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چین باالتر از آمریکا اولین مقصد سرمایهگذاران خارجی در جهان شد

گزارش جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که چین در
سال گذشته از آمریکا پیشی گرفته و اولین دریافتکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در جهان شده است .به گزارش مهر ،به نقل از سیانبیسی ،طبق گزارش سازمان ملل
چین در سال گذشته  ۱۶۳میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی را به خود جذب کرده در
حالی که آمریکا  ۱۳۴میلیارد دالر سرمایه خارجی به کشور خود وارد کرده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
اس��تاندار تهران از پیشنهاد اعمال محدودیت تردد به
استانهای ش��مالی در تعطیالت پیش رو خبر داد .به
گزارش ایلنا ،انوش��یروان محس��نی بندپی در جلسه
ستاد کرونای استان تهران گفت :از  ۱۵آبان با تشکیل
ق��رارگاه و اجرای مدیریت هوش��مند محدودیتها و
همچنی��ن اعمال محدودیتهای تردد و جلوگیری از اجتماعات،
ش��رایط خوبی برقرار شده اس��ت .وی افزود :روزانه در شرایطی
حدود  ۱۲۰تا  ۹۹فوتی قطعی داشتیم اما امروز و ظرف هفتههای

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1327کلینیک ش��مس تبریزی واقع در
خیاب��ان ش��ریعتی ،پایین ت��ر از میرداماد،
نمازخان��ه ندارد .با ای��ن که برای عمل های
زیبایی مبالغ هنگفت��ی دریافت می کنند،
چ��را به فکر این موضوع نیس��تند؟ عده ای
از بیماران و همراهان که از شهرستان های
دور ب��ه کلینیک مراجعه م��ی کنند ،نباید
برای فرایض دینی با مش��کل مواجه شوند.
فرخی پور
 -2017چرا قیمت بیش��تر م��واد غذایی و
خوراکی و خش��کبار در ه��ر مغازه متفاوت
اس��ت؟ مردم ب��رای خرید به عل��ت تفاوت
قیمت ها ُدچار ش��ک و تردید می ش��وند.
آیا بازرسان تعزیرات به این موضوع پیش پا
افتاده هم نمی توانند رسیدگی کنند؟
 -2320شنیدیم یک زن مسلمان محجبه
به دولت بایدن راه یافته و قرار است معاونت
شورای اقتصاد ملی آمریکا را در اختیار بگیرد.
این موضوع را به فال نیک میگیریم)11/4( .
 -2310آقای عزیز! کاهش ارزش پول ملی
ب��ه جامعه لطمات زی��ادی میزند .لطفا در
صحبتهایتان دقت کنید)11/4( .
 -2304هر کسی هر مسئولی وقتی از جانب
مردم حرف می زند حتما به س��لیقه مردم
توجه کند .دید خوبی نسبت به نظر و سلیقه
مردم داشته باشد)11/4( .
 -2251برای حل مش��کالت کشور نیاز به
یک وح��دت رویه و همدل��ی خصوصا بین
دولت و مجل��س وجود دارد اما متاس��فانه
چنین چیزی چندان به چشم نمیخورد و
برعکس لجبازیها نس��بت به هم بیشتر به
چشم میخورد)11/4( .
 -2237اگر قرار است یک بنده خدایی مثل
آقای س��یدجواد هاش��می که تبلیغ خرید
خان��ه در دبی را ک��رده از مردم عذرخواهی
کند س��وءمدیریتها بابت مشکالتی که بر
مردم تحمیل کردهاند چقدر باید عذرخواهی
کنند؟ ()11/4
 -2217ط��رح همسانس��ازی حق��وق
بازنشستگان به کجا رس��ید؟ بازنشستگان
منتظرند)11/4( .
 -2205چرا وضعیت توزیع روغن در برخی
شهرها آنقدر اسفناک است؟ رسیدگی کنند
م��ردم که نباید برای یک روغن هم دربه در
فروشگاهها باشند)11/4( .
 -2201دلیلی ن��دارد  FATFبیش از این
معطل بماند .با تصوی��ب آن مراودات مالی
ما تقویت میش��ود .چرا آقایان دست دست
میکنند؟ ()11/4
 -2152وزارت بهداش��ت قرار است از کدام
واکس��ن خارجی برای مردم استفاده کند؟
()11/4
 -2145چرا ما مشکل کمبود گاز داریم مگر
ما تولیدکننده گاز نیستیم؟ ()11/4
 -2135مردم ما با پایداری و صبوری فشار
حداکث��ری آمریکا را شکس��ت دادند .حاال
منتظر روزهای بهتر هس��تند .حق آنهاست
ش��رایط بهتری را در زندگ��ی تجربه کنند.
()11/4
 -2122آی��ا آنگون��ه ک��ه رئی��س مجلس
میگوی��د امکان دارد مابهالتفاوت نرخ ارز به
جیب مردم برود یا این حرف جنبه شعاری
دارد؟ ()11/4
 -2051مردم منتظر یک گشایش اقتصادی
در بازار و زندگیش��ان هس��تند .سالهاست
بیشترین فشارها را تحمل کردند)11/4( .
 -2041عربس��تان سعودی دشمنی را کنار
بگذارد و آن ط��ور که وزیر خارجه آنها ادعا
کرده دس��ت دوس��تی به س��وی ایران دراز
کند)11/4( .
 -2030رئیسجمهور جدید آمریکا باید به
وعده انتخاباتی خود که بازگش��ت به برجام
بود عمل کند)11/4( .
 -2021رفتار بد نماین��دهای که به صورت
یک س��رباز س��یلی زده آن هم ب��ه خاطر

