختگی و بی نظمی در 
مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه های 
مختلف کشور می بینیم و عمده درز اطالعات 
هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث 
دستبرد به برخی بانک ها مطرح شده و عده ای 
مدعی شده اند که بانک ها هک شده اند، این در 
حالی اســت که بانک ها هک نشده بودند بلکه 
پیمانکار فنی سابق یک مجموعه، از اطالعاتی 
که به آن ها دسترسی داشت نسخه پشتیبان 
گرفته بود و اکنون با دسترســی به این نسخه 
در حال تهدید و باج گیری اســت. اگر برای آن 
ســازمان مدیریت ســطوح امنیتی مهم بود، 
فکــر می کنید اجــازه می داد کــه مدیر فنی 
نسخه ای از اطالعات را در اختیار داشته باشد؟ 
این مجموعه ها به مدیریت ســطوح امنیتی 
دسترســی اطالعات اهمیت نمی دهند، بعد 
که دچار مشکل می شوند انتظار دارند که مرکز 

ماهر تمام مشکالتشان را برطرف کند.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه عمده شــکایت 
عموم مــردم و مراجع آنان به مراکز انتظامی با 

موضوع کاله برداری های مالی در فضای مجازی 
اســت و این مسئله رتبه نخست شکایت ها در 
حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده 
است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می شود این 
اســت که برای مقابله با این کاله برداری ها چه 

اقدامات پیشگیرانه ای انجام شده است؟
آذری جهرمــی با تأکید بــر اینکه دالیل و 
علل وجــود ناامنی الزاماً بــه خاطر در اختیار 

نداشتن سیستم فنی نیست، گفت: برخی فکر 
می کنند مشکالت جامعه شناسی، اجتماعی 
و ســهل انگاری ها و درست نبودن فرایندهای 
اداری را می شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری 
از مسئوالن هم همین عادت را پیداکرده اند که 
هر جا به مشــکلی برمی خورند فکر می کنند 
با یک دکمه یا با یک ســامانه می توانند تمام 
مشکالت مملکت را برطرف کنند. درحالی که 
مشکالت امنیتی این گونه قابل حل نیست. اگر 
فرایندی به لحاظ فنی خوش ســاخت نباشد 
نباید از آن انتظار داشت که امن و ایمن باشد. از 
فرایند ناپایدار نمی شود انتظار پایداری داشت. 
البته این مسائل را مطرح نکردم که ما وظایف 
فنی خود را نادیده بگیریم. برای افزایش ضریب 
امنیت ما هم مسئولیت هایی بر عهده  داریم، اما 
باید بدانیم وجود مشــکالت امنیتی در فضای 

سایبری ناشی از نبود ســاختارهای مناسب 
است.

وی تأکیــد کرد: در یک ســازمانی به اصول 
اولیه امنیتی بی اعتنایــی کرده اند و اطالعات 
حجیمــی درز کرده یا دستکاری شــده، بعد 
می خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن 
مشکل بپردازند، معلوم است که شدنی نیست؛ 
بنابراین باید توجه داشته باشیم که اولین نکته 

پیاده ســازی رفتارهای سازمانی سالم و ایجاد 
تراکنش های خوش ســاخت در ســازمان ها 

است.
وزیر کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: شــما 
به عنــوان مدیران آپا در سراســر کشــور که 
مسئولیت دشــوار امنیت سایبری را بر عهده  
دارید باید در رابطه با علل بروز رخدادهای ضد 
امنیتی و دالیل این موضوعات برای مسئوالن 
مربوطه به روشــنی صحبت کنید تا در سطح 
استان این مسئوالن از آپا انتظار معجزه نداشته 
باشند.آذری جهرمی در ادامه گفت: کشوری 
که دوره ای ۳۰۰ هزار مشترک موبایل داشت 
و امروز رقم آن به ۷۰ میلیون مشترک رسیده 
طبیعی اســت که با افزایش تعداد مشترکان 
مشکالت مبتالبه آن افزایش یابد؛ اما می بینیم 
که مثاًل یک مســئول می گوید فضای مجازی 

به اولین حوزه شکایت های مردم تبدیل شده 
است. این دوســتان یا نمی دانند از چه حرف 
می زنند یا خود را به جهالت زده اند. امروزه همه 
وارد فضای مجازی شــده اند. معلوم است که با 
حضور بخش زیادی از مردم در این فضا شاهد 
افزایش بزه هم خواهیم بود؛ اما سؤال این است 
که شما به عنوان منتقد چه ساختاری را برای 
مقابله با سو استفاده ها ایجاد کرده اید. اینکه این 

