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یادداشت
قدرت مافیای سبوس فراتر از سیستم اجرایی است؟

پیامدها و خطرات ناهماهنگی در سطوح
اجرایی کشور

ادامه از صفحه اول
(جهاد کشاورزی  ،صمت  ،سازمان تعزیرات حکومتی  ،سازمان
حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گان) و همه مســئولین
عالی رتبه کشوری  .بر اساس منطق مدیریت و ساختار صحیح
اجرایی علی القاعده نباید مشــکلی در اجرا مصوبه به وجود
آید .ولی ناگهان یکی امضا کننده مصوبه علی رغم آن همه کار
کارشناسی و تخصصی و علی رغم تحقق افزایش قیمت شیر
به خاطر افزایش قیمت سبوس و افزایش فرآوردههای لبنی که
از نظر منطق مدیریت اقدامی متوازن و قابل اجرا و الزم االجرا
است  ،اقدام به عدم تمکین و شروع به اقدامات غیرمعقول نموده
و با تشکیل کارگروه های داخلی وزارتخانه مصوبه مذکور را
تخطئه و به صورت کام ً
ال خارج از چارچوب تعریف شــده
مرجع کشوری به جای ســتاد تنظیم بازار کشور اقدام به نرخ
گذاری مینماید .این حرکت چه تعریفی در چارچوب مدیریت
سیستم یکپارچه اجرایی کشور می تواند داشته باشد ؟ جایگاه
این اقدام در سیستم اجرایی کشور کجاست ؟ اساس ًا علت این
اقدام غیر منطقی و غیر سیستمی چیست ؟ و چه بهانه ای برای
به بازی گرفتن و دور زدن مصوبه باالدستی وجود دارد؟ اگر
منظور حمایت از دامدار اســت که در جلسه ستاد تنظیم بازار
ابتدا دامدار را مد نظر قرار داده و قیمت شیر را به خاطر افزایش
قیمت سبوس افزایش دادند این سوال بزرگ هنوز بی جواب
مانده است.چه دستی و دســتانی در کار است که به هر قیمتی
شده حتی زیر پا گذاشتن سیستم برنامه ریزی و اجرایی کشور
 ،قصد دارند با یک اقدام کام ً
ال غیرقانونی و غیر منطقی و غیر
عقلی مصوبه باالترین مرجع قیمت گذاری و تصمیم گیری را
به بازی بگیرند؟آیا این اقدامات موجب تضعیف سیستم اجرایی
نخواهد شد ؟آیا این گونه نخواهد بود و القا نمیشود ،که به هر
دلیلی هر مصوبه ای را که باالترین مقامات کشــور تصویب
نموده اند میشود نادیده گرفت و از مدار اجرا خارج ساخت
؟ آیا این اقدامات توهینی آشــکار به باالترین مقامات تصمیم
گیرنده و امضا کننده مصوبات محسوب نمی گردد؟آیا کسانی
که مصوبات باالدستی ازجمله مصوبه ستاد تنظیم بازار را که
باالترین مقامات کشور تصویب نموده اند با نافرمانی خدشه
دار می سازند مصون از هرگونه بازخواست هستند؟و باز هم
سوال بزرگ این است که این اهرم فشار بر مدیران میانی کشور
از طرف چه دستان پنهان و چه کسانی در پس پرده به کار گرفته
می شود.از استمرار سیستم پر مفسده دو نرخی آزاد و دولتی
سبوس علیرغم افزایش قیمت شــیر به خاطر افزایش قیمت
سبوس چه کسانی منتفع می گردند؟با تک نرخی شدن سبوس
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور سفره چه کسانی برچیده
می شود؟ باید توجه داشت رانت ایجاد شده دربخش سبوس
که سال هاست برقرار است ساالنه قریب  ۴۰۰۰میلیارد تومان
است .آیا بهره مندان از این رانت نیستند که با تحریک مدیران
میانی قصد برهم زدن نظم سیستم برنامهریزی شده بدنه اجرایی
کشور را دارند؟آیا سیستم اجرایی کشور آن قدر ناتوان است
که نمی تواند یک مصوبه کارشناسی شده و قانونی خود را را به
اجرا درآورد؟ آیا قدرت مافیایی رانت سبوس فراتر از قدرت