اینکه آن س��رباز ب��ه وظیف��ه قانونی خود
عمل کرده عملی بس��یار ناپسند و محکوم
است)11/4( .
 -2015متاسفیم برای این بازار و نظارتهای
ضعی��ف که حتی قدرت ایجاد ثبات در یک
کاالی اساسی مردم مثل مرغ یا تخممرغ را
ندارد)11/4( .
 -2013آق��ای قالیباف حتما برای انتخابات
 1400کاندی��دا نمیش��ود .ایش��ان پس از
ریاست مجلس با برخی عملکردها و رفتارها،
برخی طرف��داران خ��ود را ه��م رنجاندند.
()11/4
 -2011کس��انی که این همه اشتیاق دارند
برای رقابتهای  1400ثبتنام کنند کاش
بعد از پیروزی هم اشتیاق برای عملی کردن
شعارهایشان را داشتند)11/4( .
 -1951جری��ان حض��ور چی��ن در مزارع
بیت کوین رفس��نجان چیس��ت؟ موضوع
قطع��ی برق چه ارتباطی با اس��تخراج بیت
کوین دارد؟ ()11/4
 -1920آق��ای حداد ع��ادل! دولتهایی با
آدمهایی که مورد س��لیقه شما بودند بارها
س��رکار آمدند ام��ا رضایت م��ردم را جلب
نکردند)11/4( .
 -1912مسئوالن وزارت بهداشت حق دارند
نگران شرایط کرونایی باشند نگران هرگونه
دورهمی یا تجمعی باشند)11/4( .
 -1905آقای ظریف! ش��ما هم که بگمبگم
راه انداختهاید .یعنی چه ناگفتههای زیادی
دارم؟ خوب بگویید .این حرفها دیگر نخنما
شدهاند)11/4( .
 -1902همه موظف هس��تند پروتکلهای
بهداش��تی را رعایت کنند کس��انی هم که
در ق��م تجمع اعتراض کردند باید به رعایت
قوانین توجه کنند)11/4( .
 -1901دول��ت اع�لام کن��د مراح��ل
واکسیناس��یون به چه ترتیبی خواهد بود و
چند درصد مردم واکسینه میشوند؟ ()11/4
 -1851آقای عراقچی! معاون سیاسی وزارت
خارجه منظورتان از برجام پالس چیست؟
واژههای جدید ابداع میکنید)11/4( .
 -1831معلوم شود از کدام کشورها واکسن
خارجی خریداری میکنیم؟ ()11/4
 -1812درگیری لفظی آقای صادق زیباکالم
و استاد خسرو معتضد در برنامه تلویزیونی
اصال در شأن این  2استاد نبود)11/4( .
 -1805بررس��ی لوای��ح  FATFب��ه کجا
انجامید؟ چ��را تکلیف آن را زودتر روش��ن
نمیکنند؟ ()11/4
 -1721ویروس کرونای انگلیسی تاکنون در
چه نقاطی دیده شده؟ ()11/4
 -1701وزیر ام��ور خارجه چه چیزهایی را
میخواهن��د پس از اتم��ام دوره کاری خود
بگویند؟ ()11/4
 -1625اعالم کردند تخممرغ باید ش��انهای
 16هزار و پانصد باشد .این حرف جدی است
یا شوخی؟ ()11/4
 -1610وزیر محترم آموزش و پرورش باید
توجه کنند بسیاری از دانش آموزان در ایام
کرونای��ی به دالیل مختل��ف از تحصیل جا
ماندهاند)11/4( .
 -1605آقای س��یدجواد هاشمی هر چند
عذرخواهی کردید ام��ا بدانید در زمانی که
م��ردم در بدترین ش��رایط زندگی میکنند
تبلی��غ برای زندگی در ترکیه کار درس��تی
نیست)11/4( .
 -1520م��ردم منتظر تخلیه حباب قیمت
مسکن هستند .با این حبابها مردم خصوصا
طبقه ضعیف حتی ق��درت کرایه خانه هم
ندارند)11/4( .
 -1501آیا ممکن اس��ت به رش��د و بهبود
بازار ب��ورس امیدوار بود؟ مردم س��رخورده
شدند)11/4( .
 -1410وزیر امور خارجه عربس��تان گفته
دس��ت ما برای صلح با ایران دراز است .آدم
حرفهای جدید میشنود! ()11/4
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

