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دانشنامه
محقق ايراني وصله هوشمندي براي رصد بيماران کرونايي ساخت

يک اس��تاد ايراني دانش��گاه نورث وس��ترن وصله هوش��مندي ابداع کرده که با تحليل عرق انسان ميتواند
نشانگرهاي بدن را رصد کند.از اين فناوري براي رصد نشانگرهاي حياتي مبتاليان به کرونا استفاده ميشود.
به گزارش مهر ،ش��رکت «اپيکور بيوسيس��تمز» وصلههاي هوشمندي ساخته که قابليتهاي مختلفي دارند.
روزبه غفاري مهندس پزش��کي زيستي ،کارآفرين و استاد دانشگاه نورث وسترن موسس و مديرارشد اجرايي
اين ش��رکت است.وصلههاي هوشمند اين شرکت ميتوانند عرق افراد را تحليل کنند.به طور دقيق ميتوان
از اين وسيله براي اندازه عناصر موجود در عرق ورزشکاران و افراد مختلف استفاده کرد ،حتي ميتوان از آن
براي مقاصد پزشکي و کمک به رصد نشانگرهاي حياتي بيماران مبتال به کوويد  ۱۹نيز بهره گرفت.غفاري در
اين باره ميگويد :ما مشغول توسعه دو نوع وصله هستيم که کاربردهاي مختلفي دارند.يکي از آنها وصلهاي
با قابليت تغيير رنگ اس��ت که ورزشکاران ميتوانند از آن استفاده کنند.وصله ديگر مجهز به بلوتوث است و
ميتواند نشانگرهاي موجود در عرق کارگران دکلهاي نفتي و کارخانهها را رصد کند.يک نمونه اين گجت
پوشيدني «وصله عرق »Gxنام دارد که با همکاري شرکت «گاتوريد» ساخته شده است.وصله مذکور از آغاز
 ۲۰۲۰ميالدي تحت آزمايش است و محققان اميدوارند در نيمه دوم سال آن را براي مشتريان عرضه کنند.
اين وصله ميتواند ميزان عرق کردن و غلظت کلريد س��ديم عرق را اندازهگيري کند.البته نس��خههاي ديگر
فناوري اين وصله نيز در حال توس��عه هس��تند که باتريهايي در آن تعبيه شده و اجزاي مختلفي دارند تا به
کمک آن نش��انگرهاي رصد شده را تحليل کنند.به وسيله اين فناوريها ميتوان سطح نشانگرهاي مختلف
مانند الکتات (نمک اسيد الکتيک) ،گلوکز ،کورتيزول را رصد کرد.اين نشانگرها اطالعات ارزشمندي درباره
فيزيولوژي کاربر ،ميزان آب و س��طح اس��ترس او فراهم ميکنند.ميتوان با کمک يک اپليکشن موبايل اين
اطالعات را تحليل کرد.اين فناوري در حوزه پزشکي کاربرد دارد.غفاري در ادامه ميگويد :ما اکنون در مراحل
اوليه استفاده از اين فناوري براي مقابله با شيوع ويروس کرونا هستيم.همکاري با شرکتهايي مانند لئو فارما
و گاتوريد به ما کمک کرد تا وصلههاي رديابي عرق بدن را براي بررس��ي نش��انگرهايي مانند کورتيزول و
س��يتوکينها به کار گيريم که به ميزان استرس و واکنش ايمني بدن انسان مرتبط است.محققان معتقدند با
استفاده از اين وصلهها ميتوان نشانگرهاي مرتبط با ابتال به کوويد ۱۹را رصد کرد.
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مشاهير

«ميخائيل الماناسوف» که بود؟

ميخائيل الماناسوف اديب و نويسنده مشهور روسي در
 19نوامبر 1711م به دنيا آمد.وي تحصيالت خود را در
مسكو و سن پترزبورگ به پايان رسانيد.الماناسوف در

