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ابراز امیدواری رییسی و پوتین برای دیدار در آینده نزدیک

چهارشنبه24شهریور- 1400شماره1162

رییس جمهوری ایران و روسیه در گفتو گوی تلفنی ضمن ابراز امیدواری برای دیدار در آینده نزدیک ،بر ادامه همکاری برای تولید مشترک واکسن اسپوتنیک تاکید کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهوری روســیه در تماس تلفنی با آیت اهلل سید ابراهیم رییسی با بیان اینکه به علت احتمال ابتال به
بیماری کرونا به قرنطینه رفته است ،خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رییس جمهوری در اولین فرصت شد.
والدیمیر پوتین با اشاره به همکاریهای مسکو  -تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک ،بر تداوم این همکاری ها تاکید کرد.
رییس جمهوری اسالمی ایران نیز در تماس تلفنی «والدیمیر پوتین» گفت :توسعه و تعمیق همکاریهای دو کشور را در همه ابعاد دنبال میکنیم.
رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم همکاریهای دو کشــور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک ،اظهار کرد :این همکاریها باید تا ریشه کن
شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد.

یادداشت
«روحانی بود ،خیلی خوب بود»
یوسف اسدی
یوسف اسدی در یادداشتی تحت عنوان «روحانی بود،
خیلی خوب بود» نوشته است :آری روحانی بود ،خیلی
خوب بود .چون مثل رئیســی در همان مــاه اول آغاز
مسئولیتش نه سفر استانی رفت و نه در بین مردم در صف
های طوالنی حاضر شد.یوسف اسدی در این یادداشت
در فارس نوشت :این جمله را یکی از همکارانم گفت.
برای مشغله کاری زیاد این روزها .مشغله پوشش اخبار
ریاســت جمهوری .از رئیس جمهور گرفته تا وزرا .از
سفرهای استانی گرفته تا دیدارها و برنامه ها در تهران،
استانها و شهرستانها.شــاید او این جمله را فی البداهه و
بدون توجه به عمق معنایش گفت ،اما تجربه کار خبر در
نهاد ریاست جمهوری حجتی شد بر اهمیت آن.او گفت:
«روحانی بود ،خیلی خوب بود» .شاید از این منظر که کار
دشوار خبر نگاری کم بود ،برای خبرنگاران خوب بود.
روحانی هم سفر اســتانی می رفت؛ اما سفرهایش مثل
سفرهای این روزهای رئیس جمهور نبود.او اولین سفر
اســتانی خود را نه مثل آیت اهلل رئیسی و در همان هفته
اول ریاست جمهوری ،بلکه پنج ماه پس از آغاز ریاست
جمهوری اش انجام داد 24 .دی ماه .1392وی در این روز
برای انجام سفری ســه روزه به خوزستان رفت .فاصله
زمانی زیاد آغاز ریاست جمهوری تا اولین سفر استانی
روحانی باعث شد حتی ســایت ریاست جمهوری در
خبر خود از ذکر عبارت «نخستین سفر رئیس جمهور»
خودداری کند.دوره ریاست جمهوری اش هشت سال
بود ،اما سفرهایش دقیقا ظرف شش سال تمام شد.آخرین
سفر استانی اش دی ماه  1398بود .او روز شنبه  28دی
ماه در پایان سفر به استان سیستان و بلوچستان ،آخرین
حرف های اســتانی خود را گفت.وقتی هواپیمایش در
مهرآباد نشست ،این نشستن طول کشید تا پایان ریاست
جمهوری اش ۱۱ .مرداد .۱۴۰۰
روحانی آن روز بــه تهران آمد ،دیگــر از تهران خارج
نشد .حتی کمتر در پاســتور حضور می یافت .بیشتر در
مجموعه سعدآباد می ماند؛ نزدیکی منزلش در ولنجک.
«روحانی بود ،خیلی خوب بود».اسفند  98وقتی شیوع
کرونا در ایران رسانه ای شد ،او به عنوان رئیس جمهور و
عالی ترین مقام اجرایی کشور برنامه های خود را خالصه
کرد .در چند جلســه تکراری هفتگی و  2هفته یک بار.
نه دیدار مردمی داشــت و نه سفر استانی.او حتی جلسه
سران قوا را به بهانه کرونا لغو می کرد .دیگر در مجلس
حضور نیافت .نه برای دفاع از وزیر صمت جهت گرفتن
رای اعتماد در مجلس حضور یافت نه برای تقدیم الیحه
بودجه ۱۴۰۰
او محصور شد در جلسات
جلسات یکشنبه ها و چهارشنبه های هیات دولت؛
جلسه شنبه های ستاد ملی مقابله با کرونا در ؛
جلسه یکشنبه های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ؛
جلسه هر دو دوشنبه یکبار شورای عالی فضای مجازی ؛
جلسه سه شنبه های ستاد هماهنگی اقتصادی؛
جلســه هر دو سه شــنبه یکبار شــورای عالی انقالب
فرهنگی ؛البته در چند ماه اول شیوع کرونا از برگزار ی
برخی از همین جلسات مثل شورای عالی فضای مجازی
و شورای عالی انقالب فرهنگی خبری نبود.اما روحانی
یک روز هفته را روز افتتاح انتخاب کرد؛ پنچشنبه ها .او
پنجشنبه ها را در مجموعه سعدآباد می ماند و از طریق
ویدئو کنفرانس طرح های عمرانی افتتاح می کرد! جمعه
ها را هم گذاشــته بود برای اطالع از اجرای تصمیمات
مهم در کشور .آری روحانی بود ،خیلی خوب بود .چون
مثل آیت اهلل رئیسی در همان ماه اول آغاز مسئولیتش نه
سفر اســتانی رفت و نه در بین مردم در صفهای طوالنی
حاضر شــد .او هنگامی که چندین خــودرو همراه با
سرعت از خیابانها عبور می کرد ،از دور شادی و غم مردم
را تشخیص می داد و نیازی نمی دید که از خودرو پیاده
شود و با مردم صحبت کند.خودش این گونه تعریف می
کرد :در خیابان که رد میشویم به چهره مردم نگاه میکنم
که شاد است یا نه؛ اگر شاد است من کام ً
ال راحت میشوم
و با نشاط سرکار فعالیت میکنم ،اگر روزی ببینم چهره
مردم غم آلود و گرفته است ،میفهمم ما مشکل داریم.

