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شماره

صفحه

روزنامه

چشمگیر  تحوالت  اینکه   با 
رسانه ای دنیا و ظهور پرقدرت اینترنت 
و فضای مجازی و متعاقب آن شبکه های 
روستاهای  دورترین  تا  مجازی، 
محدودیت  و  مرز  و  کرده  نفوذ   کشور 
قانون  متأسفانه  ولی  نمی شناسد 
مطبوعات که در چند دهه قبل تصویب 
و  آن  های  اصل  از  برخی  و   شده 
امروز  برای  مربوطه،  اجرایی  آیین نامه 
فاقد کارآیی است، همچنان پابرجاست. 
ذیال  آنها  از  برخی  به  نمونه  عنوان  به 

اشاره می شود:
1- گستره توزیع: طبق قانون مطبوعات 
در  انتشار  و  توزیع  مجوز  که  نشریاتی 
دارند،  استان  چند  یا  شهرستان  یک 
خود  کاغذی  های  نسخه  نیستند  مجاز 
استان های  یا  ها  شهرستان  برای  را 
زمانی  قانون  این  کنند.  ارسال  دیگر 
و  سایت  و  اینترنت  که  داشت   معنا 
امروز  اما  نبودند  مجازی  شبکه های 
روی  بر  نشریات  صفحات  تمامی   که 
در  یا  و  شود  می  بارگذاری  سایت شان 
شبکه های اجتماعی واتساپ، اینستاگرام، 
تلگرام و ... دیده می شود و هرکس در 

سراسر کره زمین می تواند همه جزئیات 
 مندرج در آنها را ببیند، »گستره توزیع« 

بی معناست و موضوعیت ندارد.
2- تیراژ: تیراژ یا شمارگان نشریات در 
گذشته منحصر به تعداد نسخه های چاپی 
تعداد  چه  که  داد  می  نشان  و  بود  آنها 
خواننده و مخاطب دارند ولی اکنون که 
تمام صفحات آنها بر روی سایت و در 
برای  دسترسی  قابل  مجازی  های  شبکه 
بخش  کاغذی  است،تیراژ  جهان  مردم 
اندکی از مخاطبان و خوانندگان نشریات 
بیشتر  مراتب  به  و  می دهد  نشان  را 
مجازی  فضای  در  باید  را  آنها  مخاطبان 
قابل  آنها  از  بسیاری  که  کرد  جستجو 

شناسایی و شمارش نیستند.
3-اینکه مطبوعات چه اخبار و مطالبی را 
»باید و یا نباید« درج و چاپ و منتشر 
بسیاری  در  آنها  کردن  محدود  و  کنند 
قوانین دست و پاگیر و محتوای دلخواه 
باید مورد تجدیدنظر و تغییر قرار بگیرد. 
خالصه اینکه قوانین حاکم بر مطبوعات 
باید به روز شود ولی این تغییرات باید 
نه  باشد  آنها  بیشتر  آزادی  جهت  در 

برعکس.

آمریکا قانون جدیدی برای گردشگران ایرانی تصویب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت خارجه آمریکا، این کشور مقرراتی تصویب 
کرده که بر اساس آن مسافران ایران و چند کشور دیگر که قصد سفرهای 
گردشی، تفریحی و تجاری به آمریکا را دارند ملزم به پرداخت ۱۵۰۰۰ دالر 

اوراق قرضه می کند. 
این طرح از ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۲۴ ژوئن به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. 

اتباع ۲۳ کشور شامل این قانون می شوند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

رسانه های عبری: 
دیدار بن سلمان و نتانیاهو اولین 

دیدار نبود
 افشای خبر دیدار به خواست ولیعهد بود

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشاد فارس: 

همچون  نمایشگاه هایی  برگزاری  برای 
نیاز  شهرستان ها  در  کتاب  نمایشگاه 
است تا افزون بر هماهنگی با اداره کل، 
مجوز ستاد شهرستانی مبارزه با بیماری 

کرونا را نیز داشته باشند.
و  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به   
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
مهدی  فارس؛  استان  اسالمی  ارشاد 
گفت:  نشست  این  در  نیز  امیدبخش 
همچون  نمایشگاه هایی  برگزاری  برای 
نیاز  شهرستان ها  در  کتاب  نمایشگاه 
است تا افزون بر هماهنگی با اداره کل، 
مجوز ستاد شهرستانی مبارزه با بیماری 

کرونا را نیز داشته باشند.

