هشدار کارشناسان در مورد عدم تصمیمگیری قاطعانه
ستاد مقابله با کرونا در رابطه با نوروز

تورهای گردشگری را متوقف کنید 3

هربامداد در سراسر کشور

باز هم استمداد از قوه قضائیه
تا پنج سال بعد شاهد پرونده های جدید نباشیم

آفتاب یزد بررسی میکند

پیام روشن واگذاری معادن

رد پای جمهوری خواهان

به شرکت های فوالدی

درتصمیماتبایدن!؟
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گرانی نرخ فوالد در سال آینده است!؟
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نمایندگان مجلس ایران بعد از تصویب اعطای وام  ۷۰میلیون تومانی

آموزش و پرورش
و کرونا

به فرزند سوم الزم است این گزارش را حتما بخوانند

نمونههایخارجی

مهدی بهلولی

کارشناس آموزش و پرورش

حمایت از فرزندآوری
زنان فرانسوی ۱۶ ،هفته مرخصی زایمان دارند که از  ۶هفته پیش از
تولد کودکانشان آغاز میشود .پس از این دوره ،والدین حق ۳سال
مرخصی بدون حقوق دارند .جالب این اســت که سیستم فرانسه،
داشتن فرزند بیشــتر را با افزایش قابل مالحظه مزایا برای فرزند
سوم نیز تشویق میکند .سیستم خدمات درمانی فرانسه ،از سوی
سازمان «بهداشــت جهانی» در زمره بهترین خدمات درمانی دنیا
معرفی شده است .دولت فرانسه ،برای زنانی که تازه مادر شده اند،
امکاناتی نظیر ویزیت رایگان دکتر یا برخورداری از خدمات پرستاری
در خانه را فراهم میکند.

بازتابنتایجانتخاباتفدراسیونفوتبال

علی کریمی با تاخیر
روز مهندس را تبریک گفت!

2

یادداشت1 -

بهرهوری
در نظام اموزشی کشور
علی اکبر اولیاء

صفحه 12

صفحه 6

هشدارایرانبهآژانسدربارهقطعنامهاحتمالی
یادداشت2 -

خداحافظ
آقای رئیس جمهور
یوسف خاکیان
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اجاره خانه در تهران  ۳۰درصد رشد کرد
یادداشت3 -

سخنی با داوطلبان
ریاست جمهوری
ضیاء مصباح

روزنامه نگار

یکی از دغدغههای صاحب نظران تعلیم و تربیت این است که
علیرغم توسعه کمی آموزش در کشور ،متاسفانه کیفیت تعلیم
و تربیت در ســالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی کاهش
یافته اســت .تب کنکور بر نظام آموزشی کشور سایه افکنده و
مهارتهای تســت زنی نظام یادگیری تربیت و رشد انسانها
را تحت الشــعاع قرار داده اســت .این آفت متأسفانه امروزه به
دبستانها هم سرایت کرده است.
از نگاهی دیگر پارهای از مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور
را میتوان نتیجه ضعف نظام آموزشــی و تربیتی فعلی تلقی
نمود .اگر زمانی رشتههای مهندسی در بورس بود ،امروزه قریب
۷۰درصــد از دانشآموزان چه خود و چه تحت تأثیر القائات و
باورهای خانوادهها به رشته تجربی گرایش پیدا کردهاند ،به این
امید که در رشته پزشکی قبول شوند در حالی که شانس آنها
برای رســیدن به این هدف کمتر از یک درصد اســت .در این
شرایط پبش بینی این امر که در آینده جامعه ما فقط پزشکان
(بدن) خوبی خواهد داشت ولی در بقیه زمینهها (امور اقتصادی،
اجتماعی و )...عناصر کماســتعداد متصدی امور خواهند شد
چندان دشوار نیست.
متاسفانه مدرک گرایی روح تعلیم و تربیت را از جامعه امروز ما
گرفته در حالی که معجزه خلیفه اللهی انسان با تعلیم و تربیت
صحیح میتواند ســعادت فردی و اجتماعی را تضمین نماید.
متاسفانه هزینههایی که میشود ،ارزش افزودهای در خور برای
کشور ایجاد نمینماید.
در آموزش عالی نیز وضع به همین منوال اســت در حالی که
اصل  ۳۰قانون اساسی بر ایجاد ظرفیتهای دانشگاهی متناسب
با «نیازهای کشور» داللت دارد ،متاسفانه گسترش کمی ولی
بیهدف آموزش عالی (برخاســته از فضای مدرکگرایی) این
صرف مادی و معنوی و زمانی را کم حاصل نموده است...