پاسخ شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به یک پیام مردمی

ش��رکت اتوبوسرانی تهران در پاسخ به پیام
مردمی با موضوع «برقی کردن اتوبوسهای
درون ش��هری جهت کاهش آلودگی هوا»
جوابیه زیر را منتشر کرد:
با عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه به
تاری��خ  ،99/10/27با موضوع «برقی کردن
اتوبوسه��ای درون ش��هری جهت کاهش
آلودگ��ی هوا» ضمن تش��کر از پیش��نهاد
ش��هروند گرامی ،به اس��تحضار میرساند؛
راهاندازی خطوط اتوبوس برقی در دس��تور
کار و سیاس��تهای کالن شهرداری تهران

قرار دارد و مطالعات کارشناسی برای تامین
زیرساخت الزم و همچنین ناوگان موردنیاز،
درحال انجام است که تحقق این امر بدون
حمایتهای دول��ت محترم ،ام��کان پذیر
نیست.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ در ح��ال حاضر خط
اتوب��وس برقی در مس��یر انته��ای خیابان
 17ش��هریور در ح��ال خدمت رس��انی به
ش��هروندان گرامی بوده و برنامهریزی برای
توسعه و امتداد این مسیر تا میدان راهآهن
در دست پیگیری است.

پیشنهاداعمالمحدودیتترددبهاستانهایشمالیدرتعطیالتپیشرو

اخی��ر به زیر  ۲۰نفر رس��یده اس��ت و این اقدامی
ارزش��مند است که پیش��انی این اقدامات سربازان
نظام سالمت بودهاند و در تحقق آن همه دستگاهها
کمک و همکاری کردن��د .بندپی درادامه نیزگفت:
سرعت بخش��ی به طرح شهید سلیمانی باید مورد
توجه قرار گیرد تا اهداف طرح اجرایی شود .شناسایی و رهگیری،
قرنطینه و حمایت اجتماعی که آغاز شده و خوب پیش رفته باید
در ادامه نیز مورد توجه قرار گیرد .ما در ابتدا با س��تاد ملی کرونا

در خصوص رنگبندی ش��هرها موافق نبودی��م و تهران به دلیل
تراکم جمعیت ،ش��لوغی حمل و نقل عمومی ،همیشه باید یک
رنگ باالتر اعالم ش��ود .قطعا در حال حاضر تهران آبی نیس��ت و
زرد متمایل به نارنجی است .لذا پیشنهاد ما به ستاد ملی مقابله
ب��ا کرونا این اس��ت که در  ۲۲بهمن و تعطی�لات پیش رو برای
جلوگیری از ایجاد مش��کل برای استانهای شمالی و در برگشت
مس��افران برای ته��ران محدودیتهای ت��ردد در این تعطیالت
اعمال شود.

