
 رییس مرکز آمار ایران:
داده های مرکز آمار مبنای محاسبات 

نهادهای بین المللی است
جواد حســین زاده درباره اختاف اعداد اعام شــده از نرخ رشــد 
اقتصادی بدون نفت ســال ۹۸ از سوی بانک مرکزی )مثبت ۱.۱ 
درصد( و مرکز آمار )منفی ۰.۶ درصد( اظهار داشت:  مرجع رسمی 
تولید و اعام آمار، مرکز آمار ایران اســت و مرکز آمار هم براساس 
وظایف قانونی و با توجه به داده های متقن، آمار را استخراج می کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به همراه اعام این آمار جزییاتی از 
آن اعام نکرده اســت، ادامه داد: مرکز آمار با زیربخش های کامل 
عدد منفی ۶ دهم را برای نرخ رشــد اقتصادی بدون نفت در سال 
گذشــته اعام کرده است و سری زمانی از ســال ۱۳۴۰ تا سال 
۱۳۹۸ را به صورت کامل منتشر کرده ایم.رییس مرکز آمار ایران با 
اشاره به دلیل تفاوت این دو عدد اعام شده از نرخ رشد اقتصادی 
بدون نفت، گفت: تفاوت عمده این دو عدد اعام شــده، در بخش 
کشاورزی دیده می شــود. نرخی که مرکز آمار از نرخ رشد بخش 
کشــاورزی اعام کرده، مثبت ۳ درصد اســت امــا بانک مرکزی 
این عدد را مثبت ۸.۸ درصد اعام کرده است.حســین زاده افزود: 
همچنین در بخش صنعت نرخ رشــدی که مرکز آمار ارایه داده، 
کمتر از عدد اعام شده از سوی بانک مرکزی است.وی در پاسخ به 
این سوال که چرا منبع آمار برای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار 
متفاوت است، اظهار داشت: تولید آمار در این بخش ها مرجع واحد 
ندارد. مرکز آمار ایران براساس طرح آمارگیری که قدمت ۵۰ ساله 
دارد، این اعداد را اســتخراج می کند. البته از آمارهای وزارت جهاد 
کشاورزی هم مورد استفاده قرار می گیرد اما نمی دانم بانک مرکزی 

از چه آماری استفاده کرده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مأموریت های نیروهای مسلح در برقراری امنیت همچنان ادامه دارد و ما در این رابطه ضمن مقابله با شیوع ویروس کرونا، تاش 
توأمان خواهیم داشت. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح که در محل ستاد 
کل نیروهای مسلح برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: آنچه که تاکنون در مواجهه با بیماری کرونا استنباط شده، این است 
که این ویروس ناشناخته، مرموز و غیر قابل پیش بینی است.وی با بیان اینکه این ویروس همواره می تواند خود را با شرایط مختلف وفق دهد، افزود: ناشناخته بودن این 

ویروس کار را برای مقابله با آن دشوارتر می کند؛ همچنان که تجربه تاکنون نشان داده که نمی توان به پیش بینی ها در این رابطه اتکا کرد.....
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واقعا آمریکا بحرانی است؟
نزدیــک به یکماه از قتل سیاهپوســت شــهر مینیاپولیس در آمریکا 
میگذرد و با شروع اعتراضات در این شهر دامنههای غم خفته در گلوی 
مردم آمریکا به فریاد مبدل شــده اســت و میرود که از کنترل خارج 
شود. جامعه آمریکا همه سیاهپوست نیستند اما در شرایط کنونی که 
رسانههای همسو با غرب جریان را فقط نژادپرستانه قلمداد میکنند هم 
تعداد سفیدپوســتان از سیاهپوستان در اعتراضات بیشتر شده است و 
هم موضوع به چارچوب تبعیض و نژادپرستی تنها محدود نمیشود. در 
آمریکا تبعیض نژادی از بردهداری آغاز شــده و امروزه به فاصله فقر و 
غنا کشــیده شده است. در همین شرایط شورشی، که هر لحظه مردم 
جهان منتظر شــنیدن خبری نو از نوع اعام خود مختاری در سیاتل 
هستند دو حزب همیشــه حاکم در آمریکا بساط نظرسنجی هم براه 
انداخته اند که نفس این نظرســنجیها به نوعی منحرف کردن اذهان 
مردم از اصل و اساس خواستههای مردم نیز هست. موسسه تحقیقاتی 
» نویگیتور « یکی از موسسات مشهور و همرده با گالوپ و امثالهم در 
امر نظرسنجی است و تا کنون قادر بوده در مقاطع حساسی به کمک 
سرمایهداران صاحب قدرت آمریکا بشتابد. این موسسه در دو انتشار از 
تحقیقــات خود اینگونه اعام می کند که: » ۸۸ درصد از مردم آمریکا 
معتقدند کشورشــان در حال حاضر در بحران قرار دارد و این بحران را 
ناشــی از بیکفایتی دونالد ترامپ و تشکیات کاخ سفید میدانند و در 
همین حال دموکراتها با ۹۶ درصد و سیاهپوســتان با ۹۰ درصد بیش 
از ســایرین معتقدند وضعیت در امریکا بحرانی اســت و این بحران به 
سادگی قابل مهار کردن نخواهد بود. این موسسه تحقیقاتی همچنین 
نتیجه یک نظرســنجی دیگر از مردم آمریکا را در بحرانیترین شرایط 
سیاســی اجتماعی امریکا منتشر کرده اســت که در آن پرسیده شده 
بود: در شــرایط فعلی با کدام حزب بیشــتر موافق هستید، جمهوری 
خــواه یا دموکرات؟ در نتیجه و با چنین ایجاد انحرافی در اذهان مردم  
۵۵  درصد از مردم آمریکا اعام کرده اند که با ورود به صحنه مدیریت 
کشــور با کاندیدای حزب دموکرات موافقند و در مقابل  ۳۹ درصد با 
جمهوری خواهان موافق بوده اند و ۸  درصد نیز اعام کرده اند که جواب 
این ســوال را فعا نخواهند داد شاید منتظر هستند ببینند چه اتفاقی 
نهایتا بر ســر قیام مردم در شهرهای آمریکا خواهد آمد؟ این در حالی 
است که با مرگ جورج فلوید سیاهپوست امریکایی و واکنش مردم در 
شهرهای مختلف آمریکا هر روز که میگذرد چهره خشنتری از دونالد 
ترامپ را در برخورد با مردم معترض  شاهد هستیم. در این سالها که به 
تایید نزدیک به ۹۰ درصد مردم آمریکا کشورشان بحرانهای گوناگونی 
را پشــت ســر میگذارد، موضوعات متعددی مردم آمریکا را رنج داده 
است. دروغگوییهای کاخ سفید اعتماد مردم را از بین برده است. فاصله 
فقر و غنا به حد غیر قابل پذیرشــی میل کرده است و  موضوع کرونا 
هم کاما به بحران مبدل شــده و نظام سیاسی آمریکا در این بحران 
واماندگی عجیبی از خود نشــان داده است. آمار مبتایان به کوید ۱۹ 
در آمریکا از همه کشورها بیشتر است و این در حالی است که  تقریبا 
همه مردم جهان فکــر نمیکردند که امریکا در مقابل این ویروس این 
چنین ضعفی از خود نشان دهد. ویدیوهای منتشره از فقر و گرسنگی 
و مردم خشــمگین در خیابانها همه گویای یک واقعیت اســت که آن 
چهرهسازی رسانهها از شیطان بزرگ است. اینکه باور کنیم آمریکا ۹۰ 
درصد بحرانی شــده است به منزله این خواهد بود که حداقل اگر نگاه 
مسئولین کاخ سفید هم تغییر یافته با اجتماعات مردمی همسو شوند 
این بحرانهای مختلف تا شش ماه آینده قابل کنترل نخواهد بود. شاید 
حتــی دامنه این بحرانها از حیطه آمریــکا فراتر رفته دامن همه غرب 
حتی اروپا را هم بخود معطوف نماید. در چنین شــرایطی کم دشــوار 
نخواهد بود که تحلیل کنیم آمریکا در نوامبر آینده انتخابات ریاســت 
جمهوری و کنگره برگزار خواهد نمود؟  با این روشــها که مردم را به 
کوچکترین ارزشــی نمیشناسند کدام عاقلی پای صندوق رأی خواهد 
رفت؟ پیشبینی سختی را در مقابل خود گذاشته و دیوارهای تبلیغات 

دروغین را در حال فرو ریختن می بینیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

با اباغ روحانی؛
واردات ارز، طا، نقره و پاتین تا پایان امسال معاف از مالیات شد

با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود انواع ارز به کشور نامحدود و واردات طا، نقره و پاتین خام تا 
پایان سال جاری معاف از مالیات شد.حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را 
که به تأیید رهبر معظم انقاب رسیده را به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین مدرس خیابانی 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اباغ کرد.بر اساس این 
مصوبه، ورود ارز به صورت اســکناس به صورت نامحدود و طبق نظارت بانک مرکزی و همچنین واردات طا، 
نقره و پاتین خام با نظرات بانک مرکزی از هر گونه مالیات، حقوق و عوارض دولتی و همچنین مالیات بر ارزش 

افزوده معاف است.

قاضی زاده:
  آیت اه رئیسی برای حضور خود در انتخابات 1400

 به شدت مخالفت کرده است
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: سخن برادرم آقای امیرآبادی بر لزوم حضور آیت اه رئیسی در انتخابات۱۴۰۰جدید 
نیســت؛ جمع بندی بســیاری از انقابی ها همین بود که مطرح هم شد اما ایشــان به شدت مخالفت کردند. 
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسامی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی 
درباره ســخنان اخیر امیرآبادی منتشــر کرد.متن مطلب قاضی زاده درباره سخنان اخیر امیرآبادی به شرح زیر 
است:ســخن برادرم آقای امیرآبادی بر لزوم حضور آیت اه رئیسی در انتخابات۱۴۰۰جدید نیست.جمع بندی 
بسیاری از انقابی ها همین بود که مطرح هم شد اما ایشان به شدت مخالفت کردند و ضمن تاکید بر برنامه۵ساله 

خود در ق.ق،طرح بحث های اینچنینی را انحراف درمسیر تحولی قوه و گفتمان مبارزه با فساد دانستند.

شماری از بانک های آمریکایی و انگلیسی امکان دسترسی به سایت های خود را 
به کاربران ایرانی نمی دهند. برخی از بانک ها در راستای اجرای مجموعه قوانین 
معروف به تحریم های نظام مالی ایران یا IFRS که توسط دفتر کنترل دارایی 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ) OFAC( وضع شده اند، اجازه دسترسی به 

سایت های خود را از طریق IP های ایرانی نمیدهند.

بانک استاندارد چارترد
این بانک انگلیســی که در سال ۱۹۶۹ تاسیس و مقر اصلی آن در شهر لندن 
قــرار دارد، پیش تر به خاطر آن چه نقض تحریم های آمریکا علیه ایران وکوبا 
خوانده شــده بود توسط وزارت خزانه داری آمریکا جریمه سنگینی شد. طبق 
اطاعیه این بانک، خدمات بانکداری آناین اســتاندارد چارترد در کشورهای 

کوبا، کره شمالی، سوریه، ایران و منطقه کریمه قابل دسترسی نیست. 

پی ان سی بانک
این بانک آمریکایی که مقر اصلی آن در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا قرار 
دارد و بیشــتر به خاطر خدمات مدیریت دارایی خود مشــهور است نیز اجازه 

دسترسی به سایت خود از داخل ایران را نمی دهد.

یو اس بن کورپ
این گروه بانکی آمریکایی که مقر اصلی آن در شــهر مینیاپولیس ایالت مینه 
سوتا واقع است خدمات بانکی، مسکن و مالی را ارائه می دهد و به خاطر تحریم 

های ایران IP های ایرانی را مسدود کرده است.

سیتی گروپ
یکی از پنج بانک بزرگ آمریکایی که به خاطر ارائه خدمات سرمایه ای مشهور 

است و مقر اصلی آن در منطقه منهتن نیویورک قرار دارد.

جی پی مورگان
بــزرگ ترین بانک آمریکایی و یکی از ســه بانک بــزرگ در جهان که 
طبق اطاعیه منتشر شده آن، به خاطر تحریم های دفتر کنترل دارایی 
خارجی وزارت خزانه داری امریکا قادر به دادن اجازه دسترسی به سایت 
خود برای کاربران ایرانی نیســت.این بانک با تاکید بر پایبندی خود به 
تحریم های اقتصادی آمریکا گفت اســت تنها اجازه دسترسی به سایت 
خود از نقاطی را می دهد که در حوزه کشورها و قلمروهای تحریم شده 

آمریکا نباشند.

رییس پلیس بین الملل ناجا:
 استرداد »منصوری« به کشور در دستور

 کار پلیس است
رییس پلیس بین الملل ناجا ضمن تشــریح جرییات شناســایی و دستگیری 
»غامرضا منصوری« یکی از متهمان پرونده اکبر طبری گفت: روند اســترداد 
و انتقال متهم به کشــور در دســتور کار جدی پلیس است و طی روزهای آتی 
انجام می شود.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »هادی شیرزاد« در تشریح 
جزئیات دستگیری »منصوری«، اظهار داشت: بر اساس اعام قوه قضائیه مبنی 
بر تحت تعقیب بودن نامبرده، پلیس بین الملل ناجا  بافاصله، برای فرد مذکور 
اعان »قرمز«  صادر و  این اعان بین المللی، در اختیار ســایر کشــورها قرار 
گرفت. وی افزود: این فرد، طی چند روز گذشــته در بخارست پایتخت رومانی 
شناسایی و  پیرو مکاتبات ما با پلیس محلی بخارست و اینترپل رومانی، پلیس 
این کشور بر اساس مستندات و مدارک ارسالی، این فرد را دستگیر کرد.رئیس 
پلیس بین الملل ناجا گفت: »منصوری«  در حال حاضر در کشور رومانی است 
و  به دلیل محدودیت های پروازی با توجه به شیوع کرونا، روند انتقال و استرداد 
نامبرده به کشــور در دستور کار جدی پلیس است و طی روزهای آینده  انجام 
می شود. غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران و در 
حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
گفت: غامرضا منصوری در رومانی توســط پلیس اینترپل دستگیر شده اما به 
دلیل شیوع کرونا چون هیچ پروازی انجام نشده فعا به ایران آورده نشده است.

وی ادامه داد: یکی دو متهم پرونده طبری در خارج از کشــور به ســر می برند 
یکی از متهمان به نام آقای منصوری اعام کرده بود که  به ایران برمی گردد و 
در جلسه شرکت خواهم کرد ولی بررسی هایی که ما انجام دادیم متوجه شدیم 
این اعام، اعام جدی نیست بلکه تبلیغاتی است. متعاقب این موضوع، مراتب به 
پلیس اینترپل اعام شد.اسماعیلی افزود: این فرد که اکنون در رومانی به سر می 
برد از شب گذشته در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفت و دستور بازداشت وی 
در رومانی صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه به دلیل اینکه 
وضعیت پروازهای رومانی به صورت کامل قطع اســت درچند روز آینده  امکان 
حضور این فرد در جلسه دادگاه فراهم نخواهد شد اما به محض اینکه موانع رفع 
شود و همکاری های دولت رومانی هم با ما تداوم داشته باشد نسبت به انتقال 

وی به ایران و حضور او در دادگاه اقدام می شود.

جان باختگان کرونا در کشور به 
۸۸۳۷ نفر رسید

 ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
تاکنــون ۱۸۷ هزار و ۴۲۷ نفر در کشــور به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتا شــده و با فوت ۱۰۷ نفر در ۲۴ ســاعت 
گذشــته، جان باختگان کرونا در کشور به ۸۸۳۷ نفر رسید.

سیما سادات اری دیروز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتایان 
قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از آن بیان کرد: 
از دیــروز ۲۵ خــرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و ۴۷۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شد که ۸۶۴ مورد بستری شدند. با این 
حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۸۷ هزار و 
۴۲۷ نفر رســید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۰۷ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۸۸۳۷ نفر رســید.

معاون وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون ۱۴۸ هزار و 
۶۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند. همچنین ۲۷۸۱ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری 
بیــان کرد: تاکنون یک میلیــون و ۲۴۴ هزار و ۷۴ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده اســت.وی افزود: 
استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، 
کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار 
دارند.ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: این ویروس چموش 
و پیش بینی ناپذیر اســت. نیازمند عزم همگانی برای جدی 
گرفتن پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
هستیم.وی اظهار کرد: یکی از انسان دوستانه ترین اعمال در 
ایــن روزها، جدی گرفتن فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از 
تجمع های غیرضروری است تا در روزهای آینده شاهد کاهش 

آمار مبتایان و فوتی ها باشیم.

رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی 

قاچاقچی جای واردکننده را گرفته است
وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:

اعطای تسهیات به مستاجران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

یورش قاچاق به صنعت پوشاک

2.5 میلیارد داری واردات غیررسمی

وزیر راه و شهرسازی مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای کاهش التهاب بازار مسکن و تشویق به افزایش ساخت و 
ساز را اعام کرد. محمد اسامی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح دیروز به ریاست رئیس جمهور که 
با موضوع بررسی بازار مسکن برگزار شد، اظهارداشت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از رویکرد 
غیرمصرفی در بازار مســکن و تبدیل شــدن مسکن به کاای سرمایه ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که 
سرمایه هایی که قرار است به بازار مسکن بیاید به بازارهای دیگر منتقل شود تا تاطم در بازار مسکن ایجاد نشود

 تهـدید خـواهر کـیم

محمدعلی کشاورز از دنیا رفت

محمدعلی کشــاورز بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در سن ۹۰ســالگی درگذشت.محمد طباطبایی - 
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکســوت - ضمن تایید این خبر ب اعام کرد: این هنرمند نیم ساعت 
قبل روز ۲۵ خرداد ماه از دنیا رفت.این هنرمند از اوایل خرداد ماه به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستانی 
در تهران بســتری شده بود.محمدعلی کشاورز از بازیگران ماندگار و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
ایران در ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر 
اســت، در سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها و ژانرهای گوناگون حضور داشته است.او در بازیگری، 
همراهِ علی نصیریان، زنده یاد جمشید مشایخی، داود رشیدی و عزت اه انتظامی پنج بازیگر مرد ماندگار 
تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به شمار می آیند.کشاورز تاکنون در حدود ۵۰ فیلم سینمایی، بیش 
از ۳۰ سریال تلویزیونی و چندین تئاتر و تله تئاتر ایفای نقش کرده است.از آثار ماندگار او، به مجموعه های 
تلویزیونی دایی جان ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردســتان )در نقش شــعبان استخوانی(، سربداران )در 
نقش خواجه قشــیری(، افسانه سلطان و شــبان )در نقش خوابگزار اعظم(، پدرساار و گرگ ها می توان 
اشــاره کرد.این هنرمند ایفاگر نقش های ماندگاری در تاریخ سینما بوده است که از جمله آنها فیلم های 
»خشت و آینه«، »آقای هالو«، »رگبار«، »صادق کرده«، »شطرنج باد«، »کمال الملک«، »مردی که موش 
شــد«، »کفش های میرزا نوروز«، »مادر«، »پول خارجی«، »دلشــدگان«، »روز واقعه«، »ناصرالدین شاه 

اکتورسینما«، »خسوف«، »زیردرختان زیتون«، »غزال« بوده است.

قطع دسترسی ایرانیان به چند بانک خارجی
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سرلشکر باقری:گزیده خبر

 کرونا تأثیری بر مأموریت های نیروهای مسلح نداشته است
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: مأموریت های نیروهای مسلح در 
برقراری امنیت همچنان ادامه دارد و ما در این رابطه ضمن مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، تاش توأمان خواهیم داشــت. سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی امام 
رضا )ع( نیروهای مســلح که در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، 
با اشــاره به اهمیت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: آنچه که 
تاکنون در مواجهه با بیماری کرونا استنباط شده، این است که این ویروس 
ناشــناخته، مرموز و غیر قابل پیش بینی است.وی با بیان اینکه این ویروس 
همواره می تواند خود را با شــرایط مختلف وفق دهد، افزود: ناشناخته بودن 
ایــن ویروس کار را برای مقابله با آن دشــوارتر می کند؛ همچنان که تجربه 
تاکنون نشــان داده که نمی توان به پیش بینی ها در ایــن رابطه اتکا کرد.

سرلشکر باقری درباره نحوه مقابله با این ویروس در آینده گفت: سازمان های 
مختلف نیروهای مســلح تاکنون در این رابطه فعالیت های تحقیقاتی ازم 
را در دستور کار داشــته اند و در این نشست از تجمیع فعالیت ها برنامه ای 
راهبردی احصا خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه ما باید برای ۹ ماهه سال ۹۹ 
برنامه داشته باشیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی، برنامه های آموزشی، 
رزمایشــی و دفاعی را انجام دهیم، افزود: مأموریت های نیروهای مســلح 
در برقــراری امنیت همچنان ادامه دارد و مــا در این رابطه ضمن مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، تاش توأمان خواهیم داشت.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در ادامه بر ضرورت آمادگی نیروهای مســلح اعم از ارتش، ســپاه، 

ناجا و وزارت دفاع در شــرایط مختلف تأکیــد و اظهار کرد: مأموریت های 
نیروهای مسلح مداوم و مستمر است و هیچ گاه تعطیل نخواهد شد و حتی 
از ابتدای اردیبهشت ماه ســال جاری و شرایط جدید کوتاه مدت  بیماری،  
فعالیت های خود را در حوزه های مختلف آموزشی، رزمایشی، تمرینی و دیگر 
مأموریت های عادی آغاز کرده است.وی ضمن تشریح فعالیت های درمانی 
و پیشــگیرانه مجموعه های درمانی نیروهای مســلح در مواجهه با ویروس 
کرونا، گفت: این بیماری در کشور ما هنوز نقطه اوج اول را طی نکرده و ما 
همچنان در حوزه مقابله با شیوع این بیماری در مرحله نخست قرار داریم.