خبر
بلینکن :هرگز انتظار فروپاشی نیروهای
افغان در برابر طالبان را در 11روز نداشتیم

وزیر خارجه آمریکا در جلسه اســتماعی در کنگره گفت
که هرگز انتظار نداشتیم که نیروهای دولتی افغانستان تنها
ظرف  11روز در برابر طالبان با فروپاشی مواجه شوند.
به گزارش اقتصادســرآمد« ،آنتونی بلینکن» وزیر خارجه
آمریکا عصر سهشنبه (به وقت تهران) در جلسه استماعی
در کنگره آمریکا در خصوص تحوالت افغانستان حضور
یافت.وی در این نشست گفت« :در ژانویه  ،2021طالبان
در قدرتمندترین وضعیت نظامی خود پس از حمالت 11
سپتامبر قرار داشته است».بلینکن افزود« :دولت بایدن تنها
دو گزینه در افغانستان داشتند یا اینکه از این کشور خارج
میشــدند یا آنکه تقابل نظامی را تشــدید میبخشیدند و
این دولت توافقی را با طالبان به ارث برده بود که بر اساس
آن نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج میشدند».
وزیر امــور خارجه آمریکا اضافه کرد« :طوالنیتر شــدن
حضور نیروهای آمریکایی در افغانســتان هرگز به تقویت
نیروهای افغانستانی منجر نمیشود و تصمیم خارج کردن
نیروهایمان از افغانستان با هماهنگی ناتو ،اتحادیه اروپا و
دیگر همپیمانان صورت گرفت».
وی ادامه داد« :طی ســال اخیری که در افغانستان حضور
داشــتیم برآوردهای مختلفی درباره وضعیت این کشور
انجام دادیم .بدترین سناریوها نیز هرگز انتظار نداشت که
نیروهای افغانســتانی تنها ظرف  11روز در برابر طالبان با
فروپاشی مواجه شوند».