فضا را تعطیل کنیم مسائل حل می شود.
وی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: 
بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشین باج افزار با تعداد نصب 
باال کشف شده است که اکثر این اپلیکیشین ها 
مربوط به فیلترشکن ها است. وقتی دقیق نگاه 
می کنیم می بینیم یک مافیایی، فیلترشــکن 
درســت می کند و عقبه همــان مافیا با عقبه 
مافیای ارزش افزوده یکی اســت. بعد که پای 
صحبت همین افراد می نشــینیم می گویند: 
بزرگ ترین مشــکل کنونی کشور اینترنت و 
فضای مجازی اســت و باید بــا آن مقابله کرد. 
تمام زندگی مــردم را می خواهند به هم بزنند 

تا کاسبی خود را راه بیندازند.
آذری جهرمی افزود: ما در برابر این جریانات 
هم وظیفه  داریم. البته می شــود در برابر این 
افراد مثل خودشان هوچی گری سیاسی کرد 
ولی با این روش ها کار حل نمی شــود؛ اما شما 
به عنوان متولیان امنیت سایبری وظیفه دارید 
که این مسئله را در حوزه مسئولیت خود تبیین 
کنید. امید عده زیادی در این کشور به ما است؛ 
بنابراین مراکز آپا باید دراین باره هم روشنگری 
کنــد. نکته آخر این اســت که مــا به عنوان 
سیاســت گذاران حوزه آی سی تی و مدیرانی 
که در حوزه اجرا هــم وظایفی داریم باید یک 
هم افزایی میان مرکز آپا، سازمان فناوری و سایر 
مراکز امنیت سایبری برقرار کنیم. اساساً اکنون 
یک حلقه مفقــوده ای در حوزه اتصال دانش با 

حوزه امنیت وجود دارد.
وی تأکید کرد: مثالً مرکز آپا گزارشــی ارائه 
می کند کــه ۱۷۰۰ باج افزار وجــود دارد که 
نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته اســت و 
یک پلت فــرم داخلی هم این بــاج افزارها را 
برای نصب قرار داده است. خب این گزارش ها 
را تهیــه می کنید و پایــش را انجام می دهید، 
اما ایــن گزارش ها و پایش ها چه ثمره ای برای 
مردم دارد؟ اینکه اطالع داده می شود این تعداد 
باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی 
مردم می شــود. باید حلقه هایی ایجاد تا پس 
از شناســایی امکان برخورد با باج افزارها هم 
ایجاد شود. باید مردم با مراکز امنیت سایبری 
ارتباط برقرار کنند و احساس اینکه یک جایی 
حواسش به امنیتشان است و در فضای مجازی 
بی پناه نیســتند به وجود بیاید تا یک شرکت 
ارزش افــزوده هم به خود این اجازه را ندهد که 

دست در جیب مردم کند.
در پایان این دیدار با حضور آذری جهرمی از 
برخی مدیران و فعاالن حوزه امنیت سایبری 

تقدیر شد.

پرده برداری از مافیای اینترنتی
  وزیر ارتباطات: برخی فکر می کنند با یک دکمه می توانند مشکالت کشور را برطرف کنند

  مشکالت کشور با تعطیل کردن فضای مجازی برطرف نمی شود

      ساختارهای امنیت سایبری و مراکز آپا باید به نفع مردم کار کنند و مردم 	 
احساس کنند که یک جایی حواســش به امنیتشان است و در فضای مجازی 

بی پناه نیستند
  اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه ای، مدیریت سطوح دسترسی است	 
  برخی فکر می کنند مشکالت جامعه شناسی، اجتماعی و سهل انگاری ها 	 

و درســت نبودن فرایندهای اداری را می شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از 
مسئوالن هم هر جا به مشکلی برمی خورند فکر می کنند با یک دکمه یا با یک 

سامانه می توانند تمام مشکالت مملکت را برطرف کنند
  وجود مشکالت امنیتی در فضای سایبری ناشی از نبود ساختارهای مناسب است	 
  یک مافیایی، فیلترشکن درست می کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای 	 