سرلشــکر باقری تصریح کرد: به گفته مسئوان وزارت بهداشت، حتی اگر 
این بیماری در تابستان از شــیوع کمتری برخوردار و روند کاهشی داشته 
باشد، اما پیش بینی می شــود با شروع فصل پاییز و اختاط این بیماری با 
آنفلوانزا کشور ما مجدداً با دوره ای از اوج این بیماری مواجه شود که البته از 
میزان و کیفیت آن کسی اطاعی ندارد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
بیان اینکه روند دفاع، زندگی و کار توأم با این بیماری در جامعه و نیروهای 
مســلح در جریان خواهد بود، افزود: نیروهای مسلح فعالیت های خود را در 
حوزه برقراری امنیت و فعالیت های ستادی، آموزشی صنعتی، آموزشی و... 
ادامه خواهند داد تا در آینده دچار غافلگیری احتمالی نشویم.در این نشست، 
معاونان هماهنگ کننده ارتش، ســپاه، ناجا و وزارت دفاع به ارائه گزارش از 
فعالیت های خود در حوزه پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا پرداخته و 

همچنین برنامه ۹ ماهه آتی خود را در این حوزه تشریح کردند.

سردار حاجی زاده:
روحیه جهادی اصلی ترین عامل رسیدن به 

خودکفایی در صنعت موشکی است
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه روحیه جهادی را اصلی ترین عامل پیشــرفت و 
رسیدن به خودکفایی در صنعت موشکی دانست.نشست صمیمی اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه )عج( با سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح امروز در سالن همایش های 
صدرا برگزار شد.سردار حاجی زاده در این مراسم به شاخصه های پیشرفت صنعت 
دفاعی اشــاره کرد و اظهار داشــت: روحیه جهادی اصلی ترین عامل پیشرفت و 
رسیدن به خودکفایی در صنعت موشکی بود؛ دانشمندان و متخصصان جوان ما 
مخلصانه پای کار آمدند و در مدت کوتاهی به دانش موشک نقطه زن دست پیدا 
کردند.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه خطاب به اعضای هیئت علمی دانشگاه بقیه 
اه )عج( گفت: تلفیق رشته های تخصصی در صنعت دفاعی همواره برای ما دست 
آورده ای بزرگی به بار آورده اســت، شــما نیز با ورود به حوزه های میان رشته ای 
می توانید سدهای پیش روی توسعه و پیشرفتتان را بشکنید.در این مراسم علیرضا 
جالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه )عج( نیز ضمن بیان تاریخچه تأسیس 
این دانشگاه، به گوشه ای از خدمات و مأموریت های این مجموعه بزرگ آموزشی 

و درمانی اشاره کرد.

رییس سازمان بسیج سازندگی خبر داد
 توزیع بیش از ۷ میلیون بسته معیشتی 

در رزمایش کمک مومنانه
رییس سازمان بسیج سازندگی گفت: هفت میلیون و ۱۵۰ هزار بسته معیشتی 
در رزمایش کمک مومنانه و مدت ۵۰ روز به دســت مردم رسید که از این تعداد 
چهار میلیون بسته کمک مردمی بود.به گزارش سپاه نیوز، زهرایی رییس سازمان 
بســیج سازندگی در همایش مجمع عمومی جهادگران خراسان جنوبی همراه با 
تقدیر از جهادگران فعال در رزمایش کمک مومنانه و مقابله با ویروس کرونا که در 
بیرجند برگزار شد افزود: تمدن اسامی که مقام معظم رهبری) مد ظله العالی(  
فرمودند اینجا خود را نشــان می دهد، چون ارزش اعتباری چهار میلیون بســته 
معیشــتی که توسط مردم کمک شد، هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است یعنی در 
زمانی که خود مردم در تنگنای معیشتی هستند اما از همنوع شان غافل نمی شوند.

وی اظهار داشت: هرجا بن بستی وجود دارد جهادگران آن را می شکنند و در زلزله 
کرمانشاه و نیز سیل و کرونا حضور قابل توجه جهادگران دیده می شد و در طرح 
ملی مبارزه با کرونا نیز بســیج خوش درخشید.رییس سازمان بسیج سازندگی 
بیان کرد: ۱۵۰ جهادگر طلبه بسیجی بدون اینکه کسی به آنها چیزی بگوید، کار 
تدفین متوفیان کرونا را انجام دادند و هیچ جای دنیا این گونه خط شکنی سراغ 
نداریم.وی گفت: در ایران اسامی بعد از شیوع کرونا انسجام مردم بیشتر شده و 
سفره های آنها نصف می شود اما به هم نوع خود کمک می کنند که این ایثار فقط 
در مبانی باورهای اعتقادی اسام ناب محمدی وجود دارد.وی افزود: امروز جنگ 
ایمان و کفر را داریم و این سیره را باید ادامه دهیم و رزمایش کمک مومنانه یک 
مشق بود که مقام معظم رهبری هم آن را تایید فرمودند و باید به خود ببالیم که 
در این زمان قرار گرفتیم که امکان خدمت به مردم را داریم.زهرایی گفت: سازمان 
بسیج مستضعفین با موضوع جهش تولید عاوه بر اجرای ۳۰ طرح ویژه در کشور، 
عملیــات ویژه جهادگران در مقابله با کرونا را با موضوع جهش تولید اجرا خواهد 
کرد.وی اظهار داشــت: اردوهای جهادی امســال با موضوع خاص جهش تولید 
و رعایت دستورالعمل های بهداشــتی اجرا خواهد شد و جامعه هدف گروه های 
جهادی نیز ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند.گفتنی است ؛ رزمایش مواسات و کمک 
مومنانه پس از بیانات مقام معظم رهبری در فروردین امســال مبنی بر کمک به 
نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا همزمان با سراسر کشور در استان خراسان 

جنوبی با مشارکت مردم و دستگاه های مختلف برگزار شد.

جزئیات سفر ظریف به استانبول
وزارت امــور خارجه ترکیه در یک بیانیه جزئیاتی درباره ســفر وزیر امور خارجه 
کشورمان به استانبول و مذاکرات دو جانبه او با مقامات ترکیه ارائه کرد.به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای درباره سفیر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان به اســتانبول مطرح کرد: وزیر امور خارجه 
ایران روز یک شــنبه برای مذاکراتی دو روزه به اســتانبول خواهد آمد و روز ۱4 
و ۱۵ ژوئن در ترکیه خواهد بود.در ادامه این بیانیه آمده اســت:  طی این دیدار، 
تمام جنبه های روابط دوجانبه مان مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر سر مسائل 
منطقه ای و بین المللی تبادل نظر خواهد شد.وزرای دفاع و امور خارجه روسیه نیز 

روز یک شنبه برای مذاکرات در ترکیه خواهند بود.

محسن هاشمی: 
برنامه ای برای کاندیداتوری در انتخابات 

ریاست جمهوری ندارم
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران، گفت: طرح اینگونه احتماات اثر مثبتی 
بر شــرایط امروز جامعه که سخت درگیر مشکاتی نظیر بیماری کرونا، مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و تحریم های ظالمانه است، ندارد. محسن هاشمی رفسنجانی 
رییس حزب کارگزاران و عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت: »با توجه به 
شایعات مطروحه در رابطه با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ 
به اطاع می رساند:برنامه یا بنایی برای کاندیداتوری ندارم. طرح اینگونه احتماات 
اثر مثبتی بر شرایط امروز جامعه که سخت درگیر مشکاتی نظیر بیماری کرونا، 
مســائل اقتصادی، اجتماعی و تحریم های ظالمانه است، ندارد. مناسبت تر است 
که توجه و تمرکز مسئوان و رسانه ها بجای پرداختن به گمانه زنی ها و شایعات 

بی اساس به بهبود خدمت رسانی و انجام وظایف خویش معطوف شود.«

بیانیه دبیرخانه سازمان ملل علیه ایران، 
سیاسی و بی اساس است

مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل خاطرنشان کرد: بیانیه دبیرخانه سازمان 
ملل و ادعای ایرانی بودن موشک های اصابت شده به شرکت نفتی آرامکو، اقدامی 
سیاســی و ادعایی از پایه بی اســاس است.حسین امیرعبداللهیان مشاور رئیس 
مجلس در امور بین الملل در صفحه شــخصی خود در توئیتر خاطرنشــان کرد: 
بیانیه دبیرخانه ســازمان ملل علیه ایران، سیاسی و بی اساس است. متن کامل 
به شرح ذیل است: بیانیه دبیرخانه سازمان ملل و ادعای ایرانی بودن موشک های 
اصابت شده به شــرکت نفتی آرامکو، اقدامی سیاسی و ادعایی از پایه بی اساس 
است.ریشه نا امن ســازی منطقه را باید در تل آویو و رفتار ریاض جستجو  کرد. 
جمهوری اسامی ایران سازنده ترین نقش را در استقرار امنیت پایدار منطقه ای 

و جهانی دارد.

رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس از تدویــن دایره المعارف دفاعی 
امنیتی انقاب اسامی خبر داد. سرلشکر 
ســید یحیی صفوی رئیس پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس در نشســت 
هم اندیشی با مســئوان ۲۳ پژوهشگاه 
اظهار داشت: مرجعیت علمی، مشارکت 
در نظریه پــردازی و انجام پژوهش های 
ســطح راهبردی برای تبیین واقعیت ها 
و رفع شــبهات و ابهامــات راهبردی در 
خصوص ابعاد مختلف هشت سال دفاع 
مقدس، نقش آفرینی در جبهه مقاومت، 
مقابله با تهدیدات امنیتی مســلحانه و 
غیرمســلحانه و احصای دســتاورد ها و 
تجارب راهبردی حاصــل در حوزه های 
امنیتی، سیاســی،  مختلــف دفاعــی 
اقتصــادی، فرهنگی در ســطح ملی و 
نیرو های مســلح از جمله مأموریت های 
این پژوهشگاه است که توسط ستاد کل 

نیرو های مسلح به تصویب رسیده است.
رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس تهیــه و تدوین دایــره المعارف 

دفاعــی امنیتــی انقاب اســامی را از 
مأموریت های این پژوهشگاه عنوان کرد 
و افزود: ســاماندهی مرکز دایره المعارف 
دفاعی و امنیتی انقاب اسامی و ایجاد 
بانک اطاعاتی و به روزرســانی تارنمای 
دایره المعارف، مدخل یابی در حوزه های 
دفاعی و امنیتی و جبهه مقاومت )حدود 
شش هزار مدخل( و تهیه و تدوین جلد 
اول دایره المعارف ملی دفاعی و امنیتی 
انقاب اســامی از جمله اقداماتی است 
که در مرکز دایره المعارف پژوهشــگاه 
پیگیری و اجرا می شود.این فرمانده عالی 
دوران دفــاع مقدس خاطرنشــان کرد: 
ایجاد ظرفیت ازم برای برای استفاده از 
توانمندی ها و تجارب فرماندهان و اساتید 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در حوزه دفاعی 

و امنیتی و علوم انسانی، جلب مشارکت و 
همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخل 
کشــور به منظور رشــد و ارتقای سطح 
فعالیت  ها و تهیه و تدوین متون پژوهشی، 
راه اندازی شبکه جامع پژوهشگران دفاع 
مقــدس و تهیه محتــوای دوره دکتری 
پژوهش محور مطالعــات راهبردی دفاع 
مقــدس و ســایر حوزه  هــای مرتبط با 
مأموریت پژوهشگاه از اهداف پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی است.سرلشکر صفوی 
در تشریح ارکان پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی 
تصریح کرد: هیئت امنای پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس به ریاســت رئیس 
ســتاد کل نیرو های مســلح و با حضور 

فرمانده کل ارتش، فرمانده ســپاه، وزیر 
دفاع، فرمانده ناجــا، وزیر علوم و برخی 
از معاونین ستادکل تشکیل شده است و 
این پژوهشگاه به لحاظ سلسله مراتب به 
صورت مستقیم زیر نظر رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح فعالیت می کند.دستیار و 
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تأکید 
کرد: این پژوهشــگاه برای تحقق اهداف 
و مأموریت های خود چهار پژوهشــکده 
به نام های پژوهشــکده دفــاع مقدس، 
پژوهشــکده جبهه مقاومت، پژوهشکده 
امنیت داخلی )امنیتی غیرمســلحانه(، 
پژوهشکده جنگ های نامنظم و توسعه 
پدافنــد داخلی )امنیتی مســلحانه( و 
مرکــز دایره المعارف دفاعــی و امنیتی 
انقاب اســامی را ایجاد کرده و بیش از 
4۵ عنوان پژوهشــی در این پژوهشگاه 
در حــال تحقیق و پژوهش اســت.وی 
برگزاری همایــش بین المللی مطالبات 
حقوقــی - بین المللی دفاع مقدس را از 
دیگر برنامه این پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹ 

معرفی کرد.

وزیر فرهنگ خبر داد:
منابع بودجه فرهنگی محدود است

صحن علنی مجلس شورای اسامی )دیروز، یکشنبه ۲۵ خرداد( میزبان سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی برای ارائه گزارش به نمایندگان یازدهمین 
دوره مجلس بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بعد از اظهارنظر ۱۰ نماینده مجلس 
و در پاســخ به آنها و ریاست مجلس گفت: منابع بودجه فرهنگی محدود است در 
ســال ۱۳۹۹ سهم امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری از کل بودجه عمومی 
کمتر از دو درصد بوده و سهم وزارت فرهنگ از این بودجه هشت درصد است.  وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی هوشمندسازی را از جمله رویکردهای این دوره وزارتخانه 
جهت تقلیل ۱۳۰ مجوز به کمترین میزان عنوان کرد و از ارائه ۳۶ خدمت وزارت 
فرهنگ به مراجعان بدون حضور افراد از ابتدای مهر ســال جاری خبر داد.وی با 
اشاره به فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در چند حوزه گفت: در حوزه اول 
یعنی؛ حوزه  فرهنگ نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از نهادهای وابسته 
به وزارتخانه فعالیت های متعدد و متنوعی داشــته اســت.عضو کابینه یازدهم با 
اشاره فعالیت این نهاد اظهار داشت: در سه سال گذشته ۳۶۵ کتابخانه؛ از جمله ۵ 
کتابخانه مرکزی ساخته همچنین کتابخانه ها به باشگاه های فرهنگی و اجتماعی 
تبدیل شده اند، صدها نشست و مسابقات کتابخوانی از جمله مسابقه کتابخوانی 
رضوی با ۲۱ میلیون شــرکت کننده برگزار شده است.وی ادامه داد: نهاد کتابخانه 
های عمومی اکنون ۳۵ پروژه ناتمام دارد که ۳۳ پروژه بیش از ۳۵ درصد پیشرفت 
دارند و همت مجلس شورای اسامی به پایان این طرح ها کمک می کند.صالحی 
با اشاره به کارکنان این نهاد گفت: بیش از هفت هزار و 4۰۰ کارمند در این نهاد کار 
می کنند که حقوق ساانه آنها بیش از 4۰۰ میلیارد است، اگر ۵۰ درصد حقوق 
این کارمندان که به برخی یا بسیاری مجموعه ها پرداخت شده بخواهد پرداخت 
شود بیش از ۵۰۰ میلیارد بودجه ساانه این نهاد است؛ در حالیکه بودجه کمکی 
دولتی حدود ۲۰۰ میلیارد و نیم درصد شهرداری ها به زحمت به زیر ۲۰۰ میلیارد 
می رسد و مجموعه آن تکافوی حقوق کارمندان نهاد را نمی کند.    کمک مجلس 
برای اطمینان معیشتی به کارمندان نهاد تا با افزایش حقوق ساانه هزینه های آنها 
تامین شود بسیار مهم است و در این فضا تعامل مجلس و وزارت فرهنگ و دولت 
می تواند بسیار موثر باشد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد: در بخش فرهنگ 
حوزه گسترش کتابخوانی و اقتصاد نشــر مورد توجه معاونت فرهنگی وزارتخانه 
بوده است، اکنون ۳۰ هزار باشگاه کتابخوانی و ۳۰۰ هزار عضو داریم، حدود ۲۰۰ 
میلیارد نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه های استانی در اقتصاد نشر موثر هستند 
البته امسال شرایط کرونایی ضربه ای به اقتصاد نشر زد.  حوزه مروجان کتابخوانی 
و یارانه های فصلی به کتابفروشی  ها کمک به اقتصاد نشر و کتابخوانی بوده است.

در یک ســال اخیر در ادامه دستاوردهای پیشین، دستاوردهایی داریم. اکنون ۱4 
کارگروه در معاونت مطبوعاتی به شکل منظم هر هفته جلسات حقیقی و مجازی 
دارند و نمایه و دســتاورد آن را در بحث کرونا می بینیم. دبیرخانه اطاع رســانی 
کرونا در معاونت مطبوعاتی از چهار ماه قبل مستقر شد و اصحاب رسانه در 4 ماه 
اخیر در کنار خدمات اصحاب سامت، قرار گرفتند.  اینکه شرایط آرام و مناسبی را 
داریم به زیرساخت هایی برمی گردد که در کارگروه های ۱4 گانه تهیه شده است.  
عضو کابینه یازدهم تاکید کرد: همچنین در افزایش بیمه خبرنگاران در حد ممکن، 
کاهش زمان انتظار مجوز نشــریات، شفاف ســازی حمایت ها فعالیت های قابل 
توجهی شــده است.سیدعباس صالحی با اشــاره به دستاوردها در فضای مجازی 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی نخستین وزارتخانه ای بود که برنامه های 
اقدام خود را به مرکز ملی فضای مجازی داد و ۷۲ اقدام در این مرکز تایید شــد، 
تشکیل مجموعه های مختلف در فضای بخش خصوصی، مجمع کودک و نوجوان، 
مجمع ناشران اسامی در فضای مجازی و حوزه های دیگر به عنوان نهادهای مدنی 
در این فضا به کمک وزارتخانه شکل گرفتند. استارتاپ های فرهنگ و هنر هم در 
فضای مجازی به شکل جدی حمایت شدند.وی ادامه داد: حوزه ششم حوزه بین 
الملل هست و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی با ۷۰ یا ۸۰ رایزنی و نمایندگی 
فعالیت های قابل توجهی کرده اســت. از جمله ۳۷ برنامه و مبادله فرهنگی امضا 
شــده و ۲۶ ســند در حال اقدام است. برنامه هایی که فرصت های ارتباط ما را با 
جهان منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کردند و می کنند.    ارتباطات بین المللی 
ما به طور جدی ادامه دارد و در قالب بخشــی از این ارتباطات بیش از ۷۰ گفت 
وگوی دینی و نشســت های بین اادیان در ایران و خارج از کشــور برگزار شده 
اســت.وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی این اقدامات عاوه بر اعزام مبلغان و قاریان 
و گــروه های هنری که فضای فرهنــگ و هنر ایران را به فضاهای جهانی منتقل 
می کردند. در کنار این ۶ حوزه پژوهش های پژوهشــگاه فرهنگ و هنر به عنوان 
پژوهشگاه وابسته به وزارتخانه رصدهای ملی و طرح های ملی انجام می دهد که 
دستاوردهای این طرح ها می تواند در تعامل بین ما و نمایندگان قابل توجه باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بعد از اظهارنظر ۱۰ نماینده مجلس و در پاسخ به آنها 
و ریاســت مجلس گفت: منابع بودجه فرهنگی محدود است در سال ۱۳۹۹ سهم 
امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشــگری از کل بودجه عمومی کمتر از دو درصد 
بوده و سهم وزارت فرهنگ از این بودجه هشت درصد است. سهم این وزارتخانه از 
بودجه عمومی ۰.۲۵ درصد )بیست و پنجم صدم( است این مسائل تاثیرات خود 
را بــر فعالیت ها می گذارد که نمی توان انتظارات مردم را در برخی مناطق برآورده 
کرد. امیدوارم تعامل همگرایانه بین دولت و مجلس شورای اسامی و مجموعه ها و 

موسسات فرهنگی شرایط را بهبود بخشید.

رییس مجلس شــورای اسامی تاکید 
کرد که از نظر بنــده انتقاد از خود در 
جایی که وظیفه برعهده ماست صحیح 
نبوده و اگر قرار باشــد ما مسئوان نیز 
جایی را که در آن مسئول انجام وظیفه 
هســتیم نقد کنیم، آن گاه مردم باید 
از چه کسی انتظار حل مشکل داشته 
باشــند.محمدباقر قالیباف در جلســه 
علنی دیروز )یکشنبه( مجلس شورای 
اسامی و بررسی مسائل حوزه فرهنگی 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
بیان کرد: عده ای از نمایندگان چندین 
تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و 
سازمان تبلیغات اسامی داشتند که به 
صورت کتبی در اختیار من قرار دادند. 
اولین مورد بحث توجه به تشــکل های 

خودجوش مردمی و انقابی بود که به 
نظر می رسد در این بخش توجه جدی 
نشده و فرصت ازم فراهم نگشته است.

وی در ادامه اظهار کــرد: نکته بعدی 
بحث طوانی شدن تعطیلی مساجد و 
اماکن متبرکــه در دوران کرونا بود که 
عده ای معتقدند با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی می شــد زودتر از این، این 
اماکــن را بازگشــایی کــرد و انتظار 
می رفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

و سازمان تبلیغات اسامی بهتر از این 
در این حوزه عمل کنند. نکته ی بعدی 
که مورد توجه همکاران بوده است بحث 
تعیین و تکلیف محتوای فضای مجازی، 
جمعیت خانواده و سبک زندگی است.