تولید و توسعه با بانوان کارآفرین کشور

رونقمشاغلخانگیدردستان زنان

گروه تولید -وحیده اســماعیلی  -یکی
از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه
توسعه یافتگی یک کشــور ،میزان اهمیت
و اعتباری است که آن کشــور در ایجاد اشتغال و تولید
اقتصادی به زنان میدهد .وقتی از اشــتغال و کارآفرینی
زنان بحث میشــود ،اولین چیزی که بــه ذهن میآید
تعداد زنان کارمند و معلم اســت ،در حالی که باالترین
میزان اشتغال به زنان روستایی ،خوداشتغال و کارآفرین
اختصاص دارد.به گزارش اقتصادسرآمد ،با توجه به اینکه
نیمی از کل جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند ،عدم
مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی میتواند مشکلی
بر سر راه توسعهی کشور تلقی شود .این درحالیست که
ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گســترش
فرصتهای شغلی بر مبنای خالقیت و نبوغ آنها مهیا کرد.
کارآفرینی زن و مرد نمی شناسد و در این بین طی سالهای
اخیر زنان زیادی برای تثبیت جایگاه خود درعرصه کار
آفرینی ورود کردند ،علیرغم اینکه موانع زیادی بر ســر
راه آنها قرار داشــت اما اکنون این افراد موفق شــدهاند
تا تفکرات منفی و پیشداورانه در مــورد توانایی زنان
را از میان بردارند.شــروع فعالیت با دستان خالی و نبود
حمایت های دولتی کلید واژههای این زنان موفق در کار
آفرینی شان بود .به ســراغ چند بانوی کارآفرین گیالنی
رفتیم و از آنها در خصــوص فعالیت و موانع پیش روی
شان پرسیدیم«.آرچهر آل بویه» هنرمند سفالگر و مدیر
مجتمع گردشگری آذرچهر در منطقه سیاهکل در کیلومتر
یک جاده دیلمان روستای مهربن است .او از نوجوانی با
آموزش سفالگری و رشد دراین رشته هنری موفق شد
یکی از جوانترین مربیان صنایع دستی استان در سفالگری
باشد .فعالیت چند ســاله او به عنوان مربی و حضور در
نمایشگاههای عرضه مستقیم صنایع دستی ،فرصتی برای
او بود تا به فکر راهاندازی کسب و کار مستقل خود باشد.
این فرصت از ســال  ۱۳۸۳برای او با اجاره کارگاهی در
منطقه گردشگری سیاهکل فراهم شد.
از سفالگری در فنی حرفه ای تا راه اندازی
مجموعه گردشگری
به طور حرفهای از ســال  ۱۳۸۳ســفالگری را کسب و

کار حرفهای خودم انتخاب کردم و در این ســال اولین
کارگاه شــخصی خودم را با اجــاره کارگاهی از صنایع
دســتی در ســیاهکل راهاندازی کردم.ایــن کارآفرین
میگوید :اولیــن تجربه حضور و عرضــه تولیداتم هم
در نمایشــگاه تخصصی صنایع دستی بود که توانستم با
فروش محصوالت به یک شبکه ارتباطی خرید و فروش
وصل شوم .در ابتدا سود کمی نصیبم شد که توانستم با
آن هزینههای اولیه کارگاهم را پوشش بدهم.سال های
گذشته همزمان  ۱۲نفر در کارگاهم همزمان مشغول به
کار و آموزش بودند اما مشکالت اقتصادی آنقدر زیاد بود
که بعد از مدتی از تعداد مخاطبان و متقاضیان سفالگری
من کاسته شد و من به ناچار وارد شغل دومم شدم .البته
هیچگاه سفالگری را رها نکردم.کارآفرینی دردسرهای
کوچک و بزرگی دارد که مهمترین آنها بی ثباتی است.
وقتی از این زن کارآفرین میپرسم چگونه راه پیشرفت
وی میسر شــد؟ میگوید :ابتدا با خرید کارگاه از صنایع
دستی و ســپس خرید زمینی در مجاورت آن ،به مرور
کارگاهم را به مجموعه گردشــگری تبدیل کردم .سالها
طول کشید و حاال  ۸نفر در کنار من مشغولند .همچنین در
مجموعهی گردشگری ام ،محصوالت سفالگری خودم را
به صورت مستقیم در مقابل مشتری تولید وعرضه میکنم.