 20سالگي در آكادميزبانهاي خارجي (اسالو ،يوناني،
التي��ن) ثبت نام كرد و از موفقيت در دروس ،به س��ال
1736م در آكادميسلطنتي علوم پترزبورگ پذيرفته شد
و از طريق همين آكادميعازم آلمان گرديد.وي در كنار
كس��ب علم و دانش به مطالعه و پژوهش در آثار ادبي،
كالسيك يونان ،روم و آلمان پرداخت.الماناسوف در 31
سالگي استاديار آكادميش��د و اين امر زمينهاي گرديد
براي رشد سريع وي و كسب دستآوردهاي علمي ،به
نحوي كه  3سال پس از ورود به آكادميبه عنوان استاد
شيميپذيرفته شد.وي در سال 1748م يك آزمايشگاه
ش��يميبه راه انداخت و هفت س��ال بعد در تأس��يس
دانشگاه مسكو مش��اركت نمود كه اين دانشگاه اينك

فناوري

به نام وي "دانش��گاه الماناسوف" خوانده ميشود.وي
همچنين در س��ال 1757م به رياست آكادمينائل آمد.
كارهاي علميالماناسوف مشتمل بر تحقيق در انبساط
گازها و فلزات ،نجوم ،زمينشناسي ،اقتصاد و پويشهاي
قطبي است.وي ضمن تدريس شيميو انجام آزمايشات
مربوط به آن ،كتبي را نيز دراينباره نگاشت.الماناسوف
براي اولين بار ،انجماد جيوه را در  46درجه سانتيگراد
زير صفر مشاهده و ثبت كرد.او همچنين درسال 1761م
جو س��ياره زهره را هنگام عبور از خورشيد رصد نمود.
فعاليتهاي علميالماناس��وف به حدي رسيد كه او را
باني علوم جديد در روس��يه نيز پنداشتهاند.در كنار اين
مسائل الماناسوف به عنوان يك اديب و نويسنده آثاري

مشق عشق طالب جهادی در سنگر مقابله با کرونا

ارائه نموده اس��ت ازجمله كتاب دس��تور زبان روس��ي،
راهنم��اي كوچك فصاحت و تاريخ قديم روس��يه.وي
زبان ادبي روس��ي را دگرگون نمود و ادبيات را به سوي
تص ّنع و طمطراق س��وق داد به همين دليل وي را پدر
ادبيات روس ميدانند.در كتاب چكامههاي المانوسوف
موضوعات مذهبي جايگاه ويژهاي دارند ،گرچه در اشعار
و آثار وي انعكاسي از دانشهاي كالسيك سراينده به
چشم ميخورد.الماناسوف ش��اعري بود كه از طبقات
پايين اجتماع برخاس��ته ب��ود و در عرصه علم و ادبيات
روس��يه قرن هجدهم چهرهاي ش��اخص و برجسته به
حساب ميآمد.ميخائيل واسيليويچ المانوسوف سرانجام
در  15آوريل 1765م در  54سالگي درگذشت.