رییس مجلس شورای اسامی خطاب 
به رییس ســازمان تبلیغات اســامی 
بیان کــرد: بنده نیز نکته ای داشــتم 
من هم مانند شــما یک خدمتگزار در 
مجلس شورای اسامی هستم. از نظر 

بنده ما که مســئولیتی برعهده داریم 
حق نداریم از خودمان انتقاد کنیم در 
جایی که وظیفه برعهده ماســت. همه 
بایدهایی که شما به آن اشاره داشته اید 
مسئول شان خودتان هستید همه باید 
دست به دســت هم داده و مشکات 
را با هم حل کنیم. به نکاتی که شــما 
اشــاره کردید چه کســی باید بپردازد 
همه ما مسئول هستیم که وظایف مان 
را به درســتی انجام دهیــم. اگر مردم 
از مســئوان نیز نقد بشنوند پس چه 
کسی باید مشکات را حل بکند.وی در 
ادامه تاکید کرد: در این دوره از مجلس 
شورای اســامی نیز باید  به همراه دو 
قوه و سایر بخش ها دست به دست هم 

داده تا مشکات را حل کنیم.

قالیباف: 
مردم انتظار ندارند خودمان کوتاهی 

در انجام وظایف مان را نقد کنیم

 دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری از آغاز 
روند اجرایی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
مادران ایرانی با مردان خارجی خبر داد و گفت: تاکید 
ویژه رییس جمهوری بر این اســت که مشکات این 
بخش از جامعه که ســال ها با مســائل مختلف برای 
هویت فرزندان خود درگیر بودند، برطرف شــود.»علی 
ربیعی« دیروز یکشنبه در جلسه مشترک نمایندگان 
دستگاه های مرتبط با اجرای قانون »اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« 
با تشــکر از زحمات وزارت امور  خارجه گفت: همان 
طور که نماینده این وزارتخانه اعام کردند روند اجرایی 
شدن قانون تابعیت مادران ایرانی ساکن خارج از کشور 
از ســه هفته آینــده اجرایی می شــود و این مادران 
می توانند به ســفارتخانه ها و کنسولگری ها مراجعه 
کنند  دســتیار ارتباطات اجتماعــی رییس جمهوری 
همچنین به گزارش نماینده وزارت کشور و وزارت کار 
در این جلســه اشاره کرد  و گفت: مادران مشمول این 
قانون که همسر خارجی دارند و در ایران ساکن هستند 
برای دریافت تابعیت برای فرزندان خود از ابتدای تیرماه 
به استانداری ها و فرمانداری ها مراجعه کنند و مراحل 
قانونی دریافت تابعیت برای فرزندان را آغاز کنند.ربیعی 
با بیان اینکه جمع بندی سخنان مادران حاضر در این 

جلسه به  رییس  جمهوری و وزاری خارجه و کشور ارائه 
خواهد شد، اظهار کرد: برخی برچسب زنی ها  و سخنان 
نادرست از ســوی تعداد معدودی از افراد درباره زنان 
ایرانی که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کرده اند متاسفانه 
در جامعه ما وجود دارد. ما این موضوع را کتمان نمی 
کنیم و از این جهت متاسفیم . این ها رفتارهای فردی 
است و رویکرد سیاست گذاران ما نیست. اما باید برای 
همین سخنان فردی نیز عذرخواهی کرد و من از این 
اتفاق عذرخواهی می کنم.دســتیار ارتباطات اجتماعی 
رییس جمهوری اظهار داشــت : حتی بعضی وقت ها 
ممکن است زبان ها و لهجه های داخلی کشور نیز گاهی 

مورد همین برخوردها قرار گیــرد که به هیچ عنوان 
در قاموس مســئوان  و سیاســت گذاران جمهوری  
اسامی جایی ندارد و هیچ انسان فرهیخته، روشنفکر 
و آگاهی چنیــن کارهایی را نمی پذیرد.وی گفت: من 
از طرف رییس جمهوری و با دستور ایشان این جلسه 
را برگزار کردم و تاکید ویژه شــخص دکتر روحانی بر 
این است که مشکات این بخش از جامعه که سال ها 
با مســایل مختلف برای هویــت فرزندان خود درگیر 
بودند، برطرف شود.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
مسیر برای اینکه نکات جدیدی به تصمیم ما در این 
زمینه افزوده شود باز است و بهترین مکان برای انجام 
این امور خود وزارت کشــور است. همچنین داده ها و 
اطاعاتی که از آموزش و پرورش به دست آوردیم نیز 
بســیار مفید اســت و می تواند به وزارت کشور ارجاع 
شود تا مشخص شــود حتی فرزندان اتباع بازمانده از 
تحصیل در چه وضعیتی هستند.دســتیار ارتباطات 
اجتماعی رییس جمهوری تأکید کرد: ما برای تصویب 
این تصمیم که فرزندان مادران ایرانی دارای همســر 
خارجی، شناسنامه دار شوند بیشتر از هر چیز احترام 
به هویت مادر ایرانی را در نظر داشتیم و نیز معتقدیم 
کــه آینده فرزندان این مادران، قطعــاً بر آینده ایران 

تاثیرگذار است.

در نشست بررسی روند اجرای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مطرح شد؛

مراجعهمادرانمشمولاعطایتابعیتبهفرزندانبهاستانداریها

 سردار صفوی:

 دایره المعارف دفاعی امنیتی 
انقاب اسامی تدوین می شود
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صبح اقتصاد- شــاید کسی فکرش را هم نمی کرد که مهندسان ایرانی در دوران کرونا و تحریم های 
سخت خارجی بتوانند با بومی سازی دانش و تکنولوژی، در زمینه گندله سازی به عنوان یکی از نیازهای 
اساسی کشور در حوزه معدن گام های قابل توجهی بردارند اما راه اندازی کارخانه گندله سازی سنگان 
نشان داد که حتی در شرایط سخت تحریم هم می توان روی توان متخصصان کشور حساب باز کرد.در 
حال حاضر با توجه به اینکه ایران در زمینه آهن اسنفجی و فواد به طور جدی سرمایه گذاری کرده، 
کشــور ما به شدت به گندله به عنوان نیاز اصلی فواد کشور و همچنین دستیابی به هدف تولید ۵۵ 
میلیون تن فواد تا سال ۱۴۰۴ نیاز دارد. از این رو تولید گندله در شرایط فعلی از اهمیت قابل توجهی 
برای توســعه زنجیره فواد کشور و در نهایت اشتغالزایی و رشد اقتصادی برخوردار است. اما برای این 
منظور با توجه به تشدید تحریم های بین المللی، موانعی در حوزه تولید کنسانتره و گندله ایجاد شده 
که به طور حتم دستیابی به اهداف توسعه زنجیره فواد را به امری دشوار تبدیل می کند.از این رو در 
چنین شرایطی آنچه می تواند کشور را از فشار تحریم ها و عقب ماندگی اقتصادی نجات دهد، به توان 
مهندســان ایرانی برای بومی سازی دانش و تکنولوژی در حوزه هایی همچون گندله سازی برمی گردد. 
در همین زمینه شــرکت مهندسی فکور صنعت تهران با تحقیقاتی که در مجهزترین پژوهشگاه های 
ســنگ آهن و گندله خاورمیانه انجام می دهد، توانســته گام های اساسی در حوزه بومی سازی دانش و 
تکنولوژی گندله سازی در کشــور با افتتاح کارخانه های فرآوری سنگ آهن بردارد.بر همین اساس به 
تازگی شاهد افتتاح طرح های پیشران صنعتی و معدنی بدون حضور مهندسان خارجی در کشور بودیم. 
به این ترتیب کارخانه های کنسانتره سنگ آهن فواد سنگان و گندله سازی توسعه فراگیر سناباد روز 
پنجشــنبه با حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب پور رییس هیات عامل 
ایمیدرو و علیرضا رزم حســینی استاندار خراسان رضوی افتتاح شد که به دنبال آن دست کم نیاز ۲/۵ 

میلیون تنی گندله سازی کشور توسط کارخانه توسعه فراگیر سناباد تامین می شود.

مسیر توسعه متوقف نشده است
نکتــه قابل توجه اینکه نصب و راه اندازی این کارخانه های ایرانی در دوران تحریم  و بدون کمک حتی 
یک سوپروایزر خارجی انجام شده است؛ اقدامی که در شرایط سخت اقتصادی فعلی، یکی از حوزه های 
قابل اتکا برای کشور به حساب می آید. بر همین اساس سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه افتتاح طرح های پیشــران صنعتی و معدنی در سخت ترین تحریم ها پیام روشنی برای دشمنان 
دارد، گفت: مســیر توسعه متوقف نشده است.حســین مدرس خیابانی اظهار کرد: بهره برداری از این 
طرح های بزرگ صنعتی و معدنی که دارای پیشــرفت باای ۸۰ درصدی هســتند، در راستای اجرای 
سیاســت های دولت خدمتگزار مبنی بر تسریع در راه اندازی طرح ها و پروژه های نیمه تمام تا شهریور 
۱۴۰۰ صــورت می گیرد. به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جامعه پرتاش 
بخش تولید و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشــور، برنامه ریزی منسجمی را صورت داده تا 
در قالب پویش »تولید، تداوم امید« به صورت هفتگی طرح ها را به بهره برداری برساند و بر این اساس، 
تا شــهریور ســال ۱۴۰۰ و پایان کار دولت دوازدهم، اثرات قابل توجهی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی از این طرح ها نصیب مردم خواهد شد.وی تصریح کرد: این ۲۰۰ طرح صنعتی، سرمایه گذاری 
معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان داشته که به موازات آن، صنایع پایین دستی و مرتبط آن نیز از رونق 
برخوردار خواهند شد.حجم تولید گندله ، ۵۴ میلیون تن می شودبه گفته مدرس خیابانی، مجموع تولید 
فواد کشور در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم به دو برابر افزایش یافته است؛ به این مفهوم 
که در ابتدای دولت یازدهم، تولید فواد کشور ۱۴/۵ میلیون تن بوده و امروز که برای تولید سال ۹۹ 
به میزان ۲۸ میلیون تن فواد برنامه ریزی شده است با طرح های دیگری که به موازات آن در سال ۹۹ 
مجدد آغاز خواهد شد، ظرفیت تولید پنج میلیون تن دیگر نیز افزایش می یابد. بر این اساس ظرفیت 

تولید فواد ایران به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
کرد: همزمان با طرح تولید کنســانتره سنگان که از ســوی فواد مبارکه اجرا شده است، تولید ۲/۵ 
میلیون تنی گندله سازی سناباد با سرمایه گذاری فواد خوزستان و مجموعه صندوق های بازنشستگی 
بانک ها افتتاح شد که حجم تولید گندله کشور را به ۵۴ میلیون تن خواهد رساند.وی اظهار کرد: این 
طرح های معدنی در مجموعه سنگان در شرقی ترین نقطه کشور قرار گرفته و ظرفیت بی نظیری را در 
اختیار کشور قرار خواهد داد به ویژه اینکه این مجموعه در خواف و در یکی از نقاط مرزی واقع شده. 
عــاوه بر اینکه امکان تبادات مرزی و تجارت خارجــی را بااتر خواهد برد، در ابعاد زندگی مردم به 
لحاظ حوزه های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود و به نوعی تضمین کننده امنیت شرق کشور 
اســت.به گفته مدرس خیابانی، این افتتاح طرح ها در شرایطی صورت می گیرد که در محدودیت های 
بین المللی و شــدیدترین تحریم های جهانی قرار گرفته ایم و اتمام این پروژه ها و مراحل تست سرد و 
گرم آنها صرفا به دست کارشناسان، مهندسان و جوانان توانمند ایرانی و بدون حضور حتی یک مدیر 

و کارشناس خارجی صورت گرفته است.

جایگاه سنگان در زنجیره فواد
همچنیــن خــداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیــدرو در جریان افتتاح ایــن دو کارخانه گفت: 
گندله ســازی توسعه فراگیر سناباد ظرف مدت یک ماه به ظرفیت اسمی رسید در صورتی که معموا 
این امر در مدت یک ســال انجام می شود. وی تصریح کرد: ســنگان با راه اندازی مابقی کارخانه های 
فرآوری سنگ آهن، در مجموع ۱/۹ میلیارد دار سرمایه جذب می کند.غریب پور تاکید کرد: صاحبان 
تکنولوژی گندله ســازی ســناباد، از راه اندازی این کارخانه در دوران کرونا و بدون حضور کارشناسان 
خارجی اظهار تعجب کردند. وی همچنین خبر داد که کارخانه دیگری برای تولید کنسانتره سنگ آهن 
تا پایان ســال در مجتمع سنگان راه اندازی می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جایگاه 
سنگان در زنجیره فواد اظهار کرد: ایجاد ۱۷/۵ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره و ۱۵ میلیون تن 
گندله در سنگان در سال های آتی، خوراک تولید ۱۰ میلیون تن فواد را تامین می کند.وی با اشاره به 
اهمیت اکتشاف در توسعه معدن گفت: با اجرای اکتشافات جدید در سنگان، میزان ذخایر سنگ آهن 
ایــن ناحیه از یک میلیارد تن عبور می کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: راه اندازی 

کارخانه گندله سناباد نیز همچون آلومینیوم جنوب، محصول برجام است.

نمایش توان مهندسی شرکت های اجرایی
بر اســاس آنچه گفته شد می توان گفت که افتتاح و راه اندازی واحد ۲/۵ میلیون تنی گندله سازی 
توســعه فراگیر سناباد مســیر جهش تولید فواد و سنگ آهن کشــور را هموار کرد. این در حالی 
است که این پروژه عاوه بر نقش اساسی در توسعه زنجیره فواد، مثال پررنگی برای نمایش توان 
مهندســان ایرانی و همچنین شرکت های مهندسی در حوزه اجرای طرح های معدنی است چرا که 
واحد گندله سازی شهید قاسم سلیمانی به طور کلی توسط متخصصان داخلی و در شرایط تشدید 
تحریم ها با هدف افزایش خودکفایی در صنعت فواد راه اندازی شده است.اگرچه در این کارخانه ها 
از تجهیزات اروپایی و چینی استفاده شده اما آنچه جای تامل دارد این است که طراحی کارخانه و 
همچنین نصب و راه اندازی تمام تجهیزات توسط شرکت های ایرانی در حوزه اجرا انجام شده است 
که عاوه بر نقش اساسی در تامین گندله کشور و توسعه زنجیره فواد، در استحصال آب و حفظ 
محیط زیست شرکت های معدنی نیز نقش اساسی دارد. این در حالی است که راه اندازی طرح توسعه 
شرکت توسعه فراگیر سناباد در جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و همچنین اشتغال مستقیم 

در شهرستان خواف بسیار موثر است.

راهکار شرکت مهندسی فکور صنعت برای توسعه زنجیره فواد

بومیسازیدانشوتکنولوژیگندلهسازی
سهم ۳۰ درصدی فام در توسعه 

گندله سازی کشور

محمد وحید شیخ زاده *- با وجود اینکه هنوز نام ایران در فهرست کشورهای پیشرفته و 
ابراقتصادی دنیا جای نگرفته است اما به دلیل منابع غنی سنگ آهن، نیروی انسانی مناسب و 
همچنین پتانسیل های گازی موجود در کشور، به عنوان دهمین تولیدکننده فواد دنیا شناخته 
می شــود.به عبارت دیگر ایران اگرچه نتوانسته متناسب با ظرفیت هایی که دارد رشد کند اما 
این قابلیت را دارد که با توســعه فواد، رشــد اقتصادی قابل توجهی را برای کشور رقم بزند. 
بر همین اساس تاکنون ســه میلیارد تن منابع سنگ آهن قابل استحصال در کشور به عنوان 
ماده اولیه مورد نیاز برای صنایع فواد شناسایی شده است که تا ۲۰ سال آینده می تواند نیاز 
کشور را تامین کند. همچنین دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فواد در افق ۱۴۰۰ به عنوان 
یکی از مهم ترین اولویت های توســعه ای کشور در دســتور کار قرار گرفته است. اما برای این 
منظور، باید اقدامات اساسی در حوزه تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن به منظور تامین نیاز 
واحدهای فوادی انجام شود. چرا که در شرایط فعلی تولید فواد اگرچه با افزایش دو برابری 
نســبت به دولت قبل به ۲۸ میلیون تن رســیده است اما با هدف تولید ۵۵ میلیون تن فواد 
هنوز فاصله قابل توجهی دارد. از این رو بومی ســازی دانش و تکنولوژی گندله سازی در کشور 
از ســوی برخی شرکت های مهندســی در حوزه اجرا همچون فکور صنعت تهران مورد توجه 
قرار گرفته اســت تا به این ترتیب حتی در شــرایط سخت تحریم نیز بتوان نسبت به طراحی 
کارخانه و همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات در آن اقدامات ازم را انجام داد تا به دنبال آن 
عاوه بر تامین نیاز گندله کشــور، بتوان در حوزه اشتغالزایی و کمک به مناطق محروم کشور 
نیز گام برداشــت.بر همین اساس منطقه سنگان در استان خراسان رضوی و در مرز افغانستان 
با برخورداری ۳۰ درصد از ذخیره ســنگ آهن کشور مورد توجه شرکت های مهندسی مطرح 
در حوزه نصب و راه اندازی در این زمینه قرار گرفته است. به طوری که با مشارکت فام سنگان 
یعنی شرکت های »فکور صنعت- آســفالت طوس- ماشین سازی ویژه«، در سال جاری ۱۲/۵ 
میلیون تن گندله به شــرکت های فوادی کشور تحویل داده خواهد شد. به این ترتیب شاهد 
افتتاح کارخانه گندله سازی توسعه فراگیر سناباد با ظرفیت تولید ۲/۵ میلیون تن گندله بودیم. 
این در حالی اســت که تا شهریور ماه امسال کارخانه آسفالت طوس با افتتاح یک کارخانه ۵ 
میلیون تنی گندله سازی در گوهرزمین و همچنین فکورصنعت با افتتاح یک کارخانه ۵ میلیون 
تنی گندله ســازی در سه چاهون در حوالی شهر بافق یزد، ۱۰ میلیون تن دیگر از نیاز گندله 
کشــور را تامین خواهند کرد که در حوزه اشتغالزایی نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت. به 
عنوان مثال گندله سازی سناباد با حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، برای ۲ هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه خواف شغل ایجاد می کند. نکته قابل توجه اینکه 
در زمینه تامین نیاز زنجیره فواد نیز نقش اساسی دارد. از نکته های اساسی پروژه ۲/۵ میلیون 
تنی گندله سازی سنگان این است که ال سی یا همان اعتبار اسنادی آن در مهرماه ۹۴ باز شده 
و پس از چهار سال و نیم به ظرفیت ۱۱۰ درصدی تولید رسیده است. این کارخانه که منابع 
مالی آن از طریق شــرکت NFC چین تامین شده است، با روش روتاری کیلن که دارای کوره 
دوار اســت، کار گندله سازی را انجام می دهد و مزیت آن این است که تکنولوژی و دانش فنی 
آن کاما بومی اســت و توسط فکور صنعت اجرایی شده است. اگرچه شرکت NETC چین به 
عنوان یکی از پیشتازان تکنولوژی گندله سازی در بخش هایی از تکنولوژی این کارخانه سهیم 
بوده اســت اما کار طراحی، مهندسی و تکنولوژی این کارخانه از سوی مهندسان ایرانی انجام 
شــده است. در واقع طراحی این کارخانه نه تنها بســیار ویژه است بلکه دارای دسترسی های 
مناسب است. همچنین جزو معدود پروژه هایی است که ظرف مدت یک ماه، از ظرفیت نامی 
خود فراتر رفته است.این در حالی است که معموا در پروژه های دیگر حدود شش ماه تا یک 
ســال زمان ازم اســت تا تولید به ظرفیت مورد نظر برسد.از دیگر مشخصات این پروژه که با 
همکاری شرکت مهندسی فکورصنعت تهران و همچنین آسفالت طوس اجرایی شده، این است 
که بســیاری از تجهیزات این کارخانه از جمله میکسر و نسوز های ویژه آن از آلمان و درست 
در زمان تحریم خریداری شده است. به عبارت دیگر این کارخانه تلفیقی از تجهیزات حساس 
اروپایی با سهم ۲۰ درصدی و تجهیزات اروپایی – چینی با سهم ۳۰ درصدی و همچنین سهم 
۵۰ درصدی ساخت کارخانه در ایران است که همانطور که گفته شد، با همت متخصصان ایرانی 
به مرحله اجرا رسیده اســت.نکته قابل توجه اینکه با مشارکت فام اقدامات توسعه ای دیگری 
نیز از جمله پروژه انتقال آب خلیج فارس در نقاط مختلف کشور در دست اجراست. در واقع با 
همراهی این سه شرکت پیمانکاری یعنی فکور صنعت، آسفالت طوس و ماشین سازی ویژه که 
تخصص قایل توجهی در حوزه اجرا و احداث دارند، پروژه های بزرگی در کشــور انجام خواهد 
شد که بسیاری از آنها در حوزه تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن است. به این ترتیب تنها در 
سال جاری نیاز ۱۲/۵ میلیون تنی گندله کشور از طریق همین شرکت ها تامین خواهد شد که 
نشان می دهد این سه شرکت با تولید ۱۲/۵ میلیون تن گندله از ۵۴ میلیون تن گندله مورد 
نیاز کشور، سهم ۳۰ درصدی را در تولید گندله ایفا می کنند. آنچه نباید فراموش کرد این است 
که با مشــارکت فام تاکنون حدود ۷۰ کارخانه  کنستانتره کشور طراحی و راه اندازی شده که 
نقش جدی در توسعه زنجیره فواد ایفا کرده است. در حوزه گندله سازی نیز حدود ۴۰ درصد 
از کارخانه های کشور توسعه پیدا کرده است. بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، می توان گفت 
که با مشارکت شرکت های تخصصی و دانش بنیان در حوزه مهندسی، اقدامات بسیار خوبی در 
حوزه بومی ســازی دانش و تکنولوژی گندله سازی انجام شده است که به طور حتم ایران را به 

دستیابی تولید ۵۵ میلیون تن فواد نزدیک تر خواهد کرد.

* مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
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وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:گزیده خبر

اعطای تسهیات به مستاجران
وزیر راه و شهرسازی مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای کاهش 
التهاب بازار مســکن و تشــویق به افزایش ساخت و ساز را اعام 
کرد. محمد اســامی در پایان جلسه ســتاد اقتصادی دولت که 
صبح دیروز به ریاســت رئیس جمهور که با موضوع بررسی بازار 
مسکن برگزار شد، اظهارداشت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن 
رخ داده متأثر از رویکرد غیرمصرفی در بازار مسکن و تبدیل شدن 
مسکن به کاای سرمایه ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود 
که سرمایه هایی که قرار اســت به بازار مسکن بیاید به بازارهای 
دیگر منتقل شود تا تاطم در بازار مسکن ایجاد نشود.وی درباره 
اجاره بها گفت: در سال های اخیر تعداد مستأجران رشد داشته و 
در کل کشور ۳۰ درصد جمعیت و در تهران ۴۳ درصد شهروندان 
مستأجر هستند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزایش اجاره بها 
برای حقوق بگیران مشکل ایجاد کرده و همچنین کرونا نیز سبب 
شده تا کسب و کارهای غیرکارمندی درآمد نداشته باشند و این 

مشکل مستأجران را مضاعف کرده است.

مستأجران تسهیات حمایتی می گیرند
اســامی یادآور شــد: دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط 
کرونایی بخشــی از مســتأجرانی که نیازمند حمایت هســتند، 
تســهیات حمایتی دریافت کنند به همیــن منظور کمیته ای 
متشــکل از ســازمان برنامه و بودجه، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرســازی تشکیل شده 

تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

سخت گیری در تراکم فروشی برداشته می شود
وی درباره دیگر مصوبات این جلسه تأکید کرد: قرار شد تا ساخت 

و ساز افزایش یابد به همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه 
وجود داشت و سختگیری هایی در فروش تراکم دیده می شود که 

قرار شد این سخت گیری ها رفع شود.

صدور پروانه ساخت، تسهیل و تسریع می شود
به گفته وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور 
داد تا شهرداری ها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.

اعطای امتیاز ویژه به دارندگان خانه یا زمین خالی
اســامی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در این جلســه 
مطرح و تأکید شد، این بود که وزارت راه و شهرسازی از کسانی 
کــه دارای خانه های خالی، زمین خالــی و پروژه های نیمه فعال 
ســاخت و ساز هســتند دعوت کند تا هر چه سریع تر واحدها را 
به بازار عرضــه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرســازی اراضی 
مرغوب اطراف شهر را در اختیار آنها قرار می دهد تا ساخت و ساز 
تداوم یابد.وی تأکید کرد: دهک های سه تا هفت، جامعه هدف ما 
هستند و دهک های یک و دو نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی 
قرار می گیرند.وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از نتایج جلسه امروز 
ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور را تأکید بر اجرای 
ماده ۶ قانون ســاماندهی و تولید مسکن عنوان و اظهارداشت: بر 
اساس این قانون دستگاه های اجرایی موظفند تا اراضی در اختیار 
خود در محدوده شهرها را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 
و ســاز واگذار کنند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف 
به واگذاری اراضی اطراف شــهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت 
راه و شهرســازی شد که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و 
ساز ایجاد می شود.اســامی با تأکید بر اینکه پروژه های مسکن 

مهر تا آبان ماه به اتمام می رســد، گفت: همه متقاضیان تا آبان 
امسال واحدهای مسکن مهر خود را تحویل می گیرند به استثنای 
واحدهایی که مشــکل قضائی دارند و قرار شد دستگاه قضائی در 

جهت رفع ایرادات این واحدها سریع تر اقدام کند.

وزارت صمت مکلف به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شد
وزیر راه و شهرســازی یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز را ورود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع کنترل قیمت نهاده ها و 
مصالح ساختمانی دانست و افزود: در حال حاضر با افزایش لجام 
گسیخته قیمت مصالح مواجه هستیم و سازندگان مصالح بدون 
هیچ ماحظه ای قیمت ها را افزایــش داده اند که با کمک وزارت 
صمت این موضوع ساماندهی شده و مصالحی که در حال حاضر 
با رکود فروش مواجه هستند، نمی توانند التهاب در قیمت مسکن 
ایجاد کنند.وی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه زمین ارزان قیمت 
به ســازندگان را در دستور کار داریم، گفت: یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر در طرح ملی مســکن ثبت نام کرده اند و ۸۰۰ هزار نفر 
واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شده اند که همگی این ۸۰۰ 

هزار نفر تابستان امسال اراضی موردنظر را دریافت خواهند کرد.

اعطای زمین رایگان و تســهیات ارزان قیمت ساخت به 
سازندگان

اسامی ادامه داد: همچنین قرار شد تسهیات ساخت به راحتی 
در اختیار ســازندگان قرار گیرد و این تســهیات قابل انتقال به 
خریدار اســت، ضمن اینکه اجازه می دهیم تراکم ســاختمانی 
بااتری در مناطقی که زیرســاخت مناسب دارند، واگذار شود تا 

جذابیت برای سازنده به وجود بیاید.

   موجران انصاف داشته باشند
وزیر راه و شهرســازی مجموعه این بســته های سیاستی را که با 
دســتور رئیس جمهور تدوین شده، راهکار موردنظر دولت عنوان 
کرد و افزود: برای مستأجران نیز با اتحادیه مشاوران اماک جلسات 
مفصلی داشتیم تا اجاره بها در مناطق مختلف تهران کنترل شود. 
از موجران نیز می خواهم انصاف داشــته باشــند و خدا به درآمد 

کسانی که حال همدیگر را مراعات می کنند، برکت می دهد.

معاون وزیر کار اعام کرد
معافیت بنگاههای مشمول وام کرونا از شمول 

چک برگشتی
معاون اشتغال وزیر کار از فرصت یک هفته ای بانک ها در پرداخت تسهیات کرونا 
خبر داد و گفت: بنگاههایی که مشمول دریافت وام و تسهیات کرونا می شوند از 

شمول مربوط به چک برگشتی و اقساط معوق فعا معاف هستند.
عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی حمایت از صاحبان مشاغل 
آزاد که دارای بیمه اختیاری هستند و از بحران کرونا آسیب دیده اند اظهار کرد: 
از قبل در مورد این دســته مشــاغل تصمیماتی گرفته بودیم و با توجه به اینکه 
خود این افراد اطاعاتشــان را در سامانه های مربوطه به طور دقیق ثبت نکرده و 
شغل خود را آزاد اعام کرده بودند مثا گفته بودند که شغلشان آرایشگری است 
لذا در حال احصای اطاعات آنها هســتیم که رشته فعالیتشان را دقیقا مشخص 
می کند و طبعا با احصای دقیق اطاعات و بر مبنای رشته فعالیتها می توانیم به 
راحتی به این افراد تسهیات پرداخت کنیم.وی پیش بینی کرد تا پایان هفته آتی 
صاحبان این دسته کسب و کارها و مشاغل آزاد شناسایی و پیامک مشمول شدن 
به آنها ارســال شــود تا بتوانند فرایند ثبت نام خود را دنبال کنند.معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار در عین حال با اشــاره به آغاز پرداخت تسهیات 
کرونا به کارفرمایان متقاضی از روز شنبه، گفت: بانکها یک هفته فرصت دارند که 
تسهیات مذکور را پرداخت کنند. مدت بازپرداخت این تسهیات ۲۴ ماه است 
که پس از تنفس ســه ماهه پرداخت آن به متقاضیان و بنگاههای مشمول آغاز 
خواهد شد.منصوری همچنین از معافیت بنگاههای مشمول دریافت تسهیات 
کرونا از شمول مربوط به چک برگشتی و اقساط معوق خبر داد و گفت: اگر چه در 
این خصوص الزامات قانونی داریم و محدودیتهایی ایجاد می شود ولی پرداخت وام 
به بنگاههای مشمول که دارای چک برگشتی و اقساط معوق هستند. فعا متوقف 
نیست.معاون اشتغال وزیر کار در پایان از تدوین برنامه پساکرونا خبر داد و گفت: 
با بررسی هایی که صورت دادیم دوران پساکرونا را در سه سناریو تعریف کرده ایم 
که در سناریوری اول، کوشش ما این است که واحدهای اقتصادی همراه با رونق 
به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند. در سناریوی دوم،  یک دوره افول و 
سپس بازگشت سریع به رونق را پیش بینی کرده ایم و در سناریوی سوم بازگشت 
به روال قبل از کرونا اما درگیر شــدن دوباره با کرونا اســت که بر مبنای این سه 
سناریو ۱۱ مؤلفه را در قالب برنامه بلند مدت پساکرونا تدوین کردیم که البته هنوز 

به مرحله تصویب نرسیده و به محض تصویب آن را اطاع رسانی خواهیم کرد.

مرکز آمار اعام کرد؛
رشد ۷.۳ درصدی نرخ تورم کااهای وارداتی

براســاس اعام مرکز آمار نرخ تورم کااهای وارداتی براساس داده های داری در 
چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ برابر ۵۳.۱ درصد بود که نسبت به پاییز همان 
ســال ۷.۳ درصد افزایش داشت.قیمت کااهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیر گذار بر میزان مبادات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله است و تغییرات آن ها از اهمیت باایی برخوردار است. در طرح شاخص 
قیمت کااهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰)سال 
پایه( استفاده می  شود.تغییرات میانگین شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر 
داده های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۴۰ درصد 
بوده است که در مقایسه با تورم ساانه  پاییز ۱۳۹۸ )برابر با ۲۲۰.۷ درصد( ۱۹.۳ 
واحد درصد افزایش داشته است.در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ 
تورم ســاانه در بخش ریالی مربوط به گروه »چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و 
چوب پنبه « )۴.۴ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »آات و دستگاه های 

اپتیک و عکاسی« )۳۸۳.۹ درصد( است.

تورم فصلی
نرخ تــورم قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل زمســتان 
۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل، ۴۶.۹ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز 
۱۳۹۸ )برابر با ۳۸.۷ درصد( حدود ۸.۱ واحد درصد افزایش داشته است.همچنین 
نرخ تورم  قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های داری نیز در فصل زمستان 
۱۳۹۸ نســبت به فصل قبل، ۱۶.۸درصد افزایش داشــته که در مقایسه با تورم 
فصلی پاییز ۱۳۹۸ )برابر با ۱۴.۳ درصد( حدود ۲.۵ واحد درصد افزایش داشــته 
است.در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی 
مربوط به دو گروه »پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این 
مواد« و »مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها« و بیشترین 
نرخ مربوط به گروه »آات و دستگاه های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی« )۷۴.۹ 

درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
نرخ تــورم قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل زمســتان 
۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶۷.۸ درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه پاییز ۱۳۹۸ )برابر با ۲۵۰.۳ درصد( حدود ۱۷.۵ واحد درصد افزایش 
داشته است.همچنین نرخ تورم قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های داری 
در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.۷ درصد است که در 
مقایســه با تورم نقطه به نقطه پاییز سال ۱۳۹۸ )برابر با ۵۵.۵ درصد( ۶.۲ واحد 
درصد افزایش داشته است.در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به دو گروه »پوســت خام، چرم، پوستهای 
نرم و اشیاء ساخته شــده از این مواد« و »مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های 
گرانبها یا نیمه گرانبها« و بیشــترین نرخ مربوط بــه گروه  »محصوات نباتی« 

)۴۷۵.۴ درصد( است.

مرکز آمار اعام کرد:
رشد ۴۴.۶ درصدی اجاره بها در زمستان ۹۸

 مرکز آمار متوســط اجاره ماهانه به عاوه ســه درصد ودیعه در زمستان ۹۸ را ۱۶ هزار و 
۶۰ تومان اعام کرد  که نسبت به زمستان ۹۷، ۴۴.۶ درصد رشد را نشان می دهد. این در 
حالی است که قیمت زمین و خانه کلنگی در همین مدت بیش از ۶۳ درصد باا رفته است.

براساس اعام مرکز آمار، حداقل و حداکثر اجاره ماهانه به عاوه سه درصد ودیعه پرداختی 
برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در  زمستان ۹۸ به ترتیب ۱۶۲ هزار تومان و ۲۷۰ هزار 
و ۸۳۳ تومان است.اجاره بها در زمستان ۹۸ در مقایسه با پاییز همان سال نیز ۱۱.۵ درصد 
رشــد داشت اما تعداد معامات به دلیل شــیوع بیماری کرونا و اباغ دستورالعمل تمدید 

قراردادهای اجاره ۳۳.۹ درصد کاهش یافت.

قیمت فروش ساختمان کلنگی 15.3 درصد کم شد
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی کل کشور در زمستان ۹۸ چهار میلیون و ۶۸۰ هزار تومان 
با میانگین مساحت ۲۴۰ مترمربع بوده است. قیمت فروش مسکن کلنگی نسبت به پاییز 
۹۸ رشد ۱۵.۳ درصد و نســبت به زمستان ۹۷ نیز ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.یکی 
از نکات قابل توجه در بحث مسکن تعداد معامات پس از شیوع بیماری کروناست، تعداد 
معامات ســاختمان های کلنگی در زمستان ۹۸ نســبت به پاییز همان سال ۶۷.۳ درصد 

افزایش یافته است اما نسبت به زمستان ۹۸ کاهش ۸.۱ درصدی داشته است.

رشد 15.7 درصدی فروش ساختمان مسکونی
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی سطح کل کشور در زمستان سال گذشته، چهار میلیون و ۸۴۵ هزار تومان 
با میانگین مســاحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است. قیمت فروش 
مسکن در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز همان دوره ۱۵.۷ درصد افزایش و نسبت به زمستان 
۹۷ نیز ۶۵.۶ درصد رشد داشت.تعداد معامات مسکن در زمستان سال گذشته نسبت به 

پاییز ۸۲.۹ درصد و نسبت به پاییز همان سال ۱۰.۲ درصد کاهش یافته است.

شاخص بورس عقب نشینی کرد
 شــاخص کل در بازار بورس دیروز )یکشــنبه( چهار هزار و ۴۸۱ واحد افت داشت که در 
نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد رسید.براساس معامات بیش از 
۱۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۵۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد 
ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۴۴۴ واحد افزایش به ۳۸۰ 
هزار و ۵۶۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۶۱۵ واحد رشد به ۲۵۱ هزار و 
۴۸۵ واحد رسیدند.شاخص بازار اول یک هزار و ۷۴۳ واحد و شاخص بازار دوم ۱۵ هزار و 
۴۳۱ واحد کاهش داشتند.عاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با یک هزار و ۸۴۰ واحد، پاایش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۲۰ واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با ۹۶۶ واحد، پاایش نفت تهران )شتران( با ۸۵۷ واحد، بانک ملت )وبملت( 
با ۸۲۷ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۶۷۲ واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با ۵۶۵ واحد، 

بانک پارسیان )وپارس( با ۵۰۰ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

رئیــس کل ســازمان امور مالیاتی گفــت: به طور 
میانگیــن حــدود ۸ درصــد کل درآمدهای مردم 
کشور، مالیات است؛ این رقم در کشورهای پیش رو، 
۳۰ درصد است ضمن اینکه حدود ۴۵ هزارمیلیارد 
تومان فرار مالیاتی داریم.به گزارش صدا و ســیما، 
امیدعلی پارســا بــا حضور در برنامــه »نگاه یک« 
افزود: اکنون در کشــورمان ماهانه حــدود ۱۲ تا 
۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات هایی اســت که 
به روش های گوناگون، وصــول می کنیم در حالی 
که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشــوری، 
لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، 
حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان اســت بنابراین 
نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند 
تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی اجتماعی 
است، گفت: اداره کشور تفاوتی با اداره خانواده ندارد 
زمانی که هزینه های جاری خانواده بیش از درآمدش 
است یا باید درآمدها را افزایش داد یا فروش اموال و 
دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض انجام شود.پارسا ادامه 
داد: امکان دیگری مانند چاپ پول توســط دولت ها 
هم وجود دارد که این بدترین راه است، زیرا موجب 
افزایش تورم می شــود که این افزایش، ظالمانه ترین 
نوع مالیات اســت، زیرا فشار آن به طبقات متوسط 
و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد می شود.وی افزود: 
یکی از اصول مالیاتی، تمرکز بر طبقات و دهک های 
بااســت و در همه دنیا هم این گونه است و طبقات 
بااتر مالیات بیشتری را می پردازند.رئیس کل سازمان 
امورمالیاتی کشور گفت: ۳۵ درصد کل بودجه عمومی 
کشورمان از مالیات تأمین می شود در حالی که این 
رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است.پارسا 
با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته 
شــد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقــب بیفتد، افزود: 
مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی مشاغل از خرداد 
به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت ها از تیر به 

پایان شهریور، موکول شد.
وی تاکید کرد: ارســال ایــن اظهارنامه ها، تکلیف 

قانونی مودیان اســت و اگــر در مهلت مقرر، انجام 
نشود مشمول ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش 
می شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
پرداخت مالیات عاوه بر تأمین هزینه های اجتماعی، 
موجــب افزایش عدالــت و کاهــش نابرابری های 
اجتماعی می شود.پارســا با اشــاره به اینکه فروش 
نفت راه مناسبی برای تأمین هزینه ها نیست، افزود: 
باید نظام مالیاتی هوشمند را عملیاتی کنیم که بر 
اساس آن، همه جامعه مجبور می شوند متناسب با 
درآمد و ثروت و مصرف خود، مشــارکت کنند.وی، 
کارآیی و اثر بخشی بیشــتر و تکریم و رفاه بیشتر 
مردم را از اهداف این نظام مالیاتی برشمرد و اضافه 
کرد: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم های ظالمانه، 
هر ســه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است که 
به ســمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و عادانه و 
هوشمند پیش برویم و بتوانیم زیرساخت این نظام 
مالیاتی را تا ۲ ســال آینده فراهم و عملیاتی کنیم.

پارسا درباره بخشــودگی جرایم مالیاتی هم گفت: 
پارســال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که 
یکی از اهداف مشــخص آن، در آمدن همه مودیان 
به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشــار بدهی های 
مالیاتــی بوده اســت و این فرصت فراهم شــد با 
بخشــودگی کل جرایم و پرداخــت اصل بدهی ها، 
از زیر بار فشار ســنگین این بدهی ها خارج شوند..

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حذف 
تشخیص علی الرأس مالیات، خواسته همه مودیان 
اســت و امســال در پی حذف این موضوع هستیم 
و این تکلیف قانونی ماســت و امســال حتماً آن را 
عملیاتی می کنیم.پارسا افزود: بر اساس این موضوع، 
اطاعات و شاخص های ازم را برای تعیین مالیات 
در اختیــار داریم و با توجه به آن، حد و دامنه قابل 

قبول برای هر مودی مالیاتی را تعیین می کنیم.

45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور 
وجود دارد

وی اضافه کرد: بر اســاس برآوردهــا، حدود ۴۰ تا 

۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود 
دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر 
اطاعات، آن را وصول کنیم.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور گفت: دستگاه های اجرایی که هنوز 
آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطاعات را به 
سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه های 
اجرایی را معلق یا متوقف می کنیم تا زمانی که این 
کار را انجام دهند.وی گفت: ســازمان امور مالیاتی 
تا پارســال، راهبرد تعامل داشــت، امــا اکنون بر 
طبق مصوبه ســتاد مبــارزه با مفاســد اقتصادی 
عمل می کنیم و باید همــه اطاعات ریز اقتصادی 
در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گیرد.پارسا با 
بیان اینکه امیدواریم مرحله نخســت نظام مالیاتی 
هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۰، عملیاتی شود، افزود: 
دو هفته دیگر، دستگاه های اجرایی را که همکاری 
کرده اند و یــا نکرده اند اعام خواهیــم کرد.وی با 
اشــاره به اینکه در ایحه اصاح قانون مالیات های 
مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، 
اضافه کرد: همچنین مالیــات بر مجموع درآمدها 
هم عملیاتی و معافیت های مالیاتی هم ساماندهی 
می شود.پارســا گفت: امیدواریــم این اصاحیه هر 
چه زودتر در دولت نهایی شــود و مجلس پیش از 
بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.وی با اشاره 
به اینکه تقریباً همه کشــورهای جهان، مالیات بر 
عایدی سرمایه دارند، افزود: موضوع دوم این مالیات، 
تأمین منابع برای دولت اســت و موضوع اصلی آن 
مقابله با فعالیت های ســوداگرانه و اختال زا است.

پارسا با بیان اینکه زیر ساخت های ازم برای این کار 
فراهم اســت، اضافه کرد: همه دستگاه های اجرایی 
باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه های 

با ریزداده های اطاعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وزارت 
راه و شهرســازی متولی راه اندازی سامانه اماک و 
اسکان است و این ســامانه راه اندازی شده است و 
اطاعات مورد نیاز در اختیار ســازمان امور مالیاتی 

قرار می گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

اختصاص ۸2 قطعه زمین برای طرح 
اقدام ملی مسکن گلپایگان

 به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان، 
غامرضا امینی رئیس اداره راه و شهرســازی گلپایگان گفت: در بخش 
احداث راه و راهسازی، به جز دو کمربندی در حوزه این شهرستان و یک 
کمربندی در حوزه شاهین شهر و میمه مابقی راه های اصلی شهرستان 
گلپایگان، چهار خطه )دو بانده ( شــده اســت. و در این خصوص جهت 
احداث کمربندی وانشان به طول ۲.۸ کیلومتر و کمربندی سعیدآباد به 
طول ۵.۷ کیلومتر که اقدامات اولیه آن ها در ســال های گذشته انجام و 
به دلیل مشکات اعتباری فعا متوقف شدند، پیگیری های ازم صورت 
پذیرفته اســت و پس از تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این دو پروژه از 
سر گرفته می شود.رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان اظهار کرد: پروژه 
احداث میدان چهار راه مازجان، بهسازی و روکش آسفالت محور گوگدـ  
نیوان، فاویانـ  دستجرده و ضامن آبادـ  علی آباد از جمله اقداماتی است 
که در ســال های قبل جهت بهبود وضعیت راه های روستایی شهرستان 
گلپایگان انجام شده اســت. اما از زمان انتزاع حوزه راه های روستایی از 
اداره کل راه و شهرسازی و انتقال آن به اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، فعالیت های مرتبط با این بخش نیز در حیطه وظایف آن اداره 

کل قرار گرفته است.

