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سیاسی

اخبار کوتاه

در گفتوگوی تلفنی رئیسی و پوتین مطرح شد

ابراز امیدواری روسای جمهور ایران و روسیه
برای دیدار در آینده نزدیک
رئیس جمهور روســیه روز سه شــنبه در تماس تلفنی با سیدابراهیم رئیسی ،با
بیان اینکه به علت احتمال ابتال به بیماری کرونا به قرنطینه رفته اســت ،خواســتار
انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در اولین فرصت شد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور روسیه با اشاره به همکاری های مسکو – تهران
در زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک ،بر تداوم این
همکاری ها تاکید کرد.
رئیس جمهوری اســامیایران نیز در تماس تلفنــی «والدیمیر پوتین» ،گفت:
توسعه و تعمیق همکاری های دو کشور را در همه ابعاد دنبال میکنیم.
رئیســی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم همکاری های دو کشــور در زمینه
مقابله با کرونا از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک ،اظهار داشت :این همکاری
ها باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد.

وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی
برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر کنند
رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای
اقدامــات اثر گذار برای ثبات در بــازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز
تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،حجت االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رئیسی تاکید کرد:
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت ضمن اصالح فرایندها برای حل مشــکالت معیشــت روزانه
مردم تدبیر و چارهاندیشی کنند.
رئیســی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت بــه ویژه وزارتخانههای صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی برای حل مشکالت اقتصادی از وزرای مربوطه و
دبیرخانه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طرحها و برنامههای تحولی را با
مشارکت صاحبنظران و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از تصویب ،ابعاد مختلف آن را
برای مردم تبیین و تشریح کنند.
رئیس جمهور همچنین به معاون اول ماموریت داد ســامانه جامع تجارت را در
یک زمان بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.
رئیســی تصریح کرد :دولت ناظر اصلی در بازار اســت و مــردم انتظار دارند با
اولویتبندی مسائل مهم اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد کشور و
معیشت آنان ،به صورت ملموس رخ دهد.
در این جلســه موضوع «سیاســت تجاری و ارزی» و «راههای افزایش و توسعه
صادرات غیرنفتی» مورد بررســی قرارگرفت .براســاس برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت ،افزایش صــادرات غیرنفتــی از  ۳۵میلیارد دالر بــه  ۷۰میلیارد دالر،
هدفگذاری شــده که الزمه آن اصالح ســاختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد
کاالهای دانشبنیان ،پیشــرفته و اشــتغالزا در صادرات و نیز تقویت بازارچههای
مرزی است.
در این جلســه همچنین برای اجرایی شدن این طرحها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و
نیز مســیرهای ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات آن مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روزانه  ۷۰۰بیت کوین به صورت غیر رسمیدر داخل
مبادله میشود
ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار غیررسمیخرید و فروش
رمزارز در داخل کشور و با تشریج مزیتها و خطرهای مبادالت رمزارز گفت :در داخل
کشور روزانه  ۷۰۰بیت کوین به صورت غیررسمیخرید و فروش میشود.
به گزارش ایســنا ،غالمرضا مرحبا ضمن قرائت گزارش کمیســیون اقتصادی در
خصوص بررسی وضعیت صنعت اســتخراج رمزارزهای جهان روا و مبادالت آن در
داخل در جلســه امروز مجلس گفت :باید بررسی شــود که سناریوی طرح موضوع
رمزارز در پشــت پرده چیست .عدم احراز هویت مبادله کنندگان این بازار خود یک
چالش برای کشــورها میباشــد .اســتفاده رمزارزها به عنوان پول البته محل تامل
کارشناســان هم میباشد برخی این پدیده را شبیه سازی فلزات گرانبها میداند که
عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شــکل گیری یک اقتصاد فرامرزی شده که در
ایران نیز اســتخراج و مبادالت آن متقاضیانی دارد که به صورت غیررسمیفعالیت
میکنند.
وی افزود :میزان اســتخراج ســاالنه رمــزارز  ۱۵میلیــارد دالر و در ایران ۱.۱
میلیارد دالر برآورد میشــود .در داخل کشــور روزانــه  ۷۰۰بیت کوین به صورت
غیررســمیخرید و فروش میشــود مردم توســط بســترهایی این فعالیت ر انجام
میدهند که هیچ کدام دارای مجوز نمیباشد.