دستگاهي براي از بين بردن ويروس کرونا در هوا ساخته شد

محققان در يک ش��رکت دانش بنيان دس��تگاهي براي از بين بردن ويروسهاي هوا با استفاده از اشعه يو وي
ساختهاند که کاربرد خانگي نيز دارد.علي سيفپور ابوالحسني مديرعامل شرکت دانش بنيان در گفتگو با مهر،
اظهار کرد :با شيوع کرونا در کشور ،در صدد برآمديم تا در اين شرکت تجهيزي براي ميکروب زدايي و ويروس
زدايي از سطوح و هوا براي مقاصد خانگي طراحي کنيم.وي با بيان اينکه ما بيش از  ۵۰سال است که کارکرد
اشعه يو وي را براي گندزدايي از آب ،هوا و سطوح مورد بررسي قرار داديم ،بيان کرد :نمونههايي از اين محصوالت
در اتاقهاي عمل مورد استفاده قرار ميگيرند که محصوالت شرکت ما نيز در اتاقهاي عمل استفاده ميشود.
مدير اين شرکت دانش بنيان افزود :اين دستگاه در سطح خانگي استفاده ميشود و قيمت پاييني دارد و ميتواند
ويروسها را در هوا که قابل رؤيت نيستند از بين ببرد.وي با تاکيد بر اينکه  ۸۰درصد تجهيزات اين دستگاه ايراني
است ،عنوان کرد :اين دستگاه براي مکانهايي که نميتوان شستشو را به صورت کلي انجام داد به کار ميرود؛
آسانس��ور ،خودپرداز و… ازجمله فضاهايي هس��تند که اين دستگاه در آنجا کاربرد دارد.ابوالحسني در خصوص
ويژگيهاي دستگاه گفت :اين دستگاه با استفاده از اشعه  UVو نوع  UVCبا طول موج  ۲۸۰نانو کار ميکند
که براي مقاصد خانگي س��اخته ش��ده و ميکروارگانيسمهاي هوا و سطوح را از بين ببرد.از آنجايي که سطوح را
ميبينيم ولي هوا را نميبينيم از اين رو اس��تفاده از اين دس��تگاه از اهميت بااليي برخوردار است.مديرعامل اين
شرکت دانش بنيان با تاکيد بر اينکه ما براي توليد انبوه نياز داريم که تحقيقات نهايي را مورد بررسي قرار دهيم،
گفت :اشعه «يو وي» براي پوست و چشم خطرناک است اما در اين محصول مواد ايمني لحاظ کرديم که خطري
براي افراد نداش��ته باشد.به گفته وي ،اين دستگاه در محيطهاي تاريک ميتواند محيط را به خوبي ضدعفوني
کند و در هر زمان که الزم باش��د خاموش ميش��ود.اما طي آزمايشهايي که شده دستگاه طي يک ساعت يک
محيط را عاري از هرگونه ويروس و ميکروارگانيسم ميکند.وي با بيان اينکه ضدعفوني کردن محيطهاي پررفت
و آمد مانند آسانسورها ،خيابانها ،مترو و… با اشعه  UVنيازمند برنامه ريزي دقيق است ،ادامه داد :زماني که
محيطهاي فوق خالي از انس��ان اس��ت ،ميتوان از طريق اشعه به گندزدايي پرداخت تا از اثرات سو اشعه UV
جلوگيري کرد.ابوالحسني با بيان اينکه اين دستگاه در ورودي منازل به کار ميرود که نميتوانيم با مواد شوينده
آن را پاکيزه کنيم ،گفت :استند  UVCبراي از بين بردن ميکروارگانيسمها به تايمر و سنسور حرکتي مجهز است
و در صورت وجود نور مرئي ،کارآيي اشعه  UVتا  ۸۰درصد کاهش مييابد.

عکس :مهر

اولين دستگاه دومنظوره نوري جهان ساخته شد

گروه��ي از محقق��ان بينالمللي موفق به س��اخت ديوده��اي مبتني بر
پروس��کايت ( )perovskiteش��دهاند ک��ه همزم��ان توانايي س��اطع
کردن و شناس��ايي نور را دارند.به گزارش ايس��نا ،منابع نوري و رديابها
مؤلفههاي اصلي دس��تگاههاي بي شمار فناوري در بازار هستند.به عنوان
مثال ،ديودهاي س��اطع کننده ن��ور( )LEDمعمو ًال به عنوان منبع نور در
نمايشگرها و س��اير فناوريها مورد اس��تفاده قرار ميگيرند ،در حالي که
از فوتوديودها براي تش��خيص نور در حسگرها ،تصويربرداري و ابزارهاي
ارتباطي فيبر نوري اس��تفاده ميشود.منابع نوري و رديابهاي موجود ،دو
نوع دس��تگاه متمايز با عملکردهاي متفاوت هس��تند.در حالي که توسعه
دس��تگاهي که هم بتواند نور را توليد کند و هم تش��خيص دهد ،ميتواند
منجر به طراحي فناوريهاي فشردهتر و هوشمندتر شود.محققان دانشگاه
"لينکوپينگ" ( )Linköpingدر س��وئد ،دانشگاه شنژن چين و چندين
دانشگاه ديگر در چين به تازگي ديودهاي کارآمدي توليد کردهاند که قادر
به انتش��ار و تشخيص همزمان نور هستند.اين دس��تگاه جديد با استفاده
از يک ماده پروس��کايت فرآوري ش��ده در محلول س��اخته ش��ده است.
پروسکايت ( )Perovskiteبا فرمول شيميايي  CaTiO۳از مجموعه
کانيها و راديواکتيويته کامل اس��ت.اين ماده آلي اولين بار در سال ۱۸۳۹
توسط "گوس��تاو روز" در کوههاي اورال در روسيه کشف شد و به افتخار
"پروسکايت" زمينشناس روسي نامگذاري شدهاست.

