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هراس دنیا
از شیوع کرونا

رشد  13درصدی در دی ماه

معامالتمسکن
دو رقمی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با «ایران»:

میلیونها نفر در چین قرنطینه شدند

خفاشهــای چینــی انتقــام پختــه و ســوپ شدنشــان را از اژدهــای طالیــی
میگیرنــد؟ اینطــور بهنظر میرســد 56 .میلیــون نفــر در قرنطینهاند؛ رئیس
جمهوری چین میگوید کشورش در شرایط وخیمی قرار گرفته است .ویروسی
ناشناخته دارد بسرعت همه گیر میشود و حتی از دیوار چین هم رد شده و از
آســیا به اروپا رسیده؛ ســه مورد ابتال در فرانسه تأیید شــده است« .کرونا» سال
نــوی چینیهــا را خراب کــرده .آنهــا میگوینــد در  ۱۰روز یک بیمارســتان هزار
تختخوابی میســازند و یک بیمارســتان دیگر را ظرف دو هفته آینده در شــهر
«ووهــان» ،مرکز شــیوع ایــن ویروس خطرنــاک و مرگبار که تا آخرین ســاعات
دیشــب حــدود  ۱۳۰۰نفــر را مبتال کرد و جــان  ۴۱نفر را گرفت .یورونیوز نوشــته
موارد ابتال به این ویروس هم در اســترالیا پیدا شده است .پیش از این مواردی
از ابتال به این ویروس در کره جنوبی ،ژاپن ،تایوان ،تایلند و امریکا نیز مشاهده
شده بود .مقامات چین از کسانی که از مناطق آلوده به این ویروس در چین به
خانه بازمیگردند خواســتهاند که بمــدت  ۱۴روز در خانه بمانند تا اگر مبتال به
این ویروس شــده باشند ،باعث شیوع آن در جامعه نشوند .چین در تازهترین
تمهیداتی که برای مهار شــیوع این ویروس به اجرا گذاشــته دستور ممنوعیت
اســتفاده از خودرو را در شــهرهایی کــه در قرنطینه
ادامه در صفحه 4
هستند صادر کرد.

باهنر با درخواست از دلسوزان نظام برای پیگیری موضوع صالحیتها:

 FATFفقط برای
ایران نیست
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گزارش «ایران»
از وضعیت آمار طالق در کشور

ثبت طالق
سهمیه بندی شد

باید استانداردهای جهانی را قبول کنیم
به دنبال جذب سرمایه های خرد خارجی هستیم
با چرتکه نمی توان درباره مالیات تصمیم گرفت
ارز و طال را باید با مالیات سامان داد
بهعنوان وزیر «دارایی» اعتقاد دارم که باید مالیات وضع
شود اما بهعنوان وزیر «اقتصاد» میگویم نباید وضع شود

بودجه 99
در  29قاب

صید اسید در یک
ً
کامال معمولی
روز
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رضا معطریان  /ایران