این کار ،در جذب مشتری بیشتر خیلی تاثیر گذار بوده و
موجب شد هنرم در معرض دید گردشگران قرار بگیرد.
وقتی زنها حامی هم میشوند
«زهره حکیمی» بانوی کارآفرین رحیم آبادی که سبزی
خورد کردن و تهیه ترشیجات و فروش انواع صیفی جات
را پیشه خود قرار داده هیچگاه گمان نمیکرد ،آنقدر کسب
و کارش رونق پیدا کند که بتواند بیش از  ۵۰زن سرپرست
خانوار و دانشــجو را زیر چتــر حمایتیهای خود قرار
دهد .هر چند که خود هیچگاه از حمایتهای دستگاههای
دولتی و بانکها برخوردار نشد .با وی از شروع کارش و
سختیهای که متحمل شد صحبت کردیم.
از کارگری در مزارع تا اشتغالزایی  ۵۰نفره
وی در پاسخ به این ســوال که چگونه به فکرراه اندازی
این فعالیت افتادید؟ میگویــد :بعد از کمی پرس و جو
با همه پسانداز و سرمایهام به مبلغ  ۲۰۰هزار تومان که
از کارگری در مزارع داشتم و برای زمستان کنار گذاشته
بودم توانستم یک دستگاه سه کیلویی سبزی خورد کن
خریداری کنم .سال  ۱۳۸۱بود که اولین سفارش خودم
را از خانواده و همســایهها گرفتم .در ماههای سال اول
فعالیتم ،کســب و کارم شروع به ســودهی کرد .آنقدر
ســفارش خورد کردن سبزی زیاد شــد که ناچار بودم

صبحهای زود کارم را شــروع کنم و تا پاســی از شب
روزانه  ۱۰۰کیلو ســبزی را با یک دســتگاه سه کیلویی
خورد میکردم .کم کم پیاز و دیگر سبزیهای خورشتی
و ترشیجات هم به کارم اضافه شدند.آیا در این مدت از
حمایتهای دولتی استفاده کردید؟ وی پاسخ این سوال را
اینگونه میدهد :خیلی در مضیقه هستم .هیچ حمایتی از
من که برای بیش از  ۵۰نفر اشتغالزایی کردم انجام نشد.
مسؤولین از استاندار تا رییس بانک و نماینده آمدند بازدید
کردند و رفتند .این بانوی کارآفرین در مورد توســعهی
کسب و کار خود توضیح میدهد :بعد از اینکه یک کارگاه
کوچک اجاره کردم و تعداد دســتگاههای سبزی خورد
کن را افزایش دادم .کارم خیلی زیاد شده بود و به قدری
سفارش داشتم که درعرض یکسال  ۶نفر نیرو اضافه کردم
و خودم هم تا پاسی از شب کار میکردم تا بتوانم سفارش
مشتری را جوابگو باشم .بعد از یکی دوسال دیگر موفق
شدم زمینی  ۳۰۰متری خریداری کنم و یک خانه سه طبقه
ساختم و کارگاهم را در طبقه همکف آن ایجاد کردم .در
حال حاضر حدود  ۵۰نفر به طور مستقیم و کمتر از ۱۰
نفر نیزغیر مستقیم در کارگاه من فعالیت دارند و حتی دو
پسرم نیز با من کار میکنند .وی در مورد مشتریان خود و
اینکه چه کسانی هستند توضیح میدهد :از سراسر کشور
مشتری دارم .از بندرعباس ،کرج ،تهران سفارش سبزی
قورمه و سبزی ترش واش دارم .حتی در بندرعباس یکی
از مغازه داران فقط سبزیهای من را عرضه میکند و در آن
شهر حرف اول درعرضه سبزی محلی گیالن را میزنم.
االن برند خودم را در کشور دارم.
کافه مزرعهای در فضای مجازی
گوهر یوسفزاده ،فعال محیط زیست و فعال اجتماعی
است .او همزمان با دغدغههای زیست محیطی ،کسب
و کار کوچکی را در فضای مجــازی با فروش و عرضه
تولیدات محلی زنان روســتایی کار خود شــروع کرد.
او اکنون با کافــه مزرعه ،انواع ســبزی ،صیفی جات و
برنج محلی تولید زنان روســتایی گیالن را به سراســر
کشورعرضه میکند .یوسف زاده که کسب و کارش را در
روستای منگوده در حومه پیربازار آغاز کرده از مشکالت
و چالشهای این کار به مرور می گوید.