اجرایی کشور است؟ آیا رانت خواران بازار دونرخی سبوس
تا این حد بر مدیران اجرایی تسلط دارند؟آیا این موضوع یکی
از مصادیق نفوذ در سیستم اجرائی برای ایجاد بحران نیست؟
آیا موضوع نفوذ برای برهم زدن امنیت اجتماعی الزاما دشمنان
خارجی هستند؟ و عوامل آن ها در زمره یدیده نفوذ واقع نمی
شوند؟ آیا می توانند هر مانعی را به شکل دلخواه بر سر راه تولید
و بخش صنعت به ویژه صنعت رو به خاموشی آرد بگذارند؟
آیا فرمایشــات حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری مبنی بر
رفع موانع تولید و مانع زدایی معطوف این ســنگ اندازان و
مانع تراشان در مسیر صنعت و تولید و اشتغال نیست؟ آیا عدم
تمکین از مصوبات قانونی و باالدستی کشور از مصادیق بارز
تقابل با شعار سال که رهبر معظم انقالب فرمودند تلقی نمی
گردد ؟مقامات قضایی منجمله دادســتان کل کشــور و وزیر
دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که از امضا کنندگان
مصوبه ستاد تنظیم بازار بودهاند نباید با کسانی که با عدم تمکین
و مانع گذاری در اجرای مصوبه اقدام می کنند اقدام قضایی و
قانونی انجام دهند؟آیا مقامات کشور قصد برخورد با کسانی
که مصوبات کالن کشور را به جای اجرا به بازی می گیرند و آن
را در چرخه باطل بروکراسی اداری قرار می دهند ندارد؟رهبر
معظم انقالب برای برون رفت از مشکالت اقتصادی تکیه بر
تولید داخلی و تقویت آن را موکدا ً بارها و بارها اعالم فرمودند.
برای تحقق فرمایشــات ایشــان به جای ایجاد بستر هموار
آیا باید در تقابل با اوامر ایشــان با ایجاد موانع آشکارا ستیزه
کرد؟اقدامات دشمنان خارجی نظام مقدس جمهوری اسالمی
آشکارا و به طور واضح برای همگان مشخص و روشن است
 ،ولی آیا ما از رانت خواران که دشــمنان داخلی و همســو با
دشمنان خارجی به صورت پنهان و خزنده و در سایه سیستم
دو نرخی بودن کاالها بزرگترین آسیب را به صنعت و تولید و
اشتغال کشــور وارد می کنند و از فاصله قیمتی ایجاد شده  ،از
جیب مردم و خزانه دولت ثروتهای هنگفتی را را به غارت
میبرند نباید مورد بررسی و مقابله قرار گیرد؟
حال که دولت فساد ستیز جناب رئیسی پا در میدان عمل گذارده
است  ،جا دارد در برچیدن فســاد سازمان یافته و نهادینه شده
و نفوذ کرده در بدنه اجرایی کشــور که مانع بزرگ و مانع ساز
بزرگ بخش صنعت و تولید و اشتغال است  ،اقدام اساسی و
عاجل فرمایند .بروز هیاهو و جنجال پیرامون ستاد تنظیم بازار
کشور در خصوص ســبوس می تواند اولین گام دولت فساد
ستیز رئیس جمهور محترم در دستور کار قرار بگیرد  ،تا در یک
حرکت خردمندانه ضمن سرکوب رانت خواران و مانع تراشان
و مانع گزاران بخش تولید  ،در شناسایی عوامل مرموز خارج از
دولت و احیان ًا عوامل همسو با آنها در بدنه اجرایی کشور اقدام
شایسته فرمایند .معرفی کسانی که مانع تحقق مصوبات قانونی
ستاد تنظیم بازار هستند  ،به عنوان ترک فعل و دخالت غیرقانونی
در قیمت گذاری و اختالل در سیســتم اجرایی به دســتگاه
قضایی میتوانند شروعی باشــد در خاتمه دادن به این چرخه
ناسالم و هموار سازی و ســالم سازی سیستم اجرایی کشور ،
تا هر مسئول اجرائی در جایگاه خود نسبت به انجام وظایف
محوله طبق قانون قرار گرفته و خدمتگزار مردم و بخش تولید
کشور باشد.
*کارشناس حوزه آرد و نان

