
چرا سهامداران عدالت همه سود خود 
را دریافت نکردند؟

درحالی که قرار بود پرونده واریز ســود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ در 
دو بخش بسته شود، با عدم پرداخت سود از سوی برخی شرکت ها، 
پرونده مذکور ســه بخشی شد تا همچنان بخشی از سود مشموالن 
پرداخت نشده باقی بماند.به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سالهای 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حســاب مشموالن سهام عدالت 
واریز شد، اما سود ســال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد 
طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود، یعنی مرحله نخست 
در ۲۸ اســفندماه سال ۱۳۹۹ واریز شد و مشموالن ۵۰ درصد سود 
ســهام خود را دریافت کردند.  بر این اســاس میزان سود مشموالن 
که ارزش اولیه ســهام آن ها ۵۳۲  هزار تومان بود، حدودا ۲۰۰ هزار 
تومان و مشــموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها یک میلیون تومان 
بود، حدودا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کردند.همچنین افرادی ســهام 
ســهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی داشــتند ۹۱ هزار تومان و افرادی 
که دارای ســهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی بودند نیز ۸۴ هزار تومان 
دریافت کردند.هرچند قرار بود فاصله واریز ســود مرحله اول تا دوم 
ناچیز باشــد و وعده های زیادی هم درمورد واریز بخش دوم ســود 
از ســوی مســئوالن داده شــد اما در نهایت بخش دوم سود در ۱۴ 
تیرماه واریز شــد.از ســوی دیگر قرار بود در مرحله دوم ۵۰ درصد 
باقی مانده واریز شــود اما به دلیل عدم پرداخت سود از سوی برخی 
شرکت ها به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، مشموالن در کل 
۹۰ درصد ســود خود را دریافت کردند.بر این اساس در مرحله دوم 
واریز ســود، سهام دارانی که ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان است 
۱۴۴ هزار تومان دریافت کردند و مشموالنی که دارای سهام عدالت 
بــا ارزش اولیه  ۵۳۲ هزار تومانی هســتند در مرحله دوم ۷۶ هزار 
تومان دریافت کردند.البته از مجموع ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی 
از دو شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشــیمی جم به دلیل 
افزایش ســرمایه آنها سود سهام مشموالن دریافت نشد تا مشموالن 
ســهام عدالت از مزایای حق تقدم و ســهام جدید ناشی از افزایش 
ســرمایه بهره مند شوند.همچنین شرکت های مخابرات ایران و گروه 
مپنا علی رغم پیگیری های متعدد تمام و یا بخشی از سود سهام خود 
را پرداخت نکرده اند و با محاسبه  این دو گروه از باقی مانده سود سهام 
عدالت به میزان ۵۰ درصد، ۴۰ درصد آن به حساب مشموالن واریز 
شــده است.بر اساس این گزارش، آن دسته از مشموالن اعم از روش 
مستقیم و غیرمستقیم که به دلیل اشکاالت موجود در حساب بانکی 
آنها امکان واریز ســود سهام عدالت برایشان فراهم نشده بود باید با 
ارائه  اطالعات صحیح نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.همچنین اگر 
در فاصله زمانی اسفندماه سال گذشته تاکنون در سامانه سجام ثبت 
نام کرده اند سود سهام آنها به صورت تجمیع شده به میزان ۹۰ درصد 
پرداخت خواهد شد.سهامداران می توانند برای اطالع از مبالغ واریزی 
در مراحل اول و دوم به ســایت www.sahamedalat.ir مراجعه کرده یا 

با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.
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8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4678یکشنبه 20 تیر 1400  30 ذی القعده 1442  11 جوالی 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص رابطه تورم با کسری بودجه گفت: این شیوه تکلیف کردن بانک ها به ارائه تسهیالت، باعث می شود مردم در صف برای گرفتن 
وام بایستند که این شیوه ارائه تسهیالت منشاء رشد تورم در کشور است.، تورم، کسری بودجه و خلق پول توسط سیستم بانکی یک مثلث شوم را در اقتصاد ایران 
به وجود آورده اند که می توان بخش عمده ای از مشکالت کشور در حوزه اقتصاد را می توان از طریق برطرف کردن رابطه اضالع این مثلث، حل کرد.کامران ندری، 
استاد اقتصاد دانشگاه در همین زمینه معتقد است: بخش عمده ای از این خلق پول توسط سیستم بانکی به مداخالت دولت بر می گردد. این مداخالت در سال های 

گذشته در نرخ های سود، تسهیالت و وام های تکلیفی که به شبکه بانکی تحمیل می شود....

www.sobh-eqtesad.ir

یک استاد اقتصاد دانشگاه مطرح کرد؛

دولت ها اولین بازنده تورم
info@sobh-eqtesad.ir

آیت اهلل رئیسی: 
می توان با اولویت گذاری مسائل و کار 
جهادی، تحول را در کشور عملیاتی کرد

رئیس جمهور منتخب در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: با توجه به شــناختی کــه از امکانات مادی و معنوی، نیروی 
انســانی کارآمد، اراده جدی مدیران و توان جوانان دارم معتقدم که راه 
برون رفت از مشکالت کشور وجود دارد.به گزارش تسنیم، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
جامعه مدرســین را مجموعه ای اثرگذار عنوان کرد که در طول دوران 
حیات خود چه در جریان مبارزه با حکومت ســتم شاهی و حمایت از 
برپایی نظام اســالمی و چه پس از پیروزی انقالب اســالمی گام های 
اساســی برداشته است.رئیسی با اشــاره به حرکت های زمان شناسانه 
علمای جامعه مدرســین و موضع گیری های به موقع ایشــان گفت: از 
نقش آفرینی هدایت گر و روشــنگرانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در ایام انتخابات تقدیر و تشکر می کنم.رییس جمهور منتخب گفت: با 
توجه به شناختی که از امکانات مادی و معنوی، نیروی انسانی کارآمد، 
اراده جــدی مدیران و توان جوانــان دارم معتقدم که راه برون رفت از 
مشکالت کشــور وجود دارد.رئیســی با تاکید بر اینکه مجموعه ای از 
دیدگاه ها و سیاســت ها از جمله بیانیه گام دوم انقالب و سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی را به عنوان اســناد باالدستی در اختیار داریم، 
افزود: این سیاســت ها پایه ای برای برنامه ریزی  در راســتای تحول در 
جامعــه خواهند بود.وی با تاکید بر لــزوم ارج نهادن به تمام خدمات 
و تالش هــای دولت ها و مجالس قبلی افزود: در این ســال ها زحمات 
بســیاری کشیده شده که قابل توجه هستند اما در شرایط موجود که 
مردم ناراضی هســتند و نخبگان و دغدغه منــدان نگرانند، می توان با 
شناخت مشکالت، اولویت گذاری مسائل کشور، کار جهادی و شناخت 
راهکارهــا و راه حل ها تحول را در کشــور عملیاتی کرد.رئیس جمهور 
منتخب در بخش دیگری از این دیدار و در پاســخ به پیشــنهادات و 
نظرات مطرح شــده از سوی اعضای جامعه مدرســین، اظهار داشت: 
در دولت جدید اســتفاده از نظرات و دیدگاه های علما، فضال و جامعه 
مدرســین حوزه علمیه را در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی پشتوانه محکمی برای خود دانسته و از پیشنهادات و انتقادات 
اســتقبال می کنیم.وی خاطرنشان کرد: امروز فضای مبارزه با فساد در 
کشــور ایجاد شده اســت و باید با ادامه این روند و همچنین افزایش 

کارآمدی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام را افزایش دهیم.
رئیس جمهور منتخب با تاکید بر لزوم چابک ســازی نظام اداری تصریح 
کرد: تحقق وعده ها نیازمند نظام اداری چابک است و به دور از بروکراسی 
معمول در مســیر تحقق وعده ها گام بــر می داریم.در این دیدار رئیس و 
اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه قم انتخاب آیت اهلل رئیســی در 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را تبریک گفته و در سخنان 
جداگانــه ای پیشــنهادات و دیدگاه های خــود را در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رئیس جمهور منتخب در میان گذاشتند.

یونهاپ گزارش داد:
توافق کره جنوبی و آمریکا برای همکاری درباره 

دارایی های مسدود شده ایران
وزرای دارایی آمریکا و کره جنوبی توافق کردند درخصوص دارایی های مسدود شده ایران در سئول 
با یکدیگر همکاری کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت اقتصاد و دارایی کره 
جنوبی اعالم کرد که هونگ نام کی وزیر دارایی این کشور و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا روز 
جمعه در حاشــیه نشست گروه G( ۲۰-۲۰( در ونیز ایتالیا یک نشست دوجانبه برای بحث درباره 
موضوعات مختلف برگزار کردند که یکی از آنها نحوه آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در 
حســاب های بانکی کره جنوبی بوده اســت.یونهاپ در ادامه گزارش داد: سئول در تالش است با 
حمایت ایاالت متحده از یک کانال در سوئیس برای استفاده از بخشی از پول مسدود شده ایران در 
کره جنوبی برای فروش کاالهای بشردوســتانه، شامل محصوالت درمانی شرکت های سوئیسی به 
ایران استفاده کند.این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره چگونگی انجام این کار ارائه نداده است.

براساس اعالم مرکز آمار؛
نرخ تورم اجاره بها در فصل بهار ۲۸.۸ درصد شد

مرکــز آمار اعالم کرد که نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ برابر ۲۸,۸ 
درصد است.به گزارش ایِبنا، براســاس اعالم مرکز آمار در فصل بهار ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره 
بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲۶ رسید که نسبت به فصل قبل ۷.۷ درصد 
افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ۸.۹ درصد بیش ترین و استان لرستان با ۰.۶ 
درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های کشور داشته اند.درصد تغییرات شاخص قیمت 
اجاره بها در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۹.۱ درصد 
است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹ )۲۸.۹ درصد(، ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در 
این فصل بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با ۳۹.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۹ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در 
فصل بهار۱۴۰۰ خانوارهای اســتان کرمانشاه به طور متوسط ۱۰.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین 
کل کشــور و خانوارهای اســتان سیستان و بلوچستان بطور متوســط ۱۵.۲ واحد درصد کمتر از 
میانگین کل کشــور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به 
فصل بهار ۱۴۰۰ برابر ۲۸,۸ درصد اســت. که اســتان همدان با ۳۸.۳ درصد بیشترین نرخ تورم و 
اســتان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.همچنین در فصل بهار 
۱۴۰۰ متوســط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 

۳۹,۸ درصد بوده است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز نارضایتی از سطح رعایت پایین و ۶۶ 
درصدی پروتکل های بهداشــتی در کشور، در عین حال از آغاز واکسیناسیون 
گروه ســنی ۶۸ سال به باال از دوشــنبه هفته جاری خبر داد.، دکتر علیرضا 
رییســی در حاشــیه جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا و در بخش نخست 
صحبت هایش گفت: جلسه دیروز با ریاست رییس جمهور و حضور همه اعضا 
تشکیل شد. مروری بر وضعیت ویروس جهش یافته دلتا در سطح دنیا داشتیم. 
بیش از ۶۵ کشــور دنیا هســتند که این ویروس در آنها شناسایی شده است 
و همچنان کشــورهای دیگر را هم در برمی گیرد و ویروســی با قدرت سرایت 
باالتر اســت و در حال حاضر در کل کشور ما نیز در حال چرخش است و در 

استان های مختلف رد پایش وجود دارد.

روند صعودی کرونای دلتا در 2۵ استان کشور
وی گفت: وضعیت فعلی در دنیا نشــان می دهد  بیشترین ابتال و مرگ و میر 
ناشــی از کرونا  در کشور برزیل بعد هند و بعد اندونزی و سپس روسیه است 
که درگیری زیادی عمدتا با ویروس دلتا دارند. در ایران نیز ۲۵ اســتان روند 

صعودی دارند و تقریبا اکثر شهرهایشان دارد درگیر می شود.

وضعیت شهرهای درگیر کرونا
رییسی با اشاره به آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی کشور و با بیان اینکه در 
حال حاضر ۱۴۳ شهرســتان قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجی و ۱۱۹ شهرستان 
نیز در وضعیت زرد قرار دارند، گفت: بیشترین شهرهای درگیر بیماری شامل 
کرمان که ۱۶ شــهر درگیر، فارس با ۱۳ شهر، تهران با ۱۳ شهر، مازندران ۱۳ 
شهر، هرمزگان ۱۲ شهر، سیستان و بلوچستان ۱۰ شهر، بوشهر ۸ شهر و یزد 
۸ شــهر درگیر بیماری دارند. سایر استانها مانند گلستان و گیالن و همچنین 
اصفهان بین پنج تا شــش شهرشان درگیر است. در برخی ازاستانها یک یا دو 

شهر هستند که به معنی تغییر رنگ به سمت قرمز است.

رعایت 66 درصدی پروتکل های بهداشتی در کشور
وی با ابراز نگرانی از عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشــور نیز گفت: 
بایــد این نکته را مد نظر قرار دهیم یکی از جاهایی که باید عدم رضایت خود 
را اعالم کنیم بحث عدم رعایت پروتکلها است.رییســی گفت: متاسفانه با این 
هشدارهایی که داده می شود میزان رعایت پروتکلها حدود ۶۶ درصد است که 
بسیار جای تاسف است و نیاز است که مراقبت بیشتری انجام دهیم و پروتکل 

ها اگر زیر ۸۵ درصد رعایت شود قطعا کارساز نخواهد بود.رئیسی تاکید کرد: 
ما نه تنها شاهد افزایش رعایت پروتکل ها طی هفته های گذشته نیستیم بلکه 
علی رغم شیوع بیماری، میزان رعایت پروتکل ها پایین می آید و نیازی به ذکر 
عدد و رقم نیست و شاید خود مردم هم متوجه هستند که عادی انگاری ایجاد 
شده است و مردم کمتر ماسک می زنند یا تجمع بیشتر است که این می تواند 

آسیب زا باشد و از مردم خواهش می کنم اوضاع را جدی بگیرند.

افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور از هفته جاری
رییسی همچنین درباره واکسیناسیون کرونا نیز گفت: خبر خوب اینکه از این 
هفته روند واکسیناسیون در کشور بسیار بهتر خواهد شد. میزان قابل توجهی 
واکسن دیروز و امروز به دست ما رسیده و در این هفته هم خبر خوبی هست 

که واکسن دوباره خواهد رسید و سرعت واکسیناسیون باالتر خواهد رفت.
واکسیناسیون سنین 68 سال به باال از دوشنبه

وی همچنیــن گفــت: از روز دوشــنبه از گروه ۷۰ ســاله هایی که قبال برای 
واکسیناســیون فراخوان شده بودند، دو ســال پایین تر خواهیم آمد و به این 
ترتیب واکسیناسیون گروه سنی ۶۸ سال به باال، از دوشنبه شروع خواهد شد.

بدون پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنید
رییســی تاکید کرد: البته از مردم خواهش می کنیم افرادی به مراکز مراجعه 
کنند که پیامک برای  آنها ارسال شده است و بدون فراخوان حضور پیدا کنند؛ 
چراکه قاعدتا تجمع ایجاد می شــود. مراکز تجمیعی واکسیناســیون را زیاد و 
ظرفیــت تزریق را بــاال برده ایم اما تاکیدمان این اســت که بدون نوبت دهی 
مراجعه نکنند و اینکه دو و سه صبح بروند و اسم بنویسند، روشی منسوخ شده 
است و آن را توصیه نمی کنیم. مردم بدانند اگر واقعا نوبت داده نشده مراجعه 

نکنند و به تدریج همه افراد را برای واکسیناسیون دعوت خواهیم کرد.

80 مرکز تجمیعی واکسیناسیون در تهران
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین گفت: ُکندی هایی در  تامین واکسن 
داشــتیم که خوشبختانه با ورود واکســن داخلی و خارجی جبران می شود و 
فیلم ها و عکس هایی که در زمینه ازدحام در مراکز پخش شــد فقط از تهران 
بود. ما در استان های مختلف مشکلی نداشتیم و در تهران دو یا سه مرکز بود 
که افراد بدون نوبت مراجعه کرده بودند. اما االن بیش از ۸۰ مرکز تجمیعی در 

تهران راه اندازی کردیم و مردم با خیال راحت می توانند واکسن بزنند.

احســان خاندوزی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیات بر عایدی 
ســرمایه به گروه های کوچک، ذینفع و ســوداگر بازدارنده و گزنده باشــد گفت: 
در واقع این مالیات در گام های اول باید کامال ســخت گیرانه و تنظیمی باشــد. 
در اختتامیه همایش »نقد و بررســی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه« که 
چهارشــنبه ۱۶ تیر ماه با حضور صاحبنظران برگزار شد، احسان خاندوزی نائب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان مشخصات طرح پیش رو  افزود با 
وضعیــت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعال کارکرد مالیات بر عایدی 
ســرمایه باید کامال تنظیم گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گام های اول باید 
کامال سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز 
از این مالیات داشته باشیم.نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی 
نشست های همایش افزود: این مالیات ۴ نوع دارایی را شامل میشود یعنی امالک 

با انواع کاربری، وسایل نقلیه، جواهر و طال و انواع ارز، مشمول این مالیات خواهند 
شــد.وی افزود معافیت های متعددی نیز بنفع نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته 
شده است. به عنوان مثال برای وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار معافیت در نظر 
گرفته شده استنائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو دسته نرخ 
در طراحی متن فعلی کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته شده است بیان کرد: دسته 
اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی های است که کمتر از یکسال نگهداری 
میشــوند و دســته دوم مربوط به مجموع دارایی هایی است که بیش از یک سال 
از نگهداری آنها میگذرد.وی ادامه داد مباحث کارشناســی پیرامون تعدیل تورمی 
انجام شده است و تا االن تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی 
نشده است.وی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروه های 
کوچک، ذینفع و ســوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: الزمه رصد کل تعامالت 
اقتصادی این اســت که حساب های تجاری و غیر تجاری رصد بشوند و به کدهای 
ملی اشخاص مرتبط شوند. درواقع رصد حساب ها مقدمه اخذ عادالنه و دقیق سی 
جی تی خواهد بود و در صورت اجرای درســت ســی جی تی نوبت به پی ای تی 
خواهد رسید.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: از نظر بنده پی 
ای تی مقدم بر سی جی تی است اما اگر سی جی تی خوب اجرا نشود پی ای تی 

نیز خوب اجرا نخواهد شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است
دالیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور 

 چگونه می  توان به هدفگذاری 
7درصدی دست  یافت؟

نرخ سود بین بانکی به 17.۹۵ درصد کاهش یافت

با وجود اهمیت بیمه در کشــور، اما مقایســه ضریب نفوذ بیمه در ایران با سایر کشورهای جهان نشان 
می دهد مســیر طوالنی تا رسیدن به شــرایط ایده آل در پیش داریم. اما چه موانعی بر سرراه گسترش 
صنعت بیمه در کشور وجود دارد؟ ضریب نفوذ بیمه جایگاه صنعت بیمه هر کشوری را در مقایسه با کل 
اقتصاد آن کشور مشخص می کند و یکی از شاخص های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب 
نفوذ باالی بیمه ای در آن کشــور است که از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی محاسبه 
می شــود.از آنجایی که ضریب نفوذ بیمه به عنوان معیاری برای توسعه و گسترش صنعت بیمه در یک 

کشور شناخته می شود، .....