ارزش افزوده یکی است؛ بعد که پای صحبت همین افراد می نشینیم می گویند: 
بزرگ ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله 

کرد. تمام زندگی مردم را می خواهند به هم بزنند تا کاسبی خود را راه بیندازند

آخرین وضعیت مصوبه »تعیین محل تجمعات« از زبان رییس دیوان عدالت اداری
محمد کاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری با اشــاره 
به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات، 
گفــت: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررســی نکردیم که 
مصلحت این اســت کــه آیا مکانی برای تجمعات باشــد یا 
نباشــد؛ بلکه از حیث اینکه بــا قانون انطباق دارد یا خیر آن 

را بررسی کردیم.
محمدکاظم بهرامی در گفت وگو با ایســنا درباره اعتراض 
دولت بــه ابطال مصوبه هیات وزیــران درباره تعیین محل 
تجمعات و اینکــه آیا دیوان عدالت نســبت به رای صادره  
تجدیدنظــر خواهد کرد یا در این باره نیــاز به قانونگذاری 
است؟ گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده اند. طبق 
ایــن ماده »طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رســیدگی 
مجدد در هیات  عمومی، در موارد ادعای اشــتباه یا مغایرت 

با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مســتلزم اعالم اشــتباه از 
ســوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و 
مستدل بیســت نفر از قضات دیوان است«؛ لذا  هنوز اقدام 
خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده 
و این یک راه اســت. در واقع این راه هم در صورتی است که  
هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن خالف قانون 
است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون 
است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید 
ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و 
مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.

وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این اســت که دولت از 
طریق مجلس این قضیه را شــفاف کند. ابطال این مصوبه به 
معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس 
می توانند اعالم کنند و مجلس اگر صالح دانســت این کار را 

انجام می دهد. در مورد ســایر مصوبات هم این گونه است.  
در مورد مصوباتی که ابطال می شود مثال می گوییم مصوبه 
خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر 
قانون گفته در اختیار دســتگاه دیگری غیر از این که مصوبه 
را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد 
آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس 
می توانند آن را  انجام دهند و کار ســختی نیســت.بهرامی 
تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را  بررســی نکردیم 
که مصلحت این اســت که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا 
نباشــد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق  دارد  یا خیر آن 
را بررســی کردیم و باید قانونی اش کنند؛ لذا درخواست آن 
را دادند و اگر شــرایط فراهم باشد و زمینه ای برای ماده ۹۱ 
قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد 

این کار انجام می شود.

مفقودی برگ کمپانی 
اینجانب وحید میرزائی گاوبنده مالک ســواری پژو آر دی آی ۱۶۰۰ 
مدل ۱۳۸۳ رنگ یشــمی ســیر - روغنی به شــماره پالک ۷۹۹ ن 
۲۶ - ایران ۱۹ و شــماره موتور ۱۱۷۸۳۰۳۷۲۱۶ و شــماره شاسی 
۰۰۸۳۱۳۷۳۲۷ به علت فقدان اسناد فروش برگ کمپانی تقاضا رو 
نوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی 
نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شــرکت ایران خودرو واقع در شهرک پیکانشهر - ساختمان 
ســمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی سند کمپانی
 ســند کمپانی خودرو لیفان سواری ۶۲۰ رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۳۹۲ به شماره موتور LFB۴۷۹Q۱۲۰۷۰۱۹۷۴   و شماره شاسی 
NAKNF۴۲۲۲CB۱۱۰۲۷۶  بــه نــام  داوود فتحی نژاد با کد ملی 

۰۰۵۳۰۴۹۸۷۱  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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در رتبه بندی مطبوعات سال 1396

رتبه دهم ایران در تولید کربن

عالئم و عوارض اعتیاد به ورزش
ورزش، درمانی معجزه آسا برای بسیاری از امراض است، 
اما حتی زیاده روی در ورزش کردن هم می تواند پیامدهای 
منفی برای سالمتی به همراه داشته باشد. مشاهده هر یک 
از عالئمی که در ادامه به آن ها اشاره می شود یادآور این نکته 
است که زمان آن رسیده تا این نشانه ها جدی گرفته شوند و 
به بدن استراحت داده شود. سایت "first post" در مطلبی 
به برخی از نشــانه های اعتیاد به ورزش اشــاره کرده  که به 

