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آغاز تولید تجاری برق در نیروگاه اتمی امارات

 محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت: از بازداشت های غیرضروری به ویژه در شرایط کرونایی باید جلوگیری شود.
 صیانت از حقوق عامه ، نظارت بر زندانها و زندانیان و جلوگیری از بازداشت های غیرضروری از مهمترین مسائلی است که باید به آنها در قوه قضائیه توجه ویژه شود.

 امارات متحده عربی اولین کشور عربی است که به استفاده از انرژی هسته ای در شبکه برق خود اقدام کرده است.  مقامات اماراتی می گویند نیروگاه هسته ای »برکه« اکنون به جریان افتاده و در نهایت 
یک چهارم انرژی مورد نیاز این کشور تأمین می شود.

بازداشت غیر ضروری، قدغن!

کوتاه بگوییم وکوتاه بنویسیم، عرص پرگویی و پرنویسی گذشت
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افزودنی های غذایی

 همگان باید 
از نتایج خدمات سالمت 

بهره مند شوند

 دکتر مهدی کریمی تفرشی 

بــا توجــه بــه نوســان های ارزی و 
محدودیت هــای بین المللــی، واردات 
ــواد  ــی و م ــابه خارج ــوالت مش محص
اولیــه بــا محدودیت هایــی روبــه رو 
ــی فرصــت  ــرایط فعل شــده اســت. ش
مناســبی بــرای توســعه صنایــع داخلــی اســت.واردات حــدود 
۷۰۰ میلیــون دالری مــواد اولیــه و افزودنــی صنایــع غذایــی 
بــه کشــور در شــرایط فعلــی بــه نوعــی خــروج ارز از کشــور 
ــد  ــای تولی ــاخت ه ــت زیرس ــمت تقوی ــه س ــد ب ــت و بای اس
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــم.از طرف ــن حــوزه گام برداری ــی در ای داخل
ــی  ــی در کشــور واردات ــای مصرف اینکــه ۷۰درصــد افزودنی ه
ــا مشــکالت  ــم ه ــد داخــل هســتند، تحری و 3۰درصــد تولی
عدیــده ای بــرای واردکننــدگان ایجــاد کــرده اســت.با توجــه 
بــه هزینــه هــای بــاالی تولیــد و تعرفــه واردات امــروز شــاهد 
ایــن هســتیم کــه افزودنی هــای مجــاز خوراکــی وارداتــی بــا 
ــی وارد  ــه مشــابه ایران ــر نســبت ب قیمت هــای بســیار پایین ت
 کشــور می شــوند و بــه نوعــی بــه تولیــد داخلــی در ایــن بخش 

صدمه وارد می کنند...

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بــرای 
بهــره منــدی همــگان از نتایــج خدمــات ســالمت  فراخــوان داد.

ملــل  ســازمان  اطالعــات  )مرکــز   14۰۰ فروردیــن   18 تهــران 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــد در پیام ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــد( -- دبی متح
روز جهانــی ســالمت، ۷ آوریــل 2۰21 برابــر بــا 18فروردیــن مــاه 
ــای  ــی ه ــی عدالت ــا و ب ــری ه ــردن نابراب ــته ک ــن برجس ــاری، ضم ج
ــص  ــا و تخصی ــت ه ــرای سیاس ــتار اج ــالمت خواس ــای س ــام ه نظ
 منابعــی شــد تــا همــگان بتواننــد از نتایــج خدمــات ســالمت 

همانند بهره ببرند.

  کیم کارداشیان وست ستاره تلویزیونی آمریکایی 
با افزایش دارایی خود به یک میلیارد دالر به کلوپ 

ابرثروتمندان ملحق شده است.
 مجله فوربس گزارش می دهد که ثروت خالص او به لطف 

فروش محصوالت آرایشی و لباس، به عالوه درآمدهای 
تلویزیونی، آگهی های تجاری و سرمایه گذاری به این میزان 

رسیده است.
 او اکنون یکی از ۲۷۵۵ نفری است که در فهرست فوربز از 

میلیاردرهای جهان قرار دارد.

ورود کیم کارداشیان
به باشگاه میلیاردرها

 تولیدکننده ادویه جات 
 سبزیجات خشک 

و غذاهای نیمه آماده

www.sabzanco.com

 تلفکس:  77527797-021شرکت سبزی ایران
تلفن :  021-77539155

محمود جهانیان
کارشناس و متخصص عینک

 ساخت عینک اختصاصی 
با پرینتر سه بعدی

لذت دوباره خوب دیدن

021-22737530

 بزرگ ترین بانک اطالعاتی امالک 
در اصفهان

 در کمترین زمان و در تلفن همراه خود 
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!

مرتضی چگونیان
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

ثبت آگهی رایگان
 دسترسی به آرشیو 

ملک های تهران با پارس ملک

Parsmelk.co

پارس ملک
به زودی...

 یک تحول 
در صنعت فروش و توزیع

kalaland.co

کارگاه هوشنگ اکبری
شاگرد استاد ابراهیم قنبری

از ارومیه به تهران انتقال یافت

»هوشنگ اکبری«

02188738657-09141411383

 درخشش زعفران ایران
در 35 کشور جهان
 ایران خاستگاه زعفران دنیاست

زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت
واحد سفارشات تلفنی: 111-0513کیفیت و رتبه جهانی

مهدکودک دوزبانه
مهرمولود

با مساحت بیش از 1000مترمربع
میرداماد میدان محسنی خیابان وزیری پور

22227207 26405890

بــازار؛ گــروه خــودرو: فــورد اســکورت در ســال 2۰۰2 در اروپــا و یــک ســال 
ــال  ــوس داد. در س ــورد فوک ــه ف ــکا شــمالی جــای خــود را ب ــد در آمری بع
2۰14 یــک ســدان ســایز کوچــک کــه نســل دوم اســکورت بــود بــا پلفــت 
ــز فیــس  ــون نی ــا کن ــرم فوکــوس به بازار عرضــه شــد. از ســال 2۰18 ت ف

لیفتــی بــرای ایــن خــودرو انجــام نشــده اســت.
ــر  ــی ظاه ــه طراح ــدام ب ــت اق ــظ اصال ــا حف ــت ب ــالش هس ــورد در ت ف
ــرای ورود به بازار انجــام  ــی را ب ــن خــودرو کــرده و تغییرات ــرای ای ــد ب جدی
دهــد. عمــده ایــن تغییــرات در داخــل کابیــن خــودرو مشــهود بــوده کــه 
ــن ســبک  ــی اســت. از ای ــری صفحــه نمایشــگر دوتای ــن آن قرارگی بارزتری
ــه برخــی از خودروهــای اس  ــز و البت طراحــی در محصــوالت مرســدس بن
ــوری  ــه مح ــت دارای فاصل ــس لیف ــکورت فی ــتفاده می شود.اس ــو وی اس ی

2.۶8 متــر بــوده کــه نســبت بــه نســل چهــارم فوکــوس کوچکتــر و البتــه 
مشــتری پســند خواهــد بود.ایــن خــودرو مجهــز بــه یــک پیشــرانه تنفــس 
طبیعــی 1.۵ لیــری بــا یــک گیربکــس شــش ســرعته دســتی و اتوماتیــک، 
ــد. محــور  ــو منتقــل می کن ــه چرخ هــای جل ــدرت را ب 122 اســب بخــار ق
ــگ  ــن خــودرو دارای رین ــو اســت. ای ــای جل ــن خــودرو چرخ ه محــرک ای
ــی، اســکورت  ــور کل ــد اســت.به ط ــم جدی ــا تری ــتیک 1۶ اینچــی ب و الس
ــاوری،  ــی و فن ــای طراح ــانه ه ــن نش ــتن آخری ــار داش ــا در اختی 2۰21 ب
ــی  ــردازد. از آنجای ــش چــدی بپ ــه چال ــا ب ــا رقب ــازاری ب ــد در هــر ب می توان
کــه فــروش ســدان فوکــوس در چیــن موفــق بــوده، ایــن خــودرو هــم بــا 
 تغییــرات گســترده می توانــد جــای مناســبی در بازارهــای جهانــی بــرا خــود 

ایجاد کند.

 فورد با »فیس لیفت اسکورت« 
بازار را متحول می کند

با رزوتی فکر آرزوتی!
 با مواد اولیه انرژی بخش و  ویتامینه 

با طعم های سالمت محور
rezoti_drinks

خرید بی واسطه از کارخانه
مرجع عمده فروشی کاال

 تولید داخلی 170 درصد 
رشد کرد

  مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: به تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی 
در سال ۹۹ رسیدیم و رکورد شکنی کردیم.

  فورد اسکورت ۲۰۲۱ مجهز به یک پیشرانه تنفس طبیعی ۱.۵ لیری با یک گیربکس شش سرعته دستی و اتوماتیک، ۱۲۲ اسب بخار قدرت، 
برای بهبود اوضاع خودروهای سدان بزودی به بازار می آید

ــردان  ــوان گ ــت، کی ــل از وزارت صم ــه نق ــزاری مهر ب ــه گزارش خبرگ ب
ــوازم  ــون ل ــد 1۵ میلی ــه تولی ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب ــه خب ــک برنام در ی
ــت:  ــار داش ــکنی کردیم، اظه ــیدیم و رکورد ش ــال ۹۹ رس ــی در س خانگ
ــار  ــادالت دچ ــام مع ــای بهداشــتی تم ــاز پروتکل ه ــروع کرونا و آغ ــا ش ب
ــرایطی  ــن ش ــد و در چنی ــاد ش ــز ایج ــددی نی ــکالت متع ــول و مش تح
تحریم هــا نیــز اقتصــاد کشــور را در عرصه هــای مختلــف تحــت 
ــی  ــای مختلف ــا پیچیدگی ه ــه ب ــه مواجه ــر ب ــرار داده و منج ــر ق  تأثی

در این سال شد.
مدیــرکل صنایــع بــرق، فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صمت ادامــه داد: در 
ایــن شــرایط بــا بــاور بــه شــعار جهــش تولیــد، برنامــه ریزی هــای دقیقــی 
صــورت گرفــت و مســیر حرکــت بنگاه هــای تولیــدی نیــز مشــخص شــد.

وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه زنجیــره تولیــد لــوازم خانگــی بــا گــردش 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــورد تاکید مق ــواره م ــارد دالری، هم ــی ۶ میلی مال
هــدف اصلــی دولــت بــود، بــا تــالش تمــام فعــاالن ایــن عرصــه رکــورد 

تولیــد لــوازم خانگــی در کشــور شکســته شــد.
مدیــرکل صنایــع بــرق، فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صمت اضافــه کــرد: 
در دوران تحریــم و شــرایطی کــه بــا خــروج برندهــای خارجــی از کشــور، 
پیــش بینــی تولیــد 12 میلیــون دســتگاه و رشــد 3۰ درصــدی در ســال 
گذشــته را داشــتیم، بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود و تــالش فعــاالن 
ــن  ــدی در ای ــد ۷1درص ــه رش ــال ب ــان س ــی، در پای ــوازم خانگ ــوزه ل ح
حــوزه دســت یافتیــم و بــا تولیــد 1۵ میلیــون لــوازم خانگــی در ســال ۹۹ 

رکورد شــکنی کردیم.
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صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا
مدیر مسئول و سردبیر: ایرج جمشیدی           

۰۹۱۲384۵۹3۷                         ۲۲۲۶3۶۶۶
مشاور حقوقی: بهمن رازانی

میدان محسنی، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، پالک 3
چاپ : شاخه سبز

توزیع: نشر گستر امروز ۶۱۹33333

شورای سیاست گذاری
بخش صنعت آسیانیوز ایران

سعید رضایی، مهدی امیرآبادی، مهدی طوسی، علیرضا نفریه
 حمید ابدالی

یادداشت

اخبار کوتاه

صاحبان خانه باید اطالعات ملک خود را ثبت کنند 

جزئیات مالیات ستانی از خانه های خالی
ــه  ــکان خان ــی مال ــد تمام ــن( بای از )1۹ فروردی
اطالعــات مربــوط بــه امــالک خــود را در ســامانه 
ــت  ــه وضعی ــد ک ــت کنن ــکان ثب ــالک و اس ام
ــکنه  ــا دارای س ــی ی ــر خال ــا از نظ ــکونت آنه س
ــود.  ــخص ش ــات مش ــال مالی ــرای اعم ــودن ب ب
ــا شــرایط،  در ایــن زمینــه صاحبخانه هــا بایــد ب
شــمولیت، معافیــت و چگونگی محاســبه مالیات 

ــی آشــنا شــوند.  ــای خال ــر خانه ه ب
بــه گــزارش ایســنا، طبــق مــاده ۵4 مکــرر قانون 
مالیات هــای مســتقیم واحدهــای مســکونی واقع 
در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از 1۰۰هــزار نفر 
کــه بــه اســتناد ســامانه ملــی امــالک و اســکان 
ــوند، از  ــایی ش ــی« شناس ــد خال ــوان »واح به عن
ــادل  ــات مع ــمول مالی ــد مش ــه بع ــال دوم ب س
مالیــات بــر اجــاره بــه شــرح زیــر خواهنــد شــد:

 سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
 سال سوم- معادل مالیات متعلقه

 ســال چهــارم و بــه بعــد- معــادل یــک و نیــم 
ــر مالیــات متعلقه )1.۵( براب

در ایــن راســتا، وزارت راه و شهرســازی بــرای 
ــالک و  ــامانه ام ــی س ــای خاال ــایی واحده شناس
اســکان کــه اطالعــات واحدهای مســکونی کشــور 
مــاه 13۹8  بهمــن  از  را  آن درج می شــود  در 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــاه 13۹۹ اجرای ــی و مردادم رونمای
ــر  ــالوه ب ــم ع ــری ه ــه  دیگ ــامانه وظیف ــن س ای
ــه  ــد ک ــول ش ــی مح ــای خال ــایی خانه ه شناس
شناســایی محــل ســکونت خانــوار اســت و طبــق 
ــگاه  ــک اقامت ــد ی ــواری می توان ــر خان ــون ه قان
دائمــی در شــهر محــل ســکونت و یــک اقامتــگاه 
فرعــی در شــهری غیــر از محــل ســکونت داشــته 
باشــد کــه ایــن مــوارد مشــمول مالیات نمی شــوند 
امــا مــازاد بــر آن اگــر هــر واحــدی داشــته باشــد 
ــن  ــر ای ــود. همچنین، اگ ــات می ش ــمول مالی مش
ــا  ــند ام ــته باش ــتری داش ــای بیش ــراد واحده اف

خالــی نباشــند مشــمول مالیــات نخواهــد شــد. 
از آنجــا کــه در ســال گذشــته ســامانه های 
مرتبــط بــرای اخــذ مالیــات از خانه هــای خالــی 
ــق اعــالم رئیــس کل ســازمان  ــاده شــد، طب آم
ــای  ــات از خانه ه ــتین مالی ــی نخس ــور مالیات ام
ــف  ــدازه نص ــه ان ــال و ب ــرداد امس ــی در م خال
ارزش اجــاره ماهانــه آن دریافــت خواهــد شــد. 

طبــق آخریــن آمــار تاکنــون 3۰۰ هــزار واحــد 
خانه هــای  مالیــات  اخــذ  بــرای  مســکونی 
خالــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی شــده 
ــه بخشــی از  ــون ۵4 مکــرر ک ــه براســاس قان ک
قانــون مالیات هــای مســتقیم اســت، همــه 
ــک و  ــتایی، مال ــهری، روس ــم از ش ــا اع خانواره
ــات ســکونتی  ــف هســتند اطالع مســتاجر، مکل
ــرف  ــکان ظ ــالک و اس ــامانه ام ــود را در س  خ

دو ماه ثبت کنند.

 آغاز ثبت اطالعات ملک در سامانه امالک
و اسکان از فردا 

ــالم وزارت راه و  ــاس اع ــر اس ــه، ب ــن زمین در ای
شهرســازی، تمامــی مــردم باید از روز پنجشــنبه 
)1۹ فروردیــن 14۰۰( نســبت بــه ثبــت امــالک 
تحــت تملــک خــود در ســامانه امــالک و اســکان 

بــه نشــانی amlak.mrud.ir اقــدام کننــد.
بنابرایــن، از فــردا تمامــی مالــکان بایــد اطالعات 
ــه امــالک خــود را در ســامانه امــالک  مربــوط ب
ــت ســکونت  ــه وضعی ــد ک ــت کنن ــکان ثب و اس
ــودن  ــکنه ب ــا دارای س ــی ی ــر خال ــا از نظ آنه
ــن  ــرای اعمــال مالیــات مشــخص شــود؛ در ای ب
بیــن الزم اســت تــا بــا جزئیــات اخــذ مالیــات از 

ــوید. ــنا ش ــی آش ــای خال خانه ه
ــر  ــتقیم، ه ــای مس ــون مالیات ه ــاس قان ــر اس ب
واحــد مســکونی در شــهرهای بــاالی 1۰۰ هــزار 

ــالک و  ــی ام ــامانه مل ــتناد س ــه اس ــه ب ــر ک نف
اســکان کشــور، در هــر ســال مالیاتــی در مجموع 
ــته  ــر نداش ــا کارب ــاکن ی ــش از 12۰ روز س بی
باشــد، بــه عنــوان خانــه خالی شناســایی شــده و 

ــود. ــات می ش ــمول مالی مش
خانه های خالی شهرهای کوچک و روستاها 

مشمول مالیات نمی شود
همچنیــن، مالــک دو واحــد مســکونی در شــهر 
محــل ســکونت خــود، مالــک بیــش از دو 
ــد  ــد واح ــا چن ــک ی ــر ی ــکونی و اگ ــد مس واح
بیــش از 12۰ روز خالــی باشــد، جــز مشــموالن 
ایــن نــوع مالیــات هســتند امــا مالــک دو واحــد 
ــکونت و  ــل س ــهر مح ــی در ش ــکونی؛ یک مس
یکــی در شــهر یــا روســتایی دیگــر از ایــن 
مالیــات معــاف هســتند.عالوه برایــن، خانه هــای 
ــر  ــزار نف ــر از 1۰۰ ه ــهرهای کمت ــع در ش واق
جمعیــت و روســتاها مشــمول مالیــات نخواهــد 
شــد امــا بایــد در ســامانه ثبــت شــوند.از ســوی 
ــی  ــرای  خانه هــای خال ــات ب ــزان مالی دیگــر، می
دوم  اول،  ســال های  در  حقیقــی  اشــخاص 
ــت و  ــر اس ــب ۶، 12 و 18 براب ــه ترتی ــوم ب و س
جرائــم مالیاتــی بــرای خانه هــای خالی اشــخاص 
حقوقــی و دســتگاه های دولتــی دو برابــر مالیــات 
ــات  ــه ای مالی ــه گون ــی اســت ب اشــخاص حقیق
ــه  ــوم ب ــال های اول، دوم و س ــراد در س ــن اف ای
تربیــت معــادل 12، 24 و 3۶ برابــر ارزش اجــاره 
ــدن  ــن ش ــود. برای روش ــبه می ش ــد محاس واح
ــی  ــای خال ــات خانه ه ــبه مالی ــی محاس چگونگ
بحــث را بــا یــک مثــال بــه پایــان می بریــم، بــه 
ایــن صــورت کــه اگــر یــک واحــد مســکونی بــا 
ودیعــه ۵۰ میلیــون تومــان و اجــاره ماهیانــه دو 
میلیــون تومــان بیــش از چهــار مــاه خالــی بماند 
در ســال اول مشــمول 33میلیــون و ۶۰۰ هــزار 

ــود.  ــه می ش ــان جریم توم

افزودنی های غذایی

 دکتر مهدی کریمی تفرشی 

بــا توجــه بــه نوســان های ارزی و محدودیت هــای 
و  خارجــی  مشــابه  محصــوالت  واردات  بین المللــی، 
ــت.  ــده اس ــه رو ش ــی روب ــا محدودیت های ــه ب ــواد اولی م
شــرایط فعلــی فرصــت مناســبی بــرای توســعه صنایــع 
داخلــی اســت.واردات حــدود ۷۰۰ میلیــون دالری مــواد 
ــی خــروج  ــه نوع ــی ب ــرایط فعل ــه کشــور در ش ــی ب ــع غذای ــی صنای ــه و افزودن اولی
ــی در  ــد داخل ــت زیرســاخت هــای تولی ــه ســمت تقوی ــد ب ارز از کشــور اســت و بای
ــای  ــد افزودنی ه ــه ۷۰ درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــم.از طرف ــوزه گام برداری ــن ح ای
ــا  ــم ه ــتند، تحری ــل هس ــد داخ ــد تولی ــی و 3۰ درص ــور واردات ــی در کش مصرف
ــه هزینــه  ــرای واردکننــدگان ایجــاد کــرده اســت.با توجــه ب مشــکالت عدیــده ای ب
ــن هســتیم کــه افزودنی هــای  ــه واردات امــروز شــاهد ای ــاالی تولیــد و تعرف هــای ب
مجــاز خوراکــی وارداتــی بــا قیمت هــای بســیار پایین تــر نســبت بــه مشــابه ایرانــی 
ــه وارد  ــن بخــش صدم ــی در ای ــد داخل ــه تولی ــی ب ــه نوع وارد کشــور می شــوند و ب
ــور  ــد وارد کش ــز بای ــاوری نی ــی و فن ــش فن ــش واردات، دان ــار کاه ــد.در کن می کنن
ــد  ــرار گیرد.تولی ــدگان ق ــار تولیدکنن ــی در اختی ــهیالت کاف ــت و تس ــود و حمای ش
ــدوق  ــود دارد.. صن ــاص خ ــش خ ــاوری و دان ــه فن ــاز ب ــرا نی ــای عملگ افزودنی ه
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوران معاون ــگران و فن ــت از پژوهش حمای
ــا عنــوان »هیدروکلوییدهــای  ــه اعطــای کرســی پژوهشــی در ایــن حــوزه ب اقــدام ب
ــه  ــرای حرکــت ب ــن گام ارزشــمندی ب ــه ای ــرده اســت ک ــران« ک ــی ای ــی بوم طبیع
ــتای  ــت ها در راس ــد سیاس ــه بای ــی ک ــفانه زمان ــی است.متاس ــد داخل ــمت تولی س
حمایــت از فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد باشــد، تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و 
ــدان  ــت ارزی و فق ــای نادرس ــه ای، تصمیم ه ــنامه های لحظ ــا بخش ــدگان ب صادرکنن
درک درســت از امــر صــادرات و واردات مواجــه هســتند، مســائلی کــه باعــث ایجــاد 
 مانــع در فعالیــت اقتصــادی می شــود و بســیاری از بازارهــا را از دســت بازرگانــان ایرانی 

خارج می کند.

 طرح بایدن و دموکرات ها برای افزایش مالیات از شرکت های 
چند ملیتی

وزیــر خزانــه داری ایاالت متحــده می گویــد، در حالــی کــه وی از حداقــل مالیــات جهانــی 
حمایــت می کنــد امــا دموکرات هــای برجســته خبــر از طــرح خــود بــرای افزایــش مالیــات 

شــرکت های چندملیتــی دادنــد.
ــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو، بایــدن و دموکرات هــا از شــرکت های  ب
ــه داری  ــر خزان ــن، وزی ــت یل ــد. جن ــتری بگیرن ــات بیش ــد مالی ــد دارن ــی قص چندملیت
ایاالت متحــده می گویــد، در حالــی کــه وی از حداقــل مالیــات جهانــی حمایــت 
ــات  ــش مالی ــرای افزای ــود ب ــرح خ ــر از ط ــته خب ــای برجس ــا دموکرات ه ــد ام می کن
ــدن و  ــت بای ــز، دول ــه نیویورک تایم ــته روزنام ــه نوش ــد. ب ــی دادن ــرکت های چندملیت ش
دموکرات هــای ارشــد در کنگــره از جزئیــات طــرح خــود بــرای مالیــات دادن شــرکت های 
چندملیتــی خبــر دادنــد. ایــن طــرح به منظــور تامیــن بودجــه طــرح 2 تریلیــون 
ــت. ــده اس ــه ش ــده ارائ ــاخت های ایاالت متح ــازی زیرس ــرای نوس ــدن ب ــو بای  دالری ج

ــرای  ــدک ب ــات ان ــی مالی ــت وی حام ــه داری گف ــر خزان ــن، وزی ــت یل ــنبه جن روز دوش
ــن شــرکت ها در کجــا  ــدارد ای ــی ن ــرای او فرق ــت ب ــی اســت و گف شــرکت های چندملیت
واقــع شــده اند. او بــر ایــن بــاور اســت کــه چنیــن طرحــی ممکــن اســت ایــن شــرکت ها 
ــه آنهــا پیشــنهاد مالیــات کمتــر بدهنــد و  ــه فعالیــت در نقاطــی کنــد کــه ب را راغــب ب
ــا  ــد: »ب ــح می کن ــد. او تصری ــرازیر کنن ــورها س ــه آن کش ــود را ب ــع موج ــز مناف ــا نی آنه
ــی  ــاد جهان ــق اقتص ــان از رون ــرای اطمین ــی ب ــات جهان ــل مالی ــا حداق ــم ب ــم می توانی ه
ــم.« او  ــی ببری ــت را از شــرکت های چندملیت ــازی، بیشــترین منفع ــرایط ب ــر اســاس ش ب
ــا هــدف اطمینــان از اینکــه دولت هــا دارای سیســتم مالیاتــی  می افزایــد: ایــن تالش هــا ب
پایــدار هســتند و ایــن سیســتم های باثبــات موجــب درآمــد کافــی بــرای ســرمایه گذاری 
در خدمــات عمومــی می شــود، بایــد صــورت گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن 
زمــان دموکرات هــای کنگــره از طــرح پیشــنهادی خــود از افزایــش مالیــات شــرکت های 
چندملیتــی رونمایــی کردنــد. آنهــا می گوینــد بــرای آنهــا اهمیتــی نــدارد کــه ســایر نقــاط 
ــر  ــد. ب ــه داده ان ــا ایــن شــرکت های چندملیتــی چــه می کننــد و ایــن طــرح را ارائ دنیــا ب
ــد  ــده می توان ــرح ایاالت متح ــن ط ــا ای ــابه، ب ــای مش ــل برنامه ه ــه و تحلی ــاس تجزی اس
ــت آورد. ــی به دس ــرکت های چندملیت ــون دالر از ش ــک تریلی ــش از ی ــال بی ــی 1۵ س  ط

حمایــت جنــت یلــن از حداقــل مالیــات جهانــی می توانــد بــه افزایــش ســرعت توافق نامه ای 
کمــک کنــد کــه از طریــق ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی در حــال انجام اســت. در 
ایــن طــرح از حداقــل مالیــات بــرای شــرکت های چندملیتــی اســتفاده می شــود تــا عملکرد 
شــرکت های مذکــور از طریــق مالیــات باالتــر تحــت تاثیــر قــرار نگیرد. ایــن در حالی اســت 
کــه مذاکره کننــدگان در حــال بحــث دربــاره طیــف وســیعی از امکانات بــرای چنین طرحی 
 هســتند، امــا آنهــا در مورد جزئیــات مهم از جملــه نرخ حداقل مالیــات به توافق نرســیده اند.

ــات  ــش مالی ــرح افزای ــد. ط ــش می برن ــود را پی ــرح خ ــز ط ــا نی ــل دموکرات ه در مقاب
ــازی  ــرای نوس ــد دارد ب ــت قص ــن دول ــه ای ــد ک ــرح ش ــس از آن مط ــدن پ ــت بای در دول
ــو  ــنهادی ج ــرح پیش ــد. ط ــه کن ــون دالر هزین ــده 2 تریلی ــاخت های ایاالت متح زیرس
بایــدن شــامل افزایــش نــرخ مالیــات شــرکت های آمریکایــی از 21 درصــد بــه 28 
ــه  ــی اســت ک ــات بین الملل ــون مالی ــرات منعطــف در قان ــن تغیی درصــد و در نظــر گرفت
ــه  ــتر ب ــول بیش ــت پ ــه پرداخ ــور ب ــرکت ها را مجب ــه ش ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب هم
ــال  ــپ در س ــت ترام ــل طــرح دول ــن طــرح درســت نقطــه مقاب ــد. ای ــه داری می کن خزان
 2۰1۷ اســت کــه بــرای شــرکت های آمریکایــی حداقــل مالیــات را در نظــر گرفتــه بــود.