جزئیات بخشودگی جرایم مالیات های 
مستقیم و مالیات برارزش افزوده

جزئیات واردات 19 محموله واکسن 
کرونا به کشور

معاون فنی گمرک جزئیات واردات ۱۹ محموله واکســن کرونا به کشــور را تشریح کرد.به گزارش 
فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک آخرین وضعیت ورود واکســن کرونا به کشور را در 
نامه ای به معاون سازمان غذا و دارو گزارش داد.در نامه ارونقی به شانه ساز معاون وزیر بهداشت آمده 
اســت:از تاریخ ۹۹.۱۱.۱۵ لغایت ۱۴۰۰.۴.۱۸ بالغ بر ۱۹ )محموله واکسن کووید-۱۹ به شرح ذیل 
از طریق فرودگاه امام خمینی)ره( وارد کشــور شده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی، تحویل 
نمایندگان محترم معرفی شــده از سوی وزارت بهداشــت گردیده است. همانگونه که مستحضرید 
همکاران شاغل در گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور، نهایت همکاری 
را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ورود و ترخیص اقالم مرتبط با مقابله با کرونا و نیز 
ترخیص فوری ماشین آالت و تجهیزات تولید واکسن داخلی داشته اند و علیرغم اینکه در گمرکات 
اجرایی کشــور در خط مقدم انجام رویه های گمرکی بصورت تمام وقت حضور دارند تاکنون برنامه 
جدی برای واکسیناسیون این افراد تدوین و اعالم نشده است که تأخیر در این امر باعث ابتالء عده 
کثیــری از همکاران به ویروس کرونا و نیز فوت چندین همکار در گمرکات اجرایی مختلف گردیده 
اســت؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن طرح موضوع ، ترتیبی اتخاذ گردد تا همکاران در 
معرض خطر گمرکات، در اسرع وقت واکسینه شوند تا با آرامش خاطربیشتری نسبت به انجام وظایف 

محوله اقدام نمایند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون ۶۸ ساله ها از دوشنبه
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نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه 
باید تنظیم گرایانه باشد
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:گزیده خبر

ویروس هندی وارد عمق کشور شده اشت
رییس جمهوری گفت: متاســفانه ویروس هندی به استان های جنوبی و شرقی اکتفا 
نکرد و وارد عمق کشور شده است، البته ورود آن به استان ها متفاوت است و در مجموع 
شرایط، شرایط نامناسب تری نســبت به هفته های گذشته بوده است. حجت االسالم 
و المســلمین حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: 
متاسفانه در سال ۱۴۰۰ با ویروس های خطرناکی که از کشورهای دیگر وارد ایران شده، 
مواجه شدیم. آن مقطع از غرب کشور و عمدتا از عراق وارد شد که ویروس انگلیسی بود 
و در این ایام و ماه های اخیر گرفتاری ما از ویروس هندی اســت که از مرزهای شرقی 
وارد کشــور شده است.وی بیان کرد: همه تالش این بود که این ویروس  در استان های 
جنوبی و شــرقی کشــور محبوس بمانند و جلوی آن را به داخل کشور بگیریم. تالش 
زیادی شد و تاخیر هم انجام شد، اما متاسفانه این ویروس به استان های جنوبی و شرقی 
اکتفا نکرد و وارد عمق کشور شده است؛ البته ورود آن به استان ها متفاوت است و در 
مجموع شرایط، شرایط نامناسب تری نسبت به هفته های گذشته بوده است.وی افزود: 
در آمار و ارقام دیدیم به بیماران ســرپایی اضافه می شود که عالمتی برای اضافه شدن 
تعداد بیماران بستری  است. بستری ها هم عالمتی برای فوتی ها می شود. نکته مثبتی 
که در آمار و ارقام دیدیم این است که معموال در اکثر استان هایی که این ویروس هندی 
وارد شده است، فاصله بین ابتال و بستری زیاد است،  فاصله بستری و فوت هم زیاد است. 
علیرغم این که مردم مبتال می شــوند، هم به خاطر تجهیزات و امکانات و مراقبت های 
ویژه و تجربه بیشــتری که امروز اندوخته شده است الحمداهلل در مرگ و میر شرایط 
بهتر از گذشته داریم. البته واکسن هم بسیار موثر است. اگر واکسن ها توسعه پیدا کند 
مشکالت ما کمتر خواهد شد. روحانی یادآور شد: با همه تمهیدات به پیک پنجم وارد 
یا نزدیک شــدیم. اگرچه این پیک هنوز سراســری نیست و هنوز هم می شود جلوی 
افزایش و گسترش این پیک را گرفت که به تالش همگانی در سراسر کشور نیاز دارد. 
رییس جمهوری با بیان اینکه تست ها باید افزایش پیدا کند و پروتکل ها دقیق تر اجرایی 

و عملیاتی شود، اظهار کرد: عالوه بر این مقرراتی که نسبت به مناطق قرمز و نارنجی 
هست نیز باید مورد مراعات قرار بگیرد، پایش ها بیشتر شود و فاصله ها، کاهش ترددها و 
تجمع ها باید صورت بگیرد و این موارد اموری است که همیشه ما به آن تاکید می کنیم.

روحانی با بیان اینکه تســامح ، تعلل، تردد و تجمع باعث می شــود که شرایط بدتری 
پیش روی ما باشــد و باید با اینها مقابله شــود، تاکید کرد: البته قرارگاه با همه توان، 
نیروی انتظامی، دستگاه های نظارتی،  هالل احمر و بسیج همه در کنار مدافعان سالمت 
هســتند که امیدواریم بتوانند شرایط بهتری را آماده کنند.رییس جمهوری ادامه داد: 
ما جلوی پروازهای هند و بســیاری از پروازها را گرفتیم. اما در عین حال مســیرهای 
غیرمجاز خیلی به این وضعیت کمک کردند. در مسیرهای مجاز خیلی تالش شد برای 
اینکه این مسئله به حداقل برسد و کار را سخت کرد و ما دچار مشکل شدیم.روحانی 
با اشــاره به وضعیت واکسن کرونا، تصریح کرد: واکســن االن بسیار موثر است، شاید 
بعد از پروتکل های بهداشتی واکســن بسیار مهم است. ما ۶۰ میلیون جمعیت باالی 
۱۸ ســال داریم که ۶۵ تا ۷۰ درصد از این جمعیت ۶۰ میلیونی باید واکسینه شوند، 
یعنی باالی ۴۰- ۴۲ میلیون نفر باید واکســینه شوند تا این زنجیره قطع شود.رییس 
جمهوری گفت: تا واکسن عمومی و همگانی که ۴۰-۴۳ میلیون نفر در کشور واکسن 
بزنند، فاصله زیاد اســت اما در عین حال گروه های هدف و آنهایی که یا از نظر سن و 
ســال یا از نظر بیماری های زمینه ای بیشتر در خطر هستند در اولویت قرار گرفتند و 
کار عظیم و بزرگی از امروز بیش از هفته های گذشته آغاز شده است.روحانی با تاکید 
بر اینکه تزریق واکسن بیش از هفته های گذشته شده است، گفت: این آمادگی وجود 
دارد تا روزی ۵۰۰ هزار نفر از مردم واکســینه شوند و این امر، امید بسیار و همچنین 
مصونیت ایجاد می کند و خطر مرگ را کاهش می دهد.وی ادامه داد: هم در واکســن 
داخلی و هم خارجی دچار مشــکل بودیم. در واکسن داخلی همه کمک ها را کردیم، 
اما از نظر توانمندی کشــور، برای رسیدن به واکسن های فراوان و کارهای صنعتی در 
این زمینه، فاصله داشتیم. فکر می کردیم دو ماه زودتر به نقطه امروز برسیم که البته با 
فاصله رسیدیم.رییس جمهوری با بیان اینکه گرفتاری ما در واکسن خارجی پول، ارز و 
جابجایی پول بود، یادآور شد: این گرفتاری های مفصل را حل و فصل کردیم اما امروز 
کمبود واکســن مطرح است. کشوری به ما قول می دهد هفته آینده این مقدار واکسن 
بفرســتد، اما خود آن کشور گرفتار می شود و می گوید برای نیازمندی های داخلی به 
واکسن نیاز دارد و موجب تأخیر رسیدن واکسن دست ما می شود. االن شرایط مناسب 
است و این هفته و هفته آینده با شرایط بهتری قرار است کارها را پیش ببریم.روحانی 
گفت: گزارش رعایت پروتکل ها امیدوار کننده نبود، ۸۵ درصد مردم باید پروتکل ها را 
مراعات کنند اما آمار و ارقام ۶۶ درصد و خیلی پایین است و از مردم خواهش می کنیم 
پروتکل ها را مراعات کنند تا بتوانیم از این شرایط سخت فاصله بگیریم.رییس جمهوری 
درباره وضعیت بازگشــایی مدارس تأکید کرد: طبیعی اســت فضای مجازی نمی تواند 
جایگزین معلم باشد. فضای مجازی حداقل کاری بود که می شد انجام داد و باید خود 
را برای بازگشــایی مدارس آماده کنیم. تعطیلی مــدارس از حیث روحی و روانی روی 
دانش آموزان اثر می گذارد، فعالیت های بدنی کاهش و عادت های غذایی تغییر می یابد؛ 
در الگوی خواب اختالل ایجاد می کند. همه این مســائل باعث می شود سعی کنیم تا 

بچه های پیش دبستانی، دبستانی و دبیرستانی به مدرسه بروند.وی ادامه داد: بسیاری از 
کشورها دوره های پیش دبستانی را تعطیل نکردند برخی کشورها هم مدارس را در مدت 
کوتاهی بستند و دوباره باز کردند چون ابتالی افراد زیر ۱۸ سال کم است و طبق آمار 
و ارقام ابتالی آنان ۵ درصد است که اکثر آنها هم بعد از مدتی بهبود می یابند.روحانی 
یادآور شد: این چنین گفته می شود در دنیا مدارس عامل انتقال نیستند. کودکان هم 
نسبت به یکدیگر خیلی عامل انتقال نیستند. معموال تماس کودک با بزرگ تر است که 
این انتقال بیشتر انجام می گیرد بنابراین ما در مدارس نباید از انتشار این ویروس خیلی 
نگران باشیم. البته معلمان،  راننده های سرویس، مستخدمان باید واکسینه شوند و باید 
شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند با اطمینان فرزندان خود را به مدارس بفرستند. 
فاصله ها باید رعایت شود. بعضی از مدارس باید یک روز در میان شوند. وسایل بهداشتی 
در مدارس باید آماده شود.رییس جمهوری با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش، وزارت 
بهداشت، درمان و قرارگاه باید همه ترتیبات را فراهم کنند که در سال آینده در مهرماه 
مدارس، پیش دبســتانی، دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها حضوری شروع شود، گفت: 
اســتادان در دانشگاه ها واکسینه شوند و شــرایط برای برگزاری حضوری کالس ها در 
دانشگاه ها آماده شــود. یک عقب ماندگی تقریبا دو ساله ای در امر آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها و پیدا کردیم، امیدواریم شرایطی پیش بیاید که بچه ها حضوری وارد مدارس 
و دانشــگاه ها شوند و جبران کنیم.روحانی با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی 
درباره وضعیت اســتانهای درگیر با کرونا تصریح کرد: برخی حرف ها در فضای مجازی 
و تریبون ها و مصاحبه ها گفته می شــود که معموال رسانه های بیگانه و ضد ایرانی آن 
را بزرگ نمایی می کنند. چند نکته بود که بعد از بررسی ها مشخص شد که همه اینها 
دروغ و کذب محض اســت. شــایعه کردند که در فالن استان دیگر تخت وجود ندارد. 
فیلمی هم در فضای مجازی منتشر کردند که فردی را در بیابان نشان می دهد که زیر 
یک درخت سرم روی درخت به وی وصل است و از این بازی های تبلیغاتی راه انداختند 
که وزیر بهداشت به صراحت اعالم کردند که در همان استانی که این همه سر و صدا 
کردند تخت های خالی وجود دارد.رییس جمهوری ادامه داد: زمانی که در استانی یک 
بیماری شیوع پیدا می کند، نگرانی ایجاد می شود که طبیعی است. اما ما نباید غیرواقعی 
حرف بزنیم و سخن ما باید با واقعیت ها منطبق باشد. خصوصا آدمی که مسئولیتی هم 
دارد باید بیشــتر در حرف هایش مراقبت کند که سخنانش برای گفتن دقیق تر باشد.

روحانی اضافه کرد: از آن طرف شــروع کردنــد که در فالن جا چون برق رفت بیماران 
در بیمارســتان بی برق و بی امکانات ماندند و دســتگاه تنفسی از کار افتاد که امروز در 
جلسه به  صراحت از طرف مسئولین اعالم شد که این دروغ و کذب محض است. همه 
بیمارســتان های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند و اگر برق برود مشکلی پیش 
نمی آید و هیچ مشکلی پیش نیامده است. یعنی داستانی که دروغ محض است را شایع 
کرده و مردم را نگران می کنند و ذهن مردم خراب شده و رعب و وحشت ایجاد می شود 
و برای کاری که کامال ناروا و نادرســت اســت حالت یاس به مردم دست می دهد.وی 
تصریح کرد: من امیدوارم همه دســتگاه ها، صدا و سیما و مسئولین به این نکته توجه 
داشته باشند و مســئوالن مربوطه باید با آنهایی که تعمدا دنبال ایجاد ناامنی روانی و 

فکری در جامعه هستند، برخورد کنند.

 ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی
 دولت روحانی بودجه را پیش خور 

کرده است
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت روحانی 
در این چند سال کشور را با انتشار اوراق قرضه اداره و عمال بودجه چند سال 
آینده کشور را هم پیش خور کرده است.حجت االسالم مجتبی ذوالنوری عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه روحانی 
زمین ســوخته را تحویل دولت بعدی می دهد، اظهار داشــت: تعبیر »زمین 
سوخته« برای زمانی است که آنچه روی زمین بوده، کاماًل نابود شده است و 
فقط یک مخروبه به آیندگان تحویل داده می شود. بنده معتقدم روحانی اصاًل 

زمینی را باقی نگذاشته است که بخواهد به دولت بعدی تحویل دهد.

روحانی زیرساخت های کشور را با سوءمدیریت خود از بین برد
وی با بیان اینکه رئیس جمهور تمام زیرســاخت ها را در این هشــت سال با 
ســوءمدیریت خود از بین برده اســت، گفت: برای مثال، در حال حاضر ما با 
کمبود نهاده های دامی مواجه هستیم و به دلیل کمبود این نهاده ها، دام های 
مولد در آستانه نابود شدن هستند. یکی دیگر از مشکالت دامداران این است 
که در صورت وجود نهاده های دامی، قیمت آن به حدی باالست که نگهداری 
دام برای دامداران مقرون به صرفه نیست.نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: این مشکالت فقط برای این چند ماه اخیر نیست و دولت 
روحانی مدت هاســت که زمین ســوخته را ایجاد و مشکالت انبوهی را برای 
کشور با ناکارآمدی خود به وجود آورده است. همه همت دولت آینده باید برای 

جبران مشکالتی که دولت تدبیر و امید به وجود آورده، به کار گرفته شود.

دولت آینده با مشکالت جدی بودجه ای روبرو می شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: دولت روحانی در این چند ســال کشــور را با انتشار صدها هزار میلیارد 
تومان اوراق پیش فروش و اوراق قرضه اداره کرد. این مسئله به این معناست 
که آنها بودجه چند سال آینده کشور را هم پیش خور کردند و دولت آینده از 
لحاظ بودجه ای هم با مشکالت جدی روبرو خواهد شد.ذوالنوری ضمن انتقاد 
از ادعای اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه ما کشور را با رشد اقتصادی مثبت 
به دولت آینده تحویل می دهیم، گفت: مردم بعد از هشت سال رئیس جمهور 
را به خوبی شــناخته و می دانند که باید به چه نحوی صحبت های روحانی را 
مــورد ارزیابی قرار دهند. زمانی که روحانی درباره موضوعی به صورت مثبت 
صحبت کند، مردم می دانند که واقعیت و اصل ماجرا برخالف مباحثی است 

که وی مطرح می کند و حرف ها و آمارهای او را نمی پذیرند.

روحانی به وعده های انتخاباتی خود عمل نکرد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مردم کاماًل به این مسئله 
واقف شده اند و برداشت شان از صحبت های رئیس جمهور، کاماًل برخالف آمار 
و اطالعاتی اســت که ارائه می دهد. مردم از یاد نمی برند که رئیس جمهور در 
زمان تبلیغات انتخاباتی خود چــه وعده هایی داد اما این وعده ها را عملیاتی 
نکرد و همه دیدند که عملکرد وی هیچ انطباقی با وعده هایی که به مردم در 
زمان انتخابات داده بود، ندارد.وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه 
به اینکه کشــور درگیر مشکالت بسیار زیادی است، به نظر شما دولت آینده 
در چه بازه زمانی می تواند این مشــکالت را مرتفع کند، گفت: دولت روحانی 
در این هشــت سال به گونه ای عمل کرد که باعث شد کار دولت آینده بسیار 

سخت شود.

باید با اقدامات جهادی، ضعف دولت روحانی را جبران کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه دولت ســیزدهم باید با تالش مضاعــف و کار جهادی عملکرد ضعیف 
دولت روحانی و خســارت هایی را که آنان به کشور وارد کردند، جبران کند، 
افزود: رفع مشکالت بســیار زیاد کشور نیازمند کار جهادی و همت مضاعف 
اســت.ذوالنوری با بیان اینکه ناکارآمدی شخص رئیس جمهور در این هشت 
ســال مشکالت زیادی را برای کشــور و مردم ایجاد کرد، گفت: درست است 
که عملکرد اعضای دولت و کابینه روحانی هم خیلی قابل قبول نبود، اما بنده 
معتقدم اگر رئیس جمهور دیگری داشتیم، می توانست از همین کابینه موجود، 
سه برابر وضع موجود کار بکشد و حتی قادر بود از همین کابینه موجود نهایت 
استفاده را ببرد و برای رفع مشکالت، از آنان حسابی کار بکشد.نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: بنابراین، با تغییر رئیس جمهور و 
دیگر تغییراتی که در دســتگاه اجرایی کشور اتفاق خواهد افتاد، قطعاً ما در 

کوتاه مدت آثار رفع مشکالت را خواهیم دید.

دولت آینده باید مانع وخیم تر شدن شرایط کشور شود
وی با بیان اینکه البته ممکن است وضعیت کشور به صورت کامل بهبود نیابد، 
ادامه داد: برای رفع مشــکالت متعدد کشور ما دو مرحله پیش رو داریم؛ در 
وهله اول باید دولت سیزدهم وضعیت موجود را تثبیت کند تا شرایط وخیم تر 
نشود و در گام بعدی هم آنان باید به صورت جدی و جهادی، بهبود وضعیت 
کشور را در دســتور کار قرار دهند.ذوالنوری در ادامه درباره تماس های دفتر 
رئیسی با فعاالن اصالح طلب جهت دریافت پیشنهادات آنان برای اداره بهتر 
کشور، اظهار داشــت: قبل از اینکه سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه 
قضائیه انتخاب شود، برخی افراد حمالت و تهمت های زیادی به وی می زدند و 
می گفتند که وی اهل تعامل نیست. اما نوع برخورد رئیسی در کسوت ریاست 
دستگاه قضا، به همه اثبات کرد که قضاوت این افراد و جناح ها درست نبوده 
اســت. رئیسی برخورد با فساد را از درون خود قوه قضائیه آغاز کرد و به هیچ 

وجه جناح بندی ها برای وی مهم نبود.

رئیسی از ظرفیت همه جناح های سیاسی در دولت استفاده می کند
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه تماس های تلفنی با اصالح طلبان نشــان می دهد که اگر در 
بین اصالح طلبان هم فرد شایسته ای باشد، از ظرفیت وی استفاده می شود و 
بیانگر آن است که انتصابات رئیسی جناحی نخواهد بود، تصریح کرد: رئیسی 
در دولــت آینده به همه ثابت می کند که از بضاعــت و ظرفیت همه افراد و 
جریان های سیاسی به شرط شایسته بودن، برای بهبود وضعیت کشور استفاده 
خواهد کرد.وی با بیان اینکه کشــور برای همه مردم است و باید از توانمندی 
همه افراد برای اداره صحیح کشور استفاده کرد، گفت: افراد شایسته و توانمند 
هم نباید از در اختیار قرار دادن توانمندی های خود برای رفع مشکالت کشور 
دریغ کنند و از ســوی دیگر، در دولت آینده هم باید از بضاعت همه افراد و 
جریان های سیاسی کشور که برنامه ای برای ارتقا و تعالی کشور دارند، استفاده 
کرد که رئیسی چنین روحیه ای دارد و این موضوع را مورد توجه قرار خواهد 

داد.

سرلشکر موسوی:
 ارتش با قاطعیت در مقابل دشمن می ایستد

فرمانــده کل ارتش در بازدید از گروه ۴۱۱ مهنــدس نزاجا تاکید کرد: ارتش با 
قاطعیت و اقتدار در مقابل دشــمن می ایســتد.به گزارش تسنیم، امیر سرلشکر 
»ســید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور 
در گروه ۴۱۱ مهندســی پیامبر اعظم )ص( نیروی زمینــی ارتش در بروجرد از 
بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.وی در این بازدید در جمع فرماندهان و 
کارکنان گروه ۴۱۱ مهندسی پیامبر اعظم نزاجا، اظهار داشت: یک ارتشی از اول 
صبح که وارد کار می شود، کارش عبادت است و خانواده ی ارتشی که همراه اوست 
در این ثواب شریک است و آن ها حقیقتاً شایسته بهترین ها هستند.فرمانده کل 
ارتش خاطرنشان کرد: امروز ارتش، ارزش ها و خصوصیات خوب و واالیی دارد که 
قابل بیان است و یکی از آن ها حضور به موقع در صحنه است. وقتی قرار است پای 
نظام بایستد و تو دهنی به دشمن بزند، حضور پیدا می کند و یکی از این صحنه ها 
حضور گسترده کارکنان ارتش و خانواده های آنان در انتخابات ریاست جمهوری 
بود که قریب به ۷۸ درصد در این اقدام ارزشمند شرکت کردند.سرلشکر موسوی، 
ارتش را مصداق بارز »اشــداء علی الکفار و رحماء بینهم« دانست و گفت: ارتشی 
که با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می ایستد، طاقت  دیدن گریه یک دختر 

بچه را ندارد و فوراً به کمک او می شتابد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر داد
خدمت رسانی نیروی دریایی سپاه در موج 

پنجم کرونا
دریادار تنگسیری گفت: بهداری نیروی دریایی سپاه تمام امکانات بیمارستانی و 
بهداشتی خود را که عمدتا در مناطق قرمز کرونایی استقرار دارند برای عبور از موج 
پنجم کرونا بسیج کرده است.به گزارش ایسنا، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه تمام ظرفیت این نیرو برای مقابله با موج پنجم 
شیوع بیماری کرونا دلتا در صحنه اســت، گفت: در صورت نیاز بیمارستان های 
سیار این نیرو نیز برای رفع نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور  در جاهای مورد 
نیاز، مستقر خواهند شد.وی افزود: هم اکنون بخش هایی از بیمارستان های تحت 
پوشــش  نیروی دریایی سپاه در شــهرهای چالوس، شیراز، بوشهر و بندرعباس 
اختصاص به بیماران کرونایی دارد که هماهنگ و در کنار شبکه درمانی کشور، در 
حال خدمت رسانی به مردم عزیزمان می باشند.  سردار تنگسیری ضمن تقدیر و 
تشکر از پرسنل زحمتکش و صبور جامعه پزشکی و درمانی کشور، گفت: اینجانب 
از همه همکاران جهادی و خســتگی ناپذیر در فرماندهی بهداری نیروی دریایی 
سپاه به ویژه فرماندهی محترم بهداری ندسا بابت فعالیت های جهادی و زحمات 
مخلصانه در مدیریت شایســته و بســیج منابع و امکانات درمانی برای کمک به 

هموطنان عزیز تقدیر و تشکر می نمایم.
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یک استاد اقتصاد دانشگاه مطرح کرد؛

دولت ها اولین بازنده تورم
یک استاد اقتصاد دانشــگاه در خصوص رابطه تورم با کسری بودجه 
گفت: این شیوه تکلیف کردن بانک ها به ارائه تسهیالت، باعث می شود 
مردم در صف برای گرفتن وام بایســتند که این شیوه ارائه تسهیالت 
منشاء رشد تورم در کشور است.به گزارش فارس، تورم، کسری بودجه 
و خلق پول توســط سیستم بانکی یک مثلث شوم را در اقتصاد ایران 
به وجود آورده اند که می توان بخش عمده ای از مشــکالت کشــور 
در حــوزه اقتصاد را می توان از طریق برطرف کردن رابطه اضالع این 
مثلث، حل کرد.کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه در همین زمینه 
معتقد اســت: بخش عمده ای از این خلق پول توسط سیستم بانکی 
به مداخالت دولت بر می گردد. این مداخالت در ســال های گذشته 
در نرخ های سود، تســهیالت و وام های تکلیفی که به شبکه بانکی 
تحمیل می شود، بوده است. این  موضوعات به همراه رفتارهای اشتباه 
سیستم بانکی همه منجر به خلق پول توسط شبکه بانکی شده است.