چرا شیعیان در نیجریه قتلعام میشوند؟

شهید زنده آفریقا همچنان در اسارت

بیش از  ۵سال اس��ت که آمریکا ،رژیم
صهیونیس��تی و آلس��عود اجازه آزادی
«عالمه زکزاکی» را از زندانهای نیجریه
نمیدهند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،آذر ماه سال  ۱۳۹۴برای شیعیان
نیجریه روزی دردناک است .خودروهای
نظامی ارتش نیجریه در این روز حسینیه
بقیةاهلل (عج) شهر زاریا را محاصره کرده
و با یورش به این حسینیه بیش از هزار
نفر از نمازگزاران را به شهادت رساندند.
به گفته مجروحان ،ارتش نیجریه در این
حمله وحشیانه از سالحهای غیرمتعارف
اس��تفاده کرده اس��ت .به گفته شاهدان
عین��ی وقت��ی گلولهها به م��ردم اصابت
میک��رد به صورت ترک��ش در بدن آنها
پخ��ش میش��د .بس��یاری از مجروحان
بع��د از گذش��ت  ۵س��ال و عمله��ای
جراح��ی متع��دد هنوز با ای��ن ترکشها
زندگی میکنند .این حمله وحش��یانه به
منظ��ور متوقفک��ردن مطالبهگریهای
م��ردم نیجریه و جلوگیری از گس��ترش
محبوبیت رهبر شیعیان این کشور یعنی
«عالمهزکزاک��ی» رخ داد .در جریان این
حمله  ۳فرزند عالمه زکزاکی به شهادت
رس��یدند و خود او نیز به ش��دت مجروح
ش��د .بعد از این حمله ارت��ش نیجریه با
یورش به خانه شیخ زکزاکی او را دستگیر
و به مکانی نامعلوم منتقل کرد .حسینیه
زاریا هم پس از این حمله با بولدوزرهای
ارت��ش به ص��ورت کامل ویران ش��د .با
وجود ش��کایات مردم نیجریه از عامالن
این جنایت ،تاکنون نه مقامات دولتی این
کش��ور و نه مجامع بین المللی که داعیه
دار حقوق بش��ر در جهان هس��تند هیچ
اقدامی موثری در راستای محکوم کردن
عامالن این جنایت آشکار انجام ندادهاند.
ح��اال  ۵س��ال از جنایت ب��زرگ ارتش
نیجریه علیه شیعیان این کشور میگذرد
و عالمه زکزاکی و همسرش همچنان در
زندان اسیر هستند .زکزاکی چندین بار به
دلیل مسمومیت خونی با سرب که ناشی
از باقیماندن گلولههای متعدد در بدنش
اس��ت راهی بیمارستان شده و از عفونت
زیاد رنج میبرد .بنابر آخرین گزارش��ات
پزش��کان معالج ش��یخ زکزاکی ،در سایه
بیتوجی تعمدی دولت نیجریه ،وضعیت
جسمانی رهبر ش��یعیان این کشور رو به

وخامت است .اگرچه دادگاه نیجریه یک
سال پس از اس��ارت شیخ زکزاکی حکم
تبرئ��ه و آزادی او را صادر کرد ،اما دولت
نیجریه با چراغ سبز دولتهای خارجی از
انجام این حکم س��رباز زده است .رییس
کمیسیون اسالمی نیجریه در اینباره می
گوید« :ما اسنادی را دیدهایم که سفارت
عربس��تان از دولت نیجری��ه میخواهد
که بر ضد ش��یعیان نیجری��ه اقداماتی را
انجام بدهد و این اسناد موجود هستند».
دولت نیجریه همواره اعتراضات مردمی
مسالمتآمیز مردمی برای آزادی عالمه
زکزاکی را س��رکوب کرده اند .اما اینکه
چرا دولت نیجریه ش��یعیان این کشور را
اینطور تحت فش��ار میگذارد ،سوالیست
که «یحی��ی ناهیروها» یکی از اس��اتید
مبارز ُس��نیمذهب نیجریه در پاس��خ آن
میگوید« :شیعیان از آگاهیهای سیاسی
قاب��ل توجهی برخودارن��د و این آگاهی،
دولت نیجریه را نگران کرده است .دولت
از این میترس��د که ش��یعیان در جامعه
رشد کرده و زمام امور را به دست بگیرند،
چون شیعیان ظرفیت بسیاری برای اتحاد
و همبس��تگی دارند ».این استاد دانشگاه
س��نی مذهب در باره ارتباط بین شیعیان
و س��ایر مذاهب در نیجریه میگوید که
رهبران سنی از شیعیان حمایت میکنند؛
و مس��یحیان نیز ارتباط بس��یار خوبی با
آنها دارند و ب��رای عضویت در جنبش
اسالمی نیجریه داوطلب هم هستند .تنها
گروهی که از ش��یعیان حمایت نمیکند،
وهابیها هس��تند و همی��ن وهابیها با
حمای��ت عربس��تان و آمریکا ق��درت را
در دس��ت دارند .آنه��ا همچنین قدرت

نظامی و قدرت نی��روی پلیس را هم در
دس��ت دارند و تنها علتش این است که
آنها پول دارند و همیشه در طول تاریخ
اینگونه بوده است.