گزارش اختصاصی آفتاب یزد از سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به یزد

اعطایگواهینامهرتبهبندیشهرگردشگرباچهارستارهبهیزد

آفتاب ی�زد ـ گروه خبر :وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردش��گری کشور در سفر دو روزه خود به استان یزد از چند پروژه
گردش��گری در دست احداث استان بازدید و چند واحد گردشگری
ش��امل یک بوم گردی ۳ ،اقامتگاه س��نتی و یک واحد س��فره خانه
سنتی را افتتاح کرد.
>دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد

علیاصغر مونسان در برنامه اول خود با نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه یزد دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار عنوان کرد :با توجه به آسیب شیوع کرونا به مشاغل
مختلف ،دولت بس��تههایی ب��رای حمایت از مش��اغل و بخشهای
آس��یبدیده در نظر گرفته که امید اس��ت بهوسیله آن شاهد رونق
دوباره کسبوکارها باشیم.
در این نشس��ت آی��تاهلل ناصری امامجمع��ه و نماین��ده ولیفقیه
در اس��تان یزد با اش��اره به ظرفیتهای باالی گردش��گری یزد افزود:
گردش��گران و مسافرانی که به یزد سفر میکنند میتوانند به عنوان
سفیران فرهنگی ،زمینه ترویج فرهنگ ناب یزد و پیشینه فرهنگی
ایران اسالمی را ایجاد کنند ،لذا باید راهنمایان تور به نکات فرهنگی،
افزای��ش آگاهی و س��طح اطالعات خ��ود و رواج اخ�لاق و روحیه
مردم داری توجه ویژه داشته باشند.
>سفر به مهریز

سفر به شهرستان مهریز نیز از جمله دیگر برنامههای وزیر بود .افتتاح
اقامتگاه س��نتی باغ خوشنویس و بازدید از باغ جهانی پهلوان پور از
جمله اقدامات صورت گرفته در سفر به مهریز بود.
>بازدید از بافت تاریخی شهر جهانی یزد

دکت��ر علیاصغ��ر مونس��ان وزی��ر میراثفرهنگ��ی ،گردش��گری و
صنایعدستی به همراه اس��تاندار و دکتر جوکار نماینده یزد و دکتر
دشتی نماینده اردکان در مجلس شورای اسالمی در دومین روز سفر
خود به اس��تان یزد با حضور در بافت تاریخی ،پس از افتتاح پایاب
قنات جهانی زارچ از مسجد جامع بازدید کرد.
سپس با حضور در اقامتگاه سنتی دایان واقع در محله شاه ابوالقاسم
یزد ،از قسمتهای مختلف این اقامتگاه دیدن کرد.
>نشست هم اندیشی با فعالین حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان یزد