ویزای اربعین زائران حسینی رایگان است
دبیر و ســخنگوی ســتاد مرکزی اربعین حســینی اظهار کرد :تاکنون پیشنهاد
بازگشت زمینی زائران به داخل کشور مورد قبول طرف عراقی قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا  ،احمد محمدی فر با بیان اینکه در حال حاضر سهمیه در نظر
گرفته شــده از ســوی عراق برای زائران ایرانی جهت شرکت در مراسم راهپیمایی
اربعین حسینی ،شصت هزار سهمیه است ،افزود :از روز گذشته ثبتنام برای سهمیه
جدیدی که بهتازگی اعالم شده ،در سامانه «سماح» آغاز شده است.
این مقام مســئول در ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه کسانی در سامانه سماح
ثبتنام کنند که حتماً دو دوز واکســن کرونا را زده و دارای کارت واکســن معتبر
هســتند و این اسامیاز طریق سامانه از ســوی وزارت بهداشت نیز کنترل میشود،
تاکید کرد :زائران برای انجام سفر اربعین حسینی باید ویزا دریافت کنند ولی نباید
هزینهای جهت دریافت ویزا پرداخت کنند.
محمدی فر با اشــاره به اخبار منتشر شده مبنی بر توافق ایران و عراق برای لغو
روادید گفت :لغو روادید فرایند دیگری است و مربوط به اربعین نیست و زائران برای
شرکت در مراسم اربعین حسینی حتماً باید ویزا بگیرند.

هرگونه افزایش قیمت برق در شرایط کنونی
قابل قبول نیست
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیتاکید کرد :کمیسیون انرژی
موضوع افزایش قیمت قبوض برق خانگی را تا روشن شدن علت دنبال خواهد کرد.
احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه بر اساس گزارشات واصله مدتی
است که قیمت قبوض برق خانگی افزایش یافته است و در جلسه علنی مجلس نیز
چندین نماینده به این موضوع اشــاره داشتند ،اظهار داشت :هر گونه افزایش قیمت
برق در شــرایط کنونی کار درستی نبوده و کمیســیون انرژی مجلس پیگیری این
موضوع را آغاز کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد :ما این موضوع را تا روشــن شــدن علت اصلی این امر
دنبال خواهیم کرد ،اما فعال گمانه زنی ها بر این اســت که مشــترکینی که باالتر از
ســقف الگوی مصرف ،استفاده داشته اند با این افزایش قیمت روبرو شده اند .اما ما
موضوع را دنبال کرده و نتیجه نهایی را اعالم خواهیم کرد .از چندی پیش گزارشات
مردمیحاکی از افزایش قیمت قبوض برق مصارف خانگی در مقایســه با بازه مشابه
در سالیان گذشته بوده و موجب نارضایتی مردم شده است .چندین نماینده مجلس
شــورای اسالمینیز این افزایش قیمت را حدود  ۵برابر تخمین زده و خواستار ورود
کمیسیون انرژی مجلس به منظور پیگیری این موضوع شدند.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
منصوب شد
ســردار سرتیپ پاسدار دکترسید مهدی فرحی با موافقت مقام معظم فرماندهی
کل قوا و با حکم وزیر دفاع به عنوان جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
منصوب شــد .به گزارش روابــط عمومیوزارت دفاع؛ معاونت آمــاد و امور صنعتی
وزارت دفاع ،ریاســت سازمان های صنایع دفاع و هوا فضای وزارت دفاع و همچنین
فرماندهی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از جمله مسئولیت
های چند سال اخیر سردار سرتیپ پاسدار فرحی بوده است.

سیدحمید سجادی دبیر شورای عالی جوانان شد
رئیس جمهور با صدور حکمی ،ســید حمید سجادی هزاوه وزیر ورزش و جوانان
را به عنوان دبیر شورای عالی جوانان منصوب کرد.
به گزارش ایســنا ،در حکم سید ابراهیم رئیســی آمده است :جناب آقای دکتر
سیدحمید سجادی هزاوه
وزیر محترم ورزش و جوانان
در اجرای بند( )۱۰ماده( )۴اساسنامه شــورای عالی جوانان مصوب ۱۳۷۱,۵.۶
شــورای عالی انقالب فرهنگی ،به موجب این حکم به عنوان «دبیر شــورای عالی
جوانان» منصوب میشــوید .امید اســت با اتــکال به خداوند متعــال و اهتمام به
«عدالتمحوری»« ،روحیه انقالبی»« ،مردمداری»« ،پاکدســتی و فسادســتیزی»،
«قانونمــداری»« ،مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمــی» در تحقق اهداف دولت و
مجدانه کوشا باشید.
حل مشکالت جوانان کشور ّ
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بازخوانی داستانهای سیاسیکه پیرامون موضوع سالمت ایرانیان شکل گرفته است