بررسی عوامل بوی نامطبوع در کیانمهر
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ضمن بررسی عوامل بوی نامطبوع 
 در کیانمهر، گفت: به مردم آدرس اشتباه داده اند، مشکل فقط حلقه دره نیست.

احمد خیری با اشــاره به اینکه مرکز دفن زباله کرج )حلقه دره( از سال ۶۸ 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت، گفت: توسعه بافت مسکونی به سمت این 
مرکز نادرست بوده و حریم مرکز دفن رعایت نشده است.وی با اشاره به اینکه 
انتشــار بوی نامطبوع یکی از مهمترین چالش های مناطق مسکونی اطراف 
مرکز دفن زباله کرج اســت، گفت: بوی نامطبوع ســاکنان منطقه کیانمهر، 
مسکن مهر ابریشم و ماهدشت را آزار می دهد.رئیس سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری کرج با تاکید بر بررسی بوی نامطبوع توسط تیم های دانشگاهی، 
گفت: مشخص شده انتشار بوی نامطبوع در این مناطق مسکونی چند عامل 
اصلی از جمله پسماندهای فسادپذیر کارخانه کمپوست مرکز دفن زباله حلقه 
دره بود که با هزینه های میلیاردی توســط شهرداری کرج جمع آوری شد، 
عامل دیگر زباله های روباز موجود بود که با بســیج امکانات این مشــکل نیز 
مرتفع شــده است.وجود نهر سیاه جوی، مرکز تصفیه فاضاب کرج، فعالیت 
گاوداری ها و یا اســتقرار چند واحد تولید پودر ماهی در ضلع شمالی مسکن 
مهر ماهدشت همگی در انتشار بوی نامطبوع سهیم هستندخیری تاکید کرد: 
بازچرخانی زباله در مرکز دفن حلقه دره به عنوان سومین عامل درونی برای 
جلوگیری از انتشار بوی مطبوع در دستور کار قرار دارد و در مرحله شناسایی 

پیمانکار احداث تصفیه خانه هستیم.
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نگـــاه نفت در یک تونل باریک گیر افتاد
حرکــت پر افت و خیز نفت در ســال ۲۰۲۰ دوباره در مســیر 
نزولی افتاده اســت.پس از این که شاخص قیمت نفت برنت در 
ماه آوریل به پایین ۲۰ دار در هر بشــکه ســقوط کرد و وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا منفی شــد، هر دو شاخص تحت تاثیر 
توافق کاهش تولید اوپک پاس، به محدوده ۴۰ دار صعود کردند 
اما کاهش قیمت ها در روزهای اخیر نشــان می دهد که ۴۰ دار 
به سقف قیمت نفت تبدیل شده اســت.روند احیایی که قیمت 
نفت در یک ماه گذشته داشته، با منطق همراه بوده است. اوپک 
و متحدانش که گروه اوپک پاس را تشــکیل می دهند، شــنبه 
گذشته با تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
معادل حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی پیش از شــیوع ویروس 
کرونــا موافقت کردند. این توافق که از اول ماه مه به اجرا درآمد، 
کمک کرد قیمت های نفت نسبت به رکورد پایینی که در آوریل 
به ثبت رســاندند، دو برابر افزایش پیدا کنند.تصمیم اخیر، روند 
توافق اولیه را که بر اساس آن قرار بود محدودیت عرضه از ژوییه 
تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل شود را 
تغییر داد. اکنون تحلیلگران مورگان استنلی انتظار دارند وضعیت 
بازار نفت در نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ معکوس شــده و بازار دچار 
کمبود عرضه شود.آمیزه ای از نگرانی ها نسبت به شیوع موج دوم 
ویروس کرونا و آسیب های ناشی از شیوع موج اول فضای بازار را 

ملتهب کرده اســت. رشد بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا و 
هشدار بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش موارد ابتا به بیماری 
کووید ۱۹ در این کشــور هم نشــان می دهد که وضعیت تقاضا 

متزلزل مانده است و پیش بینی های خوش بینانه ای که برای ادامه 
سال میادی جاری وجود دارد را تضعیف می کند.حتی اگر اوضاع 
بهبود پیدا کند، عواملی وجود دارند که قیمت نفت را در سقف ۴۰ 

دار نگه می دارند. یکی از این عوامل، ذخایر نفت جهانی است که 
بسیار بااتر از سطح میانگین قرار دارد. عامل بعدی توانایی اوپک 
پاس برای افزایش دوباره عرضه اســت. عربستان سعودی هفته 
گذشته اعام کرد در ژوییه به کاهش داوطلبانه تولید یک میلیون 
بشــکه در روز که برای ژوئن اعام کرده بود، ادامه نمی دهد. این 
تنها بخشــی از مازاد ظرفیت تولیدی است که عربستان سعودی 
می تواند فعال کند.تمایل عربســتان سعودی برای چنین اقدامی 
تحت تاثیر صنعت نفت شیل آمریکا قرار دارد. در قیمت ۴۰ دار 
هر بشــکه نفت، بســیاری از تولیدکنندگان آمریکایی می توانند 
ســودآوری داشته باشند. طبق گزارش شــرکت تحقیقاتی وود 
مک کنزی، عرضه غیراوپک که از زمان ســقوط قیمت ها تعطیل 
شده، به ۲.۵ میلیون بشکه در روز بالغ شده است. اگر شرکت های 
آمریکایی بخواهند تولید متوقف شده را ازسر بگیرند، ممکن است 
اوپک پاس هم برای جلوگیری از پیشــرفت آنها، اقدام مشابهی 
انجام دهد.بر اساس گزارش رویترز، هدف اوپک پاس از کاهش 
تولید داوطلبانه و تعطیلی تولید در مناطق دیگر ناشی از نگرانی 
نسبت به سقوط بیشــتر قیمت ها بوده است. تاش برای کنترل 
تمایل تولیدکنندگان نسبت درباره دستیابی به سطح قیمت بهتر، 
دشوارتر به نظر می رسد و نشان می دهد که احتمال کاهش بیشتر 

قیمت ها وجود دارد.

سناریوهای نجات نفت آمریکا از ورشکستگی
بســیاری از شرکت های شیل آمریکا در چند سال گذشــته با استقراض پول و 
حفاری چاه های جدید که آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل 
کرد، گذران کردند.این اســتراتژی بــرای مدتی به خصوص زمانی که قیمت هر 
بشکه نفت حدود ۶۰ دار بود، موثر واقع شد. اما ریزش قیمت نفت آسیب پذیری 
بسیاری از شرکت های نفت شیل آمریکا را که برای بقا در تاش بودند، نمایان کرد. 
همه تولیدکنندگان در سراسر ایاات متحده آمریکا در واکنش به ریزش قیمت ها، 
تولیدشان را در ماه های آوریل و مه کاهش دادند.برای برخی از شرکت های نفت 
و گاز کاهش بودجه سرمایه برای نجات از ورشکستگی یا تغییر شرایط پرداخت 
بدهی کافی نخواهد بود، زیرا جریان نقدینگی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر 
پنجره دسترســی به بازارهای سرمایه بسته شده اســت.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، شرکتهایی که به دنبال استفاده از قانون حمایت در برابر ورشکستگی در 
برابر طلبکاران شان نیستند، می توانند گزینه های دیگری را مورد بررسی قرار دهند 
که شــاید اندکی غیرمرسوم باشد. همه گزینه ها هر اندازه که غیرمرسوم باشند، 

برای تولیدکنندگان نفت آسیب دیده وجود دارند.

ادغام و خرید شرکت ها
شرکتهای نفت شیل آمریکا اکنون نسبت به دوران رکود ۲۰۱۶-۲۰۱۵ گزینه های 
فاینانس کمتری دارند. به گفته رابرت پولک، تحلیلگر ارشــد شــرکت وود مک 
کنزی، این وضعیت می تواند فرصت های ادغام و خرید جذابی را در میان شرکت ها 
به وجــود آورد. با این حال به دلیل ابهامات فراوان و نوســان بازار نفت، صنعت 
فعا تمایلی به خرید نشان نمی دهد.طبق آمار شرکت تحلیل داده انرژی شرکت 
انوروس، بازار قراردادهای باادستی آمریکا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ دچار 
فروپاشی شد و همه معامات ادغام و خرید پیش از سقوط قیمت نفت در اوایل 
مارس انجام گرفت. بزرگترین قراردادها در سه ماهه اول شامل فروش شرکت های 
ورشکسته و یک مورد حق امتیاز بودند. ممکن است برای خریدارانی که به سرمایه 
دسترسی دارند، فرصت هایی برای خرید در آینده وجود داشته باشد اما ازسرگیری 
قراردادهای خرید و ادغام زمانی آغاز می شــود که قیمت های نفت تثبیت شود.

طبق تحلیل گروه مشاوره بوستون، غول های نفتی بین المللی تنها شرکت هایی 
هستند که می توانند از عهده خرید دارایی های نفت شیل با قیمت ارزان بربیایند. 
بــا این حال اولویت های فعلی این شــرکت ها حفظ نقدینگی و پرداخت ســود 
نقدی به ســهامداران در ماه های آینده است. غول های نفتی اگر بخواهند دارایی 
خریداری کنند، احتماا به دنبال خرید دارایی های باکیفیت خواهند بود.با توجه 
به محدودیت هــا، قراردادهای نفت و گاز در ماه های آینده متوقف خواهد ماند و 
اگرچه میلیاردها دار دارایی و شرکت ها به فروش گذاشته می شود اما شرکت های 

درجه یک در سطح جهانی محدود خواهند بود.

امکان مدیریت دارایی های نفت و گاز توسط بانک ها
وام دهندگان به صنعت نفت و گاز ممکن است تصمیم بگیرند وام های شرکت هایی 
که قادر به بازپرداخت آنها نیستند، فاینانس مجدد کند. در این نوع معامله، بدهی 
تبدیل به سهم شده و کمک می کند شرکت بدهکار از ورشکستگی اجتناب کند.

 تولید روزانه گاز طبیعی در ایران 
افزایش یافت

سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی نسبت به 
زمان مشــابه سال گذشته خبر داد.محمد عســگری اظهار کرد: میانگین تولید 
روزانه گاز طبیعی در پاایشــگاه های کشــور هم اکنون ۶۷۴ میلیون مترمکعب 
است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۴ میلیون مترمکعب افزایش داشته 
است.به گفته وی، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه پارسال ۶۵۰ 
میلیون مترمکعب بوده است.طبق اعام وزارت نفت، سخنگوی شرکت ملی گاز 
ایــران همچنین اعام کرد که هم اکنون مجمــوع مصرف روزانه گاز طبیعی در 

کشور، ۵۴۰ میلیون مترمکعب است.

 واکنش مصرف کنندگان به شوک
 نفتی عربستان

تصمیم عربســتان سعودی برای افزایش قیمت صادرات نفت خود در ژوییه 
ممکن اســت باعث شود آســیا درهای خود را به روی تولیدکنندگان نفت 
آمریکایی بگشــاید و فروش آنها به بزرگترین منطقه مصرف کننده نفت در 
جهان را تقویت کند. شــرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی قیمت فروش 
رسمی نفت به همه مناطق جهان برای بارگیری محموله ها در ژوئن را افزایش 
داد اما بزرگترین افزایش قیمت برای آسیا بود که مقصد عمده صادرات این 
شــرکت است.آرامکو قیمت عرب ایت برای منطقه آسیا را شش دار و ۱۰ 
سنت در هر بشکه افزایش داد و به این ترتیب قیمت این گرید نفتی اکنون 
۲۰ سنت گرانتر از شاخص قیمت منطقه ای عمان/دوبی است. قیمت فروش 
همه گریدهای نفتی عربســتان سعودی در ژوییه به مقصد آسیا بین ۵.۶۰ 
دار تا ۷.۳۰ دار در هر بشکه افزایش داشته است در حالی که معامله گران 
و پاایشــگاه ها پیش بینی کرده بودند قیمت فروش این کشور حدود چهار 
دار در هر بشــکه افزایش پیدا کند. خریداران در آمریکا، منطقه مدیترانه و 
شمال غربی اروپا هم باید پول بیشتری برای نفت عربستان سعودی بپردازند.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، اعام کرد که 
این افزایش قیمت نشانه بهبود تقاضای جهانی برای نفت است.این افزایش 
قیمت در پی توافق شــنبه هفته گذشــته اوپک پاس برای تمدید کاهش 
تولیــد ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را به مدت یک مــاه دیگر تا پایان ژوییه 
اعام شد. اعضای این گروه در واکنش به سقوط شدید قیمت نفت برنت در 
آوریل توافق کرده بودند کــه تولیدش را در ماههای مه و ژوئن مجموعا به 
میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود کند.عربستان سعودی و متحدانش 
شــامل کویت و امارات متحده عربی اعام کرده بودند که در ژوئن کاهش 
تولید ۱.۱۸ میلیون بشکه در روز را عاوه بر کاهش تولید اوپک پاس انجام 
خواهند داد که سهم عربستان سعودی از این کاهش داوطلبانه یک میلیون 
بشکه در روز بود. اما وزیر انرژی عربستان سعودی اعام کرد که این کاهش 
داوطلبانه در ژوییه ادامه نخواهد یافت و با توجه به بهبود جهانی تقاضا برای 

نفت، این کشور مطابق با سهمیه اش نفت تولید می کند.

راه اندازی طرح انتقال مکالمات بیسیمی روی 
بستر دیتا در شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از اجرای طرح 
رویپ) Radio Over IP ( خبر داد و گفت: با استفاده 
از این طرح می توان بین دو نقطه جغرافیایی در بستر دیتا 
ارتباط آنالوگی بیسیم ایجاد کرد. به گزارش روابط عمومی، 
 Radio Over IP یا ROIP:سید مصطفی علوی، افزود
سرویس انتقال مکالمات رادیویی )بی سیم( بر بستر شبکه IP می باشد که این امر 
با کمک یک تجهیز مبدل )GateWay( انجام می گردد و سیگنال های رادیویی 
اعم از صدا و دیتا بصورت بسته های دیجیتال از طریق بستر IP ارسال و دریافت می 
گردد. وی، مزایای این طرح را قابلیت اطمینان بیشتر، هزینه کمتر، قابلیت استفاده 
مشــترک از بستر IP بجای راه اندازی دکل های مخابراتی عنوان کرد و گفت: فن 
آوری رویپ)RoIP(  ارزان ترین راه برای اتصال سیستم های رادیویی آنالوگ است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه با استفاده از زیرساخت های 
موجود در شرکت از جمله؛ بستر LAN، وایرلس و سیم کارت این فناوری قابل پیاده 
سازی است، افزود: در صورتی که این فناوری به روش رله مخابراتی انجام می گرفت 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله دو نقطه مبدا و مقصد، نیاز به تجهیزات سخت 
افزاری نظیر دستگاه های تکرار کننده، دکل های مخابراتی، آنتن و مکان اختصاصی 
برای نصب دکل ها و... می بود که عاوه بر هزینه های نصب و راه اندازی، نگهداری 
از این تجهیزات نیز مستلزم صرف وقت، نیروی انسانی و هزینه زیادی می شد.علوی، 
بیان داشت: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت، با هزینه ی حدود ۵ میلیون 
تومان در شهرستان شهرضا انجام شده است و تا پایان سال جاری سایر شهرستان 
ها نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله آنها تا اداره مرکزی شرکت گاز استان 

اصفهان انجام خواهد شد.

معــاون وزیر نیرو در امــور انرژی های 
تجدیدپذیر گفت: تــا این لحظه حتی 
یک مگاوات بــرق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر صادر نشــده اســت اما در 
ســال جاری اولین گام صادرات برق از 
طریق تجدیدپذیرها برداشــته خواهد 
شــد.محمد ســاتکین روز گذشته در 
نشســتی خبری در پاســخ به ســوال 
ایســنا درباره آخرین وضعیت صادرات 
انرژی هــای تجدیدپذیر  برق از طریق 
اظهــار کرد: وزیر نیرو اجــازه صادرات 
برق تجدیدپذیرها را صادر کرده اســت 
تا برای سرمایه گذاران این بخش تشویق 
محســوب شــود، اما معتقدم که باید 
اختیار صادرات در دســت توانیر باشد، 
چرا که بایــد برنامه ریزی ها به گونه ای 
پیــش رود که بتوان به توانیر به عنوان 
یک منبع مطمئن برق حساب کرد.وی 
با تاکید بر این که ممکن است در زمانی 
نور خورشــید و یا باد کافی برای تولید 
برق تجدیدپذیر وجود نداشــته باشد، 
تصریح کرد: برای صادرات باید به یک 
منبع مطمئن که شبکه برق است تکیه 
کرد، به همین دلیل نباید این اختیار از 
مجموعه توانیر خارج شود.معاون وزیر 
نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر در 
پاســخ به سوال دیگر ایســنا مبنی بر 
لزوم توجه بــه بخش خصوصی داخلی 
تجدیدپذیر  انرژی هــای  موضــوع  در 
اظهــار کرد: تمــام قراردادهایی که در 
حوزه تجدیدپذیرها منعقد می شــود با 
شرکت های ایرانی اســت و از آنجا که 
ریال پرداخت می کنیم، تنها می توانیم با 
شرکت های ایرانی قرارداد منعقد کنیم 
امــا در این بین برخی از شــرکت های 
ایرانی ممکن اســت پشتیبان خارجی 
داشته باشند، به همین دلیل تاش ما 
این است که از این طریق بتوانیم سرمایه  
گذاران خارجی را جذب کنیم.ساتکین 
در بخش دیگــری از صحبت های خود 
درباره این که آیا می توان از انرژی های 

تجدیدپذیــر بــه جــای نیروگاه های 
فرسوده استفاده کرد، گفت: سبد انرژی 
همیشه ترکیب شده و مجزاست و نباید 
ســبدهای انرژی را با یکدیگر مقایسه 
کرد. هیچ کــدام از انرژی های موجود 
نباید جایگزین یکدیگر شوند چراکه هر 
کدام بازی خود را دارند و نقش آفرینی 
آنها متفاوت اســت.وی با بیان این که 
انرژی ها تجدیدپذیر در این مدت تحت 
تاثیر تحریم قرار گرفته اند، اظهار کرد: 
در حال حاضر تحریم بخش اقتصادی، 
بانکــی و ارزی ما را تحــت تاثیر قرار 
داده اســت به طوری که حتی دارو نیز 
تحریم شده اســت؛ به همین دلیل در 
این شــرایط نمی توان گفت انرژی های 
تجدیدپذیر از این مساله تاثیر نگرفته اند.

جهان  بادخیز  حوزه های  بزرگترین 
در شرق کشور

معــاون وزیر نیرو در امــور انرژی های 
تجدیدپذیر با اشــاره به پتانسیل های 
بــاای ایــران در حــوزه انرژی هــای 
تجدیدپذیر گفت: در حــال حاضر در 
حوزه شرق کشور بزرگترین حوزه های 
بادخیز جهــان را با ظرفیــت بیش از 
۴۰ مــگاوات داریــم به همیــن دلیل 
در تاش هســتیم که بــا حمایت های 
زیــادی کــه از بخــش خصوصی در 
ســاخت تجهیزات و ســرمایه  گذاری 
داریــم سیاســت گذاری های نوینی را 
اجرایــی کنیم.وی با تاکیــد بر این که 
قصد داریم در بخش سرمایه گذاری تنها 
منوط به دریافت عوارض برق نباشیم و 
روش هــای جدیدی از جمله روش های 
تشــویقی را مدنظر قرار دهیم، تصریح 

کرد: پژوهش محوری و توسعه فناوری 
در دستور کار ساتبا قرار گرفته است و 
برنامه بلندمدت ما این است که منابع 
مالــی جدیدی را به جــز عوارض برق 
تعریف کنیم تــا از ظرفیت های بالقوه 
کشور برای توسعه انرژی پاک استفاده 
شود.ســاتکین با اشــاره به شناسایی 
هسته های جدید باد در کشور با توجه 
به تغییر اقلیم اظهار کرد: از سال ۱۳۸۳ 
تا ۱۳۹۵ به مدت ۱۲ سال در شناسایی 
پتانســیل های بــادی ایــران پژوهش 
صورت گرفته است و در این زمینه سه 
کانال بســیار ویژه در شرق ایران داریم 
که بخشــی از آن مربوط به شمال زابل 
با قابلیت احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
بادی است.به گفته معاون وزیر نیرو در 
امور انرژی های تجدیدپذیر یکی دیگر از 
این کانال ها، کانال خواف است که یکی 
از بی نظیرترین بادهای جهان را به خود 
اختصاص داده و این کانال پتانســیل 
توسعه بیش از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه را 
دارد، پروژه ۵۰ مگاواتی در این منطقه 
کلنگ زنی شــده و قابلیت احداث چند 
هزار مگاوات نیروگاه بادی را داراســت. 
عاوه بر این منطقه بادی دورو نیز یکی 
دیگــر از کانال های مطرح در این حوزه 
است که پروژه ۵۰ هزار مگاواتی در این 
منطقه کلنگ زنی شده و قابلیت احداث 
چند هزار مگاوات نیروگاه بادی را دارد.