آقای رئیس جمهور ســام ،امیدوارم حالتان خوب باشــد و
اندوهی بر دل نداشته باشید ،ما هم به حول قوه الهی خوبیم
و ماللی نیست جز دوری از احوالی که روزگاری نصیبمان بود
و امروز هرچه میگردیم خیالش هم نصیبمان نمیشود .من
همان روزنامه نگاری هســتم که چند سال پیش یادداشتی
نامه گونه را برای شما نوشتم و در همین روزنامه آفتاب یزد
منتشر شد .نشان به آن نشان که در تصوراتم رفته بودیم به
یک کافی شــاپ و شما هم با لباس مبدل آمده بودید و گپ
کوتاهــی با هم زدیم ،البته حق داریــد که نه آن خاطره به
یادتان بیاید و نه آن یادداشــت ،چرا که خاطره در تصورات
من رخ داده بود و یادداشت را هم که حتما نخوانده اید ،حال
یا به دلیل مشــغله زیاد ،یا به این دلیل که شاید روزنامه ما
را قابــل نمیدانید که مطالب آن را بخوانید ،بگذریم .در آن
یادداشت گفتگوی کوتاهی با شــما داشتم و پیرامون چند
مسئله مهم درباره زندگی مردمی که شما رئیس جمهورشان
هســتید سخنانی را با شما در میان گذاشتم و چند پرسش
مهم را نیز مطرح کردم که تا امروز منتظر پاسخ آنها ماندهام
و متاســفانه نه تنها جوابی نیامد بلکه بر تعداد پرسشهایم
نیز افزوده شــد .اینکه قرار بود وضعیت مردم بهتر شــود و
رونق در زندگیشان ایجاد شود به حدی که خودشان بیایند
بگوینــد ما نیازی به  ۴۵هزار تومان یارانهای که دولت به ما
میدهد نداریم ،اما بعد دیدیم که شــرایط به گونهای شــد
که تنها درآمــد بخش عظیمی از همین مــردم همان آب
باریکه ۴۵هزار تومان بود در حالیکه قیمت یک کیلو گوشت
بیش از صدهزار تومان شــده بود ،اینکه آمدید بیان کردید
که مردم بیایند در بورس ســرمایهگذاری کنند چرا که هر
روز دارد پیشرفت میکند ،اما بعد دیدیم که بورس خیلی از
مردم را به خاک سیاه نشاند و...

ادامه در صفحه 5

ادامه در صفحه 7
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اعالم برنامههــا الزامــا از هماکنون ،بــرای ارزیابی و نقد
صاحب نظران اصلیترین تبلیغ شمرده شود.
در ایــن باب بــه مطالبــات اقتصادی آن هم بــه صورتی
طبقهبندی شده با توجه به اولویتها میپردازم:
* برنامه اشــتغال و کارآفرینی :ایجاد اشتغال برنامه اصلی
همه دولتها در همه کشورهاســت ،مهمترین و بزرگترین
شاخص ارزیابی عملکرد هر دولت فراهم کردن فرصتهای
شــغلی کافی برای مردم اســت .امروزه مشکل بیکاری آن
هم با هجوم ویروس ،جهانگیر شــده چنانکه کشــورهای
بحرانزده اروپایی نیز درگیر مشــکل بیکاری هســتند .در
این شرایط دولتهایی که با همه موانع کوشیدهاند شاخص
اشتغال را بهبود بخشند کارنامه قابل قبولی داشتهاند.
بند  ۲اصل چهل و ســوم قانون اساســی ،بر اشتغال تأکید
دارد .اگــر دولتها به این اصل توجه ننموده و برای یکی از
اصلیترین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی تدوین و اجرا
نکردهاند ،در این مقطع این مهم را باید جدی گرفت.
البتــه نــرخ بیکاری در هیچ کشــوری صفر نیســت و هر
جامعهای میتواند نرخ بیــکاری یک رقمی را تحمل کند.
مسئله شدت بیکاری است.
* راهاندازی بخش خصوصی :بخش خصوصی یکی از بازوان
نیرومند دولت در اقتصاد و موتور محرک جامعه است و باید
نقش اصلی در کارآفرینی و اشتغالزایی را بازی کند.
ویژگی بخش خصوصی رقابتپذیری و انحصارگریزی است
ولی بیشــتر شــرکتهای خصوصی امروز با چسبندگی به
منابع دولتی و اقدامــات انحصارگرایانه (با تیتر خصولتی)
ایــن ویژگــی را ندارنــد و تنها نــام بخــش خصوصی را
یدک میکشند.
زمانــی که بخش دولتی به حریم این بخش تجاوز میکند،
چون یارای رقابت با دولت را ندارد ناگزیر عقب مینشیند.
متاســفانه در پنجاه ســال گذشــته دولت با اتکاء بیش از
اندازه بر درآمدهای نفتی به همه عرصههای فعالیت اعم از
دولتی و غیردولتی  -تاخته و دستاندازی نموده و همچون
سلطانی جهانگشا به تصرف خود درآورده است!
قانون اساســی در بند  ۲اصل چهل و ســوم گوشزد کرده
که مبادا دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود!
انتظار میرود بــا برنامهریزیهــای الزم ،بخش خصوصی
«افسرده و بیمناک فعلی» از الک خود درآمده و در عرصه
اقتصاد فعال گــردد .مهمترین جهتگیــری این برنامهها
جلوگیری از ورود بیرویه دولت به قلمرو آن و نتیجتا فرار
سرمایهها از کشور است.
به خوبی مشــهود است که بیشتر این دســتاندازیها به
حریــم بخش خصوصی با دالیل و بهانههایی مردم پســند
همچون خدمترســانی و حمایت از اقشــار آسیبب پذیر
انجام میشود.
با تاکید مکرر بر اینکه راهبرد اصلی حل مشکل بیکاری در
فعالســازی و شکوفایی بخش خصوصی است و در شرایط
مطلوب شــرکتهای خصوصی کارآفرینان اصلی کشــور
خواهند بود.
ادامه در صفحه 6

