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تصور پایان کرونا در سال جاری غیرواقعی است

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد :انتظار پایان یافتن پاندمی کووید  ۱۹تا پایان سال
جاری میالدی غیر واقعی است .به گزارش ایسنا ،مایکل رایان گفت :تصور میکنم
خیلی زود و غیر واقعی است اگر فکر کنیم که همه گیری کروناویروس تا پایان سال به
اتمام خواهد رسید .هرچند فکر میکنم اگر هوشیار باشیم میتوانیم موارد بستری در
بیمارستان ،مرگ و میر و شرایط فاجعه بار ناشی از این بیماری را پایان دهیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
مع��اون رئیس جمه��وری در امور زن��ان و خانواده با
گالی��ه از اینکه الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان
در برابر خش��ونت بیش از یک ماه اس��ت به مجلس
ش��ورای اسالمی ارس��ال ش��ده اما هنوز بررسی آن
ش��روع نش��ده ،گفت :این الیحه نتیج��ه همکاری و
ه��م پیمانی قوه مجریه و قضاییه یعنی دو بخش مهم حاکمیت
اس��ت .به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار در ادامه خاطرنشان کرد:
الیح��ه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خش��ونت کاری

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2311امیدواری��م در ای��ام کرونای��ی
پروتکلهای الزم برای سربازان و خوابگاهها و
محل خدمت آنها در نظر گرفته شود تا خیال
خانوادهها از این بابت راحت باشد)12/4( .
آفتاب ی��زد :خوش��بختانه در پادگانها این
مورد رعایت شده و میشود و تاکنون فوتی
کرونایی در این خصوص وجود نداشته است.
 -2248فروش��گاههای زنجی��رهای با تبلیغ
فروشه��ای وی��ژه تخفیفه��ای فوقالعاده
سر مردم را ش��یره میمالند .کدام تخفیف؟
قیمتها را چند برابر کردند مقداری تخفیف
میدهند)12/4( .
 -2120باالخره کی سبد معیشت کارگران
و حداقل دس��تمزدهای آنها تعیین تکلیف
می شود؟ ()12/4
 -2012آقای حدادعادل چرا فکر میکند در
راس ه��رم اصولگرایی قرار دارد و هر چیزی
ایشان بگوید درست است؟ ()12/4
 -1905آیا توزیع روغن با کارت ملی شایعه
بوده و تکذیب ش��ده؟ اما جدا از این موضوع
ما ک��ه روغن جام��د در هیچ فروش��گاهی
ندیدی��م که ح��اال کارت مل��ی بخواهند یا
نخواهند)12/4( .
 -1850ش��اید آق��ای ربیعی در م��ورد لغو
تحریمها رویاپ��ردازی بکند اما اینکه عدهای
عالقهای ب��ه رفع تحریمها ندارن��د برای ما
خیلی عجیب است)12/4( .
 -1837از زمان��ی ک��ه این مجل��س آمده و
آدمه��ای از یک طیف هس��تند فقط برای
دولت شاخ و شانه میکشند .واقعا این رفتارها
درس��ت نیست .چرا میخواهند همه چیز را
به نفع خود تمام کنند .ما خس��ته شدیم از
دس��ت این کارها که اعصاب ما را خرد کرده
است)12/4( .
 -1434عرض من با آقای حداد عادل است.
آقای احمدینژاد آدم عجیبی اس��ت .مراقب
باشد)12/4( .
 -1149روز ش��نبه به فرمانداری شمیرانات
در خیاب��ان اردبیلی مراجعه کردم که کارت
تردد برای رفتن به مازندران و زادگاه خود را
بگیرم .نمیدانم به من نه حق رفتن دارند نه
جواب درست دادند .فقط گفتند نمیتوانید
تردد کنید .آیا ما اشخاص پیر حق رفتن به
زادگاه خود را نداریم؟ ()12/4
 -2101چ��را در صفحه ی��ازده که برگزیده
روزنامهه��ا را میزنی��د بیش��تر از امث��ال
کیهان مطل��ب میزنی��د .روزنامهتان حیف
اس��ت از اینه��ا مطلب بزند .حی��ف روزنامه
شماست)12/4( .
 10 -1004س��ال پی��ش در مس��کن مهر
ش��یراز ثبتنام کردم  23میلی��ون هم پول
دادم 73 .س��ال دارم .مستاجرم صاحبخانه
حکم تخلیه گرفته .فقط به خاطر پیر بودن
من چند ماه به من مهلت داده .من باید چه
کار کنم به کجا مراجعه کنم؟ به استانداری
تماس گرفتم کسی پاسخگو نیست)12/4( .
 -1901ای��ن مجلس که دنبال ش��کایت از
دولت اس��ت اگر ما از خود مجلس شکایت
داشته باشیم چه کار کنیم؟ ()12/4
 -1835آق��ای باهنر گفتهاند دولت روحانی
س��رزنده ،س��رحال و امیدوار به آینده نبود.
خواستم بگویم دولت اگر هم امیدواریهایی
دارد برخیها س��عی در تخری��ب امیدهای
دولت دارند)12/4( .
 -1825ش��ما روزنام��ه موض��وع کرون��ا و
پروتکلها را تیتر یک کنید شاید برخی مردم
رعایت کنند .متاسفانه شاهد کاهش رعایتها
هستیم)12/4( .
 -1812باالخ��ره م��ردم وقتی میش��نوند
یک مدیر ارش��د در بانک مرک��زی به اتهام
مالی بازداش��ت میش��ود ناراحت میشوند
چرا باید ش��اهد فس��اد مالی برخی مدیران
باشند)12/4( .
 -1801چ��را به توصیههای وزیر بهداش��ت
توجه نمیشود .برخی مردم رعایت نمیکنند
حتما باید خدای��ی نکرده یک اپیدمی بیاید
همه را درگیر کند؟ ()12/4
 -1752آقای ذوالنوری نماینده مجلس چه
حرفهایی میزند؟ تا دولت توافق با آژانس

