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واکنش کانون کارگردانان به اظهارات وزیر ارشاد:

سپردن سرنوشت نمایش خانگی
به صدا و سیما اشتباه است

سپردن سرنوشت این پدیده نوپای تولید و توزیع به
سازمانی که خود رقیب آن است تصمیمی اشتباه و غیر
قابل جبران خواهد بود .کانون کارگردانان سینمای ایران
در واکنش به سخنان وزیر ارشاد بیانیه  ۲۸صنف سینما را
بازنشر کرد و از آن به عنوان بیانیه ای« تاریخی» نام برد.در
نوشتاری از کانون کارگردانان خانه سینما آمده است « :کانون
کارگردانان سینمای ایران در راستای موضع گیری آقای
محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،
در مورد لزوم بازگشت شوراهای ساخت و نمایش تولیدات
نمایش خانگی به سازمان سینمائی ،الز م میداند /...صفحه7

مسعود خوانساری در توییتر خود خود اعالم کرد:

رشد عجیب خرید خانه
توسط ایرانیها در ترکیه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

مسعود خوانساری در توییتی در صفحه شخصی خود
اعالم کرد که ایرانیان  ۴۶۰۰خانه طی  ۷ماه اخیر در
ترکیه خریداری کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۲۱درصد افزایش داشته است .خوانساری در
صفحه شخصی خود نوشت :در سال  ۲۰۲۰ایرانیان در بین
خارجیها رتبه نخست خرید مسکن در ترکیه و در  ۷ماهه
سال جاری رتبه دوم را با خرید  ۴۶۰۰خانه به دست آوردهاند
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲۱درصد افزایش
یافته .دلیل این وضعیت تورم افسارگسیخته ،نبود چشمانداز
روشن از آینده و وضعیت بد سرمایهگذاری است

خبر
برگ برنده خاندوزی برای مهار تورم

در شرایطی که سیر صعودی تورم
همچنان مهمان اقتصاد ایران است و
وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه
بدون روشهای تورمزا تاکید میکند،
افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن
بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره،
کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم
اعمال این دو موضوع تا پایان سال به
زعم کارشناسان ،تنها برگ برنده دولت
برای مهار تورم خواهد بود.
انتشار اوراق و گسترش بازار آن
موضوعی است که اقتصاددانان آن را
الزمه اساسی تامین کسری بودجه
دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم
میدانند و در این زمینه معتقدند دولت
باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش
زمان سررسید آنها ،این بازار را برای
مردم جذاب کند.
در این زمینه ،بانک مرکزی عامل
اصلی رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه
را افزایش  ۱۲.۴درصد رشد پایه پولی
در این مدت اعالم کرده و افزایش رشد
پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت
به پایان سال گذشته را عمدتا به دلیل
استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان
خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده
از آن دانسته است.درحالیکه همچنان
برداشتهای دولت از بانک مرکزی متهم
اصلی رشد نقدینگی و تورم است ،احسان
خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی
و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت
را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای
مالیاتی ،خصوصیسازی ،انتشار اوراق
و ...برعهده دارد ،یکی از اولویتهای
مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کالن
و مهار پایدار تورم اعالم و تاکید کرده
است که از روز اول تمام تالش خود را
برای تامین کسری بودجه از روشهای
غیرتورمزا ،کنترل نقدینگی و  ...بکار
میگیرد.همچنین ،خاندوزی اقدام فوری
دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور
ایجاد فرصت اصالحات اساسی را گذار
از کسری بودجه سال  ۱۴۰۰با کمترین
هزینه اقتصاد کالن اعالم کرد و گفت:
با توجه به هزینههای استقراض از بانک
مرکزی در اقتصاد کالن ،ایجاد تقاضا
برای اوراق فوریترین اقدام در این حوزه
است.
بدین منظور ،توسعه بازار بدهی در
راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از
بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق
مالی اسالمی در نرخ ،سررسید و افزایش
نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار
برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک
به برنامهریزی خریداران اوراق دولتی از
جمله اقدامات اولویتدار خاندوزی برای
اجرا در بازار اوراق است.