نشس��ت هم اندیش��ی وزیر میراث فرهنگی با فعالین حوزه میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردش��گری استان یزد با حضور استاندار
یزد ،همراه نمایندگان مردم شهرس��تانهای یزد در مجلس ش��ورای
اس�لامی و جمعی دیگر از مسئولین اس��تانی و در محل استانداری
یزد برگزار شد.
وزیر میراث فرهنگی در این نشس��ت عنوان کرد :تهیه س��ند شرح
وظایف و ماموریتهای وزارت میراث فرهنگی در دس��ت اقدام اس��ت
که در صورت تصویب آن توسط دولت ،دخالت دستگاههای دیگر در
حوزه گردشگری محدود خواهد شد.
افزایش رویدادهای گردش��گری کشور ،برندسازی حوزه گردشگری
کش��ور و رتبهبن��دی ش��هرهای کش��ور در ای��ن ح��وزه و اج��رای
طرح تجاریس��ازی در حوزه صنایع دس��تی ازدیگ��ر اقداماتی بود
ک��ه دکتر مونس��ان به عن��وان فعالیتهای مه��م وزارتخان��ه از آنها
یاد کرد.
وی ب��ه اجرای طرحهای مرمت آثار تاریخی به صورت مش��ارکتی و
کمکهای مردمی اش��اره و عنوان کرد :دو هزار و  ۵۰۰طرح در حوزه
میراث کشور در حال اجراست که به زودی  ۳۲۰مورد از آنها با حضور
ریاست جمهوری افتتاح میشود .مونسان صنایع دستی کشورمان را
هم محروم و هم مظلوم دانست و گفت :برنامهها و اقدامات خوبی را
در زمینه بس��تهبندی و برندسازی و بازاریابی دیجیتال و الکترونیک

وزیر میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دستی
کشور در مراس��می گواهینامه اعتبارسنجی ،ارزیابی و
رتبهبندی شهر گردشگر با چهار ستاره را به شهرداری
یزد اعطا کرد.علی اصغر مونسان ،وزیر میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور ،با حضور محمدعلی
طالبی اس��تاندار یزد ،محمدصالح جوکار و محمدرضا
دش��تی اردکانی نمایندههای مردم در مجلس شورای
اس�لامی ،گواهینامه اعتبارسنجی ،ارزیابی و رتبهبندی
شهر گردش��گر را به عنوان “شهر مقصد گردشگری
با چهار س��تاره” به جمال الدین عزیزی ش��هردار یزد
اعطا کرد
صنایع دس��تی دنبال میکنیم به نحوی که دیگر شاهد فلهفروشی
آثار فاخر نباشیم.
>گردش��گری در کن��ار اقتص��اد دان��ش بنی��ان ،از راهبرده��ای اصلی
پیشرفت و توسعه استان است

دکترطالب��ی ،اس��تاندار ی��زد درنشس��ت هم اندیش��ی ب��ا فعاالن
میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان یزد ،اقتصاد
دانش بنیان و گردشگری را دو راهبرد اصلی برای پیشرفت و توسعه
استان برشمرد و گفت :برای تحقق این راهبردهای توسعهای استان،
اقدامات و فعالیتهای خوبی به ویژه در حوزه گردش��گری در استان
یزد انجام شده است.
وی به استقبال بینظیر گردشگران نوروزی از مناطق مختلف استان
یزد در نوروز 98اش��اره و خاطرنشان کرد :در آن سال ،شاهد حضور
چند برابری گردش��گران در اس��تان یزد بودیم به طوریکه برای رفع
مشکل اسکان مسافران ،ستاد بحران در استان تشکیل شد.
دکتر طالبی ادامه داد :پیش از شیوع کرونا ،بحث ایجاد بوم گردیها
به خوبی در اس��تان یزد دنبال میش��د و برنامههای مختلفی برای
افتتاح بومگردیها در همه نقاط استان یزد داشتیم که خوشبختانه
حمایتهای خوبی نیز از طرف دولت در این زمینه انجام شد.
استاندار یزد تصریح کرد :پیش از شیوع کرونا ،رویدادهای گردشگری
مختلفی در استان یزد برگزار و اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری
و صنایع دس��تی اس��تان اقدامات مناسبی را در راستای تهیه تقویم
س��الیانه برای برگزاری این رویدادها در تمام شهرستانهای استان
به انجام رسانید.
وی به همراهی خوب بخش گردش��گری اس��تان یزد برای مقابله با
ش��یوع کرونا اش��اره کرد و افزود :اس��تان یزد اولین استانی بود که
مدی��ران هتله��ا و اقامتگاهها و دیگر فعاالن ای��ن عرصه به صورت
داوطلبانه اقدام به تعطیلی مراکز خود کردند و همکاری بسیار خوبی
را در اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا استان داشتند.
دکت��ر طالبی ب��ه حمایتهای انجام ش��ده برای جبران بخش��ی از
آسیبهای وارده به بخش گردشگری استان اشاره و خاطرنشان کرد:
استان یزد تنها استانی است که جدای از حمایتهای ملی ،اقدام به
ارائه وامهای کم بهره به مشاغل خرد کرد و با محوریت خانه فرهنگ
ش��هید صدوقی(ره) ،ش��هرداری و صنایع و معادن بزرگ استان ،به
بعضی از مش��اغل خرد بخش گردشگری ،صنایع دستی ،راهنمایان
گردشگری و ...تسهیالت قرض الحسنه اعطا شد.استانداریزد با بیان
اینکه یکی از بزرگترین دغدغههای مس��ئوالن اس��تان ،تالش برای
کاهش خسارت ناشی از تعطیلی بخش گردشگری است ،گفت :پس
از طرح پیش��نهاد سفرهای ایمن ،این موضوع در استان نیز مطرح و
حمایتهای الزم انجام و این استان به عنوان پایلوت سفرهای ایمن
در کش��ور انتخاب شد اما متاس��فانه با آغاز موج سوم شیوع کرونا،
اس��تان یزد ،در جایگاه اول کش��ور به لحاظ شیوع این بیماری قرار
گرفت که محدودیتهای ش��دیدی را به حوزه گردش��گری تحمیل
ک��رد .دکتر طالبی تصریح کرد :به منظور توس��عه س��فرهای ایمن،
گفتمان سازیهایی که به لحاظ اجتماعی باید صورت میگرفت ،در
استان یزد شروع شد و امیدواریم بیماری کرونا مجالی را برای انجام