را پ��اره نکند ح��ق ورود به مجلس را ندارد؟
این رفتارهای غیرمنطقی یعنی چه؟ ()12/4
 -1741کرونای انگلیس��ی باعث فوت چند
نفر در کشورمان شده .آیا پروازهای اروپایی
خصوصا از انگلیس یا عراق به کشورمان لغو
شده؟ ()12/4
 -1721ما از توافق دولت با آژانس بینالمللی
هستهای حمایت میکند .چون از دیپلماسی
حمایت میکنیم)12/4( .
 -1712آیا قیمت مرغ طبق گفته وزیر صمت
به حالت عادی برمیگردد؟ ما مدتهاست مرغ
هم نخریدیم)12/4( .
 -1701وزارت بهداش��ت هرچ��ه س��ریعتر
کسانی که در اولویت دریافت واکسن هستند
واکسینه کند)12/4( .
 -1637ما از برجام خارج نشدیم که بخواهیم
به آن برگردیم .آمریکا باید برگردد .تحریمها
را هم لغو کند .ظلم و س��تم به مردم ما بس
است)12/4( .
 -1621چرا مرغ فروش��یها قیمتها را در
مغازههایشان درج نمیکنند ،علت چیست؟
یعنی بازار آنقدر به هم ریخته است که نرخ
ثابت وجود ندارد؟ ()12/4
 -1620تا ب��ازار میخواهد آرام بگیرد دچار
ریزش قیمتی بش��ود برخیها با حرفها یا
اقدامات خ��ود ،جو بازار را ب��ه هم میزنند.
برخی نمایندهها انگار عالقهای به آرامش بازار
ندارند)12/4( .
 -1610آمری��کا تحریمها را ب��ردارد در این
صورت واقعا به برجام بازمیگردد)12/4( .
 -1601متاس��فانه در این وانفسای کرونایی
و آموزشهای مج��ازی و امتحانات مجازی
برخیها هم س��ودجویی میکنند و اقدام به
فروش مدرک تحصیلی میکنند .این یعنی
افزایش بیسوادی! ()12/4
 -1521همانط��ور که آق��ای ظریف گفتند
آژانس ان��رژی اتمی بینالملل��ی دیگر حق
دریافت تصاویر دوربینهای مراکز هستهای
م��ا را ندارد .آیا این خ��ود یک حرکت برای
استقالل ما نیست؟ چرا مجلس بهانهتراشی
میکند؟ ()12/4
 -1510انگار برخیها دوست ندارند شرایط
کشور به حال عادی برگردد دنبال تنشزایی
هس��تند .دوست دارند دائم قیمتها در بازار
افزایشی باشد)12/4( .
 -1501آقای قالیباف مجلس باید ش��رایط
حس��اس امروز را هم درک کند .شما باید با
دولت یکدل شوید تا بتوان در مقابل غربیها
ایستادگی کرد .برای دولت مانع ایجاد نکنید.
()12/4
 -1441بای��د در این ش��رایط برای کنترل
ش��یوع مجوز اضطراری واکسن کرونا صادر
شود)12/4( .
 -1421تواف��ق ای��ران و آژانس بس��یار کار
عاقالنهای بود که برای تحریم زدایی و کاهش
تنشها بسیار سودمند است)12/4( .
 -1410آی��ا دول��ت از قانون مجلس تخلف
کرده یا مجلس دنبال لجبازی با دولت است؟
()12/4
 -1323باید تمام مرزهای ما با عراق به خاطر
کنترل شیوع بیماری بسته شود)12/4( .
 -1321دولت دارد طبق مصوبه مجلس عمل
میکن��د اما چرا مجلس دنب��ال بهانهجویی
است؟ ()12/4
 -1209چطور میتوان س��رماخوردگی را از
کرونا تشخیص داد؟ ()12/5
 -1205چ��را مجل��س فکر میکن��د دولت
ب��ا توافق��ی که ب��ا آژانس انرژی هس��تهای
داشته مرتکب تخلف شده؟ چرا سیاهنمایی
میکنند؟ ()12/5
 -1201هر روز آمارهای فوتی انگار بیش��تر
میشود و نگرانیهای ما هم بیشتر میشود.
برخیه��ا هم پروتکلها را رعایت نمیکنند.
()12/5
 -1151مس��ئوالن ه��ر کاری میکنند در
درجه اول منافع مردم و بهبود شرایط زندگی
آنها را باید در نظر بگیرند)12/5( .
 -1140ح��اال ک��ه مجل��س با دولت س��ر
لجب��ازی افتاده بررس��ی بودج��ه را متوقف
میکند؟ ()12/5
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