گزیده اخبار
سخنگویکمیسیونامنیتملی

دسترسی آژانس به سایتهای هستهای
طبققانونلغوتحریمهاخواهدبود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی گفت :همه دسترسیهای
آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایتهای هستهای
ایران ،طبق قانون«لغو تحریمها» است.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار
مهر ،با اشاره به دیدار «رافائل گروســی» مدیر کل آژانس بین
المللی انرژی اتمی با محمد اســامی رئیس ســازمان انرژی
اتمی ،گفت :با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و شکل
گیری ارادهها و تاکتیکهای جدید «گروســی» برای همکاری
توأم با درک و منافع مشــترک به ایران سفر کرد.وی افزود :اهم
توافقات ایران و آژانس در بیانیه مشــترک منتشــر شده است،
امیدواریم در نشست آینده شــورای حکام بیانیه شورا منطبق
بر واقعیات و به دور از سیاســی کاری در مــورد فعالیتهای
هستهای ایران تنظیم شود.سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه باید استقالل و اعتبار
آژانس بین المللی انرژی هســتهای حفظ شود ،تاکید کرد :سفر
«گروسی» در راستای تقویت فضای تفاهم و گفتگو بین آژانس و
سازمان انرژی اتمی بود و مقرر شد وی سفر دیگری نیز به زودی
به ایران داشته باشد.مشکینی در واکنش به برخی فضاسازیها
مبنی بر اینکه بیانیه آژانس و ســازمان انــرژی اتمی ،دور زدن
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بوده اســت ،تصریح
کرد :بیانیه آژانس در راســتای دور زدن قانون مجلس نبود مگر
آنکه غربیها استنباطهای خلق الساعهای را مطرح کنند.وی با
تاکید بر اینکه بیانیه ایران و آژانس طبــق قانون اقدام راهبردی
تدوین شده است ،گفت :همه دسترسیهای آژانس بین المللی
انرژی اتمی به سایتهای هســتهای ایران طبق قانون مجلس و
پادمانها و پروتکلها اســت .در بیانیه مشترک نیز این موضوع
مورد تاکید قرار گرفته است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس اظهار داشــت :طبق بیانیه ،اطالعات
ثبت شده در فایلها در ایران میماند .مجلس با دقت بر اجرای
قانون اقدام راهبردی نظارت دارد.مشکینی با بیان اینکه دولت
سیزدهم حداکثر استفاده را از ظرفیتهای قانون اقدام راهبردی
برای رفع تحریمها خواهد کرد ،افزود :هنوز گوشه و کنایههای
رئیس دولت تدبیر به این قانــون را فراموش نکردهایم ،دولت
دوازدهم نیز موظف به اجــرای این قانون بود.وی گفت :قانون
اقدام راهبردی راه را برای مذاکره فرسایشــی ،ابزاری و مذاکره
برای مذاکره میبندد ،اما راه مذاکره عزتمندانه را هموار میکند.

رییس جمهور

مردم انتظار دارند تحولی
در اقتصاد و معیشت آنان رخ دهد

رئیسجمهــور گفت :مــردم انتظــار دارند با
اولویتبندی مســائل مهم اقتصــادی و تالش
شــبانهروزی تحولی در اقتصاد و معیشت آنان

رخ دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد،سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات
اثرگذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تأمین مواد اولیه
مورد نیاز تأکید کرد.
رئیسجمهــور همچنیــن تأکیــد کــرد :وزارتخانههای
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با برنامهریزی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ضمن اصالح فرایندها
برای حل مشــکالت معیشــت روزانــه مــردم تدبیر و
چارهاندیشی کنند.
رئیســی با تأکید بر همکاری همه اعضــای دولت بهویژه
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
برای حل مشکالت اقتصادی از وزرای مربوطه و دبیرخانه
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت خواســت طرحها و
برنامههای تحولی را با مشــارکت صاحبنظران و فعاالن
اقتصادی تهیه و پس از تصویــب ،ابعاد مختلف آن را برای
مردم تبیین و تشریح کنند.
وی همچنین به معــاون اول مأموریت داد ســامانه جامع
تجارت را در یک زمانبندی مناسب پیگیری کند و به نتیجه
برســاند.رئیسجمهور تصریح کرد :دولت ناظر اصلی در
بازار است و مردم انتظار دارند با اولویتبندی مسائل مهم
اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد کشور
و معیشت آنان ،بهصورت ملموس رخ دهد.در این جلسه
موضوع «سیاســت تجاری و ارزی» و «راههای افزایش و
توسعه صادرات غیرنفتی» مورد بررسی قرار گرفت.
بر اســاس برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت،
افزایــش صــادرات غیرنفتــی از  35میلیــارد دالر به 70
میلیارد دالر ،هدفگذاری شــده است که الزمه آن اصالح
ســاختار و مقررات صادراتــی و افزایش ســبد کاالهای
دانشبنیــان ،پیشــرفته و اشــتغالزا در صــادرات و نیز
تقویت بازارچههای مرزی اســت.در این جلسه همچنین
برای اجرایی شــدن این طرحها 14 ،پروژه زیرســاختی
و نیز مســیرهای ویژه تجــاری بین ایران و کشــورهای
هدف بررســی و الزامات آن مــورد بحث و تبــادل نظر
قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران

کاهش ۱۵درصدی آمار
مراجعان کرونایی

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ایران از کاهش ۱۵
درصدی آمار مراجعان کرونایی در بیمارســتان های
این دانشگاه خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد  ،جلیل
کوهپایه زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،در
ارتباط با آخرین وضعیت کرونا در بیمارستانهای زیرمجموعه
این دانشگاه به خبرنگار ایلنا گفت :تعداد مراجعان ،بستریها و
بیماران ســرپایی در مجموع حدود  ۱۵درصد کاهش پیدا کرده
است .همچنین خوشبختانه مرگ هم در مراکزمان در همین حدود
رو به کاهش است .امیدوار هســتیم که در روزهای پیش رو این
روند کاهشی بیشتر هم بشود.او درپاسخ به این سوال که با توجه
به تجمعات اربعین در روزهای پیشرو و ظرفیت  ۶۰هزار نفری
ایران در مراسم اربعین در کشور عراق ،آیا ممکن است زودتر از
موعد با پیک ششم مواجه شویم ،گفت :ســتاد ملی کرونا شرط
اعزام افراد به عراق را تزریق واکســن اعالم کرده است و بدون
تزریق واکســن بعید میدانم کسی اعزام شــود .یکی از شرطها
تزریق واکسن اســت تا افراد مبتال به بیماری نشوند .اینکه چند
درصد این افراد ممکن است کرونا را انتقال بدهند را هم به نحوی
میتوان مدیریت کرد ،برای مثال با قرنطینــه حداقل  ۱۰روزه یا
تســتهایی که درابتدای ورود به ایران از آنها انجام شود .اما به
هرحال اینکه شــما میگویید هم غیرممکن نیست ،چون ممکن
است فرد تســتش منفی باشــد ،اما با این حال ناقل باشد که این
احتمال هم به صورت ضعیف وجود دارد .این مساله به هرحال
در شروع پیک ششم بی تاثیر نیست اما باتوجه به اینکه مردم بیشتر
پروتکلها را رعایت میکنند و به طور کلی واکسیناســیون هم با
سرعت به گستره بیشتری از جمعیت میرسد ،طبیعتا دیگر نباید
پیکهای خیلی شدید را توقع داشته باشیم ،مگر اینکه دوباره سویه
جدیدی یا نوعی از ویروس که به هیچ عنوان نسبت به آن ایمنی
کافی نداریم ،بتواند ورود پیدا کند که به هرحال آنهم شــرایط را
ســخت میکند.کوهپایه زاده در پاسخ به این ســوال که آیا تمام
مراکز واکسیناسیون  ۲۴ساعته اند ،گفت :مراکز ما همگی دو شیفته
هستند اما مراکز  ۲۴ساعته تنها شامل تعداد معدودی میشود.او
در پاسخ به این سوال که به چه دلیل برخی مراکز واکسیناسیون در
تهران هیچ محدودیت سنی در تزریق ندارند ،گفت :طبق پروتکل
مراکز باید این مســاله را رعایت کنند و طبق پروتکلهایی که از
سوی وزارتخانه اعالم میشود ،در حال حاضر سنین  ۴۲سال
به باال یعنی متولدین سالهای  ۱۳۵۷مشمول نوبت واکسیناسیون
هســتند ،اما بازهم نوبت های گروه های بیشــتری انشــااهلل در
روزهای آتی با ورود واکسن اعالم خواهد شد.