بلومبرگ بررسی کرد

اقتصاد ایران بعد از ترامپ کجا میرود؟

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به تحلیل تاثیرات
ترامپ بر اقتصاد ایران پرداخت .به گزارش ایس��نا،
مش��روح این گزارش در ادامه آمده است :ایران تازه
داشت از مزایای اقتصادی جهانی بهره مند میشد
که ترامپ از برجام خارج شد و با اعمال تحریمهای
سخت ،این کشور را به چالش کشید .جو بایدن که
چهارشنبه هفته گذشته به عنوان چهل و ششمین
رئیس جمهور آمریکا س��وگند یاد ک��رد برخی از
تصمیمات جنجالی ترامپ را ملغی س��اخته است
از جمله بازگش��ت به توافق اقلیمی پاریس و اتخاذ
رویکرد مهاجرتی متضاد با ترامپ .او همچنین وعده
داده است ارتباط با ایران را مجددا برقرار کند و برخی
از معماران توافق هستهای را در سمتهای کلیدی

منصوب کرده است .حتی اگر تحریمها به تدریج کم
شوند مسیر ایران برای احیای اقتصادش دشوارتر از
دفعه قبل خواهد بود .در سالهای ریاست جمهوری
ترامپ اقتصاد ایران ش��روع به کوچک شدن کرد و
در نتیجه تحریمهای جدید این کش��ور نتوانست
بخ��ش زیادی از نف��ت خود را بفروش��د .در عوض
دولت ایران ش��روع به صادرات محصوالت دیگری
کرد ،تولید داخلی را توس��عه داد و تجارت بیشتری
با همسایگانش کرد .این مسائل کمک کردند تا کمی
از تاثیر تحریمها کاسته شود و به عالوه وقتی شیوع
کرونا در جهان تقاضا برای نفت را به شدت تحت تاثیر
قرار داد ایران از نظر اقتصادی آمادگی بیشتری برای
مواجهه با ایران در مقایسه با همسایگانش داشت.