جوابیه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به یک پیام مردمی

ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در
پاس��خ به یک پیام مردمی با عنوان «نظافت
اتوبوسهای میدان شهدا» جوابیهای به شرح
زیر ارس��ال کرد :با عنایت به مطلب مندرج
در آن روزنامه به تاریخ  ،99/12/05پیرامون
«نظافت اتوبوسهای میدان ش��هدا» ضمن
تش��کر از پیام ارس��الی آن ش��هروند گرامی

به اس��تحضار میرس��اند؛ اتوبوسهای این
ش��رکت اعم از بخ��ش عمومی یا خصوصی
به صورت روزانه و مس��تمر نظافت شده و با
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و به منظور
حفظ سالمتی مسافران محترم ،اتوبوسها به
صورت روزانه در ابتدا و انتهای خطوط قبل از
مسافرگیری ضدعفونی میشوند.

همچنان منتظر بررسی الیحه حمایت از زنان در مجلس هستیم

کارشناس��انه و نتیجه همکاری و ه��م پیمانی دو
بخش مهم حاکمیت ب��ود که مورد تایید و اجماع
قضات ،دانش��گاهیان و مجتهدان اس��ت .وی ادامه
داد :اجماع بس��یار خوبی اس��ت که ممکن اس��ت
کاس��تیهایی داش��ته باش��د اما تا همین مرحله
دس��تاورد بزرگی اس��ت که بیش از یک ماه اس��ت از سوی قوه
مجریه به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است .انتظار داریم
مجلس شورای اسالمی نسبت به این الیحه واکنش متناسبی را

