کوتاه بگوییم وکوتاه بنویسیم ،عرص پرگویی و پرنویسی گذشت

با رزوتی فکر آرزوتی!
با مواد اولیه انرژی بخش و ویتامینه
با طعم های سالمت محور

rezoti_drinks
دوشنبه

 23فرودین

1400

رالی تورمی این بار با مالیات

سال بیستم

یادداشت

NOTE

یک پرسش یک پاسخ
درباره برند گلها

بــه بهانــهی اهــدای گواهــی قدمــت
یونســکو بــه صنایــع غذایــی گلهــا
گفتوگویــی انجــام دادیــم بــا آقــای
دکتــر مهــدی کریمــی تفرشــی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت و کارآفریــن
جوانــی کــه افتخاراتــی چــون تنهــا دارنــده نشــان شــوالیه اروپــا در
صنعــت غــذای ایــران ،ســفیر حســن نیــت بحــران قــرن ،دارنــده
جایــزه نوبــل مدیریــت از اروپــا ،دارنــده عنــوان مدیــر برتــر از
نمایندگــی ســازمان ملــل و ...را در کارنامــه دارنــد.
آقــای دکتــر کریمــی تفرشــی لطفــا کمــی در مــورد افتخــاری کــه
برنــد نــام آشــنای گلهــا موفــق بــه دریافــت آن از یونســکو شــد
توضیــح بفرماییــد:
صنایــع غذایــی گلهــا اولیــن کارخانــه ای اســت کــه موفــق بــه دریافــت
گواهــی قدمــت بیــش از صــد ســال از یونســکو شــده اســت و ایــن
افتخــار بزرگــی بــرای برنــد گلهــا و کشــور ماســت...
صفحه ۲

شماره 5136

 8صفحه  2000تومان

asianewsIRAN

Monday | April 12 | 2021 | April 10 | 2021 www.asianews.ir

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود نه از فرارهای مالیاتی جلوگیری میکند؛ نه پایههای مالیاتی را گسترش میدهد و نه با جدیت بیشتری موضوع مالیات
بر عایدی سرمایه را پیگیري مي کند و در عوض با افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشار را بر کارکنان و بنگاهها افزایش داده و با طرحهایی که مصوب میکند ،جاده
را برای معافیت مالیاتی ثروتمندان بازمیکند بطوریكه در خبرها شنیدیم که مناطق آزاد تجاری  -صنعتی در سال  ١٤٠٠مشمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده خواهند شد.
دکتر شیرین نوری صفحه ۸

مهاجرت ماهانه  500پرستار از ایران

زمان پرداخت
دومین مرحله سود سهام عدالت

زمــان واریــز مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت بــه ســال  ۱۴۰۰موکــول
شــده امــا زمان دقیق آن مشــخص نیســت ،ســخنگوی آزادســازی ســهام
عدالــت در ایــن بــاره میگویــد :اکنــون در انتظــار پرداخــت بقیــه ســود
از طریــق شــرکت هــا هســتیم؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه چنیــن مســالهای
نمیتــوان هیــچ زمــان مشــخصی را بــرای پرداخــت مرحلــه دوم ســود
اعــام کرد.بــه گزارش جــام جــم آناین بــه نقــل از ایرنــا ،نخســتین
مرحلــه از واریز ســود ســهام عدالــت برای ســهامداران دو روش مســتقیم
و غیرمســتقیم در تاریــخ  ۲۸اســفند مــاه ســال  ۹۹انجــام شــد.دارندگان
ســهام  ۵۰۰هــزار تومانــی ،رقمــی حــدود  ۲۰۰هــزار تومــان دریافــت
کردنــد و بــرای دارندگان ســهام یــک میلیون تومانی دو برابر ســود ســهام
 ۵۰۰هــزار تومانــی پرداخــت شــد کــه رقــم آن  ۴۰۰هــزار تومــان بــود.
واریــز مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت بــه ســال  ۱۴۰۰موکــول شــد که
البتــه هنــوز زمــان دقیق آن مشــخص نشــده اســت...
صفحه ۲

آرمین زارعیان ،رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران ،از مهاجرت ماهانه  ۵٠٠پرستار ایرانی به خارج از کشور خبر داد.
اغلب پرستاران ایرانی به کشورهای آمریكای شمالی مثل کانادا ،و سوئد در اروپا و همچنین برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت میکنند.

بانک مرکزی در ریزش بورس بیتقصیر هم نیست!
محمــدی اشــاره کــرد ،بــه طــور قطــع اگــر ایــن
امــر همــان موقــع رخ مــیداد ،بــازار بــا چنیــن
رشــد شــارپی مواجــه نمیشــد.او تصریــح کــرد:
چنــد مــاه بعــد از آنکــه ایــن طــرح ملغــی شــد
خبــر عرضــه داراییهــای دولــت بــه صــورت
 ETFمنتشــر شــد ،کــه شــاهد اجــرا شــدن این
از ابتــدای ســال  ۹۹بودیــم مطمئنــا اگــر کاهــش
دامنــه نوســان در ســال گذشــته اجــرا میشــد
ســهامهای دولتــی مثل دارایکم و پاالیــش
یکم هنــگام پذیــره نویســی و بعــد از آن بــرای
یــک بــازه کوتــاه مــدت زمانــی بــا رشــد مواجــه
نمیشــدند.این کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت:
باتوجــه بــه مســائل مذکــور اینکــه رئیــس بانــک
مرکــزی خــود را بــه طــور کل در ریزشهــای
اخیــر بــازار ســرمایه بــی اثــر دانســته کامــا
نادرســت اســت.کرمی در پاســخ بــه ایــن ســوال

کارشــناس بــازار ســرمایه گفت :بانــک مرکــزی
در یــک بــازه زمانــی بــه جــد از بــازار ســرمایه
حمایتهــای الزم را انجــام داد ،امــا ناگهان پشــت
آن را خالــی کرد.حســین کرمــی کارشــناس بــازار
ســرمایه در گفــت و گــو بــا خبرنگار بــورس
گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،در
رابطــه بــا صحبتهــای همتــی رئیــس کل بانــک
مرکــزی مبنــی بــر عــدم تاثیــر گــذاری بانــک
مرکــزی در ریزشهــای بــازار ســرمایه ،اظهــار
کــرد :موضوعاتــی کــه آقــای همتــی پنجشــنبه
مطــرح کــرد فقــط بخشــی از آن صحــت داشــت
بــه ســبب آنکــه میتــوان بــه بعضــی از تصمیمات
بانــک مرکــزی در ســال گذشــته ماننــده ملغــی
کــردن مصوبــات هیئــت مدیره ســازمان بــورس و
شــورای عالــی بــورس در رابطــه بــا کاهــش دامنه
نوســان بــه منفــی و مثبــت  ۲در زمــان شــاپور

یک تحول

در صنعت فروش و توزیع

به زودی...

کــه چــرا بانــک مرکــزی مانع عرضــه نقدینگــی از
جانــب صنــدوق تثبیــت در مرحلــه دوم بــه بــازار
ســرمایه شــد؟ بیــان کــرد :بانــک مرکــزی بــه
جــای آنکــه بــه ســمت بــازار ســرمایه کــه کلیت
اقتصــاد را تشــکیل میدهــد حرکــت کنــد ،بحث
نظــام بانکــی برایــش از اولویت بیشــتری برخوردار
اســت ،از طــرف دیگــر بانــک مرکــزی هنگامــی
کــه بــه انتشــار پــول میپــردازد بــه ســبب آنکــه
بتواند نــرخ تــورم را کنتــرل کنــد بایــد نرخ ســود
و بهــره بیــن بانکــی را تغییــر دهــد.
او تاکیــد کــرد :بانــک مرکــزی در یــک بــازه زمانی
بــه جــد از بــازار ســرمایه حمایتهــای الزم را
انجــام داد ،امــا ناگهــان پشــت آن را خالــی کــرد،
دولــت و سیســتم بانک مرکــزی از طریق انتشــار
ســهام منتفــع شــدند چــرا اکنــون ســهامهای
مربــوط بــه خــود را بازارگردانــی نمیکننــد.

در کمترین زمان و در تلفن همراه خود
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

02188738657-09141411383

بهرمنــد ،رئیــس اتحادیــه قنــادان از تعییــن قیمــت
زولبیــا و بامیــه در دو ســطح از واحدهــای صنفــی

مرجع عمدهفروشی کاال

ثبت آگهی رایگان

خرید بیواسطه از کارخانه

دسترسی به آرشیو
ملکهای تهران با پارس ملک

Parsmelk.co

محمود جهانیان
کارشناس و متخصص عینک

لذت دوباره خوب دیدن
ساخت عینک اختصاصی
با پرینتر سه بعدی

021-22737530

مرتضیچگونیان

«هوشنگ اکبری»

کارگاه هوشنگ اکبری
شاگرد استاد ابراهیم قنبری
از ارومیه به تهران انتقال یافت

قیمت زولبیا و بامیه
در رمضان اعالم شد

پارسملک

kalaland.co
بزرگترین بانک اطالعاتی امالک
در اصفهان

توسط رئیس اتحادیه قنادان؛

درجــه یــک و درجــه دو در مــاه مبــارک رمضــان خبر
داد .بــه گزارش بــازار ،علــی بهرمنــد ،رئیــس اتحادیــه
قنــادان از تعییــن قیمــت زولبیــا و بامیه در دو ســطح
از واحدهــای صنفــی درجــه یــک و درجــه دو در ایــن
مــاه  ۱۴۰۰خبــر داد.رئیــس اتحادیــه قنــادان افــزود:
زولبیــا و بامیــه در واحدهــای صنفــی درجــه یــک هر
کیلــو  ۴۸هــزار تومــان و در واحدهــای درجــه دو ،هــر
کیلــو  ۳۸هــزار تومــان فروختــه میشــود.

تولیدکنندهادویهجات
سبزیجاتخشک
و غذاهای نیمهآماده

شرکت سبزی ایران

تلفکس021-77527797 :
تلفن 021-77539155 :

www.sabzanco.com

مهدکودک دوزبانه

مهرمولود

با مساحت بیش از1000مترمربع

میرداماد میدان محسنی خیابان وزیریپور
26405890

22227207

درخشش زعفران ایران
در  35کشور جهان
ایران خاستگاه زعفران دنیاست
زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت

کیفیت و رتبه جهانی

واحد سفارشات تلفنی0513-111 :
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سخنگوی آزادسازی سهام عدالت تشریح کرد

صاحب امتیاز :دکتر ساقی باقرینیا
مدیر مسئول و سردبیر :ایرج جمشیدی
٠9١238٤۵937
222۶3۶۶۶
مشاور حقوقی :بهمن رازانی
میدان محسنی ،خیابان شاهنظری ،میدان کاظمی ،پالک 3
چاپ  :شاخه سبز
توزیع :نشر گستر امروز ۶١933333

شورای سیاستگذاری
بخش صنعت آسیانیوز ایران
سعید رضایی ،مهدی امیرآبادی ،مهدی طوسی ،علیرضا نفریه
حمید ابدالی

یادداشت

یک پرسش یک پاسخ
درباره برند گلها

بــه بهانــهی اهــدای گواهــی قدمــت یونســکو بــه صنایــع
غذایــی گلهــا گفتوگویــی انجــام دادیــم بــا آقــای دکتــر
مهــدی کریمــی تفرشــی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت و
کارآفریــن جوانــی کــه افتخاراتــی چــون تنهــا دارنــده نشــان
شــوالیه اروپــا در صنعــت غــذای ایــران ،ســفیر حســن نیــت
بحــران قــرن ،دارنــده جایــزه نوبــل مدیریــت از اروپــا ،دارنــده
عنــوان مدیــر برتــر از نمایندگــی ســازمان ملــل و  ...را در
کارنامــه دارنــد.
آقــای دکتــر کریمــی تفرشــی لطفــا کمــی در مــورد افتخــاری کــه برنــد نــام آشــنای گلهــا
موفــق بــه دریافــت آن از یونســکو شــد توضیــح بفرماییــد:
صنایــع غذایــی گلهــا اولیــن کارخانــه ای اســت کــه موفــق بــه دریافــت گواهــی قدمــت
بیــش از صــد ســال از یونســکو شــده اســت و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای برنــد گلهــا و کشــور
ماســت .ایــن برنــد یکــی از قدیمــی تریــن و نــام آشــناترین برندهایــی اســت کــه از دیربــاز
بــر ســر ســفره هــای مــردم ایــران جایــگاه ویــژه ای داشــته و یــک نوســتالژی خاصــی را
بــا خــود بــه همــراه دارد.بــرای توضیــح ایــن مســئله شــاید بــرای خواننــدگان جالــب باشــد
کمــی در مــورد تاریخجــه گلهــا بداننــد:
برنــد گلهــا بــا توجــه بــه اســناد موجــود از ســال  ۱۲۹7فعالیــت خــود را بــه صــورت خــرده
فروشــی آغــاز نمــوده و در ســال  ۱۳۱۸تاســیس و فعالیــت خــود را از پلــه نوروزخــان بــه
صــورت رســمی آغــاز نمــود  .در زمانــی کــه ادویهجــات و ســبزیجات خشــک در کاغذهــای
قیفــی شــکل بــه فــروش مــی رســید بنیانگــذار گلهــا اولیــن کســی بــود کــه از ملوانهــای
روســی نایلونهــای یــک طــرف دوخــت خریــداری و مــواد غذایــی را بــا کمــک اتوهــای
ذغالــی در آن بســته بنــدی نمــود .در آن دوره نســل اول گلهــا بــا توجــه بــه مقتضــای زمــان
و شــرایط جامعــه و نیــاز آن دوره تصمیــم مهمــی گرفــت ،کــه آن مهــم پایــه گــذار مجموعــه
ای عظیــم و مانــدگار امــروزی گردیــده اســت .نســل دوم ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را
از ســال  ۱۳۴۵آغــاز نمــود و هماهنــگ بــا شــرایط جامعــه مســیر حرکــت از تولیــد ســنتی
محصــوالت بــه ســمت صنعتــی شــدن را طــی کــرد .تــاش هــای نســل دوم گلهــا بــه همــت
و تــاش مرحــوم عبدالرضــا کریمــی تفرشــی بــه ثمــر نشســت و ایــن مجموعــه شــکلی
صنعتــی بــه خــود گرفــت .بــا حرکــت بــه ســمت جلــو و گام نهــادن در مســیر تکنولــوژی
نیــاز بــه افــکار و اندیشــه هــای نــو احســاس شــد و ایــن درســت زمانــی بــود کــه نســل ســوم
گلهــا در ابتــدای دهــه هشــتاد بــا تفکــری نویــن از راه رســید تــا چــرخ صنعــت را ایــن بــار
بــه مــدد دانــش و فنــاوری روز و نیــروی جوانــی بــه حرکــت در آورد .نســل ســوم بــا بهــره
بــردن از نیــروی هــای متخصــص و کار آمــد و تکنولــوژی روز دنیــا کار خــود را آغــاز نمــود
و مجموعــه بــا جهشــی عظیــم در مســیر تولیــد ،دانــش و فنــاوری و کارآفرینــی بــه ســمت
جلــو حرکــت کــرد و بــا اســتفاده از تجــارب نســل هــای گذشــته و اندیشــه و تدبیــر درســت
توانســت درخشــش نــام و نشــان گلهــا را همچنــان بــر تــارک صنعــت غــذای ایــران حفــظ
نمایــد و یکــی از پــر افتخارتریــن و قدیمــی تریــن نشــان هایــی گشــت کــه از آن زمــان در
اذهــان جــای گرفــت و هنــوز خاطــره آن روزگاران و محصــوالت گلهــا در حافظــه بســیاری
از بزرگانمــان باقــی اســت .مجتمــع صنایــع غذایــی گلهــا بــا چندیــن دهــه فعالیــت حــاال
بــه جایــگاه یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن تولیدکننــدگان محصــوالت غذایــی رســیده
اســت .در واقــع ایــن گــروه صنعتــی در حــال حاضــر جــزو معــدود مجتمعهــای تولیــد
کننــده مــواد غذایــی در ایــران بــه شــمار مــیرود کــه بــه لحــاظ تنــوع کاالهــا بیشــترین
محصــوالت را تولیــد میکنــد .صنایــع غذایــی گلهــا امــروز بــا داشــتن بیــش از  ۳۰۰نــوع
محصــول دارای باالتریــن تنــوع محصــول در ســبد غذایــی خانــوار مــی باشــد و بیشــترین
گواهینامــه هــای ملــی و بیــن المللــی و جوایــز و افتخــارات را در کشــور کســب کــرده اســت.

زمان پرداخت دومین مرحله سود سهام عدالت

زمــان واریــز مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت
بــه ســال  ۱۴۰۰موکــول شــده اما زمــان دقیق
آن مشــخص نیســت ،ســخنگوی آزادســازی
ســهام عدالــت در ایــن بــاره میگویــد :اکنــون
در انتظــار پرداخــت بقیــه ســود از طریــق
شــرکت هــا هســتیم؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه
چنیــن مســالهای نمیتــوان هیــچ زمــان
مشــخصی را بــرای پرداخــت مرحلــه دوم ســود
اعــام کــرد.
بــه گزارش جــام جــم آناین بــه نقــل از
ایرنــا ،نخســتین مرحلــه از واریــز ســود ســهام
عدالــت بــرای ســهامداران دو روش مســتقیم
و غیرمســتقیم در تاریــخ  ۲۸اســفند مــاه
ســال  ۹۹انجــام شــد.دارندگان ســهام ۵۰۰
هــزار تومانــی ،رقمــی حــدود  ۲۰۰هــزار
تومــان دریافــت کردنــد و بــرای دارنــدگان
ســهام یــک میلیــون تومانــی دو برابــر
ســود ســهام  ۵۰۰هــزار تومانــی پرداخــت
شــد کــه رقــم آن  ۴۰۰هــزار تومــان بــود.
واریــز مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت بــه
ســال  ۱۴۰۰موکــول شــد کــه البتــه هنــوز
زمــان دقیــق آن مشــخص نشــده اســت.
ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت روز
گذشــته در جمــع خبرنــگاران دربــاره زمــان
مرحلــه دوم پرداخــت ســود ســهام عدالــت
اظهــار داشــت :در بــازار ســرمایه هیــچ
شــرکتی پولــی را بــه صــورت نقــد در اختیــار
نــدارد تــا بتوانــد آن را پرداخــت کنــد و
ماننــد نهادهــای دولتــی نیســت کــه در ابتــدا
پرداختــی انجــام شــود و بعــد از شــرکت هــا
دریافــت شود«.حســین فهیمــی» تاکیــد کرد:
اکنــون در انتظــار پرداخــت بقیــه ســود از
طریــق شــرکت هــا هســتیم و بعــد از تجمیــع،
 ۵۰درصــد دوم بــه حســاب ســهامداران
پرداخــت مــی شــود ،شــرکت هــا هــر چقــدر
در پرداخــت پــول تاخیــر داشــته باشــند بــه
همــان میــزان در واریــز ســود تاخیــر ایجــاد
خواهد شد.
ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت اظهــار
داشــت :بــا توجــه بــه چنیــن مســایلی
اکنــون نمــی تــوان هیــچ زمــان مشــخصی
را بــرای پرداخــت مرحلــه دوم ســود
اعام کرد.

تقسیم سود  13شرکت غیربورسی
سهام عدالت
مدیرعامل سمات همچنین در مورد

سود ١3شرکت غیربورسی سهام عدالت

گفت :این شرکت ها هنوز سودی تقسیم

نكردهاند و در زمان شناسایی سود در
مجامع شرکت ها ،سود مشخص شده
بین سهامداران توزیع خواهد شد.

پرداخت سود سهام عدالت
از طریق مكانیزم بازار سرمایه
وی ادامــه داد :بــرای نخســتین بــار توزیــع
ســود ســهام عدالــت از طریــق مکانیــزم
هــای بــازار ســرمایه انجــام شــد ،بدیــن معنــا
کــه میــزان پرداختــی ســود بــرای هــر نفــر،
رقمــی معیــن نبــود بلکــه بــر ایــن اســاس
بــود کــه مشــخص شــود میــزان دارایــی
هــر فــرد در یــک شــرکت چقــدر اســت و
در نهایــت ســود مدنظــر پرداخــت شــود.
فهیمــی اظهــار داشــت :بــر ایــن اســاس

15معدن راکد استان بوشهر
احیا شد
رئیــس اداره امــور معــادن ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر گفــت۱۵ :
معــدن راکــد در ایــن اســتان در ســال گذشــته
احیــا و بهرهبــرداری از آنهــا آغــاز شد .رشــید
مــرادی روز یکشــنبه در گفتوگــو بــا ایرنــا،
افــزود :ایــن معــادن در شهرســتانهای دیلــم
(ســه مــورد) ،دشــتی (پنــج فقــره) ،دشتســتان
(  ۲معدن) ،دیــر ( ســه مــورد) و کنــگان و
تنگســتان (هــر کــدام یــک واحــد) قــرار درانــد.
وی اعــام کــرد ۹ :میلیــارد تومــان اعتبــار در
ایــن معــادن ســرمایهگذاری شــده و بــه صــورت
مســتقیم بــرای  ۵7نفــر اشــتغالزایی بــه همراه
داشــته اســت.رئیس اداره امــور معــادن ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر گفت:
ســاالنه یــک میلیــون و  ۵۴۵هــزار تــن مــواد
معدنــی از ایــن معــادن برداشــت میشــود
کــه بیشــتر آن ســنگ الشــه و واریــزه کوهــی
اســت.مرادی اضافــه کــرد :ایــن مــواد معدنــی
بیشــتر بــرای ســاخت اســکله و واحدهاهــای
فــراوری شــن و ماســه بــه کار میرود ،بــه
تامین حجــم باالیــی از نیــاز پروژههــای
اســتان بوشــهر کمــک میکنــد.وی بیــان
کــرد :مشــکل عمــده ایــن معــادن ناتوانــی
بهرهبــردار و برداشــت نکــردن از آنهــا بــود
کــه بــه دلیــل نیــاز اســتان ،از پیمانــکار ســلب
صاحیــت شــد و بــا برگــزاری مجــدد مزایــده،
بهــره بــردار جدیــد انتخــاب و بهرهبــرداری و

محاســبه شــده اســت که افــرادی کــه
ســهامدار مســتقیم ســهام عدالــت بودنــد چــه
تعــداد ســهام را در  ۳٦شــرکت ســرمایهپذیر
فروختــه و چــه تعــداد را نگــه داشــته انــد ،در
انتهــا براســاس آن ســود ســهام عدالــت بــه
حســاب ســهامداران پرداخــت شــد.به گفتــه
وی ،در مــورد شــرکت هــای ســرمایه گــذاری
اســتانی هــم پرداخــت ســود بــه همیــن
صــورت ،حســاب و در نهایــت بــرای مشــموالن
ســهام عدالــت پرداخــت شــد.
ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت اظهــار
داشــت :محاســبه ســود ســهام عدالــت بــه
صــورت معکــوس انجــام شــد؛ بدیــن معنــا کــه
میــزان ســهام تــک بــه تک ســهامداران بررســی
شــد ،در پایــان ســود در نظــر گرفتــه شــده از
شــرکت هــا دریافــت و  ۵۰درصد آن در اســفند
مــاه بــه حســاب ســهامداران پرداخــت شــد.
تماس با مرکز پیام  ١۵۶9برای رفع
ابهام سواالت سهام عدالت
فهیمــی تاکیــد کــرد :ســهامدارانی کــه بــه
میــزان ســود پرداختــی و محاســبه ســود
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از
طریــق تمــاس بــا مرکــز پیــام بــه شــماره
 ۱۵٦۹اطاعــات دقیقــی را در زمینــه
میــزان ســهام در اختیــار خــود کســب کننــد.