ــرکت ها  ــه ش ــت ک ــن اس ــا ای ــدف آنه ــد ه ــفید می گوین ــات کاخ س ــا و مقام دموکرات ه
ســهم عادالنــه خــود را پرداخــت کننــد و بــرای فــرار از پرداخــت مالیــات، آنهــا مشــاغل 
ــا برخــی از  ــد. ام ــه خــارج از کشــور منتقــل نکنن ــن شــرکت را ب ــای حاصــل از ای و مزای
ــن  ــد ای ــای تجــارت می گوین ــران در دنی ــزرگ البی گ ــای ب ــات و گروه ه ــان مالی کارشناس
چنیــن طرح هایــی می توانــد شــرکت های آمریکایــی را در صحنــه جهانــی، تنهــا بــه دلیــل 
افزایــش مالیــات تحــت فشــار قــرار دهــد و آنهــا توســط رقبــای خارجی شــان از صحنــه 

خــارج شــوند.

ــد، پشــتیبانی ها  ــق شــعار »تولی ــه منظــور تحق ب
ــای شــرکت طراحــی  ــا«، برنامه ه ــع زدایی ه و مان
مهندســی و تامیــن قطعــات ایــران خــودرو، 
)ســاپکو( بــه عنــوان ســازمان ســرآمد در طراحــی 
مهندســی، توســعه ســاخت داخــل و تامیــن 
ــتور کار  ــودرو در دس ــای خ ــات و مجموعه ه قطع
قــرار گرفت.بــه گزارش بازار بــه نقــل از ایــران 
خــودرو، شــرکت ســاپکو، تامیــن و تحقــق تولیــد 
۶3۰ هــزار دســتگاه خــودرو توســط ایــران خــودرو 
بــا رویکــرد افزایــش داخلی ســازی، افزایــش عمــق 
ســاخت داخــل و کاهــش ارزبــری قطعــات و 
مجموعه هــا شــامل مــواد، قطعــات و قالــب و ابــزار 
ــه  ــتا ب ــن راس ــرار داده و در ای ــتور کار ق را در دس
ــی،  ــوان صنعت ــر ت ــری از حداکث ــور بهره گی منظ
علمــی و فنــاوری کشــور بــرای بهره منــدی از 
تــوان شــرکت های دانش بنیــان، دانشــگاه ها و 

ــت. ــرده اس ــزی  ک ــاع، برنامه ری ــع دف صنای
بازنگــری و تقویــت ســاز و کار قیمت گــذاری و 
ــازی  ــدف، پیاده س ــت ه ــرد قیم ــا رویک ــن ب تامی
کامــل سیســتم مدیریــت یکپارچــه تســویه و ختم 
قراردادهــا، بهره گیــری از مکانیزم هــای نویــن مالی 
و بهبــود چرخــه نقدینگــی و مدیریــت هزینه هــای 
ــم  ــه اه ــا از جمل ــات و مجموعه ه ــت قطع کیفی
ــی اســت. ــن شــرکت در حــوزه مال برنامه هــای ای

ــازی  ــعه، تخصصی س ــز توس ــن نی ــوزه تامی در ح
و  تکنولوژیکــی  توانمندی هــای  به روزرســانی  و 
ــی و  ــی، مهندس ــن، طراح ــبکه تامی ــی ش ظرفیت
پروژه هــای  مجموعه هــای  و  قطعــات  تکویــن 

جدیــد ایــران خــودرو نظیــر  12۵ و موتــور 
و گیربکــس جدیــد، از مهم تریــن برنامه هــای 
ــفافیت،  ــت.ارتقای ش ــاری اس ــال ج ــاپکو در س س
ــی در  ــاخت های اطالعات ــز زیرس ــت و تجهی امنی
ــک و  ــن الکترونی ــبکه تامی ــعه ش ــتای توس راس
ــات و  ــت قطع ــود کیفی ــالح و بهب ــن اص همچنی
ــا اجــرای نظــام یکپارچــه + از  ــا ب مجموعه ه
جملــه دیگــر رویکردهــای ســاپکو در ســال 14۰۰ 
ــبکه  ــئول ش ــوان مس ــه عن ــرکت ب ــت.این ش اس
ــران خــودرو می کوشــد  تامیــن گــروه صنعتــی ای
ــازی  ــازی و تخصصی س ــعه، بهینه س ــا توس ــا ب ت
شــبکه تامیــن بــا مشــارکت تامین کننــدگان، 
پیش بینــی ریســک ها و اثــرات ناشــی از آن و 
ــی و  ــای محیط ــا و محدودیت ه ــی چالش ه بررس
داخلــی زنجیــره تامیــن در ســال 14۰۰، گام هــای 
موفقیت آمیــزی در زمینــه تحقــق اســتراتژی های 
محــوری همســو بــا اهــداف گــروه صنعتــی 

ایران خــودرو بــردارد.

ایران خودرو اعالم کرد

 تامین قطعات 630 هزار دستگاه خودرو 
با تعمیق داخلی سازی

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در مصوبه 
ای تمــام وزارتخانه هــا، موسســات و دســتگاه ها 
و شــرکت هــای دولتــی را مکلــف بــه واگــذاری 
ــور  ــه منظ ــود ب ــار خ ــی در اختی ــگان اراض رای

تولیــد مســکن کردنــد.
بــه گزارش خبرآنالیــن، نماینــدگان مجلــس در 
ــه  ــنبه( و در ادام ــی دیروز)چهارش ــه علن جلس
بررســی طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن، 
مــاده 1۰ ایــن طــرح را تصویــب کردند.بــر 
ــات  ــا، موسس ــه وزارتخانه ه ــاس، هم ــن اس ای
و دســتگاه های دولتــی و همچنیــن شــرکت 
هایــی کــه صــد در صــد ســرمایه و ســهام آنهــا 
متعلــق بــه دولــت اســت، مکلفنــد نســبت بــه 
واگــذاری و تحویــل رایــگان اراضــی در اختیــار 
ــی موضــوع  ــکان یاب ــه در چارچــوب م خــود ک
مــاده )۶( قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد 
و عرضــه مســکن مصــوب138۷.2.2۵ قــرار مــی 
گیرنــد )بــه اســتثناء مناطــق چهارگانــه تحــت 
ــط زیســت(،  ــت ســازمان حفاظــت محی مدیری
ظــرف دو مــاه از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن 
قانــون بنا به درخواســت وزارت راه و شهرســازی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــد. ادارات ثب ــدام نماین اق
مکلفنــد پــس از اعــالم وزارتخانــه یادشــده 
ــه تفکیــک و ثبــت  ــاه نســبت ب ــک م ظــرف ی
انتقــال ملــک در دفتــر امــالک و صــدور ســند 
مالکیــت بــه نــام دولــت بــا نمایندگــی وزارت راه 
و شهرســازی اقــدام کنند.تبصــره 1 - چنانچــه 
دســتگاههای موضــوع ایــن مــاده ظــرف دو مــاه 

از تاریــخ درخواســت وزارت راه و شهرســازی 
نســبت بــه واگــذاری و تحویــل زمیــن و تســلیم 
اســناد و مــدارک آن اقــدام ننماینــد، ادارات ثبت 
اســناد و امــالک موظفنــد بــه درخواســت وزارت 
ــه ترتیــب  راه و شهرســازی، ظــرف یــک مــاه ب
ــه  ــد را ب ــدام و ســند مالکیــت جدی یادشــده اق
نــام دولت بــا نمایندگــی وزارت راه و شهرســازی 
ــق  ــای متعل ــن ه ــره 2 - زمی ــادر کنند.تبص ص
ــدوده  ــع در مح ــاورزی واق ــه وزارت جهادکش ب
ــاده )12(  ــاس م ــر اس ــه ب ــهرها ک ــم ش و حری
قانــون تشــکیل وزارت جهادکشــاورزی مصــوب 
13۷۹.1۰.1۰ و قوانیــن بودجــه ســنواتی بــا 
ــا  ــروش آنه ــکان ف ــران ام ــت وزی ــب هیئ تصوی
ــاع  ــل از ارج ــت قب ــردد، الزم اس ــر می گ میس
ــد وزارت  ــه تأیی ــران، ب ــأت وزی ــه هی موضــوع ب
راه و شهرســازی مبنــی بــر عــدم شــمول 
احــداث  بــرای  اراضــی  واگــذاری   برنامــه 

و تولید مسکن برسد.

با تصویب مجلس صورت می گیرد: 

تکلیف دولت  به واگذاری رایگان اراضی 
خود برای تامین مسکن

ــرای  ــرخ مصــوب دســتمزد تعمیــرکاران خــودرو ب نیــک آئیــن ن
ــرد. ــالم ک ــال 14۰۰ را اع س

بــه گــزارش گــروه اقتصــادی یکتــا پــرس، علــی رضــا نیــک آئیــن 
ــا اشــاره بــه نــرخ  رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو تهــران ب
ــن  ــال 14۰۰ تدوی ــرای س ــه ب ــودرو ک ــرکاران خ ــوب تعمی مص
شــده اســت، گفــت: امســال برنامــه افزایــش نــرخ مصــوب بــرای 
تعمیــرکاران نداریــم و همــان نــرخ مصــوب ســال گذشــته اعمــال 
ــا بیــان اینکــه نوســانات قیمــت  مــی شــود.این مقــام مســئول ب
ــذارد،  ــی گ ــز م ــر نی ــودرو تاثی ــات خ ــت قطع ــودرو، روی قیم خ
ــت  ــش قیم ــث افزای ــودرو باع ــت خ ــش قیم ــرد: افزای تشــریح ک
ــازار خــودرو، روی  لــوازم یدکــی شــده اســت. ایــن نوســانات در ب

ــوازم یدکــی تاثیــر مســتقیم دارد. قیمــت ل
رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو تهــران بــا اشــاره بــه افزایش 
قیمــت برخــی از لــوازم هــای یدکــی خودروهــای خارجــی گفــت: 
بــا افزایــش نــرخ ارز، قیمــت برخــی از لــوازم هــای یدکــی افزایــش 

یافتــه اســت، بــه طــور مثــال قیمــت لنــت ترمــز افزایــش یافتــه 
و قیمــت نمونــه خارجــی ایــن کاال 3 برابــر نمونــه ایرانــی اســت. 

نیــک آئیــن در خصــوص بیشــترین میــزان قاچــاق لــوازم یدکــی و 

تقلبــی بــودن آنهــا ،گفــت: بــه دلیــل اینکــه واردات قطعــات لــوازم 
یدکــی مشــکالتی دارد، ایــن کاالهــا قاچــاق وارد کشــور می شــوند 
و بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت نــوع تقلبــی آنهــا در بــازار زیــاد 

باشــد و کمتــر جنــس اصــل در بــازار موجود باشــد. 
رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو تهــران بــا بیان اینکــه اکنون 
ــا قطــع اســت و قطعــات  ــدای و تویوت ــا هیون کــه ارتبــاط مــان ب
مــورد نیــاز ایــن خودروهــا در بــازار بــه صــورت قاچــاق تامیــن می 
شــود، تشــریح کــرد: خوشــبختانه در تامیــن قطعــات خودروهــای 
داخلــی مشــکلی وجــود نــدارد و تولیدکننــدگان داخلی توانســتند 

نیــاز داخــل را تامیــن کنند. 
ــخ،  ــز، رینــگ، ضدی ــت ترم ــد لن ــی مانن ــان اینکــه اقالم ــا بی او ب
روغــن موتــور، الســتیک و... مشــمول مقــررات ســازمان اســتاندارد 
ــا،  ــتاندارد های الزم در آن ه ــت اس ــدم رعای ــت: ع ــتند، گف هس
ــرات  ــا خط ــرده و وی را ب ــد ک ــده را تهدی ــرف کنن ــالمت مص س

ــی مواجــه خواهــد کــرد. جان

اعالم نرخ مصوب تعمیرکاران خودرو در 1400

قیمــت انــواع فلــزات اساســی بــا چشــم انداز مثبــت صنــدوق بین المللــی پــول نســبت 
بــه بــه اقتصــاد جهــان در ســال جــاری و نیــز تزریق واکســن در کشــورها روند افزایشــی 
ــر  ــت تأثی ــته تح ــاه گذش ــک م ــی در ی ــزات اساس ــود گرفت.قیمت انواع فل ــه خ ب
ســیگنال های مثبــت تزریــق واکســن کوویــد ـ 1۹ افزایشــی بــوده اســت.خبر تزریــق 
واکســن امیــدواری بــه بهبــود اقتصــادی را بیشــتر کــرده و تقاضــا بــرای فلــزات اساســی 
ــت  ــی از وضعی ــای بین الملل ــت نهاده ــی مثب ــش داده اســت.همچنین پیش بین را افزای
اقتصــادی جهــان در ســال 2۰21 هــم بــه افزایــش تقاضــا کمــک کــرد و بــه بــاال رفتــن 

ــز  ــورس لندن قیمت فل ــازار ب ــزارش ب ــاس گ ــد.بر اس ــی منجر ش ــزات اساس قیمت فل
آلومینیــوم در یــک مــاه گذشــته کامــال جهشــی بــوده و از 21۵2 دالر در هــر تــن بــه 
224۷ دالر افزایــش یافتــه اســت. فلــز روی هــم از قیمــت 2۷42 دالر یــک ماه گذشــته 
ــم  ــه رق ــن ب ــر ت ــم از 2۶۶8۶ دالر در ه ــع ه ــت.فلز قل ــیده اس ــه 2813.۵ دالر رس ب
283۵۰ دالر در هــر تــن افزایــش یافتــه اســت. جدیدتریــن قیمــت فلــزات اساســی در 
ــدن کشــف  ــن شــرح اســت.قیمت هایی کــه در بازار بورس لن ــه ای ــدن ب بازار بورس لن

می شــود بــه عنــوان مبنــای قیمــت در ســایر بازارهــای جهانــی نیــز هســت.

قیمت انواع 
فلزات اساسی
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اخبار کوتاه
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

جزئیات درآمدهای مالیاتی سال
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی بــا اشــاره بــه جزئیــات درآمدهــای 
مالیاتــی در ســال ۹۹ گفــت: 1۹2.۵ هــزار میلیــارد تومــان مالیــات وصــول کنــد کــه 

تحقــق 1۰۷ درصــدی نســبت بــه رقــم مصــوب قانــون بودجــه ســال قبــل دارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــیحی، ب ــد مس ــارس، محم ــل از ف ــه نق ــم آنالین ب ــام ج ــه گزارش ج ب
ــی ســال ۹۹ اظهارداشــت: در ســالی کــه گذشــت  وضعیــت تحقــق درآمدهــای مالیات
ســازمان امــور مالیاتــی موفــق شــد 1۹2.۵ هــزار میلیــارد تومــان مالیــات وصــول کنــد 
کــه تحقــق 1۰۷ درصــدی نســبت بــه رقــم مصــوب قانــون بودجــه ســال قبــل دارد. 
همچنیــن رقــم محقــق شــده 3۷ درصــد باالتــر از عملکرد ســال ۹8 محســوب می شــود.

معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی بــه جزئیــات درآمدهــا اشــاره کــرد و 
گفــت: ترکیــب مالیــات از دو بخــش مالیــات مســتقیم و کاال و خدمــات تشــکیل شــده 
کــه در بخــش مالیات هــای مســتقیم بــا وصــول 11۹ هــزار میلیــارد تومــان تحقــق 13۶ 
درصــدی نســبت بــه رقــم مصــوب قانــون بودجــه ســال ۹۹ و رشــد 4۶ درصدی نســبت 

بــه عملکــرد ســال ۹8 وجــود دارد.
ــارد  ــزار میلی ــز ۷3.۵ ه ــات نی ــات از کاال و خدم ــد مالی ــه داد: در بخــش درآم وی ادام
ــرد ســال ۹8  ــه عملک ــه 23 درصــد رشــد نســبت ب ــز شــد ک ــه واری ــه خزان ــان ب توم
 داشــته و همچنیــن 8۰ درصــد رقــم مصــوب بودجــه ســال ۹۹ تحقــق یافــت.

ــان داشــت:  ــه ســرفصل های درآمــدی مالیات هــای مســتقیم بی ــا اشــاره ب مســیحی ب
اشــخاص حقوقــی ۵۶ هــزار میلیــارد تومــان مالیــات پرداختنــد کــه رشــد 2۷ 
ــد  ــر درآم ــات ب ــش مالی ــزود:  از بخ ــی اف ــور مالیات ــازمان ام ــاون س ــدی دارد.مع درص
ــه 3۶ درصــد رشــد نشــان  ــات وصــول شــد ک ــان مالی ــارد توم ــزار میلی ــز 3۹.۵ ه نی
 می دهــد کــه عمــده آن مربــوط بــه مالیــات مشــاغل و حقــوق )عمومــی و خصوصــی( 

بوده است.
وی در مــورد درآمــد مالیــات بــر ثــروت نیــز تصریــح کــرد: در ایــن بخــش 23.2 هــزار 

میلیــارد تومــان درآمــد وصــول شــده کــه رشــد 1۷8 درصــدی دارد.
مســیحی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل شــرایط بــه وجــود آمــده ناشــی از بیماری کرونــا و 
محدودیــت و کاهــش ترددهــا، میــزان ســوخت مصرفــی در کشــور کاهــش یافــت کــه 
اثــر خــود را روی درآمــد ایــن بخــش گذاشــت، خاطرنشــان کــرد: در ســال ۹۹ حــدود ۶ 
هــزار میلیــارد تومــان مالیــات از فرآورده هــای نفتــی اخــذ شــده کــه 14 درصــد نســبت 

بــه ســال ۹8 افــت نشــان می دهــد.
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ادامــه داد: متاثــر از ایــن شــرایط، 1۶4 هــزار میلیــارد تومان 

عــوارض خــروج از کشــور بــه خزانــه واریــز شــد کــه 8۶ درصــد افــت کــرده اســت.

نمایندگان و مشتریان شرکای راهبردی بیمه کوثر
مســئوالن شــرکت بیمــه کوثــر بــا درنظــر گرفتــن نماینــدگان و مشــتریان بــه عنــوان 
شــرکای راهبــردی شــرکت بایــد پشــتیبانی و مانع زدایــی از مســایل آن هــا را در اولویــت 

قــرار دهنــد.
ــران  ــان و مدی ــا معاون ــه ب ــرکت در جلس ــل ش ــر عام ــوری، مدی ــام ف ــزارش پی ــه گ ب
ــورت  ــه به ص ــور ک ــر کش ــعبه سراس ــتی و ش ــران سرپرس ــن مدی ــتادی و همچنی س
برخــط برگــزار شــد، ضمــن بیــان مطلــب فــوق، تصریح کــرد: بــا اتــکا بــه 
فرمایــش رهبــر معظــم انقــالب و شــعار ســال 14۰۰، مــا بایــد بــا پشــتیبانی 
همــه  رضایــت  ممکــن  جــای  تــا  گوناگــون  بخش هــای  در  مانع زدایــی  و 
ــم. ــب کنی ــرکت را جل ــدان ش ــدگان و کارمن ــتریان، نماین ــژه مش ــه وی ــان ب  ذی نفع

پیــروزی  رمــز  را  مشــتری  رضایــت  جلــب  فیروزآبــادی  مشــعلچی  مجیــد 
مــا  اهــداف  از  یکــی  خاطرنشــان کرد:  و  دانســت  دنیــا  مطــرح  شــرکت های 
امــکان  ایجــاد  شــرکت  مختلــف  بخش هــای  بــه  اختیــار  تفویــض  در  نیــز 
اســت. بــوده  آنــان  رضایــت  افزایــش  و  ذی نفعــان  بــا  مواجهــه  در   انعطــاف 

وی بــا بیــان اینکــه کســب رضایــت مشــتری پیش نیــاز تحقــق خرده فروشــی 
ــک،  ــوی کم ریس ــذب پرتف ــرکت در ج ــم ش ــت های مه ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ب
ــام  ــی انج ــزان مطلوب ــه می ــی ب ــر خرده فروش ــت: اگ ــت، گف ــودآور اس ــدگار و س مان
نشــود بیمه گــران مجبورنــد بــه دنبــال انعقــاد قــرارداد بــا بیمه گــذاران بــزرگ 
ــت. ــدگار نیس ــم مان ــی دارد و ه ــارت باالی ــک و خس ــم ریس ــوال ه ــه معم ــند ک  باش

مدیرعامــل بیمــه کوثــر بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه شــرکت این اســت کــه پس از بررســی 
دقیــق و کامــل، بایــد خســارت بــه انــدازه و بــه موقع بــه زیان دیــده پرداخت شــود و هیچ 
حقــی از وی ضایــع نشــود، افــزود: مــا معتقدیــم حق النــاس از ســوداوری شــرکت هــم 
مهم تــر اســت؛ زیــرا تضییــع حــق را نمی تــوان به آســانی جبــران کــرد، نه از بعــد معنوی 
 و نــه از بعــد مــادی، اما ســوداوری را بــا برنامه ریزی و تــالش داخلی می تــوان افزایش داد.

ــدگان  ــی در نماین ــت قلب ــاد رضای ــرای ایج ــالش ب ــادی ت ــعلچی فیروزآب ــد مش مجی
را نیــز امــری حیاتــی بــرای شــرکت برشــمرد و تصریح کــرد: نماینــده بیمــه 
ــع  ــظ مناف ــا حف ــود را ب ــادی خ ــگاه اقتص ــد بن ــه می کوش ــت ک ــی اس ــرد زیرک ف
طرفیــن قــرارداد بیمــه، یعنــی شــرکت و مشــتری، بــه خوبــی پیــش ببــرد. از 
ایــن رو، مدیــران هوشــمند بایــد بکوشــند منافــع خــود را در امتــداد منافــع 
ــود. ــری ش ــی جلوگی ــع احتمال ــارض مناف ــه تع ــا از هرگون ــد ت ــف کنن ــان تعری  آن

ــان شــرکت را کــه مقدمــه جلــب رضایــت ســایر  ــان جلــب رضایــت کارکن وی در پای
ذی نفعــان اســت اولویــت نخســت شــرکت دانســت و یاداورشــد: کارکنــان بایــد بکوشــند 
ــوری،  ــی، صب ــوای دورن ــا تق ــد و ب ــام دهن ــه انج ــن وج ــه بهتری ــود را ب ــف خ وظای
پاســخگویی صحیــح و شایســته، بهره منــدی از قــدرت اقنــاع و نیــز اقــدام بــه موقــع و 

مناســب بســترهای افزایــش رضایــت ذی نفعــان را فراهــم کننــد.

دبیر شورای نگهبان:
همگان در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشند

ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــردم ب ــه  م ــه هم ــدوارم ک ــت: امی ــان گف ــورای نگهب ــر ش دبی
بهداشــتی و تدابیــری کــه اندیشــیده شــده، در انتخابــات مشــارکت حداکثــری داشــته 

ــد. ــم می زن ــات سرنوشــت کشــور را رق ــه انتخاب باشــند چــرا ک
ــنبه در  ــی روز چهارش ــد جنت ــت اهلل احم ــوی، آی ــزاری رض ــه گزارش خبرگ ب
ســخنانی در نطــق پیــش از دســتور جلســه امــروز، بــا تبریــک ایــام شــعبانیه و 
حلــول ســال جدیــد شمســی، ضمــن توصیــه بــه مــردم بــرای اســتفاده بیشــتر 
از روزهــای باقــی مانــده مــاه شــعبان، گفــت: جوانــان مومــن زیــادی در کشــور 
حضــور دارنــد و مــا امیــد داریــم کــه بــه دعاهــای خالصانه ایــن جوانــان و همت 
 مضاعــف مســئوالن، مســائل و مشــکالت کشــور هــر چــه زودتــر حــل شــود.

دبیــر شــورای نگهبــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه وضعیــت کرونــا و ابتــالی هــزاران نفــر از مــردم بــه ایــن بیمــاری 
ــه  ــور ب ــهرهای کش ــادی از ش ــداد زی ــاره تع ــفانه دوب ــوس افزود: متاس منح
شــدت درگیــر کرونــا شــده اند؛ کرونــا بــه ســرعت در حــال پیشــروی 
ــئوالن  ــه مس ــم ک ــی امیدواری ــده، ول ــده ش ــران کنن ــیار نگ ــن بس ــت و ای اس
ــد. ــرل کنن ــت را کنت ــر وضعی ــه زودت ــر چ ــم، ه ــکاری ه ــا هم ــردم ب  و م

جنتی بــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور اظهار کــرد: وضعیــت اقتصــادی 
کشــور بســیار نگــران کننــده اســت و معلــوم نیســت که آیــا مســئوالن از اصالح 
وضعیــت موجــود اقتصــادی، ناتوان هســتند یــا اینکه اعتنایــی ندارنــد؛ وضعیت 
بــرای اقشــار کــم درآمــد جامعــه، بســیار ســخت شــده و نرخ هــا هــر روز بــاال 
 مــی رود، مســئوالن بایــد هــر چــه ســریعتر به مشــکالت مــردم رســیدگی کنند.

وی بــه موضــوع مهــم انتخابــات ریاســت جمهــوری پرداخــت و گفــت: 
امســال مــا انتخابــات ریاســت جمهــوری، میــان دوره مجلــس شــورای 
پیــش  در  را  شــوراها  انتخابــات  و  خبــرگان  دوره ای  میــان  اســالمی، 
داریــم؛ امیــدوارم کــه همــه  مــردم بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
انتخابــات مشــارکت حداکثــری  در  اندیشــیده شــده،  کــه  تدابیــری  و 
 داشــته باشــند چــرا کــه انتخابــات سرنوشــت کشــور را رقــم می زنــد.

دبیــر شــورای نگهبان ادامــه داد: تمــام امــور اجرایــی و اداره کشــور بــر 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــد ب ــردی توانمن ــر ف ــت و اگ ــوری اس ــس جمه ــده ریی عه
ــد. ــل کن ــردم را ح ــکالت م ــد مش ــا می توان ــود، حتم ــاب ش ــوری انتخ  جمه

ــادی و  ــکالت اقتص ــع مش ــرای رف ــان ب ــورای نگهب ــرد: ش ــد ک ــی تاکی جنت
معیشــتی مــردم هــر کاری از دســت بربیــاد، دریــغ نخواهــد کــرد و بــه نظــر 
می رســد کــه وقتــی مــا در ایــن وضعیــت ســخت اقتصــادی همــراه و هــم درد 
مــردم هســتیم، می توانیــم مســئوالن امــر را فراخوانــده و از آنهــا بابــت شــرایط 

فعلــی توضیــح خواســته و تذکــرات الزم را بدهیــم.

