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سیاه و سفید
بلیت دالری

شگرد جدید قاچاق بنزین و بازار چینیها در تهران !




3.1 M views

3.9 M views

خرید و فروش گذرنامه برای واردات آیفون

عصبانیترین مردم دنیا کجا زندگی میکنند؟

گــزار شهــا حاکی از آن اســت که خرید و فروش
گذرنامه برای واردات گوشی مسافری رو به افزایش
است ،به طوری که طبق گزار شها فقط در  ۲۲روز
ابتدایی خرداد حدود  ۴۰هزار گوشی آیفون از این
طریق وارد کشور شده است .البته تجارت نیوز در
گزارشی نوشته است که واردات آیفون یا گوشیهای
همرده قانونی است اما شدنی نیست به همین دلیل
واردات گوشی مسافری افزایش داشته است .بر
اساس آمار گمرک ،واردات موبایل مسافری در سه
ماه نخست امسال نسبت به سه ماه پایانی سال
 ،۱۴۰۰تقریبا ً سه برابر شده است .از آن جایی که
هر مسافر از کشورهای خارجی میتواند ساالنه یک
گوشی با خود بیاورد ،بازار خرید و فروش گذرنامه
برای رجیستر کردن گوشی در گمرک فرودگاهی
حسابی داغ شده است.

مؤسسه نظرسنجی بینالمللی گالوپ ساالنه در تحقیقی
عصبانیترین ،شادترین ،غمگینترین و ...ملل جهان را
در فهرستی منتشر میکند و به تازگی فهرست هشت
کشور عصبانی جهان را منتشر کرده است .در حالی که
در دو سال پیش ایران در این فهرست در جایگاه سوم
قرار داشت اما امسال در این فهرست نیست .طبق این
نظرسنجی به ترتیب لبنان ،ترکیه ،ارمنستان ،عراق،
افغانستان ،اردن ،مالی و سیرالئون به عنوان عصبانی
تریم مردم جهان قرار دارند .کاربران به این فهرست
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :احتماال این بار در
فصل سرما نظرسنجی کردن و دفعه قبل توی فصل گرما.
چون ما ایرانیها توی گرما زود جوش میاریم و اعصاب
نداریم ».کاربر دیگری نوشت« :این نظرسنجیها معموال
مالکهای خاصی دارن ،درحالی که ممکنه خیلی از مالکها
برای این کشورها معیار عصبانیت نباشه».





3.4 M views

2.8 M views

خالق ری-بن درگذشت

شیوه جدید قاچاق بنزین

شرکت «لوکسوتیکا»ی ایتالیا ،مالک برند عینکهای
ری-بــن اعــام کرد که لئوناردو دلوکیو ،میلیاردر
ایتالیایی و بزرگترین سهامدار این شرکت درگذشته
است .دلوکیو به عنوان یک یتیم در میالن ایتالیا بزرگ
شد و کارش را در جوانی با تأمین قطعات فریمهای
عینک آغاز کرد .او در سال  ۱۹۶۱شرکت لوکسوتیکا
را به بزرگترین کارخانه
را بنیان نهاد و در طول زمان آن 

تولید عینک در ایتالیا تبدیل کرد .این شرکت در سال
 ۲۰۱۸با شرکت تولید لنز اسیلور فرانسه ادغام و به
بزرگترین مجموعه تولید عینک و ابزارهای کمک بینایی
در جهان تبدیل شد .از آن جایی که ایرانیها به خصوص
آبادانیها عالقه زیادی به استفاده از عینکهای ری بن
دارند ،کاربران شبکههای اجتماعی هم به این اتفاق
واکنش نشان دادند .کاربری به طنز نوشت« :از همه
بیشتر باید به آبادانیهای خونگرم که عاشق این نوع
عینکها هستند ،تسلیت گفت».