ارشاد  و  فرهنگ  اداره های  از  وی 
کرد  درخواست  شهرستان ها  اسالمی 
انتشاراتی هایی  و  نویسندگان  تا 
کتابی  گذشته،  سال  یک  در  که 
برای  و  شناسایی  کرده اند  چاپ  را 
به  ساالنه  کمک های  دریافت 
معرفی  استان  کتاب  خرید   شورای 

نمایند.
نشست،  این  آغاز  در  است  گفتنی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره های  رؤسای 
فارس  استان  شهرستان های  اسالمی 
دیدگاه ها، مشکالت و دغدغه های خود، 
هنرمندان و فرهنگ وران شهرستان خود 

را بیان داشتند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اعمال محدودیت های 
الزامی برخی کسب وکارها در برخی شهرهای دارای  شدید و تعطیلی 
مالیاتی در  بسته جدید  اجرای  از تصویب و  قرمز،  نارنجی و  وضعیت 

حمایت از مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا،  امید علی پارسا خاطرنشان کرد: به سبب اوج گیری 
مجدد شیوع بیماری کووید ۱۹ و اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی 
الزامی برخی کسب وکارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز 
و  مشاغل  پزشکی(،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  به  )بنا 
کسب وکارها و فعالیت های شدیداً آسیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص 
کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در شهرهای 

مذکور قرار می گیرند، از حمایت های دولت بهره مند می شوند.
مصوبه،  این  براساس  گفت:  حمایتی  بسته  این  مفاد  در خصوص  وی 
ارزش  بر  مالیات  قانون  و  مستقیم  مالیات های  قانون  در  مقرر  موارد 
افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت 
آن از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد و نیز 
احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش 

افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود.
به تمدید یک  اشاره  با  اقتصادی و دارایی، همچنین  امور  معاون وزیر 
ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم 
سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مؤدیان مالیاتی 
براساس این مصوبه، اظهار کرد: بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی 
مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ 
تمدید  سال ۱۳۹۹  پایان  تا  عوارض  و  مالیات  اصل  پرداخت  به شرط 

می شود.
یا تجدید پروانه  افزود: صدور  مالیاتی، پارسا  امور  طبق اعالم سازمان 
مالیات های  قانون   ۱۸۶ ماده  موضوع  حقیقی  اشخاص  کار  یا  کسب 
مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز براساس این مصوبه، نیاز به اخذ گواهی 

پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب 
چهارم قانون مالیات های مستقیم )وصول مالیات( تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

برای اشخاص حقیقی متوقف می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دیگر مصوبات این 
بسته حمایتی نیز گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد 
اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم که در بازه 
زمانی یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد نیز با توجه 

به این مصوبه تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تمدید می شود.

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
و  مجتمع ها  ساخت  فارس:  استان 
شهرستان  چند  در  را  ساختمان هایی 
از سال ها پیش آغاز شده که هرچند 
داشته ایم،  را  نیاز  بودجه مورد  کمبود 
آن ها  ساخت  کار  تا  کرده ایم  تالش 

را پی بگیریم.
و  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به   
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
فارس؛ غالمرضا  استان  اسالمی  ارشاد 
یوسفی نژاد، معاون توسعه مدیریت و 
منابع این اداره کل در نشست رؤسای 
شهرستانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
پیگیری ها  به  اشاره  با  فارس  اسالمی 
برای افزایش نیرو گفت: از ۱۴ نیروی 
سال  دو  آزمون های  در  که  جدیدی 
گذشته پذیرش شده اند، ۸ نیرو مشغول 
جاری  سال  پایان  تا  و  شده اند  کار 

اداره های  به  هم  دیگر  نیروی   ۶ نیز 
افزوده خواهد شد؛ هرچند  شهرستانی 
باز هم بسیاری از اداره های شهرستانی 
فوت  با  ویژه  به  کل  اداره  حتی  و 
برخی و بازنشسته شدن برخی دیگر، 
با کمیود نیروی انسانی روبرو هستند.
به  اشاره  با  همچنین  یوسفی نژاد 
افزود:  اداره  این  عمرانی  پروژه های 
را  ساختمان هایی  و  مجتمع ها  ساخت 
در چند شهرستان از سال ها پیش آغاز 
مورد  بودجه  کمبود  هرچند  که  شده 
نیاز را داشته ایم، تالش کرده ایم تا کار 

ساخت آن ها را پی بگیریم.
نشست،  این  آغاز  در  است  گفتنی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره های  رؤسای 
فارس  استان  شهرستان های  اسالمی 
دغدغه های  و  مشکالت  دیدگاه ها، 
فرهنگ وران  و  هنرمندان  خود، 

شهرستان خود را بیان داشتند.

