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سامانه جامع کاریابی راه اندازی شد
توجه  با  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
گذشته  هفته  ما  کشور  در  امیکرون  که  این  به 
تکثیرش  زمان  به  توجه  با  و  شناسایی شده است 
که حدود یک ونیم تا ۳ روز است، انتظار می رود 
واکسیناسیون  و  نشود  رعایت  پروتکل ها  اگر  که 
اوج  با  آینده  هفته   ۴ تا  سه  حداقل  نشود،  انجام 

امیکرون در ایران مواجه شویم.
در  جماعتی  حمیدرضا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
نشست خبری آنالین با خبرنگاران،   گفت: با توجه 
به  نسبت  زایی  نظر سرایت  از  امیکرون  اینکه  به 
ویروس دلتا تقریبا سه برابر سرایت زایی بیشتری 
دارد و حتی وقتی یک نفر مبتال می شود می تواند 
و  دهد  انتقال  هم  دیگر  نفر   ۱۰ به  را  ویروس 
نیم  و  تقریبا یک  را  به دوتا  تقسیم شدن  سرعت 
تا دو روز می تواند ادامه دهد و این سبب افزایش 
بنابراین  می شود،  این جهش  زایی  سرایت  قدرت 
این ویروس نسبت به جهش های قبل بیش از ۵۰ 
برابر جهش پیدا کرده است و این سبب شده است 
چیزها  خیلی  هنوز  ویروس  رفتار  مورد  در  ما  که 
را نمی دانیم و منتظر مطالعات بیشتر در مورد آن 
گیری  تصمیم  بتوانیم  اساس  این  بر  تا  هستیم 

داشته باشیم.
افزود: آنچه که فعال برای ما مشخص است  وی 
این است که چون قدرت سرایت زایی باالیی دارد 
کشورهای  بخصوص  دنیا  کشورهای  از  خیلی  در 
در  و  است  درآمده  ویروس  قالب  نوع  به  اروپایی 
آمریکا تا حدود ۷۳ درصد این سویه گسترش یافته 
است. بر اساس  گزارش  های آخری که در مورد 
گسترش ویروس اعالم شده تقریبا تمام کشورهای 
دنیا آلوده به این جهش شدند؛ بنابراین ما باید در 
اساس  بر  فعال  بدانیم.  بیشتر  ویروس  این  مورد 
اروپایی  کشورهای  در  گرفته  صورت  مطالعات 
می دانیم که بیشترین سنی که گرفتار این ویروس 
می شوند سنین ۲۰ تا ۳۰ سال و افرادی هستند که 
باشند که مورد تهاجم ویروس  از ۶۰ سال  باالتر 

قرار می گیرند.
به نوع  امیکرون نسبت  تاکید کرد: در کرونای  او 
دلتا ۴۰ تا ۵۰ درصد میزان بستری در بیمارستان 
زایی  سرایت  به  توجه  با  ولی  است  بوده  کمتر 
کم  بستری  تعداد  که  مسئله  این  دارد  که  باالیی 
با  مردم  باید  نگیرد.  قرار  توجه  مورد  است چندان 
توجه به سرایت زایی باالیی که دارد پروتکل ها را 
به خوبی رعایت کنند و بویژه مجامع، کنسرت ها 
سرعت  به  می تواند  ویروس  زیرا  کنند  توجه  و... 
منتقل شود. استفاده از ماسک سرایت زایی را به 

طور قطع کاهش می دهد.
واکسیناسیون  انجام  لزوم  بر  تاکید  با  جماعتی 
اعالم  هم  قبال  که  همانطور  کرد:  اظهار  کرونا، 
خیلی  در  بوستر  دز  عنوان  به  دیگر  االن  کردیم 
از کشورهای دنیا این واکسیناسیون را قبول ندارند 
و  سوم  دز  عنوان  به  امیکرون  مقابل  در  را  آن  و 

تکمیل کننده در نظر می گیرند و به مردم توصیه 
می کنیم دز سوم واکسیناسیون را انجام دهند و آن 
را جدی بگیرند. توصیه ما حتی به واکسیناسیون ۵ 
تا ۱۱ سال هم است. با توجه به بازگشایی حضوری 
مدارس که ممکن است سبب انتشار امیکرون شود 
واکسیناسیون  هم  سنین  این  در  می کنیم  توصیه 