در ادامه گفت و گوی با کامران ندری را می خوانید:

به عنوان اولین ســوال بفرمایید تورم و کســری بودجه چه 
ارتباطی با یکدیگر دارند و آیا رابطه تورم و کســری بودجه 

دوسویه است و یا فقط کسری بودجه بر تورم اثر دارد؟
ندری: بحث کســری بودجه به درآمدهای دولت و کاهش شــدید این 
درآمد در چند سال گذشته بر می گردد و متعاقب آن به خاطر افزایش 
هزینــه  ها به دلیل تورم می  بینیم هزینه های دولت هم خیلی رشــد 
پیدا کرده اســت. یکی از مشکالت تورم این است که هزینه های دولت 
را هم باال می  برد و طبیعتا با این تورم باال نمی  توانید کسری بودجه را 
تعدیل نکنید. وقتی تورم در کشــور باال می رود، یک عده زیر خط فقر 
قرار می  گیرند و دولت وعده داده است، به این افراد و خانواده ها کمک 
کند. کمک کردن به این افراد برای دولت هزینه های زیادی را به همراه 
دارد.در شرایط تورمی، بیشترین آسیب را خود دولت می بیند. در این 
وضعیت قیمت کاالهایی که دولت خریداری می  کند نیز افزایش پیدا 
کرده است. این ها باعث می شود هزینه دولت از چند وجه به شدت باال 
برود و درآمد دولت هم به خاطر سیاست های حمایتی که داشته مثال 
می  خواســته از تولید کننده ها حمایت کند و مالیات آن ها را افزایش 
نداده است، کاهش می یابد. از این اتفاقات در اقتصاد ما زیاد افتاده و هم 
اکنون شکاف خیلی جدی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد.

در چنین شرایطی اقدامی که دولت باید به صورت فوری انجام 
دهد تا بتواند بحران کسری بودجه و تورم را حل کند، چیست؟
ندری: واقعیت این است که در کوتاه مدت تنها و سریع ترین عاملی که 
می  تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه را جبران کند، احیای 
درآمدهای نفتی است. این مســاله یا با برجام یا بدون آن باید اتفاق 
بیافتد. البته رئیس جمهور منتخب در وعده های انتخاباتی خود گفته 
است که بدون برجام هم می  توان روابط با دنیا را به گونه ای جلو برد 
که درآمدهای نفتی احیا شود. آقای جلیلی هم معتقد بود که ما نباید 
معطل سه یا چهار کشور  شــویم و می  توانیم با ارتباطاتی که با دنیا 
برقرار می  کنیم درآمدهای نفتی را احیا کنیم. پس با این صحبت ها 
فکر می  کنم در شرایط فعلی چیزی که می  تواند خیلی سریع و ظرف 
شش ماه آینده و در نیمه دوم سال برای کشور از این جهت ثمربخش 

باشد، افزایش درآمدهای نفتی است.

 فروش نفت به عوامل مختلفی وابسته است. یعنی بیشتر به 
عوامل برونزا ارتباط دارد. دولت در داخل چه راهکاری دارد تا 

این کسری بودجه را جبران کند؟
ندری: در مرحله بعدی که کار ســخت تر و دشوارتر است، دولت باید 
از بازار اوراق دولتی استفاده کند و این ابزار را توسعه و گسترش دهد. 
در این زمینه کار مقداری سخت تر، فنی تر و پیچیده تر است. چون 
دولت باید مطمئن شود که می  تواند از عهده این بدهی هایی که ایجاد 
می کند، بر می آید یا خیر؟ این را حتما باید با مشــورت اقتصاددانان 
و کارشناســان خبره انجام دهد و در زمینه توســعه بازار اوراق بدهی 

ناگهان اشتباهی مرتکب نشود.

 برخی کارشناسان بعد از مســاله کسری بودجه، خلق پول 
توسط بانک ها در شــرایط فعلی اقتصاد کشور را زمینه ساز 
تورم بســیار باال می دانند. این موضــوع در حال حاضر چه 

مشکلی را برای کشور ایجاد کرده است؟
ندری: نکته بعدی که در ســوال شما هم آمده است و حرف دقیق و 
درســتی هم هست، بحث خلق پولی است که توسط بانک  ها صورت 
می  گیرد. بخش عمده ای از این خلق پول توســط سیستم بانکی به 
مداخالت دولت بر می گردد. این مداخالت در ســال های گذشته در 
نرخ های سود، تسهیالت و وام های تکلیفی که به شبکه بانکی تحمیل 
می شود، بوده است. این  موضوعات به همراه رفتارهای اشتباه سیستم 
بانکی همه منجر به خلق پول توســط شبکه بانکی شده است.البته 
شــبکه بانکی هم از این روش بدش نمی  آید و از آن طرف که دولت 
مداخالتی می  کند امتیازاتی هم به بانک ها می  دهد تا آنها را متعهد به 
اجرای سیاست های دولت کند وگرنه همینطوری سیاست های دولت 
را اعمال نمی  کنند. یک بده بستان بین دولت و بانک ها شکل گرفته 
است و نتیجه اش خلق شدید نقدینگی و تورم باال در کشور شده است.

بسیاری از مردم از اینکه دولت بانک ها را مکلف به پرداخت 
تســهیالت می کند، اســتقبال می کنند. اما از خلق پول و 
نقدینگی ایجاد شده توسط بانک ها و در نهایت تحمیل تورم 
به خودشــان اطالعی ندارند. لطفا مکانیزم خلق پول توسط 

بانک ها را توضیح دهید؟
ندری: اگر خیلی ســاده بخواهم بگویم خلق پول توســط بانک ها از 
طریــق اعطای وام رخ مــی  دهد. بانک ها وقتی مــی  خواهند وام و 
تســهیالتی ارائه کنند، تصور ما این اســت که منبعی وجود دارد در 

بانک که ســپرده گذار آورده اســت و بانک آن منبع را می  گیرد و به 
متقاضی وام به عنوان تسهیالت پرداخت می  کند. این آن تصور رایج و 
عمومی مردم است. متاسفانه قانونگذاران ما هم همین فکر را می  کنند 
که سپرده ای وارد بانک شده و بانک تسهیالت پرداخت می  کند. در 
حالی که بر عکس شده است. بانک وقتی می  خواهد به افراد وام دهد 
حســاب سپرده آنها را بستانکار می  کند. از آن طرف برای خودش در 
دارایی های ترازنامه هایش دارایی ثبت می  کند به نام تسهیالت ارائه 
شــده به نام فردی که وام گرفته است. این منشا خلق پول می  شود. 
حساب سپرده ای که شارژ می  شود پول خلق می  شود. این پرداخت 
وام که توســط بانک  ها صورت مــی  گیرد نهایتا به خلق پول منتهی 
می شــود.همه دولت ها چون منبع کافی ندارند، برای اینکه بخشی از 
مشکالتشــان حل شود و نمی  توانند مشکل را حل کنند به بانک  ها 
فشار می  آوردند که وام بدهند. هم مجلس این موضوع را تصویب می 
کند و هم دولت به بانک ها تکلیف می کند. به عنوان مثال وام کرونا 
را دولت به بانک  ها تکلیــف می  کند. مجلس نیز تکالیف دیگری به 
بانک  ها می  دهد. اساسا دولت و مجلس آن جایی که کم می  آورند و 
منابعــی ندارند به بانک  ها تکلیف می  کنند که وام دهند و نرخ وام را 
هم مجبور می  کنند که پایین بیاورند. هم وام را تحمیل می  کنند به 

بانک ها و نرخ وام را تحمیل می کنند.

این نوع تسهیالت تکلیفی چه تبعاتی را در اقتصاد کشور به 
وجود می آورد؟

ندری: این شــیوه تکلیــف کردن بانک ها به ارائه تســهیالت، باعث 
می شود مردم در صف برای گرفتن وام بایستند. به همه هم وام نمی 
 دهند. ولی از آن طرف به هر حال چون مدیران بانکی یک پروسه ای 
را طی می  کنند که مدیر بانکی می  شــوند احتماال آن هایی که این 
مدیران را تعیین می  کنند انتظاراتی هم از آنها دارند.در این صفی که 
ایجاد می  شود کسانی که مدیران به آنها مدیونند در آن صف، جلوی 
بقیــه برای گرفتن وام قرار می گیرند. این افراد هم وام بیشــتری می 
 گیرند و هم با نــرخ های ترجیحی دریافت می  کنند. نتیجه این می  
شود که خلق نقدینگی که گفته شد و تورمی که مردم االن شاهد آن 
هســتند و از آن رنج می  برند، نتیجه تسهیالت تکلیفی و وام گرفتن 

عده خاصی از سیستم بانکی است.

برای حل این مســاله در کوتاه مدت می توان چه راهکاری به 
دولت آینده ارائه کرد تا کمی از تورم ایجاد شــده توسط این 

سیستم بانکی جلوگیری کند؟
ندری: دولت جدید باید جلوی این تســهیالت تکلیفی و مداخله در 

ســود بانکی را بگیرد. در کنارش باید اصــول و قواعد بانکداری را که 
بانک ها باید تحت مقررات مشخصی کار کنند را جدی پیگیری کند تا 
بانک ها آن را اجرایی کنند. در همین زمینه باید بگوییم، ما بیشترین 
مقررات تنظیمی را برای حوزه پولی و بانکی داریم. در دنیا هم همین 
است. این یک کار فنی و تخصصی است. یعنی شما باید بانک مرکزی 
را تقویت کنید و بعد ساختار نظارت بر بانک  ها را تقویت کنید تا بانک  
ها در چهارچوبی خلق پول کنند که در این چارچوب تورم ایجاد نشود. 
بنابراین به دولت جدید توصیه ام این است که این تسهیالت تکلیفی 
و مداخــالت مخصوصا در نرخ  ها را در برنامه مشــخص زمان بندی 
شــده، بردارد.منظورم این نیست که یک روزه و همین فردا که بر سر 
کار آمدند این کار را انجام دهند. یک دفعه نمی  شود. مانند این است 
که من به دارویی اعتیاد پیدا کرده ام و فردا بخواهید این دارو را قطع 
کنید. اقتصاد ایران به این شیوه حکمرانی در بانک ها اعتیاد پیدا کرده 
است و هر راه درمانی که برای ان بخواهیم در نظر بگیریم باید در میان 
مدت و بلندمدت باشد. یعنی در برنامه زمانبندی شده و در چند سال 
انجام شود که شدنی هم هست.به عبارت دیگر، دولت باید این میزان 
مداخالت را به حداقل برســاند و از آن طرف مطابق با استانداردهای 
علمی که خیلی چیز پیچیده ای هم نیســت و مشخص هم هست و 
من فکر می  کنم تمام سطح کارشناسی کشور هم در حدی است که 
این را به خوبی می  فهمد و اگر اراده سیاسی اینجا وجود داشته باشد، 
می توان این را در برنامه زمانبندی یک الی دو ســاله این چهارچوب 
سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک ها را دولت جدید تقویت کند.

 در کنار این کاهش مداخالت و اجرای برنامه مشــخص زمان 
بندی شده برای اصالح شــیوه رفتاری بانک ها، چه اقدامات 

دیگری می توان انجام داد؟
ندری: دولت آینده به موازاتی که مداخالت دســتوری را کاهش می 
 دهد باید آن ســاختار سیاست گذاری پولی و نظارتی را تقویت کند. 
این موضوع نیز در صورتی که اراده ای پشــت آن باشد، شدنی است. 
البته عده ای هســتند که همیشه دولت  ها را به انحراف می  کشانند. 
به طور طبیعی دولت  ها به سمت کسانی می  روند که می  گویند باید 
مداخله کنید و نرخ تعیین کنید و مقدار تعیین کنید. همه دولت  ها 
این گرفتاری را داشته اند. آقای روحانی را به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کشاندند و تا االن هیچ کاری برای حل آن نتوانسته انجام دهد. چهار 
سال است که آقای روحانی گرفتار این ارز است. نمی دانم آقای رییسی 
بتواند این مشــکل را حل کند یا نه. لذا کسانی هستند که بخواهند 
سیستم را به سمت مداخالت دستوری بکشانند. یکی از تهدید های 
جدی برای دولت جدید هم همین موضوع اســت.نمی توان اقتصاد را 

با »دستور می دهم شما برای کاری که انجام می  دهید از این قیمت 
باالتر نگیرید«، اداره کرد. به عبارت دیگر، این مساله به نظر شما چقدر 
می  تواند دوام بیاورد؟ مداخالت دستوری مخصوصا در تعیین قیمت و 

مقدار، مسئله را حل نمی  کند.

 یعنی شــما هر نوع اقدام دولت در زمینه قیمت و مقدار را 
نادرست می دانید؟

ندری: تنظیم گری درســت است و همه جای دنیا هم این موضوع را 
داریم. نهادسازی درست است. یک نهاد مانند بانک مرکزی یا سازمان 
نظارت بر بانک  ها درســت می  کنید یا صندوق ضمانت ســپرده که 
اینهــا فعالیت  ها را جهت دهی می  کنند و نظم الزم را در بازار ایجاد 
می  کنند. این درســت اســت. ولی اینکه بگویید محصولی که تولید 
مــی  کنید یا این خدمت را با این قیمت باید بفروشــید یا مواد اولیه 
برای کار را با این قیمت باید خریداری شود، اینها فساد و رانت ایجاد 
می  کند و اصال فضای کســب و کار ما را به هــم می  زند و این ها را 
اگر تیم جدید اقتصادی گرفتارش نشود، می توان امیدوار بود بتوانند 
مشکالت اقتصادی کشور را حل کنند. البته باید بگردند و افراد مناسب 
از این حیث را پیدا کنند؛ ولی ســطح و توان کارشناسی که بخواهد 
به آن به صورت علمی و مطابق با اســتانداردهای موجود این انضباط 
و ســازماندهی را در حوزه پولی و مالی و بودجه ریزی دولت به وجود 
آورد، فکر می  کنم ظرفیت هایش در اقتصاد ما هست.جاهایی باید یاد 
بگیریم که این مساله طبیعی است و مشخص است فرایند یادگیری 
متوقف نمی  شود و مشکالت بشر هم تمامی ندارد. هر مشکلی را حل 
می  کنید مشــکل جدیدی ایجاد می  شــود. در همه علوم هم این را 
داریم. این که باید مدام کار کنیم و پژوهش کنیم و مطالعه کنیم و هر 
ساختاری ایجاد می  کنید چالش های جدیدی ایجاد می  کند، این ها 
طبیعت زندگی روی کره زمین اســت خلقت را خداوند متعال بر این 

اساس بنا نهاده است.

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با صدور دســتورالعملی از بخشودگی جرائم قابل 
بخشــش موضوع قانون مالیات های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده تا سقف 
۶میلیاردتومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  
امیدعلی پارســا با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرائم قابل بخشش 
موضوع قانون مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا ســقف شش 

میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.
در متن دستورالعمل رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای 
جزء )5 الف( بند )1( مصوبه شــماره )۲( هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونا مورخ ۰8/۰3/1۴۰۰ موضوع ابالغیه شماره ۲853 مورخ 1۲/۰3/1۴۰۰ رئیس 
دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری که مقرر می دارد: 
ســازمان امورمالیاتی کشــور مجاز است تمام یا قســمتی از جرائم مقرر در قوانین 
مالیات های مســتقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی می رســد، در ســال 1۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد و 
همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم 
قابل بخشــش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر 
منبع برای هر دوره / ســال مالیاتی، حسب مورد در سال 1۴۰۰ در صورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی )اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با 

بخشودگی آن موافقت نشده است( به شرح ذیل تعیین می شود:
ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در 

هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ریال به شرح زیر است:
الــف( پرداخــت مانده بدهــی قطعی )طبــق برگ قطعــی ابالغ شــده از تاریخ 
۰1/۰۴/1399( حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی، به میزان صد 

درصد )1۰۰درصد(.
ب( پرداخت مانده بدهی قطعی )طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان خرداد ماه سال 
1399( حداکثــر تا تاریخ 31/۰۴/1۴۰۰ بــرای کلیه فعاالن اقتصادی هفتاد درصد 

)7۰درصد(.
تبصره 1( در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شــده به 
شــرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد )۲درصد( از بخشــودگی جرائم 

موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد.
تبصره ۲( مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است 
حداکثر تا یک ماه پس از مهلت هــای مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش 

درصد اعالم شده در تبصره )1( این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.
تبصره 3( مالک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، 

تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
ماده ۲ - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی ربط 
تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده )1( این دستورالعمل ضرورتی 
به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری 
حسابداری مؤدیان / مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره( در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف 
تعیین شــده در ماده )1( این دســتورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ 

پرداخت، مالک اعمال درصدهای مذکور است.
ماده 3 - اعمال بخشــودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر 

منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره / سال مالیاتی امکان پذیر است.
ماده ۴ - در صورتی که فارغ از ســال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع 
ماده )۲۴۲( قانون مالیات های مستقیم و تبصره )۶( ماده )17( قانون مالیات بر ارزش 
افزوده برای مؤدیان احراز شده اســت، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش 
مربوط به دوره ها / ســال های مالیاتی مورد درخواســت، حسب مورد کسر و سپس 

نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده 5- اشــخاصی که مشــمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول 
معافیت بودند لیکن مشــمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند )به استثنای 
جرائم موضوع ماده 1۶9 و همچنین جریمه موضوع ماده 1۶9 مکرر قانون مالیات های 
مســتقیم قبل و پس از اصالحیه 31/۰۴/139۴(، حسب مورد از بخشودگی صد در 

صدی )1۰۰درصد( جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶- محدودیت موضوع بند )5۲( قانون بودجه سال 139۲ و بند )۲( تبصره )9( 

قانون بودجه سال های 1393 و 139۴ مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.
ماده 7- در راســتای بند )ل( قانون بودجه ســال 1۴۰۰ و بند )م( تبصره )۶( قانون 
بودجه سال 1399 و بند )ز( تبصره )8( قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از 
حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در 
امر صادرات و اصالح ماده )1۰۴( قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی، آن بخش از جرائم دیر 
پرداخــت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واســطه عدم دریافت از 

کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد )1۰۰درصد( بخشوده می شود.
ماده 8- جرائم موضوع ماده )1۶9( مکرر قانون مالیات های

مســتقیم برای عملکرد ســال های 1391 لغایت 139۴ مشروط به پرداخت بدهی 
قطعی آن ســال فــارغ از مهلت های موضوع ماده )1( این دســتورالعمل، به میزان 
صد در صد )1۰۰درصد( بخشــوده می شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده )1۶9( قانون 
مالیات های مستقیم برای عملکرد ســال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت 
بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده )1( این دستورالعمل و ارسال 
فهرســت معامالت، به میزان صد در صد )1۰۰درصد( بخشوده می شود. در صورتی 
که تمام یا بخشــی از فهرســت معامالت در ســنوات اخیرالذکر بنا به دالیل خارج 
از اختیار مؤدی )با تشــخیص مدیران کل امور مالیاتی( ارائه نگردیده باشد، اختیار 
بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه 
به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره )۲( ماده 
)1۶9( اصالحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص مشموالن موضوع تبصره ماده 
)1۰۰( قانون اخیرالذکر مشــروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت 

صد در صد )1۰۰درصد( بخشوده می شود.
تبصره( بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده )1۶9( مکرر 
در هر یک از سال های 1391 تا 139۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و 

پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.
ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نســبت به مهلت های 

اعالمی به موجب بخشنامه های صادره نخواهدبود.
ماده 1۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده )191( قانون مالیات های 

مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده 11- میزان بخشــودگی جرائم آن دســته از مؤدیانی کــه بدهی خود )اعم از 
مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشــش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت 
نشده است( را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره 
کل امــور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکــرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه 
منظور نشده است ضمن تاکید بر اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، 

تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.
با عنایت به مفاد ماده )1۰( این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد 
بــر مبلغ مندرج در ماده )1( حداکثر تا درصدهای تعیین شــده در ماده مذکور و با 
رعایت مقررات ماده )191( قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی 

تفویض می شود.