رد پای صهیونیس�م جهانی در کشتار

حسینیه زاریا

مع��ادن غنی فلزات گرانبها و ذخایر نفت
نیجریه سالهاست پای آمریکا ،اسراییل و
آلس��عود را برای غارت این منابع عظیم
به نیجریه باز کرده اس��ت .شیخ زکزاکی
قبل از فاجعه کش��تار بزرگ ش��یعیان در
حسینیه زاریا درباره این غارت بزرگ در
یک سخنرانی افش��اگرانه در جمع مردم
نیجریه گفتهبود« :در اطراف زاریا ذخایر
پالتینیوم اوروانیوم طال و سنگهای گران
بهایی وجود دارد که آمریکا به همراهی
دولت نیجریه می خواهند با بیرون کردن
مردم از این منطقه بتوانند به راحتی این
ذخایر را غارت کنند«».حسین عبداهلل»،
عض��و جنب��ش اس�لامی نیجری��ه و از
شاگردان شیخ زکزاکی هم درباره حضور
مخرب کش��ورهای خارج��ی در نیجریه
گفته بود که عربس��تان از مس��اجد اهل
تسنن حمایت میکند و بین روحانیانشان
پول توزی��ع میکند .همچنی��ن تریبون
رس��انههایش را در اختیار این روحانیون
میگ��ذارد تا بهتر بتوانن��د تبلیغ کنند .از
سوی دیگر عربس��تان برنامههایی برای
تخری��ب روحانی��ون ش��یعه دارد تا نظر
مردم را نس��بت به ش��یعیان خراب کند.
در مجم��وع وقتی دیدند هیچکدام از این
فشارها مانع گس��ترش تشیع در نیجریه
نش��د ،رو به اعم��ال زور و اقدام نظامی
آوردند .آل سعود و رژیم صهیونیستی از

گسترش تشیع در آفریقا به شدت واهمه
دارند و از هر ابزاری بویژه از طریق فشار
بر دولتهای عربی آفریقایی و یا ترویج
گروهه��ای تروریس��تی در ای��ن منطقه
اس��تفاده میکنند .یکی از این گروههای
تروریس��تی گروه تکفیری «بوکوحرام»
اس��ت که با داعش نیز بیعت کرده و در
ش��مال نیجریه در کش��تار شیعیان فعال
است .سخنگوی بوکوحرام در مصاحبه با
روزنامه گاردین انگلیس در س��ال ۲۰۱۱
به صورت کامال شفاف گفته بود« :رهبر
ما به عربس��تان سفر و در آنجا با القاعده
مالقات کرد .م��ا از حمایت مالی و فنی
آنه��ا برخوردار میش��ویم .ه��ر چیزی
بخواهی��م ،از آنه��ا میخواهی��م که به
ما بدهند .».کارشناس��ان میگویند این
گروههای تروریستی با پول جوانان فقیر
نیجریهای را فری��ب میدهند و آنها را
جذب میکنند .اندکی پس از واقعه کشتار
شیعیان در حسینیه شهر زاریا ،رسانههای
س��عودی بیانیهای را درباره تماس تلفنی
رئیس جمهور نیجریه با بوهاری و ملک
س��لمان منتشر کردند که طی آن پادشاه
س��عودی قول حمایت از دول��ت را داد.
دولت بح��رانزده نیجریه به ش��دت به
منابع مالی نیازمند است و برای جلب این
منابع و البته حمایت سیاس��ی سعودیها
کشتار شیعیان را سرعت بخشیده است.
از طرف دیگر صهیونیس��تها نیز منافع
مشترکی با سعودیها در کشتار شیعیان
نیجریه دارند .بر اس��اس گزارشها ،طی
س��الهای گذش��ته نیجری��ه تبدیل به
بزرگترین شریک تجاری آفریقایی رژیم
صهیونیستی شده است .آنها از گسترش
مذهب تشیع در این کشور نگران هستند
و میترسند جنبش اس�لامی نیجریه با
رهبری شیخ زکزاکی به حزباهلل (لبنان)
دیگری در این کشور مهم آفریقایی بدل
ش��ود .نیجریه از گذشته مناسبات گرمی
با رژیم صهیونیس��تی داشته است .سال
 ۱۹۹۳بنا به درخواست رژیم صهیونیستی
روابط دوجانبه آغاز شد و سفارتخانه این
رژیم در نیجریه و سفارتخانه نیجریه در
تلآویو بازگشایی شدند .براساس خبرهای
وارده طی سالهای اخیر نیجریه به یکی
از بزرگترین ش��ریک تج��اری در آفریقا
برای اسرائیل تبدیل شده است.