چه کسی واکسن خرید و چه کسی مانع شد؟

گروه سیاسی – سید مجید حسینی :اگرچه تاخیر در
واکسیناسیون موضوعی نیست که از یادها برود اما خوشبختانه
مدتی اســت که ورادات واکســن باعث شــده است که روند
واکسیناسیون در داخل کشور سرعت بگیرد و همین امر باعث
افزایش امید به پایان وضعیت فعلی و رسیدن به اوضاعی پایدار
و شرایط اجتماعی طبیعی را در دلها زنده کرده است .در این
مدت روایت هایی از خلف وعده روســیه در تامین واکسن و
همین طور ناتوانی تامین واکسن های وعده داده شده توسط
بعضی تولید کنندگان داخلی ،موضوعاتی بود که مورد توجه
افکار عمومیبــود ولی توضیح دقیقی درباره آن داده نشــد.
همچنین این موضوع که بعضی مقامات قبلی وزارت بهداشت
مانع از واردات شدند هم ادعایی بود که بسیار شنیده شد اما
فعال ترجیح داده میشود که درباره آن سخنی گفته نشود.
با این حال حرف و حدیث ها راجع به اکسن های وارداتی
و تولیدی به موارد باال محدود نیســت و به تازگی حرف های
جدید شــنیده شــده که هم از منظر سیاسی و هم از منظر
اجتماعی جالب توجه اســت .یکی از مهمترین این سخنان،
حرفهایی بود که مســعود پزشکیان روز گذشته در گفتگو با
عصر ایران بیان کرد .پزشکیان که هم اکنون نماینده مجلس
است اما تخصص پزشکی دارد و روزگاری وزیر بهداشت بوده،
در این گفتگو درباره این ادعا که دولت فعلی توانسته ظرف دو
هفته مقدار قابل توجهی واکسن وارد کشور کند ،تصریح کرده
که واکسن های که این روزها وارد کشور شده ربطی به تالش
دولت رئیســی ندارد و اقدامات مربوط به آن در دولت قبلی
انجام شده است.
پزشکیان گفت :این بیانصافی است که بگوییم این واکسنها
ظرف مدت دو هفته تامین شده است ،ما اگر بخواهیم سفارش
بدهیم ،شرکتهای سازنده سفارش ما را بپذیرند و شروع به
تولید کنند و بعد بخواهیم وارد کنیم حداقل پنج تا شش ماه
زمان میبرد .قراردادهای خرید واکسن در زمان آقای روحانی
بســته شده و پولها داده شده بود .معاون غذا و داروی وزارت
بهداشت در دولت قبل اگر جرات دارد در این رابطه حرف بزند
و روشــنگری کند .امکان ندارد بدون سفارش بتوانیم جنس
وارد کنیم حتی اگر پول دستمان باشد.
وی ادامه داد :دولت قبل پول را داده بود سفارشها را هم
انجام داده بود حاال ممکن اســت مشکالت گمرکی و حمل و
نقل بوده است و دولت فعلی آنها را حل کرده است و االن وارد
میشــود ،اما کاال و سفارشات از قبل وجود داشته است و این
دولت واکسنی سفارش نداده است .اگر این سفارش را داشتند
اعالم کنند اینها قبال ســفارش نشده بود ما اینها را سفارش
دادیم و تولید انجام شده است.
وزیر بهداشــت در دولــت اصالحات تاکید کــرد :اینکه
میگویند فالن کارخانه شــروع به افزایش سفارشــات کرده
اســت ،حرف کارشناسی نیست چراکه باید کارخانهای ایجاد
فرمانــده کل ارتش در دیدار با وزیر بهداشــت گفت:
ارتش امروز هم با تمام قدرت بــرای مقابله با کرونا ،پای
کار است.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از روابــط عمومیارتش،
امیرسرلشکر ســیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
جمهــوری اســامیایران ،در دیــدار فرماندهــان ارتش
جمهوری اســامیایران با وزیر بهداشــت و معاونان این
وزارتخانــه ،گفت :ارتش از روز اول ورود کرونا به کشــور،
با تمام توان در خدمت وزارت بهداشــت بوده ،امروز هم با
تمام قدرت برای مقابله با کرونا ،پای کار اســت و سیاست
ما این است که ببینیم وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم
پزشکی چه میخواهند تا آن کار را انجام دهیم.
رئیس قوه قضائیه گفت :انتظار از بخش خصوصی این
اســت که دولت و دســتگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار
مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند.
به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه،
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژهای ظهر امروز
سهشــنبه ( ۲۳شهریور ماه) در نشســتی با هیأت رئیسه
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران و جمعی
از فعاالن اقتصادی گفــت :مالکیت خصوصی قطعاً از نظر
شرع ،قانون اساسی و مســئوالن عالی نظام کام ً
ال محترم
است ،اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی
رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست
امده باشــد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد
بود.
رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکه در همــه کارها باید
قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد :هر جا خالء قانون وجود
داشت باید قانون وضع شــود و ایرادات و اشکاالت قانون
نیز باید برطرف گردد ،اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام
به آن ناپسند است.
محســنی اژهای تصریح کرد :همه ما تالش میکنیم تا
کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند
و در رفاه باشــند و عدالت در همــه ابعاد و حوزهها برقرار
باشد.
وی همچنیــن تأکید کرد :همه مــا باید اعمال خود را
محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد
برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.