وزیر دفاع گفت :امنیت راهبردی خلیج فارس و دریای عمان و آبراهههای حساس جمهوری اسالمی را مرهون آمادگیهای دفاعی نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران هستیم.
به گزارش اقتصادسرآمد ،دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح دیدار و گفتوگو کرد.دریادار تنگسیری در این دیدار با تبریک انتصاب امیر سرتیپ آشتیانی به سمت وزیر دفاع اظهار داشت :امروز نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران
از اقتدار ،توانمندی و آمادگیهای بسیار زیادی برخوردار بوده و این توانمندیها مرهون هدایتها و فرماندهی داهیانه و مدبرانه فرمانده معظم کل قواست.فرمانده نیروی دریایی
سپاه تعامل این نیرو با صنعت دفاعی را بسیار خوب و شایسته ارزیابی و عنوان کرد :در حوزه تأمین تجهیزات و ادوات دریایی تعامل مطلوبی با سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
برقرار بوده و امیدواریم این تعامل و همکاریها روزافزون شود.

برخی سرتیمهای سایبری اصولگرا با انتشار فیشهای حقوقی مدرسی خیابانی خواستار تجدیدنظر از این انتخاب شدند

شکافمدرسخیابانیمیاناصولگرایانورئیسی!

گروه جامعه  -وقتی مدرس خیابانی به
عنوان وزیر صمت معرفی شد ،بیشترین
انتقادها از سوی اصولگرایان مطرح شد و
حاال که یک دولت یکدست اصولگرا بر سر کار آمده،
آنها توقع نداشتند گزینهای محل اختالفشان بشود که
قبال دعوایش را با حسن روحانی انجام دادهاند .مدرس
خیابانی تا کنون به اولین محور اختالف اصولگرایان
تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در این رابطه گزارشــی
رویداد ۲۴داده اســت :دومین استانداری که ابراهیم
رئیسی منصوب کرد ،حســین مدرس خیابانی بود؛
چهرهای که سال قبل مورد توجه رسانهها قرار گرفت،
زمانی که حسن روحانی او را برای پذیرش وزارت
صمت به مجلس معرفی کرد ،اما در جلسه رای اعتماد
مجلس در  ۲۲مرداد ،بــا  ۱۴۰رای مخالف از تصدی
وزارت بازماند تا مدتی بعد علیرضا رزم حسینی در
این مسئولیت قرار بگیرد.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری ،حاجی دلیگانی
نماینده اصولگرای میمه و عنابستانی نماینده سبزوار
از جمله نمایندگانی بودند که بیشترین مخالفت را با
وزارت مدرس خیابانی داشــتند .حاجی دلیگانی در
جلسه رای اعتماد درباره او گفته بود «خیابانی با توجه
به سابقهاش باید محاکمه شود نه اینکه به عنوان وزیر
صمت به مجلس معرفی شود».
مدرس خیابانی بعد از آن به «صندوق امید» رفت که
وابسته به بانک سپه بود و با توجه به ادغام بانکهای
نظامی ،مسئولیت بســیار مهمی به شمار میرفت .او
حاال به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب
شده است و اصولگرایان زیادی با انتصاب او مخالفت
کردهاند .فیش حقوقی او که نشان از دریافت حقوق
بسیار باال بود ،بین اصولگرایان دست به دست میشود.
البته دسترسی به فیشهای حقوقی مقامات ایران برای
رسانهها امکانپذیر نیست و برخی نهادهای امنیتی ،به
دالیل مختلف در مقاطعی برخی از این اطالعات را
منتشر میکنند.
برخی ســرتیمهای ســایبری اصولگرا نیز با انتشار
فیشهای حقوقی مدرسی خیابانی از ابراهیم رئیسی
خواســتند در این انتخاب تجدیدنظــر کند .محمد

پازوکی نوشته «به عنوان طرفدار ابراهیم رئیسی نسبت
به امضای حکم مدرس خیابانی نجومیبگیر توسط
وزیر کشــور ،انتقاد جدی دارم و ناراحتم از حضور
چنین افرادی در دولــت انقالبی .دولتی که در همین
یک ماه اقدامات ارزشمندی انجام داد! آقای رئیسی ما
از شما انتظار داشتیم و داریم .لطفا کاری کنید»
امیرحسین ثابتی مجری صداوســیما نیز با انتقاد از
این انتصاب نوشــته «بزرگترین پشتوانه دولت برای
حل مشکالت ،ســرمایه اجتماعی و همراهی مردم
اســت ،اما انتصاباتی از جمله انتصاب یک مسئول
نجومیبگیر برای استان سیســتان و بلوچستان قاتل
سرمایه اجتماعی اســت .امیدوارم مسئوالن به جای
بیتفاوتی به این مساله ،با عزل مدرس خیابانی سرمایه
اجتماعی دولت را حفظ کنند».
روزنامه کیهان نیــز در نقد اقدام رئیســی به حقوق
نجومی مدرس خیابانی اشــاره کرد و نوشــت« :در
فیش تجمیعی تیرماه وی نیــز در مجموع بابت حق
ماموریت و کارانه مبلــغ  ۱۳۷/۶۵۳/۴۷۵ریال درج
شده که مبلغ  ۵۸۰/۰۰۹/۱۰۰ریال مربوط به ماموریت
و مبلغ  ۵۵۷/۶۴۳/۳۷۵ریال مربــوط به کارانه بوده
اســت .همزمان در این گزارش توضیحات معاون

مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری
امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق
 ۷۰میلیون تومانی تاکید میکرد .حتی در صورتی که
حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای
این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری
یکی از محرومترین استانهای کشور اقدام بایستهای
است با اهداف و آرمانهای دولت سیزدهم همخوانی
دارد؟»
البته مــدرس خیابانی طرفدارانی هــم دارد .بعضی
کانالهای تلگرامی خبری منتشــر کردند که جبهه
نیروهای انقالب سیستان و بلوچستان از این انتصاب
استقبال کردهاند .وزارت کشور هم در بیانیهای نوشت:
«مدرس خیابانــی دارای مراتب تعهد ،پاکدســتی،
مسئولیتپذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی
و پیشــینه روشــن مدیریتی بهویژه در عرصههای
اقتصادی است».
باشگاه خبرنگاران جوان هم که اخیرا عباس هنرمند
مدیرعامل آن به سمت «معاونت ارتباطات و اطالع
رسانی دفتر رئیس جمهوری» منصوب شده ،تصویر
فیش حقوقی شهریور مدرس خیابانی را منتشر کرده
که دریافتی کمتری داشته است .این تصویر البته سوژه

تمســخر علی قلهکی کاربر امنیتی توییتر شده است
که گفته وقتی شهریور هنوز تمام نشده ،فیش حقوقی
صادره مضحک است و حتی ارقام این فیش هم بیشتر
از مصوبات قانونی کشور است .آقای رییسی در مورد
مدرس خیابانی باید احتیاط کنند».
وقتی مدرس خیابانی بــه عنوان وزیر صمت معرفی
شــد ،بیشــترین انتقادها در مجلس از سوی طیف
اصولگرا مطرح شــد و حاال که یک دولت یکدست
اصولگرا بر سر کار آمده ،آنها توقع نداشتند که گزینهای
محل اختالف آنها بشود که قبال دعوایش بر سر آن را
با حســن روحانی انجام دادهاند .مدرس خیابانی تا
کنون به اولین محور اختالف اصولگرایان تبدیل شده
است و ظاهرا آنها تصور نمیکردند از جایی از ابراهیم
رئیسی ضربه بخورند که توقعشان را نداشتند.
دو وزیر منصوب شده ابراهیم رئیسی ،افرادی بودند
که سابقه وزارت یا معرفی به عنوان وزیر را در کارنامه
داشــتند .در حالی که بســیاری از وزیــران دولت،
رزومهای کمتر از این اســتانداران در کارنامه دارند.
وزیران جوانی که عالقه زیادی به شــوآف و ســفر
استانی به خوزستان و سیستان و بلوچستان داشتند،
حاال با مدیرانی مواجه هستند که سابقه طوالنی دارند و
شاید همین مسئله موجب شده برخی مواجب بگیران،
اعتراضات خود را به ابراهیم رئیســی ،علنی مطرح
کنند .از گوشه و کنار شــنیده میشود یکی دو وزیر
سابق دیگر هم بعید نیست به عنوان استاندار در دولت
رئیسی به کار گرفته شوند .از جمله محمد عباسی و
علیرضا رزم حسینی!
نکته جالــب در انتصاب رزم حســینی ،ســکوت
شخصیتهای اهل ســنت زاهدان است .افرادی که
با جان و دل برای حمایت از ابراهیم رئیسی به صحنه
آمدند و مطالبه آنها استفاده از مدیران اهل سنت در
راس کار بود .به خصوص بعد از انتصاب یک فرمانده
عالی رتبه اهل سنت در ارتش ،به نظر میرسید رئیسی
هم به وعده خود وفا کند .اما نه تنها در وزارتخانهها،
وزیر اهل سنت معرفی نشد ،که حاال استاندار سیستان
و بلوچستان هم به اهل سنت نرسید .گرچه امام جمعه
زاهدان فعال درباره مســائل داخلی سکوت کرده و
بیشتر دغدغه اتفاقات افغانستان را دارد.