انجام دهد اما متاسفانه هنوز منتظر اعالم وصول توسط مجلس
هس��تیم.ابتکار با تاکید بر اینکه این الیحه ،الیحهای بر اس��اس
مطالبه عمومی جامعه و زنان اس��ت ،تصریح کرد :در این الیحه
مصادیق خش��ونت در جامعه دیده شده که اگر تبدیل به قانون
و فرهنگ شود این مس��ایل را به سامان میرساند .ضمن اینکه
در براب��ر بزرگان دین و این انقالب که با نام آنان ش��کل گرفته
مس��ئولیت داریم و باید راهکاری را برای مردم ساالری دینی و
متناسب با استاندارد روز فراهم کنیم.

تب سرمای ه گذاری در بیتکوین باال رفت

هشدار نسبت به سوخت شدن سرمایهها در بازار نوظهور رمزارز

بر اساس اعالم مرکز ملی فضای مجازی؛ رمزارزهایی مانند بیتکوین
از هیچگونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند.
به گزارش خبرآنالین ،در تقریبا از نیمه دوم سال و به دنبال نوسانات
بازارهای ارز و سکه و طال و همچنین ریزشهای مکرر شاخص بورس،
برخی از سرمایهگذاران خرد ترجیح دادند ،سرمایههای اندک خود را
وارد بازارهای دیگر کنند.
یکی از این بازارها ،رمز ارزهاست که با توجه به سیر صعودی برخی از
ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و اتریوم و ...سبب جذب بسیاری از
سرمایهگذاران شده است.
با توجه به مشخص نبودن قوانین این بازار و همچنین نداشتن سقف
و ک��ف قیمتی ،احتمال ضرر س��رمایهگذاران در این بازار نس��بت به
بازارهای موازی بیشتر است .در ماههای گذشته و تحت تاثیر جهش
خیره کنن��ده قیمت رمزارزها ،هر روز بر تعداد س��ایتها و صفحات
تبلیغ کننده این ارزهای دیجیتال افزوده ش��ده اما در این فضا منع
قانونی بر خرید و فروش این ارزها در کشور وجود دارد و بیم آن میرود
ک��ه با ریزش قیمت رمزارزها در بازارهای جهانی ،بحرانی جدی برای
سرمایهگذاران این حوزه پدید آید.
تب گرایش به بازار رمز ارزها آنچنان تند ش��ده و باال رفته که مرکز
ملی فضای مجازی نسبت به صدور اطالعیه درباره وضعیت معامالت
رمز ارزها هشدارهایی را داده است.در اطالعیه این مرکز آمده است :با
توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری
از افراد با تبعات منفی و مشکالت متعدد بوجودآمده دراین زمینه ،به
اطالع میرساند این نوع شبه داراییها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی
برخوردار نیستند و عالوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج
از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی
خریداران همواره وجود دارد.
در ادامه این اطالعیه آمده است :درکنار این موارد گزارشهای فراوانی
از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه س��رقت و کالهبرداری در
این بازار وجود دارد که بررس��ی آنها مویّد سیر صعودی فعالیتهای
مجرمانه در این زمینه است.حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته
و غیرقابل شناس��ایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه داراییهای
فاقد پشتوانه ،موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار
غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیانهای
احتمالی و ارائه اسناد و ادله ،از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با
حفظ حقوق مردم سلب ش��ده است.شرایط فعالیت در بازار این نوع
ارزهای دیجیتالی شفاف نیس��ت و عالوه بر خروج سرمایه از کشور،
هیچ نش��انهای از وجود س��ازوکارهای حفظ داراییهای مردم توسط
گردانندگان پش��ت پرده آنها ارائه نشده است .از این رو اکیدا ً توصیه
میش��ود همگان در این زمینه احتیاطه��ای الزم را به خرج داده و
در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیافتند.تجربه از دست
رفتن داراییهای مردم در جریانهای مشابه مانند شبکههای هرمی
در ای��ران و جهان وجود دارد و انتظار میرود همه نهادها و صاحبان
رس��انه ،مسئوالنه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر

صعودی قطعا به دنبال خود کاهش و افت قیمت را نیز تجربه خواهد
کرد .در رمز ارزها شرایط به گونهای است که سرمایهها قاعدتا سوخت
شده و منجر به خروج سرمایه از کشور میشود
>ممنوعیت مبادله رمز ارزها در ایران

مانی یکت��ا ،مع��اون اداره نظامه��ای پرداخت بانک
مرک��زی اظه��ار کرد :م��ردم بدانن��د خطره��ای این
رمز ارزها بس��یار زیاد اس��ت و پروندههای بسیاری در
زمینه کالهبرداری ،سرقت از کیف پول و مسدود شدن
کیف پول رمز ارزها تش��کیل شده اس��ت .البته میزان
مبادالت رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند
سهام و طال نیست
تالش کنند .در این زمینه تاکید میشود تاکنون هیچگونه تصمیمی
ب��رای اعطای مجوز به درگاهها و س��ایتهای فع��ال خرید و فروش
رمزارزها و بیتکوین در کشور گرفته نشده است و الزم است همگان
مراقبتهای الزم در این خصوص را به عمل آورند.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال از بین رفتن سرمایهها در
بازار رمز ارزها گفت :در رمزارزها شرایط به گونهای است که سرمایهها
قاعدتا س��وخت شده و منجر به خروج سرمایه از کشور میشود مگر
اینکه افراد حرفهای بتوانند کس��ب بازدهی کنن��د و در معامالت به
س��ودآوری برس��ند و وجه خود را طلب کرده و دریافت کنند در این
حالت میتوان گفت تا حدودی همراه با بازدهی و رشد معامالت است
و میتواند منجر به ورود ارز ش��ود .بیشتر س��رمایه گذاران اکنون با
تومان و ریال دست به معامله میزنند و حداقل این است که ورودی
پول میتواند نس��بت به خروجی پول از این بازار بیشتر باشد .مجید
محمدعلیزاده آرانی اظهار کرد :زمانی که افرادی با ضرر و زیان مواجه
شده و یا رمز ارزها با کاهش قیمت همراه شود به حتم میتواند منابع
ارزی کشور را به هدر دهند و در اصل این سرمایهها و منابع سوخت
میش��ود .وی درباره تاثیر حضور در بازار رم��ز ارزها بر خروج پول و
س��رمایه از کش��ور توضیح داد:قطعا این مساله رخ میدهد و به طور
طبیعی بخشی از خروج پول ناشی از ضرر و زیانهایی است که افراد
آماتور و غیر حرفهای وارد این بازارها میش��وند و نمیتوانند خود را
همپای افراد حرفهای برسانند لذا در مقطعی سرمایه این افراد سوخت
شده و تمام میشود .وی تاکید کرد :در این مساله که بازار رمزارزها با
ریزش مواجه خواهد شد اصال نمیتوان شک کرد؛ این طبیعت ،ذات و
قانون بازارهای مالی است به طوری که هر رشد و هر افزایش قیمتی و

جنگ و قحطی میتواند نسل بعدی یمنیها را نابود کند

پس از س��الها خش��ونت در یم��ن ،نیمی از جمعیت این کش��ور
گرس��نه هس��تند و  ۴۰۰هزار کودک زیر  ۵س��ال در معرض خطر
مرگ بر اثر سوءتغذیه قرار دارند .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه
گاردین" ،قحطی" واژ ه فنی و پیچیدهای اس��ت و نیازمند دادههای
کیفی اس��ت که یمن فاقد آن است .با این وجود ،اگر برچسبها را
کنار بگذاریم ۱۶ ،میلیون نفر یا نیمی از جمعیت این کش��ور ،قطعاً

گرس��نه هستند .در حالی که س��ازمان ملل سعی دارد برای برنامه
بشردوستانه  ۲۰۲۱خود  -حتی از محل کشورهایی نظیر انگلیس
و پادشاهیهای خلیج فارس که خود نقش فعالی در درگیری یمن
دارند -بودجه جمع کند ،وضعیت فقط در حال بدتر ش��دن اس��ت.
آژانسهای امدادی هشدار میدهند که  ۴۰۰هزار کودک زیر  ۵سال
در معرض خطر مرگ بر اثر سوءتغذیه هستند .در شیوه ،تعداد موارد