هشدار جدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:

بودجه سال آینده تورم شدیدی در پی دارد

مرکز پژوهشهای مجلس با اش��اره به کسری 320
ه��زار میلیارد تومان��ی الیحه بودج��ه  1400حتی با
فرض فروش کام��ل اوراق ،بر لزوم رد کلیات الیحه
بودجه س��ال  1400توس��ط مجلس و موظف کردن
دولت به اصالح آن با هدف پیش��گیری از تورم های
ش��دید در سالهای آتی تاکید کرد .به گزارش فارس،
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان
بررسی الیحه بودجه سال  1400کل کشور با اشاره به
کسری  320هزار میلیارد تومانی الیحه بودجه 1400
حتی با فرض ف��روش کامل اوراق ،بر لزوم رد کلیات
الیحه بودجه س��ال  1400توس��ط مجلس و موظف
کردن دولت به اصالح آن با هدف پیشگیری از تورم
های شدید در سالهای آتی تاکید و اعالم کرد:تجربه
سالهای اخیر نشان میدهد احتمال موفقیت راهبرد
تأیید کلیات بودجه و انجام اصالحات در فرایند بررسی
در مجلس بسیار پایین است.
اش�کاالت اساس�ی الیحه بودجه  1400از دیدگاه

مرکز پژوهشها

در بخش «خالصه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس
آمده اس��ت« :بررسی الیحه بودجه سال  1400حاکی
از آن است که الیحه تهیه شده در آخرین سال دولت
دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکاالت اساسی است
که اهم آنها عبارتند از:کس��ری بودجه ساختاری قابل
توج��ه ح��دود  50درصد/بیشبرآورد مناب��ع حاصل از
ص��ادرات نفت و افزایش وابس��تگی بودجه به نفت به
 30درصد با در نظر گرفتن پیش فروش نفت  /کاهش
س��رمایهگذاری دولت (کاهش ش��دید سهم اعتبارات
عمرانی از 15درصد قانون مصارف عمومی در س��ال
 1399ب��ه  11درصد در الیحه بودجه /،)1400افزایش
قابل توج��ه هزینههای جاری (رش��د  60درصدی)/،
کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه
( از 36درص��د در قانون بودجه  1399به  27درصد در
الیحه بودجه /، )1400افزایش کس��ری تراز عملیاتی
(برخالف اهداف تعیین ش��ده در قانون برنامه ششم)/
پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و
ایجاد بدهی تعدیلشونده با نرخ ارز /،حرکت برخالف
جهت اصالح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)/

درواقع بهطور خالصه میتوان گفت در الیحه تقدیمی،
تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و همچنین تکیه بر
منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است .در نتیجه
افزایش  60درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم
درآمده��ا 320 ،هزار میلیارد تومان از مخارج هزینهای
دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی
یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون
برنامه ششم توسعه ( 2.6هزار میلیارد تومان) اختالف
فاحشی دارد».