از  صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی خــود 
رشــد اقتصــاد جهــان در ســال 2۰21 را بــه ۶ درصــد 
افزایــش داد و رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 2۰2۰ 
ــال را 3۶.۵  ــن س ــورم در ای ــرخ ت ــد و ن را 1.۵ درص
ــول اعــالم  ــی پ درصــد اعــالم کرد.صنــدوق بین الملل
کــرد انتظــار دارد اقتصــاد جهــان ۶ درصــد در 2۰21 
ــدوق از  ــن صن ــی ای ــن پیش بین ــد. آخری ــد کن رش
رشــد اقتصاد جهان در مــاه ژانویــه برابــر بــا ۵.۵ 
درصــد بــود. گسترش واکسیناســیون کرونا باعــث 
بین المللــی  افزایــش رقــم پیش بینــی صنــدوق 
پــول شــده اســت. گیتا گوپینــات، اقتصــاددان ارشــد 
صنــدوق بین المللــی پــول در گــزارش این صنــدوق از 
دورنمــای اقتصــاد جهــان گفــت: »بــا وجــود بی ثباتــی 
ــه نظــر  ــا، ب ــروس کرون ــری وی ــورد همه گی ــاال در م ب
ــن بحــران  ــرای بیــرون رفتــن از ای می رســد راهــی ب
ــت«. پیش بینی  ــده اس ــاز ش ــالمتی ب ــادی و س اقتص
می شــود رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان 
ــی  ــد در حال ــد باش ــا 4.4 درص ــر ب ــرای 2۰22 براب ب
کــه قبــالً 4.2 درصــد اعــالم شــده بــود. رشــد 
تولیــد ناخالــص جهــان در 2۰2۰ معــادل منفــی 3.3 
درصــد بود. البتــه گوپینــات هشــدار داد رونــد بهبــود 
اقتصــاد جهــان در تمــام نقــاط دنیــا یکســان نخواهــد 
ــد  ــد تولی ــول ۵.1 درص ــی پ ــدوق بین الملل بود. صن
ــای پیشــرفته در  ــرای اقتصاده ــی را ب ــص داخل ناخال
ــد. انتظــار  ــی می کن ــالدی پیش بین ســال جــاری می
مــی رود رشــد تولیــد ناخالص داخلــی آمریکا در ســال 
جــاری از ســطح قبــل از بحــران کرونــا فراتــر رود ولی 
در ســایر اقتصادهــای پیشــرفته در 2۰22 بــه ســطح 
ــای  ــن اقتصاده ــد.در بی ــا برس ــران کرون ــل از بح قب
 2۰2۰ در  چیــن  توســعه،  حــال  در  و  نوظهــور 
ــطح  ــه س ــود را ب ــی خ ــت تولید ناخالص داخل توانس
ــی انتظــار مــی رود  ــا برســاند ول قبــل از بحــران کرون
بیشــتر ایــن اقتصــاد هــا تــا 2۰23 بــه ســطح قبــل از 
کرونــا بازگردنــد. پیــش بینــی ایــن صنــدوق از رشــد 

اقتصادهــای در حــال توســعه در ســال جــاری میالدی 
۶.۷ درصــد اســت در حالــی کــه انتظــار مــی رود رشــد 
ــا 12.۵ درصــد باشــد. صندوق  ــر ب ــد براب اقتصــاد هن
بین المللــی پــول اعــالم کــرد: »بــه خاطــر سیاســت 
ــش  ــا در پی ــل بحران کرون ــه در مقاب ــابقه ای ک بی س
گرفتــه شــد، ایــن رکــود تاثیــرات کمتــری نســبت به 
بحــران مالــی جهانــی در 2۰۰8 خواهــد داشــت. ولــی 
اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای در حــال توســعه 
بــا  و  خورده انــد  ســخت تری  ضربــه  کم درآمــد 
خســارت های قابــل توجهــی در میــان مــدت مواجــه 
ــادی  ــد اقتص ــی رش ــن الملل ــاد بی ــتند«.این نه هس
ایــران در ســال 2۰21 را نیــز 2.۵ درصــد پیــش بینــی 
و میــزان رشــد اقتصــاد ایــران در ســال 2۰2۰ را 1.۵ 
ــورم  ــرخ ت ــت.همچنین، ن ــرده اس ــرآورد ک ــد ب درص
ــوده  ــد ب ــر 3۶.۵ درص ــغ ب ــال 2۰2۰ بال ــران در س ای
ــه  ــم در ســال 2۰21 ب ــن رق ــی رود ای ــه انتظــار م ک
3۹ درصــد افزایــش یابــد. بــر اســاس آمــار بــرآوردی 
صنــدوق بیــن المللــی پــول نــرخ بیــکاری ایــران در 
ســال 2۰2۰ نیــز 11.2 درصــد بــوده و پیــش بینــی 
ــه  ــران ب ــاری نرخ بیکاری ای ــال ج ــود در س ــی ش م
1۰.8 درصــد کاهــش یابد.تــراز حســاب هــای جــاری 
ایــران در ســال گذشــته میــالدی منفــی ۰.۷ درصــد 
ــت 1.2  ــه مثب ــال 2۰21 ب ــم در س ــن رق ــوده و ای ب

درصــد خواهــد رســید.

 نرخ تورم 36/5 درصدی 
برای ایران

معــاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات ســازمان 
حمایــت از تشــکیل پرونــده تخلــف بــرای حــدود 
ــه  ــا عرض ــکار ی ــل احت ــه دلی ــداری ب ۶۰۰ مرغ
ــه  ــا ب ــه گــزارش برن ــر داد.ب خــارج از شــبکه خب
نقــل از وزارت صمــت، ســیدجواد احمــدی افــزود: 
ــرغ و  ــازار م ــده در ب ــاد ش ــات ایج ــس از التهاب پ
ــازار و  ــه ب ــن محصــول ب ــی ای ــدم عرضــه کاف ع
ــر اینکــه برخــی از  ــت گزارشــاتی مبنــی ب دریاف
ــودداری  ــازار خ ــه ب ــرغ ب ــه م ــداران از عرض مرغ
کــرده یــا مــرغ تولیــدی را خــارج از شــبکه 
ــتور کار  ــوع در دس ــد ، موض ــی نماین ــه م عرض
ــه داد: طــی  ــت.وی ادام ــرار گرف ــازمان ق ــن س ای
بازرســیهای انجــام شــده از نزدیــک بــه ســه هــزار 
ــازمانهای  ــان س ــط بازرس ــداری توس ــد مرغ واح
صنعت، معــدن و تجارت اســتانها در بــازه زمانــی 
2۰ روزه گذشــته، ۵۷3 واحــد تولیــد کننــده 
مــرغ کــه مبــادرت بــه احتــکار یــا عرضــه خــارج 
ــد، شناســایی و پــس  از شــبکه مــرغ کــرده بودن
از تشــکیل پرونــده بــا ارزش بیــش از یــک هــزار 
و 1۷۰ میلیــارد ریــال ، به تعزیرات حکومتــی 
و رســیدگی  بازرســی  معرفــی شــدند.معاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــازمان حمای ــات س ــه تخلف ب
اقدامــات انجــام شــده ایــن ســازمان در بازرســی 
از مرغــداری هــا، کشــتارگاه هــا و عمــده فروشــان 
و خــرده فروشــان مــرغ اظهــار داشــت : بــا توجــه 
ــای  ــرغ در ماهه ــازار م ــت نابســامان ب ــه وضعی ب
اخیــر بازرســان ایــن ســازمان و ســازمان صمــت 
ــتگذاری دولت برای  ــا سیاس ــگام ب ــتانها هم اس
صیانــت بیشــتر از حقوق مصــرف کننــدگان، 
کمــک بــه برقــراری ثبــات و رفــع التهــاب و ناامن 
ســازی فضــا بــرای ســودجویان، بــا بهــره گیــری 
از تمــام ظرفیــت و امکانــات موجــود نســبت بــه 
تشــدید نظــارت هــا و بازرســی هــا از ایــن مراکــز 
در سراســر کشــور اقــدام کردند.احمــدی بــا بیــان 

ایــن مطلــب افــزود : از تعــداد کل ایــن بازرســی 
هــا کــه در طــی بــازه زمانــی 2۰ روزه )2۶ اســفند 
13۹۹ تــا 1۵ فروردیــن 14۰۰( انجــام شــد، ۵۷3 
واحــد متخلــف کــه اقــدام بــه احتــکار و عرضــه 
ــه  ــاالی ۷ هفت ــا ســن ب ــرغ ب خــارج از شــبکه م
کــرده بودنــد ، شناســایی و بــه تعزیــرات حکومتی 
ــه  ــیدگی ب ــی ورس ــدند.معاون بازرس ــی ش معرف
تخلفــات ســازمان حمایــت در ادامــه تصریــح کرد 
: ارزش ریالــی پرونــده هــای تخلــف ایــن واحدهــا 
بالــغ بــر یــک هــزار و 1۷۰ میلیــارد ریــال بــوده 
اســت کــه جهــت ســیر مراحــل قانونــی و صــدور 
رای نهایــی بــه تعزیرات حکومتی اســتانها ارســال 
گردید.احمــدی در ادامــه بــا تذکــر بــه برخــی از 
ــد  ــه قص ــن بره ــه در ای ــداری ک ــای مرغ واحد ه
احتــکار و عرضــه خــارج از شــبکه محصــول خــود 
را دارنــد، گفــت: بازرســان این ســازمان بــا جدیت 
و مطابق قانون بــا آن هــا برخــورد خواهنــد کــرد.

معــاون بازرســی ورســیدگی بــه تخلفات ســازمان 
ــرد در  ــا ک ــهروندان تقاض ــوم ش ــت ، از عم حمای
صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف اقتصــادی اعــم 
از احتــکار، عرضــه خــارج از شــبکه، گرانفروشــی، 
ــروش  ــاع از ف ــب، امتن ــور، تقل عــدم صــدور فاکت
ــاری کاال و  ــروش اجب ــت، ف ــدم درج قیم کاال، ع
خدمــات مراتــب را بــه تلفــن 124 اعــالم کننــد.

تشکیل پرونده تخلف برای مرغداری ها 
به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه

تردد در روزهای ممنوعیت
در ایامــی کــه بــر اســاس اعــالم رســمی 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــئوالن وزارت بهداش مس
پزشــکی مــوج چهــارم شــیوع ویــروس کرونــا در 
کشــور شــروع شــده و نگرانــی بــرای قرمز شــدن 
همــه شــهرها و اســتان ها بیشــتر و بیشــتر 
ــور  ــه 2۰ کش ــی ب ــای خارج ــود، پروازه می ش
ــی  ــای زمین ــی شــود و مرزه خارجــی انجــام م
ــفرهای  ــرای س ــدن ب ــته ش ــود بس ــا وج ــز ب نی
ــه  ــافر را تجرب ــردد مس ــه 1۵۰۰ ت ــادی روزان ع

می کننــد.
ــل از  ــه نق ــن ب ــهری آنالی ــزارش همش ــه گ ب
ایســنا، طــی روزهــای گذشــته مســئوالن وزارت 
ــالم  ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــردم در  ــردد م ــش ت ــی افزای ــه در پ ــد ک کردن
ــوروزی و  ــام ن ــور در ای ــف کش ــهرهای مختل ش
روزهــای پایانی ســال گذشــته، شــهرهای کشــور 
یکــی پــس از دیگــری نارنجــی و قرمــز می شــوند 
و ایــران وارد مــوج چهــارم کرونــا شــده اســت. از 
ــروس  ــن وی ــز تعــداد تلفــات ای ســوی دیگــر نی
نیــز کــه در واپســین روزهــای پارســال در حــدود 
ــه 1۷4  ــن می شــد، حــاال ب ــاال و پایی ــر ب ۵۰ نف
نفــر رســیده اســت و بــه گفتــه ســعید نمکــی، 
ــکی-  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
مشــخص نیســت ایــن وضعیــت قرمــز تــا 
ــرایطی  ــن ش ــد.در چنی ــته باش ــه داش ــی ادام ک
وضعیــت ســفرهای خارجــی کــه تنهــا از طریــق 
مرزهــای هوایــی و البتــه زمینــی انجــام می شــود 
تغییــر چندانــی نســبت بــه قبــل از ایــن پیــک 

ــد شــیوع نداشــته اســت. جدی
ــش،  ــن ذیبخ ــه محمدحس ــه گفت ــه ب ــرا ک چ
کشــوری،  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
هواپیمایــی  شــرکت های  حاضــر  حــال  در 

ــرواز هفتگــی  ــه 2۰ کشــور خارجــی پ ــی ب ایران
ــه مقصــد  ــد و تنهــا تورهــای گردشــگری ب دارن
ــان  ــا همچن ــا پروازه ــده ام ــوع ش ــه ممن  ترکی

برقرار است.
پروازهــای  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  وی 
ــه توضیــح داد: در حــال حاضــر  خارجــی اینگون
ــه 2۰ کشــور  ــی ب ــی ایران شــرکت های هواپیمای
مختلــف از جملــه آلمــان، فرانســه، ترکیــه، 
پاکســتان،  کویــت،  قطــر،  امــارات،  لبنــان، 
ــزی،  ــد، مال ــا، چیــن، تایلن ــش، ایتالی ــد، اتری هن
افغانســتان، روســیه، ســوریه، عمان، ازبکســتان و 
قزاقســتان بــه صــورت هفتگــی پــرواز دارنــد کــه 
ــوب  ــتی مص ــای بهداش ــه پروتکل ه ــه هم البت
ــا  ــه ب ــی مقابل ــالغ شــده از ســوی ســتاد مل و اب

کرونــا در ایــن پروازهــا و پروازهــای داخلــی 
می شــود. رعایــت 

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری افــزود: 
پروازهــای خارجــی بــه مقصــد عــراق و ســوریه 
نیــز دارای محدودیــت بــوده و در شــرایط ویــژه 
انجــام می شــود کــه بــه عنــوان مثــال پروازهــای 
ــام  ــور انج ــن کش ــاع ای ــرای اتب ــا ب ــراق تنه ع
ــتاد  ــه س ــن مصوب ــق آخری ــا طب ــود. ام می ش
ملــی مقابلــه بــا کرونــا تنهــا تورهای گردشــگری 
ــوع شــده اســت  ــه لغــو و ممن ــه مقصــد ترکی ب
امــا پروازهــای شــخصی بــه کشــور ترکیــه برقرار 
بــوده و ممنوعیتــی شــامل آن نشــده اســت. کــه 
ــور  ــر کش ــا ه ــه ی ــای ترکی ــر پروازه ــه اگ البت
دیگــری ممنــوع شــود، اجــرا خواهــد شــد چــرا 

کــه تابــع مصوبــات ایــن ســتاد هســتیم.
تردد ۱۵۰۰ نفری مسافران در روزهای 

ممنوعیت
جــواد هدایتــی- مدیــرکل دفتر ترانزیــت و حمل 
ــداری و حمــل  ــی ســازمان راه ــل بین الملل و نق
و نقــل جــاده ای- نیــز دربــاره آخریــن وضعیــت 
ســفرهای زمینــی خارجــی انجــام شــده در ایــن 
ــفر  ــردد و س ــچ ت ــت: هی ــنا گف ــه ایس ــام ب ای
عــادی زمینــی از مرزهــای 2۵ گانــه کشــور 
ــه صــورت  ــا ب انجــام نمی شــود و برخــی تردده
ــژه از برخــی از مرزهــا  ــا شــرایط وی محــدود و ب
صــورت می گیــرد.وی افــزود: ترددهــای محــدود 
ــد  ــه کشــورهایی مانن ــی از و ب ــای زمین از مرزه
ــرد  ــورت می گی ــتان ص ــراق و افغانس ــه، ع ترکی
کــه آن هــم بــا شــرایط و محدودیت هایــی ماننــد 

ــت انجــام می شــود. ــا تابعی ــت ی داشــتن اقام
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمــل و نقــل 
ــل  ــداری و حمــل و نق ــی ســازمان راه بین الملل
ــز  ــا نی ــه برخــی تردده ــان اینک ــا بی ــاده ای ب ج
ــه  ــت: روزان ــرد،   گف ــورت می گی ــوز ص ــا مج ب
حــدود 1۵۰۰ نفــر از مســافران آن هــم بــا 
شــرایط مذکــور از مرزهــای زمینــی کشــور عبور 
ــتی  ــای بهداش ــه پروتکل ه ــه هم ــد ک می کنن

ــود. ــام می ش ــا انج ــرای آن ه ب
حــال بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت و هشــدارهای 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــئوالن وزارت بهداش مس
ــای  ــی روزه ــه و ط ــد در ادام ــد دی ــکی بای پزش
وضــع  بــرای  جدیــدی  تصمیــم  پیــش رو 
محدودیت هــای جدیــد کرونایــی اتخــاذ خواهــد 
شــد یــا آنکــه وضعیــت ایــن بیمــاری بــه ویــژه 
ــر  ــف آن بدت ــه مختل ــش یافت ــای جه ویروس ه

ــد؟ ــد ش خواه

عضــو فراکســیون محرومیــت زدایــی و جهــادی در مجلــس گفــت: 
ــالم خوراکــی  ــود اق ــا و کمب ــی تمــام گرانی ه ــت مقصــر اصل دول
ــوه  ــگ جل ــی خــود را کمرن ــی نظارت را دالالن دانســته و نقــش ب
داده شــد، امــا در خصــوص گرانــی آب و بــرق کــه مســتقیم خــود 

دولــت نقــش دارد کــدام دالل و ســلطان را معرفــی کنیــم؟!
بــه گــزارش پیــام فوری،مجتبــی یوســفی در گفــت و گــو بــا خانــه 
ملــت در مــورد افزایــش تعرفــه آب و بــرق گفــت: از گرانــی، میــوه 
ــارهای  ــی فش ــرق همگ ــی آب و ب ــا گران ــه ت ــبزیجات گرفت و س
ــرای  ــی را ب مضاعفــی اســت کــه تحمــل شــرایط ســخت کرونای
مــردم ســخت تر می کنــد، مردمــی کــه ریالــی حقــوق می گیرنــد 
امــا دالری خــرج می کنند.نماینــده مــردم اهــواز، بــاوی، حمیدیــه 
ــا  ــام گرانی ه ــی تم ــت مقصــر اصل ــزود: دول و کارون در مجلس اف
و کمبــود اقــالم خوراکــی را دالالن دانســته و نقــش بــی نظارتــی 
ــی آب و  خــود را کمرنــگ جلــوه داده شــد امــا در خصــوص گران
بــرق کــه مســتقیم خــود دولــت نقــش دارد کــدام دالل و ســلطان 

را معرفــی کنیــم؟!
نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم تاکیــد کــرد: تحمــل 
شــرایط ســخت معیشــتی بــا تــورم بــاالی 4۵ درصــد در 
اوضــاع ناخوشــایند کرونایــی ســخن از افزایــش تعرفــه آب 
و بــرق زدن مثــال از آب گل آلــود ماهــی گرفتــن اســت.در 
ــکن  ــت مس ــدی قیم ــد 2۰۰ درص ــا رش ــته ب ــال گذش ــک س ی
ــن  ــه ای ــم ک ــه بودی ــی مواج ــالم مصرف ــری اق ــن براب و چندی
ــرار دارد ــا ق ــردم در تنگن ــت م ــت معیش ــد وضعی ــان می ده  نش

ــال  ــک س ــد: در ی ــادآور ش ــس ی ــران مجل عضــو کمیســیون عم

ــن  ــکن و چندی ــت مس ــدی قیم ــد 2۰۰ درص ــا رش ــته ب گذش
برابــری اقــالم مصرفــی مواجــه بودیــم کــه ایــن نشــان می دهــد 
ــت های  ــرار دارد و سیاس ــا ق ــردم در تنگن ــت م ــت معیش وضعی
ــه تنهــا درســت نشــد بلکــه  ــت در حــوزه اقتصــادی ن ــط دول غل
شــاهد تصمیمــات اشــتباه دیگــری از طــرف متولیــان اقتصــادی 
هســتیم.عضو فراکســیون محرومیــت زدایــی و جهــادی در مجلس 
ــد از طــرف  ــرق بای ــه آب و ب ــادآور شــد: افزایــش تعرف یازدهــم ی
ــس  ــرژی در مجل ــیون ان ــل کمیس ــه مث ــیون های مربوط کمیس
ــدگان  ــی از نماین ــوان یک ــه عن ــم ب ــده ه رســیدگی می شــود، بن
ملــت نســبت بــه افزایــش آب و بــرق تذکــر خواهــم داد.وی ادامــه 

داد: مجانــی بــودن اســتفاده از آب، بــرق و گازبــرای قشــر ضعیــف 
جامعــه در بنــد الحاقــی 3 تبصــره 8 مــاده واحــده الیحــه بودجــه 
آمــده اســت کــه براســاس آن وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو 
ــرق و گاز مشــترکین  موظفنــد در ســال 14۰۰ تعرفه هــای آب، ب
خانوارهــای کشــور را بــه گونــه ای اصــالح نماینــد کــه بــا رعایــت 
ــرف  ــم مص ــترکین ک ــه مش ــور، تعرف ــی کش ــق جغرافیای مناط
خانوارهای)محــروم ( از جملــه افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی برابــر صفر، مشــترکین تا 
الگــوی مصــرف به صــورت یارانــه ای تعیین شــود و همچنیــن الزم 
بــه ذکــر اســت کــه تعرفــه بــه نــرخ صفــر آب خانوارهــای محــروم 
ــوار محاســبه می شــود. امــا در ایــن شــرایط  ــر اســاس بعــد خان ب
ــورد  ــفی در م ــایند نیست.یوس ــی خوش ــش قیمت ــه افزای هرگون
نظــارت بــر افزایــش نیافتن تعرفه هــای آب، بــرق و گاز مشــترکین 
ــی  ــون مجان ــال قان ــت: در خصــوص اعم ــای محــروم گف خانواره
ــی شــک  ــه ب ــف جامع ــرای اقشــار ضعی ــرق و گاز ب ــودن آب، ب ب
 مجلــس نقــش نظارتــی خــود را بــه درســتی اجــرا خواهــد کــرد.

عضــو کمیســیون عمــران مجلســدر پایــان خاطرنشــان کــرد: اگــر 
ــه  ــورد پرداخــت یاران ــرد در م ــی صــورت بگی نظرســنجی  مردم
ــود  و از  ــم نمی ش ــرخ روز 2 دالر ه ــه ن ــه ب ــی ک ــزار تومان 4۵ ه
دولــت قبــل بــدون افزایــش ریالــی پرداخــت می شــود، اکثریــت 
مــردم خواهــان شــغل و از بیــن بــردن بیــکاری خواهنــد بــود تــا 
افزایــش مبلــغ یارانــه 4۵ هــزار تومانــی کــه هــر ســی روز یکبــار 
ــا متاســفانه هــر روز شــاهد  ــز می شــود ام ــا واری ــه حســاب آنه ب

ــای خــودی هســتیم. ــس تحریم ه ــی از جن گران

مردم ریالی حقوق می گیرند اما دالری خرج می کنند
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زمانـی کـه پخـش مسـتند »روایتـی بـدون 
سانسـور از زندگـی سـیدمرتضی آوینـی« آغاز 
شـد، اعتـراض همسـر سـید مرتضـی آوینی را 

به همـراه داشـت.
شـانزدهم فروردیـن، زمانـی که از سـوی صداو 
سـیما اعـالم شـد کـه مسـتندی بـا عنـوان 
»سـید مرتضـی« و بـا عنـوان فرعـی »روایتی 
بـدون سانسـور از زندگی سـیدمرتضی آوینی« 
اسـت،  شـده  سیما سـاخته  و  توسـط صدا 
حسـین معـززی نیـا منتقـد و مستندسـاز و 
دامـاد شـهید آوینـی در یادداشـتی در این باره 
نوشـت: بـه ایـن فکـر می کنـم روایـت »بدون 
سانسـور« دیگـر چـه صیغـه ای اسـت؟ کـدام 
سانسـور؟ در همـه  سـال هایی کـه از شـهادت 
آوینی گذشـته فقط با یک قلم سانسـور پایدار 
و جان سـخت دربـاره اش سـر و کار داشـته ایم 
کـه عبـارت اسـت از پنهان کردن ایـن واقعیت 
کـه همـان کسـانی کـه در یـک سـال آخـر 
حیاتـش او را طـرد کردنـد و به خـروج از دایره  
»حزب اللهی هـا« متهمـش کردنـد، 28 سـال 
اسـت زیـر نامـش سـینه می زنند و بـا وقاحتی 
کم نظیـر به روی خودشـان نمی آورند روزگاری 
چـه نوشـته اند، چـه گفته انـد و چـه کرده انـد.

ادامـه نوشـته او امـا تـکان دهنـده اسـت: » 
نگاهی به پوسـتر انداختـم، دیدم این مجموعه، 
را  کارگردانـش  اوج اسـت.  محصول سـازمان 
هـم می شناسـم. سـال ها پیـش با مـن تماس 
گرفـت، گفت مشـغول پژوهشـی اسـت درباره  
آوینـی. تقاضـا کـرد بـا مـن گفت وگـو کنـد. 
در نخسـتین روزی کـه بـا او مالقـات کـردم 
پرسـیدم هـدف از این پژوهش چیسـت، گفت 
صرفـاً در حـال انجـام تعـدادی گفت وگوسـت، 
ایـن گفت وگوهـا محرمانـه باقـی خواهـد ماند 
تـا به تدریـج بـرای آن »پژوهـش« مـورد نظـر 
اسـتفاده شود. پرسـیدم پس قرار نیست جایی 
منتشـر شـود، گفـت به شـکل مسـتقیم خیـر. 
بـه حرفـش اعتمـاد کـردم، مصاحبه هایمـان 
مفصـل شـد و بـه چنـد جلسـه کشـید. چنـد 
مـاه بعـد، فایلـی برای مـن ای میل کرد شـامل 
یـک متـن طوالنـی کـه یک جـور زندگی نامـه  
خیالی سـیدمرتضی آوینی بـود. نگاهی به متن 
انداختـم و دیدم نوشـته ای ضعیف، سـطحی و 
در بخش هایـی مبتـذل اسـت کـه بـر اسـاس 
مصاحبه هـای انجام شـده بـا مـن و چنـد نفـر 
دیگـر تدویـن شـده. متنـی شـبیه یـک رمان 
زندگی نامـه ای، بـا نثـری سسـت و سـاختاری 
پیش پاافتـاده. بـه ایشـان پاسـخ دادم تمریـن 
ایـن متـن در شـأن  اوالً  بـدی نیسـت ولـی 
سـیدمرتضی آوینـی نیسـت و بهتر اسـت کنار 
گذاشـته شـود، ثانیـاً قـرار نبـود مصاحبه هایم 
به طـور مسـتقیم تبدیـل بـه یـک متن شـود، 
بـرای  گفت وگوهایـی  انجـام  مـا  قـرار  بلکـه 
اسـتفاده  غیرمسـتقیم در یک »پژوهـش« بود. 