تعطیلی مدارس کشور به علت شیوع کرونا
یکســاله شده است؛ یک ســال تحصیلی
پر افت وخیز که روزهای اندکی شاهد حضور
دانشآموزان در مدرسه بودیم .میتوان گفت که
کرونا یکی از متفاوتترین و البته سختترین
سالهای نظام آموزشی کشور و خانوادهها را
رقم زد .اما سوال اینجاست که در طی این یک
سال آیا نظام آموزش و پرورش توانسته است با
توجه به این مسئله عملکرد قابل قبولی را داشته
باشد؟ به جرأت میتوانم بگویم که آموزش
و پرورش عملکرد قابل قبول و مثبتی در این
سال تحصیلی نداشته است که به بهبود آموزش
بیانجامد چه برای دانشآمــوزان و چه برای
معلمان .حتی شاید بتوان گفت که کار منفی را
هم انجام داده است که مهمترین آن نرمافزار شاد
اســت .نرمافزاری که دارای مشکالت خاص
است .بدتر آنکه دانشآموزان و معلمان را به
استفاده از این نرمافزار مجبور کردند بهطوریکه
این موضوع کار را بسیار برای دانشآموزان و
معلمان سخت کرد .در صورتی که در زمانی
که کرونا شروع شــده بود معلمان از طریق
تلگرام و واتساپ آموزش را شروع کرده بودند
و دانشآموزان بدون هیچ مشکلی میتوانستند
آمــوزش ببینند اما بعد از مدتی مســئولین،
آموزش از طریق این پیام رسانها را غیرقانونی
خواندنــد .به نظرم چنین تصمیمی ریشــه
آموزشی نداشت بلکه میخواستند نرمافزاری را
راهاندازی کنند و بگویند...
ادامه در صفحه2