شرح زیر است:
*  درد همیشــگی در ماهیچه هــا: افــرادی که فشــار 
جســمی زیادی تحمل می کنند اغلب تجربه درد عضالنی 
دارند. اســتفاده بیش ازحد از ماهیچه ها می تواند به درد در 
مفصل ها، اســتخوان ها و اندام ها منجر شود. افرادی که به 
ورزش اعتیاد دارند باوجود احساس درد همچنان به انجام 
حرکات ورزشــی ادامه می دهند. همچنین انجام حرکات 
ورزشــی شدید می تواند به آســیب های جدی ماهیچه ای 
همچون رابدومیولیز منجر شــود؛ بیماری کشــنده ای که 

عامل نارسایی کلیوی است.
*  اختالل در خواب: انجام حرکات ورزشی شدید سیستم 
واکنش به اســترس را در بدن فعــال می کند. به طور مثال 
ممکن است بدن میزان هورمون های کورتیزول و آدرنالین 
بیشتری ترشــح کند که درنتیجه به بروز مشکالت خواب 
ازجمله بی خوابی منجر می شــود. زمانی که ماهیچه ها به 
دلیل فعالیت زیاد خســته می شوند بدن نیز دچار احساس 

بی قراری و ناآرامی می شود.
*  خودداری از مشــارکت در انجــام فعالیت های دیگر: 
افــرادی که به ورزش اعتیاد پیــدا می کنند اغلب خود را از 
خانواده و دوستان دور کرده و صرفاً برنامه های ورزشی خود 
را دنبال می کنند. آنان بیشتر زمان خود را به انجام تمرینات 
ورزشی در باشــگاه اختصاص می دهند. نتایج یک تحقیق 
نشــان داد افرادی که بیش از ۷.۵ ســاعت در هفته ورزش 
می کنند بیشــتر احتمال دارد به عالئمی همچون گیجی، 
زودرنجی، عصبانیت، نوسانات خلقی، اضطراب و افسردگی 

دچار شوند.
*  افزایــش خطر ابتال به اختــالالت تغذیه ای: گروهی از 
محققان دانشگاه »الفبورو« در انگلیس دریافتند اعتیاد به 
ورزش ســطح هورمون گرلین که اشتها را تحریک می کند 
کاهــش می دهد و ســطح پپتید yy را کــه عامل کاهش 

اشتهاست افزایش می دهد.
*  احساس تنگی نفس هنگام فعالیت یا حتی استراحت: 
زمانی که قلب فشــار فیزیکی شــدیدی را تحمل می کند 
صدمه می بیند. ضخیم تر شــدن جداره و »اســکار قلب« 
ازجمله این آسیب هاست. اســکار یا جای زخم درواقع اثر 
برجای مانده از التیام زخمی که بافت های آســیب دیده آن 
به طور کامل بازســازی نشــده و بافت همبند جای آن ها را 
گرفته باشــد و عضله قلب پس از آسیب دیدن مثاًل پس از 
حمله قلبی ممکن اســت دچار این صدمه شود. افرادی که 
دچار این عالئم هســتند اغلب دچار تنگی نفس و افزایش 

ضربان قلب حتی هنگام استراحت می شوند.

مغز چگونه روز را از شب تشخیص می دهد؟
پژوهشگران موسسه »ســالک« از کشف سه نوع سلول 
در چشــم خبر دادند که نور را تشخیص می دهند و ساعت 
زیســتی مغز را با نور محیط تراز می کنند. طی این مطالعه 
پژوهشگران سلول هایی به نام »سلول های حساس به نور 

گانگلیون شبکیه« را موردبررسی قراردادند.
نور روشن در شــب چرخه های طبیعی روز-شب را که 
ساعت زیســتی نامیده می شود مختل می کند و می تواند 
باعث بی خوابی شــود. در حقیقت، ســاعت زیستی نقش 
عمده ای در ســالمت دارد. چرخه شبانه روزی مختل شده 
با افزایش ابتال به بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های 
قلبی، چاقی، اختالالت افسردگی و دیابت نوع ۲ در افرادی 
که در شیفت شب کار می کنند مرتبط بوده است؛ بنابراین 
درک چگونگی احســاس چشمان انســان به نور می تواند 
منجر به توسعه درمان های بهتری برای مبارزه با بیماری ها 