گزیده اخبار
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین

فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران

معاون نماینده آمریکا در سازمانهای بین المللی در وین

دربرجامبدهکارنیستیم
آمریکا دست از اعتیاد تحریم بردارد

دانشآموزان به زودی
واکسینهمیشوند

آماده لغو تحریم های ناسازگار
بابرجامهستیم

سفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان های بین
المللی در وین با تاکید براین نکته که جمهوری اسالمی
ایران در برجام بدهکار کســی نیســت تصریح کرد
که آمریکا باید بدون تأخیر بیشــتر و هرگونه پیش شــرط ،نقض
تعهدات خود تحت توافق هســته ای و قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای
امنیت را متوقف کند.به گزارش اقتصادســرآمد ،سفیر و نماینده
دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین ،طی سخنانی
در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با
موضوع بررسی وضعیت اجرای برجام در جمهوری اسالمی ایران،
مواضع ایران را در این خصوص برای نمایندگان کشورهای عضو
تشریح نمود .اهم نکات مطرح شده توسط نماینده دائم کشورمان،
به شرح زیر می باشــد.آمریکا قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را از
طریق خروج از برجام و اعمال سیاســت شکست خورده "فشار
حداکثری" و از سرگیری تحریم ها ،که به طور مستقیم و مخربی بر
عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران که مهمترین هدف
توافق هسته ای می باشد اثر گذاشته است ،نقض نمود.از آنجا که
بخش لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام ،مبنای اساســی رضایت
ایران به این توافق را تشــکیل می دهد ،نقض های ایاالت متحده
آمریکا باعث شد که این قسمت از توافق ،بی اثر و عاری از فایده
شود .متاسفانه ،به طور مناســبی به این نگرانی ها توسط اتحادیه
اروپا و سه کشــور اروپایی نیز به منظور یافتن راه حل های عملی
جهت جبران نقض توافق رسیدگی نشد.الزم می دانم اینجا بویژه
از بیانیه های برخی کشورهای عضو توافق هسته ای و کشورهای
اروپایی ابراز تأســف جدی و همچنین تعجب نمایم .گویی این
کشورها فراموش کرده اند که این ایران بود که به تمامی تعهدات
خود تحت این توافق پایبند بود و از مزایای آن نیز به خاطر اقدامات
قانون شــکنانه آمریکا و بی اقدامی اروپایی ها ،بهره مند نگردید.
ظاهرا ً این کشــورها قصد دارند جای قربانی را با قانون شــکنان
عوض کنند.مایه تأســف است که کشــورهای اروپایی همچنان
حاضر نیستند آمریکا را به خاطر خروج غیرقانونی و یکجانبه آن از
توافق هسته ای محکوم کنند و از آن بخواهند تحریم های خود را
علیه ملت ایران بردارد ،اما در عوض از ایران مطالبه اجرای تعهدات
آن تحت برجام را می کنند.مادامی که تحریم ها علیه ادامه دارد ،از
ایران انتظار خویشتن داری و اقدام سازنده نداشته باشید .اقدامات
و فعالیت های هسته ای ما ،از جمله غنی سازی در سطوح مختلف
و تولید سوخت سیلیساید ،برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه
صورت می گیرند ،جنبه کامال صلح آمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز
تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند.

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران با بیان اینکه
شمار ترخیص شــدگان مبتال به کرونا از بستری
شدگان پیشــی گرفته اســت،گفت :فعالیت ۱۲
مرکز واکسیناسیون در اســتان بصورت شبانه روزی است و
در روزهای آینــده تعداد دیگری از مراکز واکسیناســیون به
ویژه در تهران شبانه روزی می شود.به گزارش اقتصادسرآمد،
علیرضا زالی در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا
استان تهران گفت :هم اکنون شاهد رشد بسیار خوبی در امر
واکسیناسیون هســتیم و رکورد زنیهای متوالی نشان دهنده
عزم خوبی است که به وجود آمده است.در این مسیر نیروهای
بسیج هم در راستای افزایش شیفتهای واکسیناسیون عملکرد
خوبی داشته و با تالش های شبانه روزی به مدد کادر درمانی
آمده اســت.وی در خصوص آخرین آمار واکسیناسیون در
تهران نیز گفت :تا صبح امروز  ۶میلیون و  ۵۲۵هزار ُدز واکسن
در تهران تزریق شــده که از این تعداد  ۲میلیون و  ۱۲۵هزار
نفر هر ُ ۲دز واکسن را دریافت کرده اند و تا انتهای این هفته
واکسیناسیون  ۱۰گروه شغلی که در برنامه واکسیناسیون قرار
گرفته اند پایان خواهد یافت.وی در خصوص واکسیناسیون
دانش آموزان نیز گفت :به زودی یک شــیوه نامه ای از سوی
وزارت بهداشــت در این خصوص تدوین خواهد شد و در
آستانه بازگشــایی مدارس دانش آموزان نیز بزودی واکسینه
خواهند شد.تاکنون واکسیناسیون اساتید دانشگاه ها ،معلمان،
دانشجویان آغاز شده و در مراحل پایانی است و بزودی طرح
واکسیناسیون دانش آموزان نیز با ابالغ وزارت بهداشت انجام
می شود.فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران درباره آخرین
وضعیت میزان مبتالیان ،بســتری ها و فوتی هــا نیز گفت:
آمارها به شدت رو به کاهش اســت و تعداد کل بستریهای
روز گذشته به زیر  ۶هزار و  ۹۰۰نفر رسید و همچنین تعداد
مراجعین ســرپایی به زیر  ۱۸هزار نفر و تعداد ترخیصها به
یک هزار و  ۲۲۶نفر رسید.وی تاکید کرد :موارد جدید هم یک
هزار و  ۲۰۰مورد بوده ،تعــداد ترخیصها پس از مدتها از
تعداد بستری بیشتر بوده است ۱۸۳ ،نفر از موارد جدید روز
گذشته نیز در بخش مراقبت ویژه بستری شده اند و در مجموع
تعداد فوتیها نیز  ۶درصد کاهش داشته است.زالی در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :تزریق واکسن انستیتو پاستور
در فاز سوم بالینی در هفت استان کشور در حال انجام است
و تحقیقات حاکی از اثر بخشــی این واکسن برای گروههای
زیر  ۱۸سال است.