>سفر به اردکان

سفر به اردکان و بازدید از بافت تاریخی اردکان از دیگر برنامههای
س��فر وزیر میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدس��تی به یزد در
دومین روز این س��فر بود.دکتر مونس��ان در این س��فر که با حضور
استاندار یزد رئیس فراکس��یون گردشگری مجلس شورای اسالمی
و نماینده مردم اردکان در مجلس ش��ورای اس�لامی برگزار شد ،در
نشستی به منظور بررسی مسائل حوزه گردشگری این شهرستان با
فعالین این حوزه جضور یافت و ش��نوای مسائل و مشکالت فعالین
این عرصه بود.بازدید از مجموعه پردیس��ان چرخاب در ادکان ،بازار
زرگری یزد ،پایاب قنات جهانی زارچ ،موزه ایثار و شهادت اردکان و...
از دیگر برنامههای این سفر بود.
>اعطای گواهینامه رتبهبندی شهر گردشگر با چهار ستاره به یزد

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور در مراسمی
گواهینام��ه اعتبارس��نجی ،ارزیابی و رتبهبندی ش��هر گردش��گر با
چهار س��تاره را به ش��هرداری ی��زد اعطا کرد.علی اصغر مونس��ان،
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری کشور ،با حضور
محمدعل��ی طالبی اس��تاندار یزد ،محمدصالح ج��وکار و محمدرضا
دش��تی اردکان��ی نمایندههای مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی،
گواهینامه اعتبارس��نجی ،ارزیابی و رتبهبندی ش��هر گردشگر را به
عنوان “ش��هر مقصد گردش��گری با چهار س��تاره” به جمال الدین
عزیزی ش��هردار یزد اعطا کرد.در اجرای دستورالعمل اعتبارسنجی،
ارزیابی و رتبهبندی شهر گردشگر و بر اساس ارزیابی به عمل آمده از
س��وی وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،شهر یزد
چهار س��تاره شد .این دستاورد و کسب نمره ارزیابی نزدیک به ۷۰
سبب شد که شهر یزد به عنوان شهر مقصد گردشگری معرفی شود.

محرز:

واکسن کرونای «سوئدی» به زودی وارد کشور میشود

مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا
در برنامه «تهران ما سالمت» رادیو تهران با اشاره
به تزریق واکس��ن کرون��ای وارداتی طی روزهای
آینده گفت :اولویت تزریق واکس��ن کرونا با کادر
درمان اس��ت .اولویت دوم با افراد باالی  70سال
و بیماران دیابتی ،قلبی و ریوی و افرادی است که
سابقه بیماری زمینهای دارند و بعد گروههای دیگر
که بیشتر با مردم در ارتباط هستند در اولویتهای
بعدی قرار میگیرند .ولی اولین بخش از واکسن
وارداتی بیشتر برای کادر درمان و افراد در معرض
خطر کووید خطرناک استفاده میشود .به گزارش
انتخاب ،وی با اعالم این خبر که واکسن مذکوراز
کشور سوئد وارد میشود گفت :این واکسن مدرنا

افزایش سرمایه  ٢٣٤درصدی بیمه دی تصویب شد

گ��زارش توجیه��ی افزای��ش س��رمایه ش��رکت بیم��ه دی از رقم
 ٢٥٠٠میلی��ارد ریال به  ٨٣٥٠میلی��ارد ریال به تصویب هیئت مدیره
رسید.با توجه به تاکید مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ
 ١٣٩٩/٠٤/ ٣١مبنی بر بررس��ی افزایش س��رمایه ش��رکت بیمه دی،
موضوع در دس��تور کار هیئت مدیره قرار گرفت و مقدمات افزایش
س��رمایه از جمل��ه ارزیابی مج��دد داراییهای ثابت (ش��امل زمین