شود.
»سچیداناندا پاندا« نویســنده ارشد این مطالعه گفت: 
مــا اکثراً به یک گونــه داخلی تبدیل شــده ایم و از چرخه 
طبیعی نور روز در طول روز و تاریکی تقریباً کامل در شــب 
خارج شــده ایم. درک چگونگی پاسخ ipRGC به کیفیت، 
کمیــت، مدت زمان و توالــی نور به ما کمــک می کند تا 
نورپردازی بهتری را برای ICU های نوزادان، مراکز مراقبت 
از کودکان، مــدارس، کارخانه ها، دفاتر، بیمارســتان ها، 
خانه های سالمندان و حتی ایستگاه فضایی طراحی کنیم. 
درک جدید از ipRGCs همچنین ممکن اســت به ما در 
تحقیقات آینده که درزمینه ایجاد نوردرمانی است، کمک 
کند تا بتوان افســردگی، بی خوابــی، کمبود توجه و بیش 
فعالی، درد میگرنی و حتی مشکالت خواب در بین بیماران 

را درمان کنیم.
درحالی کــه قبــاًل ipRGC در شــبکیه موش هــا 
مشخص شــده بود، این ســلول ها هرگز در شبکیه انسان 
دیده نشده بود. پژوهشــگران طی این مطالعه نمونه های 
شبکیه ســالم افرادی که فوت کرده بودند را موردبررسی 
قراردادند. محققان ســپس این نمونه ها را در یک شــبکه 
الکتــرود قراردادند تا نحوه واکنش آنها به نور را بررســی 
کننــد. آنها دریافتند که گروه کوچکی از ســلول ها پس از 
تنهــا ۳۰ ثانیه پالس نور ملتهب شــدند و پس از خاموش 
شــدن چراغ، برخی از این سلول ها چند ثانیه طول کشید 
تا التهاب آنها متوقف شــود.محققان چندین رنگ از نور را 
آزمایش کردند و دریافتند که این ســلول های »حساس 
به نور« نســبت به نور آبی حساس هســتند. پس از انجام 
 ipRGC آزمایش های مختلف آنها متوجه سه نوع سلول از
شدند. نوع ۱ نسبتاً سریع به نور پاسخ داد، اما خاموش شدن 
آن مدت زمان زیادی طول کشــید. برای روشن کردن نوع 
۲ مدت زمان بیشــتری طول کشــید و خاموش بودن آن 
نیز بســیار طوالنی بود. نوع ۳ فقط هنگامی که یک چراغ 
پرنور روشــن بود پاسخ داد، اما آنها سریع تر روشن شدند و 
به محض اینکه چراغ خاموش شــد، خاموش شدند. درک 
چگونگی عملکرد هر نوع ipRGC ممکن است به محققان 
در طراحی بهتر چراغ ها و توسعه درمانی که بتواند فعالیت 
سلول را روشن یا خاموش کند، کمک کند. مطالعه جدید 
درواقع به توضیح پدیده گزارش شده در مطالعات گذشته 
نیز کمک می کند که در آنها گفته شــده بود برخی از افراد 
نابینــا باوجود عــدم توانایی دیدن، هنوز هــم می توانند 
چرخه خواب وبیداری و ســاعت زیســتی خود را با چرخه 
شــبانه روزی هماهنگ کنند؛ بنابرایــن، آنها باید به نوعی 
نور را حس کنند. آنها دریافتند که ipRGC ســلول هایی 
هســتند که وظیفه ارســال آن ســیگنال نوری به مغز را 
دارند. پاندا در انتها گفت: گام بعدی پژوهشــگران بررسی 
میزان خالص این سلول ها بارنگ های مختلف نور، شدت و 

مدت زمان های مختلف است.

مراسم تجلیل از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست تخصصی هماهنگی سند همکاری در حوزه آموزش حفاظت از 
محیط زیست و مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس اظهار کرد: گسترش مسائل زیست محیطی در جهان اعم از افزایش دمای 
زمین و تغییر الگوی بارش ها حاصل اعمال غیرمسئوالنه بشر است. ما در کشور طی یک سال ۲۵۰ میلی متر بارندگی داریم، اما 
این رقم در کشورهای دیگر جهان ۱۰۰۰ میلی متر است. سعید محمودی ضمن اشاره به اینکه ایران دهمین کشور تولیدکننده 
کربن در جهان است، گفت: توسعه پایدار در کنار حفظ محیط زیست باید در نظر گرفته شود تا بیش از این شرمنده نسل های 
آینده نشویم. وی با تأکید بر اینکه ما نیاز به آموزش نسل های آینده برای حفظ محیط زیست داریم، گفت: می توانیم در این زمینه 

از تجربیات کشورهای دیگر استفاده و برنامه های مناسبی برای رفع مشکالت محیط زیست تدوین کنیم.