معاون نماینده آمریکا در سازمانهای بین المللی در
وین در بیانیه ای در جلسه شورای حکام آژانس
بین المللی انرژی با استناد به گزارش اخیر مدیرکل
آژانس مواضع کشورش را درباره تحوالت اخیر
برنامه هسته ای ایران بیان کرده و خواستار بازگشت ایران به
مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین و خودداری آن از
توسعه بیشتر اقدامات هسته ای خود شد.
به گزارش اقتصادســرآمداز پایگاه اینترنتــی هیئت دائمی
آمریکا در وین ،لوییس بونو معاون نماینده آمریکا در سازمان
های بین المللی در وین شــب گذشــته در بیانیه ای درباره
برنامه هسته ای ایران و توافق هسته ای در جلسه ی شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت :آمریکا هماهنگی
نزدیکی با متحدان و شــرکایش دارد و در جهت رسیدن به
بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام(توافق هسته ای) که
دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه و ابزاری مهم در در
پرداختن به نگرانی های طوالنی مدت جامعه جهانی درباره
برنامه هسته ای ایران است ،دیپلماسی در پیش گرفته است .
بونو در ادامه مطرح کرد :ما این اهداف را با حسن نیت دنبال
می کنیم و به وضوح گفته ایم در صورت از سرگیری پایبندی
ایران به تمامی تعهداتش در توافق ،آماده ی لغو تحریم های
ناسازگار با برجام هســتیم .اما تمامی طرف ها باید واقع بین
باشند .فرصت بازگشت با پایبندی کامل دوجانبه به برجام تا
همیشه وجود نخواهد داشت.
در ادامه بیانیه او درباره برنامه هســته ای ایران آمده اســت:
طبق مســتندات گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،ایران به توســعه های چشــم گیر و فراتــر از حدود
برجام در برنامه هســته ای اش ادامه می دهــد .تنش های
هسته ای مداوم که فراتر از محدودیت های توافق است ،ما
را از بازگشــت دوجانبه به پایبندی به برجام دورتر می کند،
نه نزدیک تر .چنین تنش هایی همچنین مــا را به جایی می
رسانند که بازگشــت دوجانبه به پایبندی نخواهد توانست
منافع عدم اشــاعه ای برجام را که در ابتدا از آن حاصل شده
شده بودند ،دوباره ایجاد کند.بیانیه آمریکا در شورای حکام
در این راســتا می افزاید :ما از ایران می خواهیم بدون تاخیر
به مذاکرات بازگردد و از هر گونه تنش بیشتر که تنها موجب
سخت تر کردن کارمان خواهد شــد ،خودداری کند .ایران
باید با فوریت به ســمت توافق پیش برود نــه این که از آن
دور شود.

