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سياست 2

 در فرودگاه بین المللی امام خمینی
 و شاهد شهر انجام شد؛

 تجمع خانواده های قربانيان 
هواپيمای اوکراینی در تهران

همين صفحه

 مروری بر رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر؛ 

 سکته سرخ،
 قهرمانی آبی!

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

قیمت  2000  تومان  /    شماره  981 یکشنبه 19 دی   1400  /   6 جمادی الثانی 1443  / 9 ژانویه   2022

 رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در 
تأمین واکسن های داخلی و وارداتی وجود ندارد، از 
همه مردم خواست برای حفظ سالمت جامعه، ُدز 

سوم واکسن را تزریق کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
سید ابراهیم رئیسی صبح شــنبه، در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با قدردانــی از تالش های همه 
دســت اندرکاران بخش بهداشت و سالمت کشور 
گفت: با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید 
شیوه نامه ها و اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنند 

تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع شود.
 رئیس جمهور با بیان اینکــه کارکنان ادارات و 
دستگاه های دولتی باید بیش از دیگران در رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کوشــا باشند، افزود: 
طبق گزارش های ارائه شده در کشور هیچ کمبودی 
در زمینه واکسن، چه واکسن های ساخت داخل و 
چه واکسن های وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت 
می کنم نسبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند 

تا به شکل مؤثرتری از سالمت جامعه صیانت کنیم.
 رئیسی از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد 
از مرزهای کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: از همه 
مسئوالن مربوطه و از جمله استانداران می خواهم 
که همچنان با حساسیت از تردد در مرزهای کشور 
مراقبت کنند و به ویژه ورود افــراد را به طور دقیق 
کنترل کنند تا با ورود افراد مبتال به کرونا دچار مشکل 
نشویم. رئیس جمهور ادامه داد: تصمیم گیری درباره 
محدودیت های وضع شده برای ورود اتباع برخی 
کشورهایی که سویه اُمیکرون در آنها فراگیر شده 
به ایران، به وزارت کشــور و قرارگاه مربوطه واگذار 
می شود تا حسب وضعیت نســبت به ادامه یا رفع 
این محدودیت ها تصمیم گیری های مقتضی انجام 
شود.وی همچنین از بررسی های علمی انجام شده 
درباره واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس کرونا 
قدردانی و تصریح کرد: گزارش خوبی ارائه شد اما با 
توجه به سواالت و مخالفت هایی که همچنان نسبت 
به این موضوع مطرح است، الزم است کار کارشناسی 
در این زمینه ادامه یابد. رئیس جمهور با اشاره تصمیم 

ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری 
کرونا خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش آمار ابتال 
و فوتی با واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله 
با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است. رئیسی 
افزود: هر زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییر کند، 
ستاد ملی مقابله با کرونا با حساسیت و دقت نسبت 
به وضعیت جدید تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
و آمــوزش غیرحضوری اقتضــای وضعیت زمان 
شدت یافتن شیوع کرونا بود، اما باعث اُفت تحصیلی 
دانش آموزان و دانشجویان شــد، اظهار داشت: در 
وضعیت فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال 
و فوتی، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که 
کالس های درس و امتحانات مدارس و دانشگاه ها 
به شکل حضوری برگزار شود که باید دستگاه های 

مسئول اجرای آن را پیگیری کنند.
 رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
درباره اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی اظهار 
داشت: خوشــبختانه امروز در قریب به ۹۵ درصد 
موارد و در برخی استان ها تا ۱۰۰ درصد، این قانون با 
موفقیت اجرا می شود، اما برای برخی از مناطق کشور 
که با مشکالتی در زمینه پایداری اینترنت مواجه 
هستند، این اجازه داده شده است که تا زمان تکمیل 
زیرساخت ها و رفع مشــکل در دوره زمانی تعیین 
شده، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم و 
جلوگیری از ابتالی به کرونا نسخه های دستی موقتاً 

تا اول اردیبهشت  ارائه شود.