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

 توزیع رایگان واکسن کرونا
 در عربستان

از هر دری کالمی

به بهانه انتخاب نماینده جدید مدیران
 مسئول مطبوعات کشور

انتخابات  برگزاری مرحله دوم هجدهمین دوره  با 
بر  نظارت  هیئت  در  مسئول  مدیران  نماینده 
مطبوعات، پدرام پاک آیین به عنوان نماینده مدیران 

مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی شد.
به گزارش معاونت مطبوعاتی، عالءالدین ظهوریان 
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: مرحله دوم 
مسئول  مدیران  نماینده  انتخابات  دوره  هجدهمین 
با  پیش  دقایقی  مطبوعات،  بر  نظارت  هیئت  در 
رسانه های  مسئول  مدیران  از  تن   ۱۸۶۸ مشارکت 

کشور به کار خود پایان داد.
انتخابات  دوره  هجدهمین  دومِ  مرحله  افزود:  وی 
بر  نظارت  هیئت  در  مسئول  مدیران  نماینده 
شنبه   ۳ روز  صبح   ۱۰ ساعت  از  که  مطبوعات 
بود،  شده  آغاز  نامزد   ۶۹ با حضور   ۹۹ آذرماه   ۴
واجدان  از  نفر   ۱۸۶۸ مشارکت  با  پیش  لحظاتی 
امروز  انتخابات  پایان داد. در  به کار خود  شرایط 
و  آرا  درصد   ۷۵ کسب  با  آیین  پاک  پدرام 
به  انتخابات،  بر  ناظر  کمیته  تأیید  با  رأی،   ۱۴۱۳

عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر 
از  قدردانی  ضمن  شد.ظهوریان  معرفی  مطبوعات 
خبرنگاران و مدیران رسانه ها برای حضور مناسب 
در این انتخابات، از نمایندگان قوه قضائیه، پلیس 
طول  در  که  ارتباطات  وزارت  ماهر  مرکز  و  فتا 
حضور  انتخابات،  این  از  مرحله  دو  هر  برگزاری 

فعال و مؤثری داشتند، قدردانی کرد.

با انتخابات دیروز؛

چگونگی پاک کردن جریمه 
تردد در ساعات ممنوعه کرونایی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

از  فارس همچنین  فرهنگ عمومی  دبیر شورای 
این  نشست های  تا  خواست  شهرستانی  رؤسای 
شورا را بر پایه سرفصل های چهارده گانه تدوین 
کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  سوی  از  شده 
بتوان  تا  برسانند  سرانجام  به  و  کنند  برگزار 
برنامه ریزی های مدونی در راستای فرهنگ سازی 

انجام داد.
اطالع رسانی و روابط عمومی  پایگاه  به گزارش 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ 
ارشاد  و  فرهنگ  شهرستان های  امور  نشست 
سهرابی،  صابر  حضور  با  فارس  استان  اسالمی 
و  فرهنگی  معاون  امیدبخش،  مهدی  مدیرکل، 
مطبوعاتی و غالمرضا یوسفی نژاد، معاون توسعه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  منابع  و  مدیریت 
بستر  بر  اداره  این  شهرستانی  رؤسای  و  اسالمی 

مجازی برگزار شد.
صابر سهرابی در این نشست با گرامیداشت یاد 
فرهنگ  اداره  فقید  رئیس  میر،  ابراهیم  مرحوم 
سید  مرحوم  المرد،  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و 
و  اداری  امور  فقید  رئیس  موسوی،  علی اکبر 
مرحوم عبداهلل مسلمی تاش، کارمند این اداره کل 
را  همگان  درگذشته اند،  ماه گذشته  چند  در  که 
بهداشتی  شیوه نامه های  پیش  از  بیش  رعایت  به 

فراخواند.
سهرابی همچنین با تبریک فرارسیدن هفته بسیج 
انقالب  پیروزی  آغاز  از  بسیجی  اندیشه  گفت: 
برون  برای  مردم  و  کشور  راهگشای  اسالمی، 
است  بوده  دشواری های  و  سختی های  از  آمدن 
و امید است تا بار دیگر با کمک و یاری هم در 
پی گرفتن همان اندیشه، از این دوره سختی که 

همه مردم به آن گرفتار شده اند نیز گذر کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با اشاره 
به گذر از هفته کتاب و کتابخوانی، بیان داشت: 
همکاری  با  توانستیم  امسال  و  گذشته  سال  در 
و  فرهنگ  شهرستانی  اداره های  همه  همیاری  و 
دستگاه های  دیگر  و  سو  یک  از  اسالمی  ارشاد 
اجرایی و نهادهای مردمی از سوی دیگر، شیراز 
را در جایگاه پایتختی کتاب بنشانیم و نگه داریم؛ 
از این روی از همه دوستان به ویژه اداره فرهنگ 
گذشته  سال  چند  در  که  اوز  اسالمی  ارشاد  و 
فرهنگ سازی  راستای  در  را  بلندی  گام های 
نیز  سال  چند  این  در  و  برداشت  کتاب خوانی 
همیشه از ده شهر دوستدار کتاب نام خود را ثبت 

کرده است، تقدیر می کنم.
وی افزود: فرهنگ و ارشاد اسالمی در همه سال 

که  می داند  خود  وظیفه 
فرهنگ سازی  راستای  در 
کتاب خوانی  و  کتاب 
فرهنگ  این  تا  کند  تالش 
مانا و پایدار  به فرهنگ  را 

