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 پیام رهبر انقالب به پرسنل 
 نفتکش های اعزامی به ونزوئال؛

 کشور را 
سرافراز کردید
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 سخنگوی دولت اعالم کرد؛

آمادگی کامل ایران برای 
تبادل زندانيان با آمریکا

قیمت  2000  تومان  /   شماره 534     سه شنبه 20  خرداد   1399  / 17 شوال 1441  / 9 ژوئن   2020

 بررسی حضور و نقش زنان 
در ادوار مختلف مجلس

اقلیت های 
همیشگی و در سایه

شهرنوشت 6

بیش از یک هفته اســت که نمایندگان مجلس یازدهم به صورت 
رسمی کار خود را با انتخاب هیات رئیســه و تشکیل فراکسیون های 
مختلف در مجلس شورای اســامی آغاز کرده اند. اما با انتخاب هیات 
رئیسه و غیاب همیشگی زنان در کرســی های باالنشین مجلس این 
سوال به ذهن می رســد؛ زنانی که توان گرفتن حتی یک کرسی هم از 
12 کرسی هیات رئیسه را ندارند آیا در مجلس یازدهم، توانایی تصویب 

قانونی به نفع زنان را خواهند داشت؟
همانطور که می شد پیش بینی کرد در این دوره مجلس نیز همانند 
ادوار گذشته سهم زنان از کرسی ها، محدود و تنها 17 نفر از میان 290 
نماینده بود. این در حالی اســت که تنها چند روز پس از اعام اسامی 
منتخبین، نام یکی از شــاخص ترین آنها از لیست کوتاه زنان این دوره 
مجلس، به دلیل فوت بر اثر ابتا به ویــروس کرونا، خط خورد. فاطمه 
رهبر، نماینده دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسامی از حوزه 
انتخابیه تهران بود. او در مجلس هفتم و هشتم نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی و در مجلس نهم نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی 
بود و ریاست فراکسیون زنان و خانواده را برعهده داشت و شاید تنها امید 
جمع کوچک زنان، برای راهیابی به هیات رئیسه ای بود که در 41 سال 

گذشته کمتر زنی آن را تجربه کرده است.
پیشتر سهیا جلودارزاده و شــهربانو امانی تنها زنانی بودند که در 
مجلس ششم توانستند ســهمی را در هیات رئیسه مجلس به دست 
آورند. سهمی که حتی با وجود حضور حداکثر اصاح طلبان و چینش 
30 درصدی زنان در لیست های رقابتیشان برای انتخابات مجلس در 

سال 94 تکرار نشد...

کرونا، ۶۰ هزار کارگاه صنایع دستی را به تعطیلی کشاند

بیکاری، بیخ گوش حافظان میراث ایرانی
دسترنج 4

چرتکه 3

 در گفت وگوی کارشناسان با »توسعه ایرانی« بررسی شد: 

 کاهش نرخ سود بانکی 
چقدر جدی است؟

حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم 
انقاب اسامی با ارســال پیامی محبت آمیز 
از حرکت جهــادی فرماندهــان و کارکنان 
شــناورهای نفتکــش جمهوری اســامی 

ایران کــه محمولــه فرآورده هــای نفتی را 
 به کشــور ونزوئــا منتقل کردنــد قدردانی 

کردند. 
در این پیام آمده اســت: »به همه شــما 

عزیــزان، کاپیتــان و کارکنــان کشــتی 
خداقــوت می گویــم. کار بزرگــی کردید. 
 حرکــت شــما حرکتــی جهــادی بــود. 

