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قالیباف:

ما مدیران خجالت زده مردم 
هستیم

در طللول 41 سللال عمر انقاب اسللامی 
تاکنون، هیچیک از روسللای جمهور ایاالت 
متحللده با ایران نتوانسللتند کنللار بیایند و 
سیاست های خصمانه در هر دوره از آمریکا 
با روسللای جمهللور دموکللرات و جمهوری 

خواه علیه ایران اعمال شده است.
از زمان ریاسللت جمهللوری جیمی کارتر تا 
ریاسللت جمهللوری دونالد ترامللپ که قرار 
اسللت پنجاه و نهمیللن انتخابات ریاسللت 
جمهوری این کشللور در 13 آبان ماه سال 
جاری برگزار شللود، نمی تللوان یک نمونه 
پیللدا کرد که در بخشللی از این 41 سللال، 
یللک رئیللس جمهللور در ایللاالت متحده 
سیاسللت کاهش تنش با ایللران را در پیش 
گرفته باشللد و بخواهد دست از دشمنی با 

جمهوری اسامی ایران بردارد.
روسللای جمهوری آمریللکا از جیمی کارتر، 
رونالد ریگان، جورج هربرت واکر بوش، بیل 
کلینتون، جورج بوش پسللر، باراک اوباما و 
اکنون نیز دونالد ترامپ که در دوران انقاب 
اسللامی رئیس جمهور آمریکا بودهاند، هر 
یللک به نوعی دسللت به توطئه، دسیسلله، 
برنامه ریللزی برای براندازی نظام جمهوری 
اسامی و تهدید  تحریم عیله ایران زده اند. 
پس تفاوتی میان هیچیک از این روئسللای 
جمهوری که در این 41 سللال در آمریکا بر 
سر کار آمده اند و رفته اند، در تضاد و تقابل 
و دشللمنی با ایران وجود ندارد و تنها روش 

ها است که تغییر می کند.
پللس از پایللان دوران ریاسللت جمهللوری 
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این 
کشللور، برخی ذوق زده شده بودند که اگر 
هیاری کلینتللون در رقابت های انتخاباتی 
پیروز شللود به نفع ایران است و حتی پیش 
بینی می کردند که او انتخاب خواهد شللد 
و در رسللانه های خود پیش از اعام نتایح 

پیروزی کلینتون را اعام کردند.
این خللوش بینی ها از انختخابات ریاسللت 
جمهوری آمریکا نشان دهنده ضعف در قوه 
تحلیل و محاسللبات اسللت که برخی دچار 
آن هسللتند و همین برداشللت ها است که 
در روند دیپلماسللی کشو رهم مشکاتی را 
ایجاد می کند. باید به این باور واقعی رسید 
که رئیللس جمهور در آمریللکا چه از طیف 
جمهللوری خواه باشللد یا طیللف دموکرات 
تفاوتللی با سیاسللت هایللی اعمالللی علیه 
جمهوری اسللامی ایران نللدارد و تنها نوع 

روش ها است که تغییر می کند.
اکنللون نیللز به نظر می رسللد بللا توجه به 
نزدیک بللودن انتخابات ریاسللت جمهوری 
در آمریکا، فضایی که در چهار سللال پیش 
از این در زمان انتخابات ریاسللت جمهوری 
این کشور در رقابت میان ترامپ و کلینتون 
وجود داشللت، شللکل گرفته و تصور بر این 
است که اگر جو بایدن که معاون اوباما بوده 
اسللت، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز 
شود، شللرایط برای ایران نیز تغییر خواهد 
کرد. امللا نمی توان به ایللن نکته بی توجه 
بللود کلله اکنللون در آمریکا فضایی شللکل 
گرفته که هللر یک از نامزدهللای انتخابات 
ریاسللت جمهوری در ایاالت متحده، سعی 
دارنللد ایران را برگ برنده خود در انتخابات 
بداننللد و از این برگ برنده اسللتفاده کنند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در 
سخنانش حتی در میتینگ های انتخاباتی 
از ایرن سللخن گفته و اعام کرده است که 
خواهللان یک توافق بهتر از برجام اسللت و 
حتی بارها تدکید کرده که خواستار مذاکره 
بللرای پایللان دادن به دشللمنی ها اسللت، 
جو بایللدن نیز چنین سیاسللتی دارد اما با 
ایللن تفاوت کلله در میتینگ ها و سللخنان 
انتخاباتی خود سللعی کرده اسللت به تندی 