در جلسه علنی مجلس تصویب شد

تعیین ضرباالجل دو ماهه
مجلس برای اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

نماین��دگان مجلس ضرباالج��ل دو ماهه برای
س��ازمان ام��ور مالیات��ی ب��رای اخذ مالی��ات از
اینفلوئنس��رها تعیین کردند .به گزارش تسنیم،
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در نشست
علنی ق��وه مقنن��ه و در جریان بررس��ی بخش
هزینهای الیحه بودجه س��ال  ،۱۴۰۰با پیشنهاد
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد
برای الحاق یک بند به ردیف ( )۱۸تبصره ( )۶ماده
واحده این الیحه موافقت کردند.
بحرین��ی در توضی��ح این پیش��نهاد گفت :یک
پیشنهاد در بخش درآمدی با حمایت نمایندگان
مصوب مجلس ش��د و آن ای��ن بود که صفحات
مجازی که تعداد کاربرانشان باالی  ۵۰۰هزار نفر
است و تبلیغات میگیرند ،تبلیغات آنها مشمول
مالیات باشد .وی تأکید کرد :به نظر میرسد این
موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده و
یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد ش��ده است و
اگر دولت خ��وب عمل کند میتواند یک عدالت
مالیاتی در این موضوع تأمین کند .نماینده مشهد
در مجلس افزود :مجلسی که وجود دارد این است
که ما نگران هس��تیم دولت ای��ن موضوع را اجرا
نکند به خصوص وقتی که این موضوع مطرح شد
نماینده دولت با آن مخالفت ک��رد؛ در ادامه این
پیشنهاد در بخش هزینهای آن پیشبینی شده
اس��ت که باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی
آن تهیه شود و وزیر اقتصاد آن را ابالغ کند .رئیس
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصریح

کرد :تقاضای ما این اس��ت که برای اینکه بسته
تقنینی ما کامل ش��ود و حاال که بخش درآمدی
آن مورد توجه و قبول مجلس قرار گرفته اس��ت،
بخش دوم آن که حکم اس��ت و باید در مدت دو
ماه دس��تورالعمل اجرایی آن تهیه و ابالغ ش��ود؛
یعنی عم ً
ال وارد مدار اجرا قرار گیرد از نمایندگان
خواهش میکنم که به قس��مت دوم آن هم رأی
بدهند برای اینکه بتوانیم در همین سال ۱۴۰۰هم
این مصوبه را اجرایی کنیم و از صفحات مجازی
پرکارب��ر از محل درآمد ناش��ی از تبلیغات آنها
مالیات بگیریم ،بخشی از خأل مالیاتی را تکمیل
کنیم .بحرینی تأکید کرد :پیشنهاد بسیار روشن
است و ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی باید به
وسیله سازمان امور مالیاتی تهیه و توسط وزیر امور
اداری و اقتصادی ابالغ شود.در این بند پیشنهادی
آمده اس��ت :درآمدهای کارب��ران دارای بیش از
 ۵۰۰هزار دنبال کننده رسانههای کاربرمحور از
محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهند
بود س��ازمان امور مالیاتی مکلف اس��ت ظرف دو
م��اه از الزماالجرا ش��دن این بند دس��تورالعمل
اجرای��ی مربوط به اخ��ذ مالی��ات از درآمدهای
کاربران حرفهای رس��انههای کاربرمحور از محل
تبلیغ��ات را تهیه و به تأیید وزی��ر اقتصاد و امور
دارایی برساند ،سازمان امور مالیاتی مکلف است
لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده
توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر
عموم قرار دهد.