مدیــر عامــل شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی
اظهــار داشــت :روزانــه  ۲۰تــا  ۲۵هــزار نفــر بــا
ایــن مرکــز تمــاس مــی گیرنــد و بیــش از ۹۰
درصــد فقــط بــرای ایجــاد اطمینــان ،ســواالتی
را مطــرح مــی کننــد.
تقسیم سود  ١3شرکت غیربورسی
سهام عدالت
مدیرعامــل ســمات همچنیــن در مــورد ســود
۱۳شــرکت غیربورســی ســهام عدالــت گفــت:
ایــن شــرکت هــا هنــوز ســودی تقســیم
نکردهانــد و در زمــان شناســایی ســود در
مجامــع شــرکت هــا ،ســود مشــخص شــده
بیــن ســهامداران توزیــع خواهــد شــد.
فروش سهام عدالت توسط  3.2میلیون
نفر از دارندگان
مدیرعامــل شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی
دربــاره فــروش ســهام عدالــت گفــت :تاکنــون
 ۳.۲میلیــون نفــر از دارنــدگان ســهام عدالــت
بخشــی از ســهام خــود را فروختهانــد و بــرای
ایــن منظــور  ۱۳هــزار میلیــارد تومــان پــول
فــروش ســهام عدالــت را دریافــت کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون پول همه ســهامی
کــه توســط مشــموالن ســهام عدالــت بــه
فــروش رســیده اســت بــه حســاب مشــموالن
پرداخــت شــده اســت ،گفــت :در ایــن میــان
عــداه ای وجــود دارنــد کــه نســبت بــه عــدم
دریافــت مبلــغ حاصــل فــروش از ســهام خــود
اعتــراض دارنــد ،ایــن موضــوع بایــد مدنظــر
باشــد کــه ســهام عدالــت بــا بقیــه ســهام
فرقــی نــدارد ،تــا زمانــی کــه ســهام آنهــا در
بــازار خریــدار نــدارد ،ایــن ســفارشها تجمیــع
شــده و بعــدا ً کــه فروختــه شــد ،پــول بــه
حســاب افــراد واریــز میشــود.
سهام عدالت برای نگه داشتن است
فهیمــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اکنــون
مشــموالن ســهام عدالت قــادر به لغو ســفارش
فروش ســهام خــود هســتند ،افــزود 7۰۰ :هزار
نفــر از متقاضیــان درخواســت فــروش ســهام
عدالــت خــود را لغــو کــرده انــد و مــا از ابتــدا
گفتهایــم ســهام عدالــت بــرای نگــه داشــتن
اســت ،بنابرایــن بــه مــردم توصیــه میشــود
کــه ســهام خــود را نفروشــند و از عایــدی
آن استفاده کنند.

مبادالت ایران و کره جنوبی
به کمترین میزان در ده سال اخیر رسید

برداشــت از آنهــا آغــاز شدهاســت.رئیس اداره
امــور معــادن ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
اســتان بوشــهر یــادآور شــد :در زمــان حاضــر
 ۱۵پروانــه اکتشــاف ،هفت فقــره گواهــی
کشــف و  ۱۵۰فقــره معــدن فعــال در اســتان
بوشــهر وجــود دارد.مــرادی افــزود :مخلــوط
کوهی(شــن وماســه ) ،ســنگهای ســاختمانی
(الشــه -آهکهــای پرعیــار) ،دواومیــت ،مــواد
اولیــه ســیمان و ســنگ گــچ بیشــترین حجــم
برداشــت از معــادن اســتان بوشــهر را بــه خــود
اختصــاص دادهاســت.وی اظهــار کــرد :یکــی از
نیازهــای مهــم بخــش معــدن بوشــهر کمبــود
واحدهــای فــراوری مــواد معدنــی اســت کــه
باعــث ایجــاد ارزش افــزوده وســرمایهگذاری و
اشــتغال در ایــن اســتان میشــود و بایــد درایــن
زمینــه تمهیــدات و مشــوقهای الزم بــرای
ســرمایه گــذاری در نظــر گرفتــه شــود.

دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و کــره
جنوبــی اظهــار داشــت :در ده ماهــه ســال ۹۹
کمتریــن میــزان تبــادالت خــود را در تاریــخ
دســت کــم  ۱۰ســاله بــا کــره جنوبــی داشــتیم
کــه  ۳۲میلیــون و  77۰هــزار صــادرات ایــران
بــه کــره جنوبــی و  ۴7۳میلیــون دالر میــزان
واردات از کــره جنوبــی بــوده کــه مجمــوع آن
حــدود نیــم میلیــارد دالر میشــود کــه رقــم
بســیار کمــی اســت.
پویــا فیــروزی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایلنــا در مــورد ســفر مقامــات کــره
جنوبــی بــه ایــران اظهــار کــرد :مــا پیشــتر
نظــرات خــود را از طریــق اتــاق بازرگانــی ایــران
بــه دولــت ارســال کردهایــم .تاکیــد مــا ایــن
اســت کــه در دوره جدیــد اگــر قــرار باشــد
همکاریهایــی صــورت بگیــرد ،تاکیــد مــا روی
انتقــال ســرمایه ،دانــش و تکنولــوژی باشــد .از
صــرف واردات کاال بــه خصــوص در مــواردی که
امــکان تولیــد داخلــی بــه راحتــی فراهــم اســت
جلوگیــری شــود.
فیــروزی ادامــه داد :البتــه موضــوع کاالهــای
«هــای تکنولــوژی» و برخــی کاالهــای دارویی و
پزشــکی متفــاوت اســت .منافــع کشــور در ایــن
اســت کــه مــا همچنــان بــرای تولیــد بتوانیــم
از ظرفیتهــای شــرکتهای کــرهای کــه
صــادرات مــواد خــام و کاالهــای نیمهســاخته
دارنــد اســتفاده کنیــم.

وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد تصمیمــات الزم گفــت:
از طــرف مــا بایــد چارچوبــی فراهــم شــود کــه
شــرکتهای خارجــی از جملــه شــرکتهای
کــرهای دیگــر پشــت شــرکتهای داخلــی را
خالــی نکننــد و بــا توجــه بــه مناســبات جهانــی
نتواننــد متاثــر از سیاســتگذاران بــه راحتــی
عرصــه را تــرک کننــد .ایــن درخواســت را در
همــه ســطوح از دولــت داشــتیم.
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و کــره
جنوبــی در ادامــه تصریــح کــرد :در ده ماهــه
ســال  ۹۹کمتریــن میــزان تبــادالت خــود را در
تاریــخ دســت کــم  ۱۰ســاله بــا کــره جنوبــی
داشــتیم کــه  ۳۲میلیــون و  77۰هــزار صــادرات
ایــران بــه کــره جنوبــی و  ۴7۳میلیــون دالر
میــزان واردات از کــره جنوبــی بــوده اســت کــه
مجمــوع آن حــدود نیــم میلیــارد دالر میشــود
کــه رقــم بســیار کمــی اســت.

نماینده دشتستان:

لزوم تعامل بانکها با بازاریان و اصنافی که در شرایط کرونا متضررشدهاند
بوشــهر -رضایــی ،نماینــده مــردم شهرســتان دشتســتان
در مجلــس شــورای اســامی بــر لــزوم تعامــل بانکهــا بــا
بازاریــان و اصنافــی کــه در شــرایط کرونــا متضــرر شــدهاند
تاکیــد کــرد.
ابراهیــم رضایــی در گفتوگــو بــا خبرنگار بازار اظهــار
داشــت :بازاریــان و اصنــاف در ایــام کرونایــی همــکاری
گســتردهای بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بیماری داشــته
انــد و ضــرر و زیــان هنگفتــی را متحمــل شــدهاند و تعامــل
و همراهــی بانکهــا بــا بازاریــان و اصنافــی کــه در شــرایط
کرونــا متضــرر شــدهاند یــک ضــرورت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا
محدودیتهــای زیــادی بــر بازاریــان و اصنــاف حاکــم شــده
و ایــن قشــر همکاریهــای بســیار زیــادی بــرای کنتــرل این
ویــروس بــا دولــت داشــتهاند تــا جایــی کــه طبــق برخــی
برآوردهــا  ۳۰۰هــزار میلیــارد تومــان کاهــش فروش داشــته
و در نتیجــه هــزاران میلیــارد تومــان متضــرر شــدهاند.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس
شــورای اســامی ادامــه داد :میــزان وام تخصیــص داده شــده
بــه اصنــاف بســیار کــم و شــامل بخــش اندکــی از این قشــر
شــده است.

وی افــزود :ایــن روزهــا و در شــرایطی کــه انتظــار مــیرود
دولــت در پاســخ بــه همــکاری بازاریــان و اصنــاف تعامــل
بهتــری بــا آنــان داشــته باشــد ،متاســفانه شــرایط
ســختتری از ســوی بانکهــا بــه ایــن قشــر تحمیــل
شده است.
رضایــی افــزود :برخــی بانکهــا نســبت بــه دریافــت
مطالبــات خــود از بازاریــان و اصنــاف حداکثــر ســخت گیری
را داشــتهاند و هیچگونــه همــکاری بــا قشــری کــه در ایــام
کرونــا فــداکاری کردهانــد نمیکننــد.
نماینــده مــردم شهرســتان دشتســتان در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بایــد بــه صــورت روشــن ضمــن تدویــن
دســتورالعمل همــکاری بانکهــا بــا اصنــاف در شــرایط
کرونــا ،همــه بانکهــا حداکثــر همــکاری را بــا اصنــاف
داشــته باشــند و بــرای دریافــت مطالبــات خــود آنهــا را
تحــت فشــار قــرار ندهنــد و تســهیاتی ویــژه بــرای حمایت
از بــازاران و اصنــاف در ایــن شــرایط ســخت قــرار دهنــد.
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کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟
در حالیکــه در اواخــر ســال گذشــته مســئوالن
ســازمان امــور مالیاتــی از اعــام لینــک و
آدرس ســامانههای مرتبــط بــا قانــون الــزام
مشــاغل بــه نصــب کارتخــوان در ابتــدای ســال
جــاری خبــر داده بودنــد ،طبــق گفتــه معــاون
ســازمان امــور مالیاتــی دو ســامانه مربوطــه
هنــوز آمــاده نشــدهاند و بــا آمادگــی و اعــام
آدرس آنهــا تــا ابتــدای اردیبهشــت مــاه مــردم
میتواننــد در ایــن ســامانهها بــرای ثبــت نــام
اقدام کنند.
بــه گزارش اقتصادآناین بــه نقــل از ایســنا،
ســازمان امــور مالیاتــی از شــهریور ســال ۱۳۹۸
معــادل  ۱۵گــروه از فعــاالن اقتصــادی کــه حــدود
 ۵۰شــغل میشــوند را دســتهبندی کــرد تــا بــرای
شــفاف شــدن درآمد ،جلوگیــری از فــرار مالیاتی و
کمــک بــه فرآینــد حسابرســی مالیاتــی مکلــف به
ثبــت نــام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و اســتفاده
از کارتخوان باشند.
امــا فراهــم نشــدن مقدمــات اجــرای قانــون
پایانههــای فروشــگاهی و آمــاده نبــودن
ســامانههای مرتبــط بــرای ثبــت نــام فعــاالن
اقتصــادی موجــب شــد کــه اجــرای ایــن قانــون
در ســال گذشــته بــه ســرانجام نرســد و در طــول
پارســال بانــک مرکــزی در راســتای اجــرای مــاده
 ۱۱قانــون پایانههــای فروشــگاهی ،اقداماتــی
چــون ارائــه اطاعــات چهــار میلیــون و  7۰۰هــزار
کارتخــوان و درگاه پرداخــت بــه ســازمان امــور
مالیاتــی ،ملــزم کــردن دریافــت کارتخــوان و درگاه
پرداخــت جدیــد بــه داشــتن پرونــده مالیاتــی و
قطــع دو میلیــون و  ۱۰۰هــزار کارتخــوان و درگاه
پرداخــت اینترنتــی غیرفعــال یــا کمتراکنــش کــه
فاقــد پرونــده مالیاتــی بودنــد ،را انجــام داد.
ســرانجام طبــق اعــام معــاون ســازمان مالیاتی در
اواخــر ســال گذشــته ،بــا آمــاده شــدن دو پلتفــرم
ســامانه مودیــان و پایانههــای فروشــگاهی از
ابتــدای ســال جدید پذیــرش فعــاالن اقتصــادی
صــورت میگیــرد و اجــرای قانــون از ابتــدای

خــرداد  ۱۴۰۰آغــاز میشــود.
جرائم نصب نكردن کارتخوان برای مشاغل
همچنین براســاس گفتــه وی ،لینــک ســامانههای
مــورد نیــاز در ایــن زمینــه بــه زودی از طریــق
رســانهها بــرای ثبــت نــام فعــاالن اقتصــادی
اعــام میشــود تــا بــرای ایــن افــراد بــر مبنــای
اطاعــات و شــماره منحصــر بــا فــرد صــورت
حســابهای الکترونیــک صــدور شــود .عاوه
برایــن ،معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امــور
مالیاتــی جرائــم درنظرگرفتــه شــده بــرای فعــاالن
اقتصــادی در ایــن زمینــه را عــدم پذیــرش صورت
حســابهای فعــاالن اقتصــادی متخلــف و عــدم
صدور صــورت حســاب بــرای آنهــا و اعمــال
جریمــه بــر میــزان فــروش ایــن افــراد اعــام
کرده بــود.
حــال ،محمــود علیــزاده دربــاره آخریــن وضعیــت
آمــاده ســازی ســامانههای مرتبــط بــا اجــرای
قانــون پایانههــای فروشــگاهی گفــت :دو
ســامانه مذکــور (ســامانه مودیــان و پایانههــای

اختالف  300هزار تومانی قیمت روغن
مورد نیاز قنادان در بازار
رییــس صنــف قنــادان جنــوب تهــران گفــت:
قنــادان در حــال حاضــر بیشــتر روغــن مــورد
نیــاز خــود را بــا اختــاف  ۳۰۰هــزار تومــان در
هــر ده کیلــو بــه صــورت آزاد تهیــه میکننــد.
بــه گزارش خبرداغ بــه نقــل از ایلنــا  :رییــس
صنــف قنــادان جنوب تهــران گفــت :قنــادان در
حــال حاضــر بیشــتر روغــن مــورد نیــاز خــود را
بــا اختــاف  ۳۰۰هــزار تومــان در هــر ده کیلــو
بــه صــورت آزاد تهیــه میکننــد.
محمــد بیبــا بــا انتقــاد از دوگانگــی در اعــام
صنــف قنــادان در گروههــای صنفــی کرونــا
گفــت :مــا در ســال گذشــته بــا رایزنیهــای
فــراوان موفــق شــدیم صنــف قنــادان را در گروه
یــک قــرار داده تــا ایــن صنــف در شــرایط قرمز
کرونــا بتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
وی ادامــه داد :بــا ایــن وجــود اداره بهداشــت،
دهیاریهــا و بازرســیهای صنعــت و معــدن
مــا را جــزو گــروه دو میداننــد و مرتــب
از طریــق تلویزیــون و ســایر رســانهها ایــن
موضــوع رســانهای میشــود در حالــی کــه
قنــادان جــزو گــروه یــک هســتند چراکــه ضــرر
دو هفتــه تعطیلــی را بایــد بــا ســه مــاه کار
جبــران کنیــم.
وی مشــکل بیمــه و تامیــن روغــن را از دیگــر
مشــکات صنــف خــود نــام بــرد و گفــت:
قنــادان مــا در حــال حاضــر بیشــتر روغــن مورد
نیــاز خــود را بــا اختــاف  ۳۰۰هــزار تومــان در
هــر ده کیلــو بــه صــورت آزاد تهیــه میکننــد.
بــی بــا خواســتار همــکاری دوســویه بــا اداره
بهداشــت شــد و افــزود :مــا قنــادان بــه صــورت
بیرونبــر فعــال هســتیم و تــاش میکنیــم
بــرای بیــش از پیــش پروتکلهــا را رعایــت
کنیــم .از اداره بهداشــت هــم خواهشــمندیم بــا
مــا همــکاری کنــد تــا ما هــم بتوانیــم ادامــه کار

بدهیــم.وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص
وضعیــت فــروش شــیرینی و کیــک در ایــام عید
گفــت :امســال بــا گرانــی مواجــه بودیــم امــا
خوشــبختانه علــی رغــم ایــن موضــوع ضــرری
وارد نشــد؛ توانســتیم مــزد کارگــران را بدهیــم
امــا هــم ســودی حاصــل نشــد.
رییــس صنــف قنــادان جنــوب تهــران تصریــح
کــرد :قنــادان امســال بــه خاطــر جلوگیــری از
ضررهــای احتمالــی و نامعلــوم بــودن وضعیــت
خریــد مــردم کمتــر از میــزان همیشــگی
شــیرینی بــرای شــب عیــد آمــاده کردنــد امــا
چــون تمــام تولیــد خــود را به فــروش رســاندند
بــه نظــر میرســد اســتقبال خــوب بــوده
اســت درحالیکــه کاگــر اضافــه کاری نکــرده و
شــیرینی زیــادی نزدنــد.وی بــا اشــاره بــه تاش
در جهــت تحقــق شــعار ســال افــزود :مشــکات
دالل بــازی ،رانــت خــواری ،مشــکات اداری در
بیمــه بــه ویژه مالیــات و بیمــه تامیــن اجتماعی
بایــد مانــع تولیــد و چرخــش اقتصــادی اســت و
انتظــار داریــم امســال برطــرف شــود.
بــی بــا تصریــح کــرد :تــا مادامــی کــه ایــن
مشــکات بــه حداقــل نرســد مــا بــه تمکیــن
شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری نمیتوانیــم
دلخــوش باشــیم.

فروشــگاهی) در ایــن زمینــه از لحــاظ کارکــردی
آمــاده هســتند و در اختیــار واحــد فنــاوری
اطاعــات ســازمان امــور مالیاتــی قــرار گرفتهانــد
تــا تســتهای امنیتــی روی آنهــا انجــام شــود.
طبــق اعــام ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــور
مالیاتــی ،هنــوز ایــن دو ســامانه برای اجــرای
قانــون مــورد نظــر آمــاده نشــدهاند .وی افــزود:
بنابرایــن ،بــا انجــام تســتها تــا اول اردبیشــهت
مــاه ســالجاری لینــک و آدرس ایــن ســامانهها
بــرای ورود مــردم بــه آنهــا و ثبــت نــام در جهــت
انجــام فرآیندهــای الزم در اختیــار افــراد قــرار
میگیــرد.
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان
هستند؟
الزم بــه ذکــر اســت کــه  ۵۰گــروه شــغلی کــه
بایــد بــرای اتصــال به ســامانه فروشــگاهی اقدام
کننــد ،بدیــن شــرح هســتند:
 .١وکا
 .2مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

 .3دفاتر اسناد رسمی
 .٤مشاورین اماک
 .۵تــاالر پذیرایــی ،رســتوران هــا ،چلوکبابیهــا،
کبابیهــا ،اغذیــه فروشــیها و فســت فودیهــا،
ســفره خانههــای ســنتی و کافــی شــاپها،
کترینگهــا و تهیــه غذاهــا ،قهــوه خانههــا،
ســالنهای غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا ،بــاغ ســراها،
طباخیهــا ،آش و حلیــم پــزی هــا ،جگرکیهــا،
کتــه کبابیهــا ،بریانــی فروشــیها و مشــاغل
مشــابه
 .۶مرکــز اقامتــی از قبیــل هتــل هــا ،هتــل
آپارتمانهــا ،مهمــان پذیرهــا ،مهمــان ســراها،
مهمــان خانههــا ،مســافرخانهها ،بــاغ ویاهــا،
اقامتگاههــای بیــن راهــی و متلهــا
 .7نمایشــگاهها و فروشــگاههای وســایط نقلیــه
موتوری(بــه اســتثنای ماشــین آالت راهســازی،
ســاختمانی و کشــاورزی)
 .8آرایشگاههای مردانه و زنانه
 .9آجیــل و خشــکبار فروشــیها (بــه اســتثنای
مشــمولین مــاده ( )۸۱قانــون مالیاتهــای
مســتقیم و واردکننــدگان)
 .١٠قنادیهــا و شیرینیفروشــیها ،آب میــوه
فروشــی هــا ،بســتنی و فالــوده فروشــیها
 .١١میــوه و تــره بــار فروشهــای مســتقر در
میادیــن میــوه و تــره بــار ،بــار فروشــیهای میــوه
و تــره بــار ،میوهفروشــیها
 .١2مجموعههای فرهنگی و ورزشی
 .١3لــوازم تحریــر و نوشــت افزارفروشــیها (بــه
اســتثنای تولیــد کننــدگان و وارد کننــدگان)
 .١٤بازیهــای رایانهای(گیمنتهــا) و
کا فی نت هــا
 .١۵دفاتــر خدمــات ارتباطــی (دفتــر خدمــات
مشــترکین تلفــن همــراه و ثابــت و خدمــات
پســتی) ،دفاتــر خدمــات الکترونیکــی (از جملــه
دفاتــر پلیــس ،۱۰+دفاتــر خدمــات الکترونیــک
شــهر ،دفاتــر خدمــات پیشــخوان دولــت و خدمات
الکترونیــک قضایــی)

آشنایی با پلتفرم یوآیدی
در  12نکته
پلتفــرم احــراز هویــت «یوآیــدی» از ســال ۱۳۹۴
بــا ورود بــه حــوزه فناوریهــای قانــون گــذاری ،کار
خــود را آغــاز کــرد .ایــن پلتفــرم بــرای اولیــن بــار در
ایــران توانســته خدمــات احــراز هویــت غیرحضــوری را
ارائــه دهــد .یوآیــدی بــا تیــم حرفــهای و بــه وســیله
تکنولــوژی هــوش مصنوعــی و اســتفاده از فناوریهای
اُ.ســی.آر تطبیــق چهــره و زنــده بــودن تصویرهــا،
راهــکار مناســبی را بــرای احــراز هویــت دیجیتــال بــر
بســتر آناین فراهــم کرد.کاماپــرس در ادامــه  ۱۲نکته
از ایــن پلتفــرم را بــرای آشــنایی بیشــتر خواننــدگان
و کاربــران یوآیــدی و خدمــات آن مطــرح میکنــد؛
 .١یوآیــدی اکنــون بــا  ۲۰نفــر نیــروی انســانی تحــت
مدیریــت نیمــا شمســاپور مشــغول بــه فعالیت اســت.
 .2ایــن پلتفــرم بــا ارائــه یــک شناســه دیجیتالــی
بــه کاربــران خــود ،دسترســی آنهــا بــه وبســایتها،
اســتارتاپها و ســایر محیطهــای نیازمنــد بــه احــراز
هویــت را تســهیل میکنــد.
 .3یوآیــدی بــه حوزههایــی ماننــد بانکــداری و
خدمــات مالــی ،اپراتــور تلفــن همــراه ،صرافــی رمــز
ارزهــا ،پلتفرمهــای اقتصــاد مشــارکتی ،بــازار ســرمایه و
پلتفرمهــای ســرمایه گــذاری آنایــن کمــک میکنــد.
 .٤ایــن پلتفــرم از الگوریتــم تطابــق تصویــر ،فنــاوری
یادگیــری ماشــین ،الگوریتــم تشــخیص زنــده بــودن
تصویــر و الگوریتــم پــردازش متــن اســتفاده میکنــد.
 .۵مجموعههایــی ماننــد آســان پرداخــت ،بانــک
تجــارت و ســتاره  7۲۴مربــع از خدمــات یوآیــدی
اســتفاده کردهانــد.
 .۶افتتــاح حســاب بانکــی بــه صــورت غیــر حضــوری،
اعطــای وام بــه صــورت آنایــن ،صرافیهــای آنایــن
و خریــد و فــروش ارزهــای دیجیتــال ،ایجــاد امــکان
مقیــاس پذیــری بــرای کســب و کارهــای نوپــا و
ایدههــای نــو و ...بــه عنــوان ارزش افزودههــای ایــن
پلتفــرم شــناخته میشــوند.
 .7ایــن مجموعــه خدمتــی تحــت عنــوان کیــف

مــدارک یوآیــدی بــه کاربــران خــود ارائــه میدهــد.
بهبــود تجربــه کاربــری ،جلوگیــری از دسترســی
بــی دلیــل بــه وب ســایتها بــه اطاعــات حســاس
کاربــران و ...از مزایــای کیــف مــدارک یوآیــدی اســت.
 .8ایــن شــرکت تاکنــون توانســته تقدیرنامــه شــرکت
نــوآور در دومیــن همایــش و نمایشــگاه ملــی اقتصــاد
دیجیتــال ،رونــد تولیــد و ســامانههای هوشــمند
پاســخگو و عنــوان برگزیــده نوآورترین کســب و کار در
رویــداد فینــاپ  ۱۳۹۸از نــگاه هیئــت داوران و مــردم
را بــه دســت آورد.
 .9وبــاگ ایــن مجموعــه حــاوی مطالبــی دربــاره
ارزشهــای یوآیــدی ،ســامانه شــاهکار ،چگونگــی
خریــد آنایــن ،یادگیری ماشــین ،بانکــداری دیجیتال،
امنیــت آنایــن و ...اســت.
 .١٠مجموعــه یوآیــدی اولیــن و تنهــا شــرکت فعــال
کشــور ایــران در حــوزه احــراز هویــت دیجیتــال و
احــراز هویــت غیرحضــوری اســت.
.١١خدمــات آ.پــی.آی.اس -رابــط برنامهنویســی
اپلیکیشــن -این شــرکت شــامل تشــخیص متــن ،تائید
هویــت دیجیتــال و احــراز هویــت دیجیتــال اســت.
 .١2یوآیــدی در نمایشــگاه الکامــپ  ۱۳۹۸حضــور
داشــت کــه رویــداد تجــاری در عرصــه تولیــد و عرضــه
محصــوالت و خدمــات صنایــع الکترونیــک و کامپیوتر
کشــور اســت.