اقدامات در این زمینه بدهد .اس��تاندار در بخش دیگری از سخنانش
بر برپایی نمایش��گاه دائمی صنایع دستی در استانداری یزد با هدف
حمای��ت و کمک به هنرمندان بومی اس��تان تاکید کرد .وی عنوان
کرد :به منظور حمایت از بخش گردشگری جلسات ویژهای در ستاد
تسهیل ،ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال شورای برنامه ریزی
اس��تان برگزار شد که بعضی از این مصوبات آن اجرا و بخشی نیز با
جدیت در حال پیگیری میباشد.استانداریزد با بیان اینکه بحث مثلث
گردشگری با جدیت در حال پیگیری است ،اظهارداشت :هماهنگی
بسیار خوبی بین اس��تانهای یزد ،اصفهان و فارس به عنوان مثلث
گردش��گری ایران انجام و مقرر ش��ده است جلسه بعدی به میزبانی
اس��تان یزد برگزار و جمعبندی نتای��ج آن ،به وزیر میراث فرهنگی
ارائه شود.وی در ادامه به برخی از مشکالت موجود بر سر راه توسعه
بومگردیها اشاره و بر پیگیری حل آنها و استفاده حداکثری از این
ظرفیت ارزشمند در حوزه گردشگری تاکید کرد.
وی همچنین خواس��تار استفاده بیشتر از ظرفیتهای استان یزد در
زمینه کویر و کویر نوردی در راستای توسعه صنعت توریسم استان
شد و بر حمایت بیشتر دولت برای کمک به توسعه زیرساختها در
این رابطه تاکید کرد.توجه ویژه به استفاده از ظرفیتهای عظیم ثبت
جهانی بافت تاریخی یزد ،ایجاد منطقه آزاد گردشگری و بهرهگیری
از نظرات نماینده وزارت میراث فرهنگی در ستاد ملی از دیگر مباحث
مورد تاکید استاندار یزد بود.دکترطالبی اظهارداشت :امیدوارم سفر
وزی��ر میراث فرهنگی و دس��تاوردهای آن ،موج��ب رونق و تقویت
بخش گردشگری استان و توجه به ظرفیتهای خوب استان یزد در
این رابطه ش��ود.الزم به ذکر است حمایت از آسیب دیدگان صنعت
گردشگری و صنایع دس��تی ،حل مشکالت مربوط بیمه راهنمایان
ت��ور ،جلوگی��ری از تبلیغات بر علیه گردش��گری و س��فر در دوران
کرونا و س��اماندهی سفرهای نوروزی با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و با همکاری وزارت بهداش��ت از مباحثی بود که توسط نمایندگان
تشکلهای گردشگری و صنایع دستی یزد مطرح شد و دکتر مونسان
به آنها پاسخ داد.

و س��اختمان) شرکت فراهم ش��د .این افزایش س��رمایه به منظور
تقویت بنیه مالی ،ارتقای توانگری مالی ،بهبود س��اختار مالی برای
نگهداری بیش��تر س��رمایه بیمه نامه ها ،فراهم ساختن زمینه اخذ
مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی ش��رکت با هدف کاهش
سهم واگذاری اتکایی اختیاری و افزایش سهم نگهداری و همچنین
افزایش ظرفیت این ش��رکت در قبول ریسک بوده و سبب افزایش

نیست و واکسن کوبایی هم نیست چون واکسن
کوبای��ی هنوز فاز آخر خود را طی نکرده اس��ت.
این واکس��ن از س��وئد وارد میشود و مورد تایید
ما است .مس��ئول ارزیابی واکسن کرونای ایرانی
درباره ساخت واکسن در داخل کشور خاطرنشان
کرد :واکس��نی که  9دی ماه اولین تست خود را
انجام داد و مجوز کمیته اخ�لاق را دریافت کرد
تحت نظر من و دو نفر از همکارانم است و در حال
طی کردن فاز کارآزمایی بالینی است .هدف ما در
کارآزمایی بالینی مرحله اول ،بررسی عوارض است
که داوطلبانی که تزریق بر روی آنها انجام ش��ده
خوش��بختانه عوارض مشخصی نداشتند و نوبت
دوم واکسن هم برای آنها تزریق شده است.

س��ودآوری و بازدهی فعالیت شرکت خواهد ش��د .در همین راستا
هیئت مدیره ش��رکت در تاری��خ١٣٩٩/١١/ ٠١گ��زارش توجیهی
افزایش س��رمایه ش��رکت بیمه دی از مبلغ  ٢٥٠٠میلیارد ریال به
مبلغ  ٨٣٥٠میلیارد ریال (معادل  ٢٣٤درصد) که  ١٤٤درصد آن از
محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان و  ٩٠درصد آن از محل
مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین خواهد شد ،را مورد تصویب
قرار داده و به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام پیش��نهاد
نموده است.