داشته باشیم.
قرص  دو  درباره  صحبتهایش  ادامه  در  جماعتی 
سوی  از  گذشته  روز  چند  در  که  کرونا  درمان 
سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه دریافت کرده 
اند، گفت: در چند روز گذشته سازمان غذا و داروی 
آمریکا دو قرص درمان کرونا را اپرو )تایید( کرد. 
قرص های پکسلویید و مولنوپیراویر در کشور ما 
را  آن  ساخت  توانایی  داروسازی  شرکتهای  هم 
منتظر  و  ساختند  را  آن  از  تعدادی  حتی  و  دارند 
سازمان غذا و دارو هستند تا در اختیار مردم قرار 
موارد  هستید  مستحضر  که  همانطور  اما  دهند؛ 
استفاده از این داروها در موارد مختصر تا متوسط 
در افرادی است که در شروع عالئم بیماری هستند 
و بیماری زمینه ای دارند که وقتی به بیماری مبتال 
می شوند امکان تشدید بیماری در بدن آنها وجود 
دارد و احتمال بستری شدن در بیمارستان را دارند 
توصیه می شود و نه هر فردی که عالئم بیماری را 

به صورت خفیف دارد.
ایسنا درباره مصرف این دو  او در پاسخ به سوال 
دارو در ایران،   تصریح کرد: پکسلویید تا ۷۰ درصد 
پیشرفت  از  میتواند  درصد   ۳۰ تا  مولنوپیراویر  و 
و  کند  بیمارستان جلوگیری  در  بستری  و  بیماری 
اگر در افرادی که ریسک تشدید بیماری را دارند، 
استفاده شود موثر خواهد بود. چند شرکت دارویی 
در کشور مولکول دو دارو را ساختند و به تعدادی 
فکر  و  هستند  مطالعات  منتظر  و  اند  ساخته  هم 
و  غذا  سازمان  در  دارو  تایید  به  توجه  با  نمی کنم 
سازمان  در  دارو  تایید  در  مشکلی  آمریکا،  داروی 

غذا و داروی ایران به وجود آید.

تاثیر  درباره  هایش  صحبت  ادامه  در  جماعتی 

اظهار  اومیکرون  سویه  انتشار  در  ها  دورهمی 
کرد: اگرچه گزارشاتی از دورهمی ها داشتیم ولی 
اثرات  با توجه به سیری که ویروس دارد  معموال 
آن هفته آینده مشخص می شود. در خیلی از کشور 
ها از جمله اتریش با انجام قرنطینه هایی به مدت 
بستری  و  میر  و  مرگ  میزان  توانستند  هفته  سه 
افراد را کاهش دهند و موفق هم بودند. در ایتالیا 
هم از چند روز قبل محدودیت در مجامع عمومی 
را  محدودیت ها  این  پیشنهاد  هم  ما  و  گذاشتند 
ما  کشور  در  امیکرون  که  این  به  توجه  با  دادیم. 
به  توجه  با  و  است  شده  شناسایی  گذشته  هفته 
زمان تکثیرش که حدود یک ونیم تا ۳ روز است، 
و  نشود  رعایت  پروتکل ها  اگر  که  می رود  انتظار 
هفته   ۴ تا  نشود، حداقل سه  انجام  واکسیناسیون 
از  شویم؛  مواجه  ایران  در  امیکرون  اوج  با  آینده 
انجام  و  بهداشتی  پروتکل های  بر  تاکید  رو  این 
هفته  دو  طالیی  زمان  در  سوم  دز  واکسیناسیون 

پیش رو داریم.
سوم  دز  تزریق  مطالعات  اساس  بر  افزود:  وی 
فرد  بدن  در  امیکرون  مقابل  در  درصد   ۷۵ حدود 
ایمنی ایجاد می کند. ایجاد محدودیت ها بر اساس 
پروتکل ها با نظر ریاست جمهوری و وزارت کشور 

هم موثر خواهد بود.
او ادامه داد: تدابیر ما رعایت پروتکل های بهداشتی 
سوم  دز  واکسیناسیون  و  مجامع  در  محدودیت  و 
امیکرون  تشخیص  کیت  اینکه  به  توجه  با  است. 
در  و  است  شده  ساخته  ایران  پاستور  انستیو  در 
اینکه  به  با توجه  استان ها قرار گرفت ولی  اختیار 
معموال مبتالیان جوان بودند و سیستم ایمنی قوی 
با تعداد  انجام دادند شاید  داشتند و واکسیناسیون 
اولیه  پروتکل های  نبودیم.  مواجه  امیکرون  باالی 
ما ارزیابی افراد بستری در بیمارستان ها بود و این 
سبب میشد بر اساس تست ها به آن میزان مبتال 