شود ،بعد تحقیقات انجام شود و پول محققان پرداخت شود
و بعد از این مرحله بحث تولید اســت و بســتر و زیرساخت
تمامیاین مراحل در دولت قبل انجام شد و حاال مرحله تولید
است .االن آقایان میگویند ما گفتهایم شبانه روز کار کنند،
چه بستر تولید واکسن داخل و چه خرید واکسن از خارج در
دولت قبل کارهایش انجام شده بود ،هماهنگیهایی هم انجام
داده اند ولی ما به دلیل مسایل سیاسی برای واردات مقداری
دیر جنبیدیم.
پزشکیان در این مصاحبه به این موضوع هم اشاره کرد که
آمار واقعــی مرگ ومیر روزانه در اثر ابتال به بیماری کرونا در
کشــور باالتر از  ۱۵۰۰نفر است .اگر دو درصد مرگ و میر در
تعداد کسانی که مبتال میشوند وجود داشته باشد با ۴۰هزار
مبتال روزانه بین  ۸۰۰تا  ۱۲۰۰نفر جانشــان را از دســت
میدهند آن هم اگر درست درمان و مراقبت کنیم.
همزمان علی تاجرنیا در گفتگویی با روزنامه شــرق گفت
که سعید نمکی وزیر سابق چندان رضایتی به واردات واکسن
نداشــت .وی با بیان اینکه عمال نمکی و وزارت بهداشت زیر
بار واردات نمیرفتند و نگاهشــان به تولید داخلی بود ،گفت:
«برای همین آنها صرفا بر همان دســتور و سفارش کواکس
اکتفا کردند و قصد هم نداشــتند کاری بکنند .پیگیریهای
نظام پزشکی باعث شــد روند واردات کمیشتاب پیدا کند».
تاجرنیا در ادامه به موضوعی درخور بحث اشــاره میکند؛ او
میگوید« :گویا برکت واکســن خود را پیشفروش کرده بود.
به نظر میرســد دلیل تمایلنداشــتن برای خرید واکسن از
خارجیها این بود که برکت در ازای هر ُدز واکسن 200 ،هزار
تومان گرفته بود که اگر بخواهیم برای  120میلیون واکسن