امـا این آقـا بدون اعتنا به هیـچ قاعده  و مبنای 
اخالقـی، آن متـن را در قالـب یـک کتـاب بـا 
عنوان »زندگی زیباسـت« منتشـر کرد؛ کتابی 
کـه تکلیفـش از عنوانـی کـه برایـش انتخـاب 
شـده مشـخص اسـت و خوانـدن حتـی چنـد 
پاراگـراف از آن، اسـباب خجالت و شرمسـاری 
دوسـتان،  از  دیگـر  نفـر  دو  امـروز  اسـت. 
تیـزری از مسـتند چنـد قسـمتی ایشـان را 
برایـم ارسـال کرده انـد. می بینـم قطعاتـی از 
مسـتندهای مختلفی که درباره  آوینی سـاخته 
شـده، از جملـه مجموعـه  »روایـت راوی« بـه 
کارگردانـی مـن و مسـتند »مرتضـی و مـا« به 
کارگردانی کیومـرث پوراحمد در این مجموعه 
اسـتفاده شـده، به عـالوه  تصاویری از جلسـات 
تدریـس آوینـی در جمعـی محـدود و مـواد و 
مصالـح مختلـف دیگـری کـه در ایـن سـال ها 

اسـتفاده نشـده بوده. مشـخص اسـت که دایره  
دسـت درازی و چپاول گـری ایـن آقا گسـترش 
شـده  مؤسسـاتی  آرشـیو  وارد  کـرده،  پیـدا 
کـه ایـن مصالـح در آنجـا نگهـداری می شـده 
و تصـور کـرده چـون بـه آرشـیو وارد شـده، 
خودبه خـود مالکیـت مـواد صوتـی و تصویـری 
را هـم در اختیـار گرفتـه. چنانکـه قبـاًل تصور 
کـرده بود چـون فایـل صوتی گفت وگـو با من 
را در کشـوی میـزش دارد، پـس مالکیتش هم 
از آن اوسـت و می توانـد بـه هـر ترتیـب کـه 
دلـش می خواهـد بـا خاطـرات نقل شـده  مـن 
رفتـار کند. حاال فهمیـده ام که معنـای عبارت 
ایشـان،  نظـر  از  چیسـت.  »بدون سانسـور« 
هـر نـوع التـزام بـه رعایـت حریم هـای قانونی 
و اخالقـی یعنـی سانسـور! تصـور ایـن آقـا از 
مناسـبات دنیـا شـبیه تلقی سـارقی اسـت که 

جنجال تازه در صداوسیما

در بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس تاکید شد: 

 سازندگان و بازیگران گاندو 
به راستی سلبریتی واقعی هستند

پایتخت ۷ به سه شرط در جذب مخاطبان موفق می شود

طرح رتبه  بندی معلمان، سدی در برابر افت کیفی آموزش

اگـر در مـورد ادامـه پیـدا کـردن سـریال پایتخـت و سـاخت پایتخت ۷ 
نظرسـنجی گسـترده ای از مـردم برگـزار شـود با وجـود آن که سـریال 
نـون خ هـم به رقیب قـدری برای پایتختـی ها تبدیل شـده، قطعا اغلب 

مـردم بـه تـداوم تولیـد پایتخت نظر مـی دهند.
بـه گـزارش کاماپرس،فصـل ششـم سـریال پایتخت با پخش 2 قسـمت 
باقیمانـده از ایـن سـریال بـه پایان رسـید و بـا توجه بـه محبوبیت فوق 
العـاده ایـن سـریال بـه نظـر نمی رسـد ماجراهـای آن بـه همینجا ختم 
شـود. بـا ایـن شـرایط  تولیـد پایتخت ۷ یـک احتمـال جدی اسـت اما 
بـرای جـذاب شـدن فصل هفتم این سـریال بایـد به برخی نـکات توجه 
کـرد. روزنامـه هفت صبـح نکاتی که باید مدنظر تولیدکنندگان و دسـت 
انـدرکاران پایتخـت قرار گیـرد را در یک گزارش جمع بندی کرده اسـت 

کـه در ادامـه گزیـده ای از ایـن گزارش را مـی خوانید.
۱. بازگرداندن اعتماد از دست رفته

نخسـتین چالشـی که پایتخت با آن روبروسـت به دسـت آوردن اعتماد 
کامـل مسـئوالن و مخاطبان اسـت. بی اعتمـادی مسـئوالن تلویزیون را 

مـی تـوان در نحـوه پخش دو قسـمت باقیمانده پایتخـت ۶ دید.
قسـمتهای ابتدایـی بـه بهانـه اینکـه خالصه اسـت بـا سانسـور روی آنتن 
رفـت و در حالـی کـه قـرار بـود باکـس اصلی پخـش در سـاعت 22 و 1۵ 
دقیقـه بـه دو قسـمت پایانـی پایتخـت ۶ داده شـود امـا در لحظـه آخـر 
تصمیم عوض شـد و این دو قسـمت در سـاعت 1۹ و 3۰ روی آنتن رفت. 
از آنطـرف کیفیـت دو قسـمت پایانـی هـم وزن نـام پایتخت نبـود و حاال 
یکـی از چالش هـای سـازندگان بـرای فصـل بعـدی یعنی پایتخـت۷ باال 
بردن کیفیت و به دسـت آوردن رضایت حداکثری مخاطبان اسـت اسـت.

۲. تغییرهای شخصیتی در بازیگران اصلی
سـیروس مقـدم کارگردان این سـریال در دو قسـمت باقیمانـده از فصل 
۶ ،  قصه هـای همسـو بـا ارزش هـا و ایده آل هـای تحویل تلویزیـون داد. 
شـخصیت های نقی و ارسـطو تبدیل به آدم های صادق، خانواده دوسـت 
و محترم شـدند. رحمت ازدواج کرد و صاحب فرزند شـد. بهتاش از یک 
جوان پر شـر و شـور و نه چندان مودب تبدیل به انسـانی شـد که برای 

خانـواده حاضر اسـت از آرزوهـای خود بگذرد.
ایـن تحـول انتقـادات در مـورد شـخصیت هـای پایتخـت را کاهش می 

دهـد امـا بـا اصـول دراماتیـک همیشـگی پایتخت همخوان نیسـت.
3. محتوای پایتخت ۷ باید چگونه باشد؟

اسـم پایتخت برای همه مردم یادآور سـریالی اسـت که مفاهیم با ارزش 
را از دل یـک داسـتان کمدی و شـخصیت های معمولی انتقـال می دهد. 
بـرای مثـال چه کسـی بـاور می کرد مسـئله داعـش و مدافعـان حرم تا 

ایـن انـدازه جـذاب در این سـریال کمدی به نمایـش درآید؟
حـاال هـم از پایتخـت انتظار مـی رود ارزش هـا را با زبـان مخصوص خود 
منتقـل کنـد. ایـن سـریال در فصل ۶ شـیوه ای دیگر برگزیـد و نقدهای 
اجتماعـی - خانوادگـی را بـا زبانـی غیـر از زبان خـود مطرح کـرد که از 
همیـن ناحیـه هـم ضربـه خـورد. جالـب آنکه سـریالی چـون نـون خ از 
شـوخی هـای پاالیـش شـده و آنچه برگ برنـده پایتخت بود، بهـره برده 
و موفـق شـد. بازگشـت پایتخـت به مسـیری که خـودش بنا کـرده این 

سـریال را بـار دیگر بـه اوج خواهد رسـاند.

عضـو کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فناوری مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: بـا تصویب و اجـرای طـرح رتبه بندی معلمـان، تا حـدودی زیادی 

از افـت آمـوزش کاسـته شـده و تعلیـم و تعلم رشـد کیفی خواهـد دید.
مهـرداد ویسـکرمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار سـرویس فرهنگی شـبکه 
خبـری تهـران نیوز، اظهـار کرد: الیحه رتبه بندی معلمان یکی از مسـائلی 

اسـت کـه همـواره ورود بـه آن با مشـکل همراه بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: کـرد: بـر اسـاس آمارهـای ارائـه شـده از سـوی 
آمـوزش و پـرورش ۶۰ درصـد معلمـان در پایه هـای تحصیلـی در حـال 
آمـوزش دانش آمـوزان هسـتند کـه مـدرک تحصیلـی آن ها مرتبـط با آن 
نیسـت. عضو کمیسـیون آموزش مجلس بیـان کـرد: درصورتیکه معلمان 
علـم و سـواد خـود را در حوزه هـای آموزشـی و تربیتـی بـه روز نکننـد، 
نمی تواننـد کار تعلیـم و تربیـت را بـه خوبـی انجـام دهنـد و ایـن خود به 
عاملـی برای افـت کیفی آمـوزش در جامعه دانش آموزی تبدیل می شـود.

وی بـا اشـاره به بررسـی این الیحه در کمیسـیون آموزش، ابـراز امیدواری 
کـرد بـا عبـور الیحـه از کمیسـیون و طـرح آن در صحـن مجلـس یـک 

بـار بـرای همیشـه رتبه بندی معلمـان بر اسـاس قوائد تعریف شـده اتفاق 
بیفتد.عضو کمیسـیون آموزش مجلس شـورای اسـالمی عنوان کـرد: قرار 
نیسـت همه نیروها با هر سـطح از توانمندی به یک انـدازه حقوق دریافت 
کننـد، چـرا که ایـن رویه نادرسـت موجب افت کیفیت آموزشـی شـده و 
انگیـزه را از نیروهـای مهارتـی می گیرد.ویسـکرمی تاکیـد کـرد: معتقدیم 
رتبه بنـدی معلمـان ماننـد اسـاتید دانشـگاه ها باید بـر اسـاس معیارهایی 
همچون میزان تحصیالت، سـوابق، شـرایط، پژوهش ها و دیگر فاکتورهای 
الزم صـورت گرفتـه و ارزیابـی کیفـی در عملکـرد آن هـا انجـام شـود.وی 
ادامـه داد: از مهمتریـن مفاد الیحه رتبه بندی معلمـان می توان به ماهیت 
و چگونگـی ارتقـاء شـغلی آن ها بـا توجه بـه صالحیت های مهارتی اشـاره 
کـرد، همچنیـن همـه مزایای شـغلی، ارتقـاء یا تنـزل رتبه و بسترسـازی 
برای پیشـرفت های کاری فرهنگیان در این الیحه دیده شـده اسـت.عضو 
کمیسـیون آموزش مجلس شـورای اسـالمی افزود: در صورت تصویب این 
الیحـه و تحقـق ایـن دغدغـه دیرینـه و جدی آمـوزش و پـرورش کیفیت 

آموزشـی به مراتب بسـیار بیشـتر رشـد کـرده و ارتقـاء می یابد.

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلس بیانیـه 1۶۰ 
از  حمایـت  در  مجلـس  نماینـدگان  از  نفـر 

مجموعـه تلویزیونـی گانـدو را قرائـت کـرد.
 متـن کامـل ایـن بیانیـه کـه در جلسـه علنی 
امـروز مجلـس توسـط سـید ناصـر موسـوی 

الرگانـی قرائـت شـد بـه شـرح زیـر اسـت:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

در ایـام نـوروز شـاهد پخـش یـک مجموعـه 
تـالش  براسـاس  شـده  سـاخته  تلویزیونـی 
بـرای  )عـج(  زمـان  امـام  گمنـام  سـربازان 
شناسـایی، مقابله و خنثی سـازی با پروژه نفوذ 
بودیـم، ایـن مجموعـه تلویزیونـی با نـام گاندو 
مخاطبـان چنـد میلیونـی پیـدا کرد، بـه تمام 
عزیزان، دسـت اندرکاران سـاخت این مجموعه 
جـذاب کـه فقـط گوشـه کوچکـی از جریـان 
نفـوذ را بـه نمایـش گذاشـت، دسـت مریـزاد 
مـی گوییـم، مجموعه ای کـه به مثابـه آب در 
النـه مورچـگان عمـل کرد، تـا جایی کـه تمام 
هـم و غـم شـان را بـه کار گرفتنـد و عـالوه بر 
حمـالت تخریبی به عوامل سـاخت و بازیگران، 
سـرانجام مانـع ادامـه پخـش شـدند، علی رغم 
توقـف پخـش، امـا همین چند قسـمت پخش 

شـده، مشـتی نمونه خـروار بود، البتـه تلنگری 
بـر همه ما اسـت که چـرا مقام معظـم رهبری 
پیوسـته از خطـر نفـوذ دشـمن سـخن مـی 
آورنـد، از جملـه دی ماه سـال 13۹4 در دیدار 
ائمـه جمعـه، هشـداری صریـح و پیشـگیرانه 
دادند و گفتند یک مسـئله، مسـئله نفوذ است.

نفـوذ، ما این مسـئله نفـوذ را در قضیه برجام و 
پس از برجام مطرح کردیم، این خیلی مسـئله 
عجیب و خیلی مسـئله مهمی اسـت، کسـانی 
که در مسـائل گوناگون دسترسـی به اطالعات 
دارنـد، خـوب مـی داننـد کـه چـه دامـی برای 
کشور گسـترانده اند یا می خواهند بگسترانند، 
بـرای نفـوذ کـردن در حسـن و حصـار اراده و 
فکـر و تصمیـم ملـت ایـران، با انحـای مختلف 
تدابیـر و سیاسـت هـا و توطئه ها، ایـن االن در 
جریـان اسـت، عناصـر نفـوذی مثـل موریانه از 
داخـل مـی جـود و پایه هـا را سسـت می کند 
و فـرو مـی ریزد، ملـت در مجموعـه تلویزیونی 
گانـدو بـه صراحت دیدند که پروژه نفوذ بسـیار 
فراتـر از موضـوع جاسوسـی بـه نفـع دشـمن 
و در واقـع هـدف نهایـی اش دلسـرد کـردن 
مـردم از انقـالب و آرمـان هایش بـا بکارگیری 

آخریـن روش هـا و تکنولـوژی هـای سـاخته 
شـده در کارگاه های فوق سـری سـازمان های 
جاسوسـی آمریکا، رژیم صهیونیسـتی و سـایر 
مراکـز جاسوسـی غرب اسـت، همان کـه مقام 
معظـم رهبری بـاز هم درباره آن هشـدار دادند 
و اعـالم کردند هـدف از نفـوذ جریانی که مهم 
تـر از نفـوذ موردی اسـت، تغییر باورهـا، تغییر 
آرمـان هـا و تغییـر نگاه اسـت؛ به گونـه ای که 
مسـئول مـورد نفوذ همانطـوری فکـر کند که 
همـان آمریکایی نـگاه می کند، علـی رغم این 
هشـدارها امـا متاسـفانه طـی چند سـال اخیر 
شـاهد تبعـات و پیامدهای سـنگین آثـار نفوذ 
در کشـور مخصوصـاً در حـوزه اقتصـاد بودیـم، 
کیفرخواسـتی  گانـدو  تلویزیونـی  مجموعـه 
مسـتند علیـه همیـن نـگاه بـود، نگاهـی کـه 
حتـی حـل مشـکل آب خـوردن ملـت را هـم 
خـارج از کشـور جسـتجو مـی کـرد، نگاهـی 
خودباختـه کـه شـأنی بـرای توانایـی جوانـان 
برومنـد در داخـل قائل نیسـت و بـر این تصور 
باطل اسـت تـا کدخدا نخواهـد، اتفاقی نخواهد 

افتاد.
نماینـدگان شـما در  مـا  ایـران،  ملـت عزیـز 
خانـه ملت یـک بار دیگـر خاضعانـه همدردی 
بـه  از تحمـل شـما  را  البتـه تشـکر خـود  و 
واسـطه مشـکالت شـدید اقتصـادی کـه پیش 
آمـد اعـالم کـرده و تمـام تالشـمان را بـرای 
کاهش مشـکالت بـا الگـو قـراردادن نامگذاری 
سـال 14۰۰ از سـوی مقـام معظـم رهبری که 
سـال تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی ها 
نامیدنـد، بـه کار خواهیـم گرفـت، امـا بدانیـد 
ریشـه مشـکالت کجاسـت، چـه جریانـی و بـا 
چـه انگیـزه ای بر سـر راه بالندگی این کشـور 
مانـع مـی سـازد، یـک بـار دیگـر از سـربازان 
گمنـام امام زمان )عج( و سـازندگان و بازیگران 
راسـتی  بـه  کـه  گانـدو  تلویزونـی  مجموعـه 
سلبریتی واقعی هستند، تشـکر کرده و به آنان 
خداقـوت مـی گوییـم که نـوری بـر تاریکخانه 
جریـان نفـوذ تابانـده و پشـت پـرده بسـیاری 
 از وقایـع تلـخ و ناگـوار رخ داده در کشـور را 

افشا کردند.«

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس بیانیـه 1۶۰ نفـر از نمایندگان مجلـس در 
حمایـت از مجموعـه تلویزیونـی گانـدو را قرائت کرد. متن کامـل این بیانیه که 
در جلسـه علنی امروز مجلس توسـط سـید ناصر موسـوی الرگانی قرائت شـد 

به شـرح زیر اسـت:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

در ایـام نـوروز شـاهد پخـش یـک مجموعه تلویزیونی سـاخته شـده براسـاس 
تـالش سـربازان گمنـام امام زمان )عج( برای شناسـایی، مقابله و خنثی سـازی 
بـا پـروژه نفـوذ بودیـم، ایـن مجموعـه تلویزیونـی با نـام گاندو مخاطبـان چند 
میلیونـی پیـدا کـرد، به تمـام عزیزان، دسـت اندرکاران سـاخت ایـن مجموعه 
جـذاب کـه فقط گوشـه کوچکـی از جریان نفوذ را به نمایش گذاشـت، دسـت 
مریـزاد مـی گوییـم، مجموعه ای که به مثابـه آب در النه مورچـگان عمل کرد، 
تـا جایـی که تمام هم و غم شـان را به کار گرفتند و عـالوه بر حمالت تخریبی 
بـه عوامـل سـاخت و بازیگـران، سـرانجام مانـع ادامه پخـش شـدند، علی رغم 
توقـف پخـش، اما همین چند قسـمت پخش شـده، مشـتی نمونه خـروار بود، 
البتـه تلنگـری بـر همه ما اسـت که چـرا مقام معظـم رهبری پیوسـته از خطر 
نفـوذ دشـمن سـخن مـی آورنـد، از جمله دی مـاه سـال 13۹4 در دیـدار ائمه 
جمعه، هشـداری صریح و پیشـگیرانه دادند و گفتند یک مسـئله، مسـئله نفوذ 
اسـت.نفوذ، مـا ایـن مسـئله نفـوذ را در قضیـه برجـام و پـس از برجـام مطرح 
کردیـم، ایـن خیلی مسـئله عجیب و خیلی مسـئله مهمی اسـت، کسـانی که 

در مسـائل گوناگـون دسترسـی بـه اطالعـات دارنـد، خـوب می داننـد که چه 
دامـی برای کشـور گسـترانده انـد یا می خواهند بگسـترانند، برای نفـوذ کردن 
در حسـن و حصـار اراده و فکـر و تصمیـم ملت ایـران، با انحـای مختلف تدابیر 
و سیاسـت هـا و توطئـه هـا، ایـن االن در جریـان اسـت، عناصـر نفـوذی مثل 
موریانـه از داخـل مـی جـود و پایه ها را سسـت مـی کند و فرو مـی ریزد، ملت 
در مجموعـه تلویزیونـی گانـدو به صراحت دیدنـد که پروژه نفوذ بسـیار فراتر از 
موضـوع جاسوسـی بـه نفـع دشـمن و در واقع هـدف نهایی اش دلسـرد کردن 
مـردم از انقـالب و آرمـان هایـش بـا بکارگیـری آخریـن روش هـا و تکنولوژی 
های سـاخته شـده در کارگاه های فوق سـری سـازمان های جاسوسـی آمریکا، 
رژیم صهیونیسـتی و سـایر مراکز جاسوسـی غرب اسـت، همان که مقام معظم 
رهبـری بـاز هـم دربـاره آن هشـدار دادند و اعـالم کردند هدف از نفـوذ جریانی 
کـه مهـم تر از نفـوذ موردی اسـت، تغییر باورها، تغییـر آرمان هـا و تغییر نگاه 
اسـت؛ بـه گونـه ای کـه مسـئول مـورد نفـوذ همانطوری فکـر کند کـه همان 
آمریکایـی نـگاه می کند، علی رغم این هشـدارها اما متاسـفانه طی چند سـال 
اخیر شـاهد تبعات و پیامدهای سـنگین آثار نفوذ در کشـور مخصوصاً در حوزه 
اقتصـاد بودیـم، مجموعـه تلویزیونی گاندو کیفرخواسـتی مسـتند علیه همین 
نـگاه بـود، نگاهـی که حتی حل مشـکل آب خوردن ملت را هم خارج از کشـور 
جسـتجو مـی کرد، نگاهـی خودباخته که شـأنی بـرای توانایی جوانـان برومند 
در داخـل قائـل نیسـت و بـر این تصور باطل اسـت تـا کدخدا نخواهـد، اتفاقی 
نخواهـد افتاد.ملـت عزیـز ایران، ما نمایندگان شـما در خانه ملـت یک بار دیگر 
خاضعانـه همـدردی و البته تشـکر خود را از تحمل شـما به واسـطه مشـکالت 
شـدید اقتصـادی کـه پیش آمـد اعالم کـرده و تمام تالشـمان را بـرای کاهش 
مشـکالت با الگو قراردادن نامگذاری سـال 14۰۰ از سـوی مقام معظم رهبری 
که سـال تولید، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها نامیدند، بـه کار خواهیم گرفت، 
امـا بدانیـد ریشـه مشـکالت کجاسـت، چه جریانـی و با چـه انگیزه ای بر سـر 
راه بالندگـی ایـن کشـور مانع می سـازد، یـک بار دیگر از سـربازان گمنـام امام 
زمـان )عـج( و سـازندگان و بازیگـران مجموعـه تلویزونـی گاندو که به راسـتی 
سـلبریتی واقعی هسـتند، تشـکر کرده و به آنان خداقوت می گوییم که نوری 
بـر تاریکخانـه جریـان نفوذ تابانده و پشـت پرده بسـیاری از وقایع تلـخ و ناگوار 

رخ داده در کشـور را افشـا کردند.«

در بیانیه 160 نفر از نمایندگان مجلس تاکید شد: 

سازندگان و بازیگران گاندو به راستی سلبریتی واقعی هستند

افزایش 65 درصدی بودجه کانون پرورش فکری
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان از 
افزایـش ۶۵ درصـدی بودجـه کانـون پرورش فکری نسـبت به سـال گذشـته 
خبـر داد.بـه گـزارش ایکنا به نقـل از روابط عمومـی و امور بین الملـل کانون، 
مهـدی مشـفق معـاون توسـعه و مدیریـت منابع کانـون گفت: بودجـه کانون 
پـرورش فکـری در سـال 13۹۹ بالـغ بر 1۹۵ میلیـارد تومان بود کـه این رقم 
در سـال 14۰۰ بـا تـالش و پیگیـری مسـئوالن کانـون و مسـاعدت سـازمان 
برنامه و بودجه کشـور و نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی به 32۰ میلیارد 
تومـان افزایـش یافـت.وی افـزود: در نتیجـه عملکـرد موفـق کانـون در طول 
سـه سـال گذشـته و احیـای جایـگاه و مأموریت هـای ایـن نهـاد فرهنگـی و 
بـا رایزنی هـا و گفت وگـو بـا نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی و مسـئوالن 

سـازمان برنامه و بودجه درباره مسـائل و مشـکالت کانـون، بودجه دولتی این 
مجموعـه در سـال جدیـد نسـبت بـه سـال 13۹۶ نزدیک بـه دو و نیـم برابر 
یعنـی از 13۵میلیـارد بـه 32۰میلیارد تومـان افزایش پیدا کرده اسـت.معاون 
توسـعه و مدیریت منابع کانون در ادامه یادآور شـد: در سـال گذشـته با وجود 
کاهـش درآمد هـای کانـون پرورش فکری و کانـون زبان ایران به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا اقدامـات قابـل توجهـی در حوزه هـای مختلـف کاری کانـون 
انجـام شـده کـه از آن جملـه می تـوان به سـاخت فیلـم »یدو«، انتشـار بیش 
از 18۰ عنـوان کتـاب در حـوزه کـودک و نوجـوان، برگزاری موفـق دوره های 
آمـوزش آنالیـن در کانـون، افزایـش ۵۰ درصـدی امتیازات فصـل دهم قانون 

خدمات کشـوری اشـاره کرد.
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از دیـوار خانه  مـردم باال مـی رود، وقتی یقه اش 
را می گیرنـد و می پرسـند چـرا مـال مـردم را 
برداشـته ای، اسـتدالل می کنـد تشـخیص من 
ایـن اسـت مبل هـای ایـن خانـه بایـد تـوی 
خانـه ی مـن باشـد، تقاضـا دارم با »سانسـور«، 

مانـع ایـن جابه جایـی نشـوید. «
موضـوع البتـه به همیـن جا ختم نشـد؛ زمانی 
کـه پخـش ایـن مسـتند آغـاز شـد، اعتـراض 
همسـر سـید مرتضـی آوینـی را هم بـه همراه 
داشـت. مریـم امینـی در گفت وگویی با ایسـنا 
بـا اشـاره بـه نامـه ای کـه بـرای توقـف پخـش 
مسـتند »آقا مرتضی« به معاون سـیما )حمید 
شـاه آبادی( نوشـته اسـت، بیـان کـرد: » دلیل 
درخواسـت مـا کامـال واضـح و روشـن اسـت. 
این نمی شـود کـه یک نفر جزییاتـی از زندگی 
خصوصی شـخصیتی بـزرگ را بـدون اطـالع 

خانـواده اش فیلـم کند و به خورد مـردم بدهد؛ 
آن هـم بـا این ابتـذال و بـدون این که من خبر 
داشـته باشـم. اصـال مگر چنین چیـزی ممکن 
اسـت؟ آیـا قانون ایـن اجـازه را می دهـد که با 
حریـم شـخصی یـک نفـر چنیـن کاری کرد؟ 
روایـت دوره جوانـی ایشـان )مرتضـی آوینـی( 
براسـاس کدام اسـتناد اسـت وقتی هیـچ کدام 
از افـراد خانـواده آنهـا را تاییـد نکنـد؟ وقتـی 
بخـش اول مسـتند را دیـدم واقعـا احسـاس 
صـورت  خانـواده ام  بـه  تعـرض  یـک  کـردم 
گرفتـه و زیـر پـا گذاشـتن حریم خانـواده را با 
پـرده دری و وقاحـت بـاور نمی کـردم. ضمـن 
این کـه اسـتفاده از راش هایـی کـه متعلـق بـه 
تهیه کننده این مسـتند نیسـت هـم حیرت آور 
اسـت و راه را بـرای شـکایت صاحبـان دیگـر 

فیلم هـا بـاز می گـذارد.«

از جملـه مـواردی کـه مـورد اعتـراض وی قرار 
گرفتـه اسـت روایتـی اسـت کـه ایـن مسـتند 
از آشـنایی آوینـی و غزالـه علیـزاده، داسـتان 
نویـس فقیـد ایرانـی داشـته اسـت. پیـش از 
ایـن البتـه برخـی افـراد، بر اسـاس شـنیده ها 
و تخیـل، چیزهایـی در ایـن باره نوشـته بودند 
و از آنجـا کـه غزالـه علیـزاده سـال ها بعـد بـه 
شـکلی تراژیـک بـه زندگـی خـود پایـان داده 
اسـت، سـعی کردنـد از ایـن سـوژه داسـتانی 
پـر اشـک و آه بسـازند؛ و حـاال اینکـه صـداو 
سـیما بخواهـد از ایـن موضـوع روایـت تخیلی 
 تازه ای داشـته باشـد، نمک پاشـیدن بر زخمی 

قدیمی است.
جالـب اینجـا اسـت کـه سـید مرتضـی آوینی 
نکـرده  مخفـی  را  خـود  گذشـته  گاه  هیـچ 
جوانـی اش  دربـاره  نوشـته ای  در  مثـال  بـود. 
کـه  نکنیـد  تصـور   ...« اسـت:  آورده  چنیـن 
مـن بـا زندگـی بـه سـبک و سـیاق متظاهران 
به روشنفکری ناآشـنا هسـتم. خیر. من از یک 
»راه طـی شـده« بـا شـما حـرف می زنـم. من 
هم سـال های سـال در یکـی از دانشـکده های 
هنـری درس خوانـده ام. بـه شـب های شـعر و 
گالری های نقاشـی رفته ام. موسـیقی کالسیک 
گـوش داده ام، سـاعت ها از وقتم را به مباحثات 
نمی دانسـتم  کـه  چیزهایـی  دربـاره  بیهـوده 
گذرانـده ام. مـن هـم سـال ها بـا جلوه فروشـی 
و تظاهـر بـه دانایـی بسـیار زیسـته ام، ریـش 
و  گذاشـته ام  نیچـه ای  سـبیل  و  پروفسـوری 
کتـاب »انسـان موجـود تک سـاحتی« هربرت 
خوانـده  زمـان  آن  بی آنکـه  ـ  را  مارکـوزه 
باشـم اش ـ طوری دسـت گرفته ام کـه دیگران 
جلـد آن را ببیننـد و پیـش خودشـان بگویند: 
می خوانـد،  کتاب هایـی  چـه  فالنـی  عجـب! 
معلـوم اسـت کـه خیلـی می فهمـد، امـا بعـد 
خوشـبختانه زندگی مرا به راهی کشانده اسـت 
کـه ناچـار شـده ام رو دربایسـتی را نخسـت بـا 
خـودم و سـپس بـا دیگـران کنـار بگـذارم و 
عمیقـاً بپذیـرم کـه »تظاهر بـه دانایـی« هرگز 
از  حتـی  و  نمی شـود،  »دانایـی«  جایگزیـن 
با تحصیل فلسـفه  نیـز  دانایـی  باالتـر   ایـن 

حاصل نمی آید. 
ایـن  و  بـود  بایـد در جسـت وجوی حقیقـت 
متاعـی اسـت کـه هـر کـس براسـتی طالبش 
باشـد، آن را خواهدیافـت و در نـزد خویـش 
نیـز خواهدیافـت. و حـاال از یک راه طی شـده 
اوصـاف  ایـن  بـا   » می زنـم.  بـا شـما حـرف 
کـه  سـیمایی  صـداو  در  سانسـور«  »بـدون 
مرکـز سانسـور اسـت، فقـط بـه معنی اشـاعه 
حرف هـای خالـه زنکـی درباره شـهیدی شـده 
و صداقتـش  از هنـر  و دشـمن  کـه دوسـت 
سـخن می گوینـد؛ و ایـن نسـان می دهـد کـه 
 انحطـاط در این رسـانه ای اسـت که ادعـا دارد 

»ملی« است!