چرا ترکیه کاالهای ایرانی را نمیخرد
ایســنا نوشــت :رییــس خانــه اقتصــاد ایــران و ترکیــه
میگویــد بــا وجــود فرصــت بالقــوه تجــارت گســترده
ایــران و ترکیــه ،عمــا از ایــن فضــا اســتفاده نشــده و
همیــن موضــوع صــادرات ایــران بــه ترکیــه را کاهــش
داده اســت.
جــال ابراهیمی اظهــار کــرد :آخریــن آمارهایــی کــه
از ســوی گمــرک و ســازمان توســعه تجــارت از ســال
گذشــته منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه میــزان
صــادرات ایــران تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا کاهــش
یافتــه امــا همچنــان تعــدادی از شــرکای اصلــی تجاری
در ایــران باقــی ماندهانــد .بــا ایــن وجــود جایــگاه ترکیه
نســبت بــه قبــل نــزول کــرده و صــادرات ایــران بــه این
کشــور کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات ایــران نســبت
ظرفیــت و جمعیــت ترکیــه بســیار پایین اســت ،گفت:
ترکیــه تنهــا یــک چهــارم چیــن از ایــران کاال وارد
کــرده و میــزان وارداتــش حتــی از عــراق کــه جمعیــت
کمتــری دارد نیــز بســیار پایینتــر بــوده اســت .ایــن
نشــان دهنــده آن اســت کــه مــا نتوانســتهایم بــه

درســتی از ظرفیتهــای موجــود اســتفاده کــرده و راه
ورود کاالهــای خــود بــه ترکیــه را همــوار کنیــم.
رییــس خانــه اقتصــاد ایــران و ترکیــه ادامه داد :بخشــی
از ایــن عــدم اســتفاده از ظرفیــت هــا بــه تحریــم بــاز
میگــردد .مــا بــه دلیــل محدودیتهــای مالــی در
توســعه زیرســاختهای مــرزی ،حمــل و نقــل و
کانتینرهــای یخچــالدار محدودیــت داشــتیم و همیــن
موضــوع جابجایــی کاال میــان دو کشــور را دشــوار کرد.
بــه گفتــه ابراهیمــی ،بــا افزایــش تحریمهــا ،صــادرات
نفتــی و محصــوالت نفتــی بــه ترکیــه نیــز بــه شــدت
کاهــش یافتــه امــا بــا ایــن وجــود ظرفیــت تجــارت ۳۰
میلیــارد دالری میــان دو کشــور وجــود دارد کــه اگــر
بــه درســتی فعــال شــود ،میتوانــد بخــش مهمــی
از محدودیتهــا را برطــرف کنــد .در واقــع کاهــش
واردات ترکیــه از ایــران بــه دلیــل فراهــم نبــودن
زیرســاختهای الزم و محدودیتهایــی اســت کــه بــا
آن روبــه رو شــدهایم.
راه برونرفت از شرایط فعلی
رییــس خانــه اقتصــاد ایــران و ترکیــه بــا بیان اینکــه راه
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الیحه مالیات بر ارزش افزوده اصالح شد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــرای رفع
ایــرادات شــورای نگهبــان اصــاح کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی صبــح دیــروز (یکشــنبه)
و در جریــان بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان بــه الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده
جــزء (الــف) مــاده ( )۱۰را بــه شــرح زیــر اصــاح کردنــد :صــادرات کاالهــا بــه خارج
از کشــور از طریــق مبــادی خروجــی رســمی بــا ارائــه پروانــه ســبز گمرکــی صــادره
توســط گمــرک یــا بــرگ خروجــی (در مــورد صــادرات کاال) و صــادرات خدمــات
بــا ارائــه قــرارداد مربــوط و گواهــی انجــام کار کــه بــه تأییــد نزدیکتریــن نمایندگــی
رســمی جمهــوری اســامی ایــران در کشــور مقصــد رســیده باشــد یــا گواهــی
ارزآوری بــا تأییــد بانــک مرکــزی یــا ســایر اســناد و مــدارک مثبتــه
صــادرات کاالهــا و خدمــات از قلمــرو گمرکــی ســرزمین اصلــی بــه مناطــق آزاد
تجــاری -صنعتــی ،در صورتــی کــه محصــور بــودن آنهــا بــه صــورت ســاالنه بــه
تأییــد گمــرک جمهــوری اســامی ایــران برســد ،مشــمول ایــن بنــد خواهــد بــود.
همچنیــن بــا رای مجلــس مــاده ( )۱۳ایــن الیحــه بــه شــرح زیــر اصــاح شــد :پس
از راه در ادامــه مــاده  ۱۵مکــرر بــه ذیــل قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده الحاق شــد
کــه در آن آمــده اســت :ارائــه اســناد ،دفاتــر و مــدارک ،ثبــت قراردادهــای پیمانکاری
و معامــات و اطاعــات نیروهــای مســلح و وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
و ســایر دســتگاه های انتظامــی ،اطاعاتــی و امنیتــی در ســامانه مؤدیــان موضــوع
تبصــره (  ) ۳مــاده (  ،) ۴تبصــره (  ) ۱مــاده (  ) ۵و مــواد (  ) ۱۳و (  ) ۱۵ایــن قانون
و همچنیــن ســایر اقــام محرمانــه در ســامانه مذکــور بــا رعایــت ماحظــات امنیتی،
مطابــق دســتورالعملی اســت کــه توســط وزارتخانههــای امــور اقتصــادی و دارایــی
(ســازمان) ،اطاعــات و دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ســتاد کل نیروهــای
مســلح تهیــه مــی شــود و حداکثــر ٦مــاه پــس از الزماالجــرا شــدن ایــن قانــون بــه
تصویــب شــورای عالــی امنیــت ملــی می رســد.
نماینــدگان همچنیــن مــاده  ۴۰ایــن الیحــه را اصــاح و یــک تبصــره بــه آن اضافــه
کردنــد کــه در آن آمــده اســت :تأخیــر در پرداخــت مالیــات هــا و عــوارض موضــوع
ایــن قانــون در مواعــد مقــرر بــا رعایــت مفــاد مــاده (  ) ۱۹۱قانــون مالیات هــای
مســتقیم مصــوب  ۱۳٦٦بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی آن موجــب تعلــق جریمــه
ای بــه میــزان دو درصــد در ادامــه مــاده  ۴۲الیحــه مالیــات بــر ارزش افزوده به شــرح
زیــر اصــاح شــد :ســهم شــهرداری ها ،دهیاری هــا ،روســتاهای فاقــد دهیــاری و
مناطــق عشــایری ،براســاس ترتیبــات ذیــل بــه حســاب تمرکــز وجــوه وزارت کشــور
و حســاب تمرکــز وجــوه اداره کل امــور مالیاتــی اســتان ذی ربــط نــزد خزانــه داری
کل کشــور بــرای توزیــع بیــن شــهردار ی هــا و دهیاری هــا واریــز می شــود.
تبصــره ( )۹ایــن الیحــه نیــز بــرای رفــع ایــراد شــورای نگهبــان بــه شــرح زیــر
اصــاح شــد :ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت کشــور مکلفنــد کــه وجــوه موضــوع
ایــن مــاده را حداکثــر تــا پانزدهــم مــاه بعــد بــا تخصیــص صددرصــد (۱۰۰درصــد)
بــه حســاب شــهرداری هــا ،دهیــاری هــا ،اداره امــور عشــایر شهرســتان و فرمانــداری
هــا (روســتاهای فاقــد دهیــاری) واریــز کننــد.
همچنیــن مــاده  ۵۳بــه شــرح زیــر اصــاح شــد :وزارت کشــور موظــف اســت بــا
همــکاری شــورای عالــی اســتان هــا بــرای تأمیــن هزینه های شــهر و روســتا نســبت
بــه ابــاغ عناویــن ،مأخــذ و حداکثــر نــرخ عــوارض بــرای مــواردی از قبیــل اراضــی،
مســتحدثات ،تأسیســات ،تبلیغــات معابــر و فضاهــای شــهری و روســتایی و ارزش
افــزوده ناشــی از اجــرای طــرح هــای توســعه شــهری و روســتایی و دارایــی هــای
غیــر منقــول بــه مراجــع ذیربــط اقــدام کنــد.
تبصــره  ۲مــاده  ۵۳نیــز بــه شــرح زیــر اصــاح شــد :مراجــع ذیربــط موظفنــد
نســبت بــه وضــع و تغییــر عــوارض محلــی در چهارچــوب اباغیــه وزیــر کشــور تــا
پانزدهــم بهمــن مــاه هــر ســال بــرای اجــراء در ســال بعــد اقــدام و پــس از تصویــب
اعــام عمومــی نماینــد.
نماینــدگان مــاده  ٦۰الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده را به این شــرح اصــاح کردند:
متــن زیــر جایگزیــن مــاده (  ) ۲۴۴قانــون مالیات هــای مســتقیم و تبصره هــای آن
می شــود و بــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تســری می یابــد:
«مــاده -۲۴۴مرجــع رســیدگی بــه کلیــه اختــاف هــای مالیاتــی جــز در مــواردی
کــه ضمــن مقــررات ایــن قانــون مرجــع دیگــری پیــش بینــی شــده  ،هیــأت حــل
اختافــات مالیاتــی اســت .هــر هیــأت حــل اختــاف مالیاتــی از ســه نفــر بــه شــرح
زیــر تشــکیل می شــود:
 -۱یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
 -۲یــک نفــر نماینــده بــه انتخــاب رئیــس قــوه قضاییــه از میــان اشــخاص بصیــر
و مطلــع در امــور مالیاتــی بــا شــرط وثاقــت و امانــت کــه بــرای مــدت ســه ســال
منصــوب مــی شــود.
همچنیــن بــرای رفــع ایــراد شــورای نگهبــان تبصــره ( )۵و ( )7مــاده ( )٦۰بــه ایــن
شــرح اصــاح شــد :اســامی کلیــه افــراد معرفــی شــده توســط رئیــس قــوه قضائیــه،
مدیــر کل مالیاتــی اســتان و مراجــع مذکــور در بنــد (  ) ۳ایــن مــاده بــه تفکیــک
شهرســتان هــا در ســامانه ای کــه بــه صــورت متمرکــز و حداکثــر ظــرف مــدت ســه
مــاه پــس از الزم االجراءشــدن ایــن قانــون توســط ســازمان امــور مالیاتــی کشــور
ایجــاد مــی شــود ،درج مــی گــردد .انتخــاب افــراد موضــوع بندهــای ( )۲( ،)۱و
( )۳بــرای هــر پرونــده در مــواردی کــه در شهرســتان مــورد نظــر بیشــتر از یــک
نفــر وجــود داشــته باشــد ،بــه صــورت تصادفــی توســط ســامانه مزبــور انجــام مــی
شــود .ایــن ســامانه مســتقیماً زیــر نظــر رئیــس کل ســازمان ،مدیریــت میشــود.
در تبصــره  7مــاده  ٦۰نیــز آمــده اســت :هریــک از افــراد مذکــور در بندهــای ()۲
و ( )۳ایــن مــاده در صورتــی کــه بیشــتر از ســه جلســه متوالــی یــا چهــار جلســه
متنــاوب در یــک ســال از حضــور در جلســات هیــأت خــودداری نماینــد ،حکــم آنان
لغــو مــی شــود و رئیــس قــوه قضائیــه و مرجــع مربوطــه ،حســب مــورد ،موظــف
اســت ظــرف مــدت ده روز کاری فــرد جایگزیــن را معرفــی کنــد.

هشدار روسیه درباره دخالت آمریکا در پروژه نورد استریم۲-

بــرون رفــت از شــرایط فعلــی ،اســتفاده از رایزنیهــای
اقتصــادی اســت ،گفــت :ما امــروز اتــاق بازرگانــی و اتاق
بازرگانــی مشــترک ایــران و ترکیــه را داریــم .از ســوی
دیگــر تعــداد زیــادی از تجــار ایرانــی در طــول ســال بــه
دالیــل مختلــف بــه ترکیــه ســفر میکننــد کــه ایــن
افــراد بهتریــن رایــزن بــرای افزایــش همکاریهــای
اقتصــادی هســتند .اگــر ایــن رایزنــی هــا همزمــان بــا
بهبــود زیرســاختهای حمــل و نقــل و تســهیات

بــرای صــادرات اجرایــی شــود ،بــه راحتــی هــدف
افزایــش تجــارت میــان دو کشــور محقــق میشــود.
بــر اســاس آمــار  ۱۱ماهــه تجــارت ایــران در ســال
 ،۱۳۹۹چیــن ،عــراق ،امــارات متحــده عربــی و
ترکیــه اصلیتریــن واردکننــدگان کاال از ایــران
بودهاند.
ترکیــه در ماههــای گذشــته میــزان واردات خــود از
ایــران را بــه شــدت کاهــش داده اســت.

ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه بــا اشــاره بــه دخالــت آمریــکا در پــروژه نــورد
اســتریم ۲-بــه ایــن کشــور هشــدار داد تابــع قوانیــن بینالمللــی باشــد.
بــه گــزارش برنــا بــه نقــل از تاس،ماریــا زاخــاروا ،ســخنگوی وزارت خارجــه
روســیه روز جمعــه ( ۲۰فروردینمــاه) در نشســتی خبــری بــه ایــاالت متحــده
آمریــکا دربــاره ایجــاد مانعتراشــیهای غیرقانونــی در مســیر اجــرای پــروژه
خــط لولــه نــورد اســتریم ۲-هشــدار داد .وی گفــت :آمریــکا بایــد بــا تبعیــت از
هنجارهــای حقــوق بینالملــل و توقــف مانعتراشــیهای غیرقانونــی خــود در
مســیر اجــرای پــروژه نــورد اســتریم ،۲-الگویــی بــرای دیگــر کشــورها شــود.
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه افــزود :بــا وجــود اینکــه ایــاالت متحــده
عضــو کنوانســیون حقــوق دریاهــا نیســت ،خــود را حامــی بیبدیــل
آزادی دریــا بــرای همــه کشــورها میدانــد .زاخــاروا تصریــح کــرد :ایــن
طــرز برخــورد مختــص آنهــا (آمریکاییهــا) اســت .در حالــی کــه عضــو
فرآیندهــای مرتبــط بینالمللــی نیســتند ،از همــه میخواهنــد مطابــق
دیــدگاه آنهــا دربــاره قوانینــی خــاص رفتــار کننــد .پــروژه نــورد اســتریم۲-
بــا ســاخت دو رشــته خــط لولــه بــا ظرفیــت مجمــوع  ۵۵میلیــارد مترمکعــب
در ســال ،از ســواحل روســیه و از طریــق دریــای بالتیــک بــه آلمــان امتــداد
خواهد داشت.
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در برنامه اینترنتی پشت پرده توسعه؛

خوانش مستند و مستدل کارنامه نظری
و اجرایی جریان توسعه در ایران

برنامـه اینترنتـی «پشـت پـرده توسـعه» بـا
کارکرد ویژه تشـریح و واکاوی «جریان توسـعه
در ایـران» ،بـا حضـور جمعـی از اسـاتید و
صاحبنظران سـاحت توسـعه ،تولید شده است.
به گـزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشـجو،
تهیـه کننـده برنامـه اینترنتـی «پشـت پـرده
توسـعه» در گفتگـو بـا دانشـجو گفت :نـگاه به
تاریـخ پرفـراز و نشـیب انقاب اسـامی نشـان
مـی دهـد که مسـیر طـی شـده در ایـن چهار
دهـه ،همـواره بـا انـواع چالـش هـا از سـوی
اسـتکبار جهانـی همـراه بـوده اسـت؛ امـا بـه
صـورت کان ،ایـن چالـش هـا را مـی تـوان
در سـه بخـش تقسـیم کـرد؛ بخـش اول ناظر
بـه هویّـت و شـکل گیـری انقـاب اسـامی و
جمهـوری اسـامی ،بخـش دوم ناظـر بر حفظ
و تثبیـت بقـای نظام نوپای جمهوری اسـامی
از گزنـد اسـتکبار جهانـی و چالـش سـوم نیـز
مقابلـه بـا کارآمـدی جمهـوری اسـامی در
جهـت اداره روشـمند جامعـه.
هاتـف الرحمـن صالحـی افـزود :همانگونـه کـه
مبرهـن اسـت ،جامعـه اسـامی بـرای بسـط و
گسـترش شـاخص هـای هویّـت دینـی نیازمنـد
یـک نقشـه راه منحصر به فـرد و متخـذ از منابع
و معیارهـای دینی اسـت و در صـورت عدم تولید

ایـن نقشـه راه یـا عـدم پایبنـدی بـه حرکـت بر
مبنـای ایـن نقشـه ،راه بـرای نفـوذ نقشـه هـای
جایگزیـن و البتـه ناهمگـون بـا جهـت حرکـت
انقـاب اسـامی همـوار می شـود .از سـویی ،راه
طـی شـده و تـاش هـای گروه هـای ذینفـع در
راسـتای عـدم تحقّـق شـاخص هـای الزم جهت
طـی طریـق و نیل بـه اهـداف متر ّقـی جمهوری
اسـامی و صـد البتـه ،نقشـه راه و سیاسـت های
جهانـی در ایـن زمینـه سـبب شـد پرونـده های
پیش
جدیـدی در حـوزه های مختلـف اجتماعی ِ
روی نظام باز شـود که «توسـعه» با همه حواشـی
و کژکارکردهایـش یکـی از آنهـا بـوده اسـت.
وی ادامه داد :این نکته نیز سـبب شـد از سـال
هـای میانـی دهـه  ،7۰رهبر معظـم انقاب بر
مراقبـت از مرزهـای گفتمانـی و تغییـر آهنگ
حرکت سـاختارهای اداره جامعـه تأکید ورزند.
اتفاقـاً در همین سـال هاسـت که شـبکه نفوذ،
راهبردهـای مبتنـی بـر سـیطره گفتمانـی
بـر نهادهـای برنامـه ریـزی و جهـت دهنـده
جـدی در
جمهـوری اسـامی را بـه صـورت ّ
دسـتور کار قـرار مـی دهد .شـاید بتـوان اوایل
دهـه  ۹۰را صحنـه فرزانـه مسـتقیم و بی پرده
دو جریـان گفتمانی انقاب اسـامی و توسـعه
جهانـی دانسـت .در همیـن سـال هاسـت کـه

رهبر معظم انقاب با هشـدار نسـبت به نقشـه
دشـمن مبنی بر رسـوخ در دستگاه محاسباتی
مسـئوالن ،آنها را از این خطـر آگاه می کنند.
چنـدی بعـد و بـا توجه بـه گسـتردگی هجوم
ایـن شـبکه اسـتکباری ،رهبـر معظـم انقـاب
کلیـدواژه «نفـوذ» را بـرای تشـریح هندسـه
مقابلـه با دسـتگاه روبـروی انقاب اسـامی بر
مـی گزینند.
ایـن فعـال فرهنگـی و رسـانه ای در تعریـف
کلیـدواژه نفـوذ گفـت :بـه طـور خاصـه ،نفوذ
میـدان مقابلـه بـا شـبکه
در کام فرمانـده
ِ
اسـتکباری ،عبـارت اسـت از رسـوخ جریـان
اسـتکبار در تمامـی نقاطـی کـه در آن نقـاط،
غشـاء محافـظ جریـان انقـاب اسـامی دچار
اختـال شـده اسـت .معظـم لـه علـت ایـن
اختـال را در دو عامـل خاصـه مـی کننـد؛
نخسـت عدم تسـلط بر شـاخص هـای هویتی
انقـاب اسـامی و در نتیجـه عـدم اعتمـاد به
کارآمـدی گفتمان انقاب اسـامی و دوم ،عدم
تسـلط بـر نقشـه دشـمن و چگونگـی حرکت
شـبکه نفـوذ بـه مرزهـای سـاختاری کشـور.
هاتـف الرحمـن صالحـی در پایـان تصریح کرد:
نظـر بـه اینکه «توسـعه» با پوسـته ای فریبنده
جدی تریـن رویکردهای
و عـوام پسـند ،یکی از ّ
دشـمن جهت اختال در غشـاء محافظ انقاب
اسـامی اسـت کـه بـا ظاهـری ّ
جـذاب در الیه
هـای خـود ،تحقّـق اهـداف و سیاسـت هـای
جهانـی را پیگیـری می کنـد ،برنامـه اینترنتی
«پشـت پرده توسـعه» بـا کارکرد ویژه تشـریح
و واکاوی «جریـان توسـعه در ایـران» ،با حضور
جمعی از اسـاتید و صاحبنظران ساحت توسعه،
تولید شـده اسـت .امید اسـت خوانش مسـتند
و مسـتدل کارنامـه نظـری و اجرایـی جریـان
نهانروشـانه توسـعه در ایـران ،ضمـن روشـن
سـاختن برخی از زوایـای تاریک ،مبهم و مرموز
کارنامـه ایـن جریـان بتواند برای افـکار عمومی
و بـه ویژه جوانان ،مورد اسـتفاده و بهره برداری
ذهنیـت تاریخـی ضعیـف
مؤثـر قـرار گیـرد و
ّ
جامعـه نسـبت بـه ایـن جریـان را روشـن و به
روز کنـد و نهانخانـه ایـن رونـد که در بسـیاری
از مـوارد در برابـر مصالـح و منافـع عمومی قرار
مـی گیـرد را عیـان و برما سـازد.

