واکنش وزارت خارجه به مطالب مطرح شده
از سوی رئیس جمهوری آذربایجان:

حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی
مرزهای خود تحمل نمیکنیم

گفتوگوی «ایران» با  3بازیکن تیم تاریخساز هندبال
زنان که برای نخستین بار جهانی شد

قهرمانان بدون مدال
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رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید
کهگیلویه و بویر احمد:

تورم خط قرمز دولت است

مردمی و انقالبی بودن
از مالکهای انتخاب
استانداراناست

بانک مرکزی سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود،
پرهیز کنند وزارت صمت اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کاالهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد

گروه سیاسی /با حضور وزیر کشور در یاسوج ،سید علی احمدزاده به عنوان استاندار
جدید استان کهگیلویه و بویراحمد معارفه شد .احمدزاده دارای مدرک کارشناسی
ارشــد و دکتــرا در رشــته حقــوق خصوصــی به ترتیــب از دانشــگاههای قــم و تربیت
مدرس و نیز کارشناســی ارشد در رشــته مدیریت دولتی و کارشناسی حقوق قضایی
به ترتیب از مرکز مدیریتی دولتی و دانشــگاه قم اســت .او متولد شهرستان باشت از
توابع اســتان کهگیلویه و بویراحمد اســت .به گزارش ایســنا ،احمد وحیدی دیروز در
بــدو ورود به فرودگاه یاســوج در خصوص رویکرد وزارت کشــور گفت :مســأله اصلی
ما این اســت که به نیازها و خواســتهها و مطالبات مردم پرداخته شــود ،در رأس این
مسائل ،مسائل اقتصادی ،حل مشکالت استانها و رفع محرومیت و بسیج امکانات
در این راستاست.

همزمان با روز جهانی گردشگری اعالم شد

درهای ایران به روی گردشگران خارجی باز میشود
وزیر بهداشت :قرنطینه هوشمند در کشور عملیاتی میشود

صفحه  3را بخوانید

توگو با «ایران» اعالم کرد
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گف 

بازگشایی مهدهای کودک
با رعایت پروتکلهای بهداشتی
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گپ و گفتی با افراد دارای معلولیت
درباره تأثیر کرونا روی شغلشان

سالهای دور از کار

«میگویند کرونا باعث بیکاری شــده .میگوینــد برای اینکه زنده بمانید باید توی خانه
بمانیــد اما برای زنده ماندن ،نان هم الزم اســت .کرونا خیلی از افراد دارای معلولیت
را خانه نشــین کرد ،اما کســی هم به فکر ما نیســت ».این گالیه تعدادی از افراد دارای
معلولیــت اســت کــه در دوران شــیوع ویروس کرونــا ،شغلشــان را از دســت دادهاند.
معتقدند بیشتر از بقیه اقشار جامعه در این دوران شغل خود را از دست داده یا اخراج
و تعدیل شــدهاند یا اینکه به خاطر تعطیلیهای مکرر ،کســب و کار کوچکشان لطمه
خورده است.
صفحه  10را بخوانید

عکس آرشیوی است  /رسول شجاعی /ایرنا

کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران»:

کارگروه قضایی میتواند به تدوین قوانین
حوزه استارتاپها کمک کند
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ساخت آثار دفاع مقدس
باید مورد توجه جدی قرار گیرد

15

حمید شاهنگیان آهنگساز موسیقی انقالبی در گفتوگو با «ایران»
از تهیه و تولید موسیقیهای جنگ و انقالب میگوید

موسیقی بر جان رزمندگان نواخت
قیام حزب کارگر انگلیس
علیه نظام آپارتاید اسرائیل

15
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اینکــه صنعت گردشــگری به برخــی اقدامات
فــوری و اضطراری نیاز دارد ،گفت :یک ســری
از عوامل از اواخر سال  ۹۷و اوایل  ۹۸همچون
ســیالب سراســری ،ناآرامیهــای آبــان مــاه
 ۹۸و نگرانیهــای پــس از تــرور ناجوانمردانــه
ســردار شــهید ســلیمانی و بعــد از آن شــیوع
کرونا تأثیرات زیادی روی صنعت گردشــگری
گذاشت.
معــاون گردشــگری گفــت :اگــر ورودی
گردشــگری رشد هم داشــته بیشتر بهدلیل کم
شــدن ارزش پــول ملی در یــک روند  ۱۲ســاله
اســت .گردشــگری یــک بخش بســیار آســیب
دیــده اســت و فعــاالن ایــن صنعــت نجیبانه
ایــن مســائل و اتفاقــات را تحمــل کردهانــد،
بخشــی از اقداماتــی کــه در نظــر گرفته ایــم،
بــرای رفع مســائل و مشــکالت ایجاد شــده در
این دوران اســت .او موقعیتیابی گردشــگری