جنجال تازه در صداوسیما

یکـی از پرتره هایـی کـه به دسـت »پیکاسـو« 
خلـق شـده اسـت بـه زودی بـا ارزش ده هـا 
میلیـون دالر در حراجـی بـه مزایـده گذاشـته 
خواهـد شـد تـا رونـق فـروش چشـمگیر آثار 
هنـری بـه شـرایط دوران پیـش از همه گیری 

ویـروس کرونـا نزدیـک شـود.
فوربـس،  از  نقـل  بـه  و  ایسـنا  گـزارش  بـه 
از  آینـده یکـی  حراجـی »کریسـتیز« هفتـه 
نقـاش  پیکاسـو«  »پابلـو  نقاشـی  تابلوهـای 
ارزش تخمینـی ۵۵  بـا  را  اسـپانیایی  نامـدار 
میلیـون دالر بـه مزایـده خواهـد گذاشـت تـا 
ایـن تابلـو نقاشـی بـه یکـی از معـدود آثـار 
هنـری گران قیمتـی تبدیـل شـود کـه بـازار 
فـروش آثـار هنـری را در دوران رکـود ناشـی 

داده انـد. رونـق  کرونـا  همه گیـری  از 
تابلـو نقاشـی کـه در ایـن حراجـی بـه مزایده 
گذاشـته خواهـد شـد یـک پرتـره بـا عنـوان 
»زنـی در کنار پنجره« اسـت کـه در 3۰ اکتبر 

سـال 1۹32 خلق شـده اسـت.
حراجی سـاتبیز نیـز هفته گذشـته اعالم کرد 
نقاشـی »در مقابل مدیسـی« اثر » ژان میشل 
باسـکیا« را مـاه آینـده بـه ارزش تخیمنی ۵۰ 
میلیـون دالر بـه فروش خواهد گذاشـت. چند 
هفتـه پیـش بـود کـه یـک نقاشـی از همیـن 
هنرمنـد تحـت عنـوان »جنگجـو« بـه قیمت 
چشـمگیر 42 میلیـون دالر در »هنگ کنگ« 
فروخته شـد تـا رکـورد گرانترین اثـر فروخته 
شـده از یـک هنرمنـد غربـی در بازار آسـیایی 

شکسـته شود.
مـاه گذاشـته نیز یـک اثر هنری از »بنکسـی« 
بـه  جهـان  خیابانـی  هنرمنـد  مشـهورترین 
قیمـت 2۰ میلیون دالر فروخته شـد تا رکورد 

فـروش آثـار ایـن هنرمند شکسـته شـود.
بـا توجه بـه رکود فـروش آثـار گران قیمت در 
دوران همه گیـری کرونـا ایـن آغاز یـک تغییر 

در بـازار هنر محسـوب می شـود.
بـر اسـاس گزارشـی کـه توسـط »آرت نـت« 
هنـری  آثـار  فـروش  اسـت  شـده  منتشـر 
مـدرن و امپرسیونیسـت بـاالی 1۰ میلیـون 

درصـد  از 4۰  بیـش  گذشـته  سـال  در  دالر 
کلـی  فـروش  آمـار  و  اشـت  داشـته  کاهـش 
 آثـار هنـری نیـز بـا 2۵ درصـد کاهـش همراه 

بوده است.

 حراج نقاشی مشهور »پیکاسو« 
به امید بازگشت به رونق قبل از کرونا

سـنگین  منیـژه  روزهـا  ایـن  کـه  جنجالـی 
خواننـده پاپ 2۰ سـاله تاجیکسـتانی بـا ترانه 
از جنـس  اسـت  کـرده  ایجـاد   » روس  »زن 
جنجـال های قبلـی زنان روس کـه معموال به 
دلیـل زیبایی در دنیای رسـانه جنجال آفرینی 
مـی کردند نیسـت، بلکـه رنگ و بـوی دیگری 

دارد.
بـه گـزارش کاماپرس، منیژه سـنگین خواننده 
ای مشهور اسـت که اصالت تاجیکستانی دارد. 
ایـن خواننـده در روزهـای اخیـر بـا ترانـه ای 
بـه نـام زن روس ، جنجالی در کشـور روسـیه 
ایجـاد کرده کـه دامنه آن به رسـانه های تمام 

جهان کشـیده است.
روزنامـه هفـت صبـح عکـس خبـری صفحـه 
مـاه  فروردیـن   18 چهارشـنبه  دیـروز  آخـر 
سـنگین  منیـژه  خانـم  بـه  را  خـود   14۰۰
اختصاص داده و نوشـته اسـت؛ کمیته بازرسی 

روسـیه، بررسـی محتـوای ترانـه بحث برانگیـز 
زن روس منیـژه سـنگین خواننـده تاجیـک 
تبـار را کـه بـرای اجـرا در مسـابقه یوروویـژن 
2۰21 بـه نمایندگـی از روسـیه انتخاب شـده 

آغـاز کـرده اسـت.
کهنه سربازان روس علیه منیژه سنگین 

دست به کار شدند!
خبرگـزاری ایتارتـاس روسـیه گـزارش داد که 
این بررسـی پـس از درخواسـت نشـریه اخبار 
کهنـه سـربازان آغاز شـده اسـت. این تشـکل 
گفتـه اسـت هـدف این ترانـه اهانـت و تحقیر 
گسـتاخانه کرامت انسـانی زنان روس براساس 

تعلـق قومی آنهاسـت.
ترانـه زن روس اگـر چـه بیشـترین امتیـاز را 
بـرای منیژه سـنگین آورده با مـوج جدیدی از 
انتقادها در روسـیه روبرو شـده اسـت تا حدی 
کـه بعضـی مقامـات ارشـد روسـیه هـم از آن 

انتقـاد کـرده اند.
منیـژه سـنگین روز 8 مـارس بـا اجـرای ایـن 
ترانه در مسـابقه نهایی به نمایندگی از روسـیه 
در یوروویـژن امسـال بیشـترین امتیـاز یعنـی 
3۹.۷ درصـد آرا بیننـدگان را بـه دسـت آورد 
و پیـروز اعالم شـد. ایـن ترانه پـر بیننده ترین 
آهنـگ کانـال یوروویـژن 2۰21 در یوتیـوب 
شده اسـت . منیژه سنگین متولد تاجیکستان 
ترانه هایـش بـه زبـان روسـی  اسـت و اکثـراً 

خوانـده می شـود.
شـایان ذکر اسـت ایـن خواننده تاجیـک - روس 
در سـال 1۹۹1 در شـهر دوشـنبه تاجکستان در 
خانـواده ای هنرمنـد و اهل فرهنگ و ادب به دنیا 
آمده اسـت. بد نیسـت بدانید منیژه سـنگین نام 
هنـری ایـن خواننـده اسـت و نام اصلـی او منیژه 
دالرونـا بـوده و وی  نـوه »توجی اوسـمون« یکی 

از نویسـندگان شـهیر تاجیک است.

زنان روس یک بار دیگر جنجالی شدند 

جمعـی از بازی سـازان و فعـاالن حـوزه بازی هـای رایانـه ای در جهت حمایت 
از صنعـت بـازی ایران بیانیه منتشـر کردند.به گزارش ایلنا، بیـش از 2۰۰ نفر 
از متخصصیـن و 42 شـرکت و تیـم بزرگ بازی سـاز ایران بیانیـه ای در جهت 

حمایـت از صنعـت بازی ایران منتشـر کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:

صنعتـی کـه سـهم ایـران از آن کمتر از یک دهـم درصد از بـازار 14۰ میلیارد 
دالری جهـان اسـت. محدودیت هـای پولـی و بانکـی و تحریم هـای ظالمانه از 
یـک طـرف و سیاسـت گذاری های اشـتباه و غیرتخصصـی، نـگاه دسـتوری و 
نبـود اعتمـاد بـه بخـش خصوصی از طرف دیگر دسـت به دسـت هـم داده تا 
تیشـه به ریشـه این صنعت زده و سـهم بـازار داخل را کوچک تـر کند و باعث 

غلبـه بازی هـای خارجـی و مهاجرت متخصصان شـود.
جمعـی از فعـاالن حـوزه بازی هـای رایانـه ای در ایـران، بـا انتشـار ایـن بیانیه 
ضمـن ابـراز نگرانـی از خطر نابـودی صنعـت بازی های رایانـه ای در ایـران به 

برخـی مشـکالت و راهکارهـا اشـاره می کنند:
الف- عدم اعتماد به تولید داخل و ایجاد ساختارهای نظارتی 

دست وپاگیر
متأسـفانه بنیـاد ملی بازی هـای رایانه ای که خـود باید متولی رشـد و اعتالی 
صنعـت بـازی در ایـران باشـند، تبدیـل بـه یکـی از بزرگ تریـن مشـکالت 
بازی سـازان داخلـی شـده اسـت! طبـق قانـون جدیـد بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای، کلیـه بازی هـای تولیـد داخل بایـد در فرآیندی کنـد و زمان بر و در 
یـک پروسـه ممیـزی سـخت گیرانه و غیرشـفاف از ایـن بنیاد مجـوز دریافت 
کننـد. ایـن درحالی اسـت کـه مدل هـای بسـیار کارا و اسـتاندارد در سـطح 

جهـان بـرای رده بنـدی سـنی بازی هـای موبایلی وجـود دارد.
ب- حذف تنوع فرهنگی از بازی های تولیدی و مکتوب نبودن 

معیارهای ممیزی
تنـوع، الزمـه تولیـدات فرهنگی اسـت تـا بتواند بـا رعایت معیارها قشـرهای 
مختلـف را راضـی نگـه دارد. متأسـفانه حوزه نظـارت در بنیاد ملـی بازی های 
رایانه ای با فیلترینگ و فشـار و ممیزی افراطی و سـلیقه ای در تالش اسـت تا 
تولیـدات داخـل را از نظـر محتوایی صرفـاً به یک جهت هدایت کنـد. این امر 
باعـث خـروج از عرصـه رقابـت با محصوالت خارجی شـده و سـرمایه انسـانی 
ایـن حـوزه را ناگزیـر بـه مهاجـرت می کند.به عنـوان مثال نمایـش اندکی مو 
در کاراکتـر کارتونـی زیـر تیغ ممیزی بنیاد قـرار می گیرد و عمالً بازی سـازان 

چـاره ای جـز حـذف زنـان از محصوالت تولیـدی خـود نخواهد داشـت. یا در 
جایی که فضای رسـانه های رسـمی کشـور مملو از سـتاره مربع ها و مسابقات 
و جایـزه گرفتن هـا اسـت، چرا باید با یـک جایزه مجازی نظیر سـکه و الماس 
مجـازی کـه بـه هیچ عنـوان قابلیت خـروج از فضـای گیم و تبدیل شـدن به 

پـول واقعـی را نـدارد به عنوان مصـداق قمار برخورد شـود؟
روندهـای ممیـزی با توجه به مکتوب و مشـخص نبودن به سـمت سـلیقه ای 
شـدن پیـش می رونـد لـذا نیـاز اسـت که مـوارد شـرعی و عرفی »مشـخص، 
مکتوب و به همراه مصداق« باشـند. همچنین سـاختار شـورای نظارت اسـرا 
)ESRA(، خالـی از بازی سـازان و متخصصـان ایـن حـوزه در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت؛ بنابراین طبیعی اسـت که نتایـج حاصله ضدفرهنـگ، ضد تولید 

و حمایـت و در مواردی سـلیقه ای باشـند.
ج - نگرانی برای تأخیر و توان ممیزی حجم بازی های تولیدی و 

موجود بازار
بازی هـای تولیـد داخـل باید در پشـت دیـوار بلند اخـذ مجوزهـا و ممیزی ها 
بـرای انتشـار، در انتظـار نشسـته و جـوالن محصـوالت خارجـی را نظاره گـر 
باشـند. از طرفی، مشـخص نیسـت که بنیاد ملی با چه منابعی، توان بررسـی 
و اعطـای مجـوز بـه هزاران بازی تولیدشـده در سـال را دارد. لذا ممکن اسـت 
بـه دلیـل کمبـود منابع مالـی از بازی سـازان درخواسـت هزینه شـود که این 
هـم باعـث بـروز مشـکالتی بـزرگ، علی الخصـوص در بازی سـازان جـوان و 

نوپاست.
برخـی از راهکارهای پیشـنهادی فعاالن بازی سـازی بـرای غلبه بر 

این مشـکالت به شـرح زیر اسـت:
۱- بازی سـازان ضمـن حمایـت از وجود سـاختار نظارتی، پیشـنهاد اسـتفاده 
از روش هـای اسـتاندارد بین المللـی را دارنـد کـه در حـال حاضـر بسـیاری از 
آن هـا بـه سـادگی قابـل پیاده سـازی اسـت و بـا سـاختار چابک بازی سـازی 

نیـز تضادی نـدارد.
۲- عضویـت نمایندگان کمیسـیون بازی هـای رایانه ای سـازمان نظام صنفی 
رایانـه ای کشـور در کارگروه هـای نظارت، علی الخصوص شـورای نظارت اسـرا 
)ESRA( نیـز می توانـد در هم افزایـی و همـراه کـردن قانون گـذار، دولـت 
و بخـش خصوصـی کمـک بسـزایی کنـد. با شـفاف شـدن جلسـات و دخیل 
شـدن نظـرات بـازی سـازان در مـوارد فـوق می توانیم بـه اجـرای هرچه بهتر 

قوانین کمـک کنیم.
3-تدویـن آیین نامـه ممیـزی جهـت جلوگیـری از برخوردهـای سـلیقه ای و 

تسـریع فرآینـد نظارت بـر محتـوای تولیدی یـا واردات
و امـا حـرف پایانی:حـوزه بـازی  و سـرگرمی می تواند نقشـی کلیـدی در حل 
مشـکالت و معضـالت کشـور، مخصوصـاً در اقتصـاد، فرهنـگ، اشـتغال و… 
داشـته باشـد. مـا نماینـده نسـلی جوان هسـتیم کـه بـه پیشـرفت و ارتقای 
جایـگاه ایـران در جهـان می اندیشـیم و اعتقـاد داریم فرهنگ، هنـر و اقتصاد 

دیجیتـال می توانـد نقـش مهمی در این مسـیر داشـته باشـد.
امیدواریـم بـا همکاری بخـش خصوصی متخصص و متعهـد، دولت، مجلس و 
ارکان نظـام جمهـوری اسـالمی ایران، بتوانیم بر مشـکالت داخلـی و خارجی 
چیـره شـده و بخـش بزرگی از متخصصیـن ایرانی را به حرکت در این مسـیر 

امیدوارتـر از قبل کنیم.

جمعی از بازی سازان و فعاالن حوزه بازی های رایانه ای اعالم کردند

بیانیه بازی سازان برای حمایت از صنعت بازی ایران

چنـد ماهـی می شـود کـه نـام کالب هـاوس 
بـر سـر زبان هـا افتـاده، شـبکه ای اجتماعـی 
بیـش  یکسـال  از  کمتـر  در  می گوینـد  کـه 
اسـت. کـرده  پیـدا  ارزش  میلیـارد دالر  از 1 

فـرزاد مظفـری: اگـر هـم اهـل فضـای مجازی 
احتمـاال  نباشـید،  اجتماعـی  شـبکه های  و 
کالب هـاس  در  ظریـف  اخیـر  صحبت هـای 
بـه گوشـتان رسـیده است.سـلبریتی ها در آن 
حضـور دارنـد، شـبکه ای اجتماعـی کـه بـرای 
پیوسـتن بـه آن نیـاز بـه دعوتنامـه داریـد. در 
چیـن فیلتـر شـده اسـت. نامـش کالب هاوس 
ارزش  و  آینـده  از  سـرمایه گذاران  و  اسـت 

می دهنـد. خبـر  آن  روزافـزون 
شبکه ای نوپا بر پایه صدا

از عمر شـبکه اجتماعی کالب هاوس نزدیک به 
یـک سـال می گـذرد. در کالب هـاوس خبری 
از نوشـته، عکـس و ویدئـو نیسـت. اینجـا فقط 
صداسـت کـه آن  هـم باقـی نمی مانـد. یعنـی 
قرار نیسـت بـدون رضایت مشـارکت کنندگان 
در گفتگـو صـدا ضبـط شـود و حتـی ممکـن 
اسـت محدودیت هایی برای خاطیـان به همراه 
داشـته باشـد.در اتاق های این شبکه صدامحور 
بحث هـای متنوعـی در جریـان اسـت و در هر 
اتاق اداره کنندگان نشسـت هسـتند که تعیین 
بحـث  وارد  می توانـد  کسـی  چـه  می کننـد 
شـود. در بسـیاری موارد بـه روال گردهمایی ها 
عـده ای سـخنور هسـتند و بسـیاری گـوش به 
حرف هـای آن هـا می سـپارند.این شـبکه نوپـا 
هنـوز بـه بلـوغ کامـل نرسـیده و نرم افـزار آن 
فقـط بـرای گوشـی های آیفـون در دسـترس 
قـرار گرفته اسـت. حضـور در آن نیـز منوط به 
دعوتنامـه اسـت و بـا این وجـود رشـد کاربران 
آن در ماه هـای نخسـتین سـال 2۰21 سـیر 

صعودی شـتابانی دارد. 
راز محبوبیت کالب هاوس

از  تـن  دو  دیویدسـون  پـل  و  سـت  روهـان 
کارآفرینـان قدیمی سـیلیکون ولی هسـتند که 
کالب هـاوس را راه انداختنـد. آن هـا این برنامه 
را آخریـن تـالش خود برای سـاخت شـبکه ای 
اجتماعـی نامیده انـد و امیدوارنـد کـه ایـن بـار 

تالششـان بـه چیـزی مانـدگار تبدیل شـود.
بیشـتر  نرم افـزار،  ویژگی هـای  از  جـدای 
محبوبیـت کالب هـاوس و اقبـال عمومـی بـه 
آن مدیـون حضـور چهره هـای سرشـناس یـا 
همـان سـلبریتی ها اسـت. اپرا وینفـری، مارک 
زاکربـرگ، بیـل گیتـس و البتـه ایالن ماسـک 
بـا پیوسـتن بـه ایـن شـبکه اجتماعـی خیلی 
از هـواداران خـود را بـه آن کشـاندند و خیلـی 
را کنجـکاو حضـور در آن کردند.حتـی گفتـه 
می شـود کـه پـس از حضـور ایالن ماسـک در 
کالب هـاوس بازار سـیاهی بـرای دعوتنامه های 
آن شـکل گرفـت. در ایـران هـم اگـر سـری به 
سـایت های خریـد و فـروش اینترنتـی بزنیـد، 
حتما آگهی های فـروش دعوتنامه کالب هاوس 
را پیـدا خواهیـد کرد.آن طـور کـه بلومبـرگ 
کاربـران کالب هـاوس  اسـت،  گـزارش کـرده 
بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه در ایـن شـبکه 
سرشـناس  چهره هـای  بـا  ارتبـاط   اجتماعـی 
نزدیک تر اسـت و احسـاس دسترسـی  داشـتن 

بـه آن هـا قوی تـر.
مشکل همیشگی شبکه های اجتماعی

بـرای  کـه  ویژگی هایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
کالب هـاوس در نظر می گیرنـد، صحبت  کردن 
صحبت هایـی  اسـت.  بیـان  آزادی  و  راحـت 
کـه گاهـی مشـکالتی هـم بـه وجـود آورده 
صحبت هـای  از  بسـیاری  شـکایت های  و 

صحبت هـای  نژادپرسـتانه،  یهودسـتیزانه، 
غیرعلمـی و بی پایه دربـاره کرونـا و موضوعات 
مطـرح  کالب هـاوس  اتاق هـای  در  دیگـر 
کـه  دارنـد  بـاور  برخـی  اسـت.حتی  شـده 
در  صـدا  ضبـط  بـرای  کـه  محدودیت هایـی 
ایـن شـبکه اجتماعـی در نظـر گرفتـه شـده، 
بـا سوءاسـتفاده می توانـد بـرای انتشـار دروغ و 
اطالعـات غلـط مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

البتـه ایـن مشـکالت مخصـوص کالب هـاوس 
نیسـت و در تمـام شـبکه های اجتماعـی کم و 
بیـش وجود دارد. هر چنـد که در نهایت پایش 
و پـردازش اطالعـات مبتنی بر متن سـاده تر از 
آن چیزی اسـت که مدیـران کالب هاوس با آن 

هستند. روبه رو 
از کجا پول درمی آورد؟

آنطـور کـه مشـخص اسـت تـا اینجـای کار از 
عمـر کالب هـاوس پـول سـرمایه گذاران اسـت 
سـرمایه گذارانی  می شـود،  خـرج  آن  در  کـه 
امیـدوار کـه بیـش از 1۰۰ میلیـون دالر بـه 
آن آورده اند.کمپانـی برنامه هایـی بـرای اضافـه 
عضویـت،  حـق  مثـل  گزینه هایـی  کـردن 
فـروش بلیـت و ایده هایـی از ایـن دسـت برای 
درآمدزایـی در آینـده دارد. ایده هایی اسـتوار بر 
ایـن پیش فـرض کـه کاربـران حاضرنـد بـرای 
دسترسـی به محتوای موجـود در کالب هاوس 
پـول بپردازند.تازه تریـن خبـر ایـن اسـت کـه 
پرداخـت  گزینـه  تازگـی  بـه  کالب هـاوس 
مسـتقیم را در نرم افـزارش گنجانـده تا کاربران 
در ایـن محیـط درآمدزایـی کنند.بـر اسـاس 
شـبکه   ایـن  ارزش  کارشناسـان  برآوردهـای 
اجتماعـی اکنون بـه بیش از یک میلیـارد دالر 
رسـیده اسـت و اگـر اقبـال بـه آن همین طـور 

ادامـه پیـدا کنـد، بیشـتر هـم خواهد شـد.

پدیده  این روزهای شبکه های اجتماعی
صداهایی که در کالب هاوس به گوش می رسند
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اخبار کوتاه

ابالغ دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه تولید 
محتوا

دسـتورالعمل الزامـات ارتقـای سـواد فضـای مجـازی در حوزه محتـوا و خدمـات فرهنگی 
فضـای مجـازی از سـوی شـورای عالی فضای مجـازی به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
ابـالغ شـد.به گزارش خبرگـزاری تسنیم، دسـتورالعمل »الزامـات ارتقـای سـواد فضـای 
مجـازی در حـوزه محتـوا و خدمـات فرهنگی فضای مجـازی« با هدف ارتقـا آگاهی، دانش 
و مهـارت کاربران برای اسـتفاده بهینه از فضای مجازی و ضـرورت افزایش محتوای مرتبط 
با فرهنگ سـازی و سـواد مجازی از سـوی شـورای عالـی فضای مجازی بـه وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی ابالغ شـد.بر اساس این دسـتورالعمل کارگروهی متشـکل از رئیس مرکز 
توسـعه فرهنـگ و هنـر در فضای مجازی به عنـوان رئیس کارگـروه، معاون ذی ربط مرکز 
بـه عنـوان دبیـر کارگـروه و عضویـت نماینده مرکـز ملی فضای مجـازی، نماینده سـازمان 
صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، نماینـده نیـروی انتظامـی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، نماینـده سـازمان تبلیغـات اسـالمی و نماینده اشـخاص مشـمول دسـتورالعمل به 
پیشـنهاد اعضـای کارگـروه و تأییـد رئیـس مرکز ملی فضای مجازی تشـکیل خواهد شـد.

شناسـایی و معرفی فعاالن برتر در ارتقای سـواد فضای مجازی و اعطای نشـان مسـئولیت 
اجتماعـی در گسـترش سـواد فضای مجـازی، تدوین مقـررات اجرایی اعطای تسـهیالت و 
حمایت هـای مـادی و معنـوی برای تولید، انتشـار محتوای سـواد فضای مجـازی و حمایت 
از توسـعه کسـب و کارهـای برتـر در ترویـج سـواد فضـای مجازی بـه منظور هـم افزایی و 
هماهنگـی اقدامـات دسـتگاه های عضـو کارگـروه، ایجاد سـاز و کار پایـش و ارزیابی فصلی 
فعالیـت اشـخاص مشـمول، پیگیـری تحقق مصوبـات کارگـروه و ارائه گـزارش عملکرد به 

مرکـز ملـی فضـای مجازی در فواصل شـش ماهـه از وظایـف و اختیارات کارگروه اسـت.
در ایـن دسـتورالعمل تاکیـد شـده کـه افراد مشـمول باید نسـبت بـه آگاه سـازی کاربران 
نسـبت بـه حقوق، مسـئولیت ها و پیامدهای اسـتفاده از خدمات و محتـوای فضای مجازی 
و جرایـم مرتبـط، اطالع رسـانی شـیوه اسـتفاده صحیـح از خدمـات و محتوای ارائه شـده 
و رده بنـدی سـنی آنهـا، اطـالع رسـانی بـه اولیـا و مربیـان در خصـوص نحـوه نظـارت بر 
کـودکان و نوجوانـان مراقبـت از ایشـان در هنـگام اسـتفاده از خدمـات و محتـوای فضای 
مجـازی، اطـالع رسـانی و اخذ مجـوز از کاربـران در خصـوص دسترسـی های کارافزارها و 
سـکوها بـه ابزارهـا، داده هـای شـخصی کاربـران و موقعیـت مکانی آنـان، تدوین و انتشـار 
منشـور اخـالق حرفـه ای و ایجاد امـکان ثبت و پیگیری شـکایات و انتقادات کاربـران، ارائه 
یـک نسـخه از محتـوای تولیدی و منتشـر شـده در زمینه ی افزایش سـواد فضـای مجازی 

کاربـران بـه مرکز و رعایـت مصوبـات کارگروه اقـدام کنند.
این دسـتورالعمل توسـط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در قالب الیحه ای به مرکز ملی 

پیشـنهاد و پس از طی مراحل تصویب به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ابالغ شـد.

پیاده سازی شبیه ساز آموزشی برخط کنترل فوران در ملی حفاری
شـرکت ملـی حفـاری ایـران از اجرایی شـدن پروژه پژوهشـی »تهیه و تدویـن دانش فنی، 

فنـاوری طراحی و پیاده سـازی شبیه سـاز آموزشـی برخـط کنترل فـوران« خبر داد.
بـه گـزارش شـانا بـه نقل از شـرکت ملی حفـاری ایـران، مهدی عرشـیان، مدیـر پژوهش، 
فنـاوری و مهندسـی سـاخت ایـن شـرکت گفـت: ایـن پروژه بـا همـکاری اداره آمـوزش و 
تجهیـز نیـروی انسـانی مدیریت منابع انسـانی تعریف شـده و مراحل مختلـف تصویب آن 
بـر اسـاس نظام نامـه پژوهش، فنـاوری و تجاری سـازی وزارت نفت انجام شـده و در مرحله 
امضـای قـرارداد اسـت.وی افزود: این پـروژه در ادامه پروژه پژوهشـی موفق تهیـه و تدوین 
دانـش فنی و سـاخت سیسـتم شبیه سـازی کنترل فوران تعریف شـد و تاکنـون دوره های 
آموزشـی متعددی با بهره گیری از این فناوری برگزار شـده اسـت و شـرکت های متعددی 
در کشـور تقاضـای خریـد ایـن فنـاوری را داشـته اند.مدیر پژوهـش، فنـاوری و مهندسـی 
سـاخت شـرکت ملـی حفـاری ایـران دربـاره ضـرورت تحقـق ایـن پـروژه، اظهـار کـرد: با 
توجـه به شـرایط کنونـی کرونایی و لزوم توجـه و رعایت نکات و مقررات بهداشـتی، امکان 
برگـزاری کالس هـای آموزشـی و اسـتفاده از شبیه سـاز کنترل فـوران چاه های نفـت و گاز 
میسـر نبـود و پیاده سـازی سیسـتم شبیه سـاز برخـط در دسـتور کار قرار گرفت.عرشـیان 
گفـت: اسـتاندارد دوره آموزشـی برخـط کنترل فـوران به تازگی ازسـوی IWCF تدوین و 
منتشـر شـده اسـت و رویکرد شـرکت ملی حفاری ایران حرکت به سـمت اسـتانداردهای 
روزآمـد صنعـت حفـاری و مـرز دانـش در این زمینه اسـت، همچنیـن با توجه به شـرایط 
کاری اقمـاری کارکنـان عملیاتی، سـمیالتور برخـط می تواند حتی در زمان برطرف شـدن 
مشـکالت ناشـی از بیماری کرونا، تسـهیل گر برگزاری این دوره آموزشـی باشـد و با توجه 
بـه تقاضاهـای دانشـگاه ها و مؤسسـه های آموزشـی کشـور بـرای برگـزاری ایـن دوره ها، از 
ایـن راه می تـوان به صـورت مجـازی کالس هـا را برگـزار و برای شـرکت درآمدزایـی ایجاد 
کرد.مدیـر پژوهـش، فنـاوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملی حفـاری ایران اظهـار کرد: 
ایـن پـروژه همسـو بـا اجـرای تفاهم نامـه همـکاری سـه جانبه میـان شـورای عالـی علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری کشـور، شـرکت ملـی حفـاری ایران و دانشـگاه شـهید چمـران اهواز 

به عنـوان مجـری طـرح اجرا می شـود.