فرجی :به باند تهیهکنندگی در تلویزیون
اعتقادی ندارد
تهیهکننـده «نـونخ» اعتقـاد دارد کـه 7۵درصـد بـرآورد سـریالهای خانگـی،
دسـتمزد بازیگـران میشـود و ایـن ارقـام سرسـامآور بـه تلویزیـون هـم راه پیدا
کرده اسـت.
خبرگزاری تسـنیم ـ مجتبی برزگر :امـروز نورالدین خانزاده را همه میشناسـند؛
قهرمانـی بـا اصالـت ُکـردی! یادمـان میآیـد وقتی این سـریال بـرای اولیـن بار
روی آنتـن رفـت عبـارت «نونخ» همـه را به یـاد مخفف کردن نام اختاسـگران
میانداخـت ،اتفاقـاً ایـن موضـوع به یکـی از پیرنگهای داسـتانی این سـریال در
فصـل اول تبدیـل شـد؛ چـون اهالـی آن روسـتا ،آقـا نوری قصـه را با نـام مخفف
«نـونخ» صـدا میزدند.آقاخانـی سـال  ۱۳۹7بهسـراغ قومیـت ُکـرد رفـت کـه
زبان
کمتـر کسـی جرئـت میکـرد بهسـراغ آنهـا بـرود ،چـه برسـد به اینکـه بـا ِ
کمـدی ایـن اتفـاق بیفتـد ،تا جایی کـه اگـر عوامل سـازنده مراقبـت نمیکردند
پیامدهـای بـدی را بهبـار مـیآورد .شـاید کنـا ِر توجه نویسـنده ،بازیگـر و عوامل،
حضور مؤثر کارگردانی بهنام سـعید آقاخانی ،نگذاشـت این سـریال به سرنوشـت
برخـی از سـریالهای قومیتـی دچـار شـود کـه در تلویزیـون توقیـف شـدند.
اشـراف مناسـب آقاخانـی باعث شـد شـکل و فضـای «نـونخ» در هر سـه فصل
قوامیافته پیش برود.
نمایـش
کارآفرینـی و تولیـد دسـتمایه اصلـی سـریال قـرار گرفتنـد و کنـار
ِ
موقعیتهای بکر اسـتان کردسـتان و کرمانشـاه ،آقاخانی پایش را فراتر گذاشـت
و مثـل خیلـی از کارهای دیگرش ،توجه بـه خانواده و زندگی روسـتایی را توأمان
بـا هـم پیش بـرد .بدون شـک کنار همـه بازیگـران کاربلد بومـی و ُکر ِد سـریال،
نـام فریـده سـپاهمنصور در کاراکتـر مهلقـا خانـم از یـاد نمـیرود .آقاخانی حتی
از نـام مهلقـا خانـم بهعنـوان عنصـری تأثیرگـذار در ادامـه سـریال اسـتفاده کرد
و در فضاهایـی کـه نیـاز بـه حضـورش بود همـه اهالـی روسـتا یکصـدا بـا هـم
میگفتنـد« :چهکسـی اگـر بـود چنیـن کاری را بـه انجـام میرسـاند؟» و همـه
یکصـدا پاسـخ مـی دادنـد« :مهلقـا خانم”!
ایـن تکیـهکام تا جایی پررنگ شـده بود کـه میان مردم عـادی و حتی در کوچه
و بـازار از آن اسـتفاده میشـد و جـای خـود را میـان مردمی که مخاطب سـریال
بودنـد بـاز کـرده بود ،مثل خیلـی از تکهکامهایی مثـل «درود به شـرفت»« ،آی
باریـکا» و خیلـی از طعنههـای «نـونخ» را هـم مـردم دوسـت داشـتند و هم از

آن اسـتفاده میکننـد .شـاید بزرگتریـن امتیـاز «نـونخ» اسـتفاده از بازیگرانی
باشـد که در هر سـه فصل درخشـیدند؛ با این که در اسـتان کردسـتان بهعنوان
هنرمنـدان خـوب تئاتر شـناخته میشـوند اما در دنیـای تصویر برای اولیـن بار از
قابِ این سـریال شـناخته شدند.
یکـی از کارکردهـای ایـن سـریال ،شـناخته شـدن شـخصیتهای مختلفـی بود
مثـل عمـو کاووس که ماشـاءاهلل وروایـی آن را ایفا کرد؛ کیوان که به دنکیشـوت
سـریال نـونخ معـروف شـد ،سـیروس میمنـت کـه از دوسـتان نزدیـک سـعید
آقاخانـی هـم هسـت؛ بـا هنرمندی رفته رفتـه این نقـش را بهعنوان مهـره اصلی
داسـتان تبدیـل کـرد و کاظـم نوربخـش ،خندههایـش نقـل محافـل و مجالـس
زیـادی شـد؛ حتـی ایـن روزهـا برخی سـعی دارنـد برای محبـوب شـدن مثل او
بخندند.
خواسـتگاری سـلمان و فریبـرز از شـیرین شـاید دیگـر بخشهـای جـذابِ فصل
سـوم سـریال «نـونخ» باشـد و البتـه بـه دنیا آمـدن نـوه آقانـوری و چالشهای
میـان روژان و مهیـار هـم جـزو قصـهای بـود کـه زیـاد در فضـای مجازی دسـت
بـه دسـت شـد؛ چون عدهای دوسـت دارنـد به هر قیمتـی فرزندشـان را در کانادا
بـه دنیـا بیاورنـد .حـاال بـا همه ایـن تفاسـیر و صدرنشـینی چندباره این سـریال
بهعنـوان پرمخاطبتریـن سـریال ،همانطور کـه مهدی فرجـی در گفتوگویی
بـا تسـنیم اعام کـرده منتظر باشـیم فصل چهـارم «نـونخ» را بـهزودی ببینیم.

 38سند و نسخه خطی اشخاص حقیقی و حقوقی مرمت شد

مدیـرکل مرمـت و حفاظـت سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران از مرمـت و
بازسـازی بیـش از  ۳۸مورد اسـناد و نسـخ خطی اشـخاص حقیقـی و حقوقی در
سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش ایلنـا ،محمد حـدادی گفـت :حفاظت و نگهـداری از میـراث مکتوب
و ارائـه خدمـات مرمتـی به اشـخاص حقیقی و حقوقی در راسـتای اهـداف کان
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران انجـام میشـود و بـه همین منظـور ارائه
خدمات مرمتی به اشـخاص حقیقی و حقوقی توسـط اداره کل مرمت و حفاظت
سـازمان در حـال انجـام اسـت.وی ادامـه داد :بـه همین منظور در سـال گذشـته
خدمـات مرمتـی بـرای بیـش از  ۳۸مـورد از درخواسـتهای دریافتـی از سـوی
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی برای مرمت و بازسـازی اسـناد و نسـخههای نفیس
خطی و چاپی انجام شـد.حدادی ادامه داد :مرمت و بازسـازی اسـناد و نسخههای

نفیـس آسـیب دیـده ،سـاخت جعبههـای حفاظتـی بـرای نسـخههای خطـی،
ضدعفونـی منابـع آلـوده و ارائه مشـاورههای فنی دربـاره پایش محیطـی مخازن
و منابـع از جملـه خدماتـی اسـت کـه در راسـتای ارائـه خدمـات به داشـتههای
فرهنگی و معنوی اشـخاص حقیقی و حقوقی در این اداره کل به انجام میرسـد.
مدیـرکل مرمـت و حفاظـت سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران خاطرنشـان
کـرد :ارائـه خدمـات مرمتـی بـر اسـاس ضوابـط و قوانیـن موجـود در سـازمان و
درخواسـتهای ارسـالی از دسـتگاهها ،مراکـز آرشـیوی و کتابخانـهای و موزههـا
و یـا درخواسـتهای افـراد حقیقـی صـورت مـی گیـرد و علیرغـم مشـکات و
محدودیتهـای مربـوط بـه شـیوع ویـروس کرونـا ارائـه ایـن خدمات نسـبت به
سـالهای گذشـته افزایش یافته و اداره کل مرمت و حفاظت در سـال جدید نیز
آمادگـی ارائـه خدمـات حفاظتی و مرمتی به اشـخاص حقیقی و حقوقـی را دارد.

سـرانجام تئاتـر کشـور پـس از نزدیـک بـه
یکسـال تعطیلـی در آسـتانه برگزاری سـی و
نهمیـن جشـنواره تئاتر فجر بازگشـایی شـد،
این بازگشـایی در اوایل فروردین سـال ۱۴۰۰
بـا دیگـر به تعطیلی کشـانده شـد ،اما سـریعا
بـا تغییر گـروه شـغلی تماشـاخانهها آغـاز به
کار کردنـد .به همین مناسـبت خبرنگار گروه
فرهنگی خبرگـزاری میزان بـه مهمتریـن
اخبـار تئاتـر در هفتـه جـاری پرداخته اسـت:
وضعیت عملكرد هنرهای نمایشی
آذربایجان غربی منتشر شد
انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان آذربایجان
غربـی جـدول وضعیـت عملکـرد هنرهـای
نمایشـی شهرسـتانهای اسـتان در شـش
مـاه دوم سـال  ۱۳۹۹را منتشـر کرد.انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان آذربایجانغربـی
در راسـتای اهـداف پژوهشـی و اعتـای تئاتر
اسـتان جـدول وضعیـت عملکـرد هنرهـای
نمایشـی شهرسـتانهای اسـتان در شـش
ماهـه دوم سـال  ۱۳۹۹را منتشـر کـرد.
الزم بـه توضیـح اسـت ایـن آمـار بـر اسـاس
آثـار ثبـت شـده در سـایت رسـمی ایـران
تئاتـر درگاه اسـتان آذربایجانغربی میباشـد
و انجمـن هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال
فعالیتهـا و آثـار غیـره ثبـت شـده نـدارد.
همچنیـن در خصـوص جـدول انتشـار یافتـه
اعـام داشـته کـه شـرایط بیمـاری کرونـا
توانسـته بـر رونـد فعالیـت هنرهای نمایشـی
شهرسـتانها تأثیـر منفـی بگـذارد.
چهار تماشاخانه سیار جدید کانون
رونمایی شد
چهار تماشـاخانه سـیار جدید کانـون پرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان طـی آیینـی بـا
حضـور مدیرعامـل ،معاونـان و مسـووالن این
مجموعـه رونمایـی شـد.فاضل نظـری در این
آییـن در سـخنانی گفـت :تماشـاخانههای
سـیار کانـون در واقـع سـفر سـینما ،تئاتـر و
کتابخانههـای کانـون بـه روسـتاها و مناطـق
کمبرخـوردار شـهرهای کشـور اسـت.
مدیرعامـل کانـون پـرورش فکری کـودکان و
نوجوانـان افـزود :ایـن امکانهـای فرهنگی به
تجهیـزات بـهروز مجهزند و با سـفر به مناطق
حاشـیهای و دوردسـت کشـور که دسترسـی
کمتـری بـه امکانـات فرهنگـی دارنـد بـرای
کـودکان و نوجوانـان برنامههـای مختلفـی
ماننـد نمایـش فیلـم و انیمیشـن ،اجـرای
تئاتـر و برنامههـای کتابخوانـی و ...برگـزار
می کننـد.
رییـس هیـأت مدیـره کانـون بـا اشـاره بـه
اینکـه فعالیـت تماشـاخانههای سـیار کانون
در قالـب طـرح «پیـک امید» از سـال ۱۳۹7
آغـاز شـده اسـت خاطرنشـان کـرد :ایـن

تئاتر در هف

4تماشاخانه سیار جدی

برنامههـا بـا هـدف توجـه بیشـتر بـه عدالـت
فرهنگـی در حـوزه کـودک و نوجـوان کـه از
وظایـف و ماموریتهـای اصلـی کانون اسـت،
صـورت گرفـت.
او افزایـش تعـداد تماشـاخانههای سـیار
کانـون بـه شـش نـاوگان را اتفـاق مبارکـی
دانسـت و اظهـار امیـدواری کـرد از اینپـس
بـا سـفر این تماشـاخانهها کـودکان و نوجوان
بیشـتری بتواننـد از امکانـات فرهنگـی کانون
بهرهمنـد شـوند.آیین رونمایـی از چهـار
تماشـاخانه سـیار جدید کانون پرورش فکری
کـودکان و نوجوانـان بـا حضور معـاون تولید،
معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع و جمعـی
از مدیـرانکل و کارشناسـان کانـون و اهالـی

رسـانه با رعایت شـیوهنامههای بهداشـتی روز
 ۱٦فروردیـن  ۱۴۰۰در فضـای باز سـاختمان
کانـون در شـهرک قـدس تهـران برگزار شـد.
فاضـل نظـری در حاشـیه آییـن رونمایـی
از چهـار تماشـاخانه سـیار کانـون پـرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان در گفتوگـو با
رسـانهها بـه اخبـاری که در زمینـه تغییرات
مدیریتـی در کانـون در رسـانههای مختلـف
منتشـر شـده پاسـخ داد و گفـت :بایـد ایـن
سـوال را از اعضـای هیـأت امنـای کانـون
سـوال کـرد امـا بخشـی از آن خبـر کـه بـه
مـن مربـوط میشـود صحـت دارد و شـایعه
نیسـت و در هفتـه پایانـی سـال  ۱۳۹۹از
سـوی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه مـا هم

آشنایی با کتابخانه مرکزی کیپ تاون در آفریقای جنوبی

کتابخانهای که قوانین آپارتاید بر آن حاکم بود

کتابخانـه مرکزیشـهر کیپ تاون شـامل خدمات امانت کتـاب و بخشهای
تخصصـی هنـر و موسـیقی اسـت .ایـن کتابخانـه تمـام جنبههـای هنـر
و صنایـع دسـتی را پوشـش میدهـد .قوانیـن آپارتایـد در ایـن کتابخانـه
حاکـم بود.
بـه گزارش خبرنـگار مهـر ،شـهر کیـپ تـاون آفریقـای جنوبـی ۱۰۴
کتابخانـه دارد ،امـا تنهـا کتابخانه این شـهر کـه کتابهایی بـه همه یازده
زبـان رسـمی آفریقـای جنوبـی و همچنیـن منابعـی بـه دیگـر زبانهـای
زنـده دنیـا دارد ،کتابخانه مرکزی اسـت .این کتابخانه بجـز خدمات امانت
کتـاب ،در حوزههـای تخصصـی هنـر و موسـیقی نیـز فعـال اسـت۹۰ .
رایانـه همـراه بـا  Wi-Fiرایـگان بـرای اسـتفاده اعضـای کتابخانـه وجود
دارد .ایـن کتابخانـه بجـز کتـاب ،سـی دی ،دی وی دی ،کتـاب صوتـی و
مجلـه را نیـز به صـورت امانـت ارائه میدهد.تاریخ تاسـیس ایـن کتابخانه
بـه سـال  ۱۹۵۴بـاز میگـردد .در سـال  ،۱۹٦۲کتابخانـه بـه سـاختمان
والبـورگ در مرکـز شـهر منتقـل شـد .در  ،۱۹۸۲کتابخانـه بـار دیگـر
و ایـن بـار بـه سـالن شـهر کیـپ تـاون انتقـال یافـت .ایـن کتابخانـه دو
کمـک مالـی از بنیـاد کارنگـی در آمریـکا دریافـت کـرد که اجـازه میداد
مجموعههـای کتابخانـه به طـور قابل توجهی بهبود یافته و گسـترش یابد
و یـک مرکز رایانهای نیز تأسـیس شـود .شـهر کیـپ تاون بودجـه الزم را
بـرای تأسـیس کتابخانـه جدید در سـالن دریـل اولد فراهم کرد .در سـال
 ،۲۰۰۸کتابخانـه مرکـزی در ایـن محل دائمی جدید افتتاح شـد.از سـال
 ،۱۸۱۸کـه کتابخانـه عمومـی آفریقای جنوبی ( )SAPLتأسـیس شـد،
یـک کتابخانـه عمومـی در مرکـز کیپ تاون وجود داشـته اسـت .تا سـال

 ،۱۸۲۹اسـتفاده از خدمـات ایـن کتابخانـه رایـگان بـود .در سـال ،۱۹۵۲
خدمـات کتابخانه شـهر کیپ تـاون ( )CTLSبرای ارائـه خدمات رایگان
کتابخانـه شـهری بـرای شـهروندان ایـن شـهر تاسـیس شـد .در دسـامبر
 ،۱۹۵۴پـس از انجـام مذاکـره CTLS ،بـا خریـد سـهام و اجـاره سـالن
مطالعـه ،مسـئولیت کتابخانه عمومـی آفریقای جنوبی را بـر عهده گرفت.
بنابرایـن کتابخانـه مرکـزی تاسـیس و در ژانویـه  ،۱۹۵۵بـرای اسـتفاده
عمـوم مـردم افتتاح شـد.
در سـال  ،۱۹۵٦شـعبه ای از ایـن کتابخانـه در خیابـان النگ افتتاح شـد
کـه شـامل کتابهـای غیرداسـتانی ،کتابهای کـودکان و موسـیقی بود.
در سـال  ،۱۹٦۲کتابخانـه مرکـزی از کتابخانـه عمومـی بـه سـاختمان
 SANLAMدر وال اسـتریت منتقل شـد .بخش موسـیقی نیز از خیابان
النـگ بـه ایـن سـاختمان انتقال یافـت .در سـال  ،۱۹٦۵شـعب مرکزی و
خیابـان النـگ ادغـام شـدند تا یـک شـعبه مرکزی جدیـد و بزرگتـری را
تشـکیل دهنـد .قانـون آپارتایـد بر خدمـات ارائه شـده توسـط کتابخانهها
تأثیـر گذاشـت .قانـون ایجـاد امکانـات رفاهـی جداگانـه مصـوب سـال
 ۱۹۵۳بـه اختصـاص کتابخانههایـی بـرای گروههـای خـاص منجـر شـد.
در سـال  ،۱۹٦۹کتابخانـه پـارک شـهر افتتـاح شـد و تمام اعضـای «غیر
سفیدپوسـت» کتابخانـه مرکـزی بـه ایـن کتابخانـه منتقل شـدند .با این
وجـود ،هنـوز اعضـای «غیـر سفیدپوسـت» میتوانسـتند از کتابخانههای
مرکـزی اطاعـات و موسـیقی اسـتفاده کنند.
از دیگـر ویژگیهـای کتابخانـه مرکـزی کیـپ تـاون در جنبههـای هنری
آن اسـت و آن را بـه عنوان یکـی از دو کتابخانه هنری عمومی در آفریقای
جنوبـی میشناسـند .ایـن کتابخانه تمـام زمینههای هنر و صنایع دسـتی
را پوشـش میدهـد و بـه ویژه ،در هنـر آفریقا و آفریقای جنوبی ،عکاسـی،
طراحـی مـد و گرافیک ،بسـیار غنی اسـت .دانـش آمـوزان و صنعتگران و
هنرمنـدان محلـی از ایـن کتابخانـه بـه خوبی اسـتفاده میکننـد .الزم به
توضیـح اسـت کـه کتابخانه هنـر به عنوان بخشـی تخصصـی در کتابخانه
مرکـزی ،بـه سـال  ۱۹٦۵افتتاح شـد .پیشـتر یعنـی به سـال  ،۱۹۵٦یک
کتابخانـه موسـیقی در کتابخانـه خیابـان النـگ گنجانـده شـده بـود کـه
صفحـات گرامافـون ،نـت موسـیقی و مجموعههایی از آثار موسـیقی دانان
آفریقـای جنوبی را شـامل میشـد.
ایـن گـزارش را رایزنـی فرهنگـی ایـران در آفریقـای جنوبـی بـرای مهـر
ارسـال کرده اسـت.

اعالم نامزدهای نهایی جایزه «گنکور»

فهرسـت نامزدهـای نهایـی جایزه ادبـی گنکور در سـال  ۲۰۲۱در
سـه شـاخه اعام شـد.به گزارش ایسـنا ،آکادمی گنکور نامزدهای
نهایی این جایزه در سـال  ۲۰۲۱را در شـاخههای نخسـتین رمان،
بیوگرافی و داسـتان کوتاه معرفی کرد.بر این اسـاس «اشـموئل تی
میـر» بـرای «جنگ به پایان رسـیده اسـت»« ،سیلسـون پرودام»
بـرای «توفانهـا»« ،سـیریل راجر الکـن» برای «روزهـای پایانی»
و «دیویـد توماس» برای «تنها و در محاصره سـگهای وحشـی»
چهـار نامـزد نهایی در شـاخه داسـتان کوتاه را تشـکیل میدهند.

در بخـش زندگینامـه نیـز «ماریـان الفانـت» بـرای «سـزار و تو»،
«ژوزه آلـوارز» بـرای «هلمـوت و جـون»« ،اولیـور مونـی» بـرای
«لوییـز ژوه» و «تومـاس سـرتیالنژ» بـرای «ادموندروسـتاند» بـه
عنـوان نامـزد نهایی معرفی شـدند.همچنین «ابیگیل اسـور» برای
«ثروتمنـد همچـون پادشـاه»« ،اولیویه هرسـند» بـرای «زیتـا»،
«امیلیـان مالفاتـو» بـرای «شـاید دجلـه برایت سـوگواری کند» و
«دیمیتری روشـان بـوری» برای «اهریمن تپه گـرگ» نامزدهای
نهایـی بخش نخسـتین رمان هسـتند.
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فته جاری

ید کانون رونمایی شد
ابـاغ شـد و قـرار بـود ظـرف یکـی دو روز
در همـان هفتـه پایانـی سـال ایـن تغییرات
انجـام شـود که متاسـفانه هنـوز ایـن اتفاق
روی نـداده و بـه روزهـای آغـاز سـال جدید
موکـول شـد و تاکنـون هـم محقـق نشـده
ا ست .
وی بـا بیـان اینکـه فرهنـگ و هنـر و ادبیات
بـرای ایـن بنـده بـه مثابـه سـرزمین مـادری
اسـت و خـود را سـرباز ایـن عرصـه میدانـم
و در حـال حاضـر بـه لحـاظ اخاقی ،شـرعی
و قانونـی وظیفـه خـود میدانـم تـا انتخـاب
مدیرعامـل جدیـد بـرای کانـون در ایـن
مجموعـه ایفـای نقـش کنـم تـا حاشـیهای
ایجـاد نشـود.

مدیرعامـل کانـون همچنیـن بـه اوضـاع
نابهسـامان هیاتمدیـره کانـون نیـز اشـاره
کـرد و اظهـار داشـت در حـال حاضـر بیشاز
چنـد مـاه اسـت کـه تکلیـف هیاتمدیـره
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان
نیـز نامشـخص اسـت و اقدامـی بـرای تمدید
یـا انتصـاب افـراد جدیـدی در هیـات مدیـره
صـورت نگرفتـه اسـت.
فاضـل نظری اظهـار امیدواری کرد در سـالی
کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـا عنوان
«تولیـد ،پشـتیبانیها و مانعزداییهـا»
نامگـذاری شـده اسـت شـاهد رفـع موانـع
خودسـاخته حـوزه فرهنگ و هنر باشـیم چرا
کـه اعتقـاد دارم هرچـه فرهنـگ از سیاسـت

فاصلـه بگیـرد به اهداف و جایـگاه واقعی خود
نزدیکتـر میشـود و هرچـه زودتـر وضعیـت
مدیرعامـل جدیـد کانـون نیز مشـخص و هر
فـردی در ایـن عرصـه پـا میگـذارد تـاش
کنـد از فرهنـگ و هنـر ایـن مـرز و بـوم
حفاظـت کند.
رییـس هیـأت مدیـره کانـون در پایـان
گفـت :امیـدوارم بـه بنـای باشـکوه فرهنگ و
هنـر مـا و زیسـتبوم فرهنگـی مـا از سـوی
گردشگران سیاسـی خدشـهای وارد نشـود و
از سـاکنان ایـن سـرزمین هـم انتظـار داریـم
بهعنـوان مسـتاجران ایـن بنـای شـکوهمند،
امانـتدار باشـند.
نیمه اردیبهشت آخرین مهلت ارسال
فیلم آثار نمایشی به جشنواره
دبیـر هفدهمیـن جشـنواره بین المللـی تئاتر
عربی خوزسـتان ۱۵ ،اردیبهشـت مـاه ۱۴۰۰
را آخریـن مهلـت ارسـال فیلـم آثار نمایشـی
بخـش صحنه ای ایـران برای مرحلـه بازبینی
اعـام کرد.سـعید نگـراوی دبیـر هفدهمیـن
جشـنواره بین المللـی تئاتر عربی خوزسـتان
در گفتگـو بـا تئاتـر خوزسـتان گفـت:
گروههـای نمایشـی پذیرفتـه شـده در مرحله
بازخوانـی جشـنواره ،تـا روز چهارشـنبه ۱۵
اردیبهشـت مـاه  ۱۴۰۰مهلـت دارنـد فیلـم
آثـار نمایشـی خود را جهت حضـور در مرحله
بازبینـی بخـش صحنهای ایـران بـه دبیرخانه
جشـنواره ارسـال نمایند.
دبیـر هفدهمیـن جشـنواره بین المللـی تئاتر
عربـی خوزسـتان افـزود :بـا توجه به شـرایط
بیمـاری کرونـا و عـدم برگزاری جشـنواره در
اسـفندماه سـال گذشـته ،طـی برنامـه ریزی
صـورت گرفته در سـتاد برگزاری جشـنواره و
طـی هماهنگـی بـا اداره کل فرهنگ و ارشـاد
اسـامی خوزسـتان ،هفدهمیـن جشـنواره
بیـن المللی تئاتـر عربی خوزسـتان خردادماه
 ۱۴۰۰در شهرسـتان دشـت آزادگان برگـزار
میگـردد.
سـعید نگـراوی در پایـان اظهـار کـرد :بخش
بیـن الملـل جشـنواره بـه صـورت مجـازی
برگـزار میشـود و در مـورد نحـوه برگـزاری
بخـش صحنـهای ایران جشـنواره بـا توجه به
شـرایط بیمـاری کرونـا در اواخـر اردیبشـهت
و اوایـل خردادمـاه سـالجاری در اسـتان
خوزسـتان در مورد آن تصمیـم گیری خواهد
شد .
هفدهمیـن جشـنواره بیـن المللـی تئاتـر
عربـی خوزسـتان بـه دبیـری سـعید نگـراوی
خوزسـتان در سـه بخـش بیـن الملـل،
صحنـهای ایـران و نمایشـنامه نویسـی ،بهـار
 ۱۴۰۰در شهرسـتان دشـت آزادگان اسـتان
برگـزار میگـردد.