برای تولید سالحهای پیشرفته و غافلگیرکننده
گامهای بزرگ بردارید

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء(ص) گفت :در عرصههای اولویت
دار و تولید سالحها به فناوریهای پیشرفته و قابلیتهای غافلگیرکنندگی برای
مقابله با دشــمن ،گامهای بزرگ بردارید.به گزارش اقتصادســرآمد ،سرلشکر
غالمعلی رشــید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء (ص) به همراه
هیئت رئیســه و معاونین این قرارگاه با امیر محمدرضا آشــتیانی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.سرلشکر رشید در این دیدار با اظهار
خرسندی از انتخاب شایسته امیر آشتیانی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،با تقدیر از ســبک مدیریت و تعامل عالی وی با همه فرماندهان ارتش و
سپاه در مسئولیتهای گذشته اظهار داشــت :امیدواریم در دوره مسئولیت شما
در وزارت دفاع سطح تعامالت ارتش و سپاه ارتقاء یابد.وی افزود :ان شاءاهلل در
جهت تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا ،با رویکرد انقالبی و جهادی برای
توسعه توانمندیهای دفاعی و تهاجمی به ویژه در عرصههای اولویت دار و تولید
سالحها به فناوریهای پیشــرفته و قابلیتهای غافلگیر کنندگی برای مقابله با
دشمن ،گامهای بزرگ بردارید.

هیچ اطالعات جدیدی به آژانس اتمی داده نشده است

نماینده مردم تبریز اظهار داشت :به گفته رئیس مجلس در مذاکرات با گروسی،
فقط کارتهای حافظه دوربینها عوض و پلمب شده و هیچ اطالعات جدیدی
به آژانس داده نشده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،احمد علیرضابیگی گفت:
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه غیر علنی در خصوص مذاکرات
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با رئیس این سازمان اعالم کرد «تنها اتفاق
رخ داده این اســت که کارتهای حافظه دوربینها را عوض کردهایم.نماینده
مردم تبریز در مجلس شــورای اســامی ادامه داد :به گفته رئیس مجلس «این
کارتها پیش از این توسط آژانس پلمب شده بود؛ کارتها تعویض شد ،مجددا ً
آژانس دستگاهها را پلمب کرد.وی افزود :قالیباف تاکید کرد که کارتها در ایران
است ،هیچ اطالعاتی به آژانس داده نشده است.علیرضابیگی افزود :طبق قانون
راهبردی لغو تحریمها ،به دلیل اینکه تحریمهای هستهای علیه ایران لغو نشده،
دولت نمیتواند هیچ اطالعاتی به آژانس بدهد.وی با اشاره به هجمه رسانهای
اصالحطلبان مبنی بر توافق ایران و آژانس و زیرپا گذاشتن قانون لغو تحریمها
ت خربزهای است که اصالحطلبان زیر پای دولت
گفت :این هجمه رسانهای پوس 
رئیسی میگذارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران

بخشنامه اخیر دادستان کل کشور را قبول نداریم

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت :ما بخشنامه دادستان کل کشور را قبول
نداریم؛ معتقدیم ماده  ۲۹قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف را روشن
کرده اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،علی خندانی در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه ،اظهار کرد :تنظیم اســناد در دفاتر ،سابقهای  ۸۰ساله دارد و این
وظیفه تاکنون به خوبی انجام شده و از عهده این وظیفه خطیر برآمدهاند؛ در این
راستا ثبت و تنظیم سند در کاهش پروندهها تاثیر عمده خواهد داشت و قابلیت
خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصلالخطاب بین طرفین معامله است.وی
افزود :طبق ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ،کسانی که
قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارنــد ،ابتدا باید به مراکز تعویض
پالک مراجعه کنند پس از انجام آن امور ،مالک خودرو برای تنظیم ســند الزام ًا
باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند .دوستان در نیروی انتظامی سند مالکیت
خودرو صادر میکنند و این در حوزه صالحیتشان نیست.خندانی با بیان اینکه
تالش حاکمیت این است که اعتبار سند رســمی را افزایش دهد ،گفت :در ماده
 ۱۲۷۸قانون مدنی اشاره به افرادی که صالحیت تنظیم اسناد رسمی دارند میکنند
و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اســت و کسانی که وارد این عرصه
میشوند ،باید دارای صالحیتهای مشخصی باشند .ماموران نمیتوانند غیر از
حوزه صالحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رســمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم
اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید.رییس کانون سردفتران و
دفتریاران در پاسخ به ســوالی درباره نگرانیهای دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه
دادســتان کشــور گفت :اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران
هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت
خودشان ادامه میدهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام
به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صالحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام
میکنیم.وی گفت :اظهارنظرهای غیرکارشناسی که میگویند دفاتر اسناد رسمی
دنبال زراندوزی هستند ،درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را
به حاشیه میبرند .حقالثبت و حقالزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص
کرده است و اظهارنظرهای اینچنینی که دفاتر دنبال ثروتاندوزی هستند ،جفا
به دفاتر اسناد رسمی است .تنظیم هر سند  ۶نوع پرداختی دارد که  ۵نوعش دولتی
است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص
محدودسازی کانون از ســوی قوه قضاییه ،گفت :قصد محدودسازی ندارند؛
نظارت بر هر مجموعهای حق حاکمیت است .قانونی که صالحیتهای کانون
را محدود کرده باشد را شــاهد نبودیم و نیستیم.خندانی افزود :طرح تنظیم سند
رسمی ،حیطه اختیارات دفاتر را به شدت افزایش میدهد .ما بخشنامه دادستان
کل کشور را قبول نداریم؛ معتقدیم ماده  ۲۹قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی،
تکلیف را روشن کرده است.