فیلمی در فضای مجازی دست به دست میشود که
شیوه جدید قاچاق بنزین با استفاده از بطر یهای
کوچک از دیوار مرزی میلک زابل را نشان میدهد.
هرچند این فیلم هنوز از سوی شخص و نهاد خاصی
تایید یا تکذیب نشده و میتواند واقعی نباشد اما
کاربران به آن واکنش نشان دادنــد .در این فیلم
میبینیم صدها بطری کوچک که ادعا شده داخل آنها
بنزین است از یک طرف دیوار به طرف دیگر پرتاب
میشود .کاربری در این باره نوشت« :اگه این همه
بطری رو به عنوان ضایعات هم میفروختن کلی پول
گیرشون میاومد و الزم نبود بیفتن توی کار قاچاق».
کاربری نوشت« :ببین چقدر قاچاق بنزین سود داره
که این جوری هم قاچاق میشه ».کاربری هم نوشت:
«فکر کنم میخوان بنزین رو گرون کنن و باید شاهد
شیوههای مختلف قاچاق سوخت باشیم».





«میش مرغ» ایراین
در تور تحریم!

انجمن پرند هشناسی خاورمیانه به تازگی پــروژ های را
برای حمایت از گونه در خطر انقراض «میشمرغ» شروع
و در این باره در سایت رسمی خود بیانیهای را منتشر
کرده است .به گزارش تسنیم نکته قابل توجه این بیانیه
تحریم گونه میشمرغ در کشورهای ایران و روسیه است.
این انجمن اعالم کرده است بهدلیل قرارگیری ایران در
لیست تحریمها و نبود امکان برقراری تبادالت مالی با
کشور ما نمیتواند میشمرغ ایرانی را حمایت کند .با
هم با این پرنده در حال انقراض که به عروس بوکان هم
شهرت دارد بیشتر آشنا میشویم.
▪اهمیت میش مرغ کمتر از یوزپلنگ ایرانی نیست
«میش مرغ» بوکان که به عروس این شهر هم معروف است
جزو بزرگترین پرندگان گیاهخوار است و سنگینترین
پرنده قادر به پــرواز با مسافتی طوالنی لقب گرفته که
این روزها خطر انقراض به شدت این پرنده بسیار زیبا را
تهدید میکند .به گفته معاون محیط زیست طبیعی و
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت
«میش مرغ» مثل یوزپلنگ آسیایی بسیار حاد است و به
شدت انقراض آنها را تهدید میکند .به گفته یک عضو
هیئت علمی رشته محیط زیست دانشگاه اراک ،اهمیت
میشمرغ کمتر از یوزپلنگ ایرانی نیست و این موضوع
مهمیاستکههمهبایدبهآنتوجهداشتهباشندتابتوانیم
نسل این گونه جانوری را در ایران و بوکان حفظ کنیم و
سرنوشت آن به سرنوشت شیر و ببر ایرانی دچار نشود.
▪تأثیر مخرب تحریمها بر حیات وحش
«سیدمهدی نبی یان» مدیر پروژه حفاظت مشارکتی از
«میشمرغ» به ایران گفته« :بسته شدن مبانی تبادالت
مالی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،امکان ارائه
حمایتها و کمکهای مالی انجمنهای جهانی برای
حفاظتازحیاتوحشرانیزسلبکردهاست.ایندرواقع
نشان دهنده تأثیرات غیرمستقیم تحریمها در بحثهای
حفاظت از حیاتوحش است .به گفته مدیر پروژه حفاظت
مشارکتی از «میشمرغ» البته این نکته را نیز باید متذکر
شدکهچنینحمایتهایمالی،حمایتهایکالنینیست
و در نهایت بین پنج تا  15هزار دالر است که آن هم توسط
ط زیستی تأمین میشود.
خود دولت و انجمنهای محی 
▪تنها  ۳۰بال «میشمرغ» باقی مانده