آمار نهایی داوطلبان دکتریپلی استیشن ۲۵ ساله شدداروی ایرانی آنفلوانزا

ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از ورود ۷۰۰ هزار عدد 
کپسول داروی اســلتامیویر تولید داخل به زنجیره توزیع 
دارو خبر داد. دکتر کیانوش جهان پور در گفت وگو با ایسنا 
افزود: پیش ازاین نیز بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کپسول 
اسلتامیویر خارجی به صورت فوریتی واردشده بود که ظرف 
هفته های گذشته در شبکه بهداشتی کشور و داروخانه های 
منتخب توزیع شــده بود و با ورود محصول تولیدی شرکت 
ایرانی و برنامه تولیدی این شرکت، عماًل دپوی استراتژیک 
اسلتامیویر تا ماه های ابتدایی سال ۹۹ نیز فراهم شده است.

کنســول بازی پلی استیشــن اولین بار در دسامبر سال 
۱۹۹۴ به طور رســمی توسط ســونی روانه بازار شد. این 
کنسول بازی، محصولی بسیار محبوب بود و تا ژوئیه سال 
۲۰۰۸ بیــش از ۱۰۲ میلیون واحــد از آن به فروش رفت. 
سونی بعد از موفقیت مدل اولیه پلی استیشن، پلی استیشن 
۲ را تولیــد کرد که در مارس ســال ۱۹۹۹ به بازار آمد. این 
کنســول با فروش ۱۵۵ میلیون نســخه تا ســال ۲۰۱۳ 
پرفروش ترین کنسول خانگی تاریخ است. سونی هم اکنون 
در حال برنامه ریزی برای عرضه پلی استیشن ۵ خود است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 
بیش از ۱۷۵ هزار نفر در آزمون دکتری ســال ۹۸ خبر 
داد و گفت: این تعداد نسبت به آمار ۱۹۶ هزار و ۶۴۶ نفر 
داوطلب آزمون دکتری تخصصی )Ph.D( نیمه متمرکز 
سال ۹۸ کاهش را نشــان می دهد. آزمون دکتری سال 
۹۹ دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روز جمعه نهم 
اسفندماه ســال ۹۸ در حوزه های امتحانی تعیین شده 

برگزار می شود.
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التیام زخم توسط پوست مصنوعیتولید واکسن آلرژی به بادام زمینی اولین تلویزیون هوشمند نوکیا

سه نفر از برندگان جوایز نوبل فیزیک، شیمی و اقتصاد 
امســال اخیراً طی کنفرانســی از نگرانی خــود درباره 
تغییرات آب و هوایی گفتنــد. »دیدیه کولوز«، یکی از 
برندگان جایــزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ که نوبل فیزیک را 
برای کشف این موضوع که یک سیاره فراخورشیدی در 
حال چرخش به دور یک ســتاره شــبه خورشید است، 
به دســت آورد طی این کنفرانــس گفت: تغییرات آب 
و هوایی مســئله بسیار مهمی اســت و افراد می بایست 
آن را بســیار جدی بگیرند، زیرا ما نمی توانیم در مکانی 
به غیراز زمین زندگی کنیم؛ ما گونه ای هستیم که برای 
این ســیاره تکامل یافته ایم. ما برای زنده ماندن در هیچ 
ســیاره دیگری غیرازاین سیاره ساخته نشده ایم و بهتر 
اســت وقت و انــرژی خود را صرف تــالش برای حفظ 
آن کنیم. »اســتر دوفلو«، یکی از برندگان نوبل اقتصاد 
هشــدار داد که مقابله با تغییــرات آب و هوایی نیاز به 
تغییرات جدی در رفتار و عملکرد بشــریت و به ویژه در 
کشورهای ثروتمند که مصرف کنندگان بزرگ کاالها و 
انرژی هستند، دارد.»ام. استنلی ویتینگهام« مردی که 
اولین باتری لیتیوم یونی را ساخته و یکی از برندگان نوبل 
شیمی امسال اســت، گفت: برای کمک به حل مسئله 
آب وهوا، اکنون بهترین زمان است. ما باید به طورجدی 
به فکر این موضوع باشــیم و راه حل تنهــا از بین بردن 