2و3

ن گیت»
«هاریسو 
نگاهی ساختاری به کتابسوزی

یک فردی ،کتاب مشــهوری در علم پزشــکی را که به کتاب
«هاریســون» مشــهور است ،در مراســمی به آتش کشیده و
یادداشت
مدعی شــده اســت با «طب اســامی» از ایــن دانش غربی
رهــا میشــویم .این اقدام ســر و صدای زیادی به پــا کرده و
فریادهای بســیاری درباره خطر بازگشــت به قرون وســطی
به پا خاســته اســت .مایلم در این متن ضمن بیان نکتهای
تا حدی متفاوت از واکنشهای صورتگرفته به این اقدام،
محمد فاضلی
رخــداد کتابســوزی واقعشــده را از منظری ســاختاری نیز
عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید
تحلیــل کنــم .اگرچــه بســیاری دربــاره بازگشــت بــه قرون
بهشتی
وســطی ،بــروز مخالفــت بــا علــم مــدرن و رویه شــدن این
اقدامات هشدار میدهند ،اما من هیچ برآوردی از امکانپذیری بازگشت به قرون
وســطی یا حتی فراگیــر بودن چنین رویکــردی به علم مدرن در بیــن روحانیت و
حوزههای علمیه ندارم .من حتی از منظری دیگر ،بروز این رخداد را چیزی شبیه
«واکســن معرفتی» میدانم .این گونه رخدادهــا – که در هر نقطهای از جهان و از
جمله در کشورهای توسعهیافته هم وقوعشان امکانپذیر و حتی مسبوق به سابقه
اســت ،نظیر ماجرای قرآنســوزی کشــیش امریکایی  -مثل «میکروب معرفتی»
عمل میکنند .حجم واکنشهایی که در این دو ســه روز به ماجرا نشان داده شده
است و این واقعیت که برخی روحانیون خود را ملزم دانستهاند موضع خود را در
قبال چنین عملی روشن کنند ،مثل واکنش دستگاه ایمنی بدن انسان به ورود یک
میکروب یا موجود خطرناک است .این گونه رخدادها درست مثل میکروبهایی
کــه بــا واکســن وارد بــدن میشــوند و واکنــش دســتگاه ایمنــی را برمیانگیزنــد،
میکروبهای معرفتی هستند که به تولید واکسن معرفتی میانجامند و خطرات
افراطیگری را نشان میدهند.
جامعه ایران در همه عرصهها به نحوی با دنیای مدرن و دانش محصول آن
درآمیخته و پزشکی مدرن به چنان استیال ،قدرت و بافتهشدن در تار و پود زندگی،
ن گیــت نمیتواند
اقتصــاد ،سیاســت و فرهنگ ایرانی رســیده اســت که هاریســو 
طلیعهدار تضعیف پزشکی یا بازگشت به قرون وسطی و کتابسوزان باشد .این اما
بدان معنا نیست که نگاهی ساختاری به چنین پدیدهای و زمینه بروز آن را نداشته
باشــیم و به معنی پیامد نداشتن چنین اقداماتی هم نیست .بنابراین بهتر است
ت اجتماعی ،فرهنگی و قدرت سیاسی به هاریسونگیت بپردازیم.
از منظر سیاس 
کتابســوزی هاریســونگیت بر بســتر چندین فرآیند و زمینه حکشده بر ساختار
قدرت سیاسی و سیاست فرهنگی جامعه ایرانی بالیده است .کتابسوزان آیتاهلل
عباس تبریزیان ،وامدار چند دهه کوبیدن بر طبل بومیســازی دانش است .علم
بومــی که بیش از هر عرصهای در علوم انســانی بر آن تأکید شــده و شــوراها برای
تحقق آن ساخته و پرداخته شده ،هنوز خروجی نداشته و کسی چشمش به جمال
جامعهشناسی  ،علوم سیاسی ،اقتصاد یا فیزیک و طب بومیشده و گاه متصف به
صفت اسالمی روشن نشده اســت ،اما رخدادی نظیر کتابسوزان هاریسونگیت
بــر بســتر چنین گفتمانی بالیده و شــجاعت ظهــورش را از همیــن گفتمان گرفته
است .قدرت سیاســی ،تمامقد مدعی نظام معرفتی جدیدی به نام بومیسازی
و اسالمیســازی دانش شــده و طبیعی است که پس از چند دهه ،میوههایی نظیر
سوزاندن کتاب هاریسون به بازار معرفت میرسند .آیتاهلل عباس تبریزیان یک
کانــال تلگرامــی با عنــوان «دفتر آیــتاهلل تبریزیان»
دارد که  93هزار نفر نیز عضو آن هستند.
ادامه در صفحه 3
روز طالیی کاروان ایران
در جاکارتا
دویست و نود و یک

www.iran-newspaper.com
www.ion.ir
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اطالعی از زندگی قربانیان ترمینال
کرمانشاهدارید؟

 بسیاری از افراد رد صالحیت شده ،معتقد به اسالم،نظام و رهبری هستند
مطهری پس از دیدار حضوری با اعضای شورای نگهبان:التزام به نظام شامل اظهار نظر نمی شود

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در
اطالع رسانی مجازی
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رؤسای سازمان برنامه و بودجه
سنــــد مالی سال آینده را
تشریحکردند

در رد صالحیتها
تجدید نظر شود

آغاز اعمال محدودیت ثبت
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طالق در دفاتر رسمی سراسر کشور