و  تولیدکننــدگان  دیــه  تحا ا ئیــس  ر
صادرکننــدگان فرش ایران گفت: در ســال ۷۳ 
حدود ۴۰ درصد صــادرات غیرنفتی کشــور را 
فرش تشکیل می داد، اما روند نزولی آن به ویژه در 

سال های اخیر نگران کننده شده است. 
 به گزارش ایلنا، احمد کریمــی اصفهانی در 
نشست خبری در مورد رفع تعهدات ارزی صادرات 
فرش اظهار داشت: صادرات فرش دستباف ایران از 
۲ میلیارد دالر، پارسال به ۶۰ میلیون دالر کاهش 
یافت. او افزود: فرش، کاالیی نیست که بعد از رفتن 
به کشور دیگر به فروش برسد بلکه به صورت امانی 
در آنجا می ماند و ممکن اســت فروش آن سال ها 
طول بکشــد. بنابراین تعهد ارزی آن نمی تواند 
مثل بقیه کاالها باشد. ســازمان برنامه باید برای 
هر اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. برای 
صنعت فرش که میزان زیادی از اشتغال را ایجاد 
می کند، منطقی است که تعهد ارزی وجود نداشته 
باشد.وی افزود: ما ده ها مشکل داریم که تاکنون 
۳۰۰ نامه صادره به وزارتخانه داشــته ایم. انتقال 
فرش از وزارت صمت بــه وزارت میراث فرهنگی 

مشکالت این صنعت را افزایش می دهد.
کریمی اصفهانی در پاســخ به سوالی در مورد 
صادرات به صورت قاچاق گفت: صادرات قاچاق 

نداریم ولی واردات قاچاق وجود دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش ایران اضافه کرد: ما در مورد ساختار، مطالعه 
و صحبت زیــادی کرده ایم اما عملیاتی نشــده 
است.کریمی اصفهانی در پاسخ به سوالی درباره 
مهاجرت طراحان فرش ایران به کشورهایی مانند 

ترکیه بیان کرد: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما 
کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی 
دریافته اند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد 
شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند 
داد و برای این کار برنامه هایی دارند. برای مثال با 
هزینه های نازل، وام می دهند. آمریکا رأساً صنعت 
فرش را تحریم کــرده، یعنی بــه خوبی متوجه 
اهمیت آن شده است اما در داخل توجه زیادی به 

این موضوع نمی شود.
وی افزود: موضــوع دیگر، تصاحــب بازارها 
اســت. وزارت امور خارجه در این مورد باید ورود 
کند تا بتوانیم در کشــورهای مختلف بازار خود 
را داشــته باشــیم. در حال حاضر رقبای ما از ما 
ســبقت می گیرند و امتیازاتــی می دهند که در 
اینجا وجود ندارد.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش ایران در مورد انتقال سازمان 
فرش وزارت صنایع دستی و میراث فرهنگی تاکید 
کرد: هیچ مشورتی با بخش خصوصی در این رابطه 
نشــده و حتی هیچ جلسه رســمی برای گرفتن 
نظرات کارشناســی برگزار نکرده اند که ما با این 

انتقال مخالف هستیم.

اولین برنــده دوئل های ایــن هفته لیگ 
برتر، نساجی قائمشهر بود. تیمی که در ادامه 
روند میزبانی در شــهرهای مختلف، این بار 
در استادیوم امام رضای مشهد روبروی ذوب 
آهن قرار گرفت و با یک گل این تیم را شکست 
داد. این یک برد بســیار کلیدی برای نساجی 
روبروی تیم پرنوسان مهدی تارتار بود. جدال 
نساجی و ذوب البته تنها مسابقه این هفته در 
مشهد به شمار نمی رفت. در همین شهر پدیده 
و پرســپولیس هم با هم روبرو شدند و در یک 
نتیجه شگفت انگیز، پرســپولیس به تساوی 
روبروی تیم قعرجدولی رضایت داد. قرمزها با 
گل به خودی زائر در این مسابقه پیش افتادند 
اما احسان حسینی که زمانی برای پرسپولیس 
بازی می کرد، گل تساوی را به این تیم زد. حتی 
اخراج زائر در نیمه دوم هم موجب نشد سرخ ها 
شانســی برای شکســت دادن پدیده داشته 
باشند.دومین تســاوی یک یک این هفته هم 
در شیراز بین تراکتور و فحر رقم خورد. درست 
همانند همه میزبانی های قبلــی فجر، روی 
چمن افتضاح حافظیه این بــار هم خبری از 
یک فوتبال تاکتیکی نبود. تساوی پرتکرار یک 
یک در رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر، 
بین آلومینیوم و پیکان هم تکرار شد و دو تیم 
سختکوش و تاکتیکی این فصل لیگ یرتر، به 

این نتیجه رضایت دادند. 
یکی از نبردهــای جالب ایــن هفته، بین 
امیرقلعه نویی و شــاگرد سابقش در استقالل 
برگزار شــد. تتها گل نبرد ژنرال و عنایتی را 
امین پورعلی وارد دروازه هوادار کرد تا گل گهر 
سه امتیاز حساس و مهمی را از آن خودص کند. 