دی اکسید کربن نیست.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفت: از روز نهم 
الی شــانزدهم آذرماه تعداد ۸۳۳۳ نفر از هم وطنان به 
دلیل ایــن بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند که 
نیمی از این افراد به دلیل شــدت بیماری تنفسی نیاز 
به بیش از دو روز بســتری شدن در بیمارستان  داشته 
و بقیه با مداوای ســرپایی و یا بستری موقت ترخیص 
شده اند. دکتر علیرضا رئیســی افزود: متأسفانه هفته 
گذشته تعداد ۲۵ مورد فوتی داشتیم که اغلب این افراد 
دارای بیماری زمینه ای بوده اند و خوشــبختانه مرگ 
مادر باردار براثر این بیماری ثبت نشــده اســت. بنا بر 
اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
رئیســی نمودار همه گیری آنفلوانزا در کشــور را روبه 
کاهش خواند و افزود: از هم وطنان عزیز خواهشمندیم  
توصیه های وزارت بهداشت شــامل رعایت بهداشت 
فردی به ویژه شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون 
و در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا، اســتراحت کافی، 
نوشــیدن مایعات فراوان، خود محدودسازی و پرهیز 
از حضور در جمع را به دقت رعایت کرده و از مصافحه، 
دست دادن و روبوسی خودداری کنند. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت گفت: پیش بینی می شود که با توجه به 
کاهش شیوع بیماری، هفته جاری و هفته آینده موارد 

ابتال با کاهش چشمگیر همراه باشد.

نگرانی برندگان جوایز نوبل 
۲۰۱۹ از تغییرات آب وهوایی

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
۲۵ فوتی در هفته گذشته

از طریق آنفلوانزا

محققان توانستند واکسنی را برای آلرژی به بادام زمینی تولید 
کنند که جان افراد را نجات می دهد. واکسن تولیدشده توسط 
محققان دانشگاه ساوت اســترالیا در آزمایش های البراتواری 
برای نمونه های خونی انســان و موش ها مؤثر بوده است. این 
واکسن با بازنویسی واکنش بدن به مواد آلرژی زای بادام زمینی 
موجب حذف واکنش های غیر آلرژیک می شود. واکنش های 
آلرژیــک به مواد آلرژی زای بادام زمینی شــامل حالت تهوع و 
استفراغ تا آنافیالکسی و مرگ است. طبق گزارش سال ۲۰۱۳ 
»ســازمان جهانی آلرژی«، بروز آنافیالکسی ناشی از آلرژی به 

بادام زمینی در حال افزایش است.

زمانی که نام نوکیا بر زبان جاری می شــود، معموالً تنها 
به یاد گوشــی های هوشــمند می افتیم؛ اما یک شــرکت 
هندی اجازه استفاده از این نام را برای تولید تلویزیون های 
هوشمند کسب کرده است. تلویزیون هوشمند نوکیا دارای 
صفحــه ای ۵۵ اینچــی و ال ای دی از نــوع K ۴ بوده که 
نسبت بصری آن ۱۶ به ۹ است. همچنین دو بلندگوی ۲۴ 
واتی هم برای آن در نظر گرفته شده است. ۲.۲۵ گیگابایت 
رم، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی، پشــتیبانی از بلوتوث ۵ و 
وای- فای داخلی ازجمله دیگر امکانات این تلویزیون ۵۹۰ 

دالری است که قرار است تا آخر هفته روانه بازار شود.

یک اســتارتاپ  نانویی موفق به ســاخت دستگاهی شده 
که قابلیت تولید پوســت مصنوعی با اســتفاده از نانو الیاف 
دارد. این دســتگاه با قرار گرفتن در نزدیک پوست سوخته یا 
آسیب دیده، الیافی را به صورت یک الیه شفاف شبیه پوست 
انســان روی زخم ایجاد می کند. ایــن محصول مانع از بروز 
عفونــت روی زخم خواهد شــد. به دلیل شــفاف بودن این 
پوســت مصنوعی، پزشــکان می توانند شرایط زخم را رصد 
کرده و التیام آن را مشــاهده کننــد، بنابراین با این فناوری 
نیاز به پوشاندن زخم و استفاده از باند نیست، کاری که برای 

بیماران مبتالبه سوختگی دردناک است.