علیه ایران سخن نگوید.
جمهوری اسللامی ایران تا ایللن اندازه در 
آمریللکا و در واقللع در جهللان اهمیت پیدا 
کرده اسللت که نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری در این کشللور، سعی دارند از آن 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 

بهره ببرند و پیروز شوند.
از رفتارهللای نامزدهای انتخابات ریاسللت

راهکار ایران در قبال 
یک انتخابات
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محمد صفری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
مالیات بر عایدی سهام 

موضوعیت ندارد و منتقی 
است

محمدرضا پورابراهیمی گفت: موضوع مالیات بر 
عایدی سهام و همچنین سود سپرده های بانکی 
از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم 
نللدارد.  محمدرضللا پورابراهیمی اظهار داشللت: 
موضللوع مالیات بللر عایدی یکللی از موضوعات 
مهمی بوده که ما از مجلس دهم در دسللتور کار 

کمیسیون اقتصادی داشتیم.
وی افزود: هدف اول و اصلی ما این بود که بتوانیم 
موضوع مهم مالیات بر عایدی را در بخش اماک 
و مسللتغات که یکی از موضوعات مهم به شمار 
می رود دنبال کنیم چرا که هم نوسللانات بخش 
مسللکن را در کشللور داشللته و هم باعث ایجاد 
خانه هللای خالی شللده و همچنیللن تبعات آن 
در بحث اجاره  بها و دیگر موارد مشللهود اسللت؛ 
لللذا تاش بر این اسللت تا بتوانیللم این موضوع 
را مدیریللت کنیم. رئیس کمیسللیون اقتصادی 
مجلس شللورای اسللامی در ادامه عنللوان کرد: 

در یک سللال و نیم پایانللی مجلس دهم، کلیات 
این موضوع در کمیسللیون اقتصادی به تصویب 
رسید که بر اساس آن مالیات بر عایدی اماک و 
مستغات را به شکلی در کشور داشته باشیم اما 
موضوع توافق با دولت باعث شد تا این کار کمی 
عقللب بیفتد و دولت پیشللنهاد دیگری مطرح و 
عنوان کرد که ما الیحه جامعی در این حوزه ارائه 
می کنیم و بر اساس آن می خواهیم یک کار جامع 
انجللام دهیم و لذا در مجلس دهم به جمع بندی 
نرسید. پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد:  در 
ارتباط با موضوع مالیات بللر عایدی، در مجلس 
یازدهللم نیز تعللدادی از همکاران کلله در حوزه 
اقتصادی کار می کنند پیشنهادی را مطرح کردند 
و ما هم پیشگام شدیم تا اقداماتی که در مجلس 
دهم بللوده را ادامه دهیم. وی بر همین اسللاس 
اضافه کرد: ما پیش  از این گزارشی را در ارتباط با 
این موضوع )مالیات بر عایدی( تهیه کردیم؛ این 
گزارش بر اساس تجربه دنیا بود و مجموعه ای از 
انواع مالیات ها بر عایدی از حوزه خودرو گرفته تا 
حوزه ارز،  اماک، مستغات، سهام و سپرده های 
بانکی در آن مطرح شللده بللود. در حقیقت این 
گزارش، بررسللی مجموعه ای از اقداماتی بود که 
در دنیللا انجللام می شللد. پورابراهیمی همچنین 