2.4 M views
2.4 M views

دزد وقیح!
طــرح کاشف پلیس آگاهی با محوریت دستگیری
مجرمان حرفهای و باندی اجرا شده و در این مرحله
از طرح ،متهمان در زمینههای مختلف دستگیر شدند.
در این میان ویدئویی از صحبتهای یک سارق بعد
از دستگیری خطاب به مال باخته بازتاب زیادی در
شبکههای اجتماعی داشته اســت .در این ویدئو
میبینیم که یکی از مال باختگان در حضور کسی که
از وی سرقت مسلحانه کرده ،میگوید« :این فرد،
سرقت مسلحانه کرده ولی آزاد است! باید علت را
از قوه قضاییه بپرسیم ».که سارق در پاسخ میگوید:
«حبسش رو کشیدم ،به تو چه ربطی داره!» کاربران
به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«وقتی به سارق مسلح رحم بشه ،این جوری وقیحانه
به مال باخته جواب میده و فکر میکنه چون حبس
کشیده ،مجازه دوباره خالف کنه».

بازار خوراکی چینیها در تهران
تصاویری از یک بازار مملو از خوراکیهای عجیب و غریب
در تهران منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکههای
اجتماعی داشت .این بازار مملو از خوراکیهای عجیب
و غریب با بستهبندیهای خیرهکننده است که شاید
تاکنون نامشان به گوشتان نخورده باشد .از مواد غذایی
چینیها ،ژاپنیها و کرهایها گرفته تا میوههای چهار
فصل و ادویههای آسیایی برای طبخ غذاهای مخصوص
و لذیذ .هرچند این بازار به بازار چینیها معروف شده
اما کاالها و اجناس عرضه شده در این بازار ،از چین و
دیگر کشورهای آسیایی مانند مالزی ،تایلند و کره است.
البته این بازار ،موادغذایی مورد نیاز رستورانهای
فرانسوی ،ایتالیایی و ملل مختلف را تأمین میکند و
رستورانهای بسیاری بهصورت تلفنی یا اینترنتی به
آنها سفارش میدهند .به همین دلیل این بازار حسابی
سابقه دارد و برای عالقهمندان به غذاهای ملل بهویژه
غذاهای آسیایی مکانی آشناست.

به گــزارش ایرنا هم اکنون تنها  ۳۰بــال «میشمرغ» در
کشورمان باقی مانده و این تعداد نیز روز به روز در حال
کاهشاستوسازمانحفاظتمحیطزیستهنوزنتوانسته
برای تکثیر این پرنده اقدامی اساسی و جدی انجام دهد.
مدیر پروژه مشارکتی حفاظت میشمرغ درباره علل کاهش
جمعیت میشمرغ به ایسنا گفته« :تبدیل کشاورزی دیم
به کشاورزی آبی باعث از بین رفتن سطح زیستگا ههای
جوجهآوری این پرنده شده است چراکه میشمرغها تنها
در اراضی گندم که به روش دیم کشت میشوند ،جوجه
آوری میکنند و آبیاری بارانی باعث از بین رفتن جوجه و تخم
پرنده میشود بنابراین میشمرغها اراضی را که بهصورت
بارانی آبیاری میشود ،ترک میکنند ».نبییان اضافه کرد:
«فعالیت کمباینها قبل از به قدرت پرواز رسیدن میشمرغ
یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده جمعیت میشمرغ است و
موجب تلفات باالی جوجهها میشود ».شکار غیرمجاز هم
یکی دیگر از دالیلی است که باعث کاهش روز افزون تعداد
میشمرغها در کشور میشود .سرپرست اداره حفاظت
محیط زیست بوکان هم تنها راه نجات این پرنده را جذب
اعتبارات ملی و بینالمللی ،اجرای برنامه عملی میشمرغ
و مشارکت و آگاهسازی جوامع محلی بیان کرده است.