خانواده تئاتر و ادارهکل هنرهای نمایشی
دو سوی یک مخاصمه نیستند

فعـاالن حـوزه تئاتـر و کارشناسـان در نشسـت بررسـی اقدامات
ادارهکل هنرهـای نمایشـی در راسـتای حمایـت از بخـش
خصوصـی ضمـن تاکیـد بـر آنکـه خانـواده نمایـش و ادارهکل
هنرهای نمایشـی دو سـوی یـک مخاصمه نیسـتند ،بیان کردند
قـرار گرفتـن اهالـی تئاتـر و مسـئوالن دولتـی رو در روی هـم
منطقی نیسـت.
بـه گزارش روز یکشـنبه گروه فرهنگی ایرنـا ،در پنجمین برنامۀ
«رادیونوفـل» که بـه شـکل زنـده از عمـارت نوفلشـاتو پخش
میشـود ،موضـوع «بررسـی اقدامـات ادارهکل هنرهـای
نمایشـی جهـت حمایـت از بخـش خصوصـی» بـه بحـث و
گفتوگـو گذاشـته شـد .در ایـن برنامـه که شـامگاه شـنبه (۲۱
فروردیـن) پخـش شـد و اجـرای آن را علـی جعفری بـه عهـده
دارد ،محسـن حسـنزاده ،مدیر روابط عمومـی ادارهکل هنرهای
نمایشی ،شـاهین چگینی عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی
تماشـاخانههای ایـران و امیـد طاهری بـه عنـوان نویسـنده،
منتقـد و کارشـناس تئاتـر حضـور داشـتند.
نوع برخورد با تئاتر خصوصی از پایه و اساس اشتباه است
امیـد طاهـری در ایـن برنامـه ،نـوع برخـورد بـا تئاتـر خصوصی
را از پایـه و اسـاس اشـتباه خوانـد و گفـت :از تئاتـر خصوصـی
هماننـد تئاتـر دولتـی باید حمایت شـود زیرا تئاتـر خصوصی به
معنـی حقیقـی وجود نـدارد .نباید بـا عنوان خصوصـی بودن آن
را بـه حـال خود گذاشـت .زیـرا از تئاتر خصوصی انتظـار میرود
رو پـای خـود بایسـتد در حالـی کـه یـک صنـف نوپاسـت.تئاتر
خصوصـی هنـوز عنوان تعریف شـده و شـفافی نیسـت .در غرب
هـم منظـور از تئاتر خصوصی ،اغلب تئاتری اسـت که اسـتقال
اندیشـه ،فـرم و محتـوا دارد و معمـوال جایگزیـن جریان مسـلط
تئاتـر اسـت.هیچ جـای دنیا تئاتـر خصوصی را با منظـور تئاتری
کـه اسـتقال مالی داشـته باشـد و نیازمند منابـع و حمایتهای
دولتـی نباشـد بـه کار نمیبرند .بـرای همین در سـالهای اخیر
بیـن نهـاد دولتـی و تماشـاخانهداران خصوصی ،تفاهـم و ارتباط
روشـن و قاعدهمنـدی به وجـود نیامده.
تسهیالت ،از صندوق کارآفرینی امید پرداخت میشود
در ادامـه ،شـاهین چگینی بـه عنـوان نماینـده و عضـو هیئـت
مدیـره صنـف تماشـاخانههای خصوصـی ایـران و محسـن
حسـنزاده مدیر روابـط عمومـی ادارهکل هنرهـای نمایشـی در
برنامـه حاضـر شـدند و درباره پرداخـت نشـدن کمـک هزینـه
بـه هنرمنـدان و سـالنهای خصوصـی در دوره کرونـا همچنین
ادعـای تـاش دولـت بـرای از بیـن بـردن تئاتر ،گفتگـو کردند.
شـاهین چگینـی با طرح انتقـادی در زمینه عـدم حمایت بخش
دولتـی از بخـش خصوصـی و بـه ویـژه تماشـاخانهداران متضرر
شـده در بیـش از یـک سـال گذشـته بـه سـبب شـیوع کرونا و
تعطیلـی کسـب و کار آنها کـه پیـش از ایـن در فضـای مجازی
خطـاب بـه دولت مطـرح کـرده و بهانه ایـن گفتگوی دو سـویه
نیـز شـده بـود ،تاکیـد کـرد :در ایـن مـدت بهجـای رسـیدگی
بـه مشـکات و تسـهیل رونـد آن بـرای هنرمندان و سـالنهای

خصوصـی ،شـاهد مانعتراشـیهای بسـیاری بودیـم؛ موانعـی
ماننـد مراجعـه و ثبتنـام اینترنتی در چند سـایت مختلف برای
دریافـت تسـهیات ،فقـدان پاسـخگویی مناسـب و در نهایـت
سـردرگمی سـالنهای خصوصـی بـرای دریافـت کمـک هزینـه
کـه بودجـه آن تصویب شـده اسـت.
محسـن حسـنزاده هم در پاسخ به پست اینسـتاگرامی چگینی
در روزهـای اخیـر اشـاره کـرد و گفت :آنچه چگینـی در پسـت
خـود عنـوان کـرده در واقـع درسـت نیسـت؛ زیرا در آن پسـت
نـه انتقـاد ،بلکـه صراحتـا عنـوان شـد دولت (ادارهکل هنرهـای
نمایشـی) در راسـتای از بیـن بـردن تئاتـر تـاش کـرده اسـت.
طـرح چنیـن اتهامـی از منظـر مـن ،یـک خیانـت محسـوب
میشـود .زیـرا مـا بـرای ایـن حضـور داریم تـا مشـکات را رفع
کنیـم و در همیـن راسـتا رایزنیهـای مختلفـی هم انجام شـده
اسـت.در حـال حاضـر ایـن تسـهیات ،از صنـدوق کارآفرینـی
امیـد پرداخـت میشـود و رابط بیـن ادارهکل هنرهای نمایشـی
و صنـدوق کارآفرینـی امیـد ،صنـدوق اعتبـاری هنـر اسـت.
تمام مـوارد در ایـن راسـتا انجـام شـده و ایـن ارتبـاط باید بین
ایـن دو اداره شـکل بگیـرد.
هیچچیز جای گفتوگو را نمیگیرد
امیـد طاهـری هـم در ادامه مطرح کـرد :تاریخ ما متاسـفانه یک
تاریـخ تکـه تکـه و چندپـاره اسـت .بـه همیـن دلیـل نمیتـوان
بررسـی کاملـی ،بـا یـک نگاه پیوسـته داشـت و یک بـازه زمانی
اثرگـذار در وضعیـت کنونـی را مطـرح و بررسـی کـرد .بـرای
بررسـی عملکرد ادارهکل هنرهای نمایشـی در سـالهای ۱۳۹۹
و  ۱۴۰۰بایـد بـه زمانـی کـه قادر آشـنا بـه سـمت مدیریـت
ایـن ادارهکل انتخـاب شـد بازگردیم .امـا متاسـفانه افرادی کـه
قبـل از وی در سـمت مدیریـت بودنـد دیگـر مسـائل مربـوط
بـه نفرهای قبلـی را قبـول نمیکننـد و همینهـا مشـکات را
چند برابر میکند.
در ادامـه برنامـه و در همیـن منظـر ،مـوارد متفاوتـی از
نظرهای مهمانها و کارشناسان برنامه مطرح شد و در نهایت این
گفتوگـو هـر دو طرف به این نتیجه رسـیدند کـه باید کنار هم
به صورت مشـترک عمل کنند تا درخواسـت مطالبات به نتیجه
بیانجامد.
علـی جعفـری هـم در پایانبنـدی ایـن برنامه بـا اشـاره بـه
درسهایـی کـه از ایـن برنامـه گرفتـه اسـت ،گفـت :هیچچیـز
جـای گفتوگـو را نمیگیـرد؛ وقتـی دو طـرف بیـش از امتـداد
سـوءتفاهم ،بـر اصـل گفتوگـو میکوشـند قطعـا نتیجـه قابـل
قبولتـر از اصـرار بـر تکـرار سوءتفاهمهاسـت .خانـواده تئاتـر و
ادارهکل هنرهـای نمایشـی دو سـوی یـک مخاصمـه نیسـتند،
شـیوع کرونـا اگرچـه همـه ما را در شـرایط بسـیار سـختی قرار
داده اسـت ،پذیرش ایـن نکتـه کـه فعـاالن و هنرمنـدان تئاتر و
مسـئوالن دولتی تئاتر نبایـد رودرروی هم قـرار بگیرند میتواند
منجـر بـه پیگیری و احتمـاال به نتیجه رسـیدن مطالبات صنفی
تئاتر شـود.

وقتی شکارچی ،محیطبان میشود!
فتـح اهلل امیـری مستندسـاز حیـات وحـش
دربـاره اثـر جدید خود گفـت :فعاالن محیط
زیسـت و شـکارچیان بومی برای حفاظت از
گونههـای درخطـر بـه کمـک محیـط بانان
پارک ملـی گلسـتان آمدند.
بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگی خبرگـزاری
تسـنیم ،فتـح اهلل امیـری ،مستندسـاز
حیـات وحـش از سـاخت فیلـم جدیـدی با
کارگردانی مشـترک او و نیما عسـگری خبر
داد.
امیـری دربـاره سـوژه ایـن فیلم مسـتند به
خبرنـگار تسـنیم گفـت :ایـن فیلم مسـتند
دربـاره نحوه مدیریت پارک ملی گلسـتان و
اتفاقـی قابـل توجه در آن اسـت که میتواند
بـه عنـوان الگـو در دیگـر زیسـتگاههای
کشـورمان هـم تکرار شـود.
وی دربـاره جزئیـات سـوژه ایـن مسـتند
گفـت :در ایـن فیلـم میبینیـم کـه در
فراخوانـی عمومـی از فعـاالن محیـط
زیسـت و حتـی بسـیاری از شـکارچیان
دعـوت میشـود تـا در حفـظ گونههـای
جانـوری موجـود در پـارک ملـی گلسـتان
بـا محیطبانـان همـکاری داشـته باشـند.
بـا انتشـار ایـن فراخـوان بیـش از  ۲۰۰نفـر
اعـام آمادگـی کـرده و در نهایـت  ۳۰نفـر
بـرای ایـن کار انتخـاب میشـوند .فعالیـت
آنـان کـه در راسـتای کمک بـه محیطبانان
در حفـظ و صیانـت از گونههـای جانوری در
خطر انقراض اسـت ،سـوژه اصلـی این فیلم
مسـتند شـده اسـت.

ایـن مستندسـاز دربـاره اثـرات ایـن کار در
پـارک ملـی گلسـتان گفـت :جالـب اسـت
بدانیـد کـه در دوره انجام ایـن کار جمعیت
گونههـای جانـوری در پـارک ملی گلسـتان
نزدیـک دو برابر شـده و از ایـن منظر رکورد
زادآوری را شکسـته اسـت .معتقـدم بـه
کارگیـری چنیـن شـیوههایی میتوانـد بـه
عنـوان الگو و نمونـه در دیگر زیسـتگاههای
کشـور هم انجام شـده و به حفـظ گونههای
درخطـر کمـک زیـادی بکند.
امیـری بـا اشـاره بـه اهمیـت پـارک
ملـی گلسـتان گفـت :یکـی از مهمتریـن
زیسـتگاههای جانوری در کشـور پارک ملی
گلسـتان اسـت کـه تنـوع گونـهای زیـادی
داشـته و در آن گونههـای مهمـی زندگـی

میکننـد .مهمتریـن گونـهای کـه در ایـن
پـارک زندگـی میکنـد ،پلنگ ایرانی اسـت
که بیشـترین جمعیـت از آن در این منطقه
سـاکن اسـت .از دیگر حیواناتی که در پارک
ملـی گلسـتان زندگـی میکننـد میتـوان
بـه قـوچ و میـش اوریـال ،کل و بـز ،خـرس
قهوهای ،گوزن ،شـوکا و  ...اشـاره کرد .عاوه
بـر این ،پارک ملی گلسـتان زیسـتگاه بیش
از  ۸۰۰گونـه گیاهی اسـت.
کارگـردان مسـتند «در جسـتجوی پلنـگ
ایرانـی» با اشـاره به روند تولید این مسـتند
گفـت :فیلمبـرداری ایـن مسـتند بـه اتمام
رسـیده و تـاش میکنیـم مسـتند را بـرای
حضـور در جشـنواره سـینماحقیقت سـال
 ۱۴۰۰آمـاده کنیـم.

جوایز اصلی جشنواره فیلم هنگکنگ به «دشت خاموش» رسید
فیلـم «دشـت خامـوش» بـه کارگردانـی احمـد بهرامـی در
چهلوپنجمیـن جشـنواره سـینمایی هنـگ کنگ ،جایـزه بهترین
فیلـم و بهتریـن بازیگـر مـرد را در بخـش اصلـی دریافـت کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگـی ایرنـا ،چهلوپنجمیـن جشـنواره
سـینمایی هنـگ کنـگ ،از اول تـا دوازدهـم آوریـل برگـزار شـد و
امسـال بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا ،امـکان دعـوت از میهمانان
خارجـی را نداشـت.در ایـن دوره فیلمهـای ایرانـی چـون جنایـت
بیدقت بـه کارگردانی شـهرام مکری ،منطقه پایانی سـاخته بردیا
یـادگاری و احسـان میرحسـینی ،خط فرضی کا ِر فرنـوش
صمدی ،مجبوریم بـه کارگردانی رضـا درمیشـیان ،رادیولوژی
یـک پرتره سـاخته فیـروزه خسروانی ،دشـت خاموش بـه
کارگردانی احمـد بهرامی ،پسـر -مادر کا ِر مهناز محمـدی و  ...به
نمایـش گذاشـته شـد و در نهایـت جایـزه بهتریـن فیلم ایـن دوره
از جشـنواره به دشـت خاموش سـاخته احمد بهرامـی و جایـزه

بهتریـن بازیگـر مـرد نیـز به علـی باقری برای بـازی در ایـن فیلم
تعلـق گرفت.
دشـت خاموش بـه نویسـندگی و کارگردانی احمـد بهرامـی و
تهیهکنندگی سـعید بشـیری به شـرایط دشـوار کاری و روابـط
انسـانی پیچیـده چنـد خانـواده میپـردازد کـه در یـک محیـط
کارگـری زندگـی میکنند.علـی باقـری ،فـرخ نعمتـی و مهدیـه
نسـاج از بازیگـران این فیلـم سینمایی هسـتند .این فیلـم تاکنون
در بیـش از بیسـت جشـنواره بینالمللـی حضـور داشـته و جایـزه
بهتریـن فیلم بخـش افقهای جشـنواره ونیز و فیپرشـی و چندین
جایـزه دیگـر از جملـه جایـزه بهتریـن تدوین (سـارا یـاوری) را از
انجمـن بینالمللـی منتقـدان و روزنامـه نـگاران جهـان دریافـت
کرده اسـت.
مسـئولیت پخـش بینالملـل فیلـم را شـرکت پرشـین فیلـم بـا
مدیریت علـی قاسـمی به عهـده دارد.

«دم غروب ،زعفرانیه» به میز تدوین رسید

فیلـم سـینمایی «دم غـروب ،زعفرانیـه» بـه
کارگردانـی و نویسـندگی محمـد خـراطزاده
آسـتیم و تهیـه کنندگـی عدنـان کاپوسـیان
کـه فیلمبـرداری آن در سـکوت کامل خبری
انجـام شـده ،بـه مرحلـه تدویـن رسـید .بـه
گـزارش مدیـر رسـانهای پـروژه ،ایـن اثـر
اولیـن تجربـه سـینمایی «عدنان کاپوسـیان»
در مقـام تهیهکننـده اسـت کـه پیـش از این
کارگردانـی و نویسـندگی چنـد فیلـم کوتـاه
و بـازی در فیلمهـای «مـاه نشان»«،سـرقت
بینقـص»« ،فصـل فراموشـی فریبا»«،مـن
دیوانه نیسـتم» و  ...را در کارنامه خود داشـته
اسـت .فیلمبـرداری «دم غـروب ،زعفرانیـه»
کـه یک ملـودرام اجتماعی تکاندهنده اسـت
از اسـفند مـاه سـال گذشـته در خیابانهـای
شـمال شـهر تهران و منطقه زعفرانیه شـروع
شـد و در سـحرگاه اولین روز سـال  ۱۴۰۰به
پایـان رسـید .ایـن فیلـم در حـال حاضـر بـا
ورود بـه مراحـل فنـی تدویـن و صداگـذاری
بـرای جشـنواره جهانـی فجـر آماده میشـود.
گـروه بازیگـران «دم غـروب ،زعفرانیـه» را
نازنیـن کریمـی ،مهـدی زمین پرداز ،شـروین
وحـدت ،حمیدرضـا هدایتـی ،صابـر ناصـری،

نگیـن مهـدی زاده ،نویـد مهـدیزاده ،ایمـان
اخاقـی ،بـا هنرمنـدی نسـیم ادبـی و ایمـان
صفـا و بـا معرفـی نجـا نظریـان و آیـدا
رزاقزاده تشـکیل میدهنـد .سـایر عوامـل
فیلـم عبارتنـد از :مدیـر تولید :احمـد مرادی،
مدیـر فیلمبـرداری :علـی محرابـی ،مدیـر
صدابرداری و صداگـذاری :آرش برومند ،مدیر
چهرهپـردازی :مهـرداد قلیپور ،طـراح صحنه

و لبـاس :سـولماز امیرصادقـی ،دسـتیار اول
کارگـردان و برنامهریـز :سـیاوش درسـتکار،
مدیـر تبلیغـات و رسـانه :فرنوش آباء ،منشـی
صحنـه :آزاده جهانبخـش ،عـکاس :عبـاس
بغـداد درهئـی ،اصـاح رنگ و نـور :حمیدرضا
سبکدسـت ،جانشـین تهیهکننـده :اتابـک
فـروزی ،مجـری طـرح :هلدینـگ هشـت
ستاره.

مدیر تیرآرت تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

اقتصاد هنر در سال گذشته خیلی هم بد نبود

مجـد گفـت :در تـاش هسـتیم تـا تیـرآرت
تهـران را بـه صـورت حضـوری در مهرمـاه
برگـزار کنیـم.
مریـم مجـد مدیـر تیـرآرت تهـران دربـاره
سرنوشـت برگـزاری ایـن رویـداد در سـال
جدیـد بـه خبرنگار حـوزه تجسـمی گروه
فرهنگـی باشـگاه خبرنـگاران جـوان ،گفـت:
برگـزاری تیـرآرت بـه وضعیـت کرونـا در
کشـور بسـتگی دارد .از طرفی ما باید مسـائل
مالـی را برطـرف کنیـم ،زیـرا همانطـور کـه
میدانیـد سـالهای گذشـته مـا ایـن رویداد
را بـه کمـک اسپانسـرها برگـزار میکردیـم،
از سـال گذشـته کـه کرونـا بـه درآمـد کلیه
نهادهـا و شـرکتها آسـیب زده اسـت کار
تیـرآرت هـم برای ما کمی مشـکل دار شـده

اسـت .امـا بـا این وجـود در تاش هسـتیم تا
ایـن رویـداد را به صورت حضـوری در مهرماه
برگـزار کنیم.
وی درخصوص جابجایـی زمان تیرآرت از ماه
تیـر به مـاه مهـر توضیـح داد :ایـن جابجایی
زمانـی بـرای تامین منابـع مالـی و همچنین
بهتـر شـدن وضعیـت کروناسـت .شـاید تـا
آن زمـان آمـار مبتایـان کاهـش یابـد و یـا
واکسیناسـیون بیشـتری صـورت بگیـرد.
در حـال حاضـر دسـت انـدرکاران تیـرآرت
بـه دنبـال مـکان برگـزاری و انجـام سـایر
هماهنگیهـا هسـتند ،امـا تاکنـون فراخـوان
برگـزاری و ...منتشـر نشـده اسـت.
ایـن مدیر هنری در پاسـخ به اینکـه برگزاری
ایـن ایونـت را چقدر در کمک بـه اقتصاد هنر

موثـر میدانیـد؟ بیـان کرد :از سـال گذشـته
بـا اینکـه فعالیتهـای گالریهـا محـدود
شـد ،امـا دفاترشـان بـاز بـود و خوشـبختانه
میتوانسـتند خریـد و فروش داشـته باشـند.
وضعیـت اقتصـاد هنـر بد بـود ،اما نسـبت به
پیـش بینـی اولیه رضایـت بخش بـود .وجود
چنیـن رویدادهایـی هـم میتوانـد شـور و
نشـاط در جامعـه را افزایـش دهـد .از طرفـی
خریـداران آثـار هنری که در چنین شـرایطی
برنامـه سـفر ،خریـد سـایر کاالهـا و ...بـرای
آنها محدود شـده اسـت ،میتوانند سـرمایه
بیشـتری بـرای خریـد اثـر هنـری اختصاص
دهنـد .از ایـن رو رویـدادی مثـل تیـرآرت
میتوانـد حیاتـی دوبـاره برای چرخـش مالی
هنر باشـد.
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اخبار کوتاه

معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع اداره کل بندر امیرآباد بیان کرد:

کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد در جشنواره شهید
رجایی استان در سال ۹۹

حسـین عظیمـی ضمن تشـریح اهـم اقدامات و عملکـرد معاونت متبوع خـود با بیان
اینکـه شناسـایی و رفـع نیازمندی های سـازمان یکـی از مهمترین اولویـت های حوزه
مطالعات و پژوهش می باشـد گفت در همین راسـتا انعقاد و اجرائی سـازی قراردادهای
مطالعاتی و پژوهشـی با دانشـگاه های معتبر کشـور و اسـتان به ارزش۸,۲میلیارد ریال
شـامل پایـش و انـدازه گیـری برخـط نرخ جریـان جرمی مـواد فلـه ای در حین تخلیه
و بارگیـری و طـرح جامـع کالبـدی منطقه ویـژه اقتصـادی امیرآبـاد از مهمترین طرح
هـای مطالعاتـی بندرامیرآباد در این حوزه می باشـد.
وی جلـب مشـارکت همـکاران و دانشـجویان در امور پژوهشـی و کاربـرد آن در ارتقاء
سـطح دانـش کارشناسـان را مهـم ارزیابـی کرد و اسـتمرار حمایـت از پایـان نامه های
دانشـجویی  ،رسـاله دکتـری و طـرح هـای پژوهشـی درون سـپاری در سـال جـاری
همچـون سـال  ۹۹را در الویـت برنامـه های ایـن معاونـت عنـوان کرد.
ایـن مقـام مسـئول انعقاد تفاهمنامـه همـکاری هـای علمـی فیمابیـن اداره کل
بنادرودریانـوردی امیرآبـاد و دانشـگاههای صنعتـی در راسـتای تقویـت ارتبـاط میـان
صنعـت و دانشـگاه را نیـز بخشـی دیگـر از اقدامـات این معاونـت در حـوزه مطالعات و
پژوهـش برشـمرد.معاون برنامه ریزی،توسـعه مدیریـت و منابع ادراه کل بنـدر امیرآباد
همچنیـن بـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی کارکنان با توجه به شـیوع ویـروس کرونا
و رفـع نیـاز سـنجی های آموزشـی نیروی انسـانی در این زمینه اشـاره کـرد و برگزاری
 ۳۰هزار و  ۴۴۸نفر سـاعت دوره آموزشـی حضوری،غیر حضوری و حین کار( ) OJT
بـرای مدیـران و کارکنـان ایـن بنـدر را به عنوان مهمتریـن عملکرد حـوزه آموزش این
معاونـت در سـال  ۹۹نـام برد.عظیمـی شـیوع ویروس کرونا در واپسـین روزهای سـال
 ۹۸و اسـتمرار آن در سـال  ۹۹و چگونگـی حفـظ سـامتی کارکنـان در مواجـه با این
ویـروس را  ،از مهمتریـن دغدغههـای ایـن معاونـت در سـال گذشـته اظهـار داشـت و
گنـد زدایـی محوطههـا ،محیط کار  ،تخصیص ماسـک  ،توزیع مواد ضـد عفونی کننده
 ،تـب سـنجی ،دورکاری ،رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی از طریق تخصیص سـرویس
ایـاب و ذهـاب اضافـی را بـه عنوان بخشـی از اقدامـات بندرامیرآبـاد در راسـتای پیاده
سـازی و اجرائی نمودن دسـتورالعملها و شـیوه نامه های بهداشـتی سـتاد ملی مقابله
بـا کرونا اشـاره کرد .توسـعه فضای سـبز بنـدر به مسـاحت  ۵هزار متر مربـع  ،طراحی
و اجـرای هوشمندسـازی سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار فضـای سـبز به مسـاحت ۳۵
هـزار مترمربـع و تجهیـز و راه اندازی باشـگاه ملوانـان از دیگر اقداماتی بود که حسـین
عظیمی در راسـتای ارتقای روحیه نشـاط و شـادابی کارکنان  ،در معاونت متبوع خود
 ،بـه آنهـا اشـاره کـرد.وی در پایـان بـه پیگیـری جهـت تبدیـل وضعیت اسـتخدامی
ایثارگـران مشـمول مـاده  ۲۱قانون جامع ایثارگـران به تعداد  ۴۲نفـر از کارکنان واجد
شـرایط ایـن بنـدر خبـر داد و ابـراز امیـدواری کـرد «بـا اهتمـام همـه جانبـه مدیران
در تمـام سـطوح  ،شـاهد تحقـق شـعار «تولیـد  ،پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا» در
بندرامیرآباد و سـایر دسـتگاهها باشـیم.