در هفته درخشش قابل توجه مربیان استقاللی 
لیگ برتر، علیمنصور هم برد تعیین کننده ای 
را روبروی نفت مسجدسلیمان جشن گرفت. 
ریکانی و مطلــق زاده، دو گل این نبرد را وارد 

دروازه مسجدسلیمانی ها کردند. 
پرگل ترین مســابقه این هفته لیگ برتر، 
پنح گل داشــت که ســه تای آن هــا از روی 
نقطه پنالتی بــه ثمر رســیدند. در این نیرد 
که تصمیم های جنجالی پرشــماری داشت، 
یامگا با دو پنالتی در جدول گلزنان به لوسیانو 
پریرا رســید. با این نتیجه قهرمانی نیم فصل 
استقالل تقریبا قطعی شد. چرا که تفاضل گل 
آن ها به مراتب بهتر از پرسپولیس است. نکته 
مهم دیگر این جدال برای آبی ها گلزنی امین 

قاسمی نژاد بود. 
بزرگ ترین بازی این هفته را هم سپاهان از 
فوالد برد. در نبرد آخرین آسیایی های مقاوم 
لیگ برتر،ســپاهانی ها با گل های ســروش 
رفیعــی و امیــد نورافکن روبــروی تنها گل 
پاتوســی، برد مهمی را روبروی فوالد جشن 
گرفتند تا در تعقیب ســرخابی ها بمانند. این 

مسابقه دو گل فوق العاده تماشایی داشت.

ورزشیخبرخبر

 رئیس جمهور: 

  كمبودی در تأمین واكسن  وجود ندارد؛ 
همه ُدز سوم را بزنند

از ۲ میلیارد دالر به ۶۰ میلیون دالر رسیده ایم

  روند نزولی صادرات فرش ايران
 نگران كننده است

مروری بر رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر؛ 

سکته سرخ، قهرمانی آبی!

تأیید سموم در محصوالت کشاورزی برگشتی ازسوی وزارت جهاد  و  ورود مجلس به موضوع؛

 صادرات »گواهی سالمت« 
می گیرد؛ مصرف داخلی نه!

سياست 2

شهرنوشت 6

تالش های نافرجام برای اصالح اصل 27 قانون اساسی 
ادامه دارد؛

هدف گنگ 
اصولگرایان در  اصالح 

قانون تجمعات
شکست تالش های سه نهاد مختلف برای 
اصالح قانون برگــزاری تجمعات اعتراضی 
در کشــور، منجر به تهیه و بررســی طرحی 
در مجلس شــده تا شــاید این بار طلســم 
اصالح بند ۲۷ قانون اساسی بعد از چهار دهه 
شکسته شود. برگزاری تجمعات اخیر بویژه 
تجمعات فرهنگیان که بصورت گسترده در 

شهرهای مختلف کشــور برگزار شد، یکبار 
دیگر توجهات را به نحوه برگزاری تجمعات 
و راهپیمایی های آزادانه که نیاز به کســب 
مجوز نداشته باشد، اما به رسمیت شناخته 
شود، جلب کرده است. طرحی با عنوان نحوه 
تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی ها در 

مجلس تهیه و در حال بررسی است...

توصیه یک اقتصاددان به نمایندگان: 

به جای دادزدن پشت بلندگو، 
چرتکه 3پیشنهادهای اصالحی بدهید

از ۲ میلیارد دالر به ۶۰ میلیون دالر رسیده ایم

 روند نزولی صادرات فرش 
ايران نگران كننده است

 برگزاری جلسه كارگروه
 لغو تحريم ها در وين

تمام مقصران آبروریزی تاریخی فوتبال ایران

 وقتی همه 
»خطاكار« بودند

دولت رئیسی با طرح رئیسی مخالفت کرد

 تجمع كاركنان قوه قضايیه 
در اعتراض به تصمیم مجلس

ردیف های بودجه 14۰1، خانه های خالی زیادی دارد

طمع دولت برای باال رفتن 
از ديوار كوتاه بازنشستگان

بکتاش آبتین در گذشت

دسترنج 4
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آدرنالين 7
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همين صفحه