برساند.
اطالع رسانی  شورای  دبیر 
این  بیان  با  فارس  استان 
آسیب های  بیشترین  که 
بیماری  همه گیری  از  ناشی 
بر  را  تعطیالت  و  کرونا 

کسب و کارهای فرهنگی و هنری و هنرمندان 
داد:  ادامه  است،  شده  وارد  فرهنگ وران  و 
از  است.  جنگ  شرایط  کشور،  امروز  شرایط 
از سوی دیگری  اقتصادی و  فشارهای  یک سو 
همه گیری بیماری کرونا بر ما وارد شده است. 
این  در  سربلندی  و  پیروزی  برای  همگی  باید 
تنها  این  و  برداریم؛  گام  دشواری  و  سختی 
هنرمندان  ویژه  به  و هماهنگی همگان  هم یاری 
و فرهنگ وران را می خواهد تا با فرهنگ سازی، 
آگاهی بخشی، امیدآفرینی و شادابی، مردم را به 
رهنمون  تندرستی  و  سرافرازی  پل های  سوی 

کنند.
فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کرد:  خاطرنشان 
اسالمی تاکنون در دو دوره، کمک و تسهیالتی 
با کارمزد ۴ درصد، شش میلیونی و ۱۲ میلیون 
و  هنرمندان  و  کارها  و  برای کسب  را  تومانی 
پرداخت  کرونا،  از  آسیب دیده  فرهنگ وران 
 ۱۰۰ سقف  تا  را  تسهیالتی  نیز  اکنون  کرد. 
 ۶ تنفس  با  درصد   ۴ کارمزد  و  تومان  میلیون 
ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه برای کمک به آن ها 
درخواست کنندگان  که  است  گرفته  نظر  در 
می توانند در سامانه تحفه درخواست خود را ثبت 

نمایند.
همچنین  فارس  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
نشست های  تا  خواست  شهرستانی  رؤسای  از 
چهارده گانه  سرفصل های  پایه  بر  را  شورا  این 
عمومی  فرهنگ  شورای  سوی  از  شده  تدوین 
برسانند  سرانجام  به  و  کنند  برگزار  کشور 
راستای  در  مدونی  برنامه ریزی های  بتوان  تا 
فرهنگ سازی انجام داد.وی برگزاری کالس های 
آموزشی فرهنگی و هنری در خانه های فرهنگ 
و انجمن های فرهنگی و هنری را تنها در صورت 
جایز  شهرستان  آن  در  مربوطه  آموزشگاه  نبود 

وزارت  کالن  سیاست های  گفت:  و  دانست 
پشتیبانی،  پایه  بر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

حمایت و تقویت از بخش خصوصی است.
سهرابی با اشاره به دهه فرهنگ و هنر فارس یا 
همان جشنواره پایانی سده ۱۳۰۰ که در سراسر 
این  داشت:  بیان  نیز  شد  خواهد  برگزار  استان 
برگزار  شهرستان  ده  و  رشته  ده  در  جشنواره 
برآمده  و شور  بر جوشش  افزون  تا  خواهد شد 
از این جشنواره که شادابی و امیدآفرینی را در 
و  فرهنگ وران  هنرمندان،  داشت،  خواهد  پی 
نیز  فرهنگی و هنری هر شهرستان  ظرفیت های 

شناسایی و به مردم شناسانده شود.
وی امیر صادقی را به عنوان مدیر اجرایی کلی 
هنری  و  فرهنگی  نادر  و  بزرگ  رویداد  این 
فارس معرفی کرد و گفت: هنرمندان می توانند 
آثار خود را در سامانه اینجو بارگزاری کنند. این 
آثار در گام نخست به داوری، داوران شهرستان 
پایانی  گام  در  و  رسید  خواهد  برگزارکننده 
داورانی استانی که همگی از استان فارس هستند، 

آن ها را ارزیابی و داوری خواهند کرد.
فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
موضوعات این جشنواره را کرونا، کادر سالمت 
و چهل سالگی دفاع مقدس دانست و بیان کرد: 
تالش بر این است که همه شهرستان ها به ویژه 
شناسانده  پیش  از  بیش  میزبان  شهرستان های 
شوند و رونق، شور و جوشش هنری سرزنده از 
که  کرونایی  دهشت انگیز  و  سخت  دوران  این 
کاسته  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای  پویایی  از 
مردم  در  را  امید  و  شادابی  و  است، گذر کرده 

نگه داریم.
رؤسای  نشست،  این  آغاز  در  است  گفتنی 
اداره های فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های 
دغدغه های  و  مشکالت  دیدگاه ها،  فارس  استان 
خود، هنرمندان و فرهنگ وران شهرستان خود را 

بیان داشتند.