خاطرنشللان کرد: در آن جمع بنللدی نهایی که 
اکنللون در متن طرح پیشللنهادی کلله خود ما 
جزو طراحان آنها هسللتیم، اولویللت و برنامه ما 
موضوع بحث اماک و مستغات بوده و بر اساس 
سابقه ای که در کمیسیون داشتیم؛ اکنون هم به 
این موضوع می خواهیللم ورود کنیم لذا موضوع 
مالیات در بخش سللهام از نظر ما منتفی اسللت 
و اصًا موضوعیتی نللدارد. نماینده مردم کرمان 
در مجلللس شللورای اسللامی برهمین اسللاس 
اضافلله کرد: گزارش مزبور هم تغییر پیدا کرده و 
گزارشی بر اساس آن اطاعات منتشر شده، تغییر 
یافته است. در حقیقت گزارشی بود که چگونگی 
اخذ مالیات بر عایدی را تشریح کرده بود و اصا 
موضوع طرح این مسئله نیست. طرحی را هم که 
همکاران ما طراحی کردند بر اسللاس آن گزارش 
بود کلله البته این طللرح هم تغییر کللرده و لذا 
موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود 
سپرده های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست 
و موضوعیتللی هم نللدارد. پورابراهیمی در ادامه 
سخنانش خاطرنشان کرد: موضوع و بحث اصلی 
ما »مالیات بر عایدی بر اماک و مستغات« بوده 
که قرار است به زودی در کمیسیون اقتصادی در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.  فارس

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان در استان قم 
همزمان با دهه کرامت

آیین دومین مرحله توزیع بسته های معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان 
امام در قم برگزار شد. در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در قم، معاون بنیاد احسان ستاد 
اجرایی فرمان امام و جمعی از مسئولین استانی در جوار حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد، 3۰ 
هزار بسللته پروتئینی جهت توزیع در مناطق محروم اسللتان، تحویل نیروهای جهادی همکار بنیاد 
احسللان شد. آیت اهلل سللعیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم دراین مراسم باتقدیر از برگزاری 
این رزمایش گفت: سللتاد اجرایی فرمان امام در سللالهای اخیر به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا 
در چندین نوبت از مردم دستگیری کرد و در یاری رساندن به آسیب دیده ها پیش قدم شد که این 
حرکت قابل تقدیر است. الزم به ذکر است در مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان 4 میلیون بسته 

پروتئینی در سراسر کشور بین آسیب دیدگان کرونا توزیع میگردد.

طرح سؤال از رئیس جمهور برای مسائل »اقتصادی« 
کلید خورد

عضو هیأت رئیسه مجلس از طرح سؤال از حسن روحانی به خاطر وجود تورم افسارگسیخته، افزایش 
قیمت طا، سکه، ارز و مسکن خبر داد.

حجت االسللام سللید ناصر موسللوی الرگانی افزود: با توجه به تورم موجود در کشور که به صورت 
افسارگسللیخته نارضایتی مردم را در برداشللته و همچنین افزایش روزانه قیمت طا، نرخ سکه، ارز 
و نابه سللامانی در حوزه مسللکن طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسامی کلید خورد. 
نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی گفت: با توجه به مشکات اقتصادی بسیار زیادی 
که در کشللور وجود دارد بنده سللؤال از رئیس جمهور را تهیه کرده ام و موضوع سللؤال از روحانی و 
احضار وی به مجلس را در جلسلله علنی یکشللنبه )15تیرماه( به جریان خواهم انداخت. الرگایی با 
ابراز تأسللف از شرایط اقتصادی فعلی کشور قابل تحمل نیست، گفت: متأسفانه رئیس جمهور هیچ 
برنامه ای برای امور کشللور و سللاماندهی بخش اقتصادی ندارد و چنانچه مردم هم گایه ای در این 
خصوص دارند، اعتراض شان به حق است. بنابراین ما این سؤال را از رئیس جمهور کلید زدیم تا بر 