حضور تمام دانشآموزان در مدارس از آبانماه
وزیر علوم :بازگشایی دانشگاهها تدریجی خواهد بود
رئیس جمهور:

فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند کنترل کرونا آغاز شود

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل دقیق ورود
و خروج افراد از کشور ،گفت :افرادی که در این کنترلها
مشکوک به ابتال باشند حتما باید قرنطینه شوند.
رئیس جمهور با اشاره به نزدیک شدن آمار
واکسیناسیون به حدنصاب  ۷۰درصدی جمعیت
هدف در جامعه ،گفت :امروز به نقطهای رسیده ایم
که به جای اعمال محدودیتهای جدید باید درباره
رفع محدودیتها برنامه ریزی و تصمیمگیری کنیم،
اما باید مراقب باشیم که در اجرای دقیق شیوه نامه
های بهداشتی سستی ایجاد نشود .حجت االسالم و
المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به هفته دفاع مقدس
و همچنین تسلیت اربعین حسینی ،گفت :رمز عبور از
مشکالت کشور برخورداری از روحیه بسیجی و جهادی
و همان روحیه ای است که دفاع مقدس را اداره و آن
روزهای سخت را به روزهای روشن پیروزی تبدیل کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر روحیه جهادی به
میدان بیاید نه تنها کرونا که همه سختیها و مشکالت
پشت سرگذاشته خواهد شد ،گفت :با تالشهای
ارزشمند انجام شده برای واکسینه کردن سراسری به
 ۵۰میلیون رسیده ایم و الزم است برای کسب و کارها
مطابق شرایط جدید برنامه ریزی شود.
رئیسی همچنین با قدردانی از دست اندرکاران
طرح شهید سلیمانی اظهار داشت :این طرح باید با
سرعت ادامه یابد چرا که نظام بهداشتی کشور را از
جایگاه واکنشی و انفعالی به موضع فعال در مقابل

گسترش بیماری ارتقا داده است.
رئیسی تصریح کرد :نکته مهم در کنار گسترش
واکسیناسیون این است که رعایت شیوه نامه های
بهداشتی کاهش پیدا نکند .اعمال قانون و نظارت بر
اجرای شیوه نامه ها همزمان با گسترش واکسیناسیون
باید تشدید شود تا واکسیناسیون سراسری به نحو
احسن اثربخش باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل دقیق
ورود و خروج افراد از کشور ،گفت :افرادی که در این
کنترلها مشکوک به ابتال باشند حتما باید قرنطینه

شوند.
رئیسی با بیان اینکه محدودیتهای هوشمند باید
جای محدودیتها و تعطیلی کسب و کارها را بگیرد
و این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق است،گفت:
سامانه هوشمند طراحی شده برای کنترل کرونا باید به
شکل آزمایشی اجرا شود و همه دستگاهها با هماهنگی
کامل اطالعات الزم برای تکمیل این سامانه را در
اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
رئیس جمهور با استقبال از پیشنهاد استفاده
از کارشناسان هوش مصنوعی در تکمیل این سامانه