کشور را سرافراز کردید.«

مرتضی بلوکی

 باید پذیرفت جزیره کیــش همچنان در 
قیاس با سایر مناطق ایران و بخصوص جزایر 
جنوب کشــور یکی از بهترین فرصت ها برای 

سرمایه گذاری بوده و خواهد بود 
بررسی آمار و ارقام معامات صورت گرفته 
در کیش در دو سال گذشته نشان می دهد که 
قیمت زمین و مســکن در این جزیره همانند 
سایر نقاط کشور  افزایش پیدا کرده اما واقعیت 
این است که این مساله در جزیره کیش تعریف 
خاص خود را دارد و مســئله مهم تر در جزیره 
کیش کمبود زمیــن در این جزیــره زیبای 

مرجانی  است.
 باید پذیرفت جزیره کیــش همچنان در 
قیاس با سایر مناطق ایران و بخصوص جزایر 
جنوب کشــور یکی از بهترین فرصت ها برای 
ســرمایه گذاری  بوده و خواهد بــود؛ جزیره 
کیش  یک نعمت الهی است که باید وجب به 
وجب آن در راه کمک به آبادانی و توسعه همه 
جانبه به خصوص در حوزه گردشگری هزینه 
شــود بنابراین  نباید زمین های جزیره کیش 
را به راحتی واگذار کــرد؛ زیرا هر چند خاک و 
زمین در کشور ما ارزشمند است اما منحصر به 
فرد بودن جزیره کیش و نوع خاک و وضعیت 

ســاحل آن اهمیت و بهای خــاک را افزایش 
داده است.

امروز بــا افزایش جمعیتی کــه در جزیره 
کیش شاهد آن هستیم ؛ ساخت و ساز و فروش 
آپارتمان های مسکونی اضافه بر میزان ظرفیت 
جزیره کیش  بوده و این امر غیرمنطقی به نظر 
می رسد  و از لحاظ مراکز تجاری و پاساژها نیز  

جزیره کیش اشباع شده است.
بنابراین به نظر می رســد  سازمان منطقه 
آزاد کیش برنامه های بیشــتری  برای توسعه  
گردشگری در کیش داشته باشــد و بستر را 
برای حضور شــرکت های بزرگ گردشگری 
که به دنبال توســعه صنعت گردشگری نوین 
با تکنیک های پارامترهای روز دنیا هســتند، 
فراهم کند تــا گردشــگران در جزیره کیش 
شاهد تنوع و جذابیت در حوزه گردشگری در 

منطقه باشند.
وسعت جزیره کیش محدود است و تقاضا 

نیز برای ساخت و ساز و یا اقامت در این جزیره  
بصورت مداوم  وجــود دارد  و به طبع آن بازار 
خرید و فروش ملک در جزیره کیش نسبت به 
سرزمین اصلی همواره پررونق بوده است؛ اما  
باید توجه داشــت که نباید میزان سکونت در 
این جزیره  به اندازه ای افزایش پیدا کند که هم 
بافت بومی آن تغییر یابد و هم جزیره از حالت 
گردشگری خارج شده و تبدیل به شهرستانی 

در جنوب کشور شود.
مقام معظم رهبــری در خصوص صنعت 
گردشگری می فرمایند: من تصورم این است 
که اگر مسئولین کشور و مســئولین استان 
بتوانند از همین مسئله ی گردشگری به شکل 
درســت، با تبلیغات صحیح و با جهت گیرِی 
صحیح استفاده کنند، درآمد آن، استان را از 

همه ی معونه های دیگر بی نیاز می کند.
بنابراین امیدواریم در ســال جهش تولید 
که به فرمــوده مقام معظم رهبــری درهمه 
عرصه ها باید کشــوری قوی باشیم؛ با حضور 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی در حوزه 
صنعت گردشــگری شــاهد رونق و توسعه 
و ابادانی بیشــتر کیش و همین طور شــاهد 
منطقه بکر گردشگری سامت  با  استفاده از 
تکنیک ها و ابزارها نوین در حوزه گردشگری 
باشیم که این امر در نهایت  باعث جذب بیشتر 
 گردشگر در جزیره زیبا و مراوید خلیج فارس 

خواهد شد.

خبر

یادداشت

پیام رهبر انقالب به پرسنل نفتکش های اعزامی به ونزوئال؛

کشور را سرافراز کردید

لزوم استفاده از ظرفیت های اقتصادی گردشگری 
در کیش 