حساب کنیم ،برکت از صندوق دولت عددی باالی یک میلیارد
دالر از محل اعتبارات دولتی گرفت».
این سخنان تاجرنیا با واکنش توئیتری حجت نیکی ملکی
سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام روبرو شد که نوشت :علی
تاجرنیا در مصاحبه با شرق مدعی شده ،برکت واکسن خودرا
پیشفروش کرده ودر ازای هر ُدز واکســن۲۰۰ ،هزار تومان
گرفته و برکت ازصندوق دولت عددی باالی یک میلیارد دالر
از محل اعتبارات دولتی گرفت .این ادعا کامال کذب هســت
وهیچ پیش فروشی انجام نشده.
دوشــنبه گذشته نیز خطیب زاده ســخنگیو وزارت امور
خارجه در این باره تصریح کرد :ما در خصوص واردات واکسن
کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم .البته همان
طــور که پیش از این نیز گفته ام مرجع صالحیت دار قطعی
و یگانه تأیید اینکه کدام واکســن وارد کشور شود از روز اول
بر عهده وزارت بهداشــت بوده است و وزارت خارجه از همان
روز اول تمام امکانات واردات را برای تحقق این موضوع به کار
برده است .وزارت بهداشــت در مقاطعی مصلحت ندانسته و
یا این اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیســتند
و یا شــرکت های وارداتی دارای ویژگی هــای واردات نبوده
اند برخی از آن ها تأیید نشــد ولــی در یکی ،دو ماه اخیر به
صورت حداکثری تمامی درخواســت ها تأیید شده اند و این
ها از مسیرهای مختلف باعث تسریع واردات واکسن به کشور
شده اند.
خطیــب زاده ادامه داد :ما از مســیر کواکس و از مســیر
همکاری با کشورهایی مثل چین که گفت وگوها با مقات این
کشــور برای واردات چند ده میلیون دوز بوده مسیر را پیش

فرمانده کل ارتش:

ارتش باتمام قدرت برای مقابله با کرونا پای کار است

وی افــزود :وضعیت بیماری کرونــا در حال حاضر رو
به بهبود است و امیدواریم با ســرعتی که واکسیناسیون
در کشور گرفته اســت ،به زودی شاهد کاهش بیماری و
کنترل آن در کشور باشیم.
فرمانده کل ارتش اضافه کرد :ارتش ،ســازمانی منظم
است و از بهمن  ،۱۳۹۸قرارگاه زیستی را تشکیل داده و تا
کنون اقدامات ارزشمندی در این قرارگاه و درکنار وزارت
بهداشت انجام داده است و آنچه این وزارتخانه نیاز داشته

پای کار آورده است.
فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد :ارتش از روزهای اول
در قرنطینه و کنترل ورودی و خروجی شهرها ،ضدعفونی
معابــر ،در اختیار قرار دادن بیمارســتانهای ارتش ،کمک
به تامین نیروی انســانی ،احداث بیمارستانهای صحرایی
و تامین نیازمندی های دانشــگاه علوم پزشــکی و وزارت
بهداشت کمک کرده است.
سرلشکر موسوی گفت :از زمانی هم که واکسیناسیون

محسنی اژهای:

بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند
رئیس قوه قضائیه خطاب بــه فعالین بخش خصوصی
گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش
خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند
و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند ،باید علل آن بررســی
و برطرف شود.
محسنی اژهای افزود :بسیاری از کسانی که در پیروزی
انقالب اســامینقش داشــتند و برای تحقق ارزشهای
اســامیاز جان و مــال خود گذشــتند و در دوران دفاع
مقــدس نیز در جبهه و پشــت جبهه حضور چشــمگیر
داشــتند ،فعاالن بخش خصوصی بودند که این کار آنها
فراموش نخواهد شد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش
خصوصی یا اتــاق بازرگانی و تعاون و فعــاالن اقتصادی
نادرســت اســت و یا گلهمندی وجود دارد ،باید در جهت
اصالح و تغییر این نگرش تالش کنید.
رئیس دســتگاه قضا هدف همه انبیــاء ،اولیاء و نظام
جمهوری اسالمیرا تحقق عدالت عنوان کرد و گفت :امروز
قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن
این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی اســت که همه
باید به آن اهتمام داشته باشیم.
وی با اشــاره به جایگاه بخــش خصوصی و تعاونی در

اقتصاد کشــورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور من
این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید.
رئیــس دســتگاه قضا افــزود :اقتصاد تعاونــی نیز در
چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساســی نرسیده
و در حال حاضر برای رفع بســیاری از مشــکالت عرصه
اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
محســنی اژهای با اشــاره به هجمه دشمنان به بخش
اقتصادی تأکید کرد :دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با
دشمن ،افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد
حمایت قرار میدهد و آنها را تنها نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی
خواست که در رفع آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام
باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها
را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا
پیشگیری از جرم و تخلف است ،تأکید کرد :هرجا تخلف یا
جرمیصورت گرفت ،باید به بهترین نحو و کم هزینهترین
روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطر نشــان کــرد :قانون بــرای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای ســنگین تعیین کرده که الزم اســت
برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شــود ،اما تالش ما این