ایــران ظرفیت ایجــاد اطلس در 
کشورهای همسایه را دارد

وی با بیان این که با همکاری شــرکت 
آلمانی یکــی از دقیق ترین اطلس های 
ایران را تهیــه کرده ایم، اظهار کرد: این 

اطلس در مناطق مرزی و حتی تا خاک 
افغانســتان نیز دامنه شناسایی دارد و 
شاید در آینده پروژه های مشترکی بین 
ایران و افغانستان شکل بگیرد تا بتوانیم 
این اطلس را در آن کشور ایجاد کنیم و 
تخصص در این حوزه را به کشــورهای 
همســایه انتقال دهیم.ساتکین با اشاره 
بــه ظرفیت نصــب شــده انرژی های 
تجدیدپذیــر گفت: در حال حاضر ۸۲۴ 
مگاوات انــرژی تجدیدپذیــر در ایران 
نصب شــده و با توجه به ســرعتی که 
در این ســال ها برای توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر داشته ایم، می توانیم بگوییم 
که روند چندان کند نبوده و توانسته ایم 
طی چنــد ســال اخیــر حمایت های 
تشــویقی برای ســرمایه  گذاران بخش 
خصوصــی انجام دهیم بــه طور مثال 
بــرق ۸۰ تا ۱۰۰ تومانی را هر کیلووات 
۱۰۴۰ تومان خریداری می کنیم تا مردم 
تشویق به سرمایه  گذاری در این بخش 

شوند.

عبور ظرفیت تجدیدپذیرها از 1000 
مگاوات 

به گفتــه معــاون وزیر نیــرو در امور 
انرژی های تجدیدپذیر در ســال ۱۳۹۹ 
نیز ۳۲۰ مــگاوات دیگر به این ظرفیت 
اضافه خواهد شد و به این ترتیب از مرز 

۱۰۰۰ مگاوات عبور خواهیم کرد.
وی در باره تحقق توسعه تجدیدپذیرها 
بــه ۵۰۰۰ مگاوات گفت: رســیدن به 
این عدد به ســرعت قابل تحقق نیست 
امــا این که در عرض یک ســال، صدها 
مــگاوات وارد مدار می شــود، با توجه 
به شــرایط تحریم یک کار قابل توجه 
است. عاوه بر این در حال حاضر ۸۸۰ 
مگاوات پروژه نیز برای احداث وارد شده 
است که از این میزان بین ۳۲۰ تا ۴۰۰ 
مــگاوات تا پایان ســال ۱۳۹۹ یا اوایل 
سال ۱۴۰۰ و مابقی نیز تا نهایتا ۱۴۰۱ 

انجام خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر

ظرفیت 840مگاواتی تولید 
انرژی تجدید پذیر
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول/ دوم( یک مرحله ای) به صورت نیمه فشرده (
نــوبت  اول  شماره مجوز : 1321 . 1399

  مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره/ مناقصه/نام مناقصه گزار

000ر000 ر004 ر31 ریال55476/028/851-33/06-م.س/99شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران :
  بر اساس حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیار های موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ، انجام میگردد.روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
دریافت اسناد

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

نشــانی : اهواز- بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ســاختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت A - اداره قراردادها - خدمات هماهنگی محل دریافت
قراردادها 061-34146525

نحوه دریافت
1-  ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار 000 /190 ریال به حساب شماره 4001114004020491  نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران

 )تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد( شــرکت ملی حفاری ایران .) شماره شــبا IR 520100004001114004020491 (  2-  درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر 
دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد
14 روز پس از آخرین روز دریافت استعام های  ارزیابی کیفی ) برای مناقصات نیمه فشرده(آخرین مهلت

)کاربرگ های استعام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات ازم شامل نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی میبایست در لوح فشرده تحویل گردد.
نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بااتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل تحویل

شماره تماس 34148569 – 34148580 -061

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
000ر000ر680 ر5 )پنج میلیارد وششصد و هشتاد میلیون ( ریال  مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی  

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شباIR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت 
عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
 

موضوع مناقصه :  تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی )گروه 6(

استانها
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رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی گزیده خبر

قاچاقچی جای واردکننده را گرفته است
رئیس کمیســیون قاچاق انجمن واردکننــدگان لوازم خانگی 
ضمن تشریح دایل افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: کاای 
قاچاق خا کمبود در بازار را پر کرده است از این رو باید دولت 
از واردکنندگان حمایت کند.حمیدرضا منصفی در مورد دایل 
افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی 
بیش از یک ســال است که ممنوع شــده، از این طرف هم با 
کمبود کاا در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی واردکنندگان 
رســمی کااهایی که با گارانتی و پرداخــت عوارض و مالیات 
اقدام به فعالیت می کردند با توجه به ممنوعیت واردات متوقف 
شده است و این مســاله منجر به کاهش عرضه کاای رسمی 
در بازار و بروز کمبود در بازار شــده اســت؛ زیرا بخشی از نیاز 
بازار از طریق واردات رسمی لوازم خانگی تأمین می شد.رئیس 
کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی افزود: یک 
بخشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید 
داخل و بخشــی از ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته 
این اســت که قبل از بسترســازی و ایجاد زمینه برای افزایش 
توان تولید داخل، واردات ممنوع شــد و عرضه کاای رسمی 
در بازار کاهش یافــت. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به 
جای اســتفاده از این فرصت، برخی با کــم کردن عرضه کاا 
به بازار باعث افزایش قیمت کااهای تولید داخل شــدند و این 
خائی که در بازار به دلیل کمبود کاا ایجاد شــده بود، بیشتر 
شــد.وی ادامه داد: در حال حاضــر واردکنندگان کاا ندارند و 
تولیدکنندگان داخلی نیز، قیمت کاایی که وارد بازار می کنند 
را معادل قیمت کااهای خارجی کرده اند؛ در حالی که باید حد 
عرف بازار را حفظ کنند تا ســهم بازار پر شود و مصرف کننده 

توان خرید داشته باشد.

قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی را گرفته اند
منصفی با بیان اینکه خأ بــازار را قاچاقچی پر می کند، تصریح 
کرد: کاای قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات 
اســت و قاچاقچی عوارض و مالیات هم بــه دولت نمی دهد، از 
ایــن رو قیمت کاا را دلبخواهی باا می بــرد. وقتی قیمت دار 
باا برود، قاچاقچی نــرخ کاا را افزایش می دهد اما وقتی قیمت 
دار کاهــش یابد دیگر نرخ کاا پایین نمی آید زیرا لوازم خانگی 
کاایی است که همیشــه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که 
به صورت غیررســمی کاا را وارد می کننــد این چرخه را ایجاد 
کرده اند.وی افزود: درســت اســت که ســتاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاا و ارز اقدامات مناســبی بــرای مقابله با قاچاق انجام 
داده اســت اما با توجه به کمبود کاا در بازار، ازم اســت دولت 
از واردکنندگان رســمی که کااهای با کیفیت و دارای گارانتی 
وارد می کردند حمایت و پشتیبانی کند؛ دولت حتی می تواند به 
صورت محدود یا سهمیه ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی 
بدهد؛ در این صورت هم قیمت هایی که قاچاقچیان روی کااهای 
بدون گارانتی عرضه می کنند شکســته خواهد شد و دیگر توزیع 
کااهای قاچاق مقرون به صرفه نباشد؛ هم خائی که در بازار به 
دلیل کمبود کاای باکیفیت وجود دارد، پر می شود؛ در این فاصله 
دولت می تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه افزایش و 

ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.رئیس کمیسیون قاچاق انجمن 
واردکنندگان لوازم خانگی در مورد تأثیر جریمه کردن متخلفان 
در بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: اگر صرف 
جریمه کردن باشــد درست نیست زیرا فرد جریمه می شود و در 
دفعه بعدی، فرد هزینه هایی که بابت جریمه داده اســت را روی 
قیمت کاا می گذارد تا آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم 

جریمه ها بازدارندگی ازم را ندارد.

تبدیل تقلبی کااهای بی کیفیت به کااهای برند
منصفی همچنین با اشــاره به کااهای تقلبی، اظهار داشــت: با 
توجه به قیمت لوازم خانگی، سودجویانی وجود دارند که کااهای 
بدون کیفیت را از چین و یا کااهای بدون کیفیت و دســت دوم 
را از کشــورهای اطراف به صورت ته لنجی یا ملوانی وارد کشور 
می کنند و در نقاط صفر مرزی یا حتی مرکز شــهرها، با تعویض 
کارتن و پاک های شناسایی و حتی درست کردن کارت گارانتی 
جعلــی، این کااها را با ظاهر و بســته بندی کاای برند و اصلی 
به فروش می رســانند؛ مثًا یک یخچال چینی بی کیفیت را به 
برندهــای معروفی همچون بوش، ال جی و … تبدیل می کنند و 
به عنوان مثــال اگر قیمت واقعی این یخچال ۱۰ میلیون تومان 
باشد، این کاا را به اسم و قیمت آن کاای برند می فروشند و سود 
بسیار زیادی بدست می آورند.وی افزود: سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، اتحادیه ها، تعزیرات و 
کلیه نهادهای درگیر با قاچاق کاا باید درسطح عرضه، جلوی این 
سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.منصفی گفت: بخش خصوصی 
با توجه به شناختی که از محصوات لوازم خانگی دارد می تواند با 
قرارگیری کنار بخش دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

قائم مقام مدیرعامل سایپا عنوان کرد:
متنوع سازی و افزایش ظرفیت خودروهای 

ساینا و تیبا از تیرماه سال جاری 
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در امور 
فروش و خدمات پس از فروش گفت: همزمان با توقف 
تولیــد پراید، ظرفیت تولید خودروهای تیبا و ســاینا 
افزایش  پیدا کــرده و همچنین محصوات جدید وارد 
خط تولید شــده اند.به گزارش سایپانیوز، مجید باقری 
در مراسم قرعه کشی طرح پیش فروش یکساله گروه خودروسازی سایپا با اشاره به 
اینکه تا پایان تیرماه، تولید آخرین مدل پراید متوقف خواهد شد، افزود: با خروج 
این خودرو از خط تولید، گر وه خودروسازی سایپا به سمت افزایش ظرفیت سایر 
خودروها از جمله تیبا و ســاینا خواهد رفت تا ســبد تولید محصوات این گروه 
خودروســازی متنوع شــود.وی تصریح کرد: در طرح پیش فروش یکساله گروه 
خودروسازی سایپا بیشترین استقبال مردمی از محصوات جدید بوده است.باقری 
تصریح کرد: از ابتدای ســال تاکنون خودروسازی سایپا ۸۰ هزار خودرو تحویل 

مشتریان داده که این رقم دو برابر آن چیزی است که امروز قرعه کشی می شود.

گروه بهمن عقد قرارداد همکاری با دانگ فنگ 
موتور را تکذیب کرد

گروه بهمن طی خبری با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر اخبار منتشر شده در 
فضای مجازی، هر گونه همکاری با شرکت دانگ فنگ موتور )DFM( را تکذیب 
کرد.گروه بهمن اعام کرد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر عقد قرارداد همکاری گروه 
بهمن و دانگ فنگ موتور، به استحضار می رساند، این شرکت هیچ گونه مذاکره 
ای جهت همکاری با شرکت دانگ فنگ موتور )DFM( انجام نداده است و برنامه 
تولید هیچ گونه از محصوات آن را در دست اقدام ندارد.در این خبر تصریح شده، 
 )DFM( کلیه اخبار مذاکرات گروه بهمن با نمایندگان کمپانی دانگ فنگ موتور
در خصوص برنامه تولید محصوات این نشان چینی در خطوط تولید داخلی کذب 
بوده و افراد می توانند جهت آگاهی از هر گونه اخبار جدید در خصوص شــرکت 
های گروه بهمن، تنها به ســایت رســمی شرکت و خبرگزاری های معتبری که 

انعکاس دهنده بیانیه های رسمی شرکت می باشند، مراجعه نمایند.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛
آغاز بررسی علت آتش سوزی لنج های صیادی

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از مهار آتش ســوزی ۸ فروند لنج صیادی در 
بندر کنگ با حضور تیم آتش نشانی بنادر و دریانوردی بندرلنگه از دریا و خشکی 
پس از ۵ ساعت تاش خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه درباره عملیات 
اطفاء حریق ۸ فروند لنج صیادی در بندر کنگ افزود:در پی حادثه آتش سوزی ۸ 
فروند لنج صیادی پهلو گرفته در بندرکنگ و تماس با مرکز هماهنگی جستجو 
و نجات دریایی، تیم های امداد و نجات، شناور ناجی،  قایق همیار و آتش نشانی 
اداره بنــادر و دریانوردی بندرلنگه و همچنین با فراخوانی از آتش نشــانی های 
شهرداری بندرکنگ و بندرلنگه، فرودگاه و منطقه پنجم ندسا، از خشکی و دریا 
راس ســاعت ۲۲:۴۰ مورخ ۲۲ خردادماه ۹۹ به محــل اعزام  و پس از تاش ۵ 
ســاعته آتش سوزی در ســاعت ۴ بامداد  به شکل کامل مهار شد. مدیر بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه گفت: یک فروند لنج صیادی در غرب حوضچه به دایلی که 

درحال بررسی است .

بهره مندی استان گلستان از سرویس 
اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری 

زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های استان گلستان توسعه و ارتقاء یافته 
است.طی گفتگویی با آنه محمد ایزدی رئیس اداره طرح و نظارت شبکه دسترسی 
معاونت شــبکه اقدامات انجام شــده در زمینه توسعه شبکه مخابرات در استان 
تشریح شــد.مهندس آنه محمد ایزدی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی 
استان در توسعه فیبرنوری گفت : زیرساختهای مخابراتی در تمامی شهرستانهای 
استان ارتقاء یافته است.وی گفت : در شهرستان گرگان تمامی  ادارات کل اعم از 
دادگستری ها و فرمانداری ها ،شرکت های خصوصی ، و همچنین در مسیر اصلی  
حد فاصل فلکه شهرداری تا اول سه راهی گلشهر وهمچنین از سه راهی گلشهر تا 
گلشهر ۲۹ ،   بستر فیبر نوری ایجاد شده و مشترکین و متقاضیان جدید و قدیم 
آن نقاط اعم از تجاری ، مسکونی و مجتمع های پزشکی و آزمایشگاهی میتوانند 
از اینترنت پر سرعت بر بستر فیبر نوری ، سرویس های اینترنتی را دریافت نمایند.

 بررسی افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
استیک در جلسه فردای ستاد تنظیم بازار

رئیس ســازمان حمایت از پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت استیک به 
ستاد تنظیم بازار و بررسی آن در جلسه فردا خبرداد و گفت: افزایش بیشتر از 
سوی تولیدکنندگان، منوط به ارائه صورتهای مالی است.در بازاری که بیشتر 
تولیدکنندگان درخواســت افزایش قیمت داشته و نرخ ها فعلی را به ضرر 
خود می دانند، تولیدکنندگان اســتیک نیز به عنوان یکی از قطعات مورد 
نیاز خودرو، درخواست افرایش قیمت خود را به انجمن مربوطه ارائه کردند.  
گفتنی اســت، انجمن صنفی صنعت تایر ایران نیز طی نامه ای به ســازمان 
حمایت درخواســت افزایش قیمت  بین ۱۰ تا 7۴ درصد که این رقم برای 

تایرهای رادیال سواری افزایش ۵۴درصد است، را پیشنهاد داده بودند.

معاون نیروی انسانی شرکت فواد مبارکه خبر داد:
سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی فواد 

مبارکه در پروژه های زیست محیطی 
عباس اکبری  معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فواد مبارکه به تشریح 
سیاســت های این شرکت در زمینه مســایل زیست محیطی پرداخت و گفت: 
مدیریت ارشد فواد مبارکه به مفهوم توسعه و تولید پایدار عمیقا معتقد است و 
از این منظر ، چشم اندازی را برای شرکت ترسیم و الزامات و شرایطی را تعیین 
می کند که در راستای مسئولیت ها و وظایف خود باید از منابع در اختیار خود به 
گونه ای استفاده کند که نسل های آینده در معرض تهدید قرار نگرفته و  بتوانند 
از تمام این منابع و امکاناتی که وجود دارد به صورت کامل و ســالم اســتفاده و 
بهره برداری کنند که این منابع به عنوان سرمایه های بین نسلی شامل آب، هوا،  
خاک و اقام معدنی که در اختیارمان اســت خواهد بود. وی ادامه داد:  همین 
رویکرد باعث شــده که فواد مبارکه از ابتدای راه اندازی تاکنون در  حوزه های 
آب، پسماند و خاک پروژه های مختلفی را تعریف کند و در هر پروژه ای مفاهیم 
و الزامات زیست محیطی را رعایت کند، به گونه ای که  الزامات را نه تنها در حد 
اســتاندارد، بلکه فراتر از آن نیز به اجرا در آورد.اکبری ادامه داد: در حال حاضر 
بسیاری از پارامترها و شاخصه های زیست محیطی فواد مبارکه توسط سازمان 
های نظارتی و زیست محیطی به صورت آناین کنترل می شود و در این زمینه 

سعی شده از تکنولوژی روز دنیا استفاده شود.

سرپرست وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( اعام کرد که ســازمان حمایت 
مجوز افزایش قیمــت ۲۰ درصدی لوازم 
خانگی نسبت به ســال گذشته را صادر 
کرده است. حســین مدرس خیابانی در 
حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم 
خانگی در کشور در حال حاضر متفاوت 
از قبل است و بخش عمده ای از این بازار 
به جز کولــر گازی از محل تولید داخل 
تامین می شــود،   تصریح کرد: در زمینه 
کولر گازی هم اخیرا سرمایه گذاری خوبی 
در یکی از واحدها انجام شده است.وی به 
بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم 
خانگی دو تا ســه برابــر وضعیت فعلی 
است، اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر رفع 
مشکل تولیدکنندگان به راحتی می توانیم 
بازار داخل را تامین کنیم و شکاف ناشی 
از خــروج کااهای خارجی از بازار در پی 
ممنوعیت واردات را پر کنیم.سرپرســت 

وزارت صمت تامین مواد اولیه کارخانجات 
را اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: 
نکته اول در زمینه لوازم خانگی تامین مواد 
اولیــه  افزایش تولید و عرضه و نکته دوم 
بحث تقاضا اســت. بخشی از فعاان این 
بخش به دلیل انتظارات تورمی از عرضه 
لوازم خانگی خودداری و کاا را می کنند. 
بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از انبارها 
و مراکــز نگهداری و همچنین نظارت بر 
قیمت ها در دستور کار نهادهای نظارتی 
از قرار گرفته است.مدرس خیابانی با بیان 
اینکه ســازمان حمایت در مقطع کنونی 
مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی 
را برای  لوازم خانگی صادر کرده،   تاکید 
کرد کــه در صورت افزایش قیمت بیش 

از میزان یاد شــده با آن برخورد می شود.
رایزنی با تولیدکنندگان برای تامین سبد 
اقام ضــروری لوازم خانگــی مورد نیاز 
اقشار هدفوی با بیان اینکه موضوع دیگر 
در دســتور کار رئیــس جمهوری توزیع 
لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار 
کرد: عمده مصرف کنندگان لوازم خانگی 
زوج های جوان و اقشار هدف شامل کسانی 
که تحت پوشــش سازمان های حمایتی 
هســتند که ســتاد تنظیم بازار در حال 
مذاکره با واحدهای تولیدی است که طرح 
ویژه ای برای تامین ســبد اقام ضروری 
کااهای لوازم خانگی در اختیار اقشــار 
هدف قرار گیرد.این مقام مسئول با بیان 
اینکه ظرفیت های تولید داخل به سرعت 

در حــال پر کردن محصــوات وارداتی 
هستند، از راه اندازی خط تولید تلویزیون 
با ظرفیت ســاانه 7۰۰ هزار دستگاه در 
یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.مدرس 
خیابانی با بیان اینکــه بازار کنونی لوازم 
خانگی تحت تاثیر شــاخص های کان 
اقتصادی ناشــی از نرخ ارز و تورم است،   
تصریح کرد: بخشــی از افزایش قیمت ها 
ناشی از افزایش نرخ دستمزد کارگران و 
هزینه های تولید طبیعی است و سرکوب 
قیمت ممکن نیست؛ در عین حال افزایش 
افسارگسیخته و خودسرانه قیمت ها نیز 
برای ما قابل قبــول نخواهد بود.به گفته 
وی  در بازار لوازم خانگی در حال حاضر 
مشکل تحریک تقاضا وجود ندارد،   چراکه 
تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمت ها 
قدرت خرید نیست، بنابراین باید با کاهش 
قیمت تمام شده بازار به گونه ای مدیریت 
شود که مردم بتوانند اقام مورد نیاز خود 

را تهیه کنند.

 افزایش قیمت 20 درصدی
 لوازم خانگی

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زیر را به پیمانكاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي 
دولت)ستاد( واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/03/26 مي باشد.

* آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1399/03/31
* آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/11

* زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 08:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/04/12
* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 22 

بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570 
* اطاعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

* دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
* هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* موضوع مناقصه : اجراي کلیه امور خدماتي و پشــتیباني مورد نیاز دفتر مرکزي شرکت و شهرکها و نواحي صنعتي استان اصفهان )شماره 
2099001281000013در سامانه ستاد()تجدید(

* مبلغ برآورد اولیه : 38.365.161.323ریال و براساس قیمت روز )اعتبار طرح غیر عمراني(
* مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 1.918.259.000 ریال

* رشته و پایه تشخیص صاحیت پیمانكاران: گواهي صاحیت از اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعي
* مدت اجرا:  12 ماه 

ول
ت ا

نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

انجمن صنایع پوشــاک در نامه ای به رئیس ستاد قاچاق 
کاا و ارز با اشاره به قاچاق ۲.۵ میلیارد داری پوشاک به 
کشور، جلوگیری از یورش قاچاق در این بخش را خواستار 
شــدند. انجمن صنایع پوشاک ایران در نامه ای به رئیس 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز خواستار کنترل واردات 
غیررســمی پوشاک به کشور شــدند. بخشی این نامه به 

شرح زیر است:

ریاست محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز
با نهایت احترام به استحضار حضرتعالی می رساند، به رغم 
آن که طی سالیان گذشته صنعتگران عرصه پوشاک کشور 
در پاســداری از منافع ملی هر چه در توان داشتند برای 
مبــارزه با قاچاق به کار گرفتند اما هنوز قاچاق پوشــاک 
تولید ایرانی را به اشکال گوناگون تهدید می کند و در انتظار 
موقعیتی اســت که سهم خود را در بازار ایران و چنبره بر 
ثروت ملی کشــور افزایش دهد. آمارهای رسمی کماکان 
میزان قاچاق پوشــاک کشور را ساانه به طور میانگین تا 
۲.۵ میلیــارد دار تخمین می زنند اما با قاطعیت می توان 
گفت که در سایه تغییر شکل یورش قاچاق به اقتصاد ایران 
ارقام بسیار بزرگتری چشم طمع به بازار کشور دوخته اند که 

پیروزی آنها بی شک تولید ایرانی پوشاک، تولید کنندگان 
و یاریگران آنها در نهادهای رســمی را زمین گیر و هزینه 
های زیادی را به منافع ملی کشــور تحمیل خواهد کرد. 
نمونه بارز این ماجرا در ســیبل قرار دادن بازار ایران برای 
ارسال محصوات پوشاک بنجل و پوشاک موجود در انبار 
از ســوی برخی کشورهای منطقه است که گمان می برند 
از این طریق، هم می توانند هزینه اســتهاک و فرسودگی 
محصوات تولیدی خــود را جبران کنند و هم با افزایش 
ضریب ســودآوری، آینده بهتری را باز هم برای خود رقم 
بزنند. فقط کافی اســت تا سری به بازار آناین بزنیم تا به 
خوبی چهره تغییر یافته قاچاق را در عرصه پوشاک انباری 

از سوی برخی کشورهای منطقه ببینیم.