یادداشت5-

یادداشت4 -

ضرورت اصالح مقررات
مالیاتستانی ازوکالی دادگستری
جالل الدین شیرژیان

وکیل پایه یک دادگستری

بر اساس ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم ،تمامی اشخاص
ایرانی که در داخل مرزهای کشورمان زندگی میکنند نسبت
به کلیه درآمدهایی که تحصیل میکنند ،مشــمول پرداخت
مالیات هســتند .قبــل از اصالحات ســال  ۱۳۹۴و تصویب
آیین نامه موضوع ماده ۹۵اصالحی ،وکالی دادگستری از مودیان
ردیف ( )۵بند (ب) ماده  ۹۶اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  ۸۰/۱۱/۲۷تلقی میشدند که مکلف به نگهداری دفتر
درآمد و هزینه مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه
سازمان امور مالیاتی کشور بودند که با اصالح ماده  ۹۵و حذف
ماده  ۹۶اینک با لحاظ نمــودن گروهبندی مودیان صاحبان
مشــاغل موضوع فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل ،ملزم
به نگهداری اســناد و مدارک رویدادهای مالی هستند و باید
در موعد مقرر برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی تنظیم
و ارســال نمایند که در صورتعدم رعایــت آن عالوه بر این
که مشــمول جریمهای معادل  ۲۰درصد مالیات میشــوند
موجب «محاسبه مالیات علی الراس» توسط ماموران مالیاتی
خواهند شــد .همچنین به موجب مــاده  ۱۰۳همان قانون
وکالی دادگســتری موظفند که در وکالت نامههای خود رقم
حق الوکاله را قید نموده و  ۵درصد از آن را بابت علیالحساب
مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.
در اجرای ماده  ۳آئین نامه اجرایی تبصره  ۲ماده  ۱۶۹قانون
مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب  ۱۳۹۴/۴/۳۱و تبصره یک
ماده مذکور در خصوص تعیین اولویتهای مودیان مالیاتی برای
نصب ،راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس
قانون مزبور ،تمامی وکالی دادگســتری و مشاوران خانواده از
ابتدای مهرماه امسال ( )۱۳۹۹ملزم شدند تا با مراجعه به درگاه
عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت
سریال استاندارد پایانههای پرداخت متصل به شبکه پرداخت
بانکی خود (کارت خوان بانکی) اقدام نمایند.
در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضائی و با عنایت به بند
ش از تبصره  ۶قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹و در اجرای تبصره
ماده  ۱۰۳و  ۱۶۹قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب  ۱۳۶۶و
اصالحات و الحاقات بعدی وکالی دادگستری مکلف شدند با
راهاندازی سامانه قرارداد الکترونیکی ،از ابتدای آذر سال جاری
( )۱۳۹۹کلیه قراردادهای مالی خود با موکلین در آن سامانه
تنظیم و ثبت نمایند وشناســه (کد) یکتای صادر شده برای
هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک ،مبنای شناسایی
وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات
مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی محســوب شود.
با حذف تمبر کاغذی وکالتنامه ،دفترچه ابطال تمبر مالیاتی
وکالء (موضوع ماده ۱۸۸قانون مالیاتهای مســتقیم) که قبال
برای تعیین درآمد مشمول مالیات مالک عمل قرار میگرفت،
عمال بال استفاده و کارایی خود را از دست داده است.
در حال حاضر با الکترونیکی شدن فرایند ابطال تمبر مالیاتی
بر روی وکالتنامههای الکترونیکی بــا رقم واقعی حقالوکاله
در ســامانه قوه قضائیه ،امکان دسترســی ســریع و آسان به
بخــش درآمد حاصــل از انجام وکالت بــرای وصول مالیات
فراهم شده است.
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نسل ماشینی
آینده
علی بهشتی نیا

کارشناس آموزشی

متاسفانه اتفاقی که در کل جهان در حال رخ دادن
است فاصله گرفتن از آموزشهای رسمی است.
در آموزش رسمی زمانی که معلم و دانشآموز با
یکدیگر ارتباط چهره به چهره دارند ،دانشآموز
دائم در حال آموختن اســت به عبارتی آموزش
تنها درس و کتاب نیســت دانشآمــوز دائما از
معلم مهارتهای زیادی را در حوزههای مختلف
یاد میگیرد مانند چگونگی ارتباط با دیگران و....
آمــوزش و پرورش ما چندگام عقبتر از آموزش
و پروش دنیا اســت .بنابراین ،این فاصله گرفتن
از آموزش برای آینــده دانشآموزان ما میتواند
بسیار خطرناک باشــد .دانشآموزانی که دیگر
حتی رفتارهای ماشینی پیدا کردهاند و در دنیای
مجازی طبق الگوی خود از فضای مجازی در حال
زندگی و رفتار کردن هستند .در فضای مجازی
انتقال احساسات بسیار سخت است .نسل بعدی ما
متاسفانه نسلی خواهد بود که روابطش در سطح
جامعه ماشــینی و مکانیکی است زیرا کمتر در
روابط انسانی قرار گرفته است.
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یادداشت6-

بودجهای از جنس عملکرد:
درمانگر اما چالش برانگیز
علی عل یپور فالح پسند

چندی پیش برنامه مالی پیشنهادی سال ۱۴۰۰
دولت تقدیــم مجلس شــد .بزرگترین تحول
مربوط به نظام بودجــه ریزی را میتوان معرفی
مبانــی بودجه ریزی مبتنی برعملکــرد در این
ساختار عنوان نمود .این اقدام مثبت ماهوی که
موجب شفافیت هرچه بیشتر نظام مالی و ارتقاء
پاســخگویی عمومی میشود با تمام مزیتهای
غیرقابــل چشــم پوشــی آن تنهــا در صورت
فراهــم آوردن پیــش نیازهای عملیاتی اســت
که میتواند موجب تحــوالت بنیادین در نظام
اقتصادی کشور شود .گام نهادن در مسیر ارتقاء
نظام پاسخگویی و شفافیت امری پسندیده است
اما برای رسیدن سریعتر و مؤثرتر به این هدف باید
ابتدا موانع و ایراداتی را که در نظام بودجه ریزی
مبتنی بر عملکرد وجود دارد ،برطرف نمود.
قسمتهای اول و دوم پیوست شماره چهار الیحه
بودجه به شــیوههای تعیین بهای تمام شدهی
برنامههای دستگاههای اجرایی و بودجه برآوردی
هریک از آنها اختصاص داده شده است.
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