توافقی با گروسی نداشتیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه این
کمیسیون گفت که هیچ توافقی با گروسی انجام نشده و قانون لغو تحریمها مبنای
عمل این سازمان است.به گزارش اقتصادسرآمد ،ابراهیم عزیزی در با اشاره به جلسه
ظهر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسالمی با محمد
اسالمی ،اظهار داشت :رئیس ســازمان انرژی اتمی در این جلسه حضور یافت و
مسائل و موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی بیان کرد :رئیس
سازمان انرژی اتمی گزارشی درباره ســفر اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به نمایندگان ارائه کرد و به سواالت نمایندگان درباره این سفر پاسخ داد.عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در
این جلسه گفته شد که یکی از اهداف سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به ایران آن بود که با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی بحث و تبادل نظر کند.نماینده
مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم
کرد که ما اجازه اقدامی فراتر از قانون مصوب مجلس را به هیچ کسی نمیدهیم و
از سوی دیگر نمیگذاریم که هیچ کشور و نهاد خارجی هم تقاضایی فراتر از قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران از ما داشته باشد.
عزیزی بیان کرد :رئیس سازمان انرژی اتمی در این جلسه تاکید کرد که در دیدار
اخیر با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هیچگونه توافقی انجام نشده است
و انعقاد هر گونه توافق برخالف قانون مجلس را تکذیب کرد.وی اظهار داشت:
اسالمی تاکید کرد که مبنای عمل سازمان انرژی اتمی توجه به قانون و راهبردهای
اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و به هیچ وجه اجازه نمیدهند که
طرفهای خارجی توقعاتی فراتر از قانون و بر خالف مصالح و منافع ملی کشور
از ما داشته باشند.
وزیر کشور

منع تردد شبانه ادامه خواهد یافت

وزیر کشور خاطر نشــان کرد که منع تردد شــبانه ادامه خواهد یافت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،احمد وحیدی وزیر کشــور در بیستمین نشست قرارگاه عملیاتی
مبارزه با کرونا اعالم کرد :خوشــبختانه روند کنترل بیماری در کشور در شرایط
مناســب و امیدوار کنندهای قرار گرفته اســت.وی با تاکید بر رعایت حداکثری
پروتکلهای بهداشتی اظهار داشت :تا بهبود شرایط بیماری کرونا ،اجرای طرح منع
تردد شبانه ادامه خواهد داشت.وزیر کشور در ادامه بیان کرد :سرعت واکسیناسیون
در کشور با هم افزایی ظرفیت سازمان بسیج و وزرات بهداشت تا دو الی سه برابر
افزایش مییابد.وحیدی همچنین خاطر نشان کرد :سازمان برنامه بودجه و تأمین
اجتماعی تقبل کردند از حیث تأمین کارانه ،بخشــی از مطالبات کادر بهداشت و
درمان را پرداخت و مابقی را به صورت تدریجی در ماههای آتی پرداخت کنند.این
گزارش میافزاید دکتر احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله
با کرونا با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم انتصاب سردار سپهر در
حاشیه نشست مزبور گفت :در سطح ملی ،قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ذیل
ستاد ملی مدیریت کرونا فعالیت میکند و همچون گذشته ،مسئولیت این قرارگاه
با وزیر کشور است.وی افزود :وزارت کشــور ،برای سامان دادن هر چه بهتر کار،
پیگیری مستمر امور ،اجرای قویتر مصوبات و هماهنگیهای الزم در حوزه مبارزه
با کرونا ،فرماندهی قرارگاه میدانی را با مسئولیت سردار سپهر ایجاد کرده است.

باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی متالشی شد

یک باند گروگانگیری ،شــکنجه و اخاذی از اتباع خارجی بــا اقدام اطالعاتی
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السالم شناسایی و منهدم شد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،بر اســاس اعالم روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه
السالم سپاه در برخورد و مقابله با شبکه سازمان یافته قاچاق اتباع خارجی ،با اقدام
اطالعاتی در شهرســتان خوی ،یک باند گروگانگیری ،شکنجه و اخاذی از اتباع
خارجی شناسایی و منهدم شد.در این درگیری  ۵نفر از قاچاقچیان مسلح دستگیر و
یک نفر از آنها به هالکت رسید.همچنین  ۳قبضه اسلحه جنگی به همراه مهمات و
آالت و ابزار جرم از این باند کشف و  ۳۰نفر از اتباع گروگان گرفته شده آزاد شدند
که آثار شکنجه در تمام بدن آنها مشهود است.اعضای این باند مسلح با گروگانگیری
و شکنجه اتباع خارجی اقدام به شرارت و اخاذی از خانوادههای قربانیان میکردند.