سبقت چین از آمریکا در فناوری انرژی های تجدیدپذیر
گـزارش جدیـدی از بانـک آمریـکا نشـان مـی دهد کـه چین بـا در اختیار گرفتـن انحصار 
مـواد معدنـی کمیابـی که برای تولیـد انرژی پـاک مورد نیاز اسـت، در فنـاوری انرژی های 
تجدیدپذیـر از ایاالت متحده بسـیار سـبقت گرفته اسـت.به گزارش خبرگزاری تسـنیم به 
نقـل از راشـاتودی، گـزارش جدیـدی از بانک آمریکا نشـان می دهد که چین بـا در اختیار 
گرفتـن انحصـار مـواد معدنـی کمیابـی کـه بـرای تولیـد انرژی پـاک مـورد نیاز اسـت، در 
فنـاوری انرژی هـای تجدیدپذیر از ایاالت متحده بسـیار سـبقت گرفته است.سالهاسـت که 
ایـاالت متحـده و چیـن بـر سـر فنـاوری، تجـارت و بازارهای سـرمایه در حال جنـگ بوده 
انـد. تنـش هـا بین ایـن دو اقتصاد برتـر جهان در دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامپ، 
رئیـس جمهور سـابق آمریکا، شـدت گرفت و منجر به تشـدید تعرفه هـا و محدودیت های 
تجـاری شـد.اما اکنـون، افشـای اطالعـات جدید باعث شـده تا واشـنگتن دوباره سـردرگم 
شـود: چیـن بسـیار بیشـتر از ایـاالت متحـده بـرای تحقیق و توسـعه دربـاره انـرژی های 
تجدیدپذیـر هزینه کرده اسـت.بر اسـاس داده هـای BNEF که بانک آمریـکا در گزارش 
اخیـر خـود بـه آن اسـتناد کـرده اسـت، بـه ازای هـر دالری که ایـاالت متحده بین سـال 
هـای 2۰1۰ تـا 2۰2۰ بـرای تحقیق در مـورد انرژی هـای تجدیدپذیر هزینه کرده اسـت، 
چیـن دو دالر هزینـه کـرده اسـت و بـه همیـن دلیل سـرمایه گـذار برتر جهـان در زمینه 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر محسـوب مـی شـود.بانک آمریکا می گویـد در این جنـگ آب و 
هوایـی جدیـد، چیـن امیدوار اسـت که بـر زنجیره هـای تأمین سـلطه داشـته و در تعرفه 
هـای تجـاری مرتبـط بـا کربـن و سیاسـت هـای متمرکـز بـر تولید داخلی دسـت بـاال را 
داشـته باشـد.هری برادمـن، مدیـر عامل و رئیـس بخش بازارهـای در حال ظهـور در گروه 
تحقیقاتـی برکلـی، گفـت: ما در بین کشـورهای مردمسـاالر کـه در زمینه سـرمایه گذاری 
و تجـارت همـکاری مـی کننـد واقعاً خـوب عمل کرده ایـم، اما در زمینه تحقیق و توسـعه 
بسـیار ضعیـف عمـل کـرده ایـم و این جایی اسـت که چیـن صریحـاً یک رقیب بـزرگ و 
یـک تهدید بالقوه بزرگ اقتصادی و شـاید ژئوپلیتیکی اسـت.بر اسـاس ایـن گزارش، چین 
انحصـار مـواد کمیـاب کـره زمیـن را بـه دسـت آورده اسـت و 8۰ درصـد عناصـر کمیابی 
را تامیـن مـی کنـد کـه ایـاالت متحـده بـرای تولید صفحـات خورشـیدی، آسـیاب بادی، 
باتـری خودروهـای برقـی، تلفن هـای همراه، رایانه ها، سیسـتم های دفـاع ملی، تجهیزات 

پزشـکی و حتـی فنـاوری های نفـت و گاز اسـتفاده می کند.

ورود غیر منتظره یک هیأت امنیتی مصری به غزه
یـک هیـأت امنیتـی مصـری بـرای گفـت وگـو بـا مقامـات »جنبـش حمـاس« در مـورد 

تحـوالت فلسـطین بـه طـور غیـر منتظـره وارد نـوار غـزه شـد.
 بـه گزارش تهـران نیوز بـه نقـل از روزنامـه »الشـرق االوسـط«، مقامـات مصـری دیـروز 
بـدون اطـالع قبلـی بـا مقامـات حمـاس در نوار غـزه دیـدار کردنـد و در مـورد موضوعاتی 
چـون روابط دو جانبه، مسـائل مشـترک امنیتی، برقـراری آتش بس با رژیم صهیونیسـتی 
گفـت وگـو پرداختند.الشـرق االوسـط بـه نقـل از منابـع آگاه که به نـام آنها اشـاره نکرده، 
نوشـت کـه بحـث و گفـت وگوها پیرامـون اقدامـات الزم در مـورد برگـزاری موفقیت آمیز 
انتخابـات فلسـطین بـوده کـه در ضمـن آن دسـتگیری نماینـدگان حماس و تهدیـد آنها 
توسـط رژیـم صهیونیسـتی و همچنین عمـل به توافقـات صورت گرفتـه در قاهـره درباره 

نظـارت بـر ایـن انتخابـات در نـوار غـزه مورد بحـث و بررسـی قرار گرفته اسـت.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

ارایه 140 میلیارد تومان تسهیالت به استارتاپ ها
وزیر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اشـاره به 
ارایـه تسـهیالت بـه شـبکه  اسـتارتاپی کشـور، 
تومـان  میلیـارد   14۰ گذشـته  سـال  گفـت: 
بخش هـای  بـه  شـده  اداره  وجـوه  به صـورت 

پرداخـت شـد. مختلـف 
بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنا، »محمدجـواد 
آذری جهرمـی« در یکـی از اتاق هـای گفـت و 
گـوی »کالب هـاوس« بـا حضـور فعـاالن حـوزه 
اسـتارتاپ ها برگـزار شـد، حضـور پیدا کـرد و به 
ارتباطـات در ایـن  تشـریح فعالیت هـای وزارت 

پرداخت. بخـش 
بـر  مبنـی  نـوآوری  صنـدوق  آمـار  دربـاره  او 
تخصیص سـرمایه 3 هـزار میلیـارد تومانـی بـه 
بـازار اسـتارتاپی کشـور، گفت: بخشـی از چیزی 
کـه دولـت به عنوان سـرمایه می آورد نـوع نگاهی 
اسـت کـه معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری 
دارد کـه جنـس آن مشـخص اسـت و ترجیـح 
می دهند از کسـب وکارهای بـزرگ حمایت کنند 
و بیشـتر منابعـی کـه می آورند در همین مسـیر 
در اختیـار شـرکت های بـزرگ قـرار می گیـرد.

وزارت  در  مـا  کـه  رویکـردی  امـا  افـزود:  وی 
ارتباطـات داریم یک مقـداری متفاوت تر از کاری 
بـود کـه معاونت عملـی انجـام داده اند. ما سـراغ 
کسـب وکارهایی رفتیـم کـه در مرحلـه ابتدایـی 
خـود قـرار دارنـد و بیشـتر نیـاز بـه پول هایـی 
 )seed money( شـبیه حمایت هـای اولیـه
مدنظرشـان اسـت؛ بنابرایـن »طـرح نوآفریـن« 
مـا مبتنـی بـر هسـته های کوچـک اولیـه بـرای 

اسـت. شـکل گیری کسـب وکار 
حمایت از شرکت ها برای رسیدن به درآمد 

۵۰۰ میلیون تومانی
وزارت  در  مـا  کـرد:  اشـاره  ارتباطـات  وزیـر 
ارتباطـات و سـازمان فنـاوری اطالعـات بـا طرح 
نوآفریـن مرحلـه ای از حمایـت گذاشـتیم کـه تا 
سـه سـال شـرکت ها را بـه درآمـد ۵۰۰ میلیون 
تومانی برسـانیم؛ یعنی شـرکت های کوچکی که 
کارشـان را آغاز می کنند بـه درآمد ۵۰۰ میلیون 
تومانـی در سـال برسـند بنابرایـن معافیت هـا و 
دل  از  بسـته هایی  )ماننـد  ویـژه ای  امتیازهـای 

اکوسیسـتم( بـرای آن هـا در نظـر گرفتیـم.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن اقدامـی بـود کـه بـر 
اسـاس آن ۶ هـزار گـروه کوچـک، اسـتارت آپ و 
شـرکت  نوپـا در آن ثبت نام کردنـد و از امکاناتی 
کـه وجود داشـت بهره گرفتنـد. در مرحله بعدی 
چارچوبـی بـرای راه انـدازی پارک هـای اقتصـاد 
دیجیتـال در مناطقی که ظرفیت داشـت تنظیم 
کردیـم. اکنـون یک مجموعه ۹ طبقه در مشـهد 
کـه قبـال متعلـق بـه پسـت بانک بـود بـه عنوان 
پـارک اقتصـاد دیجیتـال کار خـود را آغـاز کرده 
اسـت. در سمنان، مازندران و شـیراز نیز پارک ها 
در حـال فعالیـت هسـتند. اسـتراتژی پارک های 
اقتصـاد دیجیتـال ایـن اسـت کـه شـرکت ها از 
درآمـد ۵۰۰ میلیـون تومـان در سـال بـه درآمد 
۵ میلیـارد تومـان برسـند و از ظرفیت هایـی که 

وجـود دارد برای رشـد خـود اسـتفاده کنند.
جهرمـی بـا بیـان این کـه وزارت ارتباطـات برای 
رشـد کسـب وکارها صندوق نوآفریـن را با ارزش 
سـرمایه 1۰۰ میلیـارد تومـان راه انـدازی کـرده 
اسـت، گفت: 2۰ درصد از این اعتبـار را از وزارت 
ارتباطات آوردیم و بخشـی از آن نیز با مشـارکت 
بخش خصوصی و سـتاد اجرایـی امام )ره( تامین 
شـده اسـت.وی افـزود: »ذهنیـت مـن از آمـاری 
کـه مدیـران دولتـی می دهنـد ایـن اسـت کـه 
وقتـی تصمیـم مـی گیرند یـک ردیـف اعتباری 

تعریـف می کنند، همیـن درخواسـت را در اخبار 
ایـن طـور انتشـار داده می دهنـد کـه مثـال 1۰۰ 
میلیـارد تومان سـرمایه گذاری شـد. در حالی که 
در واقعیـت ایـن تصمیم صرفـا روی کاغذ آمده و 

عملیاتی نشـده است.«
دولت شریک خوبی برای استارتاپ ها 

نیست
وزیـر ارتباطـات تاکید کـرد: صنـدوق نـوآوری و 
شکوفایی بخشـی اسـت کـه سـرمایه گذاری های 
امـا  انجـام داده  اسـت؛  ایـن زمینـه  خوبـی در 
طبیعتـاً این کار جذب سـرمایه نیسـت و بیشـتر 
به صـورت ارائـه وام فعالیـت می کننـد. مدل هایی 
اکوسیسـتم  در  دوسـتان  مطلـوب  بیشـتر  کـه 
اسـتارتاپی  اسـت جذب سرمایه و شـراکت است.

وی تصریـح کـرد: البتـه من فکـر نمی کنم دولت 
شـریک خوبـی برای اسـتارتاپ ها باشـد یـا توان 
اجرای آن را داشـته باشـد. چراکه ریسک این کار 
باالسـت و دولـت چون از منابع عمومی اسـتفاده 
می کنـد شـاید درسـت نباشـد در ایـن عرصـه 
ورود کند.جهرمـی گفـت: در وزارت ارتباطات و با 
راه انـدازی صنـدوق نوآفرین به سـمتی رفتیم که 
بـه VC هـا )شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیر( 

وام کم بهـره بدهیـم و آن هـا را تقویت کنیم.
بنابرایـن بـه نظر می رسـد ایـن آمارهایـی که در 

حـوزه ارائـه تسـهیالت به کسـب و کارهـا اعالم 
می شود بیشـتر »عـزم« بـرای انجام کاری باشـد 
تـا واقعیـت. نـوع نـگاه دولـت بـرای حمایـت از 
کسب وکارها این اسـت کـه بیشـتر منابـع مالـی 
را به صـورت وام در اختیـار آن هـا قـرار بدهـد. 
تنهـا صندوقـی که بـرای شـراکت شـکل گرفته، 
صنـدوق نوآفریـن اسـت که کار خـود را به تازگی 

آغـاز کرده اسـت.
او دربـاره بیشـترین سـرمایه ای کـه دولـت وارد 
ایـن  گفـت:  اسـت،  کـرده  اسـتارتاپ ها  حـوزه 
صنـدوق البتـه 1۰۰ درصـد دولتـی نیسـت و بـا 
1۰۰ میلیـارد تومـان سـرمایه و مشـارکت دولت 
راه انـدازی شـده اسـت. دولـت به جز آن سـهمی 
کـه در صنـدوق نوآفریـن دارد، سـرمایه گذاری 
خطرپذیـر مسـتقیم دیگـری انجـام نداده اسـت. 
ایـن صنـدوق کار خـود را تازه آغاز کـرده و چهار 
پـروژه را در طـی 4 مـاه فعالیـت رسـمی خـود 

پیـش برده اسـت.
۱4۰ میلیارد تومان وام وزارت ارتباطات به 

کسب وکارها
وزیـر ارتباطـات گفـت: دولـت بـه اکوسیسـتم  
در  اسـت.  داده  وام  کشور بیشـتر  اسـتارتاپی 
میلیـارد  ارتباطـات سـال گذشـته 14۰  وزارت 
تومـان به صـورت وجوه اداره شـده بـه بخش های 
مختلـف پرداخـت کردیـم. سـال ۹۶ نیـز 1۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت داشـتیم. مجموعاً چیزی 
کـه به عنوان وام برای رشـد و تقویت اکوسیسـتم 
پرداخـت کردیم بیشـترین میزان بـه همان 14۰ 
میلیـارد تومـان سـال قبـل برمی گردد. در سـال 
۹4 نیـز بودجـه وزارت ارتباطـات بـرای ایـن کار 

۶۰ میلیـارد تومان رسـید.
وی تأکیـد کـرد: امـروز سـرویس ژئولوکیشـن 
تبلیغاتـی را بـرای مـا پرزنـت کردنـد و از 1۰ 
اسـت  عمومـی  سـرویس های  جـزو  دیگـر  روز 
کـه در دسـترس سـایت ها و مجموعه هایـی کـه 
قصـد تبلیغـات دارند قـرار خواهد گرفـت. به این 
وسـیله می تـوان بـر اسـاس شـهرها تبلیغـات را 
به صـورت متنوع ارائـه بدهند. پیش بینـی ما این 
اسـت کـه ایـن خدمـت می توانـد بـازار تبلیغات 

آنالیـن را دو برابـر کنـد.

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: بــرای مــاه رمضــان برنامه ریــزی شــده اســت و کمبــودی 
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــوده فراهان ــه گزارش خبرآنالین، قاســم ن ــا نداریم.ب ــه ارزاق و کااله در زمین
ــان،  ــزار و ۵۰۰ توم ــدی 18ه ــج هن ــت برن ــرد: قیم ــار ک ــب اظه ــب در برنامه تیتردیش مطل
ــن شــده اســت و  ــان تعیی ــزار و ۷۰۰ توم ــان، شــکر 8ه ــزار و ۵۰۰ توم ــدی 12ه ــج تایلن برن
ــذاری  ــمول قیمت گ ــه مش ــی ک ــزود: کاالهای ــد.وی اف ــر بفروش ــدارد گران ت ــق ن ــس ح هیچ ک
اســت مثــل برنــج، شــکر، گوشــت قرمــز، مــرغ، زولبیــا و بامیــه، آش و حلیــم در فروشــگاه های 
ــح کــرد: قیمــت  ــع و عرضــه می شــود.درباره تصری ــار توزی ــوه و تره ب ــن می ــره ای و میادی زنجی
ــمول در  ــع 18 کاالی مش ــه توزی ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ــالم می ش ــنبه اع ــم ش ــم ه آش و حلی
همــه فروشــگاه ها تــا پایــان مــاه رمضــان بــه فروشــندگان و اصنــاف توصیــه کــرد به مناســبت 
ــا حداقــل ســود ممکــن عرضــه کننــد و از ثــواب ایــن مــاه  مــاه مبــارک رمضــان کاالهــا را ب
بهــره ببرند. امیــد گیالن پــور معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی هــم بــا اشــاره بــه نوســان قیمــت 
محصــوالت کشــاورزی گفــت: در موضــوع مــرغ شــیوه تولیــد در کشــور خــرد و پراکنــده اســت 
ــازار ســیاه نهاده هــا  ــا تأییــد وجــود ب ــم.وی ب ــراردادی بروی ــوه و ق ــد انب ــد به ســمت تولی و بای
ابــراز کــرد: بــا امکانــات ســامانه ای، نهاده هــا بــر اســاس جوجه ریــزی واقعــی تخصیــص پیــدا 
ــیار  ــت آن بس ــزان نش ــت و می ــار ماس ــا در اختی ــادی از نهاده ه ــیار زی ــش بس ــد و بخ می کن
ــتر  ــه بیش ــد دام و عرض ــای تولی ــش هزینه ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــت.گیالن پور ب ــده اس ــم ش ک
گوشــت قرمــز در بــازار گفــت: بــا اقداماتــی کــه انجــام شــده اســت قیمــت گوشــت یــک کــم 
کاهــش داشــته اســت.وی اضافــه کــرد: در مــاه رمضــان تمرکــز بــر توزیــع گوشــت وارداتــی 
اســت.معاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص معضــالت اخیــر مــرغ هم گفــت: دربــاره مرغ، 
ذخایــر بــه بــازار عرضــه شــد، امــا قیمــت مصــوب، مــورد رضایــت تولیدکننــده نبــود و نبــود 
قیمــت یکپارچــه و مناســب در سراســر کشــور موجــب آشــفتگی شــد، امــا به محــض تصویــب 
قیمــت مــورد رضایــت و توافــق تولیدکننــده، مشــکل برطــرف شــد.عباس قبــادی دبیــر ســتاد 
تنظیــم بــازار هــم بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی بــرای ایــام پایانــی ســال و مــاه مبــارک رمضــان از 
ماه هــا قبــل گفــت: 13۶ هــزار تــن محصــول خرمــا در انبارهــا و ســردخانه ها موجــود اســت 
و طــرح توزیــع آن هــا داده شــده اســت و هــر اســتان بــر اســاس نیــاز، ســهمیه برنــج، شــکر و 
روغن نباتــی دارد.دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار بــا اشــاره بــه فراونــی مــرغ در بــازار کــه بیــش از 
تقاضــا شــده اســت گفــت: در ایــن مواقــع پیش بینــی شــده اســت کــه شــرکت پشــتیبانی دام 

و طیــور بــر حســب وظیفــه اقــدام بــه خریــد مــرغ مــازاد کنــد.
ــه ســال  قبــادی همچنیــن تأکیــد کــرد: میــزان کشــتار و عرضــه دام در ســال ۹۹ نســبت ب
ــز نداشــته ایم.محمدعلی  ــن اســاس کاهــش مصــرف گوشــت قرم ــر ای ۹8 افزایــش داشــت، ب
ــا پایــان  ــه اجــرای طــرح ویــژه نــوروز ت ــا اشــاره ب اســفنانی معــاون ســازمان تعزیــرات هــم ب
مــاه رمضــان گفــت: ظرفیــت گشــت ها را افزایــش داده ایــم و تخلفــات را رصــد می کنیــم و در 
مناطقــی کــه کاالهــا، عمــده توزیــع و عرضــه می شــود به جــای گشــت ســیار، واحــِد مســتقر 

خواهیــم داشــت.
وی دربــاره برخــورد بــا عرضــه مــرغ قطعه بندی شــده هــم گفــت: تــا مشــخص شــدن قیمــت 

مــرغ قطعه بنــدی و اعــالم آن، عرضــه مــرغ قطعه بنــدی ممنــوع اســت.
ســید جــواد احمــدی معــاون بازرســی ســازمان حمایــت هــم بــا اشــاره بــه ادامــه طــرح نظارتی 
نــوروز در ایــام مــاه مبــارک گفــت: در مــاه متوســط 2۰ هــزار شــکایت دریافــت می کنیــم کــه 
به ســرعت رســیدگی می شــود و بیــش از ۶۰ درصــد شــکایت ها منجــر بــه تشــکیل پرونــده و 

اعــالم بــه تعزیــرات می شــود.

تامین کاالهای اساسی ویژه ماه رمضان

ــداز رشــد  ــازار جهانــی تحــت تاثیــر چشــم ان قیمــت نفــت در معامــالت روز چهارشــنبه ب
قویتــر اقتصــاد جهانــی در پــی پیشــرفت واکسیناســیون کوویــد 1۹ و کاهــش ســطح ذخایــر 
نفــت آمریــکا، افزایــش یافت.بــه گــزارش ایســنا، بهــای معامــالت نفــت برنــت بــرای تحویــل 
در ژوئــن 24 ســنت معــادل ۰.4 درصــد افزایــش یافــت و بــه ۶2 دالر و ۹8 ســنت در هــر 
بشــکه رســید. بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت بــرای تحویــل در مــاه مــه 2۰ 
ســنت معــادل ۰.3 درصــد افزایــش یافــت و بــه ۵۹ دالر و ۵3 ســنت در هــر بشــکه رســید. 
شــاخص نفــت برنــت شــب گذشــته بــا یــک درصــد و نفــت آمریــکا بــا 1.2 درصــد افزایــش 

بســته شــده بودنــد.
بــا ایــن حــال خــوش بینــی بــه مذاکــرات میــان آمریــکا و ایــران و تصویــب افزایــش تدریجی 
تولیــد اوپــک پــالس در ماههــای آینــده، رشــد قیمتهــا در معامــالت روز جــاری را محــدود 

ــت. نگه داش
تحلیلگــران گــروه بانکــی ANZ در یادداشــتی نوشــتند: خــوش بینــی به دورنمــای اقتصادی 

جهانــی، فضــا را در بــازار نفــت خــام بهبود بخشــیده اســت.
قیمتهــا همچنیــن از آمــاری کــه نشــان داد گشــایش مشــاغل آمریــکا در فوریــه بــه باالترین 
میــزان دو ســال اخیــر رســده و اســتخدام ســرعت گرفتــه اســت، حمایــت شــدند. آمــاری که 
پیشــتر منتشــر شــده بــود، نشــان داد فعالیــت بخشــهای خدماتــی در آمریــکا و چیــن بهبود 

ــدا کرده اســت. پی
صنــدوق بیــن المللــی پــول روز ســه شــنبه اعــالم کــرد هزینــه دولتــی بــی ســابقه بــرای 
ــه شــش درصــد  ــی در ســال 2۰21 را ب ــرخ رشــد اقتصــاد جهان ــد 1۹، ن ــا کووی ــه ب مقابل
ــی شــود.خوش  ــی ســابقه محســوب م ــن طــرف ب ــه ای ــه 1۹۷۰ ب ــه از ده ــی رســاند ک م
ــود کــه از رشــد  ــه تســریع رونــد واکسیناســیون در آمریــکا هــم عامــل دیگــری ب بینــی ب
قیمتهــا حمایــت کــرد. جــو بایــدن، رییــس جمهــور آمریــکا هــدف واجــد شــرایط بــودن 
واکسیناســیون بزرگســاالن آمریکایــی را بــه 1۹ آوریــل جلــو انداخت.گــزارش روز ســه شــنبه 
موسســه امریکــن پترولیــوم نشــان داد ذخایــر نفــت آمریــکا در هفتــه منتهــی بــه دوم آوریل 
ــرده اســت.اداره  ــد ک ــر ســوخت رش ــا ذخای ــرده ام ــدا ک ــش پی ــار کاه ــد انتظ ــش از ح بی
اطالعــات انــرژی آمریــکا پیــش بینــی کــرد تولیــد نفــت آمریــکا در ســال 2۰21 بــه میــزان 
2۷۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش پیــدا کــرده و بــه 11.۰4 میلیــون بشــکه در روز مــی رســد 
کــه کاهــش باالتــر از پیــش بینــی مــاه گذشــته ایــن آژانــس اســت. ایــن آژانــس انتظــار دارد 
مصــرف نفــت و ســایر ســوختهای مایــع آمریــکا 1.32 میلیــون بشــکه در روز رشــد کــرده و 
بــه 1۹.44 برســد کــه پایینتــر از پیــش بینی قبلــی از رشــد مصرف بــه میــزان 1.41 میلیون 
بشــکه در روز اســت.ایران و قدرتهــای جهانــی روز ســه شــنبه مذاکراتــی را برگــزار کردنــد که 
ســازنده توصیــف شــد و موافقــت کردنــد گروههــای کاری بــرای مذاکــره دربــاره احتمــال 
احیــای توافــق 2۰1۵ برجــام تشــکیل دهنــد کــه مــی توانــد بــه رفــع تحریمهــای واشــنگتن 
علیــه بخــش انــرژی ایــران و افزایــش عرضــه نفــت منجــر شــود.قیمتهای نفــت اوایــل هفتــه 
در واکنــش بــه توافــق وزیــران اوپــک پــالس بــرای افزایــش تدریجــی تولیــد از مــاه مــه تــا 
ژوییــه عقــب نشــینی کــرده بودند.بــر اســاس گــزارش رویتــرز، ادوارد مویــا، تحلیلگــر ارشــد 
بــازار در شــرکت OANDA در ایــن بــاره گفــت: بــه نظــر مــی رســد قیمتهــای نفــت آماده 
تحکیــم شــدن هســتند زیــرا معاملــه گــران انــرژی مــی خواهنــد بداننــد اوپک پــالس دقیقا 
چگونــه برنامــه افزایــش تولیــد را پیــش مــی بــرد و آیــا اتحادیــه اروپــا تــا پایــان ژوئــن بــه 

ایمنــی در برابــر ویــروس کرونــا نزدیــک مــی شــود یــا خیــر.

روند صعودی نفت ادامه یافت
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اخبار کوتاه وزیر تعاون:

حداقل پرداختی بازنشستگان تامین 
اجتماعی امسال 3۹ درصد افزایش می یابد

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: 
حداقـل پرداختـی بازنشسـتگان تامیـن 
افزایـش  درصـد  امسـال 3۹  اجتماعـی 
یافـت کـه ایـن رقم منهـای مرحلـه دوم 
بازنشسـتگان در  همسان سـازی حقـوق 

روزهـای پایانـی سـال گذشـته اسـت.
به گـزارش روز چهارشـنبه ایرنا، »محمد 
شـریعتمداری« در حاشـیه جلسه هیات 
دولـت در جمـع خبرنـگاران، افـزود: در 
جلسـه امروز هیـات وزیران مصوب شـد 
حداقـل پرداختـی بازنشسـتگان بـا 3۹ 
درصـد افزایـش از رقـم یـک میلیـون و 
۹1۰ هـزار تومـان بـه 2 میلیـون و ۶۵۵ 
هـزار تومان در سـال 14۰۰ افزایش یابد.