جزئیات بخشودگی جرایم مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده
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کشورهایاروپاییکمبودبرقراچطورمدیریتمیکنند؟استانها
بــا وجود افزایش گرمای هــوا و افزایش مصرف برق در آلمان 
مشــابه ایران، صنعت برق این کشــور به دلیل اتخاذ سازوکار 
مناسب تعرفه گذاری با مسأله قطع برق مواجه نشد.به گزارش 
فــارس، قطعی برق گســترده در روزهای اخیــر زمینه بروز 
نارضایتی فراوان بین مردم را پدید آورده است. این نارضایتی 
زمانی تشدید می شود که وضعیت کشور با شرایط کشورهای 
توسعه یافته جهان مقایسه می شود.به عبارت دیگر شاید سوال 
بخشی از مردم این مسئله است که چرا قطعی برق متعلق به 
ایران بوده و بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسئله قطعی 
برق نمی شوند؟ این سوال زمانی اهمیت پیدا می کند که عامل 
اصلی معرفی شــده به عنوان دلیل قطعی برق یعنی مســئله 
گرمای هوا و به دنبال آن افزایش قابل توجه مصرف مرتبط با 
ایران نبوده و دامنه وسیعی از سطح جهان از جمله کشورهای 

توسعه یافته اروپایی را نیز در بر می گیرد.

موج گرما و افزایش مصرف برق در همه کشورهای نیم 
کره شمالی اتفاق افتاد

برای یافتن پاسخ این سوال که چرا برق در کشورهای توسعه 
یافته قطع نمی شــود و مردم این کشــورها دچار خاموشــی 
نمی شــوند، در گام ابتدایی باید دید کشورهای توسعه یافته 
در مواجهه با افزایــش مصرف چه اقداماتی انجام می دهند.در 
این راســتا، مطالعه شبکه برق کشور آلمان در هفته های اخیر 
می تواند زمینه پاسخ به ســوال طرح شده را مهیا کند.، موج 
گرما در تابســتان سال جاری عالوه بر ایران به تمامی مناطق 
نیمکره شمالی ســرایت کرده و همین مسئله زمینه افزایش 
مصــرف برق در نقاط مختلف این ناحیه از کره زمین را فراهم 
کرده است. بر این اساس، مردم کشور آلمان نیز از موج افزایش 
دما بی نصیب نماندند و همزمان با ورود موج گرما از ابتدای ماه 
گذشــته به اروپای غربی و مرکزی دمای هوا در برلین به 30 
درجه سانتیگراد رسید. با توجه به این مسئله که منطقه اروپای 
غربی و اروپای مرکزی میانگین دمای بسیار کمتری نسبت به 
خاورمیانه دارد، لذا تحمل گرمای 30 درجه برای ساکنان این 

مناطق بسیار دشوار است.

چرا افزایش دمای هوا در آلمان به قطع برق منجر نشد؟
بــا وجود افزایش دمای قابل توجه اتفاق افتاده در آلمان، هیچ 
گونه پدیده قطعی برقی در این کشور اتفاق نیفتاد، زیرا صنعت 
برق آلمان یک تفاوت اساســی با صنعت بــرق ایران دارد.این 
تفاوت اساســی میان صنعت برق کشــورهای توسعه یافته از 
جمله آلمان با کشور ایران، نظام تعرفه گذاری است. در شرایطی 

که قیمت برق در ایران ثابت است و از قیمت تمام شده تولید و 
توزیع برق بسیار ارزان تر تلقی می شود، همچنین مابه التفاوت 
قیمت تمام شده و قیمت فروش توسط دولت و در قالب یارانه 
انرژی تامین می شــود، قیمت برق در کشــور آلمان تنها از 2 
فاکتور مســتقیم عرضه و تقاضا تاثیر گرفته و شناور است. به 
عبارت دیگر زمانی که تقاضای برق در کشور آلمان افزایش پیدا 
کند، شاهد افزایش قیمت برق هم هستیم. به استناد اطالعات 
بدســت آمده از پایگاه آماری انرژی چارت میزان نیاز مصرف 
بــرق در هفته های اخیر از 9.45 تراوات ســاعت عبور کرده و 
همین مسئله یکی از دالیل افزایش قیمت برق در آلمان است.
به اســتناد آمار افزایش مصرف برق در آلمان ســبب شده تا 
قیمت برق به بیشترین میزان قیمت برق هفتگی در طول 12 
سال گذشته برسد و همین مسئله زمینه توقف فعالیت بسیاری 

از صنایع و همچنین کاهش مصرف مردم را فراهم کند.

 مقایسه سهم برق در سبد هزینه  خانوارهای ایرانی و 
آلمانی با توجه به قدرت خرید

مشترکین خانگی آلمانی نیز از این افزایش برق در امان نبودند 
و میزان هزینه برق این مشترکان از 30 سنت برای هر کیلووات 

ساعت مصرف برق فراتر رفته است. به عبارت دیگر هزینه برق 
یک مشترک آلمانی با فرض قیمت دالر 25 هزار تومانی برای 
هر کیلووات ســاعت معادل 7.5 هزار تومان است.در حقیقت 
یک مشترک آلمانی برای 300 کیلووات مصرف برق باید 2.7 
میلیــون تومان هزینه برق برای هر ماه را پرداخت کند.این در 
حالیست که با قیمت های فعلی برق، مشترکان با مصرف 300 
کیلوات در مناطق ایران به طور متوسط معادل 22 هزار تومان 
پرداخت می کنند.به عبارت دیگر قیمت برق در کشــور آلمان 
با شــرایط در نظر گرفته شده  123 برابر قیمت برق در ایران 
است. در شــرایطی که حداقل حقوق در کشور آلمان معادل 
1600 یورو در یک ماه در نظر گرفته شــود، یک آلمانی باید 
5 درصد از حقوق ماهانه خود را برای هزینه برق کنار بگذارد.
این درحالی ســت که اگر حداقل حقوق کارگری در ایران 3.7 
میلیون تومان در نظر گرفته شــود، تنها 0.6 درصد از حقوق 
ماهانه یک ایرانی صرف هزینه برق می شود.به عبارت دیگر با 
در نظر گرفتن قدرت خریــد خانوارها، هزینه برق یک خانوار 
آلمانــی 5 درصد از درآمد ماهانه و 8 برابر یک خانوار ایرانی با 
شرایط مشابه است که 0.6 درصد از درآمد خود را برای هزینه 

برق می پردازد.

سازوکار تعرفه گذاری صنعت برق آلمان را از خاموشی 
نجات می دهد

بر اســاس نکات بیان شــده، زمانی که شبکه برق آلمانی ها با 
افزایش مصرف مواجه می شــود، قیمت برق با توجه به میزان 
عرضه و تقاضــا افزایش می یابد. همیــن افزایش قیمت برق 
موجب می شــود تا مشــترکین برق آلمانی اعم از مشترکان 
خانگی، مشــترکان صنعتی و مشــترکان کشاورزی متحمل 
هزینه قابل توجه شده و برای فرار از این هزینه از میزان مصرف 

برق خود بکاهند.
این ســازوکار به کار گرفته شده برای تعرفه گذاری در یکی از 
توسعه یافته ترین کشورهای جهان زمینه جلوگیری از بحران 
قطعی برق در این کشور را به وجود آورد و بدون هیچ قائده یا 
دستوری شاهد مدیریت مصرف برق در شرایط افزایش دمای 
هوا هستیم. به عبارت دیگر سازوکار نوین تعرفه گذاری صنعت 

برق آلمان را از خاموشی و قطعی برق نجات می دهد.

نظام تعرفه گذاری برق ایران، عامل پنهان مشکالت
این در حالیست که قیمت برق ثابت و یارانه ای در ایران سبب 
شده تا مشترکان هیچ احساسی نسبت به افزایش مصرف برق 
نداشته باشند و انگیزه ای نیز برای کاهش مصرف ایجاد نشود. 
بنابرایــن میزان تقاضای برق بدون کنترل با ســرعت نجومی 
اضافه شده و همین مســئله زمینه قطعی گسترده برق را به 
وجود می آورد. نمونه این افزایش مصرف را می توان نصب تعداد 
زیادی کولرگازی پرمصرف در شــهرهایی مشاهده کرد که نه 
با گرمای شدید مواجه هســتند و نه شرایط شرجی هوا مانع 
استفاده از کولرهای آبی می شود. یکی از مهمترین رویکردهایی 
که می تواند از بروز خاموشــی های گســترده در صنعت برق 
جلوگیری کند، تغییر نگرش در سازوکار تعرفه گذاری صنعت 
برق و اســتفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در این حوزه 
اســت. راه اندازی بازار عرضــه و تقاضای برق از یک ســو به 
ســرمایه گذاران خصوصی و عمومی برای ســرمایه گذاری در 
صنعت برق انگیزه می دهد و از ســوی دیگر مصرف کنندگان 
خانگی، کشاورزی و صنعتی را به سمت مدیریت مصرف برق 
و اســتفاده از تجهیزات کم مصرف تر هدایت می کند.در اغلب 
مطالعات اقتصــادی انجام گرفته در جهان، نظام تعرفه گذاری 
اولین عامل حرکت به ســمت صرفه جویــی در مصرف انرژی 
محوسب می شود و تنها پس از اصالح نظام تعرفه گذاری ست 
که انگیزه الزم برای اقدامــات غیرقیمتی، تغییر تکنولوژی و 

استفاده از رویه ها و مقررات کاهنده مصرف فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:
59 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در غرب 

مازندران کشف شد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از 
کشف و جمع آوری 59 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
غیرمجــاز در شهرســتان های نور، چالوس، نوشــهر، 
عباس آباد، کالردشت، رامسر و تنکابن خبر داد .کیوان 
فرح زاد گفت: این دستگاه ها بر اساس بازدیدهای دوره 
ای گروه های تســت و بازرسی انشعاب های برق در قالب گروه های عملیاتی و 
همچنین گزارش شهروندان مبنی بر استفاده از دستگاه های غیر مجاز استخراج 
رمز ارز دیجیتال در 9 نقطه شناسایی و با حکم مراجع قضایی و همکاری نیروی 
انتظامی جمع آوری شــد.به گفته وی ، این تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز 
دیجیتال 118 کیلووات برق مصرف می کردند.فرح زاد با اعالم این که اســتفاده 
از دســتگاه های ارز دیجیتال بدون مجوز غیر قانونی است ، از مردم خواست به 
منظور جلوگیری از تضییع حقوق سایر شهروندان، درصورت مشاهده استفاده از 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال، مراتب را با شماره تلفن های 121 و 1521 

اطالع دهند.

براي دومین سال متوالي در استان زنجان
مدیرعامل شرکت توزیع استان زنجان امتیاز 

100عملکردي کسب کرد
جمشید انصاري معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان اداري واستخدامي کشور 
عملکرد ســال گذشته مدیر عامل شــرکت توزیع نیروي برق استان را با امتیاز 
کامل 100ارزیابي کرد.به گزارش دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق 
اســتان زنجان در راســتاي اجراي بندهاي 3و5ماده 4بخشــنامه معاون رئیس 
جمهور وریاســت اداري واستخدامي کشــور و طبق ارزیابي هاي بعمل آمده در 
حوزه ي عملکردي مدیران دستگاهاي اجرایي براي دومین سال متوالي مهندس 
علیرضا علیزاده مدیرعامل این شــرکت امتیازکامل 100را کسب کرد.مهندس 
علیزاده درهامش نامه ي ارســالي از سوي دکتر حقیقي استاندار زنجان خطاب 
به پرســنل شرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان نوشت:کسب  کامل امتیاز 
ارزیابي عملکرد ساالنه در چند سال متوالي مرهون تالشهاي شبانه روزي تمامي 
همکاران عزیز )از اعضاي محترم هیئت مدیره، معاونین، مدیران ستادي ومدیران 
واحدها، کارشناسان وکارگران وتمامي همکاران رده هاي مختلف(که با مدیریت 
وتعصب وتعهد سازماني خاص در جهت ایجاد رضایتمندي مردمي وارتقا شاخص 
هاي خدمات رســاني از هیچ کوششــي دریغ ننموده اند وبا یکدلي وهمپوشاني 
الزم علیرغم محدودیت هاي منابع با ایثاروفداکاري در جهت اهداف ســازماني با 
شاخصهاي استاندارد)چه بسا در سطوح ترازعالي در بین شرکتهاي توزیع(تالش 
وفعالیت مي کنند،در این میان در کسب توفیقات متعدد ساالنه ،نقش پیمانکاران 

زحمت کش وفعال شرکت را نیز نباید نادیده بگیریم.

در آبفای اصفهان صورت گرفت:
تشکیل  اولین دفتر توسعه پایدار، مدیریت 

مصرف و مطالعات اجتماعی کشور 
اولین دفتر توســعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات 
اجتماعی صنعت آب و فاضالب کشور در آبفای استان 
اصفهان تشکیل شد .  مدیرعامل آب و فاضالب استان 
اصفهان در مراسم معرفی مدیر این دفتر گفت: اهمیت 
مســئولیت اجتماعــی و رویکرد تخصصــی در حوزه 
مطالعات اجتماعی از اهداف مهم تشــکیل دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف 
و مطالعات اجتماعی است.  هاشم امینی، پیش بینی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
طرح ها و برنامه ها را  یکی از اهداف راه اندازی این دفتر برشــمرد و اظهار داشت: 
مطالعه مسائل اجتماعی مرتبط با  اجرای پروژه های آبفا در سطح استان یکی از 
رویکرد های مهم این بخش است. وی  با بیان این که چشم انداز اجتماعی طرح 
ها و برنامه ی آبفا باید در این دفتر ترسیم شود، افزود: با مطالعات اجتماعی که 
در این دفتر انجام خواهد شد، باید راهبردهایی برای به حداقل رساندن پیامدهای 
اجتماعی فعالیت های عمرانی و توسعه ای درون و برون شهری آبفا تدوین شود. 

با حضور سرپرست مخابرات منطقه مرکزی: 
نشست بررسی مسائل و مشکالت واحد نقلیه 

برگزار شد 
اراک- در نشســتی با حضور مهندس لطفی سرپرست مخابرات منطقه مرکزی 
و همکاران واحد نقلیه مســایل و مشکالت این بخش مورد بحث و بررسی قرار 
گرفــت. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقــه مرکزی در ابتدای این 
جلسه همکاران بخش نقلیه از نزدیک مسایل و مشکالت خود را با مدیر منطقه 
مطرح نمودند و در ادامه مهندس لطفی ضمن اشاره به اهمیت خدمات و زحمات 
بخش نقلیه بیان کرد: تامین رضایت خاطر همکاران این واحد نقش بسیار مهمی 
در ارایه بهتر خدمات مخابراتی و همچنین انجام ماموریت و سفرهای ایمن دارد در 
پایان این نشست مهندس لطفی اظهار امیدواری کرد با بررسی و پیگیری مسایل و 
مشکالت مطروحه نهایت سعی و تالش خود را در تامین خواسته ها و رفع نیازهای 

این بخش به عمل خواهد آورد. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
 اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش مهمی 

در تحقق اهداف دارد
با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ، عملکرد اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه 
ها  بررسی شد .دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت حوزه برنامه ریزی در 
سازمان گفت : اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه از حوزه های کلیدی در مخابرات 
محسوب می شود و نقش مهم رصد فعالیتها ، طرح ها و پروژه  ها از وظایف اصلی 
آن اســت .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به بررسی شاخص ها و کنترل 
پروژه ها در اداره برنامه ریزی گفت : نتایج حاصله از بررسیهای بعمل آمده در این 
حوزه تاثیر زیادی در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها و فرآیندهای کاری داشــته و 
لذا ضرورت دقت در رصد و ورود به جزئیات فرآیندی بســیار مورد اهمیت است 
.وی با توجه به شــرایط مخابرات ، افزایش درآمد و تدابیر اندیشیده شده در این 
زمینه را مورد توجه دانست و گفت : در همین راستا سه کارگروه افزایش درآمد 
در بخشــهای ثابت ، دیتا و سیار تشکیل شده و ازاداره برنامه ریزی خواست تا با 
پیگیری های الزم از روند فعالیتها و تصمیمات اتخاذ شــده در این کارگروهها ، 
نتایج بدســت آمده و روند رشــد درآمدی در این سه بخش را پیگیری نمایند و 

راهکارهای مناسب در اجرای درست طرح ها را ارائه دهند.

تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر تسریع 
در تکمیل پروژه ساماندهی پساب بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه ساماندهی 
پساب بندرعباس ، هشدار داد؛ با دستگاه های متولی که در عمل به وظایف قانونی خود 
همکاری الزم را نداشته باشند، برخورد خواهد شد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس،حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
با حضور در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با علی صالحی دیدار و 
گفتگو کرد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این دیدار خواستار تسریع 
در اجرای طرح ســاماندهی پساب شــهر بندرعباس با مدیریت منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس شد.وی ساماندهی خورها و پساب فاضالب بندرعباس را مطالبه ای عمومی 
برشمرد و خطاب به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تأکید کرد: ضرورت 
دارد از تمامی ظرفیت ها برای سرعت بخشی به تکمیل این پروژه استفاده کنید.صالحی 
مهمترین وظیفه مسئوالن را خدمت به مردم عنوان کرد و یادآور شد: با دستگاه های 
مســئول که در عمل به وظایف قانونی خود مرتکب ترک فعل شــوند و همکاری الزم 
را نداشته باشند، برخورد قانونی خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در 
پایان خاطرنشان کرد: صنایع استان هرمزگان نباید عمل به مسئولیت های اجتماعی را 
فراموش کنند چرا که بدون توجه به این موضوع، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.حسن 
خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس نیز در این دیدار ، ضمن 
ارائه گزارشــی از مراحل اجرای طرح ساماندهی پســاب فاضالب شهر بندرعباس ، بر 
لزوم تکمیل این پروژه با همکاری دستگاه های مسئول و در چارچوب برنامه زمانبندی 
شــده تأکید کرد.وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری )فاز نخست( پروژه ساماندهی 
پساب بندرعباس هزار میلیارد ریال است ، تصریح کرد: ایمیدرو، فوالد هرمزگان جنوب، 
پاالیش نفت بندرعباس، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش )مادکوش(، 
صنایع معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز، صنایع ملی مس ایران و صبا فوالد خلیج 
فارس در قالب “شرکت تأمین زیرساخت خلیج فارس”، سرمایه گذاران این طرح عظیم 

ملی می باشند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
کاهش وابستگی فضای سبز کرج به آب شرب

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری کرج گفت: ساختمان 
اصلــی کاخ مروارید نیز در شــرف تحویل به شــهرداری اســت.پیمان بضاعتی پور 
با حضور در برنامه رادیویی »پنجشــنبه خوب« که به صــورت ویژه به موضوع فضای 
ســبز و محیط زیســت اختصاص دارد، گفت: یکی از اصول مهم در توسعه فضای سبز 
شهری اســتفاده از پوشش گیاهی مناسب اســت.وی گفت: از سال 97 برای کاهش 
ســطوح چمــن کاری و گونه های جایگزین با اصالح الگوی کاشــت اقدام شــده و از 
گیاهان پوششــی همچنین »فیله آ« و در موارد بعدی از گونه های مشــابه اســتفاده 
می کنیم.رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در خصوص 
حذف کامل ســطوح چمن کاری از فضای ســبز نیز گفت: اساســاً حــذف یک گونه 
از فضــای ســبز اقدامی غیر کارشناســی و موجب عدم تعادل اکولوژیک می شــود و 
 افزایــش گونه هــای مهاجم نظیر فیله آ روی ســالمت درختان نیز تأثیرگذار اســت.

بضاعتی پور شناسایی گونه هایی با نیاز آبی کم و سازگار با شرایط اقلیمی را از اقدامات 
صورت گرفته در فضای سبز کرج عنوان کرد و افزود: زیتون تلخ به دلیل برخورداری از 
خاصیت اکولوژیکی باال تاج و پوشش مناسب نسبت به توت در وهله نخست از گونه های 
غالب کاشــت درخت در شــهر کرج  بوده و در موارد بعدی »توت نرک«، »کاکوزا« و 
»زبان گنجشک« استفاده می کنیم.وی در بخش دیگری از کاهش وابستگی فضای سبز 
این کالن شهر به آب شرب شهری خبر داد و گفت: سومین تصفیه خانه این کالن شهر با 
ظرفیت  1000 مترمکعب در شبانه روز تا پایان تیرماه سال جاری در منطقه دولت آباد 

به بهره برداری می رسد.

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد حمل آسفالت 
را با مشــخصات و شــرایط ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت 
دریافت فرم شــرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشــتر ظرف مدت ده روز کاری از درج 
 آگهی و دریافت اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ) www.setadiran.ir  ( مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مناقصه:

1- مبلغ  سپرده شرکت در مناقصه می بایست توسط متقاضی به حساب شماره ۸۹۳۷۲۲۸۵۳۴ 
نزد بانک ملت شعبه چهل متری مطهری به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شــهرداری کرمانشاه واریز اصل فیش واریزی را در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه سازمان 

نمایند. 
۲- پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی، درج آگهی، مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
 ۳- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هریک از 

پیشنهادها مختار است.
 ۴- چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در موعد مقرر 

نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.