اظهار داشت :نکته مهم دیگر ،تهیه پیوست اطالعرسانی
درباره کارآمدی این سامانه است تا همزمان با اجرای
آزمایشی سامانه از عملکرد آن اطمینان حاصل شود
و به نگرانیها درباره عملکرد آن نیز پاسخ داده شود.
رئیسی گفت :مسئوالن کمیته اطالعرسانی ستاد
ملی مقابله با کرونا و همه کسانی که تریبون در اختیار
دارند باید با اطالعرسانی دقیق جامعه را از شرایط
جدید و اقتضائات آن و لزوم رعایت شیوه نامه های
بهداشتی با وجود بهبود وضعیت و کاهش محدودیتها
اقناع کنند.آیت اهلل رئیسی افزود :برای موفقیت این
کار باید از رویکرد دستوری پرهیز شود و تبیین و
اقناع سازی برای جلب همکاری بیش از پیش مردم
در دستور کار قرار گیرد.رئیسی همچنین با اشاره به
تدابیر اجرا شده برای اعزام زائران اربعین با همکاری دولت
عراق،گفت :با وجود تاکید فراوان ،عدهای یا به دلیل اطالع
نداشتن از محدودیتها و یا به هر دلیل دیگری به سوی
مرزها عزیمت کردهاند .موکدا ً تاکید میکنم که با این افراد
که به عشق زیارت اباعبداهللالحسین(ع) به طرف مرزها
رفتند در نهایت احترام و با حفظ کرامت برخورد شود و
درباره محدودیتهای موجود در تعداد سهمیه اختصاص
داده شده از سوی دولت عراق مطلع و اقناع شوند.
رئیسی با بیان اینکه باید خداوند را به خاطر
کاهش آمار ابتال و فوتی های کرونا شکر کنیم ،گفت:
الزمه شکرگزاری به درگاه خداوند تالش مضاعف برای
کاهش آمار ابتال و جان باختگان و تسکین آالم مردم
ناشی از این بیماری است.

تقدیر نماینده مقام معظم رهبری در شهر نجف از حضور عوامل شهرداری تهران

نماینده مقام معظم رهبری در شهر نجف ضمن بازدید از تجهیزات و
امکانات ارسالی شهرداری تهران در کربال و نجف ،از حضور و فعالی عوامل
شهرداری تهران تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ،در این
بازدید که از محل اسکان خدام الحسین شهرداری تهران و تجیهزات و امکانات
ارسالی صورت گرفت ،حجت االسالم حسینی نماینده مقام معظم رهبری
در شهر نجف اشرف گفت :از حضور عوامل شهرداری تهران برای همکاری و
مساعدت در زمینه تسهیل زیارت زائران سیدالشهدا در اربعین حسینی تشکر
میکنم.

وی افزود :خدمت به زائران سیدالشهدا فریضهای برای هر فرد مومن است
و من برای این حضور و مساعدت ،توفیقات بیشتر برای شهرداری تهران و
عموامل و دست اندرکاران آن را از خداوند و معصومین خاصه امیرالمومنین(ع)
خواستارم.
گفتنی است در این بازدید همچنین کاظمی مازندرانی سرکنسول
جمهوری اسالمی در شهر نجف ،سید احمد طالقانی عضو ستاد عتبه ،رئیس
روابط عمومی عتبه علویه ،و حجت السالم والمسلمین محمدیان معاون فرهنگی
دفتر مقام معظم رهبری حضور داشتند و نماینده مقام معظم رهبری را همراهی
کردند.

نشان هتلهای فرودگاهی امام خمینی(ره) به «رکسان» تغییر کرد

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات گفت :با هدف
بومیسازی و انطباق خدمات هتلهای فرودگاهی امام خمینی با میهمان
نوازی ایرانی و عدم وابستگی به یک برند خارجی ،نشان هتلهای فرودگاهی
امامخمینی(ره) به «رکسان» ( )REXANتغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،سمانه یوسفی افزود :ایده
تغییر برند هتل های فرودگاهی از نشان بینالمللی اکور به یک برند ایرانی از
ابتدای آغاز به کار این هتل مطرح بوده ،اما به صورت عملیاتی از سال  98پس
از طراحی هویت برند ایرانی رکسان و اتمام طراحی اجزای دیگر برند ،کار
برای پیادهسازی و انطباق استانداردهای برند دو هتل فرودگاهی از ابتدای سال
 1400آغاز شد.
یوسفی با بیان اینکه طراحی یک برند هتلی نیازمند مطالعه دقیق برندهای
مشابه خارجی است ،ادامه داد :بهرهگیری از استانداردهای جهانی و بومیسازی

آن همراه با مطالعات صورت گرفته بروی دیگر گروههای هتلی معروف دنیا به
عنوان مرجعی قوی در طراحی نشان «رکسان» به عنوان زیرمجموعه هتلهای
«سمگا» مورد نظر قرار گرفته است .وی گفت :هتلهای فرودگاهی در همه
جای دنیا هتلهایی با سرویسی بدون انعطاف ،مختصر و سریع مخصوص