برده ایم.
خبرگــزاری فارس هم در گزارشــی توضیح داد که دولت
روحانــی به اندازه کافی واکســن خریده بــود اما تحریم ها
باعث تاخیر در واردات واکسن شــد .این خبرگزاری نوشت:
کواکس اولین فروشنده واکســن به ایران بود ۱۶.۸ :میلیون
دوز ...اما کواکس عمال در انجام تعهداتش به همه کشورها با
مشکل مواجه شد .در ایران ،مشکل دیگری هم وجود داشت.
تحریمهای آمریکا هم مانع نقل و انتقال پول میشــد و هم
شــرکتهای تولیدکننده را میترساند که محصول خود را به
ایران بفرســتند .این گونه بود که تا پایان سال  ۹۹حتی یک
واکسن از تعهد  ۴.۲میلیون دوزی کواکس به ایران نرسید .در
فروردین و اردیبهشــت نیز فقط  ۲.۱میلیون دوز واکسن به
ایران رسید و باز هم وقفه در کار افتاد .قرارداد بزرگ بعدی ،با
چین بود .اما حتی چین هم برای صادرات واکسن به ایران ،با
مشکل تحریمهای آمریکا مواجه شد .در نهایت ،طرفین به این
نتیجه رسیدند که واکسن چینی بدون نام بردن از نام کشور
و شــرکت تولیدکننده ،از طریق واسطه صلیب سرخ تحویل
هالل احمر ایران شود تا خطر تحریم کاهش پیدا کند .با این
وجود ،فقط  ۳میلیون دوز از تعهد  ۱۰میلیونی چین در بهار
محقق شد.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین هم از جمله
کســانی بود که در زمینه گســترش واردات واکسن سخن
گفت .وی درباره علل افزایش ســرعت واردات واکسن کرونا
در دولت ســیزدهم توضیح داد :روند واردات واکسن کرونا از
اردیبهشــتماه آغاز شــد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است
اما تســریع در واردات واکســن کرونا از چین ،دو علت عمده
میتواند داشــته باشد که یکی از آنها ،افزایش هماهنگی بین
همه دستگاهها در دولت ســیزدهم است که شاید در دولت
قبلی به دلیل اختالف دیدگاههای سیاسی بین دولت مستقر
و سایر نهادها ،به این صورت وجود نداشت .در دولت گذشته
میان وزارتخانهها هماهنگی الزم نبود و وزارت بهداشــت در
مســائل مختلف به موقع عمل نمیکرد .دوم آنکه وعدههایی
درباره واکسن کرونای تولید داخل داده شده بود که مشخص
شــد در مدتِ کوتاه اعالم شــده ،تحقق نمییابد و بنابراین
بالفاصلــه برنامهریزی بــرای افزایش واردات واکســن کرونا
صورت گرفت.
گفتنی اســت از  ۱۵بهمن  ۹۹تا  ۲۰شهریور سال جاری
واکسن کرونا از کشــورهای چین ،ژاپن ،ایتالیا ،روسیه ،کره
جنوبی،اتریش و هند وارد ایران شــده اســت که بیشترین
محموله به واکسن ســینوفارم از چین اختصاص دارد .شنبه
گذشته پنجاهمین محموله واکسن کرونا وارد تهران شد که
شــامل سه میلیون و  ۲۰۰هزار دوز واکسن سینوفارم از سبد
کووکس بود .با ورود این محموله ،مجموع واردات واکسن کرونا
از  ۵۰میلیون دوز عبور کرد.