کسانیکه برای شرکت در یک کنسرت پولهای هنگفت
هزینه میکنند مستحق دریافت یارانه نیستند

نماینده دوره نهم مجلس شورای اســامی گفت :کسانیکه برای شرکت در یک
کنسرت و خوشگذرانیهایشان به ترکیه ســفر و پولهای هنگفتی را برای این
منظور هزینه میکنند مســتحق دریافت یارانه نیستند.به گزارش اقتصادسرآمد،
منصور حقیقتپور نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی در گفت :در هفته
گذشته عدهای برای شرکت در یک کنسرت و خوشگذرانی در کشور ترکیه به
این کشور سفر کردند و گفته میشود هزینه سفر آنها مجموع ًا  120میلیارد تومان
شده است.وی افزود :کسانیکه برای شرکت در کنسرت و خوشگذرانیهای خود
چنین هزینههای هنگفتی میکنند مســتحق دریافت یارانه نیستند.نماینده دوره
نهم مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :ما امروز در بسیاری موارد شاهدیم که
مردم قادر به تأمین هزینههای درمانی و معیشتی خود نیستند آنگاه عدهای برای
خوشگذرانیهای خود چنین مبالغ زیادی را هزینه میکنند.حقیقتپور خاطرنشان
کرد :باید یارانه آشکار و پنهان اینگونه افراد را که در قالب یارانه نقدی و یا یارانه
انرژی دریافت میکنند قطع شود چرا که اینگونه افراد مستحق دریافت هیچگونه
یارانهای حتی به صورت یارانههای پنهان به اشکال مختلف نیستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

خبر ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادران
یک برداشت اشتباه بود

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتشار خبری مبنی بر اینکه
مادران دانشآموزان حق دریافت کارنامه ندارند ،افزود :قانون مسیر رسیدگی و
فرآیندهای مشــخصی در خصوص دریافت مدارک دانشآموزان دارد؛ به نظر
میرسد این یک برداشت اشتباه بوده اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،علیرضا
کاظمی ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش ،در حاشــیه سفر خود به استان
البرز در جمع خبرنگاران ،در خصوص انتشــار خبری مبنی بــر اینکه «مادران
دانش آموزان حق دریافت کارنامه ندارند» ،اظهار داشت :قانون مسیر رسیدگی
و فرآیندهای مشخصی در خصوص دریافت مدارک دانش آموزان دارد؛ به نظر
میرسد این یک برداشت اشتباه بوده است.سرپرست وزارت آموزش و پرورش
در بخش دیگری در رابطه با رتبهبندی فرهنگیان یادآور شد :معلمان رکن اصلی
تعلیم و تربیت هستند ،در ابتدا معیشت فرهنگیان اولویت ما قرار دارد و در این
راستا پیگیریهای الزم صورت میگیرد؛ اما عالقهای نداریم که فضای فرهنگی
را به مواردی همچون رتبه بندی آلوده کنیم هر زمان هر پرداختی برای هر یک از
معلمین زحمتکش واریز شود خود متوجه رتبه و شرایط میشوند.وی در ادامه
به بخشی از دغدغههای معلمین در بحث رتبه بندی اشاره کرد و افزود :مواردی
که از سوی فرهنگیان مطرح میشود به حق میباشد و ما سعی داریم تا در دولت
سیزدهم اجازه تکرار چنین مشکالتی را ندهیم.