امالکی که  ۱۲۰روز خالی باشند مشمول مالیات
بر خانههای خالی هستند

وزارت راه و شهرسـازی نـکات کلیـدی بـرای درج اطاعـات در سـامانه اماک و اسـکان را اعام و
بـر اخـذ مالیـات از خانههایی که در شـهرهای بـزرگ بیـش از  ۱۲۰روز خالی باشـند ،تاکید کرد.
بـه گزارش برنا بـه نقـل از وزارت راه و شهرسازی معاونت مسـکن و سـاختمان بـه بخشـی از
سـواالت سرپرسـتان خانوارها و مالکان واحدهای مسـکونی در خصوص الزام درج اطاعات ملکی
و سـکونتی در سـامانه ملی اماک و اسـکان کشـور ،پاسـخ داد.
بنـا بـر ایـن گـزارش ،توجـه به نـکات زیر بـرای سرپرسـتان خانـوار که به سـامانه ملـی اماک و
اسـکان مراجعه میکننـد ،ضـرورت دارد:
 از مرورگرهـای بـه روز  Google Chromeیـا  Mozilla Firefoxبـرای ورود بـه سـامانهملـی اماک و اسـکان اسـتفاده کنید.
 مشخصات ملک را با کلیک کردن روی گزینه افزودن ملک ثبت کنید. چنانجـه وضعیـت سـکونت ملـک تغییر کرده اسـت در قسـمت امـاک تحت مالکیـت در کنارردیـف ملـک خـود روی گزینه ثبت یا تغییر سـاکن کلیـک کرده و وضعیت جدید سـکونت ملک
خـود را ثبت کنید.
 افـرادی کـه اقامتـگاه خـود را در سـامانه نمیبینند در قسـمت اقامتگاههـا روی گزینـه افزودناقامتـگاه کلیـک کـرده و مشـخصات آن را ثبت کنید.
 افـرادی کـه میخواهنـد اقامتـگاه خـود را تغییـر بدهنـد در قسـمت اقامتگاهها در کنـار ردیفاقامتـگاه قبلـی خـود روی گزینه اتمام سـکونت کلیک کـرده و تاریخ پایان سـکونت در آن را درج
کنید .سـپس مشـخصات اقامتـگاه جدید خـود را ثبت کنید.
 افـرادی کـه بیـش از  ۵واحد مسـکونی خالی دارند مهم نیسـت که واحدهای مسـکونی در یکشـهر باشـد یـا در شـهرهای مختلف ،به هـر حـال در صورتیکه مالک بیـش از  ۵واحد مسـکونی
خالی باشـد ،مشـمول مالیات دو برابری میشـود.
 اگـر  ۱۲۰روز واحـد مسـکونی خالـی و در اختیـار یـک مالک باشـد کـه اقامتگاه دیگـری دارد،مشـمول مالیات میشـود.
 فرسـودگی ،مـاک عـدم شـمولیت در مالیات نیسـت و به هـر حال ملک مشـمول مالیات خانهخالی میشـود.
 بعـد از آنکـه مالـک اخطار مربوط به مشـمول مالیات بـودن خانههای خالـی را دریافت کرد بایدبه سـامانه ملی اماک و اسـکان جهت خوداظهاری مراجعه کند.
بخشی از این سواالت و پاسخهای آنها به شرح زیر است:
چگونه مشخصات ملک در سامانه افزوده شود؟
در قسـمت امـاک تحـت مالکیـت روی گزینـه افـزودن ملـک کلیـک کـرده و مشـخصات آن را
ثبـت کنند.
وضعیـت سـکونت ملـک تغییـر کـرده برای ثبـت در سـامانه امـاک و اسـکان چه مراحلـی باید
طی شـود؟
در قسـمت امـاک تحـت مالکیـت در کنـار ردیـف ملک خـود روی گزینـه ثبت یا تغییر سـاکن
کلیـک کـرده و وضعیـت جدید سـکونت ملـک خود را ثبـت کنند.
افرادی که اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینند چه اقدامی باید انجام بدهند؟
در قسمت اقامتگاهها روی گزینه افزودن اقامتگاه کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت کنند.
افرادی که میخواهند اقامتگاه خود را تغییر دهند ،چه کارهایی باید انجام دهند؟
در قسـمت اقامتگاههـا در کنـار ردیف اقامتگاه قبلـی خود روی گزینه اتمام سـکونت کلیک کرده
و تاریخ پایان سـکونت در آن را درج کنید .سـپس مشـخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنند.
آیـا واحـد مسـکونی بایسـتی  ۱۲۰روز بـه صـورت متوالـی خالـی باشـد یا اینکـه خالی بـودن به
صـورت غیرمتوالـی نیـز مشـمول مالیات خواهـد بود؟
در صورتـی کـه ملـک بـه مـدت  ۱۲۰روز غیر متوالـی در طول سـال مالیاتی خالی باشـد ،باز هم
مشـمول مالیات بـر خانه خالی خواهد شـد.
در خصـوص افـرادی کـه بیـش از  ۵واحـد مسـکونی خالـی دارند ،آیـا باید تمامی امـاک در یک
شـهر واقع باشند؟
مهـم نیسـت که واحدهای مسـکونی در یک شـهر باشـد یا در شـهرهای مختلف ،به هـر حال در
صورتـی کـه مالـک بیش از  ۵واحد مسـکونی خالی باشـند ،مشـمول مالیات دو برابری میشـود.
اگـر ملکـی در طـول سـال ۱۲۰ ،روز خالـی بمانـد ،امـا مالـک آن را فروخته باشـد ،بـه طوری که
بخشـی از  ۱۲۰روز زمـان خالـی ماندن ،در اختیـار مالک اول و مابقی در اختیار مالک دوم باشـد،
در این صورت آیا مشـمول مالیات میشـود؟ اگر بله چه کسـی بایسـتی مالیات را پرداخت کند؟
اگر  ۱۲۰روز از زمان خالی بودن در اختیار یک مالک باشد ،مشمول مالیات میشود.
چنانچـه ملکـی به دلیل فرسـودگی قابلیـت اجاره دادن نداشـته باشـد ،آیا مشـمول مالیات خانه
خالی میشـود؟
فرسـودگی ،مـاک عـدم شـمولیت در مالیات نیسـت و بـه هر حال ملک مشـمول مالیـات خانه
خالی میشـود.
پـس از اینکـه ،مالـک اخطـار مربوط بـه مشـمول مالیات خانـه خالی بـودن را دریافت کـرد ،چه
کاری بایـد انجـام دهد؟
به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.

دردیدار سفیر صربستان و شهردار اصفهان مطرح شد:

پیشنهاد صربستان برای
میزبانی از نمایشگاه اصفهان و تعامالت گردشگری
سـفیر صربسـتان در ایران با حضـور در اصفهان،
با شـهردار اصفهـان دیـدار و گفتگو کرد.
قـدرت الـه نـوروزی ،شـهردار اصفهـان در ایـن
دیـدار بـا بیـان اینکـه اصفهـان شـهری منحصر
بفـرد و جهانـی اسـت و میراث بشـری را در خود
جـای داده اسـت ،گفـت :اصفهـان و شـهرهای
صربسـتان هریـک ظرفیتهایـی دارنـد و در
دنیـای کنونـی آنهایی موفق هسـتند کـه از این
ظرفیتهـا در زمینـه همافزایـی و بهبـود اوضـاع
زندگـی شهروندانشـان اسـتفاده کننـد.
وی افـزود :باوجـود اینکـه مـا بـا تحریمهـای
ظالمانـه و کرونـا دسـت و پنجـه نـرم میکنیـم
و تبـادالت اقتصـادی کشـور در خـارج از مرزهـا
بـا مشـکاتی مواجـه اسـت ،امـا شـهری ماننـد
اصفهـان پویایـی و رونـد توسـعه را بیـش از
همیشـه بـه خـود میبینـد.
شـهردار اصفهان با اشـاره به اینکه توسـعه روابط
اصفهـان با طرفهای مختلـف در جهان در طول
سـال های اخیـر در دسـتور کار شـهرداری بوده
اسـت ،افـزود :مثلـث دوسـتی ایـران ،روسـیه و
صربسـتان میتواند در بسـتر دیپلماسـی شهری
نیز تعمیـم یابد.
نـوروزی گفـت :بررسـیهای الزم بـرای تعامـل
در زمینـه هـای مختلـف با شـهر بلگـراد صورت
گرفتـه و حوزههـای فرهنگـی ،اقتصـادی،
گردشـگری بـرای ایـن تعامـل مناسـب دیـده
شـده اسـت.وی افـزود :صربسـتان در زمینههای
دانشـگاهی ،صنعـت فـوالد و فرهنـگ و سـینما
ظرفیتهـای زیـادی دارد؛ حوزههایـی کـه در
بسـیاری از آنهـا اصفهـان در جهان میدرخشـد.
نـوروزی با بیان اینکه بلگـراد و اصفهان میتوانند
بـر روی عقـد تفاهمنامـه بـا یکدیگـر وارد عمـل
شـوند ،گفـت :پیشـنهاد میکنـم پیگیـری این
موضـوع توسـط آقـای سـفیر انجـام و نتایـج آن
بـه اصفهـان اعام شـود تا پـس از آن شـهرداری
اصفهـان نیـز بتواند گامهـای بعـدی را از مراجع
ذیصـاح برای عقد پیمـان خواهرخواندگی میان

دو شـهر بردارد.
شـهردار اصفهـان از مذاکـره بـا رئیس دانشـگاه
اصفهـان و پیشـنهاد ایجـاد کرسـی هـای زبـان
فارسـی بـرای صربهـا صحبـت کـرد تـا آنهـا
بتواننـد درخصـوص فراگیـری این زبـان آموزش
هـای الزم را ببیننـد.
اصفهان نه تنها پایتخت فرهنگی ایران که
پایتخت فرهنگی جهان است
سـفیر صربستان در ایران ،ضمن تشکر از شهردار
اصفهـان بـرای فراهم آوردن مقدمـات این دیدار،
با اسـتقبال از پیشـنهاد شـهردار اصفهـان مبنی
بـر خواهرخواندگـی دو شـهر بلگـراد و اصفهـان،
گفـت :ایـن موضـوع را بافاصله پس از بازگشـت
بـه تهـران پیگیری خواهـم کرد.
«دراگان تئودورویـچ» بـا اشـاره بـه اینکـه وزیـر
خارجـه ایـن کشـور قرار اسـت در آینـده نزدیک
بـه ایـران و از جملـه اصفهـان سـفر کنـد ،اظهار
کـرد :بـا وجود شـرایط کرونـا تعامات میـان دو
کشـور ایـران و صربسـتان بایـد ادامـه پیـدا کند
زیـرا اقتصـاد و سـایر تعامـات میـان دو کشـور
در حـوزه هـای مختلـف مـی توانـد مسـیر خود

را طـی کنـد.وی بـا بیـان اینکـه بـه زودی نتایج
مثبـت تعامـل میـان دو شـهر بلگـراد و اصفهان
مشـخص مـی شـود ،ادامـه داد :اصفهـان نه تنها
پایتخـت فرهنگـی ایـران بلکـه بـه عنـوان یـک
پایتخـت فرهنگـی در جهان شـناخته می شـود،
در هیـچ کجـا نمـی توانید مـدت زمـان طوالنی
اقامت داشـته باشـید و همواره یـک مکان جدید
برای بازدید داشـته باشـید .این در حالیسـت که
اصفهـان دارای چنیـن ویژگـی هایی اسـت.
سـفیر صربسـتان ظرفیت گردشـگری اصفهان را
بسـیار بـاال ذکـر کـرد و افـزود :نمیتـوان مکان
خاصـی را در اصفهـان بـه عنوان مکانـی زیبا نام
بـرد .زیـرا در ایـن شـهر همـه چیـز زیباسـت و
ایـن افتخـاری اسـت برای مـن که امـروز در این
شـهر حضور دارم.وی پیشـنهاد کرد :نمایشگاهی
از ظرفیتهـای فرهنگـی و گردشـگری اصفهـان
در کشـور صربسـتان برگـزار شـود تـا هموطنان
مـن با ایـن توانمندی ها آشـنایی بیشـتری پیدا
کنند.تئودورویـچ گفت :همکاری های سـینمایی
نیـز میتوانـد در دسـتور کار تعامات صربسـتان
و اصفهـان قـرار گیـرد و حتـی میتوانیـم یـک

رفع محدودیت سقف پذیرش مبلغ ضمانتنامه بانكی
گمـرکات اسـتان و مدیـرکل گمرک بوشـهر گفت:
بـه منظور تسـهیل و تسـریع در ترخیـص کاالها و
جبـران کمبود نقدینگـی بخش تولیـد ،محدودیت
سـقف پذیـرش مبلـغ ضمانتنامه بانکـی در گمرک
بوشـهر رفـع شـد.به گزارش بازار بـه نقـل از روابط
عمومـی سـتاد نظـارت گمـرکات اسـتان بوشـهر،
بهـروز قـره بیگـی در نشسـت بـا مدیرکل سـازمان
بازرسـی اسـتان بوشـهر گفت :حداقـل مبلغ جهت
پذیـرش ضمانت نامه بانکی در سـال گذشـته برای
شـرکتها و اشـخاص حقیقـی غیـر تولیـدی برای
پرداخـت حقـوق ورودی یک میلیـارد ریال بوده که
ایـن میزان مبلـغ به  ۵۰۰میلیون ریال با سررسـید
سـه ماهـه کاهـش یافتـه و بـرای شـرکتهای
تولیدی و کاالهای اساسـی همچون سـال گذشـته
بـدون در نظـر گرفتـن سـقف مذکـور اسـت.وی
اضافـه کـرد :همچنین مدت زمـان پذیرش ضمانت
نامـه بانکی برای فعـاالن مجاز اقتصـادی ()AEO
بـدون سـقف ریالی و با سررسـید یکسـاله اسـت.
قـره بیگـی بـا بیـان اینکه تصمیـم اتخاذ شـده در

راسـتای حمایـت از تولیـد و بهبـود فضای کسـب
و کار و رفـع موانـع تولیـد اسـت ،اظهـار داشـت:
کاهش سـقف قابـل پذیرش مبلـغ ضمانتنامه های
بانکـی در سـال جـاری حسـب درخواسـت فعاالن
اقتصـادی و بـر اسـاس پیشـنهاد سـتاد نظـارت
گمـرکات اسـتان بوشـهر و باپذیرش گمـرک ایران
عملیاتی شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :سـازمان بازرسـی خود را یـار و یاور
دسـتگاههای اجرایـی مـی دانـد و هرجا کـه دارای
مشـکلی اسـت این سـازمان خود را مکلف می داند
تـا نسـبت به رفع مشـکات اقـدام کند.

محصـول سـینمایی مشـترک صربسـتانی -
اصفهانـی تولیـد نماییم.
برقراری ارتباط بین شهری میان اصفهان
و بلگراد
علیرضـا سـاالریان ،رئیس نمایندگـی وزارت امور
خارجـه در اصفهـان نیـز در ایـن دیـدار اظهـار
کـرد :برقـراری ارتباط بین شـهری میان اصفهان
و بلگـراد را در دسـتور کار قـرار مـی دهیـم و
عاقمند هسـتیم موضـوع خواهرخواندگی میان
ایـن دو شـهر برقـرار شـود .وی گفـت :بـرای
آشـنایی بیشـتر راهنمایان تورهای گردشگری با
اصفهـان ،پیـش از این برنامه هایی با کشـورهای
مختلـف وجـود داشـت کـه پـس از رفـع کرونـا
ایـن موضـوع مـی توانـد میـان دو شـهر بلگـراد
و اصفهـان و بـا حمایـت شـهرداری اصفهـان نیز
برقـرار باشـد تـا راهنمایان تـور ،بـا ظرفیت های
اصفهـان آشـنایی بیشـتری پیـدا کنند.
استفاده از ظرفیت های طرح «شهروند
دیپلمات» میان اصفهان و بلگراد
ایمـان حجتـی ،مدیـرکل ارتباطـات و امـور بین
الملل شـهرداری اصفهـان در این دیدار با اشـاره
بـه طرح «شـهروند دیپلمـات» ،اظهار کـرد :این
طـرح بـا هماهنگـی وزارت امـور خارجه از سـال
گذشـته آغـاز شـده و شـهر اصفهـان بـه عنـوان
پیشـنهاد دهنـده این طـرح از سـوی وزارت امور
خارجـه بـه عنـوان پایلـوت ایـن طرح در کشـور
شـناخته شـده اسـت.حجتی بـا بیان اینکـه این
طـرح بـه دنبـال توسـعه دیپلماسـی شـهروندی
اسـت ،افـزود :در ایـن طـرح بـه دنبـال ایـن
هسـتیم تـا از ظرفیـت افـرادی که زمینـه هایی
بـرای توسـعه تعامـات در زمینـه هـای مختلف
فرهنگی ،گردشـگری ،اقتصادی و  ...در شهرهای
خواهرخوانـده اصفهـان دارنـد ،اسـتفاده کنیم.
وی گفـت  :بـا توجـه بـه ایـن دیـدار مـی توانیم
شـهر بلگـراد را در طرح شـهروند دیپلمات اضافه
کنیـم تا همـکاری هـای خوبـی در زمینـه های
مختلـف میـان دو شـهر به وجـود بیاید.

شكر گران نمی شود
ایلنـا نوشـت :دبیـر اجرایـی انجمـن صنفـی
کارخانههـای قنـد افزایش قیمت شـکر در آسـتانه
مـاه رمضـان را تکذیـب کـرد و گفـت :هیچگونـه
افزایـش قیمـت مصـوب شـکر خانـوار و صنـف و
صنعـت رخ نـداده و حداقـل تـا پایـان مـاه رمضان
قیمتها بـدون تغییـر خواهد ماند.برخی سـایتها
خبـر از افزایـش  ۴۰درصـدی قیمـت شـکر در
آسـتانه مـاه رمضـان خبـر دادهانـد .آنها تشـکیل
صـف خریـد سـهام شـرکتهای تولیدکننده شـکر
در بـورس را گـواه بـر صحـت گـران کـردن شـکر
عنـوان میکنند .امـا بهمـن دانایـی ،مدیـر اجرایی
صنایـع قنـد و شـکر ایـران ایـن خبـر را رد کـرد
و گفـت :نیمـه دوم سـال گذشـته همـراه بـا حذف
شـکر از لیسـت کاالهای اولویت دالری شماره یک،
تولیدکننـدگان این کاال تحت ضوابط اعامشـده از
سـوی سـازمان حمایـت ،قـادر بـه تعییـن قیمـت
محصوالت خود شـدند.وی افزود :بر اسـاس ضوابط
جدید سـازمان حمایـت ،هر نوع تغییـر قیمت باید
توسـط درخواسـت ما انجام شـود.دانایی یادآور شد:

پـس از مصوبـه جدیـد سـتاد تنظیـم بـازار مبنـی
حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی از شـکر ،انجمـن صنفـی
کارخانههـای قند و شـکر قیمت هر کیلوگرم شـکر
را بـرای مصرفخانـوار  ۸7۰۰تومان و برای صنف و
صنعـت  ۱۱هـزار و  ۵۰۰تومـان تعییـن کـرد.
بـه گفتـه وی؛ از آن زمـان کارخانههـا تغییـری در
قیمت شـکر ایجـاد نکردند ،ضمن اینکه به دسـتور
رئیـس جمهـور در روزهـای قبـل از نـوروز قیمـت
کاالهـای اساسـی افزایـش نمییابـد و اگـر قـرار
بـر تصمیمـی در ایـن حـوزه باشـد ،بایـد فقـط در
کارگـروه اقتصـادی دولـت گرفته شـود.

معاون اقتصادی استاندار همدان در گفتگو با خبرنگارما عنوان کرد:

شناسایی  50مانع تولید در سال گذشته

معـاون اقتصـادی اسـتاندار همدان با بیان اینکه در سـال گذشـته
تمـام تـاش خود را در راسـتای جهـش تولید انجـام دادیم ،عنوان
کـرد ۵۰ :مانـع تولیـد در سـال گذشـته مـورد شناسـایی قـرار
گرفته است.
بـه گـزارش خبرنگارما-حمید سـپهری-همدان ،ظاهـر پور مجاهد
 ،معـاون اقتصـادی اسـتاندار همـدان در بازدید از شـهرک صنعتی
بوعلـی کـه با حضـور معاون وزیر صمت و دیگر مسـووالن اسـتانی
انجـام شـد ،عنـوان کـرد :امـروز از واحدهایـی بازدیـد کردیـم که
فعالیـت آن ها نشـان از اقتـدار و همت مدیـران واحدهای تولیدی
دارد.پورمجاهد افزود :در سـال گذشـته مدیران واحدهای تولیدی
و مدیـران اسـتان نهایـت تاش خـود را در راسـتای تحقق جهش
تولیـد انجـام دادند.وی افزود :در ارتباط با شـعار سـال یعنی تولید
پشـتیبانی و مانع زدایی  ،سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید اسـتان
بـه جد شـروع بـه کار کرده اسـت .وی ادامه داد :از نیمه دوم سـال
 ،۱۳۹۸نزدیـک بـه  ۵۰مانـع را شناسـایی کردیـم و نزدیک به ۵۰
مـورد در کاربرگهـای مخصـوص ثبت شـده اسـت .از ایـن میان
 ۲7مـورد آن بـه وزیـر محتـرم اقتصـاد و دارایـی به عنـوان رئیس

تقویت تجهیزات بیمارستان امام
سجاد( ع) رامسر برای مقابله با کرونا

دکتـر تـورج اسـدی ،معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی
مازنـدران از تحویـل اکسـیژن سـاز سـوم بـه بیمارسـتان امـام
سـجاد(ع) رامسـر خبـر داد و گفـت :دسـتگاه اکسـیژن سـاز

هیئـت مقررات زدایی اعام شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :در حـوزه پشـتیبانی از تولیـد ،بـا کمـک
دسـتگاههای اسـتان ماننـد امـور مالیاتـی ،تامیـن اجتماعـی و به
ویژهبانکهـا ،تـاش زیـادی در سـال  ۹۸و  ۹۹از این حیث انجام
شد .
معـاون اقتصـادی اسـتاندار بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری بـا
تـوان ،تـاش و قـدرت بیشـتری از تولیـد پشـتیبانی میشـود،،
افـزود :در حـوزه تامیـن مالی فشـار زیـادی روی بانکها قـرار دارد
در زمینههایـی ماننـد بـورس و هولدینگهـای ملـی ماننـد سـتاد
پیگیـری فرمـان حضـرت امـام (ره) ،وزارت دفـاع ،شسـتا و دیگـر
موسسـات مالـی ماننـد تدبیـر کـه میتواننـد منابـع مالـی را بـه
اسـتان تزریـق کننـد و بنیاد برکـت ،تاشهایـی درسـال ۱۳۹۹
داشـته ایـم.وی خاطرنشـان کـرد :بخشـی از مجموعـه اقدامـات
مدنظـر در راسـتای جهـش تولید و رفع موانع انجام شـده اسـت و
بخـش دیگـر نیـز در سـال  ۱۴۰۰انجـام خواهـد شـد.
وی یـادآور شـد :عـزم و اراده مدیریت ارشـد اسـتان در کنار تولید،
همـراه بـا تولید بـودن اسـت بدین معنا کـه بتوانیم هـم وضعیت

سـرمایهگذاری هـم وضعیـت تولیـد و اشـتغال اسـتان را بیـش از
پیـش و بـه صـورت بهینهتر ارتقـا دهیم.
بیش از هزار و  ١٠٠واحد تولیدی در استان همدان فعال
هستند
محمـد رضـا بادامی  ،مدیـر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتی
اسـتان همـدان بـا اشـاره بـا اینکـه یـک واحـد فعـال در ایـن
شـهرک طی چند سـال گذشـته توانسـته اسـت  ۱۳واحد تعطیل
را بـه چرخـه تولیـد بازگردانـد ،گفـت :در اسـتان همدان هـزار و
 ۱۴٦واحـد در حـال بهرهبـرداری و تولید هسـتند.وی عنوان کرد:
بـرای  ۱7۰واحـد راکـد کـه در اسـتان وجـود دارد برنامـه تعریف
کـرده ایـم.وی با بیـان برخـی از مشـکات واحدهای راکـد و فاقد
فعالیـت ،گفت :از مشـکات مطرح مـی توان به مقوله جانشـینی
بانکهـا ،مباحـث مربـوط به سـرمایه گذارها و شـراکت طرفین در
واحـد تولیـدی و نیـز موضـوع سـرمایه در گردش.
وی خاطرنشـان کـرد :برنامههایـی تدویـن و در دسـتور کار قـرار
گرفتـه اسـت تـا بـا مانـع زدایی هـای الزم شـاهد رونـق و فعالیت
دوبـاره واحدهای راکد باشـیم.