آگهـی منـاقصه

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

قیمت کل )ریال(قیمت احد)ریال(مقدار کار)تن(موضوعردیف

حمل آسفالت از، کارخانه آسفالت 
پایاب راژان واقع در دوراهی نهاوند 

یک کیلومتربعداز پلیس راه به سمت 
کرمانشاه به سطح شهر کرمانشاه

1۵000

جمع کل



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 20 تیر 1400  30 ذی القعده 1442  11 جوالی 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4678 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است
عضــو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیــان اینکه دولت باید 
از خروج ســرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب 
سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ 
ارز اســت.عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره 
رویکردهایی که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایه های 
جدید در دســتور کار قرار دهد، اظهار داشت: قبل از تصمیم 
گیری در مورد نحوه برخورد با سیاســت گذار خارجی، ابتدا 
باید بدانیم که با سرمایه های داخلی چه رفتاری داشته باشیم؛ 
دولت باید برای هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش های 
مولد برنامه ریزی کند.عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: 
در واقــع یکی از مهم ترین برنامه های دولت بعدی باید جذب 
ســرمایه داخلی و جلوگیری از خروج این سرمایه ها از کشور 
باشد.وی ادامه داد: دولت باید با برنامه های حمایتی خود و ریل 
گذاری های دقیق، حاشیه سود بخش های غیرمولد اقتصادی 
را کاهش دهد تا منابع و نقدینگی به ســمت بخش های مولد 
هدایت شود؛ بخش های تولیدی و واقعی که می توانند ارزش 
افزوده ایجاد کنند. باید انگیزه الزم در این زمینه فراهم شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران 
گفت: دولت باید توان کنترل بخش های واسطه گری در کشور 
را داشته باشد و تمام تالش خود را برای هدایت سرمایه های 

داخلی به سمت بخش های واقعی و مولد به کار گیرد.

زیرساخت های جذب سرمایه خارجی باید فراهم شود
وی افــزود: همچنیــن در مورد نحوه جذب ســرمایه گذار 
خارجــی بایــد تاکید شــود که مــا نیاز به فراهم شــدن 
زیرساخت های جذب سرمایه خارجی داریم؛ همچنین باید 

فرهنگ سازی الزم و حمایت های کافی جهت جذب و حفظ 
سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد.آرگون اظهار داشت: 
تأمین امنیت برای سرمایه گذاری ضروری است؛ قابل پیش 
بینی پذیر کردن نرخ ارز تا دو ســال آینده بســیار ضروری 

است زیرا کســی که می خواهد سرمایه گذاری کند نیاز به 
آینده نگری دارد و باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه 

شکلی خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است
عضو هیأت نماینــدگان اتاق تهران گفــت: قیمت گذاری 
دســتوری باید لغو شود چرا که مخل سرمایه گذاری است. 
وقتی کاالیی تولید می شــود و فرد قصد سرمایه گذاری در 
آن بخــش را دارد و دولت با دخالت هــای خود، قیمت آن 
کاال را تعیین می کند عماًل حاشــیه ســود را برای سرمایه 
گذار از بین می برد. ســرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت 
کاال بر اســاس ضوابط بازار تعیین می شود و قیمت گذاری 
به صورت دســتوری تعیین نمی شود.وی افزود: فضای کلی 
جذب ســرمایه باید فراهم شــود. اگر اولویت بندی شــود 
می توان برای نحوه ســرمایه گذاری نیز برنامه ریزی کرد و 
حمایت های الزم را انجام داد. امروز جذب ســرمایه گذاری 
یک صنعت است. اینکه کشور بتواند با استفاده از منابع دنیا 
خود را توســعه دهد یک صنعت و هنر است.آرگون گفت: 
منتهی وقتی ســرکوب نرخ ارز داشــته باشیم نه تنها ورود 
سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد 

خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

تولیدکنندگان دوباره شوینده ها را گران کردند
 افزایش ۲۷ درصدی قیمتها

درحالی تولیدکنندگان مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصوالت شوینده 
را در اواســط خردادمــاه گرفته بودند که امروز راضی بــه این درصد نبوده 
و محصوالت خود را تا ۲۷ درصد گران کردند.به گزارش تســنیم، اواســط 
خردادماه امسال بود که انجمن تولیدکنندگان محصوالت شوینده در ابالغیه 
ای اعــالم کرد با توجه به افزایش هزینه های مواد اولیه وســایر نهاده های 
تولید قیمت مایع دســت شویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و 
صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد در آن مقطع اعالم کردند حداکثر تخفیف 
مجاز برای محصوالت پودرهای لباسشــویی دستی و ماشینی و صابون 10 
درصد و سایر االهای اساسی از جمله مایع دستشویی مایع ظرفشویی شامپو 
1۵ درصد اســت. در حــال حاضر بیش از یک ماه از ابــالغ این مصوبه به 
کارخانجات تولیدی می گذرد اما نکته مهم اینجاست برخی از کارخانجات 
به همین اعداد و ارقام نیز اکتفا نکرده و محصوالت خود را بیش از ۲۵ درصد 
گران کرده اند. به عنوان نمونه، یکی از شــرکتهای شــوینده پودر ماشین 
لباسشــویی 480 گرمی پودرشوینده، پودر 480 گرمی لباسشویی که قبال 
1۲۵00 تومان بود با قیمت 1۵800 تومان به فروش می رساند که این رقم 
نشــان از افزایش ۲۷ درصدی قیمت این محصول توسط تولیدکننده دارد. 
البته در سایر کاالها نیز گویا تولیدکننده ها خواستار افزایش بیشتر قیمتها 
هســتند و در مکاتبات خود رایزنی الزم را بــرای اخذ مجوز جدید افزایش 
قیمتها انجام می دهند. اما نکته مهم اینجاست که تعدادی دیگر بدون هیچ 
هماهنگــی قیمت محصوالت خود را افزایش دادند و در این شــرایط هنوز 

برخوردی با آنها صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید
مدیریت چادرملو مسیر درست و اصولي را 

براي رشد توسعه فراهم كرده است
دکتر مدرس خیابانی؛مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری امید در مجمع عمومی 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت:مدیران بنگاه های اقتصادی بایستی ۲ 
مأموریت اساسی شامل استفاده مناســب  از حداکثرظرفیت های موجودو ارائه 
طرح های توســعه ای دکتر مدرس خیابانی با اشاره به اینکه  مدیریت چادرملو 
مســیر درست و اصولي را براي رشد توســعه فراهم کرده است افزود: به عنوان 
سرمایه گذار از مجموعه چادرملو می خواهیم نسبت به ایجاد نیروگاه اختصاصی 
دیگری اقدام کند. همچنین همانطور که تاکنون شــرکت چادرملو به ســاخت 
داخل در تمامی پروژه ها و بومی ســازی تکنولوژی ماشــین آالت و تجهیزات و 
در حوزه تعمیرات و نگهداری توجه داشــته است در آینده نیز به طور ویژه این 
موضوع را در دستور کار قرار دهد تا نرخ تمام شده سرمایه گذاری و وابستگی به 
ارز خارجــی کاهش می یابد.ی با تقدیر از عماکرد مدیریت چادرملو درخصوص 
تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش فوالد؛ این رویکرد را قابل اهمیت قلمداد 
کرد و اظهار داشت؛ مدیریت چادرملو مسیر درست و اصولي را براي رشد توسعه 

در پیش گرفته است.

با حمایت ویژه فوالد مبارکه
تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز نخستین 

آزمایشگاه صنعت 4.0 میان فوالد مباركه و 
دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید

ابطحی، رئیس دانشــگاه صنعتی اصفهان راه اندازی و 
تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 4.0 در کشور را به 
فال نیک گرفت و گفت: امروز شــاهد آغاز همکاری با 
صنعت هســتیم تا به دستاوردهای بزرگی دست یابیم 
و مایه افتخار است که شــرکت فوالد مبارکه دانشگاه 

صنعتی اصفهان را برای نخســتین آزمایشگاه صنعت 4.0 را انتخاب کرده است.
شایان ذکر است موضوع صنعت 4.0 یا نسل چهارم اتوماسیون صنعتی، به ایجاد 
یــک تحول دیجیتال در صنعت می پــردازد. به عبارت دیگر این مفهوم، بیانگر 
درهم تنیدگی و ارتباط همه جانبه اجزای سخت افزاری و نرم افزاری هوشمند از 
طریق بستر اینترنت اشیاء در محیط صنعتی است. برقراری ارتباط اجزا از طریق 
شبکه اینترنت نسبت به اتوماسیون های نسل قبل که تنها از طریق شبکه های 
داخلی به هم مرتبط بودند، بستری برای بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت 
سیستم شــده و همچنین امکان استفاده از زیر ســاخت های پردازش ابری و 
محاسبات لبه را در کل زنجیره صنعت فراهم می سازد.معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: با مرور تاریخی در عالم صنعت به شرکت های بزرگ 
برمی خوریم که امروز اثری از آنها باقی نیست که بر اهمیت آینده پژوهی تاکید 
دارد و اینکه باید چه مسیری را درپیش گرفت مهمترین مساله ای است که بر 
روی میز رهبران یک سازمان قرار دارد.وی با اشاره به مطالعه بر روی اکوسیستم 
های تعریف شده بر مبنای دانش گفت: یافته های مطالعاتی ما را به 4 رهیافت 
رســانید که آینده شرکت فوالدمبارکه بر مبنای این 4 محور تنظیم شده است. 
اولین محور توسعه فرایندها بود؛ فرآیندهایی که به تولید محصولی به نام فوالد 

منجر می شود .

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:
استاندار آذربایجان شرقی دلسوزانه پیگیر 

موضوع برق است
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مشکالت قطعی برق 
صنایع آذربایجان شرقی طی نشستی با حضور تعدادی 
از مســئولین و صاحبان صنایع حســاس و پر مصرف 
اســتان در اتاق بازرگانی تبریز بررسی شد.به گزارش 
خبرنگار مــا در تبریز، رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشــاورزی تبریز در این جلسه گفت: تصور اینکه با تعطیلی کارخانه ها 
و مراکز تولیدی و صنعتی چه مشــکالتی در شهر و استان به وجود خواهد آمد، 
بسیار دشوار است.یونس ژائله ادامه داد: با توجه به این  که در سال های قبل نیز 
با مشــکل قطعی برق مواجه بودیم، سوال اصلی این است که چرا برای حل این 
مشــکل اقدامی انجام ندادیم و چه  کار باید می کردیــم که نکرده ایم.وی افزود: 
اکنون با کمبود 10 هزار مگاواتی برق مواجه هســتیم در حالی که اگر ۷0 واحد 
پرمصرف اســتان را تعطیل کنیم چیزی حدود ۲00 مگاوات خواهد شــد که 
سهم بسیار ناچیزی از کمبود را جبران خواهد کرد لذا ما انتظار داریم برنامه ی 
مشــخصی داده شود تا تکلیف بخش خصوصی و شهرک های صنعتی مشخص 
شــود.ژائله تاکید کرد: باید تکلیف بخش خصوصی مشخص شود؛ اگر برنامه ای 
بــرای تولید برق وجود دارد همه باید ورود پیدا کنیم اما اگر قصد و نیتی وجود 

دارد که تولید برق، انحصاری باشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد:
اعالم آمادگی وزارت صمت برای مشاركت در تامین برق

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشــت: 13 پروژه در نقاط مختلف کشــور، با مشارکت و همکاری 1۲ سرمایه  گذار از 
بخش های صنایع معدنی به عالوه ســازمان تعریف شــده که با صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، در مجموع حدود 10 هزار۵36 
مگاوات ظرفیت تولید به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.به گزارش وزارت صمت سعید زرندی در  مورد همکاری وزارت صمت 
برای تامین بخشی از برق کشور گفت: با توجه به ظرفیتی که در بخش صنایع برای اجرای این کار وجود دارد و به دنبال مذاکرات 
انجام شده با مسئوالن وزارت نیرو در خصوص کمک بخش صنعت کشور به ارتقای تولید برق پایدار و همچنین آمادگی وزارت 
صمت برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، این موضوع در نامه ای به معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم شد.وی افزود: تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی بر و شهرک های صنعتی و افزایش بهره وری و کاهش شدت 
انرژی در بخش صنعت و معدن، باتوجه به آمادگی بنگاه ها برای سرمایه گذاری در احداث نیروگاه از اهداف این طرح است.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با 
تاکید بر اهمیت تعریف یک مدل اقتصادی مطلوب، بر سرمایه گذاری بخش صنعت در زمینه ساخت نیروگاه ها تصریح کرد: 13 پروژه در نقاط مختلف کشور، 
با مشارکت و همکاری 1۲ سرمایه  گذار از بخش های صنایع معدنی به عالوه سازمان تعریف شده که با صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، در مجموع حدود 10 

هزار۵36 مگاوات ظرفیت تولید به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران
صنایع ظرفیت تعطیلی را ندارند

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: قطعی برق به 
این شــکل خالف ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار است، در این قانون به 
صراحت آمده که دولت حق ندارد در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را 
قطع کند.عباس جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اظهارات 
معــاون اول رییس جمهور مبنی بر کاهــش تامین برق صنایع به 10 درصد طی 
ســه هفته آینده اظهار کرد: قطعی برق به این شکل خالف ماده ۲۵ قانون بهبود 
فضای کسب و کار است، در این قانون به صراحت آمده است که دولت حق ندارد 
در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع و اگر این کار را انجام دهد 
باید جبران خســارت کند. تا همین نقطه هم خسارات زیادی به صنایع وارد شده 
و آنهــا توان بیش از این را ندارند. طبیعتا صنایع خصوصی در این شــرایط دچار 
مشــکل خواهند شد، این اجباری است که به هر حال بر صنایع تحمیل می شود.

وی همچنین افزود: مجموعه سیســتم سیاست گذاری باید در سالیان قبل به این 
موضوع فکر می کرد تا برای مثال در این شــرایط مطلوب کشــور از نظر آفتاب از 
انرژی خورشیدی استفاده کنیم. مدیریت نکردیم و به نقطه ای رسیدیم که مصرف 
10 هزار مگاوات بیشــتر از تولید است، در این شرایط اگر برق قطع نشود شبکه 
برق از پایداری می افتد.جبالبارزی خاطرنشان کرد:  سه هفته کاهش برق صنایع به 
10درصد، به معنای تعطیلی یک ماهه آنها است. هزینه این یک ماه را چه کسی 
پرداخت می کند؟ تصمیمی می گیرند که هزینه آن را بقیه متحمل می شوند. این 
تصمیم اصال در اختیار آنها نیســت بلکه باید به شــورای عالی امنیت ملی برود، 
هزینه حقوق کارگران صنایع را چه کســی پرداخت می کند؟ بســیاری از صنایع 
نمی توانند کار خود را تعطیل کنند، دســتگاه هایی دارند که راه اندازی دوباره آنها 
1۵ تا ۲0 روز طول می کشــد. برای مثال کوره را به این ســادگی نمی توان از کار 
انداخت.وی در پاســخ به سوالی در مورد وضعیت حقوق کارگران در این یک ماه 
تعطیلی گفت: این تعطیلی ها جایگاه قانونی ندارند، چراکه در ایام کاری هستند. 
پرداخت حقوق کارگران به توان مالی کارفرما بستگی دارد ولی اگر درآمد نداشته 
باشد چطور باید حقوق این ماه را پرداخت کند؟ این وظیفه همان کسی است که 
تعطیــل می کند تا برای حقوق کارگران نیز فکری کند. اما اگر کارفرما توان مالی 
داشته باشد اجازه این که این فشار به کارگر وارد شود را نداده و حقوق را پرداخت 
می کند.نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: صنایع 
ما به هیچ عنوان ظرفیت چنین تعطیلی را ندارند. حتی با وجود تعطیالت قانونی، 
میزان کار در صنایع در ســال 9.۵ ماه اســت. در حالی که با احتساب مرخصی، 
سنوات و عیدی 16 ماه هزینه می کنند. صنایع االن فقط برای سرپا ماندن تالش 
می کننــد، اگر اینطور نبود که ۵0 درصد بنگاه های تولیدی کشــور نیمه فعال یا 
غیرفعال نبودند.جبالبارزی تصریح کرد: صنایع امروز در شــرایط بسیار سختی با 
وجود تحریم ها کار می کنند، مواد اولیه به ســختی به آنها می رســد، صادرات با 
مکافات انجام می شــود و هزینه های صادرات 10 تا 1۵ درصد با وجود تحریم ها 
بیشــتر شده است. طبیعتا صنایع توان ندارند و این تعطیلی و قطعی ها هم ضربه 
دیگری بر صنعت است.وی اظهار داشت: در این شرایط برخی از بنگاه های کوچک 
و متوسط قطعا دچار مشکل می شوند به خصوص صنایعی که کار فصلی دارند با 
چاش مواجه می شود. برخی دچار آسیب جدی می شوند که بعضی از آنها ممکن 
اســت نتوانند بحران های حاصله را حل کنند، برای مثال نتوانند تعهدات خود را 
پرداخت کنند و منجر به تعطیلی آنها شود. مسائلی مانند تعهدات بانکی، تعهدات 
به مشتریان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارد و تعطیل کردن صنایع به همین 
راحتی نیست.جبالبارزی پیرامون سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت کمک هایی برای 
بازپرداخــت وام و به تعویق انداختن آن در نظر گرفته یا خیر گفت: ما چیزی در 
مــورد به تعویق افتادن مطالبات بانک ها نشــنیده ایم ولی حتی اگر این اتفاق نیز 
بیافتد کمک چندانی نیست و حتی چند ماه بعد هم بازپرداخت آن مشکل است 
چراکه در این یک ماه بنگاه درآمدی نداشته است، دولت باید هزینه های این یک 
ماه را تقبل کند. عالوه بر این بنگاه باید پاســخگوی مشتریان خود باشد. اگر قرار 
است تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب بررسی شود.وی افزود: به نظر می رسد 
با این 10 هزار مگاوات کمبود وضعیت برق در کشــور نرمال نیســت، بخش های 
بیمارستانی که به خصوص در این شرایط کرونا نباید بسته شود. در بخش خانگی 
هم به نظر می رســد که تصمیم بر کمتر شدن قطعی است. البته می توانستند با 
خرید خاموشی در بعضی مناطق برق صنایع را تامین کنند.نایب رییس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخشنامه  دیگری که اجازه دسترسی سازمان 
تامین اجتماعی به گزارشــات ماده 169سازمان امور مالیاتی را می دهد بیان کرد: 
آقای جهانگیری اخیرا بخشــنامه  دیگری را هم که مصوبه هیئت وزیران است را 
ابالغ کرده که خالف قانون است. طبق این مصوبه سازمان تامین اجتماعی که االن 
هم به اندازه کافی در سیســتم های ما دخالت می کند اجازه داده که به گزارشات 
ماده 169 که ما به ســازمان مالیاتی داده ایم دسترسی داشته باشد، در حالی که 
این گزارشات هیچ ارتباطی به تامین اجتماعی ندارد، این بخشنامه از نظر ما خالف 
قانون است. عالوه بر این از آنجا که نظر بخش خصوصی گرفته نشده خالف ماده 
۲ و 3 قانون بهبود فضای کســب و کار است. در حالی که خود آقای جهانگیری 
و معاون حقوقی ایشــان بخشــنامه کردند که برای هر تصمیمی باید نظر بخش 

خصوصی گرفته شود.

 

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد انجام کارگزار 
ثبتی جهت تجمیع وتکمیل اسناد امالک سازمان در پروژه های زیتون، البرز، پارکینگ 
بیســتون، پارکینگ پارسیان، پارسیان، سینا و گلستان را با مشخصات و شرایط ذیل از 
طریق مناقصه واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت ده روز از درج آگهی و دریافت اسناد مناقصه و تسلیم 
پیشنهاد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) Www.setadiran.ir ( مراجعه نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه: 
۱- مبلغ تضمین الزم جهت شــرکت در مناقصه 339/550/000 ریال )ســیصدو ســی 
ونه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ( می باشــد که توسط متقاضی به حساب شماره 
۸93۷۲۲۸53۴ نزد بانک ملت شعبه چهل متری مطهری به نام سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه واریز اصل فیش واریزی را در پاکت در بسته تحویل 
دبیرخانه سازمان نمایند. بارگذاری سپرده مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) www.setadiran.ir( الزامی اســت. پس از آن در بخش پیشــنهاد قیمت در سامانه 
ستاد، بارگذاری اسناد مناقصه )شامل برگ پیشنهاد قیمت، تعهد نامه شرکت در مناقصه 
، فرم منع مداخله کارکنان دولت و شرایط مناقصه را پس از تکمیل و امضاء و اثر انگشت 
)مخصوص اشــخاص حقیقی ( و یا مهر و امضاء )مخصوص اشخاص حقوقی( بر روی کلیه 

صفحات در سامانه ستاد الزامی می باشد. 
۲- پرداخت کلیه هزینه های کارشناســی، درج آگهی، مالیات و عوارض به عهده برنده 

مناقصه می باشد. 
3- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هریک 

از پیشنهادها مختار است.
۴ - چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در موعد 

مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.

آگهـی منـاقصه

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه
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پشت پرده مخالفت ها با طرح بانک مرکزی چیست؟!گزیده خبر

بررسی ریشه مقاومت ها در برابر انضباط پولی
بازنگری در وظایف، اهداف و ســاختار بانک مرکزی در راستای 
کارآمدی حکمرانی پولی و دســتیابی به ثبات اقتصادی، آن هم 
با وجود ســپری شــدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشــور، 
ضرورت دوچندان پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، بازنگر 
ی در قوانین بانکی، واژه ای آشنا، کلیشه ای و البته در مقام عمل، 
ضروری برای نظام بانکی کشور که سال ها تصویب الیحه یا طرح 
مرتبط با آن در پاســتور و بهارستان محبوس مانده است.فارغ از 
تعلل دولتی ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در 
راستای اصالح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این 
مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصالح 
قانون پولی و بانکی کشور )مصوب تیرماه ۱۳۵۱( در همکاری با 
مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اســالمی مجلس داشته است.