عمومیعلیه کرونا در کشور آغاز شده ،بخش های مختلف
به کمک آمده اند و مراکز متعددی االن به صورت شــبانه
روزی ایــن کار را انجام میدهند و به زودی نیز در تهران
یک مرکز واکسیناســیون در پادگان  06ارتش آغاز به کار
میکند.
وی افزود :ارتش برای بیماران حاد تنفســی در شهرها
از جملــه خاش ،زابل ،زاهدان ،اصفهان ،کرمانشــاه ،قم و
رشت بیمارستانهایی با ســازه های مستحکم ایجاد کرده
اســت و هر کجای دیگر که وزارت بهداشــت نیاز داشته
باشــد آمادگی داریم در مدت یک هفته ،این بیمارستانها
را راه اندازی کنیم .ارتش مثل گذشته با تمام قدرت برای
کمک به وزارت بهداشت و مردم آماده است.
است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محســنی اژهای با بیان اینکه دســتگاه قضا در دوره
تحــول و تعالــی به دنبــال کاهش پروندههــای قضایی
اســت ،یکی از مهمترین ابزار برای رســیدن به این هدف
را توســعه داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمیبرای
میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شــد که گاهی اوقــات خیر و برکتی که در
حل دعــاوی و اختالفات از طریق صلح و ســازش وجود
دارد ،در حکم قاضی نیست.
محســنی اژهای در ادامه از پیشــنهاد تشکیل کمیته
مشــترک برای بررســی راهکارهــای بهبــود و ارتقای
شــاخصهای کســب و کار و وضعیت اقتصادی کشــور
اســتقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را
مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قــوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش به
مســئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزههای مختلف
اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون
محکومیت قضایی دارند اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
ســاز و کار مشــخصی برای اداره اموال مصادره شــده از
محکومــان اقتصادی وجود ندارد .محســنی اژهای افزود:
انتظار از بخش خصوصی این اســت که دولت و دســتگاه
قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال
به گونهای مدیریت شــود که هم چرخه تولید و اقتصاد به
کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شــود و هم
حق و حقوق افراد ذینفع تأمین شود.

معاون اول قوه قضائیه:

سند ترسیم کیفیت ارتباطات مردمیدستگاه قضا در حال تدوین است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به در دست تدوین بودن
سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمیدستگاه قضا
گفت :بنای ما آن اســت کــه در دوره تحول و تعالی همه
امــور و اقدامات خود را با پشــتوانه علمیو منطقی انجام
دهیم.
به گزارش قوه قضائیه ،حجتاالســام و المســلمین
مصدق معــاون اول قوه قضائیه ،صبح دیروز در مراســم
تکریم و معارفه رؤســای کل پیشین و جدید دادگستری
قزویــن با تاکید بــر ضرورت خدمــت مخلصانه به مردم،
اظهار داشت :هر روز باید خداوند را شاکر باشیم که توفیق
خدمت به مردم و گرهگشــایی از امور و مشــکالت افراد
جامعه را به ما عنایت فرموده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به انتظارات باالی مردم
و جامعه از قوه قضائیه و مســئوالن قضایی ،گفت :در حال
حاضر سندی در قوه قضائیه در دست تدوین است که این
سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمیدستگاه قضا
میباشــد و بنای ما آن اســت که در دوره تحول و تعالی
همه امــور و اقدامات خود را با پشــتوانه علمیو منطقی
انجام دهیم و این اقدامات و برنامهها را به جامعه حقوقی
و علمیکشور برای نقد شدن عرضه کنیم.
وی بیان داشــت :دســتگاه قضایــی از هرگونه نقد و
پیشــنهاد در حوزههای گوناگون به منظور اصالح رویهها
و رفع ایرادات استقبال میکند.
مصدق گفت :طی حدود ســه سال اخیر که مسئولیت
ریاست قوه قضائیه به اشــخاصی از درون این قوه سپرده
شده اســت و در دوره اخیر که حجتاالسالم والمسلمین

اژهای پرچم عدالت را به دســت گرفته ،مردم از اقدامات
جهادی قوه قضائیه اســتقبال کردهاند و آنها نســبت به
دستگاه قضایی خوشبین شدهاند؛ لذا این حرکت جهادی
و امیدآفرین باید استمرار یابد.
معــاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :امروز مســئولیت
ریاســت قوه قضائیه بر عهده فردی است که چهل سال از
عمر خود را در نظام قضایی کشور صرف کرده است و من
شــاهدم که ریاست قوه قضائیه مجدانه برای پیشبرد امور
و ارتقای ســطح نظام قضایی کشور درحال تالش است و
ایشــان اصطالحاً روز تعطیل و غیرتعطیل ندارد و از صبح
زود تا پاسی از شب مشغول کار و خدمت است.
مصدق در ادامه با تکریم حجتاالســام والمســلمین
قدرتــی رئیس کل پیشــین دادگســتری قزوین ،گفت:
حجتاالســام والمسلمین قدرتی شــخصیتی پرتالش و
جهادگر هســتند و ما از تالشهــای وی در دوره تصدی
ریاست کل دادگستری قزوین تقدیر میکنیم و برای وی
در سمت جدید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه
که جایگاه مهمیاست آرزوی توفیق داریم.
معاون اول دســتگاه قضا همچنین با اشــاره به سوابق
شــعبانی رئیس کل جدید دادگستری قزوین ،گفت :آقای
شــعبانی با سابقه حدود  ۲۵ســال کار قضایی ،تجربیات
فراوانــی در امور قضایی و حقوقی دارد و وی ســالهای
متمادی خدمت خود را در قم ســپری کرده و در دورهای
نیز معاون قضایی دادگســتری قم بوده و در حدود ســه
سالی هم که ریاست محاکم دادگستری قزوین را بر عهده
داشته ،اقدامات مفیدی را انجام داده است.