سـوم کـه بـا ظرفیـت  ٦۰۰لیتـر بـوده اسـت بـا مسـاعدت
آقـای دکتـر جـان بابایـی معـاون محتـرم درمـان وزارت
بهداشـت اختصـاص داده شـد بنابرایـن در بیمارسـتان در حـال
نصب می باشد.
وی اظهـار امیـدواری کـرد ؛ بـا اضافـه شـدن ایـن دسـتگاه به
چرخـه مصرف مشـکل شـارژ کپسـول ها کـه هزینه زیـادی نیز
بـرای بیمارسـتان دربـر دارد حـل شـود .وی خواسـتار تشـدید

نظـارت کمیتـه تنفسـی بیمارسـتان هـا در تامیـن و مدیریـت
مصـرف اکسـیژن در ایـن مراکز شـد.
دکتـر اسـدی همچنیـن از تخصیص چنـد دسـتگاه ونتیاتور
بـرای بخـش  ICUجدیـد بیمارسـتان امـام سـجاد(ع) رامسـر
خبـر داد و اظهـار امیـدواری کـرد در روزهـای آینـده ظرفیـت
تختهـای  ICUایـن بیمارسـتان بـه میـزان  ۱7تخـت افزایش
خواهد شد.
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ششمین فراخوان شرکت در دورههای
مجازی کوتاه مدت معارف اسالمی
فراخـوان دورههـای مجازی معارف اسـامی در
بهـار  ۱۴۰۰ویـژه عمـوم بانـوان از سـوی مرکز
آموزشهـای کوتاهمـدت معـارف اسـامی
جامعهالزهـرا علیهاالسـام اعـام شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی ،سـرکار خانم فهیمه
الیاسـی روز پنجشنبه  ۱۹فروردین در گفتگو با
واحـد خبر ،از برگزاری دورههای آموزشـی اداره
آموزشهـای کوتـاه مـدت ،از نیمه اردیبهشـت
 ۱۴۰۰خبـرداد و اظهـار داشـت :ششـمین
فراخـوان ثبـت نـام در دورههـای آموزشـی
مرکـز آموزشهـای کوتـاه مـدت جامعـه الزهرا
علیهاالسـام به صـورت مجازی در بهـار ۱۴۰۰
اعـام میشـود.
الیاسـی افـزود :سـال گذشـته ،پـس از شـرایط
ویـژه شـیوع ویـروس کرونـا و ضـرورت
رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی ،بسـتر
ارائـه آموزشهـای معارفـی کوتـاه مـدت
بـه صـورت مجـازی فراهـم شـد و برگـزاری
دورههـای متنـوع مجـازی در دسـتور کار
قرار گرفت.
سرپرسـت اداره آموزشهـای کوتـاه مـدت
معـارف اسـامی جامعـه الزهـرا علیهاالسـام
یادآور شـد :نخسـتین دورههای مجازی معارف
اسـامی ویـژه بانـوان غیرطلبـه ،فروردیـن
سـال  ۱۳۹۹کلیـد خـورد و تـا کنـون پنـج
فراخـوان ثبـت نـام دورههـای مجـازی اعـام
شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه آغـاز ششـمین
فراخـوان ثبـت نـام در دورههـای مجـازی
معـارف اسـامی در بهـار  ،۱۴۰۰گفـت :در
ایـن فراخـوان ۸ ،دوره کوتـاه مـدت معارفـی

و مهارتـی بـه صـورت آنایـن و  ۱۵دوره بـه
صـورت آفایـن ارائـه شـده کـه در صـورت بـه
حـد نصـاب رسـیدن هـر دوره ،برگـزار خواهـد
شد.الیاسـی افـزود :عاقهمندان جهـت ثبت نام
در ایـن دورههـا بـه سـایت مرکـز آموزشهـای
کوتاهمـدت معـارف اسـامی بـه نشـانی
http://borhan.jz.ac.ir/paziresh_doreha
مراجعـه و بـرای ثبت نـام اقدام کننـد.وی ادامه
داد :بـا توجه به اسـتقبال گسـترده متقاضیان و
به جهـت محدودیت ظرفیـت دورههای آناین،
اولویـت بـا افـرادی اسـت کـه زودتـر ثبـت نام
کنند.سرپرسـت اداره آموزشهـای کوتـاه مدت
معـارف اسـامی جامعـه الزهـرا علیهاالسـام
تاکیـد کـرد :فرآیند ثبـت نام متقاضیـان زمانی

تکمیـل میشـود کـه هزینـه دوره را پرداخـت
نمـوده و کـد پیگیـری دریافـت کنند.الیاسـی،
مهلـت ثبت نام در این دوره را تا  ۵اردیبهشـت
 ۱۴۰۰اعـام کـرد و گفت :عاقهمنـدان جهت
کسـب اطاعـات بیشـتر میتواننـد بـا شـماره
 ۰۲۵۳۲۱۱۲۳۳۰تمـاس بگیرند و یا با شناسـه
کاربـری مرکـز آموزشهای کوتـاه مدت معارف
اسـامی به آدرس @borhan_centerدر
پیامرسـان ایتـا مکاتبـه کننـد.وی عنـوان کرد:
اطاعرسـانیهای دورههـا صرفـا از طریق کانال
ایتـا بـه متقاضیـان اعـام میشـود و ضـروری
اسـت متقاضیـان محترم در کانـال ایتا مرکز به
آدرسhttps://eitaa.com/borhan_jz
عضو شـوند.

با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئوکنفرانس انجام شد:

افتتاح  16طرح شرکت توزیع برق اصفهان
در قالب پویش «هر هفته الف ب ایران»

شـانزده طـرح شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان در قالـب پویش ” هر
هفتـه الـف ب ایـران “ با حضور ویدئو کنفرانسـی وزیر نیـرو همزمان با
 ۳۱اسـتان در کشـور افتتاح شد.
در اولــین هفته پـویش سال  ،۱۴۰۰درمجموع  ۱٦طرح شرکت توزیع
بــرق اسـتان اصفهـان همزمان با سـایر طرحهـای شـرکتهای توزیع
بـرق کشـور با حجم سـرمایه گذاری یـک میلیـارد و  ٦7۵میلیون ریال

اجرای عملیات اصالح و توسعه
شبکه آب در شهر میانرود دزفول
وحیـدی فر-اهواز:مدیر آبفـا منطقه دزفول از اجرای عملیـات پروژه اصاح
و توسـعه شـبکه آب جهـت رفـع مشـکل افت فشـار آب میانرود خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب خوزسـتان ،مصطفـی
اسـماعیل سـالم در اینبـاره گفـت:در راسـتای خدمت رسـانی به سـاکنان

کاهش ارزبری  210میلیون یورویی
با داخلیسازی قطعات
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو در سـالهای  ۹۸و  ۹۹و شـرایط سـخت
تحریـم ،بـا اجـرای پروژههای مختلـف و برگـزاری میزهای سـاخت داخل
توانسـت در مجمـوع ۲۱۰میلیـون یـورو کاهـش ارزبـری را محقـق کنـد.
بـه گزارش بازار بـه نقـل از ایـران خـودرو ،شـرکت طراحـی مهندسـی و
تامیـن قطعـات ایرانخـودرو (سـاپکو) در ایـن مدت بـا اجـرای  ۱۳۵پروژه
داخلیسـازی قطعـات و مجموعههـای خـودرو و اجـرای پروژههـای بهینه
سـازی طراحـی  ۲۱۰میلیون یـورو کاهـش ارزبری محقق کرده اسـت .در
حـوزه قالـب و ابـزار خـودروی تـارا نیـز ایرانخـودرو موفق به سـاخت دو
هـزار دسـت قالـب و ابـزار به وزن سـه هـزار تن با صرفـه جویـی ارزی ۲۲
میلیون دالر شـده اسـت.این شـرکت در دو سـال اخیر ،با توسعه همکاری
با شـرکتهای دانشبنیـان ،صنایع دفاع و هوافضا ،توانسـته از ظرفیتهای
موجـود در ایـن نهادهـای توانمنـد بهرهبـرداری کـرده و بخشـی از اهداف
توسـعه سـاخت داخـل خـود را از طریـق آن محقـق کند.درحـال حاضـر،
سـاپکو  ۱۳۱پـروژه بـا شـرکتهای دانش بنیـان با ظرفیـت قـرارداد هزار
میلیـارد تومـان و کاهش ارزبری سـاالنه  ۱۵۰میلیـون دالر و همچنین ۲۱
پـروژه بـا صنایـع دفاع با هـدف  ۳۳میلیون یـورو کاهش ارزبری سـاالنه را
دنبال میکند ۲۳.تفاهم نامه شـرکت سـاپکو با سـازمان هوا فضای سـپاه
نیـز بخشـی از پـروژه هایی اسـت که با ظرفیـت قـرارداد دو هـزار میلیارد
تومـان و کاهـش ارزبـری سـاالنه  ۴٦میلیـون دالر در حال پیگیری اسـت.

به بهره برداری رسـید.این طرحها در  ۲۳شهرسـتان اسـتان اصفهان از
جمله سـمیرم ،شـهرضا ،دهاقان ،کاشـان و آران بیدگل ،خمینی شـهر،
نجـف آبـاد ،برخـوار و فاورجان به بهره برداری رسـید.
طرحهـای “سـاخت و سـاز” و “سـاز و کار” افتتاحـی ایـن شـرکت در
محورهـای تامیـن بـرق ،اصـاح و بهینـه سـازی شـبکههای شـهری،
کاهـش تلفـات انـرژی الکتریکی ،ایجـاد قدرت مانـور ،توسـعه و بهبود
سـامانههای روشـنایی معابـر ،تعویـض کنتـور و کاهـش پیک اسـت.
همچنیـن هشـت مـورد از ایـن طرحهـا بـا حجـم سـرمایه گـذاری
٦۴۸هـزار و  ۵۳۵میلیـون ریالـی در زمینـه تامیـن بـرق ،توسـعه فیدر
جدیـد ،ایجـاد قـدرت مانـور و توسـعه و بهبود شـبکه روشـنایی معابر،
کاهـش پیـک و دیسـپاچینگ در شهرسـتان اصفهـان به بهـره برداری
رسید.
در پایـان مراسـم نخسـتین هفتـه پویـش هرهفتـه الـف ب -ایـران،
اسـتان اصفهـان در ارزیابی شـاخصهای کلیدی شـرکتهای توزیع در
سـال  ۹۹موفـق بـه دریافت لـوح تقدیـر و تندیس در حـوزه طرحهای
همـا ،سـمن ،چـاوش و اصـاح ولتـاژ شـبکه ،کاهـش تلفـات و تدوین
برنامههـای  ۰۹۹شـد .پنـج طـرح بزرگ شـبکه توزیع نیـروی برق در
سـطح ملـی ،در قالب هشـت هزار و ۱۴۲طرح توسـعه ،احـداث ،اصاح
و بهینـه سـازی شـبکه بـرق در  ۳۱اسـتان ،بـا حجـم سـرمایهگذاری
۲هـزار و  ۹۰۰میلیـارد تومـان افتتاح شـد.
شـهر میانرود عملیات اصاح و توسـعه شـبکه آب جهت رفع مشـکل افت
فشـار آب شـرب در این شـهر اجرایی شـد.وی با اشـاره به اینکه در اجرای
ایـن پـروژه  ۳۰۰متـر لولـه گـذاری از نوع پلـی اتیلن طی یک هفتـه اجرا
شـد ،اظهـار داشـت:در ایـن عملیـات بالغ بـر  ۱۵انشـعاب غیرمجـاز قطع
و مشـکل  ۳۵درصـد از مناطقـی از شـهر میانـرود کـه بـا افـت فشـار آب
مواجهـه بودنـد  ،بر طرف شـد.مدیر آبفـا منطقه دزفـول در خاتمه با تقدیر
از ریاسـت ،پرسـنل آبفـا میانـرود و همچنیـن همکاری شـورا و شـهرداری
ایـن شـهر تصریح کـرد :با این اقـدام  ،امـکان واگذاری  ۲۵انشـعاب جدید
بـه سـاکنان جهـت بهره مندی از آب شـرب بهداشـتی تامین شـد.
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بازسازی تاسیسات آبرسانی بندرامام خمینی(ره) به منظور
پایداری شبکه آب شرب
وحیـدی فر-اهواز:رئیـس اداره آبفـا بندرامام خمینـی (ره) گفت :عملیات
بازسـازی سـه پمـپ آب در شـهر بندرامـام خمینـی (ره) بـا هـدف بـه
روزرسـانی و اسـتاندارد سـازی تاسیسـات آبرسـانی انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت آب و فاضـاب خوزسـتان ،جهانگیر
نیـک نـژاد بـا اشـاره بـه این که این شـهر یـک ایسـتگاه پمپاژ آبرسـانی
دارد ،اظهـار کـرد :در راسـتای افزایـش خدمـت رسـانی بـه شـهروندان،
اورهـال تاسیسـات آبرسـانی از نیمـه دوم سـال گذشـته آغاز شـد.
وی  ،تعمیـر و تعویـض بلبرینـگ هـا و بازسـازی کامـل پمپ هـای -۴۰
 ۲۵۰آبرسانی،
تعمیـر الکتروموتورهـای  ۱۳۲کیلـو وات ،رفـع لـرزش الکتروموتورهـا،
تعمیـر و تراشـکاری چـک والوها ،تعویـض و خریداری  ۹عـدد فن داخل
درایـور تابلوهـا و تعویـض و بازسـازی قطعـات برقـی معیـوب را از جمله
اقدامـت در راسـتای اورهـال تاسیسـات آبرسـانی این شـهر عنـوان کرد.
نیـک نـژاد بازسـازی  ۳عـدد تابلـو و یـک عـدد درایـور بـه طـور کامـل،
تعویـض سیسـتم لولـه کشـی دسـتگاه کلرزنـی بطـور کامـل  ،نصـب
یکدسـتگاه کلرزنـی جدیـد  ۱۰کیلـووات و افزایـش سیسـتم کلرزنی به
 ۳عـدد (یکعـدد در مـدار و دو عـدد بـه حالـت یدکـی و آماده بـه کار را
از دیگـر اقدامـات اداره متبوعـش در بـه روزرسـانی و اسـتاندارد سـازی
تاسیسـات آبرسـانی ایـن شـهر بیـان کرد.
رئیـس اداره آبفـا بندرامـام خمینی (ره) افـزود :برای اجـرای این اقدامات
هزینـهای معـادل یـک میلیـارد و پانصد میلیـون ریال از محـل اعتبارات
جاری اداره صرف شـده اسـت.

نیـک نـژاد تاکیـد کـرد :بـا اجـرا و اتمـام ایـن عملیات کـه از نیمـه دوم
سـال گذشـته آغـاز و تـا پایـان اسـفند ماه بـه طـول انجامیـد ،تمامی ۳
عـدد پمپهای آبرسـانی پمپاژ موجـود در ایـن اداره در وضعیت مطلوب
و مطابـق بـا اسـتاندارد در مـدار بهره بـرداری قـرار گرفتند.

جریمه مالیاتی برای متخلفان سود بانكی
از آنجـا کـه همـواره بانکهـا از سـودهای بانکـی تمکیـن نمیکننـد ،در
ایـن زمینه وزیـر امور اقتصـادی و دارایی جریمه مالیاتی بـرای بانکهای
متخلف در نظر گرفته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،همـواره بانکهـا بـه تخلف در سـود متهم میشـوند
بـه ایـن صـورت که آنهـا معموال مصوبات شـورای پـول و اعتبـار درباره
سـود سـپردهها و تسـهیات را دور میزدند و سـودهای باالتر از نرخهای
مصوب دریافت میکنند .در طول سـالهای گذشـته سـعی شـده اسـت
تـا بـا این تخلـف بانکهـا برخـورد شـود امـا متاسـفانه تاکنون کارسـاز
نبـوده اسـت.در ایـن راسـتا ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی بـه  ۱۲مدیر
عامـل بانـک زیـر مجموعـه خـود اعـام کـرده اسـت :بـا توجه بـه لزوم
حمایـت از تولیـد در راسـتای تحقق شـعار سـال و پیرو تاکیـدات قبلی،
بانکهـا موظـف بـه رعایـت دقیـق نرخهـای سـود سـپرده و تسـهیات
مصـوب شـورای پـول و اعتبـار هستند.دژپسـند بـه بانکها اخطـار داده

اسـت کـه نرخهـای باالتـر از نرخهـای مصـوب شـورای پـول و اعتبـار
جـز هزینههـای قابـل قبـول مالیاتـی محسـوب نمیشـوند و سـازمان
امـور مالیاتـی را مطابـق گـزارش سـازمان حسابرسـی موظـف بـه انجام
اقـدام مـورد نظـر دانسـته اسـت.این در حالی اسـت کـه وزیـر اقتصاد در
جدیدتریـن اظهارات خـود درباره احتمال تغییر در نرخ سـود بانکی بیان
کـرده کـه تغییر این متغییـر اقتصادی با توجه به شـرایط طبیعی اسـت
امـا ایـن امـر باید مورد بررسـی بیشـتری قـرار گرفتـه و به تدریـج انجام
شـود.حال ،عبـاس معمارنـژاد -معـاون امـور بانکـی وزیر اقتصـاد  -اعام
کـرده اسـت که سـود مصـوب برای سـپردههای یـک سـاله  ۱٦درصد و
دو سـاله  ۱۸درصد اسـت ضمن اینکه سـقف سـود تسـهیات  ۱۸درصد
تعییـن شـده اسـت.طبق گفتـه وی ،بـه میزانی که بانکها سـود بیشـتر
از نـرخ مصـوب پرداخـت کننـد عـاوه بر اینکه به صاحب سـپرده ،سـود
پرداخـت کردهانـد مشـمول پرداخـت مالیـات هم میشـوند.

جایگاه دانشگاه قم
در میان دانشگاههای جامع کشور ارتقا یافت
حجت االسام والمسلمین دکتر سعید فراهانی فرد:
اخیـرا رتبـه بنـدی مربـوط بـه فعالیت هـای علمـی دانشـگاه قم بین
دانشـگاه هـای جامـع کشـور ۲۴ ،بوده اسـت.
امسـال ،دانشـگاه قـم در شـاخص فنـاوری و نـوآوری رتبـه  ۱۴را اخذ
کرد.
تعـداد اختراعـات ثبـت شـده ،شـرکت هـای دانـش بنیـان ،مسـئله
کارآفرینـی ،فنـاوری ،ارتبـاط بـا صنعـت و جامعـه مجموعـا مولفـه های
شـاخص فنـاوری و نـوآوری را تشـکیل مـی دهـد.
دانشـگاه قـم بـا یـک جهـش فـوق العـاده در فعالیتهـای بینالمللی
توانسـت رتبـه  ۱۵را کسـب کند.

موافقت مجلس با اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
نماینـدگان مجلـس جهـت تأمین نظر شـورای نگهبـان با اصـاح قانون
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز موافقـت کردند.
بـه گزارش بازار بـه نقـل از خانـه ملـت ،نماینـدگان در نشسـت علنـی
دیروز(یکشـنبه  ۲۲فروردیـن ماه) مجلس شـورای اسـامی جهت تأمین
نظـر شـورای نگهبان بـا اصاح قانون مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز موافقت
کردند.
در مـاده یـک اصاحـی ایـن الیحـه آمـده اسـت ،با توجـه بـه اظهارنظر

رئیـس محتـرم قـوه قضائیـه طـی نامـه شـماره ۹۰۰ /۱۱۳7۲۴ /۱۰۰
مـورخ  ۱۳۹۹ /۰٦ /۳۱مبنـی بـر اعمـال و رعایـت نظـرات آن قـوه در
مصوبه مورخ  ۱۳۹۹ /۰۲ /۲۹مجلس شـورای اسـامی در مورد «الیحه
اصـاح قانـون مبارزه با قاچـاق کاال و ارز» ،ایراد شـورای نگهبان مبنی بر
عـدم رعایـت بنـد  ۲اصـل  ۱۵۸قانون اساسـی ،مرتفع میشـود.
همچنیـن نماینـدگان با اصاح مـواد  ۱7 ،۱٦ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،٦ ،۵ ،۴ ،۲و
 ۱۸قانـون مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز موافقت کردند.
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رالی تورمی این بار با مالیات
دکتر شیرین نوری

دولــت بــرای افزایــش درآمدهــای مالیاتــی خــود نــه از فرارهــای مالیاتــی جلوگیــری
میکنــد؛ نــه پایههــای مالیاتــی را گســترش میدهــد و نــه بــا جدیــت بیشــتری موضــوع
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه را پیگیــري مــي کنــد و در عــوض بــا افزایــش مالیــات بــر
ارزش افــزوده فشــار را بــر کارکنــان و بنگاههــا افزایــش داده و بــا طرحهایــی کــه مصــوب
میکنــد ،جــاده را بــرای معافیــت مالیاتــی ثروتمنــدان بازمیکنــد بطوریکــه در خبرهــا
شــنیدیم کــه مناطــق آزاد تجــاری  -صنعتــی در ســال  ۱۴۰۰مشــمول پرداخــت مالیــات بــر
ارزش افــزوده خواهنــد شــد.و ایــن در حالــي اســت افزایــش نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده
در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی و شــیوع پاندومــي کرونــا کــه خــودش فشــار اقتصــادی
را بــه نوعــی بــر مــردم مضاعــف کــرده اســت ســبب مــي شــود هــر گونــه افزایــش در
نرخهــای مالیاتــی منجــر بــه افزایــش قیمتهــا شــود و در نهایــت نیــز منجــر بــه افزایــش
تــورم میشــود و رالــي تورمــي همچنــان بــه مســیر خــود در اقتصــاد ایــران ادامــه خواهــد
داد.فرامــوش نبایــد کــرد کــه مــردم کشــور مــا نشــان دادهانــد کــه بــه دولــت و تصمیمــات
آن اعتمــاد دارنــد و همــواره احســاس مــی کننــد کــه دولــت صداقــت دارد ،امــا زمانــی کــه
تصمیمــات اقتصــادی مکــررا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود اقتصــادی اشــتباها اجــرا شــود
و پیامهــای متضــاد از سیســتم ظهــور و بــروز پیــدا میکنــد ،وضعیتــی بحرانــی پیــش
خواهــد آمد.فرامــوش نکنیــم کــه اقتصــاد زمانــی مقــاوم خواهــد بــود کــه اوال امنیــت غذایــی
افــراد جامعــه تامیــن شــود و ثانیــا بــا حمایــت از کارافرینــان و بنگاههــای کســب و کار
همچــون کاهــش مالیاتها،ارایــه وام بــدون بهــره و ســایر مــوارد بتــوان شــرایط را در جهــت
رشــد اقتصــادی همــوار کــرد.