دالیل دالری شدن نرخ بلیت هواپیما برای غیرایرانیها چیست و چه

تبعاتی برای گردشگری کشور به همراه دارد؟

ناصر رعیت نواز -در روزهای اخیر چندین شرکت هواپیمایی پس از ابالغ دستورالعمل انجمن شرکتهای هواپیمایی به
ایرالینها تصمیم گرفتهاند به گردشگران خارجی بلیت پروازهای داخلی را با نرخ دالر بفروشند .تصمیمی که حاشیههای
زیادی به همراه داشته و وزارت گردشگری هم درباره آن موضع گرفته و در نامهای به سازمان هواپیمایی کشور ضمن
مخالفت با طرح بلیت دالری برای مسافران غیرایرانی ،درخواست کرده است تا زمان بررسی ابعاد مختلف این موضوع در
یک کارگروه ،از اجرا شدن این تصمیم خودداری شود .در این گزارش سعی داریم در کنار دلیل دالری شدن قیمت بلیت
هواپیما برای غیر ایرانی ها ،نظر موافقان و مخالفان این تصمیم را بررسی کنیم و همچنین نگاهی داریم به کشورهایی که
برای جذب گردشگر یارانههای زیادی پرداخت میکنند.
▪ماجرای دالری شدن نرخ بلیت برای خارجیها

انجمن شرکتهای هواپیمایی در آذر سال  ۱۴۰۰در
بحبوحه گرانی بلیت پروا زها در مسیرهای داخلی ،در
دستورالعملی به شرکتهای هواپیمایی ،نرخ بلیت در
مسیرهای داخلی را برای مسافر غیرایرانی متفاوت اعالم
کرد .حاال با گذشت حدود هفتماه از ابالغ آن دستورالعمل،
تعدادی از شرکتهای هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی
و مراکز فروش بلیت اطالع دادهاند که از ابتدای تیر ۱۴۰۱
نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای مسافران
غیرایرانی ارزی محاسبه میشود .طبق گفته دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی به ایسنا ،نرخ هر بلیت هواپیما برای
پروازهای داخلی تا یک ساعت  ۱۰۰دالر و بیش از یک ساعت
تا سقف  ۱۵۰دالر برای خارجیها محاسبه میشود .البته
او ادامه داده« :این مسئله را در اختیار ایرالینها گذاشتیم
و بعضا ممکن است حتی پایینتر از این اعداد و ارقام هم از
مسافران خارجی دریافت شود« ».حسن خوشخو» معاون
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در اینباره گفته است:
«براساس تصمیم برخی شرکتهای هوایی نرخ خدماتی
که به شهروندان خارجی ارائه میشود با شهروندان داخلی
متفاوت است و سازمان هواپیمایی کشور به صورت مستقیم
در این موضوع دخالتی نمیکند .ما این موضوع را نه تأیید
میکنیم و نه رد».
▪دالیل موافقان بلیت دالری

به جز ایرالینها که از باال رفتن قیمت بلیت هواپیما به هر
نحوی سود میبرند ،برخی موافقان این طرح دالیلی را در
موافقت با تعیین نرخ ارزی برای بلیت مسافران خارجی
مطرح کردهاند که آنها را در ادامه میخوانید.
از مهمترین دالیلی که موافقان تعیین نرخ ارزی برای
بلیت مسافران خارجی مطرح میکنند این است که
چرا باید به مسافر خارجی یارانهای که به مسافران ایرانی
تعلق میگیرد ،داده شود .آنها معتقدند که دولت ملزم به
دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی یکی از دالیل
تعیین نرخ ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی
را تسهیل دسترسی ایرانیها به پروازهای داخلی اعالم
کرده است .او گفته« :در برخی مسیرها مانند مشهد حضور
اتباع خارجی در پروازها افزایش یافته است و همین موضوع
سبب شد تا بلیت هواپیما از دسترس مسافران ایرانی خارج
شود .بنابراین برای این که بلیت هواپیما و صندلیها بیشتر
در اختیار ایرانیها قرار گیرد آن را برای مسافران خارجی
ارزی تعیین کردیم».
اسعد یسامانی همچنین گفته« :باید این موضوع را
در نظر داشته باشیم که شرکتهای هواپیمایی ایرانی
خدماتی را که از دولت دریافت میکنند با نرخ دالر است که
میتوان به هزینه نشست و برخاست ،لندینگ ،پارکینگ و...
اشاره کرد و ایرالینها تحت فشار هستند».
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▪مخالفان نرخ ارزی بلیت