بازگشایی تدریجی مدارس از آبان با اولویت
مدارس زیر ۱۵۰نفر

مدیرکل ارزیابی عملکرد و شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت که با افزایش
واکسیناسیون در آبان ماه و ایجاد امنیت بیشــتر ،با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا به
صورت تدریجی،امــکان آموزش در مدارس زیر۱۵۰نفــر به صورت حضوری
وجود خواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد،محمدحسین کفراشی با اشاره به
این که آموزش از اول مهر ماه در فضای شاد ،آغاز خواهد شد ،اظهار کرد :در مناطق
روستایی و عشایری که جمعیت کمتر است ،تدریس به صورت حضوری خواهد
بود.مدیرکل ارزیابی عملکرد و شکایات وزارت آموزش و پرورش ،تصریح کرد:
در مدارسی که جمعیت زیاد است با نظر شــورای مدرسه و تصمیم مدیر نسبت
به آموزش حضوری یا مجازی ،تصمیم گیری خواهد شــد.وی با اشــاره به این
که ۹۲درصد فرهنگیان دوز اول و بیش از ۷۰درصد هم دوز دوم واکســن کرونا
را دریافت کرده اند ،گفت :اولویت تزریق واکســن با همکاران فرهنگی است و
درصورت انجام واکسیناسیون برای دانش آموزان این کار از مقاطع باال آغاز خواهد
شد.وی خاطر نشان کرد :در صورت روبرو شدن با موج ششم شیوع کرونا ،آموزش
از طریق فضای مجازی ادامه خواهد یافت.به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط
عمومی وزارت آموزش و پرورش ،مدیرکل ارزیابی عملکرد و شکایات با اشاره
به این که آموزش و پرورش در تالش است تا تجهیزات الزم نظیر گوشی و تبلت
را برای بهره مندی از فضای آموزشی شاد در اختیار دانش آموزان فاقد تجهیزات
آموزش الکترونیکی قرار دهد ،افزود :وزارت آموزش و پرورش از اعضای شورای
معاونان یک نفر را به عنوان معین انتخاب کرده است تا با حضور در استان ها پیگیر
حل و رفع مشکالت باشد.کفراشی در ادامه ،برحفظ سالمت دانش آموزان تأکید
کرد و گفت :اولویت اول آموزش و پرورش حفظ سالمت دانش آموزان است.

مجوز تولید داخلی پنج واکسن کرونا داده شد

وزیر بهداشت از افزایش حجم ورود واکســن در کنار تامین واکسن های داخلی
کرونا خبر داد و گفت :این هفته ایران رکورد تزریق هفتگی واکسن کرونا را در جهان
خواهد شکست.به گزارش اقتصادسرآمد،بهرام عین اللهی اظهار کرد :هم اکنون
رکورد تزریق هفتگی واکســن در اختیار آلمان با تزریق  ۵میلیون ُدز در یک هفته
است ،که این هفته این رکورد را می شکنیم.وزیر بهداشت گفت :اگر تولید داخل ما
کافی بود واکسن وارد نمی کردیم اما چون شروع کار است و حجم زیادی واکسن
احتیاج داریم به طوری که  ۶۰میلیون جمعیت باید واکسینه شوند و اگر ضرب در دو
شود ۱۲۰ ،میلیون ُدز و اگر بچه ها هم بخواهند واکسینه شوند  ۱۴۰میلیون ُدز واکسن
احتیاج داریم؛ بنابراین برای ما زمان خیلی مهم است چرا که اگر امروز واکسن بزنیم
بهتر از فردا است.بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،عین اللهی در ادامه
گفت :متاسفانه موج پنجم باعث غم و اندوه مردم شد و هم اکنون تالش می شود
با کمک نیروهای وزارت بهداشت ،دانشجویان و مردم به سرعت واکسینه شوند.
وزیر بهداشت با اشاره به تالش ها برای تامین واکســن کرونای مورد نیاز مردم،
گفت :در دولت جدید مجوز تولید داخلی پنج واکسن کرونا سیناژن ،رازی ،پاستور،
فخرا و برکت داده شده است.وی درباره دالیل افزایش بی سابقه ورود محموله های
جدید واکسن کرونا به کشور گفت :من هیچ وقت درباره گذشته صحبت نمی کنم
بلکه صحبت من درباره آینده است و از وقتی که نمایندگان به ما رأی اعتماد دادند
و تکلیف به دوش ما افتاد شبانه روز برای تامین واکسن کار کردیم.وزیر بهداشت
افزود :مهمترین مسأله که باعث موفقیت شد تالش های شخص رییس جمهور،
معاون اول ،بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها بود و این همکاری و همدلی موجب
شد که شاهد ورود محموله های جدید واکسن به کشور باشیم.عین اللهی با اشاره
به صدور مجوزهای اضطراری برای استفاده از واکسن های داخلی کرونا ،گفت :در
بحث مجوزهای اضطراری به تولیدات داخلی باید به این مساله اشاره کرد که تا قبل
از دولت جدید تنها ”واکسن برکت“ مجور تولید و مصرف داخلی داشت اما امروز
ما شاهد هستیم که پنج مرکز ما از جمله سیناژن ،رازی ،پاستور ،فخرا مجوز تولید
داخلی دریافت کردند و همین موضوع باعث می شود که کشورهای دیگر از این
فرصت استفاده کنند و بیشتر راغب ورود واکسن به کشور ما باشند.