از این رو، در تازه ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان 
»مســئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی« با ۷۹ ماده 
و ۱۱ فصل در جلســه علنی ۲۶ اردیبهشــت ماه سال جاری، با 
۱۹۹ رأی موافــق، ۲۵ رأی مخالــف و ۳ رأی مورد موافقت قرار 
گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد 
شــد و جزئیات آن در کمیســیون اقتصادی مجلس با مشارکت 
کارشناســان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفــت.از منظر ضرورت تصویب قانــون مرتبط با بانک 
مرکزی و عملیاتی شــدن آن، عمده مخالفت ها با رهبری مدیران 
بانکی و دولت مردان مطرح می شود؛ مسئله ای که با توجه به مفاد 
و ماهیت طرح مذکور قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است.

چاپ 28 هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت ماه!
بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می دهد، 
حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار 
میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در 
حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد 
نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل 
گرفته بود!همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشــت ماه با ۶ 
درصدافزایش نسبت به ماه قبل )افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی 
پایه پولی در اردیبهشــت(، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی 

پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می کند.
با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، 

گویا موتور خلق نقدینگی بی تفاوت به پیامدهای خسارت بارش 
بر معیشت مردم و نوســانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان 
می خواهد با دســت فرمان سیاســی به کار خودش ادامه دهد. 
مسئله ای که استقالل نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای 
وظایــف قانونی اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و 
اشتغال را تحت الشــعاع قرار می دهد.فارغ از موارد مذکور، عدم 
شفافیت و قانون گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده هایی 
همچــون رعایت نکــردن ابالغیه هــای بانک مرکــزی، اعطای 
غیرعادالنه تســهیالت، بنگاه داری بانک ها و عدم دسترسی نهاد 
ناظر به داده های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک های خصوصی 
و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و 

مورد انتقاد قرار گرفته است.

مجلسی ها چه می گویند؟
در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی 
بســیاری از مشکالت و معضالت فعلی نظام بانکی را حل خواهد 

کــرد، گفت: این طرح بانک مرکــزی را از بانک متعلق دولت به 
بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.جعفــر قادری در ادامه افزود: 
بانک مرکزی باید مجموعه ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در 
مقابــل زیاده خواهی های دولت قد علم کند و اجازه برداشــت از 
منابع مردم را ندهد. از طرفــی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از 
افزایــش بی رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشــتغال و برقراری 
عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی اســت.همچنین، 
اخیراً حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در گفت وگویی با اشــاره به اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کســری بودجه 
دولت بــه عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشــت: »بانک 
مرکزی به دلیل فشــاری که دولت بــر این نهاد وارد می کند، در 
رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل 
نشــود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشــوند، این دو 

موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.«

مهر تأیید کارشناســان بر ضرورت اصالح قوانین پولی و 

بانکی در مقطع کنونی
کارشناســان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در 
سیاست گذاری پولی را اصالح می کند و با بهبود انضباط مالی، 
ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به طوری که بانک مرکزی 
به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش 
پا افتاده ترین ابزار تأمین کســری بودجه تبدیل نخواهد شد. 
همچنین، شــبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این 
طرح، انضباطی مالی و شــفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد 
و ســطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست گذار پولی به 
طور محسوســی افزایش خواهد یافت.در ایــن باره، ۳۶ نفر از 
اقتصاددانان، مدیران ارشــد بانکی و صاحب نظران حوزه مالی 
با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن 
اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن 
آن، تأخیر بیشتر در به روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز 
ندانســته و پیشــنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور 
ارائه دادند.در بخشــی از این نامه آمده اســت: »کلیات طرح، 
به دلیل )الف( طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای 
بانک مرکزی؛ )ب( تعریف مناســب جایــگاه بانک مرکزی در 
حاکمیت، همراه با محافظت در برابر ســلطه مالی دولت؛ )ج( 
ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سالمت بانکی؛ 
و )د( تامین اقتدار حقوقی، اطالعاتی، نظارتی و انتظامی برای 
بانک مرکزی، مورد تأیید اســت… پیشنهادهایی برای ارتقای 
طــرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمــال اصالح یا تغییرات، 
بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ 
۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسالمی، 
اعالم می شود.«بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، 
اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی 
پولــی و حرکت به ســمت ثبات اقتصــادی، آن هم با وجود 
سپری شــدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، 
ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت ها 
با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و 
همچنین برخی بانک ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، 
بر نوســانات اقتصادی دامن می زنند؛ نوسانات و تورمی که به 
گفته صاحب نظران اقتصادی سوداگر می پروراند نه کارآفرین؛ 
احتکار اجناس و جهش های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با 

فساد گسترده، تولید ملی را زمین گیر می کند.

پرداخت و امهال تسهیالت به صاحبان مشاغل 
آسیب دیده از کرونا در بانک آینده

  بانــک آینده پیرو مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا و ابــالغ بانک مرکزی 
ج.ا.ایران نســبت به پرداخت تسهیالت به صاحبان این مشاغل در راستای عمل 
به مســئولیت اجتماعی خود و با هدف حمایت از کســب وکارهای آسیب دیده 
از ویــروس کرونا، اقدام می کند.بر اســاس مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا، 
مهلت زمانــی ثبت نــام و پرداخــت متقاضیان دریافت تســهیالت مشــاغل و 
کسب وکارهای آســیب دیده از شــیوع ویروس کرونا در حوزه های گردشگری، 
ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهریورماه 

امسال تمدید می شود.

ساعت کار جدید شعب بانک توسعه تعاون 
اعالم شد

بر اساس اعالم شورای هماهنگی بانکها، ساعت خدمت رسانی بانک توسعه تعاون 
از ســاعت ۷ الی ۱۳ می باشدبر اســاس اطالعیه مورخ هفدهم تیر ماه شورای 
هماهنگی بانکها، ساعت فعالیت بانکها تا اطالع ثانوی برای مراجعین از ساعت ۷ 
الی ۱۳ و ساعت حضور کارکنان از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ می باشد.همچنین 
کلیه واحدهای ســتادی و شــعب بانکها تا پایان مرداد ماه، روزهای پنجشنبه 
تعطیل می باشند. بر این اساس به کلیه مسئولین شعب توصیه شده نسبت به 
پول گذاری و پشــتیبانی دستگاههای خود پرداز به میزان مقتضی اقدام نمایند 
تا در انجام امور بانکی هموطنان خللی پیش نیاید.همچنین از مشــتریان بانک 
توســعه تعاون درخواســت می شود با بهره مندی از ســامانه های همراه بانک 
و اینترنت بانک، برای حفظ ســالمت خــود در وضعیت خاص محیطی و آب و 
هوایی، از مراجعه غیر ضروری به شعب بانکها خودداری نمایند.در این اطالعیه 
از روسای شعب خواسته شــده در راستای کاهش مصرف انرژی، سیستم های 
سرمایشی را تنظیم نموده و پس از ساعت اداری نیز نسبت به خاموشی سیستم 

ها اقدام نمایند.

پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت سی امین 
سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران به مناســبت سی امین سالگرد تاسیس 
این بانک، خطاب به جامعه صادراتی کشــور، مشتریان و همکاران پیام تبریک 
صادر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، متن پیام دکتر 
صالح آبادی بدین شــرح است:بانک توسعه صادرات در حالی به سی  امین سال 
تاسیس و فعالیت خود رسید که به بانکی تخصصی و هدفمند در جهت تسهیل 
صادرات غیرنفتی تبدیل شــده است.سالگرد تاسیس اگزیم بانک ایران بهانه ای 
است برای ارج نهادن بر همت و تالش متقابل همکاران و مشتریانی که با تاکید 
بر تداوم ارائه خدمت دقیق و ســالمت بر پایه قانون در عرصه تجارت بین الملل 
همراه هستند.بانک توسعه صادرات ایران با تبعیت از اسناد باالدستی نظیر سند 
چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه های توسعه  ای کشور، قوانین بودجه ای و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی می  کوشد، با ارایه خدمات متنوع بانکی و تأمین مالی طرح های 
بزرگ بین المللی در خدمت صادرکنندگان باشــد.این بانک با ثمره  ای پر بار و 
۳۰ ساله از تجربیات برآمده از حضور در گذرگاه های دشوار اقتصادی بار دیگر بر 
ادامه نقش بی  بدیل خود در خدمت به کارآفرینان تاکید می  کند و با برنامه ریزی 
دقیق برای افق روشــن تر در عرصه صادرات ادامه مســیر می  دهد.بانک توسعه 
صادرات ایران با استفاده از قابلیت  ها و ظرفیت  های خود، توانسته است در مسیر 
تحقق رونق تولید و صنعت، رفع مشکالت بنگاه  های اقتصادی و ایجاد اشتغال 
پایدار و همچنین حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان گام  های موثری بردارد 
و به عنوان تســهیل  گر و محرک چرخه  های اقتصاد و تجارت طی چند ســال 
اخیر ضمن ایفای رســالت و مســئولیت  ها از طریق اعطای تسهیالت توانسته 
نام و جایگاه خود را بیش از پیش در بخش صادرات و تجارت کشــور به عنوان 
بانکی پیشــگام مطرح نماید.همراهی بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی و پرداخت به موقع تســهیالت مورد نیاز صنعت گران و بخش 
صادرات کشور،  عامل شکوفایی بیش از پیش رونق ظرفیت های تولید و اشتغال 
کشــور شده است.امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال » 
تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گرفته، با اجرای برنامه  های پیش رو در 
راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و کسب وکارها موفق  تر عمل نماییم.

در ســی  امین سالگرد بانک توســعه صادرات ایران آرزومندم بتوانیم با طراحی 
چشم اندازهای ملموس از توسعه و آبادانی، گام هایی عملی به سوی تحقق ایرانی 
آباد و مترقی برداریم.در پایان ســی  امین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات 
ایران را به تمامی همکاران خدوم ، پرتالش و مشــتریان بانک صمیمانه تبریک 

می  گویم.

برات کریمی:
افزایش سرمایه 2243 درصدی بانک دی 

مدیرعامل بانک دی، تحقق افزایش ســرمایه این بانک را ســرآغاز تحولی 
بنیادی و دســتاوردی کم نظیر در نظام بانکی دانست که روند  سودآوری و 
کسب درآمدهای عملیاتی را شتاب خواهد بخشید.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، برات کریمی با اشــاره به اهمیت و ضرورت افزایش سرمایه بانک 
دی گفت: افزایش ســرمایه بانک در راستای بهبود وضعیت مالی و خروج از 
شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت یک اقدام حیاتی برای بانک دی محسوب 
می شد و بر همین اساس از ابتدای سال ۱۳۹۹ برنامه افزایش سرمایه بانک از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی سهامداران به عنوان یکی 
از مهم ترین خواسته های سهامداران در دستور کار جدی بانک قرار گرفت.

وی ادامه داد:  با مساعدت های بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار 
و با پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ هزار 
میلیارد ریال معادل ۲۲۴۳ درصد موافقت شد.کریمی با یادآوری این  که در 
حال حاضر افزایش سرمایه بانک دی، ظرفیت های مطلوبی برای پیشرفت و 
توسعه بانک و ارتقای رضایتمندی ذی نفعان ایجاد کرده است، گفت:  افزایش 
ســرمایه، فرصت های جدیدی را پیــش روی فعالیت حرفه ای بانک خواهد 
گشود و بی شک سهام بانک دی را به یک سهم دارای ارزش ذاتی قابل توجه 
تبدیل خواهد کرد.وی افزود: مهم تریــن مأموریت بانک، بانکداری و بهبود 
شــاخص های عملیاتی است و تحوالت سهام به شرایط بازار سرمایه مرتبط 
است. اما بانک دی همواره تالش دارد با بهبود در نتایج عملکردی خود، در 
وضعیت سهام اثرگذار باشد. توصیه می کنم سهامداران عزیز بدون توجه به 
شایعات و ارتقای دانش و سواد سرمایه گذاری و نیز در نظر گرفتن ظرفیت ها 
و دســتاوردهای قابل اتکای بانک دی، تصمیمات منطقی و مناسبی برای 
مدیریت ســهام خود اتخاذ کنند.مدیرعامل بانک دی از راه اندازی میز ارائه 

خدمات به سهامداران در پنج شعبه تهران خبر داد.

بورس هفته را با کاهش آغاز کرد
بازار سرمایه هفته جدید را با روندی نزولی آغاز کرد، به طوری که شاخص کل بورس بیش 
از ۱۱ هزار واحد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، در معامالت امروز بازار سرمایه شاخص کل 
بورس با ۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایستاد.شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۸۲۰ هزار معامله به ارزش ۴۳ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران و ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی 
تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار 
ســرمایه شــاخص کل فرابورس با ۵۸ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۴۲۶ واحد ایستاد.
معاملــه گران این بازار ۵۰۴ هزار معامله به ارزش ۱۰۴ هــزار و ۶۶۹ میلیارد ریال انجام 
دادند.پتروشیمی مارون، تولید نیروی برق دماوند و مدیریت انرژی امید تابان پور نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول و فوالد 

هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

نرخ سود بین بانکی به ۱۷.۹۵ درصد کاهش یافت
نرخ سود بین بانکی در ادامه روند کاهشی خود وارد کانال ۱۷ درصد شد.به گزارش ایِبنا، 
جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد 
در اردیبهشت ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در ۱۷ تیرماه کاهش یافته است.هفته قبل نرخ 
ســود بین بانکی در دامنه ۱۸.۱۲ درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی 
از عملکرد بازار بین بانکی، نشــان می دهد که مانند ماه های قبل نرخ سود بین بانکی روند 
کاهشی را طی می کند و بر همین اساس نیز وارد کانال ۱۷ درصدی شده است.نرخ سود 
بین بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و در کانال ۱۸ درصدی در نوسان بود ولی 

در نهایت با ادامه مسیر نزولی این نرخ در ۱۷ تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شد.

فرابانک ملت ۱0 هزارتایی شد
شــمار تسهیالت اعطا شده از بستر سامانه فرابانک ملت به عدد ۱۰هزار رسید.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، با مشارکت ۹۹۱ شعبه بانک ملت، ده هزارمین فقره تسهیالت 
ســامانه فرابانک ملت در دوم تیرماه سال جاری اعطا شــد.بر اساس این گزارش، سامانه 
تسهیالت فرابانک ملت در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند اجرایی اعطای تسهیالت و 

با هدف بهبود تجربه مشتریان، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شده است.

تمدید مجوز فعالیت بزرگ ترین لیزینگ کشور از 
سوی بانک مرکزی ج.ا.

مجوز فعالیت شرکت لیزینگ پارســیان به عنوان بزرگ ترین لیزینگ کشور از لحاظ 
حجم عملیات از ســوی بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد.شرکت لیزینگ پارسیان در سال 
گذشــته موفق به دریافت مجوز موقت فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
شــده بود و امسال نیز توانســت با رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران و کارکنان 
پرتالش و با پشــتوانه اعتماد مشتریان مجوز فعالیت یک ساله خود را از بانک مرکزی 
دریافت کند. شرکت لیزینگ پارسیان از نظر حجم فعالیت در رتبه نخست شرکت های 
لیزینگ قرار دارد و ســهم قابل مالحظه ای از بازار لیزینگ کشور را به خود اختصاص 
داده است.این شرکت هم اکنون در بخش های خودروی سواری )تولید داخل و وارداتی(، 
ماشــین آالت سنگین ، کاال ولوازم خانگی، تجهیزات بهره برداری از معادن، تجهیزات 
پزشکی ، دندانپزشکی و بیمارســتانی، صنایع دریایی و همچنین بخش پتروشیمی ، 
تجهیزات نفتی و... فعالیت دارد و تســهیالتی را در این زمینه ارایه می دهد.چشم انداز 
لیزینگ پارسیان بر ایفای نقش ارتقاء اقتصادی و رفاه اجتماعی است که در حوزه ارتقاء 
اقتصادی جامعه، مشــارکت در اجرای طرح هــای اقتصادی خصوصی و ملّی از طریق 
تامین و واگذاری کاالهای سرمایه ای مورد نیاز طرح ها به کارآفرینان، فعاالن عرصه های 

تولید و ارائه خدمات و مراقبت از آنها است.

با وجود اهمیت بیمه در کشور، اما 
مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران 
با ســایر کشــورهای جهان نشان 
می دهد مســیر طوالنی تا رسیدن 
به شــرایط ایده آل در پیش داریم. 
اما چه موانعی بر ســرراه گسترش 
صنعت بیمه در کشور وجود دارد؟

نوبری؛ ضریب  اقتصادآنالین- صبا 
نفــوذ بیمه جایــگاه صنعت بیمه 
هر کشــوری را در مقایســه با کل 
اقتصاد آن کشور مشخص می کند 
و یکی از شــاخص های توســعه و 
ترقی صنعت بیمه در هر کشــور 
بیمــه ای در  باالی  نفــوذ  ضریب 
آن کشور اســت که از نسبت حق 
بیمه تولید شده به تولید ناخالص 
آنجایی  ملی محاسبه می شــود.از 
که ضریــب نفوذ بیمه بــه عنوان 
معیاری برای توســعه و گسترش 
صنعت بیمه در یک کشور شناخته 
می شود، فعاالن و کارشناسان این 
صنعت همواره به روند این شاخص 
توجه ویژه ای داشــته و بر افزایش 
آن تاکید داشــتند.این شاخص در 
کشــورهای جهان به طور متوسط 
بیش از ۷.۵درصد است درحالی که 
در ایران ۲.۵درصد است که نشان 
از لزوم توجه و اهتمام ویژه بر بهبود 
وضعیــت صنعت بیمه در کشــور 
دارد.کارشناســان مختلــف، یکی 
از اصلی ترین دالیــل پایین بودن 
ضریب نفوذ بیمه در ایران را، عدم 
توجه به بیمه هــای عمر یا زندگی 
قراردادی  زندگــی  می دانند.بیمه  

است میان شرکت بیمه و بیمه شده 
که در آن، بیمه شده تا زمانی معین 
بســته به نوع قــرارداد، متعهد به 
تعیین  )مبلغ  حق بیمــه  پرداخت 
شــده در قرارداد و غالبا در اقساط 
بلندمدت( می شود و با بروز وقایعی 
چون مرگ، ابتال به بیماری العالج 
یا احتیاج شــخص به مراقبت های 
ویژه پزشــکی یــا در طول حیات، 
بود  بیمه موظف خواهد  شــرکت 
سرمایه بیمه شــده را به طور یکجا 
یا به صورت مستمری به بیمه گذار 
یا به شــخص ثالثی که وی تعیین 
کرده بپردازد.سطح توسعه کشورها 
و نیز درآمد سرانه رابطه مستقیمی 
با میزان اســتفاده از انواع بیمه ها 
دارد. بطور مشخص در بخش بیمه 
عمر، در کشــورهای اروپایی بطور 
میانگین ۶۰ درصد، در امریکا ۸۵ 
درصد و در کانادا ۹۰ درصد از مردم 
از بیمه عمر اســتفاده می کنند. در 
ژاپن نیز هر یک از شهروندان بطور 
متوســط از ۸ نوع خدمات بیمه ای 
بهره می برند که بیمه عمر یکی از 
آنها است اما این رقم در کشورهای 
کمتر توســعه یافته ۸ درصد و در 
ایران متاسفانه تنها ۳ درصد است.

دالیل عدم اقبال به بیمه عمر
بخشــی از دالیلی کــه مردم در 
ایران به سمت اســتفاده از بیمه 
عمــر نمی روند، عدم شــناخت 
نسبت به مزایای این بیمه است.
همچنین ممکن است برخی فکر 
کننــد در صــورت پرداخت حق 
بیمه عمر ایــن بیمه تنها پس از 
مرگشان به آنها پرداخت می شود، 
اما باید بدانند که بیمه عمر ســه 
گونه است، بیمه مختلط، بیمه به 
شرط فوت و بیمه افراد خاص. در 
یکسری از بیمه نامه ها فوت براثر 
حادثه و یا فوت به هر علت تحت 
پوشش قرار می گیرد، در بخشی 
از بیمه نامه ها عالوه بر بیمه فوت، 
بیمه پس انداز هــم وجود دارد و 
در برخــی بیمه نامه هــا نیز بیمه 
امراض خاص وجود دارد. بنابراین 
بیمه نامه های عمر در داخل چهار 
بســته مختلف ارائه می شود. اگر 
فرد با پرداخت نخســتین قسط 
بیمه عمــر فوت کند، ســرمایه 
فوت به ورثه پرداخت می شــود، 
اما اگــر بخش پس انــداز را هم 
خریــداری کرده باشــد و فرد با 
پرداخــت بیمه عمــر زنده بماند 

ســرمایه ای به او تعلق می گیرد. 
بنابراین همــه بیمه های عمر به 
شــرط فوت نیســت.تورم، عامل 
دیگــر عدم اقبال مــردم به بیمه 
عمر اســت، وجود تورم پایدار در 
اقتصــاد ایران منجــر به کاهش 
ارزش ســرمایه بیمــه گردیده و 
قدرت خریــد آن را می کاهد. لذا 
قراردادهای بلند مدت بیمه عمر 
را متزلزل و نا اســتوار می سازد. 
در نتیجه افراد را از تقاضای بیمه 
عمر رویگردان نموده و به ســوی 
سرمایه گذاری های مطمئن تر و 
یا کوتاه مدت تر ســوق می دهد. 
متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران 
طی سالیان گذشته باال بوده و با 
توجه به شــرایط اقتصادی ارقام 

متفاوتی را تجربه کرده است.

هدفگــذاری 7درصدی برای 
ضریب نفوذ

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، 
ضریب نفوذ بیمــه در ایران باید 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ به ۷درصد 
برسد. این موضوع که دولتمردان 
در کشور به اهمیت صنعت بیمه 
و لزوم گسترش آن پی بردند مایه 
خوشحالی اســت اما با توجه به 
وضعیت اقتصاد کشــور و موانعی 
که در این راه قرار دارد باید توجه 
کرد کــه این هدفگــذاری کمی 
بلندپروازانــه به نظر می رســد و 
اینکه تا پایان سال از رقم ۲.۵ به 
۷درصد برسیم دور از انتظار است.

دالیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور 

 چگونه می  توان به هدفگذاری 
7درصدی دست  یافت؟

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
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گزیده خبر

الوروف: 
هیچ اقدامی در رابطه با اوضاع داخلی 

افغانستان انجام نخواهیم داد
وزیر خارجه روسیه با اشاره به وخامت اوضاع در مرز تاجیکستان، گفت: 
تا زمانی که درگیری ها در داخل خاک افغانستان باشد و امنیت متحدان 
ما در آســیای مرکزی را تحت تأثیر قرار ندهد، مسکو هیچ اقدامی در 
ایــن رابطه انجام نخواهد داد.به گزارش تســنیم به نقل از خبرگزاری 
»تاس«، »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه روز جمعه در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترکی در پایان مذاکراتش با وزیر امور خارجه 
هنــد اعالم کرد، تا زمانی که وخامت اوضاع در افغانســتان تأثیری بر 
وضعیت امنیتی متحدین مسکو در منطقه آسیای مرکزی نگذارد، طرف 
روسی دست به هیچ اقدامی در این رابطه نخواهد زد.الوروف گفت: »در 
رابطه با ادامه درگیری های نظامی در افغانستان و فقدان روند سیاسی 
در حــل و فصل اوضاع، آنچه در داخل مرزهای افغانســتان می گذرد، 
تنها از آن جهت مورد نگرانی ماســت کــه وضعیت امنیتی در داخل 
خاک کشــورهای متحد ما در آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار ندهد. 
و این واقعیت که نیروهای طالبان پست های مرزبانی در خطوط مرزی 
افغانستان با ایران و تاجیکستان را به کنترل خود درآورده اند، فعاًل تنها 
در خاک افغانستان است و ما قصد اتخاذ هیچ تدابیری را نداریم و تنها 
بر درخواست قبلی خود در خصوص حل و فصل سیاسی هرچه سریع تر 
مســائل در این کشور، بطوری که از منافع همه افغان ها حمایت کند، 
تأکید می کنیم.«وزیر خارجه روســیه یادآور شد که مقامات مسکو در 
حال حاضر نگران تشدید اقدامات نظامی در خطوط مرزی افغانستان و 
تاجیکستان هستند و روند اوضاع را با دقت زیر نظر دارند.  وی افزود، 
روسیه خواهان آن است تا توافقات صورت گرفته بین آمریکا و جنبش 
طالبان اجرا شوند که قرار بود با میانجی گری واشنگتن، اقداماتی برای 

عادی سازی اوضاع در افغانستان انجام شود.

در ادامه زیاده خواهی ها؛
آمریکا: برای مبادله زندانی ها، توافق 

ناقص با ایران را نمی پذیریم
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شــده که دولت واشــنگتن 
خواهان آزادی تمام آمریکایی های بازداشــت شــده در ایران است و 
نمی خواهد توافق ۲۰۱۶ را تکرار کند.به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت 
مالی نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با »ان بی ســی 
نیوز« مدعی شــده که دولت واشنگتن خواستار آزادی همه آمریکایی 
های بازداشــت شده در ایران است و توافق به زعم وی ناقص را که به 
آزادی برخی از آنها منجر شــود؛ نخواهد پذیرفت.منظور وی از توافق 
ناقص موردی اســت که در ســال ۲۰۱۶ )دوره اوباما( صورت گرفت و 
به آزادی پنج آمریکایی بازداشــت شده در ایران منجر شد؛ حال آنکه 
دولت واشــنگتن مدعی اســت که به این رقم راضی نبوده و باید بقیه 
بازداشــت شدگان )از جمله سیامک و باقر نمازی( نیز آزاد شوند.مالی 
در این باره مدعی شــد: آن موقع توانستیم برخی از شهروندانی را که 
ناعادالنه زندانی شــده بودند آزاد کنیم ولی نتوانستیم این کار را برای 
همه زندانی ها انجام دهیم. نمی خواهیم توافق ناقص کنیم. نمی خواهیم 
این بار هم برخی ها را از قلم بیندازیم.ســیامک و باقر نمازی از جمله 
شهروندان آمریکایی هستند که بنا به اتهام های امنیتی و جاسوسی در 

ایران در بازداشت به سر می برند.

باال گرفتن مجدد مناقشات پسا برگزیتی بین 
لندن و بروکسل

مناقشــات پسابرگزیتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا مجددا بر سر تعهدات مالی 
لنــدن در قبال بروکســل باال گرفته و جنگ لفظی دیگــری را بین طرفین به 
راه انداخته اســت.به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه »تاگس اشپیگل« آلمان، 
مناقشات جدید بین بروکســل و لندن بر سر  توافق برگزیت مجددا باال گرفته 
است. این بار پای مسئله تعهدات مالی انگلیس به اروپا در میان است. بروکسل 
از لندن درخواســت کرده  47.5 میلیارد یورو برای تعهدات همچنان باز خود از 
دورانی که عضو این اتحادیه بوده اســت را پرداخت کند. اما دولت انگلیس می 
خواهد مبلغ کم تری را پرداخت کند.یک سخنگوی دولت انگلیس روز جمعه در 
لندن اعالم کرد: ما این مبلغ را به رســمیت نمی شناسیم. وی اعالم کرد که ما 
با فرض هزینه خالص تا سقف 35 تا 39 میلیارد پوند معادل 4۰ تا 45 میلیارد 
یورو به کار ادامه می دهیم. وی رقم اعالم شــده از طرف بروکســل را براساس 
برآوردهــای داخلی خود دانســته که مبلغ بدهی انگلیس را نشــان نمی دهد 
.بروکسل البته در مقابل اعالم کرده که گزارش مالی این بدهی ها با فاکتور 47.5 
میلیارد یورو قطعی است. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی روز جمعه اعالم کرد 
که این محاســبات مطابق با مفاد توافق نامه برگزیت انجام شده است. انگلیس 
باید در سال ۲۰۲۱ ۶.8 میلیارد یورو از این مبلغ را پرداخت کند. قسط اول قبال 
پرداخت شده است . کمیسیون در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر اینکه طرف 
انگلیسی محاسبات اتحادیه اروپا را زیر سوال قرار داده باشد ندارد.با وجود خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا اما مناقشات پسا برگزیت بر سر موضوعات مختلف بین 
بروکســل و لندن همچنان ادامه دارد. مقامات اتحادیه اروپا و انگلیس همچنان 
یکدیگــر را متهم بــه نقض توافق برگزیت کرده و مدتی اســت از جمله جنگ 
لفظی را در مناقشــات بر سر مرزهای ایرلند به راه انداخته اند.انگلیس مناقشات 
با اتحادیه اروپا درباره قواعد ویژه برای ایرلند شــمالی را با اتهامات سختی علیه 
بروکســل مورد انتقاد قرار داده است.»دومینک راب«، وزیر امور خارجه انگلیس 
چندی پیش سیاســتمداران اتحادیه اروپا را متهم کــرد که وحدت و تمامیت 
ارضی انگلیس را زیر سوال می برند.امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، رئیس 
کمیســیون اروپایی و صدر اعظم آلمان هم در اظهارات جداگانه همواره  تاکید 
کرده اند که انگلیس باید به وعده های خود در قبال اروپا عمل کرده و به قواعد 
و چارچوب توافق برگزیت احترام بگذارد.در مقابل جانسون هم تهدید کرده که 
اقدامات یکجانبه را در قبال اروپا در پیش گرفته و صراحتا این مسئله را رد نکرده 
است که بند اضطراری مورد توافق برای مرز ایرلند که اصطالحا ماده ۱۶ نامیده 
می شود را بکار ببرد. این بند کنترل های در مرز بین ایرلند شمالی و ایرلند را 
پیش بینی کرده اســت.وی چندی پیش  در گفتگویی با اسکای نیوز گفته بود: 
برخی از سیاستمداران اروپایی نمی فهمند که انگلیس یک کشور است و ما باید 
این را در مغز آن ها فرو کنیم. وی توپ را در زمین اتحادیه اروپا دانسته و اظهار 
داشت : این مسئله باید برای اتحادیه اروپا آشکار شود که ما آنچه را ضروری است 
انجام می دهیم.دلیل این مناقشات پروتکل ایرلند شمالی است که چند ماه پیش 
به عنوان بخشــی از توافق برگزیت مورد توافق طرفین قرار گرفت. این پروتکل 
باید از کنترل ها در مرزهای بین ایرلند شــمالی و ایرلند جلوگیری کند. اما از 
طریق این توافق یک مرز گمرکی جدید با بقیه انگلیس ایجاد شده که منجر به 
موانع تجاری شده است. پیامد آن شورش ها و درگیری هایی در انگلیس رخ داد 
و منجر به نارضایتی های در برخی از شهروندان شد.»دومینیک راب« از اتحادیه 
اروپا خواسته به انگلیس احترام بگذارد.پروتکل ایرلند شمالی در توافق برگزیت 
مهلت های مشــخصی را تعیین می کند که در آن کاالهای مختلفی می توانند 
بــرای مدتی بدون مانع از مرزهای کاالیی جدید بین ایرلند شــمالی و انگلیس 
عبور کنند.دولت محافظه کار بوریس جانسون اخیرا در تصمیمی یکجانبه مهلت 
کنترل ورود و خروج محصوالت غذایی بین ایرلند شمالی و انگلیس را به مدت ۶ 
ماه دیگر و تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید کرد. این مهلت در پایان ماه مارس 
منقضی می شــد. در حالی که طبق توافقنامه برگزیت هر تصمیمی در این باره 
باید در مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا گرفته شود.اتحادیه اروپا تصمیم یکجانبه 
دولت بریتانیا مبنی بــر »ادامه کنترل ورود و خروج مواد غذایی بین انگلیس و 
ایرلند شمالی« را شــدیدا محکوم کرده و آنرا نقض اساسی توافق نامه برگزیت 
خواند.اتحادیــه اروپا تنها در دو ماه اول ســال ۲۰۲۱،  ژانویه و فوریه،  به بریتانیا 
زمان داده بود تا برای جلوگیری از هرج و مرج و تحت فشــار قرار ندادن شرکت 
ها، کنترل ورود و خروج مایحتاج اولیه را در دســت بگیرد تا این شــرکت ها با 
»قوانین جدید برگزیت« در دوران پســا برگزیت بیشتر آشنا شوند.در پی نهایی 
شدن برگزیت در سال گذشته شهروندان بریتانیایی در ایرلند شمالی با مشکالت 

عدیده کمبود محصوالت غذایی مواجه شدند. 

تلفات ریزش ساختمان در فلوریدا به ۷۹ نفر 
افزایش یافت

با کشف ۱4 جسد دیگر از زیر آوار ساختمان ریزش کرده در میامی واقع در ایالت 
فلوریدا تعداد قربانیان این فاجعه به بیش از 79 نفر رسیده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که با پیدا 
شدن ۱4 جسد دیگر از زیر آوار ساختمان ۱۲ طبقه ریزش کرده در ایالت فلوریدا 
تعداد قربانیان این حادثه به بیش از 79 نفر افزایش یافته است ولی هنوز ۶۱ نفر 
مفقود هستند.بر اساس این گزارش، با گذشت ۱۶ روز از فاجعه ریزش ساختمان 
در میامی، امیدواری ها برای یافتن افراد زنده از زیر آوار به شــدت کاهش یافته 
اســت.در حالی که نیروهای امداد و نجات برای مقابله با یک طوفان شــدید و 
سهمگین در ایالت فلوریدا آماده می شدند، یکشنبه شب گذشته بخش های باقی 
مانده از ســاختمان فروریخته در میامی به طور کامل تخریب شده است.جیمی 
پاترونیس از مقام های فلوریدا این حادثه را ســومین ریزش بزرگ ساختمان در 
تاریخ ایاالت متحده ، پس از حمله تروریســتی ۱۱ ســپتامبر به مرکز تجارت 
جهانی در سال ۲۰۰۱ ارزیابی کرده است.این گزارش افزود، از زمان ریزش برج 

۱۲ طبقه میامی تاکنون، هیچ کس از زیر آوار زنده بیرون آورده نشده است.

تحوالت افغانستان؛

ادامه تصرف نقاط مرزی از سوی طالبان
ادامه تصرف گذرگاه های مرزی از ســوی طالبان، حضور اشرف 
غنی در پایگاه بگرام، درخواست کمک کابل از روسیه و چین و 
صحبت های اردوغان درباره فرودگاه کابل از مهمترین تحوالت 
جدید افغانستان هســتند.تحوالت امنیتی افغانستان با سرعت 
زیادی در جریان اســت به طوری که در هر ســاعت خبرهای 
متعددی درباره تســلط طالبان بــر مناطق مختلف و یا بازپس 
گیری این مناطق از ســوی نیروهای دولتی این کشور منتشر 

می شود.

تصرف گذرگاه های مرزی
مهمترین تحول امنیتی در افغانستان شاید تصرف گذرگاه های 
مرزی این کشور با ایران از سوی طالبان باشد. در همین رابطه 
طی چند ســاعت گذشته اعالم شــده که دو نقطه مرزی بین 
ایران و افغانستان از سوی طالبان تصرف شده است.بر اساس این 
گزارش، عصر روز گذشته دو گذرگاه و گمرک مرزی افغانستان 
با ایران یعنی »اســالم قلعه« و »ابونصر فراهی« بعد از درگیری 
مسلحانه با نیروهای دولت افغانستان، به کنترل نیروهای طالبان 
درآمد.یــک مقام دولتی در هرات به آسوشــیتدپرس گفت که 
گذرگاه اسالم قلعه سقوط کرده و دو مقام ارشد امنیتی به رویترز 
گفتند که با سقوط این گذرگاه، نیروهای امنیتی و گمرکی افغان 
به آن ســوی مرز پناه برده اند. نام هیچیک از این مقام ها فاش 
نشد.بعد از گرفتن گذرگاه هایی در مرز تاجیکستان و ازبکستان، 
اسالم قلعه سومین گذرگاه مرزی افغانستان است که طالبان در 
یک هفته اخیر تصرف می کنــد.از چند روز پیش گزارش هایی 
مبنی بر حمله طالبان به بازار قدوس آباد در اسالم قلعه، مرز این 

کشور با ایران منتشر شده بود.

کنترل فرودگاه کابل
رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیــه روز جمعه گفت 
واشــنگتن و آنکارا در مورد »ابعاد« و نحوه حفاظت از فرودگاه 
کابل توسط نیروهای ترکیه پس از خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانستان به توافق رسیده اند.دولت ترکیه مسئولیت حفاظت از 
این فرودگاه پس از خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه اوت 
را پذیرفته است و این نشانه ای از بهبود مناسبات بین واشنگتن 
و آنکارا است.اردوغان گفت این موضوع روز پنجشنبه بین وزارت 
دفاع آمریکا و وزارت دفاع ترکیه مورد بحث قرار گرفته و افزود: 
»در جریان گفتگو با آمریکا و ناتو ابعاد این ماموریت بررســی و 

آنچه که ما می پذیریم و نمی پذیریم مشخص شد«.

تسلط طالبان بر دو سوم مرز افغانستان و تاجیکستان
وزارت خارجه روســیه اعالم کرده طالبان حدود دو ســوم مرز 
افغانســتان و تاجیکســتان را تحت کنترل خود دارد و از همه 
طرف ها در افغانســتان خواســت خویشــتن داری کنند.ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما متوجه 
افزایش شدید تنش در مرزهای افغانستان و تاجیکستان هستیم. 
گروه طالبان به ســرعت بخش بزرگی از مناطق مرزی را اشغال 
کــرده و در حال حاضر حدود دو ســوم مرز را کنترل می کند. 
مسکو آماده اســت اقدامات اضافی برای جلوگیری از حمله به 
متحد خود تاجیکســتان انجام دهد.زاخــارووا در ادامه گفت: 
روســیه از همه طرف ها می خواهد از گسترش تنش در خارج از 

افغانستان جلوگیری کنند.

درخواست کمک
با افزایش تحرکات طالبان، دولت افغانســتان خواستار دریافت 
کمک از کشورهای روســیه، چین و هند شده است.در همین 
رابطه »حمــداهلل محب« مشــاور امنیت ملی افغانســتان در 
اظهاراتی اعالم کرد: افغانستان از هرگونه پشتیبانی فنی و ضد 
تروریستی از طرف شــرکای خارجی از جمله نظامیان روسیه، 

چین و هند استقبال می کند.محب در ادامه گفت: با این حال، 
هرگونه کمک خارجی نباید در امور داخلی دولت افغانســتان 

تداخل ایجاد کند.

اشرف غنی در بگرام
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز جمعه از پایگاه بگرام 
بازدید کرد.در این بازدید حمداهلل محب مشــاور امنیت ملی و 
امراهلل صالح معاون اول رئیس جمهور افغانســتان، اشرف غنی 
را همراهی کردند.نیروهای نظامی آمریکا پایگاه هوایی بگرام را 
که بزرگترین پایگاه هوایی افغانستان محسوب می شود در تاریخ 
۲ ژوئیه ترک کردند.این پایگاه در شمال کابل قرار دارد، پس از 
تهاجم سال ۲۰۰۱ آمریکا به افغانستان، به پایگاه اصلی نیروهای 

نظامی آمریکا در این کشور تبدیل شد.

نگرانی جهانی برای مشکالت رساندن دارو و تدارکات به 
افغانستان

طالبان بر 85 درصد افغانستان تسلط یافته است / نگرانی جهانی 
برای مشکالت رساندن دارو و تدارکات گروه طالبانه اعالم کرد 
که بر 85درصد از سرزمین افغانستان شامل بخش هایی از مرز 

ترکمنستان و استان هرات تسلط یافته است.رویترز، با اعالم این 
مطلب افزود: نگرانی جهانی در باره مشــکالت رســاندن دارو و 
تدارکات به افغانستان هم زمان با عقب نشینی نیروهای آمریکا و 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( پس از ۲۰ سال حضور در 
این کشور، افزایش یافته است.ه گفته مقام های افغان و طالبان؛ 
شــهر تورغندی در شمال افغانســتان و در کنار مرز جمهوری 
ترکمنستان، شب گذشته به دست طالبان افتاده است.در حالی 
که مقام های دولت افغانستان در کابل از تائید ادعاهای طالبان 
خودداری می کنند، اما مقام های محلی این کشــور گفته اند 
که نیروهای طالبان بخش مهمی از استان هرات اقامتگاه ده ها 
هزار شیعه هزاره را در اختیار گرفته اند و صدها نیروی امنیتی و 
پناهجوی افغان به سوی مرزهای ایران و تاجیکستان روانه شده 
اند که موجب نگرانی مســکو و دیگــر پایتخت های خارجی از 
نفوذ عناصر گروه ترویستی داعش به آسیای میانه شده است.اما 
نمایندگان طالبان در مسکو برای کاهش این نگرانی ها قول داده 
اند که با گروه تروریســتی داعش مبارزه کرده و مانع از قدرت 
گرفتن آن شوند.با اینکه قرار بود عقب نشینی نیروهای آمریکا 
از افغانســتان تا ۲۰ شهریور ماه )۱۱ سپتامبر( تکمیل شود، اما 
مقام های آمریکا گفته اند که تقریبا تمامی نیروهای ارتش این 
کشور از افغانســتان خارج شده و پایگاه هایشان را به نیروهای 

دولتی تحویل داده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه؛
مرزهای ایران در آرامش و امنیت کامل است 

از همین رو ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مرزهای ایران 
بــه همت مرزبانان غیور کشــورمان در آرامش و امنیت بوده و 
ناامنی در مرزهای کشــورمان با افعانستان وجود ندارد. سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در 
خصوص وضعیت مرزها و گذرگاه های مرزی با افغانســتان پس 
از تحوالت اخیر در مرز اظهار داشت: مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران به همت مرزبانان غیور کشورمان در آرامش و امنیت بوده 
و ناامنی در مرزهای کشورمان با افغانستان وجود ندارد.وی افزود: 
با توجه به درگیری های رخ داده در گمرکات اسالم قلعه و ابونصر 
فراهی در داخل خاک افغانستان تعدادی از کارکنان افغانستانی 
به داخل خاک ایران آمده اند.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کرد: جمهوری اســالمی ایران وفق قوانین و مقررات و بر اساس 
قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری، 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

ابراز تردید دومای روسیه به وعده های طالبان
 »یوری شــویتکین« معاون رئیس کمیته دفاع مجلس روســیه در مورد وعده های 
نمایندگان طالبان افغانســتان مبنی بر عدم تهدید برای قلمرو کشــورهای سازمان 
پیمان امنیت جمعی )CSTO( و نپیوســتن داعش به آنها ابراز تردید کرد.به گزارش 
ایرنا از مسکو، معاون رئیس کمیته دفاع دومای دولتی روسیه معتقد است که باید با 
احتیاط با وعده های نمایندگان طالبان افغانستان )که فعالیت شان در روسیه ممنوع 
است( مبنی بر عدم تهدید برای قلمرو کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی رفتار 
کرد.به گزارش اینترفکس شویتکین گفت: »من از اینکه طالبان شرایط تأمین امنیت 
و جلوگیــری از نفوذ داعش را تحقق می بخشــند تردید دارم.« وی تصریح کرد که 
»حرف زدن یک چیز اســت ، تفکر چیز دیگری است و انجام کار مرحله سوم«.این 
نماینده مجلس روســیه یادآور شد: »در حقیقت ، کودتا در افغانستان در حال وقوع 
است و طالبان متحدان ما نیستند ، طالبان سازمانی است که در روسیه ممنوع است.«

با انتقاد از تناقض گویی واشنگتن؛
 روسیه به تحریم های جدید آمریکا 

واکنش نشان داد
سفارت روسیه در واشنگتن طی بیانیه ای در واکنش به تحریم های جدید آمریکا 
اعالم کرد که این اقدام تالشــی عمدی برای محدود کردن شرکت های روسی 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت روسیه در آمریکا 
اعالم کرد که تحریم های اخیر واشــنگتن علیه شرکت های روسی در تقابل با 
گفتگوهای صورت گرفته در نشســت ژنو )در دیدار پوتین و بایدن( اســت که 
خواستار عادی سازی روابط دو جانبه هستند.سفارت روسیه در آمریکا طی بیانیه 
ای اعالم کرد: این حرکت، قدم تقابل جویانه دیگری به عنوان بخشــی از تالش 
های عمدی واشنگتن برای محدود کردن دسترسی شرکت های داخلی )روسیه( 

به فناوری های دقیق و پیشرفته خارجی است. 