هر چند موافقان دالیلی همچون پرداخت یارانه به خارجی
ها ،نبود صندلی کافی برای مسافران ایرانی و ...را مطرح
کــرد هانــد امــا مخالفان ارزی شــدن بلیت هواپیما بــرای

خارجیها از جمله وزارت گردشگری هم دالیلی برای
مخالفت شان با این طرح دارند که بخشی از آن را در ادامه
میخوانید.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی در نامهای به رئیس سازمان هواپیمایی
کشور اعــام کرد که دریافت نرخ دالری بلیت هواپیما از
گردشگران غیر ایرانی باعث افزایش قیمت تمامشده سفر
میشود و این کار باید تا انجام بررسیهای بیشتر متوقف
شود.
بعد از اعالم خبر دالری شدن بلیت هواپیما هتلداران
هم به سرعت به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری پیام
دادند که هزینه خدمات از گردشگر خارجی را دالری بگیرند.
بعد از هتل داران احتماال نوبت رستورانها و دیگر مشاغل
فعال در حوزه گردشگری میرسد .در نگاه اول این اقدام
منطقی ،معقول و مثبت است اما واقعیت این است که دالری
کردن هزینههای مسافران خارجی میتواند تبدیل به اشتباه
مرگبار صنعت گردشگری ایران شود.
یکی از مزیتهای ایران برای گردشگران خارجی هم
اکنون قیمت ارزان است .از مدیران تا کارشناسان
گردشگری همه ای ــران را یــک مقصد گردشگری ارزان
معرفی میکنند و همین ویژگی باعث شده تا ایران به یکی از
مقصدهای بازنشستههای اروپایی و چینی بدل شود .وقتی
تنها مزیت جدی فعلی ایران را از آن بگیرید دیگر نباید انتظار
درآمد از گردشگر را داشته باشید.
برخی کشورها بــرای این که بتوانند از درآمــدی که
جذب گردشگر دارد بهره مند شوند ،به مسافران یارانه
پرداخت میکنند بعد ما برعکس آن عمل میکنیم!
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▪کشورهایی که به مسافران خارجی یارانه میدهند

درآمدهای به دست آمده از صنعت گردشگری جایگاه مهمی
در اقتصاد کشورهای مختلف دارد و بعضی از کشورها بخش
مهمی از بودجه خود را بر درآمد حاصل از صنعت گردشگری
میبندند و این یعنی گردشگرها نقشی مستقیم در درآمدها
و هزینهها در اقتصاد کالن این کشورها دارند .با این حال
برخی کشورها برای این که بتوانند گردشگر بیشتری جذب
کنند به مسافران خود یارانه پرداخت میکنند .ترکیه یکی از
این کشورهاست که برای جذب گردشگر یارانه میپردازد و
طبق گفته رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان ،ترکیه 60
درصد هزینه بلیت مسافران خارجی را پرداخت میکند،
زیرا معتقد است این هزینه از محل خرید گردشگران جبران
میشود .رئیس سازمان حج و زیارت در گفتوگو با تسنیم
به نقل از وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی گفته است
که دولت ترکیه برای پروازهایی که در مسیر ایران است ،به
صورت مشخص یارانه فوقالعادهای میپردازد .طبق آمار
سال گذشته حدود  ۸۰۰هزار ایرانی به ترکیه سفر کردهاند،
که تنها سودی که از خرید  ۱۰۰۰نفر از این مسافرها حاصل
میشود ،یارانه پرداختی آ نها را جبران میکند .به جز
ترکیه ،اردن هم برای جذب گردشگر بیشتر به خطوط هوایی
خود یارانه سوخت میدهد .به گزارش عرب دیلی ،دولت
اردن با پرداخت نصف بهای سوخت خطوط هوایی این کشور
به دنبال جذب گردشگران بیشتر از قاره اروپا و کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس به این کشور است.