مانی یکتا ،معاون اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد:
مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بس��یار زیاد است و پروندههای
بس��یاری در زمین��ه کالهبرداری ،س��رقت از کیف پول و مس��دود
ش��دن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است .البته میزان مبادالت
رمز ارزها قابل مقایس��ه با بازارهای دیگر مانند س��هام و طال نیست.
وی ادام��ه داد :هیچ پش��توانه دولتی و حاکمیت��ی در دنیا برای رمز
ارزه��ا وجود ندارد و به این علت مبادالت جهانی آن از س��ال ۲۰۱۶
افزایش نداشته است .در سال  ۲۰۱۶میزان مبادالت روزانه رمز ارزها
 ۱۳۰میلیارد دالر بوده که همچنان این رقم حفظ شده و به دلیل غیر
مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادالت آن در کشور وجود ندارد.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی بیان کرد ۶ :هزار رمز ارز
در دنیا وجود دارد که  ۶۰درصد س��هم این بازار در اختیار بیتکوین
است.به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل مالحظهای در
ح��د  ۱۵تا  ۲۰درصد در روز برای آن وجود دارد .به عنوان نمونه در
س��ال  ۲۰۱۶بیت کوین  ۲۰هزار دالر افزایش قیمت داش��ت ،اما در
چند س��اعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت .مانی یکتا تصریح
کرد :ش��بکه تراکنشهای بیت کوین کامل شفاف است ،اما برعکس
بازارهای س��رمایهای در فضای مبادالت رمز ارزها نهاد ناظری وجود
ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید
قیمت رمز ارزها میشود.
مع��اون اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی با بی��ان اینکه آینده
رمز ارزها قابل تحلیل نیست،گفت :حدود سه و نیم درصد از کل قدرت
پردازش ش��بکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و چون مالحظات
گستردهای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص
میشود میزان اس��تخراج آن پرنوسان و متغیر است .مانی یکتا گفت:
دس��تورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافیهای مجاز
این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافیهای مجاز در اختیار
استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار میگیرد.
عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده اس��ت:
براساس نظر کارگروهی ،در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز
بودن مبادالت رمز ارزها اصالحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی
رمز ارز استخراج میکنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند .وی
افزود :بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مش��خص
میکنیم تا ثبت س��فارشهایی که به صرافیها داده میشوند بتوانند
برای واردات از طریق رمز ارزها ،تأمین ارز کنند .همتی گفت :خرید و
فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید میکنند و
فقط باید برای واردات کاال از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین
یکدیگر مجاز نیست.
جدی س��وءتغذیه در س��ال  ۱۰ ،۲۰۲۰درصد افزایش داشته است.
بیمارستانی در عبس که به جوامع روستایی دورافتاده خدمترسانی
میکند ،به تازگی از  ۴۱درصد افزایش در موارد جدی س��وءتغذیه،
در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته خبر داده است .برای کودکانی
که از سوءتغذیه یا شیوع مرگبار وبا و تب دنگی در یمن جان سالم
به در میبرند ،آینده هنوز خطرات بسیاری دارد .پزشکی در شیوه،
مختصرا ً اینطور شرح داد که نگران است یمن یک نسل کامل را به
خاطر جنگ از دست بدهد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

«کولبری» و «سوخت بری»
در شأن مردم و کشور نیست

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه تجارت مرزی
با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و
در عین حال کمک به حوزه مبادالت تجاری با
همسایگان شکل گرفت ،تأکید کرد :پدیدههایی
نظیر کولبری و سوخت بری ،آسیبهای جدی
اقتص��ادی و اجتماعی دارد و ب��ه هیچ وجه در
ش��ان و منزل��ت مردم و کش��ور نیس��ت و باید
همه تالش کنند این وضعیت ناهنجار س��ریعا
س��امان یابد .به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ایجاد
اش��تغال پایدار و ارتقای معیش��ت مرزنشینان
و جایگزین��ی قطع��ی و فوری اش��تغال مفید و
مولد به ج��ای روی��ه غیرقابل قب��ول کولبری
ب��ه عنوان ه��دف عملیات��ی این ط��رح تاکید
کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته
دولت برای س��اماندهی پدی��ده دردآور کولبری
اظهار داش��ت :بر اس��اس این تصمیم��ات باید
بخش��ی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای
کاالهایی که از مرزهای رسمی وارد میشوند ،به
مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل
شود .رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق
و س��ریع این مصوبات تصریح کرد :تالش دولت
این بوده که با انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد
فرصت بهره مندی مرزنش��ینان از امتیازات این
طرح ،زمینه رانتخواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح ،تعیین تکلیف وضعیت

ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استانهای
ساحلی جنوبی کش��ور ،استفاده از ظرفیتهای
مب��ادالت مرزی برای تامین کاالهای اساس��ی،
جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان
ب��ا درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد ش��فافیت در
واردات و گردش کاال در سطح استانهای مرزی
مشمول است.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه دالیل مختلفی که
مان��ع ایجاد ثب��ات و متعادل ش��دن قیمت ارز
بوده است ،گفت :کش��ور در مرحله افتخارآمیز
پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته
و همانطور ک��ه دولت با کمک فعاالن اقتصادی
توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند ،امروز
نیز در تالش اس��ت با ایج��اد آرامش و ثبات در
اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن
اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.
روحانی اظهار داشت :دولت اعتقاد دارد کنترل
و مدیری��ت بازار س��رمایه و رس��یدن به تعادل
در قیمت ارز مس��تلزم تداوم فضای مس��اعد و
قابل اعتماد برای فعالیتهای اقتصادی اس��ت و
قطع��ا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی
که موجب آش��فتگی و القای بیثباتی شود ،به
اقتصاد و معیش��ت مردم لطم��ه میزند .رئیس
جمهور تاکید کرد :شرایط عمومی کشور ،زمینه
را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی،
رفع التهابات و کاهش قیمتها در بازار ارز و کاال
فراهم کرده است.

کسب رتبه سوم جایزه ملی  ۳۴۰۰۰منابع انسانی توسط بیمه دی

ش��رکت بیمه دی با حضور درجایزه ملی  ۳۴۰۰۰مدیریت منابع
انسانی با کسب  ۹۵درصد امتیاز سطح  C2موفق به کسب رتبه
سوم شد.
به گ��زارش روابط عمومی بیمه دی؛ مدیریت منابع انس��انی این
شرکت با الگو قراردادن مدل تعالی منابع انسانی در جهت بهبود
سطوح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی تالش کرده است که امسال
نیز در پنجمین دورهی جایزه ملی منابع انس��انی ش��رکت کرد و
موفق به کسب نش��ان برنزین  C2شد .یاسر فرهی معاون منابع

انس��انی و امور پش��تیبانی بیمه دی دربارهی کسب این موفقیت
اظهار داش��ت :تالش همکارانم در همس��ویی می��ان برنامههای
عملیاتی حوزهی منابع انس��انی با اهداف و اس��تراتژیهای کالن
شرکت ،اجرای نظام ارزشیابی و گریدینگ شغلی ،بازطراحی نظام
حقوق و مزایا ،بازطراحی سیس��تم سه سطحی مدیریت عملکرد
(س��ازمانی ،واحدی ،فردی) ،پیاده س��ازی نظام پایش س�لامت
کارکنان ،استقرار نظام پیشنهادات و نوآوری ،برگزاری کانونهای
ارزیابی و توس��عهی شایس��تگیهای کارکنان و اقدامات اثربخش

در پیش��گیری و مواجه��ه با بیم��اری کرونا ،از جمل��ه اقداماتی
اس��ت که اجرای موفق آنه��ا در بیمه دی ،موجبات دریافت این
جایزه را فراهم کرد .البته حمایتهای مدیران ارش��د ش��رکت و
همکاری و تالش همکاران مدیریت یادگیری و توسعه استعداد و
برنام��ه ری��زی نیز نقش بس��زایی در کس��ب این عن��وان برای
ش��رکت بیمه دی داشت که از ایش��ان سپاسگزارم.شرکت بیمه
دی ب��ا دریافت این جایزه توانس��ت مقام س��وم را در میان تمام
سازمانهای شرکت کننده کسب نماید.