ایران زمین -نزدیک  ۲۰ماه اســت که مرزهای
ایران به روی گردشــگران خارجی بســته است.
هرچند صنعت گردشگری ایران پیش از کرونا
هم بــا رکــود روبــهرو بــود .پــس از رایزنیهای
بسیار باالخره با موافقت ستاد کرونا قرار است
که صدور ویزا از آبان شــروع شود تا گردشگران
واکسن زده بتوانند وارد کشور شوند.
همزمان با روز جهانی گردشــگری ،معاون
گردشــگری از تصویب صدور روادید در جلسه
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا خبــر داد .پیش از
او ،وزیــر میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری در توئیتی آغاز صدور دوباره ویزا را
آبان ماه سالجاری اعالم کرد.
علــی شــالبافیان در آییــن بزرگداشــت
روز جهانــی گردشــگری در برنامــه دانشــگاه
آنالیــن گردشــگری پایدار و میــراث جهانی که
بهصــورت وبینــار آنالیــن برگزار شــد ،بــا بیان

محصوالت چند رسانهای «ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

ششصد و چهل و ششم
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موضوع این قسمت:

الگوسازی رسانهها و شبکههای اجتماعی؛ کنشگری یا واکنشگری؟

فیلسوف نه بازیگر
مدتهاست که سؤاالتی مانند برای چه زندگی میکنیم؟
اغلب رسانههای ما سیاسی و باندی است
شکاف نسلی به جایی رسیده که دیگر قابل درک نیست

مردان ،بیش از زنان و مجردها بیش از متأهلها
با واکسن مخالفت می کنند
مخالفت با واکسن در ساکنان مراکز استان ها،
شهرهای کوچک و روستاها تفاوت معناداری ندارد
اعتماد نداشتن به واکسنهای کرونا
اصلیترین عامل مخالفت با تزریق واکسن است
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بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی
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در نظام اداری کشــور ،استفاده از ظرفیتهای
مناطق آزاد تجاری بهعنوان یکی از مهمترین
نقشآفرینــان حــوزه گردشــگری ،اســتفاده از
فرصتهــای منطقــهای و تقویــت ارتباطــات
بــا شــرکای راهبــردی ،اســتفاده از ظرفیــت
گردشــگری بــرای هموارکــردن ارتبــاط بیــن
کشــورها و ...را از جملــه برنامههای در دســت
اقدام اعالم کرد.
شــالبافیان بــه نمایندگــی از صنعــت
گردشــگری خواســتار تمدیــد معافیتهــای
مالیاتــی ،امهــال تســهیالت و بدهیهــای
بانکــی ،حمایتهــای مالــی از کســب و کارهــا
بهدلیــل اســتمرار کرونــا شــده اســت .او البتــه
ایــن حمایتها را ابتدایــی و حداقلی میداند.
برخــی از فعــاالن گردشــگری در گفتوگــو بــا
«ایــران» یــادآور شــدند در بعضــی از شــهرها
بانــک و ســازمان امورمالیاتــی حاضــر بــه

همکاری با آنها نیســت .آنها نه تنها نتوانستند
از ایــن تســهیالت حداقلی اســتفاده کنند که با
م زیادی روبه رو شدهاند.
جرای 
شــالبافیان گفــت :وزارت میــراث فرهنگــی
و معاونــت گردشــگری بهصــورت جــدی از
زمــان معرفــی ،بهدنبال صدور مجــدد روادید
و بــاز شــدن مرزهــا بــرای گردشــگران بــود که
خوشــبختانه بــاز شــدن مرزها و صــدور مجدد
روادید برای گردشــگران در جلســه ســتاد ملی
مقابلــه کرونــا تصویب شــد .رئیــس جمهوری
هــم در جلســه هیأت دولــت به مناســبت روز
جهانی گردشگری بر آن تأکید داشت که بارقه
امیــد و احیای تدریجــی و پیشبینیپذیری در
کســب و کارهــای صنعــت گردشــگری ایجــاد
خواهد کرد.
شــالبافیان به اولویت همکاری با اســتادان
دانشــگاهی و متخصصــان گردشــگری اشــاره

کــرد و افــزود :برنامه هفتم توســعه را در پیش
داریم ،باید جهت گیریهایی برای گردشگری
و منافــع ملــی در نظر گرفتــه و در ایــن برنامه
لحاظ شود .برخی از مقررات و دستورالعملها
بایــد بازبینــی شــود .او از بازنگــری در قانــون
ایرانگردی و جهانگردی خبر داد.
معــاون گردشــگری دربــاره «گردشــگری
برای رشــد فراگیر» بهعنوان شــعار روز جهانی
گردشــگری ســال  ۲۰۲۱گفــت :انتخــاب عنوان
رشــد فراگیــر در شــعار ســال  ۲۰۲۱یــک اتفاق
تصادفــی نیســت و بــر اســاس یادگیرندگــی،
مستندسازی و رصد ،این صنعت به این شعار
رسیده است ،اگر رشد گردشگری فراگیر نباشد
نمیتواند دوام داشته باشد تا زمانی که منافع
بــرای همــه ذینفعــان تأمیــن نشــود اســتمرار
نمیتواند داشته باشد.
صفحات  7و  8را بخوانید