یورش قاچاق به صنعت پوشاک
2.5 میلیارد داری واردات 
غیررسمی
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گزیده خبر

ترامپ: 
بهدورهجنگهایبیپایانخاتمهمیدهیم

رییس جمهوری آمریکا با طرح این ادعا که در حال خاتمه بخشیدن به دوره 
جنگ های بی پایان است، اظهار کرد: از این به بعد، هر زمان که بجنگیم، فقط 
می جنگیم که پیروز شویم.به گزارش گاردین، دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا باری دیگر ادعای ثابت نشــده خود را درخصوص منشأ ویروس کرونا 
تکرار کرد. او از ارتش این کشــور به خاطر کمک بــه مبارزه با کووید-۱۹ 
قدردانی کرد؛ ویروسی که طبق ادعای او، »از سرزمینی خارجی به نام چین 
می آید«.او این اظهارات را در جریان سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی 
در آکادمی نظامی ایاات متحده موســوم به »وســت پوینت« مطرح کرد. 
ترامپ گفت: این مهم ترین آکادمی نظامــی، بهترین بهترین ها، قوی ترین 
قوی ترین ها و شجاع ترین شجاع ترین ها را تربیت می کند. وست پوینت نماد 
جهانی شجاعت، وفاداری، فداکاری، نظم و ورزیدگی آمریکایی است.او بیان 
کرد: خطاب به ۱۱۰۷ نفری که امروز به جدیدترین افسران استثنایی ترین 
ارتش تاریخ برای شرکت در جبهه نبرد تبدیل می شوند، اینجا هستم تا درود 
آمریکا را اباغ کنم. از شــما به خاطر پاسخ به ندای ملت خود سپاسگزارم.

رییس جمهوری آمریکا اظهار کرد: ارتــش وجود دارد تا جمهوری و مبانی 
مستحکم سنگ بنای آن را حفظ کند: خانواده، خدا، کشور، آزادی و عدالت. 
در زمان آشفتگی ها، آنچه بیشتر اهمیت دارد، چیزی است که دوام می آورد.

او با بیان این که جنگ های طوانی کشورش باید پایان یابد، تصریح کرد: ما 
در حال خاتمه بخشیدن به دوره جنگ های بی پایان هستیم. از این به بعد، 
هر زمان که بجنگیم، فقط می جنگیم که پیروز شــویم.ترامپ تصریح کرد، 
کشورش پلیس جهان نیســت اما اگر آمریکایی ها مورد تهدید قرار گیرند، 

ایاات متحده بدون تردید وارد عمل خواهد شد.

مشاور اردوغان: 
احتماابرسرلیبیباروسیهبهتفاهم

برسیم
مشــاور رئیس جمهوری ترکیه اعام کرد، بسیار احتمال دارد که با روسیه 
بر ســر لیبی مانند سوریه، تفاهمی حاصل شود، مشــروط بر اینکه دولت 
طرابلس نیز موافقت کند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یاسین اوکتای، 
مشــاور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه ضمن بیان اظهارات 
مذکــور گفت، جزئیات تفاهم با دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
زمان مناسبی اعام خواهد شد اما موفقیت دولت توافق ملی لیبی، ترامپ را 
مجبور کرده به دیدگاه ترکیه درباره راه حل درگیری های لیبی نزدیک شود.

وی افزود: پیشتر سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعام کرده بود، اردوغان 
دیپلماسی فشرده ای با ترامپ و پوتین دارد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز 
به مذاکره با مقامات کشــورهای مختلف ادامه می دهد. در نهایت ما طرفدار 
راه حل سیاسی در لیبی هستیم و می دانیم که راه حل نهایی راه حل نظامی 
نیست. ما همچنان تاش خواهیم کرد تا زمینه ازم برای این امر فراهم شود.

پیش از این روســای جمهوری ترکیه و روسیه طی یک گفت وگوی تلفنی 
درباره ادامه عملیات نظامی در لیبی ابراز نگرانی کردند.

اردوغانبهعراقسفرمیکند
 »جاسم محمد جعفر البیاتی«، دبیر کل »جبهه ترکمانان عراق«  گفت 
که »رجب طیــب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه در آینده  نزدیک به 
بغداد سفر می کند. البیاتی در گفت و گو با خبرگزاری عراقی »المعلومه« 
اضافه کرد که در جریان ســفر اردوغان قرار اســت هفت موضوع مطرح 
شــود که مهمترین آن مسایل سوریه و آب رودخانه های مشترک است.

وی همچنین در باره سفر رئیس سازمان اطاعات و امنیت ترکیه )میت( 
به عراق گفت که این ســفر تایید نشده، اما با این وجود بیشتر سفرهای 
روسای دستگاه های اطاعاتی مخفیانه و با هدف طرح مسائل امنیت ملی 
مشــترک انجام می شــود. البیاتی اضافه کرد: حضور هیات های ترک در 
عراق به ویژه با توجه به تصمیم اردوغان به منظور سفر به بغداد در آینده  
نزدیک و بررسی مسایل مهم سیاسی، امری عادی است.وزیر اسبق عراقی 
توضیح داد: در مدت سفر رئیس جمهوری ترکیه، هفت موضوع مهم در 
دیدار با ســران ســه قوه عراق مطرح و بررسی خواهد شد که مهمترین 
آنها مساله سوریه، روابط اقتصادی، گشایش گذرگاه مرزی موصل، گروه 
»پ ک ک« )حزب کارگران کردســتان ترکیه( و همکاری های مشترک 
دو کشــور است.به گفته وی، سفر اردوغان به عراق احتماا در ماه آینده 

میادی انجام می شود. 

اکثریتیونانیهاازواکنشنظامیعلیه
ترکیهحمایتمیکنند

بر اســاس یک نظرســنجی جدید مشخص شــد که اکثریت یونانی ها از 
واکنش نظامی علیه ترکیه در صورتی که این کشور حقوق حاکمیتی آتن 
را در منطقه نقض کند، حمایت می کنند.به نوشته روزنامه گیریک سیتی 
تایمز، این نظرسنجی که توسط تلویزیون ورجینا انجام شد مشخص کرد 
که ۵۶ درصد از شرکت کنندگان از واکنش نظامی علیه ترکیه در صورت 
نقــض حق حاکمیت مرزهای دریایی یا زمینی یونان حمایت می کنند.در 
مجموع ۴۰ درصد از شرکت کنندگان نیز گفتند که از راه حل دیپلماتیک 
در این باره حمایت می کنند.۵۳ درصد از پاسخ دهندگان هم موافق بودند 
که یک تصمیم گیری متفق القول در میان قانونگذاران یونان بایســتی به 
اقدامات نظامی علیه ترکیه منجر شــود.در این نظرســنجی ۸۳ درصد با 
ایجاد حصار مرزی با ترکیه موافقت کردند.۱۱۰۰ تن باای ۱۷ ســال در 
این نظرســنجی که در بازه زمانی چهارم تا نهم ژوئیه برگزار شد، شرکت 
کردند.تنش ها بین ترکیه و یونان در هفته های اخیر و در پی مناقشــه بر 
ســر حق استخراج گاز در ساحل قبرس، نقض حریم هوایی یونان توسط 
ترکیه، مناقشــه بر سر مرزهای مشــترک و تصمیم ترکیه برای گشایش 
مرزهای زمینی در اواخــر فوریه ۲۰۲۰ به روی مهاجران و آوارگان برای 

ورود به یونان شدت گرفته است.
یونان گفته که به دنبال اســتفاده از نیــروی نظامی برای دفاع از حقوق 
و مرزهایــش در صورت لزوم اســت.وزیر دفاع یونــان اخیرا گفته بود: ما 
نمی خواهیم به آنجا برویم اما این را واضح می گوییم که هر آنچه در توان 
داریم برای دفاع از حق حاکمیتی خود به کار می گیریم.روز پنجشنبه نیز 
نخســت وزیر یونان گفت که اختافات کشــورش با ترکیه مشکلی برای 

اتحادیه اروپا نیز به شمار می رود.

کشتهوزخمیدرحملهداعشبهدیالی
یک منبع امنیتی از کشــته شــدن ۶ تن و زخمی شــدن ۶ تن دیگر در 
حمله داعشــی ها به استان دیالی در شرق عراق خبر داد.شعان الکاملی، 
از نیروهای پلیس دیالی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: داعشــی ها به 
یک منزل در روستای »دارا« در شهر خانقین در استان دیالی یورش برده 
و به ســاکنان این خانه تیراندازی کردند.الکاملــی اظهار کرد: این حمله 
منجر به کشــته شدن ۶ غیرنظامی و زخمی شــدن ۶ تن دیگر شد.این 
منبع در پلیس دیالی افزود: داعشــی ها پا به فرار گذاشــتند و نیروهای 
امنیتی نیز شــروع به پاکســازی منطقه کردند.در چند ماه اخیر حمات 
داعشی ها به ویژه در منطقه واقع در حدفاصل کرکوک و صاح الدین )در 
شمال( و دیالی )در شرق( مشهور به »مثلث مرگ« افزایش یافته اند.عراق 
سال ۲۰۱۷ بازپس گیری تمامی مناطق این کشور و پیروزی بر داعش را 
اعام کرد اما این گروه تروریســتی هنوز گروهک های مخفی در مناطق 

گسترده ای از عراق دارد و گهگاه حماتی را انجام می دهد.

 تهـدید خـواهر کـیم
خواهر رئیس کره شمالی بار دیگر همسایه جنوبی این کشور 
را قطــع ارتباط فرهنگی تهدید کرد.به گزارش یورونیوز، روز 
شــنبه ۱۴ ژوئن، کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون در 
بیانیــه ای خطاب به دولت کره جنوبــی تهدید کرد، پیونگ 
یانگ به زودی دفتر فرهنگی میان دو کشور که نماد ارتباط 
میان دو کره به شمار می رود را تعطیل خواهد کرد.به گزارش 
خبرگزاری رسمی کره شمالی، این تهدید خواهر کیم جونگ 
اون بــه دلیل آنچه پیونگ یانــگ فعالیت های ضد تبلیغاتی 
کره جنوبی در مرزهای دو کشــور و علیه دولت کره شمالی 
می خواند، طرح شده اســت.کیم یو جونگ، پیشتر همسایه 
جنوبــی خود را تهدید کرده بود در صورت تعلل ســئول در 
قطع کردن فعالیت های ضد پیونگ یانگ، کشورش به توافق 
نظامی که در سال ۲۰۱۸ میان دو کشور به امضا رسید خاتمه 
خواهد داد.کیم در بیانیه ای خود می نویســد: »با استفاده از 
اختیارات خود کــه از جانب مقام معظم رهبری و همچنین 
حزب و دولت دریافت کرده ام، دستور دادم در مقابله با دشمن 
}کره جنوبی{ اقدامات قاطعانه بعدی صورت پذیرد.«خواهر 
رئیس کره شــمالی، البته اشاره نکرده اقدامات پیونگ یانگ 

شامل چه سیاست هایی خواهد بود.ناظران سیاسی معتقدند 
کره شــمالی از عدم پیشرفت مذاکرات میان پیونگ یانگ و 
واشنگتن ناراضی اســت و با اعمال فشار بر همسایه جنوبی 
خود می خواهد به نحوی نارضایتی خود را به تصویر بکشــد.

بعد از گذشــت حدود ۲ سال از نخستین دیدار میان رهبران 
آمریکا و کره شمالی، همچنان تحریم های جهانی علیه پیونگ 
یانگ به قوت خود باقیســت و این کشور نتوانسته از دیدار با 
دونالد ترامپ، به منفعتی عملی در اوضاع سیاسی و همچنین 

فواید اقتصادی دست یابد.

سئول از پیونگ یانگ خواست به توافق ها پایبند باشد
کره جنوبی دیروز )یکشنبه( ساعاتی بعد از آنکه کره شمالی 
تهدید به منحل کردن یک دفتر ارتباط مشــترک دو کشور 
و دست زدن به اقدام نظامی علیه سئول زد، نشست امنیتی 
اضطراری تشکیل داده و در این نشست از کره شمالی خواست 
تا به توافق آشــتی منعقد شده بین دو کشور پایبند باشد.به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نگرانی وجود دارد که 
کره شــمالی به دنبال تداوم بن بست در مذاکرات هسته ای 

خود با آمریکا رو بــه اقدامات تحریک آمیز به هدف تقویت 
اتحاد داخلی و دریافت امتیازات از ســوی طرفهای خارجی 
بیاورد.ناظران می گویند کره شمالی در مواجهه با تحریمهای 
ســخت اعمال شــده تحت رهبــری آمریــکا و همه گیری 
کروناویروس نیاز مبرمی به کاهش تحریمها دارد.بر اســاس 
اعام کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، چونگ اوی-یونگ، 
مدیر امنیت ملی کره جنوبی، صبح دیروز نشستی اضطراری 
را از طریق ویدیوکنفرانس با وزیران امنیتی و ژنرالهای ارتش 
به هدف بحث درباره جدیدترین وضعیت موجود در شــبه 

جزیــره کره و گامهای احتمالی دولت در قبال آن داشــت.
وزارت اتحاد مجدد در دولت کره جنوبی که مسئول مدیریت 
روابط با کره شــمالی است بعدا تصریح کرد، هر دو کره باید 
در راســتای پایبندی به همه توافقاتــی که منعقد کرده اند 
تاش کنند. همچنیــن وزارت دفاع کره جنوبی هم به طور 
جداگانه گفت، از نزدیک ارتش کره شمالی را رصد و آمادگی 
نظامی سفت و سخت خود را حفظ می کند.هر دو وزارتخانه 
تصریح کردند، دولت کــره جنوبی »وضعیت فعلی را وخیم 

در نظر میگیرد«.

کارشناســان معتقدنــد، حملــه آمریکا بــه دادگاه 
بین المللی کیفری ارتش این کشــور را قادر می سازد 
تا از پاســخگویی و مسوولیت  جرایم جنگی فرار کند.

بــه گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، دونالد ترامپ آن 
دســته از مقام های دیوان بین المللی کیفری را که در 
تحقیقات یا محاکمه پرســنل آمریکایی دست داشته 
باشــند، تحریم اقتصادی می کند. ناظران سیاســی و 
نظامی آمریکا توضیح می دهند که چرا کاخ ســفید تا 
این حد مقابل نهادی که برای پاسخگو کردن مجرمان 
جنگی و کشــاندن آن ها پای میز عدالت تاش دارد، 
جبهه گرفته است.تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای 
تحریم اقتصادی نمایندگان این نهاد بین المللی مستقر 
در هلند )آی سی ســی( در واکنــش به تحقیق دادگاه 
بین المللی کیفری درباره اتهامات جرایم جنگی ارتش 
آمریکا و نیروهــای اطاعاتی آن و همچنین نیروهای 
مســلح افغان و طالبان در افغانســتان اتخاذ شد. این 
تحقیقات که مارس به جریــان افتاد، همچنین روی 
گزارش های شــکنجه در زندان های مخفی ســیا در 
لهســتان، رومانی و لیتوانی بین ســال های ۲۰۰۳ و 

۲۰۰۴ تمرکز دارد.

قربانیان تهاجم های آمریکا پیش قدم شوند
دولت ترامپ با توجیه تصمیمش برای تحریم  اعضای 
دادگاه بین المللی کیفری، ایــن فرض را مطرح کرده 
اســت که این نهاد »به طرز فاحشی ناکارآمد و فاسد« 
اســت. عاوه بر این، مایک پامپئــو، وزیر امور خارجه 
آمریکا اســتدال کرد، از نقطه نظــر قضایی، آمریکا 
نمی تواند هدف تحقیق آی سی ســی قــرار بگیرد چرا 
که واشنگتن هرگز با اساسنامه این سازمان )اساسنامه 
رم( موافق نبوده است.اســکات بنت، افسر سابق ارتش 
آمریکا و تحلیلگر مبارزه با تروریســم می گوید: ادعای 
ایاات متحده مبنی بر اینکه دادگاه بین المللی کیفری 
فاسد اســت و با انگیزه های سیاســی اقدام به پیگرد 

پرســنل نظامی آمریکا و متحدانش می کند، تاشــی 
کم توان برای تهمت زدن به یک ســازمان  بین المللی 
اســت که وقف حقوق بشر و حفاظت از جان انسان ها 
و حاکمیت کشورهاست.    او اشاره کرد که طرح تازه 
کاخ سفید ســاختار صنعت نظامی این کشور را قادر 
می سازد تا به جنگ های خارجی خودش ادامه دهد و 
در عین حال از تمام مسوولیت های اخاقی جرایمش 
در افغانســتان، عراق، لیبی و سوریه شانه خالی کند.

اســکات بنت از کشورهایی که »زیر چکمه های ارتش 
آمریکا درد کشیده اند« خواســت تا فورا اقدام قانونی 
در رابطه با جرایم جنگی آمریکا به اتهام »تهاجم غیر 
قانونی به کشورهای آن ها« انجام دهند. عاوه بر این، 
آن ها باید به سازمان ملل درخواست بدهند تا به لحاظ 
اقتصادی هر شــخص و تاجر آمریکایی دخیل در این 
قساوت ها تحریم شــود. او افزود، این نهاد بین المللی 
همچنین باید سیاســتمداران آمریکایــی دخیل در 
تهاجم های فراســرزمینی، شــامل جورج بوش، دیک 
چنی، دونالد رامسفلد، باراک اوباما، هیاری کلینتون 
و دیگران را به لحاظ کیفــری تحت پیگرد قرار دهد.

این تحلیلگر آمریکایی معتقد اســت: تنها توسط یک 
نهاد بین المللی متعهد به جلوگیری از حمله کشورها 
به دیگران و درگیری و جنگ اقتصادی و اطاع رسانی، 
جلوی ایاات متحده از تکرار این جنایات وحشــتناک 

علیه بشریت گرفته خواهد شد.

یک قانون برای من، دیگری برای شما
دنیل ازار، روزنامه نگار و نویســنده آمریکایی با تایید 
اظهارات بنــت می گوید: همانطور که او اشــاره کرد، 
آمریکا به رویکردی متوســل شــده است که می توان 
آن را اینگونــه توصیف کرد؛ »یک قانــون برای من، 
دیگری برای شما.«این روزنامه نگار آمریکایی ادامه داد: 
دســت کم از دهه ۷۰ میادی، آمریکا از حقوق بشر به 
عنوان ساحی برای توســعه بیشتر اهداف هژمونیک 

خود استفاده کرده است. آمریکا در عین حال با هرگونه 
تاشــی برای استفاده از این مساله به روشی که مغایر 
جاه طلبی آمرانه آمریکا باشــد، مخالفت کرده است.او 
می گوید، به نظر می رسد که »هژمونی آمریکا نمایانگر 
خیرخواهی فوق العاده در چشــم ایاات متحده باشد« 
بنابراین »شکنجه و امثال آن تا زمانی مجاز می شود که 
به پیشبرد آنچه واشنگتن به عنوان آرمان نهایی بشر 
می خواند، کمک کند و این آرمان سلطه آمریکایی کامل 
و جامع است.«کارن یو. کویاتکوفسکی، کلنل بازنشسته 
نیروی هوایی آمریکا با دیدگاه این کارشناسان موافق 
است. او می گوید: زمانی که امپراتوری آمریکا که اکنون 
در یک انقباض آشکار و افول احتمالی غیرقابل برگشت 
به سر می برد، مورد انتقاد قرار گیرد یا با تبلیغات منفی 
روبرو شود، با حمله و مشروعیت زدایی از آژانس یا منبع 
اطاعات واکنش نشــان می دهد.به گفته او، سیاست 
خارجی آمریکا به »فاجعه« تبدیل شده است، خصوصا 
از زمان فروپاشی شــوروی در ۱۹۹۱ که واشنگتن به 
عنوان تنها هژمون ظهور کرد. سیاستگذاران آمریکایی 
به خوبی از نقص های استراتژی خارجی آمریکا مطلع 
هستند و گرچه از نتیجه خرســند نیستند، »افشای 
این جزئیات واقعی از آن همه شکست ها را تقریبا یک 
حمله وجودی به کارشان می بینند.«دیوان بین المللی 
کیفری به تصمیم ترامپ تاخته اســت. این دادگاه در 
بیانیه ای گفت: »این حمات تاشــی غیر قابل قبول 
برای مداخله در حاکمیت قانــون و رویه های قضایی 
این دادگاه اســت.«این دادگاه گفــت که تحریم های 
»بی ســابقه« آمریکا »تاش مشترک ما برای مقابله با 
مصونیت )در برابر جرایم جنگی( و اطمینان از پاسخگو 
کردن مســببان فجایع جمعــی را تضعیف می کند.« 
در ادامه این بیانیه آمده اســت: »حمله به آی سی سی 
همچنین به معنی حمله به منافع قربانیان جرایم فجیع 
اســت، در حالی که این دادگاه آخرین امید خیلی از 

آن ها برای اجرای عدالت است.«

فرار از پاسخگویی به شیوه آمریکا

»بحران لیبی این روزها شاهد یک رقابت 
متشــنج میان دو هم پیمان سیاسی و 
نظامی اســت؛ چراکه هر یک از طرفین 
درگیر لیبی تاش می کنند مواضع خود 
را بهبود ببخشــند و بیشــترین میزان 
دســتاوردها را برای تقویت مواضع خود 
در هر مذاکرات آتی به دســت بیاورند. 
به همین دلیل نبرد کنونی شــهر سرت 
میــان نیروهای دولت وفــاق ملی مورد 
حمایــت ترکیه و نیروهای موســوم به 
»ارتــش ملی لیبی« تحــت امر خلیفه 
حفتــر و مــورد حمایت مصــر، امارات 
و فرانســه حرف آخــر را در ایــن باره 
می زنــد.« عبدالباری عطوان، ســردبیر 
روزنامه مســتقل رأی الیوم در تحلیلی 
درباره بحران لیبی و نقش کشــورهای 
خارجی در آن نوشــت: شهر راهبردی 
ســرت مهم ترین دروازه برای نیروهای 
حفتر و دولت وفاق ملی اســت که پس 
از موفقیت در پایــان دادن به محاصره 
طرابلس و بازپس گیری ترهونه درصدد 
به دست گرفتن کنترل این شهر است.

رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه که حاکــم دوفاکتوی غرب لیبی 
اســت، اخیراً تأکید کرد، تــا زمانی که 
هم پیمانانش کنترل شــهر ســرت را 
به دســت نگیرند، نه مذاکرات سیاسی 
وجود خواهد داشت و نه آتش بس اعمال 
خواهد شد. این اظهارات بیانگر مخالفت 
و یا بی توجهی او بــه ابتکار عمل قاهره 
برای حل و فصل همه جانبه بحران لیبی 
است؛ چراکه شهر سرت از جهتی دروازه 
شرق یعنی محل قرار گیری میادین نفت 
و گاز و ذخایر اصلی آن بوده و از ســوی 

دیگــر کلید جنوب یعنــی محل پایگاه 
هوایی »الجفره« و مخزن آبی لیبی است.

جاه طلبی های اردوغان تنها در دستیابی 
به بیشترین ســهم ممکن از نفت و گاز 
لیبی محدود نمی شود، بلکه تقویت نفوذ 
سیاســی و نظامی ترکیه در لیبی را نیز 
شامل می شــود. گزارش روزنامه »ینی 
شفق« نزدیک به حزب عدالت و توسعه، 
حزب حاکم در ترکیه درباره طرح آنکارا 
برای ایجاد دو پایگاه نظامی در لیبی؛ یک 
پایگاه هوایی در پایگاه »عقبه بن نافع« 
)الوطیه( در جنوب غربی طرابلس و یک 
پایگاه دریایی در شــهر مصراته گویای 
همین مسأله ست.نیروهای ترکیه مجهز 
به ناوچه ها و تجهیزات نظامی ســنگین 
و هزاران جنگنــده و هواپیماهای بدون 
سرنشین عما در میادین نبرد در لیبی 
حضور دارند و اکنون سؤال این است که 
آیا کشورهای همسایه لیبی مانند الجزایر 
و تونــس در غرب و مصر در شــرق این 
سیاست که حضور ترکیه آن را تحمیل 
کرده اســت، خواهند پذیرفت یا از نظر 
سیاسی و شــاید از لحاظ نظامی با آن 
مقابله خواهند کرد؟مداخله نظامی ترکیه 
در لیبی بــا حمایت از دولت وفاق که از 
سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته 
شــده عامل تمامی شکست های بزرگ 
خلیفه حفتــر و نیروهــای او در غرب 
لیبی اســت و چه بســا منجر به خروج 

کلی او از صحنه سیاســی این کشــور 
شــود، به ویژه پس از آنکه اخیراً هشت 
گور جمعی در ترهونه کشــف شــد که 
ده ها جسد ازجمله اجساد چند خانواده 
کامل را در خود جــای داده اند که پس 
از شکنجه اعدام شده اند. درحال حاضر 
انگشت های اتهام به سمت خلیفه حفتر 
و نیروهای او نشــانه رفته و این جنایت 
جنگی حالتی از ترس را در میان ناظران 
سازمان ملل ایجاد کرده است تا جایی که 
باعث شده است آنها خواستار تحقیقات 
گسترده برای مشــخص شدن جزئیات 
این اعدام ها و تحویل عامان آن به دیوان 
کیفری بین المللی به عنوان جنایتکاران 
جنگی بشوند.عبد المجید تبون، رئیس 
جمهوری الجزایر که به شــدت نسبت 
به تحوات بحــران لیبی و حضور بیش 
از ۱۲ هزار نظامی و جنگجوی تندرو در 
نزدیکی مرزهای غربی کشــورش نگران 
اســت، برای نخستین بار برای همکاری 
با کشــورهای همسایه لیبی یعنی مصر 
و تونس به منظور دســتیابی به یک راه 
حل بــرای بحران لیبی اعــام آمادگی 
کرد. او اخیــراً در کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: خونی که در لیبی ریخته می شود 
خون لیبیایی اســت نه خون کسانی که 
نیابتی می جنگند و الجزایر درصدد توقف 
ریختن این خون ها و حل و فصل سیاسی 
این بحران اســت نه نظامی.تبون با این 

اظهارات به هدف زد و نســبت به دچار 
شدن لیبی به سرنوشت سومالی هشدار 
داد.این موضوع نیز درخور توجه اســت 
که تبون شــنبه با عقیله صالح، رئیس 
پارلمان طبرق )شــرق لیبی( به تنهایی 
و بــدون حضور خلیفه حفتر دیدار کرد؛ 
موضوعی که به دلیل حمایت قابل توجه 
قبیله ای از عقیله صالح و »مشروعیت« 
سیاسی اش، به شکل غیر مستقیم بیانگر 
به رســمیت شناختن وی به عنوان یک 
رهبر و یا نماینده شــرق لیبی است. اما 
مهمتر از این دیدار ، اظهارات ماه گذشته 
میــادی صالح و اعام خــود به عنوان 
فرمانــده کل نیروهای ارتش ملی لیبی 
است.ورود الجزایر به خط بحران لیبی و 
اعام آمادگی رئیس جمهوری آن برای 
همکاری با مصر و تونس برای دستیابی 
به یک راه حل سیاسی و پایان دادن به 
بحران لیبی شــاید مهم ترین تحول در 
این زمینه باشــد، چراکه توافق این سه 
کشــور می تواند توازن قدرت را از نظر 
سیاسی و نظامی را تغییر دهد.بسیاری 
از کارشناسان معتقدند که خروج خلیفه 
حفتــر از صحنه لیبی بــه نفع رقیب او 
یعنی عقیله صالح است. این مسأله درباره 
فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاقملی 
نیز صــدق می کند؛ او اگرچــه عمًا از 
محاصره طرابلس توســط حفتر خاص 
شــده اســت اما حکم وی تنها منحصر 
به محیط دفترش اســت.رقابت میان دو 
راه حل نظامی و سیاســی که در ابتدای 
این یادداشت به آن اشاره شد طی روزها 
و هفته های آتــی و به ویژه پس از ورود 

الجزایر سخت تر خواهد شد.

تحلیل-رای الیوم
سرانجام لیبی چه خواهد شد؟
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فناوران یکی از شرکت های فعال در حوزه تولید فرش های ماشینی 
با آنتی باکتریال کردن محصوات خود موفق به صادرات فرش های 
تولیدی به برخی کشــورهای اروپایی و آســیایی شــدند. یکی از 
بزرگترین واحدهای تولیدکننده نخ پلی اســتر فیامنت در صنعت 
فرش ماشینی کشور است و با انجام تحقیقات دانش محور و ارتباط 
مستمر با مراکز پژوهشی در چند سال گذشته، موفق به تولید انواع 
نخ پلی استر آنتی باکتریال برای استفاده در صنعت نساجی و تولید 
فرش های ماشینی آنتی باکتریال با استفاده از فناوری نانو شده است. 
فرش های تولیدشــده با این نخ ها از خواص آنتی باکتریال برخوردار 
بوده و به دلیل اســتفاده از نانومواد، رشــد باکتری و کپک در این 

فرش ها به شدت کاهش یافته و بسیار سامت محور هستند. 

یک شــرکت ژاپنی، پیش فروش اســکیت بردی را آغــاز کرده که 
ابعاد یک لپ تاپ را دارد. شــرکت ژاپنــی "کوکوآ موتورز" که پنج 
سال اســت برای ساخت اسکیت برد خود موسوم به "واککر" تاش 
می کند، ســرانجام پیش فروش آن را در ژاپن آغاز کرده اســت. این 
پلتفرم الکتریکی قابل حمل، نوعی اسکیت برد به اندازه یک لپ تاپ 
۱۳ اینچی اســت. ظاهر واککر از سال ۲۰۱۵ تاکنون تغییر زیادی 
نیافته و فقط موتور آن اصاح شده است. این اسکیت برد اکنون دو 
حالت راندن را شــامل می شود. هنگامی که واککر در حالت ورزشی 
قرار می گیرد، با سرعت ۱۶ کیلومتر در ساعت و در حالت معمولی، با 
سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت کار می کند. این پلتفرم، از فیبر کربن 

و آلومینیومی که برای ساخت هواپیما به کار می رود.

آلفابت در نظر دارد با اســتفاده از خدمات پهپاد خود به دانش آموزانی 
که به دلیل شــیوع "کرونا ویروس" به مدرسه نمی روند، کتاب برساند. 
بــا توجه به ادامه شــیوع کروناویروس، مــدارس و کتابخانه ها تعطیل 
هســتند و دانش آموزان نمی توانند کتاب های جدید تهیه کنند. در این 
راســتا آلفابت قصد دارد با اســتفاده از پهپادهای خود به دانش آموزان 
"کریستینسبورگ")Chrisiansburg( ویرجینیا کتاب تحویل دهد. 
این ابتکار توســط "کلی پاســک" یک کتابخانه دار که ابتدا این ایده را 
به گوگل پیشــنهاد داد، اداره می شــود.دانش آموزان کریستینسبورگ 
می توانند درخواســت خود برای دریافت کتاب را به مدارس ارائه دهند 
تا ســپس کلی پاســک کتاب ها را با پهپادهای تحویل بسته "شرکت 
"وینگ")Wing( که زیرمجموعه شرکت "آلفابت")Alphabet( است.

فرش های آنتی باکتریال ایرانی در 
کشورهای اروپایی و آسیایی

اسکیت برد الکتریکی که به 
اندازه یک لپ تاپ است

 تحویل کتاب به دانش آموزان 
با پهپاد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دریاچه ای به رنگ صورتی؛ دریاچه مهارلو در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز

تویوتا سربلند در بحران هایی همچون شیوع کرونا
در خال جلســه ساانه ســهامداران تویوتا، آکیو تویودا مدیرعامل این خودروساز ژاپنی اعام کرد این شرکت در زمان همه گیری های 
ویروسی آتی سودده باقی خواهد ماند و از درس هایی که در بحران ها آموخته استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین با ارائه راهکارهایی 
که پرداخت اقساط مشتریان را به تعویق می اندازد به آن ها کمک خواهد کرد. تویوتا همانند برخی از رقبا دارای خطوط اعتباری بانکی 
بوده و اگرچه ژاپن وضعیت اضطراری در قبال کووید ۱۹ را باا برده اما این ویروس آسیب قابل توجهی به بسیاری از شرکت های کوچک 
از جمله یکی از تأمین کنندگان تویوتا زده اســت. این شــرکت کوچک هفته پیش اقدام به نهایی کردن ورشکستگی خود کرده است. 
تویوتا گفته است: اگر پیروز نشویم نخواهیم توانست این صنعت و کشور را حمایت کنیم. ما امروز با آنچه که در زمان بحران مالی انجام 
می دادیم متفاوت هستیم. ژاپنی ها هنوز هم برنامه هایی برای تولید ساانه ۳ میلیون خودرو در ژاپن دارند. مدیر منابع انسانی تویوتا گفته 
علیرغم اینکه تولید در برخی کارخانه ها به صورت موقتی تعطیل بوده اما این برند همچنان به اهداف خود پایبند است. این خودروساز 
خوش نام ژاپنی انتظار دارد با کاهش ۸۰ درصدی سود خود روبرو شود که کمترین میزان طی ۹ سال اخیراً است. تویوتا سود عملیاتی 

۵۰۰ میلیارد ینی )۴.۷ میلیارد دار( را در سال مالی منتهی به مارس هدف قرار داده است. 

فیفا به داد تیم های ایرانی رسید
اصاحات جدید فیفا درباره زمان نقل و انتقاات فصل جدید، کمک بزرگی برای تیم های ایرانی و آماده سازی برای فصل آینده است. پیش 
از این فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( بدون توجه به عقب افتادن مسابقات فوتبال که احتماا تا پایان تابستان به طول می انجامد، زمان 
نقل و انتقاات را بدون تغییر اعام کرد. طبق اطاعیه قبلی فیفا، فصل نقل و انتقاات از ۱۱ تیر تا ۱۱ شهریور بود و تیم ها می توانستند 
در این تاریخ، بازیکنان جدید خود را به خدمت بگیرند و برای فصل آینده فوتبال باشــگاهی در دنیا برنامه ریزی کنند که اعام نســخه 
همیشگی برای سال جاری، با معضات متعددی برای تیم ها به خصوص در ایران همراه می شد. این برنامه ریزی رسم هر ساله تیم های 
بزرگ در جذب ستاره های نقل و انتقاات را با مشکل روبرو می کرد و در واقع »بمب ترکاندن« توسط مدیران منتفی می شد.به همین 
دلیل در گزارشی که در دهم خرداد منتشر شده بود، به ابعاد مختلف تصمیم فیفا برای بدون تغییر ماندن نقل و انتقاات پرداخته و گفته 
شد که در پی این تصمیم، باشگاه ها نمی توانند همزمان روی فصل جاری و مذاکره با مربیان یا بازیکنان موردنظر خود - با توجه به ادامه 
داشتن بازی ها - تمرکز کنند. کما اینکه این اتفاق با توجه به عدم اتمام قرارداد برخی از مربیان و بازیکنان به نوعی بی اخاقی و تخلف 

محسوب می شوند و می تواند تبعات انضباطی را هم به دنبال داشته باشد.

ختنیواررخخوببیاراستهای
گلیوارسرزلفبپیراستهای اینهمهصنعتوآرایشوپیرایشچیستچ
گرهآشوبوبایدلمنخواستهای هسمنرگهشمشادبیاراستهایباغبانیزهآموختهایجانپدر گربودخواستهوعمرگرانماهوخوش
خوشترازعمرگرانماهوازخواستهای

همهقصدتوهاراجدلوجانمناست
دانمگرازخاهمراخواستهای بامدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

گالری ها که بعد از مدتــی تعطیلی اجباری، دیگر 
اجازه دارند با رعایت شــرط و شــروطی نمایشگاه  
برگزار کنند، حاا آســتین ها را باا زده اند و تاش 
دارنــد که بی رونقی ماه های اخیــر را کمی جبران 
کنند؛ اما انگار برای برخی از گالری ها و هنردوستان 
دیگر ترس از »کرونا« رنگ  باخته اســت و به همین 
خاطر هم بی توجه به تمام هشدارهایی که تاکنون 
از بلندگوهای جهانی پخش شــده اســت، به بهانه 
اعتــای فرهنگ و هنر، همچون گذشــته دور هم 
جمع می شوند! با همه گیری جهانی ویروس کرونا، 
بســیاری از برنامه هــای فرهنگی و هنری کشــور 
همانند برگزاری نمایشگاه های هنری لغو و به آینده  
نامعلومی موکول شــد؛ اگرچه مدتی بعد از تعطیلی اجباری گالری ها، از ســوی دفتر هنرهای 
تجسمی اعام شد که امکان برگزاری نمایشگاه های هنری فراهم است، اما با شرط  و شروطی! 
مثًا اینکه دیگر از برگزاری مراســم  افتتاحیه خبری نیســت. طبیعتاً بسیاری از گالری ها که 
برگزاری نمایشــگاه  بدون افتتاحیه برایشــان سود کمتری داشــت و از سوی دیگر خودشان 
نمی خواستند زیر بار پذیرش مسئولیت اجتماعی برگزاری یک مراسم پرجمیعت بروند، فعالیت 
در دنیــای مجــازی را ترجیح دادند و اعام کردند که همزمان با برگزاری نمایشــگاه مجازی 
امکان بازدید حضوری از آثار نیز با اعام وقت قبلی وجود دارد. در هفته های اخیر اما برخی از 
گالری ها تصمیم به بازگشایی گرفتند؛ آن هم در شرایطی که نه تنها در پوسترهای تبلیغاتی این 
نمایشگاه ها خبری از تاکید بر اعام وقت قبلی یا لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی نبود، بلکه 

برخاف شرط اعام شده، ساعت برگزاری مراسم  افتتاحیه را نیز اعام کردند. 

گاندی چه می گوید
کتاب »گاندی چه می گوید« از نورمن فینکلشتاین 
پژوهشگر مشــهور ضدصهیونیســتی آمریکایی در 
ایران ترجمه و منتشر شد. نشر ماهی کتاب »گاندی 
چه می گوید« اثر نورمن فینکلشــتاین دانش آمخته 
دکتری علوم سیاســی از دانشــگاه پرینستون را با 
ترجمه محمد واعظی نژاد منتشر کرد.فینکلشتاین 
در ایــن کتاب  به بررســی آرای سیاســی مهاتما 
گاندی، رهبر بزرگ هند، و مشخصاً آموزه  پرهیز از 
خشونت او می پردازد.وی در این کتاب مدعی شده 
است که در طول دهه های اخیر از این آموزه  گاندی 
سوءتعبیر شــده و در بسیاری موارد به انفعال ختم 
شــده است،  در حالی که نوشته ها و عملکرد گاندی 
تفســیری خاف این را به ما نشــان می دهد.فینکلشــتاین یکی از تاریخ نگاران، نویسندگان و 
پژوهشــگران سیاسی آمریکایی است. پژوهش های او به طور کلی  درباره اختافات فلسطین و 
رژیم صهیونیستی و مسائل مربوط به یهودیان است و با وجود اینکه خود یهودی مذهب است 
اما از منتقدان سیاست های این رژیم به شمار می رود. وی به دلیل مواضع ضدصهیونیستی خود 
از دانشــگاه اخراج  شده است. او چندین سال است که با روشنگری درباره عواقب سیاست های 
آمریکایی ــ صهیونیســتی و قلم زدن در این زمینه هزینه های بسیاری را متحمل شده است.

فینکلشــتاین در سال ۱۳۹۲ سفری به ایران نیز داشــت.از وی پیش از این در ایران کتابی با 
عنوان »ســوداگران فاجعه، درباره سوءاستفاده از رنج های یهودیان« در ایران ترجمه و از سوی 
نشــر هرمس منتشر شده است.نشر ماهی کتاب »گاندی چه می گوید« را در ۱۱۲ صفحه و با 

قیمت ۹ هزار تومان منتشر کرده است.

نورمن فینکلستین
نورمن گری فینکلســِتین زاده ۸ دسامبر ۱۹۵۳، یکی 
از تاریخ نگاران، نویســندگان و پژوهشــگران سیاســی 
یهودی آمریکایی اســت. پژوهش هــای او عمدتاً دربارهٔ 
منازعه فلســطین و اسرائیل و مسائل سیاسی مربوط به 
هولوکاست است. او دکترایش را در رشتهٔ علوم سیاسی 
از دانشگاه پرینستون دریافت کرده است. او در سابقه خود 
عضویت در هیئت علمی کالج بروکلین، دانشگاه راتگرز، 
کالج هانتر، دانشگاه نیویورک، و دانشگاه دوپال را دارد. او 
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ سمت استادیاری دانشگاه دوپال 
را داشــت.در سال ۲۰۰۷، بعد از یک جنجال علنی بین 
فینکلتشتاین و الن درشویتس، استاد دانشگاه مخالف او، 
)از طرف فینکلشتاین متهم به جعل، سرقت ادبی و تاریخ 
سازی برای مشروعیت بخشیدن به اسرائیل شده بود( از عضویت رسمی در هیئت علمی دانشگاه دوپال 
محروم شد. او برای سال تحصیلی ۰۸–۲۰۰۷ به مرخصی همراه با حقوق رفت و در ۵ سپتامبر ۲۰۰۷ 
اســتعفاء خود را بعد از یک مصالحه با شــروطی اعام نشده با دانشگاه اعام کرد. اعامیه ای رسمی از 
دوپال از تصمیم خاتمه عضویت دائم او در دوپال حمایت کرد و اظهار داشت که فشار خارجی در این 
تصمیم هیچ نقشــی نداشته است. با این حال آلن درشوویتز پیشتر اعام کرده بود که او علیه عضویت 
فینکلشتاین در هیئت علمی این دانشــگاه ابی کرده بود. فعالیت های فینکلشتاین در تاریخ نگاری از 
طرف چندی از دانشمندان و تاریخ نگاران یهودی منتقد اسرائیل مورد تقدیر قرار گرفته است از جمله نوام 
چامسکی، رائول هیلبرگ و آوی شلیم. چامسکی می گوید به فینکلشتاین هشدار داده بود که »اگر به این 
مسیر ادامه دهی به دردسر خواهی افتاد چرا که جامعه دانشگاهی آمریکا را به عنوان باند کاهبرداری 

رسوا خواهی کرد و آن ها این را دوست ندارند و تو را نابود خواهند کرد.

برگزاری نمایشگاه  به َصرف کرونا!