طالق هم سهمیهبندی شد

گروه اقتصادی  76قاب عکســی کــه در طبقه پنجــم وزارت امور
سیاوش رضایی اقتصادی و دارایی از اولیــن وزیر اقتصاد تاکنون
دیــده میشــود ،روایتگــر تاریــخ  109ســاله ایــن
وزارتخانه اســت 76 .قابی کــه در دورههای مختلف ،اقتصــاد ایران را
تا به اینجــا هدایت کردهانــد .درکنار ایــن عکسها که بســیاری از آنها
دیگر نیســتند ،خــود ســاختمان قدیمی بــاب همایون هــم تاریخی را
حمــل میکند و هــر یــک از اتاقهــا و راهروهــای آن رازهای زیــادی از
اقتصاد ایران در ســینه دارد .وزارتی که در سال  1289با عنوان «مالیه»
پایهگذاری شــد با تغییرات مکرر هماکنون در کســوت «امور اقتصادی
و دارایی» گســتره وســیعی از وظایــف و مأموریتهای حــوزه اقتصاد
از بانــک ،بیمه ،بازار ســرمایه ،مالیات ،ســرمایهگذاری خارجــی و ...را
دربرمــی گیــرد و برهمین اســاس انتظــار فرماندهی اقتصــاد را از این
وزارتخانه دارند .یکســالی اســت که جدیدترین قاب در ســالن طویل
طبقه پنجم وزارتخانه آویخته شــده اســت« .فرهاد دژپسند» آخرین
وزیری اســت کــه از طبقه ســوم ســاختمان بــاب همایــون ،اداره این
وزارتخانه را برعهده گرفته است.در اتاق کار وزیر در یک و نیم ساعتی
که میهمانش هستیم ،پرسشهای مختلف خود را مطرح میکنیم و او
با حوصله پاسخ میدهد .از داستان قدیمی فرماندهی اقتصاد ایران تا
تصویب لوایح مربوط به «افایتیاف» و تازهترین موضوع که همان
پایههــای مالیاتــی جدید اســت .وقتی نظر دژپســند دربــاره تصویب
پایههــای مالیاتی جدید مانند «عایدی برســرمایه» و «مجموع درآمد
خانوار» را میخواهیم ،پاســخ جالبی میدهد« :بهعنوان وزیر دارایی
موافــق تصویب پایههــای مالیاتی جدید هســتم ،ولی بهعنــوان وزیر
اقتصاد موافق آن نیستم» .در واقع وی در کسوت وزیر دارایی خواهان
افزایش درآمدهای مالیاتی اســت ،اما درجایگاه وزیــر اقتصاد نگران
آثار منفی آن بر اقتصاد است.
در ادامــه گــپ و گفــت روزنامــه ایــران با فرهــاد دژپســند ،وزیــر امور
اقتصادی و دارایی را بخوانید.
ëëاز مدتهــا پیــش بحــث فرماندهی اقتصــاد مطرح شــد و خیلیها
انتظــار دارند کــه وزارت اقتصــاد این فرماندهی را داشــته باشــد .این
در حالی اســت کــه سیاســتهای پولی توســط بانک مرکــزی تنظیم
میگــردد ،حــال ســؤال این اســت کــه وزارت اقتصــاد چگونــه نقش
فرماندهی اقتصاد را در کشور ایفا مینماید؟
ســؤال شما یک سؤال کلیدی و اساســی است .شاید پاسخ به این
سؤال را بتوان با توجه به قوانین و مبتنی بر شرایط موجود بیان کرد.
در ابتدا توجه شما را به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی
جلــب میکنــم .در مــاده ( )1ایــن قانــون آمده اســت کــه «بهمنظور
تنظیــم سیاســتهای اقتصادی و مالی کشــور و ایجــاد هماهنگی در
امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه
همکاریهای اقتصادی و ســرمایهگذاریهای مشــترک با کشورهای
خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل میشود».
اســتحضار داریــد کــه تنظیــم سیاســتهای اقتصــادی و مالــی و
هماهنگــی در امور مالــی و اجرای برنامه سیاســتهای مالی کشــور
وظیفه بسیار خطیری است ،که قانون برعهده وزارت امور اقتصادی و
دارایی قرار داده است .در رابطه با سیاستهای مالی ،این وزارتخانه