مسافرانی است که پرواز آنها دچار تاخیر و کنسلی شده و یا به دالیلی اعم
از دوری محل اسکان آنها از فرودگاه محل پروازشان ،بهترین گزینه برای
اقامتهای کوتاه مدت قبل یا بعد از پرواز است.
یوسفی افزود :اما درهتلهای فرودگاهی رکسان با توجه به اصل میهمان
نوازی ایرانی و در نظر گرفتن این نکته که هتلهای فرودگاهی رکسان به دلیل
محل قرارگیری اولین امکان اقامتی برای مسافران در درگاه ورودی و خروجی
کشور است ،خدمات دیگری نیز برای گذراندن زمانی به مراتب بیشتر برای
انواع گردشگران ورودی اعم از گردشگران سالمت ،تیمهای ورزشی و حتی
کمپهای آموزشی و ...درنظر گرفته شده است.
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری
میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعههای گروه مالی
گردشگری است.
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خبر
ارائه اینترنت رایگان برای
دانشجویان و اساتید دانشگاهها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
ارائه اینترنت رایگان به اساتید دانشگاهها،
معلمان و دانشجویان در آغاز سال جدید
تحصیلی خبر داد.
عیسی زارعپور در مراسم بازگشایی
مدارس ،بیان کرد :طبق قولی که به
وزارت آموزش و پرورش دادیم ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،تمامقد در
کنار نظام تعلیم و تربیت کشور است که
بتوانیم حداکثر استفاده را از این فرصت
کنیم .در واقع ما تهدید تعطیلی مدارس
را به فرصت تبدیل کردیم.
وی خاطرنشان کرد :همچون سال
گذشته ،ترافیک نرمافزار «شاد» امسال
هم برای دانشآموزان و معلمان رایگان
است .در کنارش بستههای ترافیک
رایگانی هم به عنوان هدیه وزارت
ارتباطات برای اساتید دانشگاه و حوزه،
دانشجویان و معلمان در نظر گرفتیم
که طی همین هفته به شکل آنالین از
طریق سامانه  ictgifts.irارائه میشود.
به گفته زارعپور ،برای اساتید دانشگاهها
 ۶۰گیگ ،برای معلمان  ۴۰گیگ و برای
دانشجویان  ۳۰گیگ اینترنت رایگان ۶
ماهه در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
که به نمایندگی از هیات دولت در
مراسم آغاز سال تحصیلی در دبیرستان
فرزانگان منطقه یک حضور یافته بود ،در
بخشی از سخنان خود به فضای مجازی
و فرصتهای بینظیر آن اشاره کرد و
گفت :شتاب تحوالت این فضا بسیار
شگفتانگیز است و فرصتهای بینظیری
را برای تسهیل زندگی بشر فراهم کرده
است .زارعپور با اشاره به همهگیری کرونا
در بهمن  ۱۳۹۸افزود :در همین زمان با
تالش جوانان نخبه و متخصص ایرانی و
فراهم شدن زیرساختهای فناورانه الزم
همچون نرمافزارهای مختلف آموزش
الکترونیک مثل برنامه شاد ،تالش شد
که نظام تعلیم و تربیت دچار وقفه نشود؛
البته هر زیرساختی در ابتدا با مشکالتی
همراه است که با گذشت زمان رفع
میشود .وی به چالشهای فضای مجازی
اشاره کرد و گفت :یکی از چالشهای
این حوزه مشغولیات کاذب و تلف کردن
ساعتهای باارزش وقت است که باعث
فردگرایی و عدم توسعه مهارتهای
اجتماعی میشود .وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات همچنین سوالی را
خطاب به دانشآموزان طرح کرد و
از آنان خواست تا مهترین فرصتها و
چالشهای فضای مجازی را برشمرند و
راهکارهای الزم برای استفاده حداکثری
از مزایای این فضا و مقابله با آفتهای آن
را ارائه دهند.