اخبار کوتاه

امهال تسهیالت کرونا نمایشی است؟

معــاون گردشــگری کشــور از تمدیــد امهــال بازپرداخــت تســهیات کرونــا تــا پایــان
شــهریورماه ســال  ۱۴۰۰خبــر داده اســت؛ درحالــی کــه بنــا بــر اظهــارات بســیاری
از فعــاالن گردشــگری و هنرمنــدان صنایــع دســتی ،بانکهــا نســبت بــه امهــال
بازپرداخــت وام کرونــا تــا کنــون ســلیقهای عمــل کــرده و بــه مصوبــات ســتاد ملــی
کرونــا و هیــأت دولــت متعهــد نبودهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سررســید بازپرداخــت وام کرونــا کمتــر از  ۱۰روز دیگــر
بانکــی
فرامیرســد .ولــی تیمــوری اینــک خبــر داده کــه بازپرداخــت تســهیات
ِ
حــوزه گردشــگری کــه در قالــب بســتههای حمایتــی دوگانــه در ســال گذشــته
پرداخــت شــده بــود ،تــا پایــان شــهریورماه امســال تمدیــد شــده اســت .او گفتــه که
امهــال مالیــات و حــق بیمــه کارفرمایــی نیــز در حــال پیگیــری اســت.
بــا ایــن وجــود ،فعــاالن گردشــگری بــه ایســنا میگوینــد :امهــال بازپرداخــت ایــن
تســهیات تــا کنــون از ســوی بانکهــا بهدرســتی اجــرا نشــده اســت و بیشــتر آنها
مشــمول جریمــه دیرکــرد و بدهکارتر شــدهاند.
نخســتین بســته حمایتــی صنعــت گردشــگری برای جبــران خســارت ویــروس
کرونــا در  ۱۱فروردینمــاه ســال  ۱۳۹۹تصویــب شــد .ایــن بســته شــامل امهــال
ســهماهه مالیــات ،اعــم از مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر ارزشافــزوده ،تعویــق
ســهماهه بازپرداخــت اقســاط تســهیات بانکــی ،امهــال پرداخــت  ۲۳درصــد حــق
بیمــه کارفرمایــی پرســنل شــاغل در واحدهــای گردشــگری ،تعویــق پرداخت قبوض
حاملهــای انــرژی (آب ،بــرق ،گاز) بــه مــدت ســه مــاه و پــس از آن بــه صــورت
اقســاطی ،امــکان اســتفاده از اوراق ســرمایه در گــردش طــرح «گام» (گواهــی اعتبــار
مولــد بــا هــدف تامیــن نقدینگــی بنگاههــای مالــی بــدون افزایــش تــورم و امــکان
اســتفاده از تســهیات بانکــی (از  ٦تــا  ۱٦میلیــون تومــان) بــا نــرح  ۱۲درصد بــود.
بنــا بــه گفتــه فعــاالن گردشــگری ،بندهــای حمایتــی ایــن بســته در زمــان خــود
درســت اجــرا نشــدند .حتــی بســیاری موفــق بــه دریافــت تســهیات بانکــی نیــز
نشــدند .بیشــتر بانکهــا در اوایــل اجــرای ایــن مصوبــه از وجــود چنیــن دســتوری
اظهــار بیاطاعــی میکردنــد .برخــاف ایــن مصوبــه ،بــرق بعضــی از اقامتگاههــا
بــه علــت بدهــکاری نیــز قطــع و مالیاتهــا مشــمول جریمــه شــد .تشــکلهای
گردشــگری موضــوع امهــال نشــدن هزینههــای آب و بــرق ،بیمــه حــق کارفرمایــی
و مالیــات را بارهــا بــه وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی،
نماینــدگان مجلــس و رییسجمهــور اطــاع دادنــد ،ولــی جــز در برخــی شــهرها و
در مواردی ،مشــکل حــل نشــد.
 ۱۵مهرمــاه  ،۹۹علــی ربیعــی ـ ســخنگوی دولــت ـ خبــر داد کــه هیأت دولــت و
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا پرداخــت تســهیات جدیــد بــه بخــش گردشــگری
بــا توجــه بــه آســیب گســترده آن موافقــت کــرده اســت .بــه گفتــه او ،بازپرداخــت
تســهیات بانکــی کــه قبــا دریافــت شــده بــود تــا پایــان ســال  ۱۳۹۹امهــال شــد.
پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی ســال  ۹۹و هزینــه آب ،بــرق و گاز ســال ۹۹
و هزینههــای مالیاتــی سررســید ســال  ۹۹تــا پایــان ســال نیــز امهــال شــد .رقــم وام
هــم از حداقــل  ۱٦میلیــون تومــان تــا  ۹۰۰میلیــون تومــان وام بانکــی بــا نرخ ســود
 ۱۲درصــد بــا دوره تنفــس شــش مــاه تعییــن شــد.
دو روز بعــد ،بــه دنبــال ادامــه کارشــکنی بانکهــا و برخــی ادارههــای مالیاتــی و
آب و بــرق و  ...معــاون گردشــگری بــا توجــه بــه مصوبــه جدید تاکیــد کرد :هیــچ
دســتگاه دولتــی یــا عمومــی تــا پایــان ســال نبایــد بــرای گرفتن طلــب یــا هزینهای
بــه ســمت فعــاالن گردشــگری بیایــد.
امــا اظهــارات فعــاالن گردشــگری خــاف نفــوذ آن تاکیــد را نشــان میداد و مشــکل
قطعــی بــرق ،جریمــه دیرکــرد مالیــات و بیمــه حــق کارفرمایــی همچنــان بــه
قوت خــود پابرجــا بــود.
در آبانمــاه  ،۹۹بــه دنبــال بدقولــی و برخوردهــای ســلیقهای بانکهــا در پرداخــت
تســهیات حمایتــی کرونــا و ســایر دســتگاهها وزیر میراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی در نامــهای ،مصوبــه ســتاد کرونــا را بــه همــه اســتانداران ابــاغ
کــرد و معــاون گردشــگری وی نیــز گفــت کــه اجــرای آن در تمــام اســتانها آغــاز
شــده اســت.
بــا ایــن وجــود ،بســیاری از فعــاالن گردشــگری و هنرمنــدان صنایــع دســتی از
دریافــت ایــن تســهیات بیبهــره بودنــد و بــا انــکار بانکهــا نســبت به وجــود
چنیــن دســتورالعمل یــا بخشــنامهای مواجه شــدند .گروهــی هــم کــه موفــق بــه
دریافــت تســهیات شــدند بــه ایســنا گفتنــد کــه یــک مــاه پــس از دریافــت وام،
بازپرداخــت تســهیات را آغــاز کردهانــد؛ چــرا کــه بــه اســتناد اخطار بانکهــا،
مشــمول جریمــه دیرکــرد در پرداخــت اقســاط شــده و بــرای ضامنهــا مشــکاتی
پیــش میآمــد.در آذرمــاه  ۹۹بــا وجود دوبــار ابــاغ و یــادآوری مصوبــه بســته
دوم حمایــت از صنعــت گردشگری ،جلســهای در کمیتــه اقتصــادی ســتاد ملــی
کرونــا بــرای تفهیــم و رفــع ابهــام بانکهــا ،ســازمانهای امور مالیاتــی و تامیــن
اجتماعــی و وزارت نیرو برگــزار شــد و دوبــاره بخشــنامهای از ســوی معــاون
اقتصــادی رییسجمهــور و رییــس بانــک مرکــزی ابــاغ شــد ،امــا بیشــتر بانکهــا و
آن ســازمانها بعــد از گذشــت یــک ســال ،کمــاکان بــر رونــد قبلــی باقــی ماندهانــد
و وجــود چنیــن بخشــنامههایی را بهویــژه بــرای امهــال بازپرداخــت تســهیات
بانکــی انــکار میکننــد و تاسیســات گردشــگری ،هنرمنــدان و مراکــز تولیــد صنایــع
دســتی همچنــان بــا مشــکاتی چــون تهدیــد بــرای قطعی بــرق ،جریمه تســهیات
بانکــی ،مالیــات و بیمــه حــق کارفرمایــی مواجهانــد و بــا اینکــه دســتورات از ســوی
ســتاد ملــی کرونــا «الزم االجــرا» تلقــی شــده ،امــا هنوز برخوردهــای ســلیقهای را
شــاهدند .بــه نظــر میرســد حتــی مصوبههــا و بخشــنامههای باالدســتی در برخــی
دســتگاهها از جملــه بانکهــا تــا کنــون کارســاز نبــوده اســت.

تور ترکیه «رسما» ممنوع؛ پرواز و هتل برقرار
پــس از گذشــت چهــار روز از ابــاغ مصوبــه
ممنوعیــت تــور ترکیــه ،آژانسهــای
مســافرتی از تبلیــغ تــور و فــروش گشــت
ترکیــه رســما منــع شــدند ،امــا فــروش بلیــت
پــرواز و ســایر خدمــات مســافرتی ترکیــه
متوقــف نشــده اســت.به گــزارش ایســنا،
ســخنگوی وزارت کشور سهشــنبه ۱7
فروردینمــاه ،از تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه
بــا کرونــا دربــاره اعمــال محدودیــت در
ترددهــای مســافرتی بــا کشــور ترکیه خبــر
داد و گفــت کــه وزارت میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری لغــو تــور ترکیه
را فــورا ً بــه کلیــه شــرکتهای گردشــگری
ابــاغ کنــد .آژانسهــای مســافرتی تــا پایــان
روز هفدهــم فروردینمــاه ،بــا وجــود «قیــد
فوریت» دســتوری در ایــن راســتا دریافــت
نکردنــد و حتــی اعــام شــد کــه فــروش
خدمــات ســفر بــه ترکیــه بــدون ممانعــت
ادامــه داشــته باشــد.
تصمیــم کمیتــه امنیتــی اجتماعــی و
انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بــرای
لغــو تورهــای ترکیــه بــه دنبــال درخواســت
وزیــر بهداشــت نیــز درحالــی صــورت گرفــت
کــه پروازهــای ایــن مســیر بــدون محدودیــت
برقــرار مانــد ،هرچنــد قــرار شــد هــال احمــر
کنتــرل شــدیدتری در مرزهــای مشــترک
ایــران و ترکیــه داشــته باشــد.
پیگیریهــای ایســنا نشــان میدهــد ایــن

دســتور در روز هفدهــم فروردینمــاه بــه
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی رســیده و مســؤول مربوطــه
نیــز میگویــد کــه همــان روز هم بــه
اســتانها و تشــکلهای گردشــگری ابــاغ
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،تــا روز هجدهــم
فروردینمــاه دفاتــر خدمات مســافرتی
میگفتنــد دســتوری در ارتبــاط بــا
ممنوعیــت تــور ترکیــه دریافــت نکردهانــد،
هرچنــد در آژانسهــا تــوری بــه نــام ترکیــه
وجــود نــدارد و خدمــات آن بــه صــورت
بلیــت و هتــل و معمــوال بــدون گشــت
عرضــه میشــود.در روز چهارشــنبه هجدهم

فروردینمــاه ،ســرانجام از اداره کل میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی اســتان
تهــران بخشــنامهای بــه صــورت مکتــوب
بیــرون آمد کــه بــا توجــه بــه مصوبــه
قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی کرونــا بــا
موافقــت رییسجمهــور ،دســتور ممنوعیــت
هرگونــه تبلیــغ و برگــزاری تــور (گشــت)
مســافرتی و گردشــگری بــه مقصــد ترکیــه
تــا اطــاع ثانــوی را بــه تمــام تشــکلهای
مرتبــط بــا دفاتــر خدمــات مســافرتی و
آژانسهــای گردشــگری ابــاغ کــرده بــود.
پیــرو همیــن دســتور ،انجمــن صنفــی دفاتــر
خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی

ایــران شــنبه  ۲۱فروردینمــاه بخشــنامه
کــرد :بــا توجــه بــه لغــو نشــدن پروازهــا
در ایــن مســیر (ترکیــه) و نیــاز مســافران
بــه خدمــات اقامتــی و ترانســفر در کشــور
مذکــور ،دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی
و جهانگــردی بــه منظــور جلوگیــری از
ســرگردانی مســافران در مقصــد ،مجــاز بــه
فــروش خدمــات مــورد نیــاز ایشــان اعــم
از هتــل و ترانســفر فرودگاهــی بــوده و از
هرگونــه تبلیــغ و فــروش گشــت و تــور امتناع
کنند.یونــس دقیقکیــا ـ رییــس انجمــن
شــرکتهای هواپیمایــی ـ نیــز تاییــد کــرده
کــه پروازهــای ترکیــه همچنــان برقــرار اســت
و تنهــا تورهــای گردشــگری لغــو شــدهاند و
بیشــتر پروازهایــی کــه در ایــن مســیر انجــام
میشــود ،جنبــه تجــاری دارد.
او دربــاره اســترداد هزینه تورهــای لغوشــده
و پیــرو درخواســت انجمــن صنفــی دفاتــر
خدمــات مســافرتی ایــران بــرای اعمــال
شــرایط فوقالعــاده و فورسمــاژور گفتــه
اســت :هزینه بســتههای ســفر کــه
آژانسهــای مســافرتی ارائــه میکننــد بــه
مســافران بازگردانــده میشــود و بســیاری
از آن هتلهــا هــم گارانتــی بــرای برگشــت
دارنــد و بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه
در خــود ترکیــه ایجــاد شــده ممکــن اســت
تورهــای گردشــگری مجــوز خــود را تمدیــد و
یــا مبالــغ آن را اســترداد کننــد.

آغاز فصل نهایی کاوش معبد «الئودیسه»
طی چند روز آینده

شیرینترین موزه ایران
در یزد

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی شهرســتان نهاونــد
گفــت :فصــل نهایــی کاوش معبــد الئودیســه طــی چنــد روز آینــده آغــاز میشــود.
محســن جانجــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :کاوش معبــد الئودیســه دو
بخــش دارد و قــرار اســت در حســینیه دوخواهــران فعالیــت کنیــم و بــا توجــه بــه
اینکــه یــک ضلــع دیــوار آن تــرک برداشــته ،دیــوار بایــد تخریــب ،مقــاوم ســازی و
رفــع خطر شــده ســپس کار کاوش آغــاز شــود.وی اضافــه کــرد :پیمانــکار اقدامــات
ضــروری دیــوار مشــخص شــده و در حــال عقــد قــرارداد اســت و بــه محــض دریافت
مجــوز کاوش ،در روزهــای آینــده عملیــات آغــاز میشــود ،به عبــارت دیگــر عم ـ ً
ا
فرآینــد کاوش الئودیســه طــی دو یا ســه روز دیگــر آغــاز میشــود.رئیس اداره میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دستی شهرســتان نهاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه مانند
فصــل گذشــته خــود سرپرســتی تیــم کاوش را بــر عهده خواهم داشــت ،خاطرنشــان
کــرد :اعتبــار فصــل نهایــی کاوش معبــد الئودیســه  ۳۰۰میلیــون تومــان اســت.
جانجــان در ادامــه مطــرح کــرد :شهرســتان نهاونــد  ۲٦۴اثــر تاریخــی دارد کــه طــی
دو ســه ســال اخیــر یــک یــا دو بــار مرمــت ،اســتحکام بخشــی و مقاوم ســازی شــده
انــد و خوشــبختانه در حــال حاضــر از وضعیــت خوبــی برخــوردار هســتند.رئیس
اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دستی شهرســتان نهاونــد در پایــان
بیــان کــرد :خوشــبختانه بنایــی کــه نیــاز اضطــراری بــه مرمــت داشــته باشــد ،در
شهرســتان نهاونــد وجــود نــدارد امــا فازهــای دیگــری از مرمــت بناهــا هســت کــه
هــر زمــان اعتبــار باشــد ،انجــام میدهیــم.

ایســنا /یزد یکــی از برندهــای خــاص کشــور در حــوزه تولیــد انــواع شــیرینیهای ســنتی اســت
کــه بعضـاً آوازه برخــی از شــیرینیهایش در دیگــر کشــورها شــنیده میشــود امــا تاکنون مــوزهای
بــا ایــن عنــوان نداشــته و امــروز متولیــان شــیرینی در یــزد نویــد راه انــدازی مــوزهای متفــاوت از
شــیرینترین ســوغات یــزد را میدهنــد.در جهــان روزهــای متعــددی بنــام شــیرینیهای مختلــف
و انــواع خوراکــی وجــود دارد ،از روز «کیــک مــاه» مخصــوص چینیهــا گرفتــه تــا روز جهانــی
«کیــک شــکاتی» و ســایر انــواع شــیرینی کــه فرصتــی بــرای توجــه بیشــتر به شــیرینیها شــده
اســت.ایران هــم کشــوری بــا ظرفیتهــای بینظیــر از تنــوع در شیرینیهاســت ولــی هنــوز بــا
گذشــت ســالیان دراز و وجــود ریشــههای فرهنگــی و تاریخــی خوراکیهــا در زندگــی مردمانــش
بــه ایــن ظرفیتهــا بــه عنــوان یــک جاذبــه بــرای گردشــگران توجــه چندانــی نداشــته اســت.
در ایــن میــان ،یــزد یکــی از اســتانهای مطــرح کشــور در صنعــت شیرینیســازی اســت کــه
آوازه شــیرینیهایش از مرزهــای جغرافیایــی ایــران نیــز گذشــته بــه طــوری کــه یــزد در بســیاری
از کشــورها بــا شــیرینیهایش شــناخته میشود.ســوغات شــیرین یزدیهــا کــه بســیاری را بــرای
تهیــه انــواع مرغــوب و مطلــوب برندهــای متعــددش حتــی بــه یــزد میکشــاند ،نــه تنهــا از نظــر
مــزه متفــاوت و خــاص بلکــه از نظــر فرهنــگ و قدمــت نیــز بــا اصالــت اســت بــه نحوی کــه همراه
بــا طعــم شــیرین آن ،فرهنــگ زحمــت و کارآفرینــی آن نیــز توســط هــر خریــداری ،چشــیده
میشــود.با تمــام ایــن اوصــاف هنــوز ظرفیــت شــیرینی یــزد کــه از ســال پیــش بــرای ثبت شــدن
آن در فهرســت آثــار ناملمــوس اهتمــام شــده ،در بســتر یــک قــاب و ویتریــن فرهنگــی و در قالــب
مــوزه بــه گردشــگران ارائــه نشــده اســت و جســته و گریختــه ،افــراد محــدودی از قدمــت ،نــوع
پخــت و تهیــه و ســایر ویژگیهــای شــیرینیهای پرطرفــدار یــزد مطلــع هســتند.

ورود محمولههای واکسن
به معنی فراوانی واکسن نیست
رئیــس کمیســیون امــور داخلــی و
شــوراهای مجلــس بــا بیــان ایــن کــه
هنــوز خبــری از فراوانــی واکســن نیســت،
توجــه جــدی دولــت بــه مشــاغل
آســیبدیده خصوصــاً گردشــگری را
در قبــال تعطیلیهــای ایجــاد شــده،
ضروری میداند.
«محمدصالــح جــوکار» در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ایســنا به دنبــال مطالبــه عمومی
در خصــوص تزریــق واکســن عمومــی
کرونــا ،اظهــار میکنــد :محمولههایــی
از کشــورهای دیگــر ماننــد روســیه و هنــد
وارد کشــور شــدند امــا هنــوز ایــن مســئله
بــه معنــای فراوانــی واکســن نیســت و
براســاس اولویتبنــدی ،کادر درمــان و
ســپس گروههــای پرخطــر واکسیناســیون
میشــوند.وی بــا بیــان ایــن کــه واکســن

ایرانــی نیــز در حــال ســیر رونــد تمامــل
خــود اســت ،میگویــد :ایــن واکســن
نیــز تــا اواخــر خــرداد مــاه مــورد اســتفاده
قــرار میگیرد.ایــن مســئول بــا اشــاره بــه
عملکــرد نامطلــوب ســتاد ملــی کرونــا در
ایــام نــوروز ،تصریــح میکنــد :نبایــد اجــازه
مســافرتها از ســوی ایــن ســتاد داده
میشــد چــرا کــه تبعــات ســفرهای داخلی
و خارجــی جــدی بودنــد و ایــن ســتاد باید
در بســتهای از تصمیمــات ،منجــر بــه قطع
زنجیــره شــیوع کرونــا میشــد.وی اضافــه
میکنــد :دولــت ســختگیریهای ســال
گذشــته را در ســال  ۱۴۰۰اعمــال نکــرد
و ایــن زنجیــره قطــع نشــد ،در غیــر ایــن
صــورت دچــار مشــکل نمیشــدیم
امــا حــاال دولــت بایــد بــا کمــک بــه
مشــاغل آســیب دیــده ،ایــن موضــوع
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در شهرستان سلسله

ایســنا /فرمانــده یــگان حفاظــت میراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی لرســتان از توقیــف یــک دســتگاه خــودروی
ســواری پرایــد حامــل اشــیا تاریخــی در حومــه منطقــه هنــام

را جبران کند.
لزوم حمایتهای دولت از گردشگری
آسیب دیده
این مســئول بــا تاییــد ســفرهای خانوادگی
و خــارج از پروتــکل و اقامتهــای غیرمجاز،
بــه آســیب دیدگــی صنعــت گردشــگری
اشــاره میکنــد و میگویــد :بیــش از
یــک ســال و نیــم از رکــود و تعطیلــی
صنعــت گردشــگری میگــذرد لــذا بایــد
حمایتهــای دولــت بــرای ایــن صنعــت
تشــدید شــود و فشــار موجــود بــر هتلهــا،
بومگردیهــا و ســایر بخشهــای ایــن
صنعــت آســیب دیــده کاهــش پیــدا کنــد.
جــوکار بــا اشــاره بــه ایــن کــه
دســتگاههای خدماترســان و بانکهــا
بایــد از فشــارهای خــود بکاهنــد ،بیــان
میکنــد :دولــت بایــد جدیتــر فشــارهای

وارده بــر بخشهــای آســیبدیده از کرونــا
ماننــد گردشــگری را بــه دســتگاههای
خدماترســان تفهیــم کنــد تــا تــداوم ایــن
وضعیــت بــه شکســت بیــش از پیــش ایــن
بخشهــا منجــر نشــود.وی بــا اشــاره بــه
ایــن کــه دولــت در قبــال تعطیلیهــای
ایجــاد شــده بایــد مشــاغل آســیب دیــده
را بــه طــور جــدی دریابــد ،میگویــد:
وارد مــوج چهــارم کرونــا شــدهایم و
دولــت بایــد بــه مشــاغل آســیب دیــده
کمــک کنــد چــرا کــه تعطیلــی بــدون

از توابــع شهرســتان سلســله خبــر داد .ســرهنگ محمدرضــا
مرادیــان اظهــار کــرد :در پــی ایســت و بازرســی از یکدســتگاه
خــودروی ســواری پرایــد توســط پاســگاه انتظامــی هنــام،
تعــدادی اشــیا تاریخــی کشــف و ضبــط شــد.وی تصریــح کــرد:
ایــن اقــام حــدود  ۸۰قلــم شــی تاریخــی از جملــه ســرتبر،
مهــره ،حلقــه فلــزی ،انگشــتر ،پــاک و  ...بودنــد کــه بــا
همــکاری و ورود بهموقــع نیــرو انتظامــی شهرســتان سلســله
کشــف و ضبــط شــدند.فرمانده یــگان حفاظــت میراثفرهنگــی،

پشــتوانه حمایتــی و کمــک دولــت کفایت
نمیکنــد و الزم اســت تامیــن مالــی از
ســوی دولــت انجــام شــود.
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس
شــورای اســامی تاکیــد میکنــد :مــردم
گناهــی ندارنــد و مســئله امــروز مســئله
حاکمیــت و دولــت اســت و حتــی بایــد
مشــاغلی ماننــد کارگــران روزمــزد و ســایر
مشــاغل را در کنــار اعمــال محدودیتهــا و
ضــرورت رعایــت پروتکلهــا مــورد توجــه
قــرار دهــد.

گردشــگری و صنایعدســتی لرســتان خاطرنشــان کــرد :در ایــن
رابطــه بافاصلــه سرنشــین خــودرو دســتگیر شــد و پرونــده
خاطــی جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح
قضایــی تحویــل داده شــد.مرادیان اضافــه کــرد :متخلفیــن
بداننــد ،گشــتزنی پرســنل یــگان حفاظــت میراثفرهنگــی
و نیــروی انتظامــی پیوســته در همــه جــای اســتان
ادامــه دارد و هرگــز اجــازه نخواهیــم داد میــراث لرســتان
را به تاراج ببرند.