در پیامی توئیتری؛
 وزیردفاع آمریکا فشار بین المللی برای صلح 

در افغانستان راخواستارشد
وزیر دفاع آمریکا فشار بین المللی برای حصول توافق بین دولت افغانستان و طالبان 
و تحقق صلح در این کشــور را خواستار شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع 
آمریکا فشار بین المللی برای انعقاد توافق بین دولت افغانستان و طالبان را خواستار 
شد.بر اســاس این گزارش، لوید آستین در پیامی توئیتری نوشت: اوضاع امنیتی در 
افغانستان نیازمند تقویت فشارهای بین المللی برای دستیابی به توافق سیاسی جهت 
پایان نزاع و کشمکش است.وی ادامه داد: همه جهان می توانند با انجام این فشار به 
این امر کمک کنند.این در حالی است که رئیس جمهور ایاالت متحده روز پنج شنبه 
در یک سخنرانی به تشریح طرحهای خود برای خروج پرسنل نظامی آمریکا از خاک 

افغانستان تا یازدهم سپتامبر پرداخت.

 کاخ ســفید در حالی به زودی میزبان 
آنگال مــرکل صدراعظم آلمان اســت 
کــه روابط دو کشــور عضو ســازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به دلیل 
اختالفات بر ســر پروژه نورد استریم ۲، 
استقرار نیروهای آمریکایی در آلمان و 
به تازگی حقوق مالکیت معنوی مسیر 
پر فراز و نشیبی را طی کرده است.، در 
ســال های ریاست دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری جمهوریخواه آمریکا در کاخ 
سفید روابط واشنگتن و برلین به پایین 
ترین ســطح خود رسید. سیاست »اول 
آمریــکا« ی ترامپ در مقابــل آلمان 
به عنــوان بزرگترین اقتصــاد اروپا، به 
اختالفات بین دو کشور دامن زد و حتی 
آلمــان را با کشــورهای مخالف آمریکا 
همچون چین و روســیه در یک ردیف 
قــرار داد و تحریم هایــی را علیه این 
کشــور اعمال کرد.همین امر باعث شد 
آلمانی ها از پیــروزی جو بایدن رئیس 
جمهوری دموکرات آمریکا در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ اســتقبال 
بهتــری کنند به طوری که هایکو ماس 
وزیر خارجه آلمــان ابراز امیدواری کرد 
روابط آسیب دیده دو کشور بهبود یابد 
و همکاری دو طرف در زمینه روابط دو 
ســوی آتالنتیک ازسر گرفته شود.خط 
لوله نورد استریم ۲ که انتقال گاز روسیه 
از دریای بالتیک به آلمان را هدف قرار 
می دهد با مخالفت هر دو حزب اصلی 
در آمریکا مواجه است. در کنگره آمریکا، 
جمهوری خواهــان و هم دموکرات ها از 
تحریم ها برای جلوگیری از اجرای این 
پــروژه حمایت کرده اند. حتی بایدن در 
زمان که معاون رئیس جمهوری آمریکا 

بود این خط لوله را یک معامله کاماًل بد 
برای اروپا توصیف کرده بود.هزینه های 
دفاعی دیگر موضوع اختالفی دو کشور 
اســت. آمریکا  مدت هاست که آلمان را 
تحت فشــار قرار می دهد تا ۲ درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را برای امور 
دفاعی ناتو هزینــه کند. این مورد قبل 
از ترامپ در دوران اوباما نیز مطرح بود 
و قطعاً اکنون تغییر نخواهد کرد. دولت 
آلمان وعده داده تا سال ۲۰۲4میالدی 
تنها ۱.5 درصــد تولید ناخالص داخلی 
خود را به این امر اختصاص دهد.خروج 
سربازان آمریکایی در آلمان نیز به تعبیر 
برخی سیلی به صورت یک متحد قدیمی 
است. در جریان مبارزات انتخاباتی، تیم 
بایدن قول داد که عقب نشینی یک سوم 
سربازان مستقر در آلمان را در دستورکار 
قرار دهد.خبرگــزاری رویترز به نقل از 
بیانیه روز جمعه کاخ سفید گزارش داده 
است: بایدن پنجشنبه این هفته میزبان 
مــرکل خواهد بود. دو طرف قصد دارند 
در این دیدار بر روابط »عمیق و پایدار« 
بین دو عضو ناتو تاکید کرده و در زمینه 
رفــع برخی از اختالفــات تالش کنند.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت 
رهبران دو کشور حمالت باج افزاری به 
برخی از شــرکت های آمریکا و جهانرا 
و موضوع پروژه نورد اســتریم ۲ را که 
واشــنگتن با آن مخالف است، بررسی 

خواهند کرد.ســاکی گفــت: این یک 
»دیدار رســمی کاری« خواهد بود که 
تقویت مشــارکت دو کشور و شناسایی 
راه هایی برای همکاری بیشتر را هدف 
قرار خواهــد داد.این اولین دیدار مرکل 
از واشــنگتن از زمــان روی کار آمدن 
بایدن اســت. مرکل اکنــون چهارمین 
دوره صدراعظمی خود را طی می کند 
و گفته اســت بعد از انتخابات سراسری 
آلمان در ماه سپتامبر )شهریور( از این 
پســت کناره گیری خواهد کرد.ساکی 
گفت بایدن همچنان معتقد اســت که 
پروژه ۱۱ میلیارد دالری نورد اســتریم 
۲ »توافقی بد« است. وی در عین حال 
از بیان این موضــوع خودداری کرد که 
آیا ممکن است توافقی در زمینه تعویق 
از ســرگیری تعرفه های موقت آمریکا 
علیه شــرکت آلمانی حامی پروژه نورد 
استریم و مدیر اجرایی آن صورت گیرد 
یا خیر.  وزارت خارجــه آمریکا در ماه 
مه )اردیبهشــت( به این نتیجه رسید 
که این شرکت آلمانی و مدیر عامل آن 
به عنوان متحد والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه در فعالیت هایی دخیل 
هســتند که می توان آن را تحریم کرد. 
اما آنتونی بلینکــن وزیر خارجه آمریکا 
به بهانه امنیــت ملی آمریکا فورا از این 
تحریم ها چشم پوشید.بایدن گفته است 
به دنبال تقویت روابط با آلمان اســت 

و به این متحد خود برای دســتیابی به 
توافقات گسترده تری از جمله در زمینه 
تغییرات آب و هوایــی، بهبود وضعیت 
اقتصادی و روابط بــا ایران و چین نیاز 
دارد.مقامات آلمانی گفته اند امیدوار به 
حل اختالفات تا ماه آگوســت )مرداد( 
هســتند و نشســت بایدن- مرکل می 
تواند به دستیابی به توافق بین دو طرف 
شتاب دهد.برلین و واشنگتن همچنین 
دربــاره تعلیق موقــت  حقوق مالکیت 
معنوی واکسن های کرونا که در سازمان 
جهانی تجارت بررسی می شود و هدف 
از آن کمــک به پایان دادن همه گیری 
کرونا است، اختالف نظر دارند. واشنگتن 
از ایــن تعلیق حمایت می کند و آلمان 
مخالف آن است.ساکی در پاسخ به این 
پرسش که آیا بایدن مرکل را نسبت به 
حمایت از تعلیق حقوق مالکیت معنوی 
ترغیب خواهد کرد گفت رئیس جمهور 
»مخالف قوی« چنین اقدامی است اما 
این تنها یکی از چند ابزاری است که می 
توان برای بهبودوضعیت واکسیناسیون 
در سراســر جهان از آن اســتفاده کرد.
عفو بین الملل، نهاد مدافع حقوق بشر 
موسوم به »پابلیک سیتیزنز« و انجمن 
مهمانداران آمریکا و دیگر گروها در نامه 
ای خطــاب به بایدن در روز جمعه از او 
خواســتند مرکل را پذیرش حمایت از 
تعلیق حقوق مالکیت معنوی واکســن 
های کرونا تحت فشــار قرار دهد.ساکی 
همچنین گفت رهبران دو کشور درباره 
حمالت باج افزاری مذاکره خواهند کرد. 
پیشتر بایدن، پوتین را برای اقدام علیه 
عملیات جنایت ســایبری در خارج از 

روسیه تحت فشار قرار داده بود.

مرکل در راه کاخ سفید؛
 یخ های روابط واشنگتن-برلین 

باز می شود؟
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که شاید یک 
روش تصویربــرداری بتواند به پیش بینی این موضوع کمک کند که 
کــدام یک از بیماران مبتال به کووید-۱۹، به مشــکالت قلبی دچار 
می شوند.به گزارش نیوزوایز، پژوهشگران »دانشکده پزشکی دانشگاه 
جانز هاپکینز« )JHUSOM( در بررسی جدیدی نشان داده اند که نوعی 
 )Echocardiogram( »روش تصویربرداری موسوم به »اکوکاردیوگرام
که یک آزمایش متداول برای ارزیابی عملکرد قلب اســت، می تواند 
بــه پیش بینی این موضوع کمک کند که کدام یک از بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در معرض ابتال به فیبریالســیون دهلیزی قرار دارند. 
بیماران مبتال بــه کووید-۱۹ که به فیبریالســیون دهلیزی دچار 

می شوند.

نیروی هوایی ایاالت متحــده آمریکا تصویر دیجیتالی جدیدی 
از بمب افکن هســته ای »Raider ۲۱-B« منتشر کرده است.به 
گزاش نیواطلس، این بمب افکن توسط شرکت هوافضا و صنایع 
دفاعی نورثروپ گرامن)Northrop Grumman( به عنوان بخشی 
از برنامه بمب افکن های دوربرد در حال ســاخت است که شامل 
بمب افکن هــا، موشــک های زمینی و موشــک های زیردریایی 
می شود.این بمب افکن، نسخه ی به روزرسانی شده ی بمب افکن 
»delta-winged« اســت.B-۲۱ مراحــل اساســی طراحی خود 
را پشــت سر گذاشــته و در حال حاضر در مرحله ی مهندسی 
و ســاخت قراردارد.این بمب افکن که قراراســت تا سال ۲۰۲۷ 

آماده ی خدمت شود.

پژوهشــگران چین، نوعی پارچه هوشمند طراحی کرده اند که می تواند 
برای افراد و اشیائی که در معرض نور خورشید قرار می گیرند، مانند کولر 
عمل کند و آنها را خنک نگه دارد.به گزارش نیوساینتیست، لباس ها و 
پوشش های ساخته شــده از یک پارچه هوشمند که گرما را به بیرون 
منتشــر می کند و به منعکس کردن نور می پردازد، می تواند به افراد و 
اشیایی که معرض نور خورشید قرار دارند، کمک کند تا چندین درجه 
 )HUST( »خنک تر بمانند.پژوهشگران »دانشگاه علم و فناوری هواژونگ
 )Metafabric( »چین، نوعی پارچه هوشــمند موســوم به »متافابریک
طراحی کرده اند که از ترکیب دانه های میکروســکوپی و الیاف اکسید 
 polylactic( »تیتانیوم، تفلون و پالستیکی موسوم به »پلی الکتیک اسید

acid( تشکیل شده و در الیاف بزرگتری جاسازی شده است.

روشی ایمن برای پیش بینی 
مشکالت قلبی ناشی از کووید-19

تصویری جدید از بمب افکن 
هسته ای ایاالت متحده آمریکا

پارچه هوشمندی که در گرما 
مانند کولر عمل می کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فعالیت آتشفشان اتنا در ایتالیا/ رویترز

تولید 20 میلیون خودروی چهار چرخ محرک توسط سوبارو
هر ساله میلیون ها خودروی جدید در سراسر جهان فروخته می شود. سوبارو هم سهمی از این بازار داشته هرچند در سطح جهانی 
با برندی بزرگ روبرو نیستیم. اگرچه این خودروساز از سال ۱۹۵۳ تاکنون در بازار حضور دارد اما از سال ۱۹۷۲ شروع به تولید 
مدل های چهار چرخ محرک کرده اســت. هم اکنون و با گذشــت حدود نیم قرن سوبارو به دستاورد مهمی دست یافته است. این 
خودروساز ژاپنی ماه پیش بیست میلیونمین خودروی چهار چرخ محرک خودش را تولید کرده است.سیستم چهار چرخ محرک 
ویژه سوبارو یکی از ویژگی های برجسته این برند بوده و باعث جمع شدن مشتریان وفادار زیادی به دور شرکت شده است. در حال 
حاضر محصوالت چهار چرخ محرک سوبارو سهم ۹۸ درصدی از فروش جهانی سوبارو دارند. این برند سیستم چهار چرخ محرک 
خود را با دیگر ویژگی نمادینش یعنی پیشرانه بوکسوری ترکیب کرده است. این ترکیب باعث شده قوای محرکه محصوالت سوبارو 
مرکز ثقل پایین و توازن وزن بسیار خوبی داشته باشند که نتیجه آن هندلینگی بهتر است.اولین خودروی سواری تولید انبوه ژاپن 
که از سیســتم چهار چرخ محرک ســود می برد سوبارو 4WD Estate Leone ون بود که در سال ۱۹۷۲ عرضه شد. این تکنولوژی 

سوبارو تا سال ۱۹۷۵ وارد آمریکا نشد اما در آن خودروی استیشن DL/GL با این سیستم معرفی گردید. 

هزینه سنگین AFC روی دست استقالل
طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا همه هزینه های میزبانی از الهالل در امارات را باید باشگاه استقالل پرداخت کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از االقتصادیه، استقالل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب باید به مصاف الهالل برود.
استقالل امید زیادی داشت که در تهران از الهالل پذیرایی کند اما خواسته این باشگاه رد شد و طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا باید بازی در زمین بی طرف برگزار شد و نماینده ایران تصمیم گرفت که دبی را به عنوان میزبان انتخاب کند.نکته عجیب 
اینکه باید تیم میزبان که اســتقالل اســت همه هزینه های میزبانی را پرداخت کند این درحالی است که بازی در دبی و زمین 
بی طرف برگزار می شود و نه در ایران  و به میزبانی استقالل.یک منبع در کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: هزینه کامل میزبانی 
در زمین بی طرف را باید تیم میزبان که استقالل و النصر هستند پرداخت کنند  تا جایکه میزبان باید هزینه غذا و اسکان تیم 
مهمان را از لحظه ورود به کشور ثالث تا یک روز بعد از بازی و یا بیشتر از آن )در صورت لزوم( پرداخت کند.تیم مهمان به همراه 
تیم داوری باید در هتل  ۵ ستاره اسکان داده شوند و روزانه سه وعده غذایی برای آنها در نظر گرفته شود و در روز بازی هم یک 

وعده اضافی دیگر فراهم شود.

گرم خون انسان ز داغ آرزو
آتش ، این خاک از چراغ آرزو گرم خیز و تیزگام آمد حیاتاز تمنا می بجام آمد حیات

آرزو افسون تسخیر است و بسزندگی مضمون تسخیر است و بس حسن را از عشق پیغام آرزوزندگی صید افکن و دام آرزو
این نوای زندگی را زری و بماز هچ رو خیزد تمنا دمبدم رد بیابان طلب ما را دلیلره هچ باشد خوب و زیبا و جمیل

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روزگار سخت
کتاب روزگار ســخت جدیدترین اثر از نویســنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوســا است و نویسنده در 
آن به یک »تحریِف شــگفت آور واقعیت« می پردازد که 
تاریخ جلوه داده شــده اســت. در این اثر یوسا به تاریخ 
کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵4 می پردازد و رمانی 
تاریخی تقدیم خواننده می کند. نویسنده کتاب را با شرح 
زندگی دو نفر آغاز می کند که به اعتقاد او بیشترین تاثیر 
را بر سرنوشت گواتماال و به نوعی سراسر آمریکای مرکزی 
گذاشتند: ادوارد ال برنیز و َسم زیمورای. برنیز در زمینه 
روابط عمومی و پروپاگاندا فعالیت داشت و زیمورای تاجر 
جاه طلبی بود که موز صادر می کرد و بعدها شرکت یونایتد 
فروت را تاسیس و ریاست آن را بر عهده گرفت.دیدار این 
دو نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص –  تاثیر بی اندازه ای بر سرنوشت میلیون ها نفر گذاشت. به 
این تاجر لقب هشت پا داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمین های آن را مستبدانه در دست گرفته 
بود. تاجر به کمک تبلیغات چی و پروپاگاندای او نیاز داشت تا تصویر بدی که از او و شرکت یونایتد فروت 
درست شده بود تغییر دهد. بنابراین همکاری این دو نفر شروع و سقوط گواتماالیی که در پی تفکرات 
رئیس جمهور منتخب در حال اصالحات ارضی بود آغاز شد. اما مشکل فقط گواتماال نبود:گواتماال فقط 
بخش کوچکی از عرصه ی فعالیت ماست. مشکل سرایت این تفکرات به دیگر کشورهای آمریکای مرکزی 
و کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در این کشورها منتشر شود، یونایتد فروت 
باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت مالیات، تضمین بیمه ی پزشکی و بازبشستگِی 
کارگرها و خانواده هایشــان دســت به گریبان شود و آماج نفرت و حســادتی قرار بگیرد که همیشه در 

کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و کارآمد وجود دارد. حاال خدا نکند.

ماریو بارگاس یوسا
 Jorge :خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا )به اســپانیایی
)زادهٔ ۲۸ مــارس ۱۹۳۶(   )Mario Pedro Vargas Llosa

داستان نویس، مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار پرو 
است. یوسا یکی از مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان 
معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل 
خود است. وی هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به 
عنوان اســتاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول 
اســت. ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ در 
آرکیپای پرو به دنیا آمــد، وی تنها فرزند پدر و مادرش 
بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ 
سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. پس 
از آن که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست 
آورد، همراه مادرش در سال ۱۹4۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با سختی سپری شد.در ۱4 
سالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرستاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین رمانش 
را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. بارگاس 
یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته ادبیات 
درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹۵۹ به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار خبرگزاری 
فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در پاریس و لندن 
و مادرید زیست و به کارهای گوناگون پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و استادی زبان از آن جمله اند.

وی در نوزده ســالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از نزدیکانش و هیجده ســال از او بزرگ تر بود، ازدواج 
کرد. در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( از شخصیت این زن الهام گرفته است. اما این 
ازدواج دیری نپایید و در ۱۹۶4 به طالق انجامید و در سال بعد با پاتریسیا، »بانوی زندگی اش« دیدار کرد.

فرهنگ

موسیقی مازندران یکی از خوانندگانش را از دست داد
فرهود کندلوسی - نوازنده و خواننده موسیقی مازندران 
- که نقش مهمی در احیاء و برپایی جشــن های سنتی 
و آیین های بومی مازندران داشــت، در سن ۵۶ سالگی 
بر اثر ایست قلبی درگذشــت.فرهود جاللی کندلوسی 
فعال فرهنگی و مدیر موسســه فرهنگی هنری پارپیرار 
که نزدیک به ســه دهه تالش های اثرگذاری برای احیاء 
فرهنگ بومــی مازندران انجــام داد و نقش پررنگی در 
برجسته ســازی آیین های مازندران طــی دو دهه اخیر 
داشــت، بعدازظهر پنجشنبه ۱۷ تیر در سن ۵۶ سالگی 
بر اثر ایســت قلبی درگذشت.زنده یاد جاللی کندلوسی، 
همکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نوازنده و خواننده 
موسیقی مازندران بعدازظهر دیروز در سفر به زادگاهش روستای کندلوس بر اثر ایست قلبی درگذشت.
پیکر او امروز در زادگاهش به خاک ســپرده خواهد شد.جاللی کندلوسی شاعر، نوازنده َلِ وا و خواننده 
موســیقی بومی مازندران بود و در دهه ۷۰ و ۸۰ با انتشــار آلبوم های پارپیرار ۱، ۲، ۳ و 4 که شــامل 
شعرخوانی های محلی او بود نظر عالقه مندان به فرهنگ و هنر مازندرانی را به خود جلب کرد.او عالوه 
بر چهارگانه پارپیرار که به ترتیب پارپیرار ۱ )۱۳۷۸(، ناری ناری کا)۱۳۸۰(، شــیَونگ) ۱۳۸۲(و اسری 
نام داشــتند، در ســال ۱۳۸۳ آلبوم از کپاچین های البرز  را نیز منتشر کرده بود.جاللی کندلوسی که 
سال ۱۳۶۶ برای تحصیل در رشته علوم اجتماعی وارد دانشگاه تهران شد ، از نخستین افرادی بود که 
پایان نامه دانشگاهی اش به مطالعات فرهنگ بومی مازندران اختصاص یافت. او سال ۱۳۷۱ پایان نامه اش 

را با موضوع فرهنگ و آداب و رسوم دهکده کندلوس ارائه کرد.

 موسیقی مازندران یکی از خوانندگانش
 را از دست داد
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