این اساس به مجلس پاسخگو باشد.  فارس

اسدهللا بادامچیان:
گروهک فرقان از پای درس تفسیر خوئینی ها درآمد

دبیرکل حزب موتلفه اسللامی با اشللاره به اینکه گروهک فرقان از پای درس تفسللیر قرآن موسوی 
خوئینی ها درآمد گفت: خوئینی ها از کسللانی است که شهید بهشتی به دست اینها مظلوم شد، زیرا 
وی بارها گفت آنچه که از من در النه جاسوسللی اسللت پخش کنید، اما اینها پخش نکردند. اسداهلل 
بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسللامی در خصوص نامه محمد موسوی خوئینی ها به رهبر معظم 
انقاب گفت: چرا خوئینی ها به این نقطه سیاه رسید؟ خوئینی ها نامه ای زد که هیچ کس این کار را از 
روی خیرخواهی ندانست. حتی دوستان و طرفدارانش هم به او اعتراض کردند. علت این امر گذشته 
پر از زشت کاری های اوست.  وی افزود: خوئینی ها قبل از پیروزی انقاب اسامی در مسجد جوستان 
تفسللیری برخاف مبانی اسللامی می گفت. از پای این تفسیر گروهک فرقان در آمد که مطهری ها، 
قرنی ها، عراقی ها و امثال آنها را شللهید کرد. خوئینی ها در مسائل مربوط به روحانیت یکی از عوامل 
اصلی انشعاب روحانیت و مجمع روحانیون مبارز بود. بادامچیان در خصوص عملکرد خوئینی ها گفت: 
او کسی بود که در جریان های گوناگون مشکات فراوانی ایجاد کرد. ضمن اینکه در کارهایی حضور 
می یافت. مثًا وقتی در النه جاسوسی حضور پیدا کرد ظلم فراوانی به شهید بهشتی کرد. خوئینی ها 
از کسانی است که شهید بهشتی به دست اینها مظلوم شد، زیرا شهید بهشتی بارها گفت آنچه که از 
من در النه جاسوسللی است پخش کنید، اما اینها پخش نکردند، زیرا می دانستند آمریکایی ها چقدر 
نسبت به شهید بهشتی کینه دارند. بعد هم این را به گونه ای جلوه دادند که انگار دارند به نفع شهید 

بهشتی کار می کنند. به این صورت که اگر آن مطالب را بگویند به ضرر شهید بهشتی است.
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پورابراهیمی:

مالیات بر عایدی سهام موضوعیت 
ندارد و منتقی است
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سیاست روز تبعات کسری بودجه دولت را بررسی می کند

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومى پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کالیه (شامل: الف- احداث ساختمان به 
متراژ 222/29مترمربع ب- دیوار کشی محوطه به متراژ 100/15 متر طول ج- محوطه سازي به متراژ 616/25 متر مربع) به شماره (2099091335000014) را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/04/14 مى باشد . 
-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : پایان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/04/17

-مهلت زمانى ارسال پیشنهاد : تا ساعت: 19:00 روز شنبه مورخ 99/04/28.
-زمان بازگشایى پاکت ها: زمان گشایش پاکات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/04/29

-شرایط مناقصه گران: 1- : داشتن شخصیت حقوقی 
2: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه 

کشور).
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 14,350,000,000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 2. 
- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 717,500,000 ریال.

- محل تامین اعتبار: منابع داخلى شرکت گاز استان قزوین
-قیمتهاى پیشنهادى مناقصه گران مى بایست متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15 مبلغ 
اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
 آدرس: قزوین-مینودر-میدان حافظ-بلوار سیدالشهداء-خیابان اشرفى اصفهانى -شرکت گاز استان قزوین - طبقه همکف - دبیرخانه و تلفن: 028-3194

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  41934-021     دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مناقصات  اطالعات رسانى  پایگاه  یا  و   www.nigc-qazvin.ir نشانى  به  تکمیلى  اطالعات  دریافت  منظور  به  واجد صالحیت دعوت مى شود  از شرکت هاى 
(http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

نوبت اول: 1399/04/14
نوبت دوم: 1399/04/15

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
 3/218/213

گوش هایی که زنگ خطر کرونا را نمی شنود
چرا دوباره کرونا در ایران اوج گرفت؟
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