در دو حوزه نظارت بر هزینهها و درآمدهای دولت بهصورت جدی،
مســئولیت دارد .در شــرایط حاضر کــه تغییر در ترکیــب درآمدهای
کشــور ضــرورت دارد و مورد توجه اســت ،سیاســتهای مالی بســیار
تعیینکننــده اســت .عــاوه بــر موارد فــوق تنظیــم و اجــرای برنامه
همکاریهای اقتصادی و ســرمایهگذاریهای مشــترک با کشورهای
خارجــی از دیگــر وظایــف ایــن وزارتخانــه اســت کــه نشــانگر نقــش
تعیینکننده وزارت اقتصاد در روابط اقتصادی خارجی کشور است.
در کنــار ایــن وظایــف ،در قوانیــن مختلــف برنامههای توســعه و
همچنین دیگر قوانین باالدســت ،وظایــف متعددی برعهده وزارت
اقتصاد نهاده شــده اســت .اگر به محتــوای این قوانیــن توجه کنیم،
مالحظه میکنیم که گســتره وســیعی از وظایف برعهده وزارت امور
اقتصــادی و دارایی قرار داده شــده اســت کــه من در ادامــه برخی از
ایــن موارد را تشــریح میکنم .ســاختار این وزارت نیــز مبتنی بر این
مجموعه قوانین ،نوع و شرح وظایف معاونتها و بخشهای تابعه
این وزارتخانه تنظیم و عملیاتی شده است ،به طوری که موضوعات
مهم اقتصادی کشــور مانند امــور بانکی ،بیمــه ،مالیات ،خصوصی
ســازی ،نظارت مالی و خزانه داری ،ســرمایهگذاری خارجی ،بورس،
گمــرک ،بهبــود محیــط کســب و کار و ...در چارچــوب وظیفــهای و
مأموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و با همکاری ســایر
دستگاههای اقتصادی کشور به پیش میرود.
هماکنــون وزارت امــور اقتصــادی و دارایی مســئولیت کمیســیون
اقتصــادی دولــت را برعهــده دارد .این امــر در کنار نــکات مهمی که
در رابطــه بــا وظایــف و اختیــارات وزارت اقتصاد در مــاده  127قانون
محاسبات آمده است در حوزه ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای
برنامه سیاستهای مالی ،بسیار با اهمیت است .در ماده  127قانون
مذکور آمده اســت که کلیه لوایــح دارای جنبه مالی باید امضای وزیر
اقتصاد را داشــته باشــد .همچنینکلیه تصویب نامههای پیشنهادی
دســتگاههای اجرایــی کــه جنبه مالــی دارد در صورتی قابــل طرح در
هیــأت وزیران اســت کــه قبالً نظر این وزارتخانه کســب شــده باشــد.
مالحظه میفرمایید که در ایــن ماده قانونی وظایف تعیینکنندهای
برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
از مهمتریــن وظایــف دیگــر وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،
پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و
عمرانی و نیز بازپرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای
برنامههــای عمرانی اســت که شــرح مفصل این وظایــف و ترتیبات
مربــوط بــه آن در قانــون برنامه و بودجــه مصوب ســال  1351آمده
اســت؛ البته در این رابطه همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه
داریم .نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مدیریت
متمرکز داراییهای دولت باالخص امالک دولتی و اساساً تولی گری
آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت .ســابقه این مهم
را در ماده  32قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  1310و بعد از
آن در قانون محاســبات عمومی مصوب سال  1349میتوان یافت.
در شــرایط کنونــی وزارت اقتصاد مســئول اصلــی داراییهای دولت
و مولدســازی آنهــا اســت .با توجــه به اهمیــت موضوع مولدســازی
داراییهــای دولــت ،اجرای پــروژه مولدســازی داراییهــای دولت از
ســال  1394آغــاز و در قانــون برنامه ششــم توســعه و قوانین بودجه
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ســنواتی مــورد تأکید قــرار گرفته اســت .همچنیــن در قوانین بودجه
ســنواتی دربــاره انتشــار ،تنظیــم و بازپرداخــت اوراق نیز مســئولیت
برعهده این وزارت قرار داده شده است.
در خصــوص شــرکتهای دولتــی نیــز وزارت اقتصاد مســئولیت
مهمی از حیث بررسی بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی آنها دارد
و اعمــال حاکمیت شــرکتی و اجرای نظــام نوین بنــگاهداری دولتی
برعهده این وزارتخانه است .در خصوص اجرای قانون سیاستهای
کلی اصــل ( )44نیز وزارت اقتصاد مســئولیتهای مهمــی دارد .در
این قانون وظایفی از جمله خصوصیســازی و واگذاری شرکتهای
دولتی و همچنین فراهم نمودن شرایط الزم برای عرضه بنگاههای
مشمول واگذاری برعهده این وزارتخانه است.
با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای توسعه سرمایهگذاری
و ارتقای رشد تولید ،در قوانین مختلف از جمله قوانین «رفع موانع
تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور» و «اجــرای قانــون
سیاســتهای کلی اصــل  ،»44بر موضوع بهبود فضای کســب و کار
تأکیــد شــده اســت و وزارت اقتصــاد بهعنــوان متولــی اصلــی بهبود
فضای کسب و کار در کشور تعیین شده است.
در ایــن راســتا در مصوبــه مــورخ  1396/4/26ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی مقرر شــده «مرکز ملی پایش محیط کســب و کار
کشــور» در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی تشــکیل و ایــن وزارتخانه
مکلــف بــه رصــد و پایــش عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و انجــام
ی هــای الزم در جهت تحقــق اهداف مرتبط بــا بهبود فضای
پیگیــر 
کسب و کار شد.
بخشــی از فرآینــد بهبــود محیــط کســب و کار به مقــررات زدایی
مربوط اســت که مســئول پیشــبرد آن نیز وزارت اقتصاد تعیین شده
اســت؛ میدانیــد کــه هــدف از مقــررات زدایــی ،رفــع محدودیــت از
فعالیت بخشهــای غیردولتی و توانمندســازی آنها در عرصههای
اقتصادی و تســهیل سرمایهگذاری در کشور است .این مهم از طریق
«هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب و کار» به استناد قانون
اصالح مواد  ۷ ،۱و  ۳۰قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال میگردد.
 ëëوزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار پول و اساســاً در رابطه با نظام
بانکی چه نقشی ایفا مینماید؟
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی رئیس مجمع عمومــی بانکهای
دولتــی و نماینــده دولــت در بانکهایــی اســت کــه براســاس قانون
اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل ( )44واگــذار شــدهاند .بــا توجه به
آنکــه هماکنــون حــدود  70درصــد بــازار پــول در اختیــار بانکهای
دولتی و خصوصی شــده کشور است ،مالحظه میشود که نقش این
وزارتخانه در نظام بانکداری کشور بسیار برجسته است.
بــرای تبییــن دقیقتر ســؤال شــما بایــد به یــک ســری از وظایف
و اختیــارات وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در قانــون پولی و بانکی
کشــور اشــاره کنم .یکــی از موضوعات مــورد تأکید ایــن قانون هیأت
نظار بانک مرکزی است .در ماده ( )22قانون پولی و بانکی ،انتخاب
اعضــای هیأت نظار بانک مرکزی به پیشــنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایــی و تأییــد مجمــع عمومــی بانک
مرکزی انجام میپذیرد.
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ســالم