سـایر  بـرای  افزایـش  ایـن  افـزود:  وی 
سـطوح 2۶ درصـد رشـد به اضافـه عدد 
ثابـت 248 هـزار و 3۵۵ تومـان اسـت و 
به ایـن ترتیب بازنشسـتگان در فروردین 
 3۹ دسـتمزد  افزایـش  از   14۰۰ مـاه 
درصـد مطابـق حداقـل مـزد کارگـران 

برخـوردار مـی شـوند.
وزیـر تعـاون تاکیـد کـرد: افزایـش 3۹ 
بازنشسـتگان منهـای  درصـدی حقـوق 
بازنشسـتگان  حقـوق  سـازی  همسـان 

تامیـن اجتماعـی اسـت که مرحلـه دوم 
گذشـته  سـال  پایانـی  روزهـای  در  آن 
بـرای سـه میلیـون و ۶۰۰ هـزار نفـر بـه 
میـزان یـک میلیـون و 2۰۰ هـزار تومان 

واریـز شـد.
دوم همسـان  مرحلـه  داد:  توضیـح  وی 
تامیـن  بازنشسـتگان  حقـوق  سـازی 
امنـای  هیـات  تصویـب  بـه  اجتماعـی 
و  رسـید  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 

بـرای اجـرا بـه این سـازمان ابالغ شـد و 
امیدواریـم این دو در کنار هم گشایشـی 
را در زندگـی بازنشسـتگان فراهـم کنـد.

مسـتمری  رشـد  گفـت:  شـریعتمداری 
بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی هماننـد 
بازنشسـتگان کشـوری و لشـگری اسـت 
و طبق محاسـبات از اسـفندماه تـا پایان 
فروردیـن ماه 14۰۰ معـادل 133 درصد 

رشـد داشـته است.

باشـگاه خبرنگاران جوان نوشـت: بر اسـاس آخرین سـند رسـمی، قیمت 
تـارا دنده ای ایران خودرو در کارخانه مشـخص شـده اسـت.

 بـا انتشـار اسـناد کـدال و گـزارش رسـمی گروه صنعتـی ایران خـودرو، 
قیمـت تمام شـده تـارا دنـده ای در کارخانه مشـخص شـد و می توان پی 

بـرد کـه بـزودی ایـن خودرو بـا چه بهایـی وارد بازار کشـور می شـود.
 بـر اسـاس آخرین سـند رسـمی، قیمـت ایـران خودرو تـارا دنـده ای در 
کارخانـه )بدون احتسـاب هزینـه مالیات، بیمه، شـماره گـذاری، عوارض 
و…( و بر اسـاس معیار اسـفند سـال گذشـته 2۵۵ میلیون و ۹1۶ هزار 
و ۶۶۶ تومـان اسـت. گفتنـی اسـت در صورت تاییـد نهایی ایـن عدد در 
کلینیـک خـودرو و عدم تغییر شـرایط اقتصـادی، تارا دنـده ای در ابتدای 

عرضـه بر اسـاس ایـن ارزش گـذاری وارد بازار خواهد شـد.
محاسـبه های دقیق تـر نشـان می دهـد کـه بـر اسـاس ایـن سـند مالی، 
قیمـت ایـران خـودرو تـارا دنده ای با احتسـاب هزینـه ای، چـون مالیات 
ارزش افـزوده، بیمـه، عـوارض و... حدود 28۹ میلیـون و 4۰۰ هزار تومان 

خواهـد بود.
البتـه برخـی ایـن احتمـال را می دهنـد کـه گروه صنعتـی ایـران خودرو 

در اواخـر بهـار 14۰۰، مقـداری قیمـت کارخانه ای تارا را در اسـناد کدال 
افزایـش دهـد و قیمـت نهایـی ایـن خـودرو برای ثبـت نام کننـدگان )با 
احتسـاب هزینه هـای مالیـات، بیمـه، عـوارض و...( در محـدوده 3۰۰ تـا 

32۰ میلیـون تومـان تمام شـود.

اعالم قیمت تارا دنده ای در کارخانه

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده استان کردستان

سقف وام ازدواج در بانک توسعه تعاون افزایش یافت

مدیر شعب استان کهگیلویه و بویراحمد بانک مهر ایران تغییر کرد

کسری 3 هزار مگاواتی تولید برق در تهران

شـبکه همـراه اول در مناطق زلزله زده اسـتان کردسـتان پایـدار و نرمال 
است.

بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج بـه نقـل از اداره کل ارتباطـات شـرکت 
ارتباطـات سـیار ایـران، در پـی وقوع زمین لرزه ای با شـدت ۵.3 ریشـتر 
در سه شـنبه 1۷ فروردین مـاه در اسـتان کردسـتان، آسـیبی بـه شـبکه 
اپراتـور اول تلفـن همـراه کشـور وارد نشـده و از زمـان وقـوع ایـن حادثه 
غیرمترقبـه بـدون هیچگونـه قطعـی در حـال سـرویس دهی به صـورت 

نرمـال بـه تمامی مشـترکان این اسـتان اسـت.
کانـون ایـن زلزلـه در 24 کیلومتـری مریـوان، 2۷ کیلومتـری چنـاره و 
28 کیلومتـری بوئیـن سـفلی و در عمـق 1۰ کیلومتـری زمیـن گزارش 

است. شـده 
همـراه اول بـا توجـه به شـبکه گسـترده خـود در کشـور، اعـالم آمادگی 
کـرده همچون گذشـته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشـترکان سـایر 

اپراتورهـا در این مناطق باشـد.

مبلـغ تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج بانـک توسـعه تعـاون در سـال 
14۰۰. تـا سـقف 1 میلیارد ریـال برای هر زوج جوان با احتسـاب دوره 

بازپرداخـت 1۰ سـاله افزایـش می یابد.
 ایـن بانک مبلغ و شـرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسـنه ازدواج در 

سـال 14۰۰ را تشریح کرد.
مرکـزی  بانـک  سـوی  از  شـده  اندیشـیده  تمهیـدات  اسـاس  بـر 
توسـعه  کشـور، بانک  بانکـی  شـبکه  بـا  همـگام  و  ج.ا.ا 
بـرای  را  ازدواج در سـال 14۰۰  تعاون مبلغ تسهیالت قرض الحسـنه 
هـر یـک از زوج هـا به مبلغ ۷۰۰ میلیـون ریال، بـا دوره بازپرداخت 1۰ 

داد. افزایـش  سـاله 
همچنیـن به منظور کاهش سـن ازدواج، مبلغ تسهیالت قرض الحسـنه 

ازدواج بـرای زوج هـای زیـر 2۵ سـال و زوج های زیر بیست وسـه سـال 
واجـد شـرایط دریافت وام، تا سـقف یـک میلیارد ریـال افزایش خواهد 

داشت.
در خصـوص تضامیـن موردنیـاز نیـز، یکـی از سـه مورد اعتبارسـنجی 
یـا یـک ضامـن و سـفته و یـا سـهم فـرد از حسـاب یارانـه هدفمندی 

به منزلـه ضمانـت پذیرفتـه خواهد شـد.
آن هـا  ازدواج  عقـد  تاریـخ  کـه  زوج هایـی  کلیـه  اسـت  گفتنـی 
از 1/1/۹۷ بـه بعـد بوده و تاکنون تسـهیالت ازدواج دریافـت نکرده اند، 
در اولویـت پرداخـت خواهنـد بـود. متقاضیـان واجد شـرایط می توانند 
بـا مراجعـه به شـعب بانک توسـعه تعاون و تکمیـل پرونده، نسـبت به 

نماینـد. اقـدام  دریافت تسـهیالت مزبور 

جلسـه تودیـع مدیـر سـابق و معارفـه مدیـر جدیـد شـعب اسـتان کهگیلویـه 
 و بویراحمـد بانـک مهـر ایـران بـا حضـور پـدرام، رئیـس هیـأت مدیـره بانـک 

برگزار شد.
  در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور محسـن پـدرام، رئیـس هیـأت مدیره و یوسـف 
نجـدي مدیر امور اسـتان هاي بانک برگزار شـد. الماس مجیـدي گزارش عملکرد 
 دوره خدمـت خـود به عنـوان مدیـر اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد را ارائـه داد.

و  کهگیلویـه  اسـتان  ناظـر  عضـو  و  مدیـره  هیـأت  رئیـس  پـدرام، 
بـر  اسـتان،  مدیریـت  عملکـرد  از  گـزارش  ارائـه  ضمـن  بویراحمـد 
کـرد. تأکیـد  شـعب  تجهیـز  و  منابـع  جـذب  بـراي  بیشـتر   تـالش 

ایـام  بهداشـت و درمـان در  بـه مسـئله  از پیـش  وی خواسـتار دقـت بیـش 
 حسـاس بیمـاري کرونـا شـد تـا همـکاران بـه سـالمت از ایـن برهه گـذر کنند.

در ادامه جلسه نجدی، مدیر امور استان ها در خصوص آمار و منابع بانک و استان 
کهگیلویه و بویراحمد، شـرایط و جایگاه اسـتان کهگیلویه و بویراحمد در کشور و 
 بهبود عملکرد شعب و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد مطالبي را مطرح کرد.

وی بـا توجـه بـه فراهـم شـدن زیرسـاخت سـخت افزاری و نرم افـزاری بـه روز، 
 خواسـتار حرکـت شـتابان بـه سـمت بانـک هوشـمند توسـط همـکاران شـد.

نجدی در پایان نیز از زحمات الماس مجیدي در مدت زمان حضور در بانک مهر 
 ایـران تقدیـر کـرد و به مهـرداد آرمین براي حضور در پسـت جدید تبریک گفت.

مهـرداد آرمیـن مدیـر شـعب اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد نیـز از زحمـات و 
تالش هـاي مجیـدي در مـدت زمـان تصـدي پسـت مدیریـت قدردانـي و ابـراز 
امیـدواري کـرد روند رو به رشـد اسـتان کهگیلویه و بویراحمد با سـرعت بیشـتر 

بـراي دسـتیابي بـه اهـداف تعیین شـده، طي شـود.

مجـری طرح هـای نیروگاهـی سـیکل ترکیبـی بـرق حرارتـی گفـت: در 
حـال حاضـر بـا کسـری 3 هـزار مگاواتـی تولیـد بـرق در اسـتان تهران 

هسـتیم. مواجه 
علیرضـا نصراللهـی مجـری طـرح نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی بـرق 
حرارتـی در گفت وگـو با خبرنگار اقتصـاد و انرژی گروه اقتصادی باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان، گفت: نیـروگاه ری در این مدت، یک میلیـارد و ۹1۷ 
میلیـون کیلـووات سـاعت انـرژی تولیـد و افزایـش 1۷ درصـدی تولیـد 

نسـبت به زمان مشـابه در سـال گذشـته داشـته است. 
او ادامـه داد: بـه طـور کلـی میـزان تولیـد حـدود یـک میلیـارد و ۹۰۶ 
میلیـون کیلـووات سـاعت در اختیـار شـبکه سراسـری بـرق کشـور قرار 
داده اسـت.مجری طـرح هـای نیروگاهـی سـیکل ترکیبـی بـرق حرارتی 
افزود: نیـروگاه ری در حـال حاضـر بـا دارا بـودن 21 واحـد گازی مولـد 
بـرق بـا ظرفیت هـای متنوع و مجموع تـوان نامی تولیـد ۷۵4 مگاوات در 

مـدار تولید قـرار دارد.
نصراللهـی تصریـح کرد: در اوایل سـال 13۹۰ ظرفیت نامـی نیروگاه های 
حرارتـی حـدود ۵4 هـزار مـگاوات بـود کـه ایـن رقـم در حـال حاضر با 

افزایـش 2۵ درصـدی از مـرز ۶8 هـزار مـگاوات عبور کرده اسـت.
او بیـان کـرد: همچنیـن در اوایـل دهـه ۹۰ حداکثـر نیاز مصـرف حدود 
42 هـزار مـگاوات بـود که این رقم تابسـتان امسـال به بیـش از ۵8 هزار 

مـگاوات افزایش پیـدا کرد.
مجـری طرح هـای نیروگاهـی سـیکل ترکیبـی بـرق حرارتـی گفـت: در 
حـال حاضـر بـا کسـری 3 هـزار مگاواتی تولیـد بـرق در اسـتان تهـران 
مواجـه هسـتیم و بـرای جبـران ایـن رقم الزم اسـت طی سـال های آتی 
واحد هـای جدیـد بـه نیروگاه هـای موجـود اسـتان افـزوده شـوند کـه با 
اجـرای سـه طـرح یـاد شـده عـالوه بـر افزایـش تـوان تولیـدی تهـران، 
راندمـان نیروگاه هـای اسـتان نیـز از حـدود 22 درصـد فعلی بـه بیش از 

۵۵ درصـد افزایـش می یابـد.

بـورس انـرژی ایـران امروز شـاهد عرضه انـواع فرآورده پاالیشـی 
و پتروشـیمی است.

بـه گزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از بـورس انـرژی، دیـروز 
)چهارشـنبه، 18 فروردین ماه( شـاهد عرضـه کاالهای ایزوپنتان 

و بلندینگ نفتا پاالیـش نفـت بندرعباس، پنتان پاالیـش نفـت 
کرمانشـاه، پنتان پالس پتروشـیمی پارس، حـالل 4۰2 پاالیش 
پتروشـیمی  سـنگین  هیدروکربـن  تبریز، ریفورمیـت و  نفـت 
 MTBE بوعلی سـینا و سـی اس او پاالیش نفت شـازند اسـت و
شـرکت پتروشـیمی بندر امام، برش سـنگین و رافینت شـرکت 
پتروشـیمی نوری و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی 

بوعلـی سـینا در رینـگ بین الملـل عرضه می شـود.
روز سه شـنبه )1۷ فروردین مـاه( کاالهای آیزوریسـایکل پاالیش 
نفـت  بندرعباس، آیزوریسـایکل پاالیش  نفـت 
صنعتـی  مایـع  گاز  و  شـیراز  نفـت  تهران، آیزوفید پاالیـش 
پتروشـیمی بنـدر امـام در رینـگ داخلـی و بنزین اکتـان 8۷ 
ایـران  نفتـی  فرآورده هـای  پخـش  ملـی  شـرکت  گازوئیـل  و 
و نفتای کامـل پاالیـش نفـت الوان در رینـگ بین الملـل بـازار 

شـد. معاملـه  ایـران  انـرژی  بـورس  فیزیکـی 
در ایـن روز 2۷.1۹۰ تن فـرآورده هیدروکربوری بـه ارزش بیش 
از 2.۹۵3 میلیـارد و ۷۹4 میلیـون ریـال در بـازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران دادوسـتد شـد.

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده پاالیشی و پتروشیمی

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران با بیـان اینکـه عشـایر در برخی 
از نقـاط کشـور بـا خشکسـالی بسـیار سـختی مواجـه هسـتند، از 
 دولـت خواسـت در زمینـه کـوچ ماشـینی عشـایر بـه ایـن سـازمان 

کمک کند.
عشـایر  امـور  سـازمان  از  نقـل  تسـنیم به  گزارش خبرگـزاری  بـه 
بـرای  برنامه هایـی  داشـت:  اظهـار  مقـدم  عالیـی  شـاهپور  ایـران، 
امیدواریـم  و  کرده ایـم  طراحـی  عشـایر  بهداشـتی  و  سـالم  کـوچ 
 دولـت کمـک کنـد تـا عشـایر کـوچ خـود را بـا کمتریـن مشـکل 

انجام دهند.
وی بـا تاکیـد بر اختصاص یارانه و کمک برای کوچ ماشـینی عشـایر، 
گفـت: بـا محاسـباتی کـه انجـام داده ایم با ۶۰ تـا ۶۵ میلیـارد تومان 
می توانیـم بخشـی از هزینه هـای کـوچ ماشـینی عشـایر را پرداخـت 
کنیـم و اگـر بخواهیـم کـوچ بـه خوبـی و مدیریت شـده انجام شـود 
و کمتریـن هزینـه را از نظر مسـائل بهداشـتی و درمانی برای کشـور 
داشـته باشـد، دولـت و مجلس و سـازمان برنامه و بودجـه این بودجه 

را اختصـاص بدهند.
عالیـی مقـدم یـادآور شـد: سـال گذشـته نیـز مـا ایـن موضـوع را 
پیگیـری کردیم اما متأسـفانه تاکنـون موفـق نشـده ایم یارانـه کـوچ 
ماشـینی را بگیریـم و انتظار ما این اسـت سـازمان برنامـه و بودجه و 

دولـت کمـک کنند.
رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران بیان داشـت: بـه تمام اسـتان ها 
ابـالغ شـده و همـکاران مـا در سراسـر کشـور مدیریـت می کننـد 
بـه  می شـود  آغـاز  مـاه  اردیبهشـت  از 1۵  تقریبـاً  کـه  تا کـوچ را 
تعویق بیندازیـم و کمک هـا و مسـاعدت هایی از طریـق اتحادیه هـا 
و تعاونی هـای عشـایری انجـام شـود تـا عشـایر بـه صورت ماشـینی 

کنند. کـوچ 
وی افـزود: سـتاد و کمیته هایـی در اسـتان ها تشـکیل شـده و فعـال 

هسـتند تا عشـایر با کمترین مشـکل از قشـالق و میانبند عبور و به 
شـرایط ییـالق و مراتع دسترسـی پیـدا کنند.

عالیـی مقـدم همچنیـن بـر رعایـت مسـائل و اصـول بهداشـتی در 
زمـان کوچ و ارائه خدمات بهداشـتی به عشـایر در مسـیر کوچ تاکید 
کـرد و گفـت: بایـد مراقبـت کنیـم کـوچ عشـایر بر اسـاس مصوبات 

سـتاد ملی کرونا انجـام شـود.
عشایر با خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران بـا بیـان اینکـه عشـایر عزیز در 
برخـی از نقـاط بـا خشکسـالی بسـیار سختی مواجه هسـتند، گفت: 
امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته بـا دو مؤلفه یکـی کاهش بارش ها 
و افزایـش میانگین دما و دوم تشـدید بیماری کرونا مواجه هسـتیم.

عالیـی مقدم افـزود: علوفه مرتعی در اسـتان های جنوبی کاهش پیدا 
کرده و میانگین بارش کشـور نسـبت به ۵۰ سـال گذشـته خیلی کم 

شـده و در بعضـی از مناطـق این کاهش بارش تا ۷۰درصد اسـت.

عشایر با خشکسالی سختی مواجه هستند

ارسال بیش از 660 میلیون لیتر فرآورده نفتی از منطقه خلیج فارس
1۵ روز نخسـت امسـال بیـش از ۶۶2 میلیـون لیتـر انـواع 
فـرآورده نفتـی از منطقـه خلیج فـارس شـرکت خطـوط لوله و 

مخابـرات ایـران بـه اسـتان های همجـوار ارسـال شـد.
بـه گـزارش شـانا بـه نقـل از خطـوط لولـه و مخابـرات نفـت 
منطقـه خلیـج فـارس، نادر سلحشـور، معاون عملیـات منطقه 
در ایـن بـاره گفـت: از ابتدای تعطیـالت نوروز تـا 1۵ فروردین 
بیـش از ۶۶2 میلیـون و 3۰۰هـزار لیتـر انـواع فـرآورده نفتـی 
از جملـه بنزیـن موتـور، بنزیـن یـورو، نفت سـفید، نفـت گاز و 
نفـت گاز یـورو از منطقـه خلیج فارس به مرکز کشـور ارسـال 

است. شـده 

وی با اشـاره به تأثیر شـیوع ویروس کرونا بر ارسـال فرآورده ها 
ادامـه داد: با تمهیدات اندیشـیده شـده از سـوی منطقه خلیج 
فـارس، بـدون ایجـاد خللـی در زمینه ارسـال فرآورده هـا، این 
منطقـه توانسـت از طریـق خطـوط 2۶ اینـچ، فرآورده هـای 
یادشـده را بـا دقـت و در زمان مشـخص به مرکز و اسـتان های 

همجوار ارسـال کند.
نفـت  مخابـرات  و  لولـه  شـرکت خطوط  عملیـات  معـاون 
فرآورده هـای  بیـن  در  کـرد:  تأکیـد  فـارس  خلیـج  منطقـه 
 ارسال شـده بنزیـن موتـور بیشـترین حجـم ارسـالی را به خود 

قیمت مصوب تراکتور 3۰ درصد افزایش یافت اختصاص داد.
شـرکت تراکتورسـازی ایـران که عمـده تراکتـور مصرفی کشـاورزان 
را تولیـد مـی کنـد به یکبـاره نرخ مصوب فـروش محصـوالت خود را 

3۰درصـد افزایش داد.
تسنیم،شـرکت  اقتصادی خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
تراکتورسـازی ایـران کـه عمـده تراکتور مصرفـی کشـاورزان را تولید 
می کنـد به یکبـاره نرخ مصوب فـروش محصوالت خـود را 3۰ درصد 

افزایـش داد.
در متـن نامـه مبنـی بـر افزایـش قیمـت محصـوالت کـه بـه امضای 
مدیـر مالـی گـروه صنعتـی تراکتورسـازی ایران رسـیده آمده اسـت:

طبـق مصوبـه جلسـه شـماره 8۹ مـورخ 1۶/1/14۰۰ هیئـت مدیـره 
شـرکت، نـرخ فـروش محصـوالت ایـن شـرکت 3۰ درصـد افزایـش 
یافت.آخریـن بـار قیمـت تراکتـور مهـر مـاه سـال گذشـته افزایـش  

2۵ درصـدی را تجربـه کـرده بـود.
بنابـر ایـن گـزارش در حالـی کـه قیمـت مصـوب ایـن محصـوالت 

3۰درصد افزایش یافته اسـت نرخ این محصوالت مانند خودروسـازان 
بـه دلیـل عرضـه کم به بـازار تـا دو برابر قیمت مصـوب در بـازار آزاد 

خریـد و فروش می شـود.
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اخبار کوتاه

نمایش مجازی »معدن کاوی باستانی« ایران و آلمان 
نمایشــگاه  دو  همزمــان  فروردین مــاه(   18( از  آلمــان  و  ایــران 
ایــن  می کننــد.  افتتــاح  را  معــدن  موضــوع  بــا  باستان شناســی 

اســت. مشــاهده  قابــل  مجــازی  صــورت  بــه  نمایشــگاه ها 
ــت  ــرگ در نمک، روای ــازی  »م ــگاه های مج ــزارش ایسنا، نمایش ــه گ ب
باستان شناســانه از ســرزمین پارس« بــه میزبانــی مــوزه معــدن آلمــان 
بوخــوم  و »انســان در جســتجوی معــادن: گزیــده ای اژ آثــار معدنــکاری 
ــی  ــوزه مل ــی م ــه میزبان ــان در بوخوم« ب ــدن آلم ــوزه مع ــتانی م باس

ــد. ایــران از عصــر چهارشــنبه 18 فروردیــن گشــایش می یاب
ــن  ــاره ای ــران ـ  درب ــی ای ــوزه مل ــر کل م ــده ـ مدی ــل نوکن جبریی
ــان در  ــدن آلم ــوزه مع ــران و م ــی ای ــوزه مل ــت: م ــگاه ها گف نمایش
بوخــوم در راســتای تفاهم نامــه همــکاری که ســال 13۹۶ امضــا 
راســتای  کرده اند کــه در  آغــاز  را  مــوزه ای  شــد، همکاری های 
ــزاری  ــدد برگ ــوزه درص ــن دو م ــترک، ای ــای مش ــالت و برنامه ه تعام
نمایشــگاه های فیزیکــی متقابلــی از آثــار تاریخــی و فرهنگــی یکدیگــر، 

ــد. ــتان بوده ان ــکاوی باس ــوع معدن ــا موض ــط ب مرتب
ــری  ــی از همه گی ــای ناش ــه محدودیت ه ــه ادام ــه ب ــا توج ــزود: ب او اف
ــازی  ــه صــورت مج ــه اول نمایشــگاه ها ب ــد1۹ در مرحل ــاری کووی بیم
موزه بــرای  دو  هــر  وبگاه هــای  طریــق  از  همزمــان  و   برگــزار 

ــد. ــد ش ــد خواه ــل بازدی ــان قاب ــر جه ــدگان در سراس بازدیدکنن
ــی،   ــار ایران ــگاه آث ــوص نمایش ــران در خص ــی ای ــوزه مل ــرکل م مدی
از  باستان شناســانه  روایــت  نمــک،  در  نمایشــگاه »مــرگ  گفــت: 
ســرزمین پــارس«  بــه فعالیت هــای باستان شناســی و  یافته هــای 
باستان شناســی معــدن نمــک چهرآبــاد زنجــان می پــردازد و در وبــگاه 
ــد مجــازی اســت. ــاده بازدی ــوزه معــدن آلمــان در شــهر بوخــوم آم م

او دربــاره نمایشــگاهی کــه مــوزه ملــی ایــران میزبــان آن شــده اســت، 
توضیــح داد: نمایشگاه »انســان در جســتجوی معــادن: گزیــده ای 
از آثــار معدنــکاری باســتانی مــوزه معــدن آلمــان در بوخــوم« در وبــگاه 
مــوزه ملــی ایــران  قابــل بازیــد مجــازی اســت. در ایــن نمایشــگاه بیش 
از 2۰۰ قلــم آثــار تاریخــی و فرهنگــی بــا موضــوع تاریخچــه معدنــکاوی 
از 2۰ کشــور جهــان از دوره پارینه ســنگی تــا دوره معاصــر بــه نمایــش 

درآمــده اســت.
ایــن نمایشــگاه های مجــازی 18 فروردیــن 14۰۰  او،  بــه گفتــه 
ــور  ــا حض ــان ب ــران و آلم ــان در ای ــورت هم زم ــه ص ــاعت 18:3۰ ب س
مقامــات فرهنگــی دو کشــور رونمایــی و ایــن مراســم از صفحــه رســمی 
اینســتاگرام مــوزه ملــی ایــران بــه صــورت زنــده پوشــش داده خواهــد 

شــد.
ــی مجــازی،  ــی بین الملل ــداد فرهنگ ــن روی ــان اهداف ای ــده در بی نوکن
فعالیت هــای  از  متقابــل  نمایشــگاه های  برگــزاری  شــد:  یــادآور 
ــوده  ــر ب ــال های اخی ــران در س ــی ای ــوزه مل ــالت های م ــم و رس مه
و بــا توجــه بــه همه گیــری کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از آن 
ــوی دیگر  ــه و از س ــه یافت ــازی ادام ــی مج ــا در قالب ــکاری موزه ه هم
برگــزاری رخدادهــای این چنینــی بازتــاب نقــش موزه هــا، یعنــی 
ــان  ــه هم ــازد ک ــن می س ــا را روش ــش در بحران ه ــوری التیام بخ حض
 ایجــاد حســی از آرامــش و امنیــت در مقابلــه بــا ســایه تجــارب 

تلخ اجتماعی است.