میزان کسری بودجه س�ال آینده حدود  320هزار

میلیارد تومان است

در ادام��ه گ��زارش این مرکز پژوهش��ی درباره میزان
کس��ری بودجه س��ال آینده آمده است« :بررسیهای
کارشناسی نش��ان میدهد که بهدلیل برآورد بیش از
واق��ع مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت ،حتی با فرض
ف��روش کام��ل اوراق در نظر گرفته ش��ده در بودجه،
حدود  320هزار میلیارد تومان کس��ری تأمین نش��ده
برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.حتی
در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط
بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری (به میزان 145
هزار میلیارد تومان) همچنان حدود  175هزار میلیارد
تومان کس��ری تأمین نشده باقی میماند که میتواند
مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی
بیانجامد و تورم های شدیدی در سال آتی و سالهای
بعد در پی داشته باشد».
هزینهه�ای مرتبط با حقوق و دس�تمزد در مصارف

بودجه باید کنترل شود

مرک��ز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه کنترل
هزینههای جاری در اثر افزایش کارایی و چابکسازی
دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده ،اعالم کرده است:
«میبایست هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در
مصارف بودجه (براس��اس قانون برنامه ششم توسعه)
کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی،
تضمی��ن معیش��ت عموم��ی و س��رمایهگذاریهای
زیرس��اختی صرف شود (درحال حاضر براساس اعالم
س��ازمان برنام��ه و بودجه بی��ش از  540هزار میلیارد
توم��ان از هزینههای دولت صرف حق��وق و مزایای

کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشس��تگی
برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود)».

رد کلی�ات الیح�ه بودج�ه  1400توس�ط مجلس

ضروری است

نهایتا بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد
کلیات الیحه بودجه سال  1400توسط مجلس شورای
اسالمی ،پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از
تورم های ش��دید در سالهای آتی ،نمایندگان محترم،
دول��ت را موظف به اصالح الیح��ه بودجه با رعایت
برخ��ی موارد نمایند .این موارد عبارتند از .1« :کاهش
کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و
قابل تحقق .2 ،کاهش رش��د مخارج هزینهای دولت
از طری��ق مدیریت هزینه .3 ،افزایش س��هم مخارج
سرمایهگذاری دولت از کل هزینهها .4 ،اصالح منابع
غیرواقعی پیشبینی ش��ده از محل صادرات نفت.5 ،
حذف پیشفروش نفت از بودج��ه .6 ،در اولویت قرار
گرفتن معیشت عمومی و اقشار کمدرآمد در مصارف
دولت».

احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام

اصالحات در فرایند بررس�ی در مجلس بس�یار پایین
است

این مرکز پژوهش��ی با تاکید بر اینکه در صورت عدم
ارائ��ه الیحه بودجه با اصالحات م��ورد نظر ،مجلس
محترم میتواند تا زمان اعمال اصالحات ،طرح اجازه
دریافت و پرداخت های دولت را (همانند برخی تجارب
پیش��ین و با افزایش هزینه ها نس��بت به قانون سال
 1399ب��ه می��زان درصد افزایش حقوق و دس��تمزد)
به تصویب برس��اند ،اعالم کرده است« :گفتنی است
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد احتمال موفقیت
راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصالحات در فرایند
بررس��ی در مجلس بس��یار پایین است .همچنان که
در بررس��ی الیحه بودجه س��الهای  1398و 1399
نیز علیرغم مطرح ش��دن این راهبرد ،عم ً
ال اصالح
اساسی در مجلس محقق نگردید .دلیل این امر نیز به
ابع��اد باالی اصالحات مورد نیاز در بودجه و همچنین
پیامدهای سیاس��ی احتمالی انجام این اصالحات در
مجلس برمیگردد».

بانک مرکزی اعالم کرد؛

توزیع دسته چکهای جدید از یک ماه آینده

ص��دور چک در وجه حامل از تاری��خ  ۱۳۹۹.۱۰.۲۰و در
دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگههای
ک که پیش از تاریخ  ۱۳۹۹.۱۰.۲۰به مش��تریان ارای ه
چ 
شده است ،به روال س��ابق صورت می گیرد.به گزارش
بانک مرک��زی ،پیرو اطالعیههای پیش��ین ،به آگاهی

میرساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصالح
قانون صدور چک مصوب سال  ،»۱۳۹۷اقداماتی که در
این زمینه الزم است توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی صورت پذیرد ،از سوی بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران ابالغ شد.در این راس��تا ،ضروری است

هممیهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون ،اطالع
حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد ش��ده در شبکه
بانکی کشور ،ضمن کسب آگاهیهای الزم در خصوص
قواعد جدید چک ،اقدام��ات الزم برای صدور ،انتقال و
وصول چک را مطابق با رویههای جدید زیر اتخاذ کنند