هر روز با شــما در اینجا
خواهیم بــود ،صدای
شــما ،حــرف شــما و
پیشــنهاد شــما را مــی
شــنویم و میخوانیم
و بازگــو می کنیم .با

ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

ëëنماینــدگان رد صالحیــت شــده /آقای
حســینپــور :شــورای نگهبــان تعــدادی
از نماینــدگان را رد صالحیــت کردهانــد.
جالب این است که در  5ماهی که از دوره
نمایندگی این مجلس باقی مانده است،
بودجه ســال  99کشــور را تصویــب کنند.
حال چطــور نمایندهای که صالحیت آن
از ســوی شــورای نگهبان رد شــده اســت
میبایست به این بودجه رأی دهد؟
ëëســرویس مــدارس اســتثنایی /یــک
شهروند :دولت هرساله اعالم میکند که
ســرویس مدارس اســتثنایی را بهصورت
رایــگان ارائــه میدهنــد .امســال نیــز دو
مــاه ایــن کار را انجــام دادند و بعــد از آن
ایــن خدمــات را ارائه نکردنــد .اگر دولت
تصمیــم به انجام این کار دارد و کلی هم
تبلیغــات آن را انجــام میدهــد ،آن را تا
پایان ســال تحصیلی انجام دهد ولی اگر
قــرار بر انجــام آن را ندارنــد از ابتدا اعالم
کنند که نمیخواهند این خدمات را کامل
ارائه کننــد تا بســیاری از خانوادههایی که
فرزند معلول دارند دچار مشکل نشوند.
ëëســهام عدالــت /آقــای افضلــی از
کرمانشــاه :کارگــر ســاختمانی هســتم.
ثبتنــام ســهام عدالت را انجــام دادهام
اما بعد از دو ســال که پیگیر شــدم گفتند
اسم شما در لیست سهام عدالت نیست.
از مســئوالن ذیربــط درخواســت دارم که
درخصوص دریافت ســهام عدالت ما را
راهنماییکنند.
ëëاینترنــت ضعیــف در حکیمیــه /رضــا
جمشــیدی :حــدود دو ســال اســت که در
منطقــه حکیمیه خیابــان ســازمان آب،
اینترنــت بســیار ضعیــف اســت و اصــاً
کارایــی نــدارد .از مســئوالن درخواســت
رسیدگیداریم.