حمام تاریخی پیرنیا را تخریب کردند؟
ــای  ــدی آواره ــا بلن ــارت ی ــی عم ــای بیرون ــه از فض ــدارد چ ــی ن فرق
ــت.  ــم اس ــز ک ــک چی ــا ی ــارت، گوی ــوِب عم ــمت جن ــه س ــه ب خان
ــی و  ــت قبــل فعــاالن میراث ــد وق ــا همیــن چن ــای خشــتی کــه ت بن
ــاال  ــناختند، ح ــا« می ش ــام پیرنی ــام »حم ــه ن ــخ ب ــای تاری کتاب ه

ــت. ــی اس ــا خال ــت پیرنی ــه بن بس ــوار رو ب ــِت دی ــش پش جای
بــه گــزارش ایســنا، نــام خانــه »هرمــز پیرنیــا« را خبرهــای مزایــده  آن 
ــک  ــت، وقتی مال ــا انداخ ــر زبان ه ــل بر س ــال قب ــت س ــدود هف ح
قبلــی اش اعــالم کــرد »ملــک - خانــه هرمــز پیرنیــا - تخلیــه بــوده  و 
قابــل تحویــل اســت«، »بنــای »تاریخــی« کوچــه پیرنیــا یکــم« و آن 
اطالعیــه بیــن مغــازه داران منطقه  اللــه زار پخــش و در چنــد روزنامــه 

نیــز چــاپ شــد.
هــر چنــد ناپدیــد شــدن ناگهانــی پنــج تابلو نقاشــی در بــاالی ورودی 
اتاق هــا و پنجره هــای خانــه در ســال 13۹1 نخســتین هشــدارها 
ــا انتشــار  ــود، ام ــرده ب ــه مطــرح ک ــن خان ــت ای ــه وضعی را نســبت ب
فراخــوان مزایــده خانــه تیــر نهایــی را زد تــا باالخره ســازمان نوســازی 
ــل  ــد و از اوای ــته آن را خری ــال گذش ــی دو س ــران یک ــهرداری ته ش

امســال از آغــاز مرمــت و احیــای ایــن بنــای تاریخــی خبــر داد.
ــه جــان  ــا وقتــی دلهــره ب ــا این جــای کار خبرهــا خــوب اســت، ام ت
ــل  ــه قب ــک هفت ــر از ی ــه  کمت ــد ک ــران می افت ــی ته ــاالن میراث فع
کامیونــی را می بیننــد کــه آوارهــای خــاک را از در آهنــی بزرگــی کــه 

ــد. ــارج می کنن ــود، خ ــاز می ش ــا ب ــام پیرنی ــه ســمت حم ب
ــواری اســت کــه از  ــد نبــود دی ــه چشــم می آی و حــاال چیــزی کــه ب
ــی داد و دیگــر نیســت. ــر م ــا خب وجــود باقی مانده هــای حمــام پیرنی

علــی شــهیدی - عضــو هیــات علمی دانشــگاه تهــران و اســتادیار گروه 
فرهنــگ و زبان هــای باســتانی و ایران شناســی - درباره  اهمیــت 
ایــن حمــام تاریخــی بــه ایســنا می گویــد: پســران پیرنیــا کــه همــان 
ــت  ــدری در بن بس ــه پ ــراف خان ــود را در اط ــای خ ــال ها خانه ه س
امــروزی »پیرنیــا« در خیابــان اللــه زار  ســاخته بودنــد، از یــک 
ــه آن  ــل از این ک ــع قب ــد. در واق ــتفاده می کردن ــترک اس ــام مش حم
خانه هــا ســاخته شــود، حمــام پیرنیــا یکــی از ضمایم عمــارت اصلــی 

مشــیرالدوله بــود.
ــتی  ــرویس های بهداش ــوال س ــته معم ــه در گذش ــان این ک ــا بی او ب
بیــرون از فضــای اصلــی خانــه و در حیــاط خانه هــا ســاخته می شــد، 
ادامــه می دهــد: معمــوال خانه هــای قدیمــی حمــام نداشــتند و مــردم 
ــیرالدوله  ــک مش ــا مل ــد، ام ــتفاده می کردن ــی اس ــای عموم از حمام ه
پیرنیــا یــک حمــام اختصاصــی داشــت کــه یــک گوشــه حیــاط  بــود.

ــر این کــه ایــن حمــام بــه شــیوه معمــاری حمام هــای  ــا تاکیــد ب او ب
قدیمــِی ایرانــی ســاخته شــده بــود، اظهــار می کنــد: بــه نظــر 
ــده  ــب ش ــود تخری ــت ش ــام مرم ــه حم ــای این ک ــه ج ــد ب می رس

ــت. اس
او می گویــد: اگــر ایــن حمــام می مانــد مــا می توانســتیم یــک نمونــه 
حمــام تشــریفاتی خاندان هــای تــراز اول قاجــار را کــه در واقــع حمامی 

شــخصی بود داشــته باشــیم، امــا بــه راحتــی آن را از دســت دادیــم.
ــه  ــرار اســت ب شــهیدی بیــان می کنــد: امیــدوارم هــر چیــزی کــه ق
ــا را  ــای پیرنی ــم عمارت ه ــه و حری ــود، عرص ــاخته ش ــای آن س ج

ــد. مخــدوش نکن
آذر ســال گذشــته کاوه حــاج علی اکبــری - مدیرعامــل ســازمان 
آوار  »عملیــات  بــود:  - اعالم کــرده  تهــران  شــهر  نوســازی 
بــرای  اســتحفاظی  اقدامــات  همین طــور  و  نخاله بــرداری  و 
پیرنیــا  هرمــز  عمــارت  مجموعــه  تاریخــی  بناهــای  اســتحکام 
ــای  ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــرار دارن ــدار ق ــت ناپای ــه در وضعی ک
 اخیــر نیمــه دوم ســال امــکان تخریــب بیشــتر آن وجــود دارد، 

در حال اجراست.«

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت از اعــزام زائــران 
بــه عتبــات عــراق بــدون رعایــت شــیوه نامه های 

بهداشــتی انتقــاد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن انتقــاد رئیس ســازمان 
شــده  مطــرح  درحالــی  زیــارت  و  حــج 
که پیش تــر، وزیــر بهداشــت نیز نســبت بــه 
ــه  ــا توج ــراق ب ــه ع ــارت ب ــزه زی ــا انگی ــفر ب س
ــن کشــور  ــه در ای ــروس جهش یافت ــز وی ــه خی ب
تذکــر داده بــود کــه پــس از آن مقــرر شــد 
ــدود  ــراق مس ــا ع ــترک ب ــی مش ــای زمین مرزه
ــود.  ــدود ش ــز مح ــیر نی ــن مس ــای ای و پروازه
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی نیــز گفتــه کــه 
پروازهــای عــراق مــوردی و بیشــتر بــرای انتقــال 

ــود.   ــرار می ش ــور برق ــن کش ــاع ای اتب
ــس  ــیدیان ـ ریی ــا رش ــود، علی رض ــن وج ــا ای ب
ســازمان حــج و زیــارت ـ  در شــورای برنامه ریــزی 
و هماهنگــی بعثــه مقــام معظــم رهبــری و حــج 
انگیــزه  بــا  اعــزام گروه هایــی بــه عــراق  از 
ــران  ــزام زائ ــه اع ــت. او ب ــر داده اس ــارت خب زی
ــاره  ــای آزاد اش ــب کاروان ه ــات در قال ــه عتب ب
ــا  ــن روزه ــفانه ای ــت: متاس ــه اس ــرده و گفت ک
شــاهد ایــن هســتیم کــه شــماری از هموطنــان 
ــه صــورت کاروان آزاد  ــراد ب ــق برخــی اف از طری
ــی  ــه عتبــات عالیــات اعــزام می شــوند، در حال ب
ــه صــورت  ــا ب ــارت باره ــه ســازمان حــج و زی ک
رســمی ایــن موضــوع را بــه مســؤوالن مربوطــه 
اطــالع داده و از آن هــا خواســته اســت برای 

رفــع دغدغه هــای بهداشــتی، ســفرهای زیارتــی 
ــام  ــده انج ــط اعالم ش ــت تمام ضواب ــا رعای را ب
ــت  ــوع مخالف ــن موض ــا ای ــا آن ها ب ــم، ام دهی

کرده انــد.
بیــان  زیارت بــا  و  حــج  ســازمان  رییــس 
ــا در  ــارم کرون ــوج چه ــاز م ــش از آغ ــه پی این ک
ــفرهای  ــتی س ــتورالعمل های بهداش ــور، دس کش
زیارتــی تهیــه و بــه وزارت بهداشــت ارائــه شــده 
اســت، گفــت: مذاکراتــی بــا طــرف عراقــی 
ــت  ــورت موافق ــد در ص ــرار ش ــه ق ــتیم ک داش
ــت  ــا رعای ــا و ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س
ســفرهای  بهداشــتی  تمام شــیوه نامه های 

زیارتــی را بــه صــورت محــدود انجــام دهیــم، امــا 
ــد ــق نش ــوع محق ــن موض ــفانه ای متاس

بنــا بر گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــج،   در 
ــعار  ــق ش ــروه تحق ــکیل کارگ ــه، تش ــن جلس ای
ــز مصــوب شــد  ــار نی ســال 14۰۰ در حــج و زی
کــه حجت االســالم والمســلمین ســیدعبدالفتاح 
نــواب ـ  نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج 
نام گــذاری  گرفتــن  درنظــر  بــا  ـ  زیــارت  و 
ســال 14۰۰ بــه نــام »تولیــد؛ پشــتیبانی ها، 
ــی  ــه، یک ــکیل دو کمیت ــا تش ــا«،  ب مانع زدایی ه
ــام  ــه مق ــت بعث ــا مدیری ــی ب ــوزه فرهنگ در ح
معظــم رهبــری و دیگــری در حــوزه اجرایــی بــا 

ــرای تحقــق  ــارت ب مدیریــت ســازمان حــج و زی
ــن دو  ــزود: ای ــرد و اف ــت ک ــال موافق ــعار س ش
ــی  ــرات کارشناس ــی نظ ــس از بررس ــه پ کمیت
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و اجرای ــای فرهنگ در حوزه ه
مشــترک در قالــب یــک کارگــروه تشــکیل 
برای تصویــب  آن  از  پــس  و  دهنــد  جلســه 
ــاه  ــه م ــا نیم ــود را ت ــنهادهای خ ــی پیش نهای
مبــارک رمضــان بــه شــورای برنامه ریــزی و 

ــد. ــه کنن ــی ارائ هماهنگ
رشــیدیان، رییــس ســازمان حــج و زیــارت نیــز 
ــه  ــال، هم ــعار س ــوص ش ــرد: در خص ــار ک اظه
ــوزه  ــوع را در ح ــن موض ــه ای ــم ک ــف داری تکلی
کاری خــود دنبــال کنیــم، امیدواریــم بــا کمــک 
ــی  ــن هدف ــه ای ــی فقی ــده ول ــی نماین و راهنمای
ــوزه  ــده در ح ــان ش ــذاری بی ــن نام گ ــه در ای ک
ــی  ــود. البته تالش های ــق ش ــارت محق حــج و زی
در ایــن زمینــه در ســال گذشــته صــورت گرفــت 
ــازی  ــور بسترس ــه منظ ــا ب ــه اصــالح فرآینده ک
و ایجــاد ظرفیت هــای الزم و رفــع موانــع در 
موضــوع خدمــات زیارتــی از جملــه ایــن اقدامات 
ــای  ــب کارگروه ه ــه در قال ــد ک ــمار می آی ــه ش ب

بیســت ویک گانه دنبــال شــد.
ــی  ــج 14۰۰ درحال ــعار ح ــق ش ــروه تحق کارگ
تشــکیل شــده اســت کــه عربســتان هنــوز 
جزئیــات حــج پیــش  رو را تعییــن نکــرده و تنهــا 
ــرای  ــده ب ــران واکسینه ش ــوت از زائ ــاره دع درب

ــت. ــر داده اس ــره خب عم

رییس سازمان حج انتقاد کرد

اعزام زائران به عراق بدون رعایت پروتکل ها

شــش روز پــس از درخواســت وزیــر 
بهداشــت بــرای توقــف یک هفتــه ای 
ــی  ــتاد مل ــه، س ــا ترکی ــد ب ــت و آم رف
کرونــا بــه لغــو تورهــای ترکیــه رأی داد، 
امــا بــرای پروازهــای آن هیــچ محدودیتی 
آژانــس داران  برخــی  نکــرد.  اعمــال 
ــه  ــان ک ــد: آن چن ــگری می گوین گردش
ــرای  ــور گردشــگری ب ــود ت تصــور می ش
ترکیــه وجــود نــدارد کــه لغــو یــا ممنــوع 

ــود. ش
بــه گــزارش ایســنا، ســعید نمکــی ـ 
وزیــر بهداشــت ـ در روزهــای پایانــی 
ــه وزیــر  ــوروز ـ در نامــه ای ب تعطیــالت ن
کشــور که فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی 
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا را بــه عهــده دارد، 
ــاری  ــترده بیم ــیوع گس ــاره به ش ــا اش ب
کوویــد -1۹ در کشــور ترکیــه بــا ویروس 
توقــف  ضــرورت  بــر  جهش یافتــه، 
ــق  ــاب از طری ــاب و ذه ــه ای ای یک هفت
ــور  ــا کش ــی ب ــی و زمین ــای هوای مرزه
ــزوم همــکاری اســتانداران در  ــه و ل ترکی

ــرد. ــد ک ــن زمینه تاکی ای
شــش روز بعــد، معــاون هماهنگــی وزارت 
ــی  ــتاد مل ــم س ــالغ تصمی ــور از اب کش
ــوری  ــو ف ــر لغ ــی ب ــت کرونا، مبن مدیری
تــور ترکیــه بــه کلیــه شــرکت های 
بــا  هرچنــد  داد.  خبــر  گردشــگری 
ایــن  وجــود پیوســت »فــوری« بــه 
ــا روز  ــگری ت ــای گردش مصوبه،  آژانس ه
ــا  ــتور ی ــاه دس ــنبه 1۷ فروردین م سه ش
نکردند. رییــس  بخشــنامه ای دریافت 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمات مســافرت 
جهانگــردی و هوایــی هــم گفــت چــون 
از نهــاد متولــی )وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی( ابالغیــه ای 

نرســیده اســت، بنابرایــن آژانس هــای 
ــروش  ــه ف ــاز ب ــاکان مج ــافرتی کم مس
ــن  ــی، حس ــتند.از طرف ــه هس ــور ترکی ت
ســازمان  ســخنگوی  ـ  ذی بخــش 
هم تاکیــد  ـ  کشــوری  هواپیمایــی 
کرد کــه پروازهــای شــخصی بــه کشــور 
ترکیــه برقــرار بــوده و ممنوعیتــی شــامل 

ــت. ــده اس ــا نش آن ه
جــواد هدایتــی ـ مدیــرکل دفتــر ترانزیت 
و حمــل و نقــل بین المللــی ســازمان 
نقــل جــاده ای  و  و حمــل  راهــداری 
تــردد  هیــچ  کرد کــه  هم یــادآوری 
مســافری از مرزهــای بیســت وپنج گانه 
کشــور از جملــه مــرز مشــترک بــا ترکیه 
شــرایط  در  مگــر  نمی شــود،  انجــام 
خــاص مثــل داشــتن اقامــت یــا تابعیت. 

در واقــع مرزهــای زمینــی ایــران و ترکیه 
ــا کنــون بســته شــده  از اســفندماه ۹8 ت
اســت و مســافران ایرانــی و حتــی ســایر 

ــد. ــردد ندارن ــکان ت ــا ام ملیت ه
آژانس هــای  از  ایســنا  پیگیری هــای 
ــا  ــه ب ــد ک ــز نشــان می ده مســافرتی نی
ــفرهای  ــت س ــش قیم ــه افزای ــه ب توج
خارجــی، شــمار تورهــای ترکیــه حتــی 
ــل  ــا اســتقبال قاب ــوروز ب ــالت ن در تعطی
نشده اســت،  مواجــه  مالحظــه ای 
هرچنــد بــا وجــود ابــراز نگرانــی از ســوی 
وزارت بهداشــت، تــا کنــون هیــچ آمــاری 
از جمعیت مســافر بــه ایــن کشــور ارائــه 
نشــده اســت. اگرچــه حرمــت اهلل رفیعــی 
ــی  ــن صنف ــره انجم ــس هیات مدی ـ ریی
ــات مســافرت جهانگــردی و  ــر خدم دفات
هوایــی ـ قبــال  بــه ایســنا گفتــه بود کــه 
تعــداد پروازهای بیــن ایــران و ترکیــه در 
تعطیــالت نــوروز از عــدد 28 پــرواز بــه ۵ 

پــرواز در روز رســید و بســیاری از پروازهــا 
ــی انجــام شــد.کاهش اســتقبال  نیمه خال
از  را  ترکیــه  گردشــگری  تورهــای  از 
ــه  ــا از هفت ــه آژانس ه چــوب حراجــی ک
ــد و  ــد کرده ان ــوروز بلن ــالت ن دوم تعطی
تورهــا را بــا تخفیف هــای قابــل توجهــی 
ــوان  ــز می ت ــروش گذاشــته اند نی ــرای ف ب

متوجــه شــد.
مهرســا ســبزه ها، مدیــر فنــی یکــی 
از آژانس هــای گردشــگری بــه ایســنا 
می گویــد: اســتقبال از تــور ترکیــه در 
ــته  ــی گذش ــه خوب ــوروز ب ــالت ن تعطی
نبــود کــه البتــه بــه قیمــت ایــن تورهــا 
ربــط داشــت. مثــال تــا یــک ســال 
ــی  ــا در یک ــا آنالی ــا ی ــور آنتالی ــش ت پی
پنج ســتاره،  هتل هــای  بهتریــن  از 
ــت داشــت،  ــان قیم ــون توم شــش میلی
درحالــی کــه مبلــغ همیــن تــور امســال 
ــان رســید. مســلما  ــون توم ــه 2۵ میلی ب
مســافری کــه ســواحل ترکیــه را انتخــاب 
می کنــد، هتلــی خــوب بــا امکانــات 
ــل  ــه هت ــد، ن ــح می ده مناســب را ترجی
ســه و چهارســتاره کــه خدمــات کامــل و 
درخــور نیــاز نــدارد و قطعــا چنیــن هتلی 
بــا ایــن نــرخ موجــود ارز، قیمــت نجومــی 

دارد.
او بــا اشــاره بــه کاهــش قیمت تــور ترکیه 
و مشــخصا اســتانبول در پایــان تعطیالت 
نــوروز، همزمــان بــا اعالم وضعیــت قرمــز 
ــور اظهار  ــن کش ــهرهای ای ــتر ش در بیش
ــتانبول  ــران ـ اس ــت پرواز ته ــرد: قیم ک
ــان هــم  ــر از یــک میلیــون توم ــه کمت ب
رســید، ولــی اســتقبالی کــه از دوبی شــد 

از ترکیــه نشــد.
او می گویــد: برخــالف تصــور حاکــم، 

ــتر  ــی بیش ــه دوب ــفر ب ــرای س ــا ب تقاض
ــی  ــه دوب ــوده اســت؛ چــرا ک ــه ب از ترکی
ــه روی مســافران بســته  ــادی ب مــدت زی
طوالنی مدت تــری  قرنطینــه  بــود، 
داشــت و در واکسیناســیون پیشــتاز بــود 
ــه  ــفر ب ــرای س ــری ب ــد مطمئن ت و مقص
در  دوبــی  بنابرایــن  می آمــد.  شــمار 
ــار  ــالف انتظ ــه، برخ ــا ترکی ــه ب مقایس
آژانس دارهــا متقاضــی بیشــتری داشــت.

ســبزه ها بــا علــم بــه شــیوه ســفر مــردم 
ــی  ــت تصمیم ــد اس ــه، معتق ــه ترکی ب
ــده  ــه ش ــا گرفت ــن توره ــو ای ــا لغ ــه ب ک
اســت، چنــدان کارســاز نیســت و فایــده 
نــدارد، چــون بــه آن شــکلی کــه تصــور 
ــه در  ــد ترکی ــه مقص ــوری ب ــود ت می ش
ــه حــاال  ــه نمی شــود ک ــا فروخت آژانس ه
ــو آن  ــا جل ــدود ی ــم مح ــن تصمی ــا ای ب

ــود. ــه ش گرفت
ایــن مدیــر تــور بــه نــکات قابــل مالحظه 
می گویــد:  و  می کنــد  دیگری اشــاره 
تورهــای ترکیــه آن طــور کــه تصــور 
می شــود، نیســت؛ مثــال 2۰، 3۰ یــا 
ــن  ــازم ای ــا ع ــک راهنم ــا ی ــر ب ۵۰ نف
ــند.  ــته باش ــوند و گشــت داش کشــور ش
فقــط  ترکیــه  مســافران  از  بســیاری 
بلیــت هواپیمــا و هتــل می خرنــد و 
ــد  ــدون خری ــخصی و ب ــم ش ــتر ه بیش

ــن  ــد. ضم ــدام می کنن ــفر اق ــج س پکی
ــا  ــت کرون ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه، ب این ک
ــه، بیشــتر رســتوران ها و مراکــز  در ترکی
ــده اند  ــل ش ــتی تعطی ــی و توریس تفریح
و قوانیــن ســختگیرانه ای از طــرف دولــت 
اردوغــان حاکــم اســت. هرچند ایــن 
ــا شــامل حــال گردشــگران  محدودیت ه
ــه  ــزی ک ــا مراک ــود، ام ــی نمی ش خارج
گردشــگر از آن هــا اســتفاده می کنــد، 
ــاعت  ــا س ــده اند ی ــل ش ــا تعطی ــرا ی اکث
کاری محــدودی دارنــد. بنابرایــن اجــرای 
تــور تفریحــی بــه ایــن کشــور معنا نــدارد 
و طبیعتــا دســتور بــرای لغــو آن هم معنا 
ــا  ــه پروازه ــر این ک ــد، مگ ــدا نمی کن پی
تعلیــق شــود. مخصوصــا بــا نزدیــک 
شــدن مــاه رمضــان کــه حراج هــای 
فوق العــاده ای در ایــن کشــور برقــرار 
می شــود کــه از حــاال هــم تبلیغــات 
آن بــه شــکلی گســترده از طــرف ترکیــه 
شــروع شــده و قطعــا ســفر به این کشــور 
ــود.  ــد ب ــذاب خواه ــیاری ج ــرای بس ب
آن هایــی هــم کــه بــه انگیزه خریــد ســفر 
ــتفاده  ــگری اس ــور گردش ــد، از ت می رون
ــت  ــی از باب ــر نگران ــس اگ ــد. پ نمی کنن
ــه از  ــروس جهش یافت ســرایت بیشــتر وی
ترکیــه بــه ایــران وجــود دارد بهتــر اســت 

ــا. ــه توره ــود، ن ــت ش ــا مدیری پروازه

پروازها مدیریت شود نه تورها
ترکیه تور دارد که لغو شود؟!

ــش  ــال ها پی ــه از س ــت ک ــول اس ــتان دزف ــت شهرس ــز اهمی ــاط حائ ــی از نق ــا یک ــک لک ه ــاغ ل ب
ــمند  ــه ارزش ــه آوری گون ــذاری و جوج ــای النه گ ــتگاه ها و محل ه ــی از زیس ــوان یک ــه عن ــون ب تاکن
لک لــک بــه شــمار می آیــد و هرســاله تعــدادی از درختــان بلنــد و خشــکیده آکالیپتــوس ایــن بــاغ 
ــاغ قدیمــی در  ــن ب ــد. ای ــرار می گیرن ــا ق ــورد اســتفاده لک لک ه ــذاری و جوجــه آوری م ــرای النه گ ب
روســتای بــن جعفــر قــرار دارد و از حــدود نیــم قــرن پیــش زیســتگاه لــک لــک هــا اســت. ایــن بــاغ با 
مســاحت پنــج هکتاریکــی از جاذبه هــای گردشــگری مشــهور شهرســتان دزفول و اســتان خوزســتان و 
محــل زیســت لــک لــک هــای ســفید موســوم بــه حاجــی لــک لــک هاســت. لــک لک جــزء پرنــدگان 
کوچنــده و مهاجــر محســوب مــی شــود و هــر ســال در آســتانه فصــل بهــار و شــکوفایی طبیعــت بــه 

ســوی اســتان خوزســتان و مناطــق گرمســیری بــاز مــی گردنــد و تــا پاییــز مــی ماننــد.

موزه و نمایشگاه تجارت دریایی خلیج فارس بوشهرباغ لک لک های دزفول
مــوزه و نمایشــگاه تجــارت دریایــی خلیــج فــارس بوشــهر در دهــم اردیبهشــت مــاه ســال 
13۹2 خورشــیدی افتتــاح شــد. ایــن نمایشــگاه در ســاختمان ایرانــی، یکــی از تجــار صاحــب 
نــام دوره قاجــار بــا بیــش از یکصــد ســال قدمــت قــرار دارد. در مــوزه تجــارت دریایــی آثــار 
ــی  ــن مــوزه  اســناد دریای ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. در ای ــن ب مکتــوب در 3۵ ویتری
خلیــج فــارس )کــه بیانگــر ارتبــاط نمایندگان سیاســی کشــوران خارجــی با گمــرکات جنوب 
بویــژه بنــدر بوشــهر بــوده اســت( و بخشــی از دســت یافته هــای باســتان شناســی زیــر آب 
ــارس،  ــج ف ــت خلی ــات، اســناد حاکمی ــه حمــل مایع ــوط ب ــای ســفالی مرب شــامل خمره ه
ــد،  ــت می کردن ــهر فعالی ــدر بوش ــه در بن ــاری ک ــرکت های تج ــادرات و واردات ش ــناد ص اس

بــه نمایــش درآمــده اســت.

تهــران 18 فروردیــن 14۰۰ )مرکــز اطالعــات ســازمان 
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــد( -- دبی ــل متح مل
ــل  ــالمت، ۷ آوری ــی س ــبت روز جهان ــه مناس ــی ب پیام
2۰21 برابــر بــا 18 فروردیــن مــاه جــاری، ضمــن 
برجســته کــردن نابرابــری هــا و بــی عدالتــی هــای نظام 
هــای ســالمت خواســتار اجرای سیاســت هــا و تخصیص 
ــات  ــج خدم ــد از نتای ــگان بتوانن ــا هم ــد ت ــی ش منابع

ــد.  ــد بهــره ببرن ســالمت همانن
متــن کامــل پیــام آنتونیــو گوتــرش بــه شــرح 

زیــر اســت:
در ایــن روز جهانــی ســالمت، نابرابــری هــا و بــی 
ــی  ــای ســالمت را برجســته م ــای نظــام ه ــی ه عدالت

ــد  ــه ح ــا چ ــان داد ت ــد-1۹ نش ــران کووی ــم.   بح کنی
جوامــع مــا نابرابــر هســتند. درون کشــورها، بیمــاری و 
مــرگ بــه دلیــل کوویــد-1۹ در میــان مــردم و جوامعــی 
بیشــتر بــوده اســت کــه درگیــر فقــر، اوضــاع نامطلــوب 
زندگــی و کار، تبعیــض و محرومیــت اجتماعی هســتند.

در جهــان، اکثریــت عمــده دوزهــای واکســن در تعــداد 
ــده  ــد کنن ــا تولی ــد ی ــورهای ثروتمن ــدودی از کش مع
ــکار  ــپاس از ابت ــا س ــد.  ب ــده ان ــع ش ــا توزی واکســن ه
ــای بیشــتری  ــت ه ــاال، مل ــس )COVAX(، ح کوواک
ــی  ــای واکســن      م ــه ه ــت محمول ــه دریاف شــروع ب
ــا درآمــد  کننــد، امــا هنوزبیشــترمردم در کشــورهای ب

ــد نظــاره گــر و منتظــر بماننــد.   متوســط و کــم بای

چنیــن نابرابــری هایــی، غیراخالقــی و بــرای ســالمت، 
اقتصــاد هــا و جوامــع مــا خطرنــاک هســتند. همانگونــه 
ــد-1۹  ــری کووی ــه گی ــودی از هم ــال بهب ــه در ح ک
هســتیم، بایــد سیاســت هایــی را اجــرا کنیــم و منابعــی 
را تخصیــص دهیــم تــا همــگان بتواننــد از نتایــج 
خدمــات ســالمت هماننــد بهــره ببرنــد. ایــن بــه معنــی 
ــا 2۰3۰  ــدار ت ــعه پای ــای توس ــان ه ــه آرم ــتیابی ب دس
ــی  ــه پوشــش همگان ــی ارائ ــه معن ــن، ب اســت. همچنی
ســالمت اســت تــا هــر فــرد در هرمــکان بتوانــد رشــد 
ــا  ــد ت ــی ســالمت، اجــازه دهی ــن روز جهان ــد. در ای کن
بــه همــکاری بــا یکدیگــر بــرای جهانــی ســالم و برابــر 

متعهــد شــویم. 

همگان بایداز نتایج خدمات سالمت بهره مند شوند