مصدق در ادامه عنوان کرد :یکی از شاخصههای بسیار
مهمیکه ریاســت قوه قضائیه نسبت به آن توجه داشتند،
این اســت که نه تنها در خصوص قزوین بلکه بهطور کلی
تا جایی که ممکن است در جابهجایی روسای کل ،رئیس
کل دادگستری را از داخل همان استان انتخاب کنیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد :الحمداهلل آقای
شــعبانی شاخصهای مربوط به ریاست کل دادگستری را
داشتند؛ امیدواریم که همچنان در کار خود موفق باشند.
با توجه به هماهنگی و همدلی که در اســتان حاکم است،
بتواننــد این مســئولیت را بهخوبی انجــام دهند و انجام
وظیفه کنند.
وی با اشــاره به انتظــارات قوه قضائیــه از رئیس کل
دادگستری اســتان قزوین گفت :انتظاری که ریاست قوه
قضائیه از روســای کل و مدیران کل دادگستریها دارند
در ابتدا ضرورت حاکم شــدن نگاه تحولــی در مدیریت
اســتان مورد توجه اســت .برنامهریزی با خود رئیس کل
دادگستری اســت و نباید منتظر باشند تا از مرکز برنامه
تدوین و ارائه شــود کــه در جای خود ایــن اقدام انجام
خواهد شد؛ اما انتظار آن است که زمانیکه آقای شعبانی
مسئولیت را پذیرفتند ،اتاق فکری تشکیل دهند و از فکر
نخبگان اســتانی ،مدیران اســتانی ،امام جمعه محترم و
نماینده محترم ،ولی فقیه در اســتان حســب مورد برای
مدیریت بهینه استان استفاده کنند.
مصدق در ادامه با تاکید بر تمرکز بر پیشگیری از وقوع
جرایم و تخلفــات و کاهش ورودی پرونــده عنوان کرد:
منتظر نباشــیم که دائما پرونده تشکیل و رسیدگی شود؛

زمانی که جرمیرخ میدهد ،حتما باید پرونده تشــکیل و
رسیدگی شود ،اما باید مقداری تمرکز خود را روی چرایی
انجام جرم بگذاریــم و آن گلوگاه را ببندیم و نگذاریم که
اساسا جرمیاتفاق افتد.
معاون اول قــوه قضائیه تصریح کــرد :اگر امروز آقای
شعبانی مسئولیت دادگســتری را عهده میگیرند ،زمانی
موفق هستند که یکســال دیگر بگویند با اقدامات انجام
شــده و همکاری دســتگاههای مربوطه بهطور مثال جرم
سرقت کاهش داشتهاســت؛ البته تمامیاین موارد مربوط
به دادگستری نیست.
وی با تاکیــد بر توجه ویژه به موضوع حمایت از تولید
و اشــتغال و تالش در جهت رفع موانع تولید اظهار کرد:
اساســا افتخار نمیکنیــم که مدیرعامل یک شــرکت یا
کارخانه در پی تخلف یا جرمیجلب شود؛ البته زمانی که
مرتکب جرم شد این اتفاق باید رخ دهد؛ اما هنر آن است
که بهگونهای موضوع مدیریت شود که این مدیر هم موفق
باشــد و هم زمینه لغزش برای او فراهم نشود و اگر احیانا
لغزشی اتفاق افتاد ،گاهی اوقات بد عمل میکنیم.
مصدق در ادامه اذعان کرد :بهطور مثال زمانی که مدیر
یک کارخانه مرتکب تخلف یا جرمیشــد ،اولین کاری که
انجام میدهیم این اســت کــه درب کارخانه را میبندیم
و برای کارگران مشــکل ایجاد میشــود؛ در حالی که آن
کارگر اصال خبر ندارد که چه اتفاقی رخ داده اســت .باید
در این زمینه الگو گرفت و دید که در سایر کشورها چگونه
رفتار میکنند .تخلف و جرم یک مدیر نباید منجر به بیکار
شدن کارگران شود.