به امیکرون شناسایی نکردیم.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره اینکه سویه 
خیر،  یا  دارد  وجود  ایران  مخصوص  کرونا  از  ای 
بیان کرد: ویروس در گردش است و همین سبب 

بروز جهش  ها می شود. تاکنون جهش خاصی که 
در  سویه ها  اکثر  و  نداریم  باشد،  ایران  مخصوص 
کل دنیا در گردش بودند. گاهی جهش ها به سمت 
بهتر  به سمت  گاهی  و  ویروس  رفتار  شدن  بدتر 
شدن رفتار ویروس می رود. واکسن باعث میشود 
سویه های  و  شده  کم  جامعه  در  ویروس  گردش 
جدید کمتر پدید آید و در وهله دوم سبب می شود 
می شود  سبب  که  شود  کند  ویروس  انتقال  که 
امکان  حد  تا  باید  ما  شود.  کمتر  ویروس  جهش 
پیشگیری های الزم را انجام دهیم و بحث تزریق 
دوز سوم واکسن به باالی ۱۸ سال و واکسیناسیون 
هوشمند  محدودیت های  و  سال   ۱۸ زیر  افراد  در 
به  رو  وحشی  ویروس  با  اگر  تا  بگیریم  جدی  را 
رو بودیم تا حد ممکن جلوی بروز پیک امیکرون 
دوم  دز  تزریق  از  ماه  سه  که  کسانی  بگیریم.  را 
واکسن آسترازنکایشان گذشته باشد هم می توانند 

اقدام به تزریق دز سوم کنند.
او تاکید کرد: تمام پیش بینی ها در مورد دز سوم 
صورت گرفته است و تولیدات داخلی ما برای دز 
سوم کفایت می  کند. تمامی افراد باالی ۱۸ سال 
باید در چند هفته پیش رو برای دز سوم اقدام کنند 

تا ایمنی کافی در بدنشان به وجود آید.
وی درباره مدارس و مراکز آموزشی، گفت: توصیه 
ما این است که اگر می خواهند به شکل حضوری 
بازگشایی شود حتما باید پروتکل های بهداشتی به 
و  و  دانش آموز  تعداد محدود  و  رعایت شود  دقت 
دانشجو در مدارس رعایت شود تا بتوان به صورت 
حضوری بازگشایی را انجام داد، اما اگر شرایط به 
انتقال  است سبب  ممکن  و  نشود  رعایت  درستی 
و  آموزش  وزارت  می کنیم  توصیه  شود،  بیماری 
کامل  و  الزم  شرایط  مدارس  اولیای  با  پرورش 
تا  کنند  رعایت  بهداشتی  پروتکل  رعایت  برای  را 
پیک  شروع  عامل  یا  نبینند  آسیب  دانش آموزان 

بیماری نباشند.
انجام  تستی  کشورها  برخی  در  افزود:   جماعتی 
نمی شود و گزارشاتی نداریم که اگر هم گرفتاری 
بیماری های دیگر منتسب  به  آید  به کرونا پیش 
می شوند و به همین دلیل شاید آماری هم نداشته 
بیماری  کشورها  آن  در  گفت  نمیتوان  ولی  باشند 
می دهیم  ارائه  گزارش  که  ما  ندارد.  وجود  کال 
روزانه تست های زیادی انجام می دهیم و گزارش 

جهانی ارائه می دهیم.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه در کشورهای دیگر 
است،  شده  بدل  غالب  سوش  به  امیکرون  دنیا 
به  کافی  اطالعات  آینده  هفته  چند  در  امیدواریم 
ولی  کنیم  تنظیم  را  خود  سیستم  تا  آوریم  دست 
تمام  باید  بمانیم  معطل  نمیتوانیم  که  آنجایی  از 
در  کسی  جان  تا  دهیم  انجام  را  الزم  احتیاطات 

خطر نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه جامع کاریابی برای معرفی کارجویان 
به کارفرمایان و تحقق ایجاد اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری راه اندازی شد.

روی  بر  و   https://samka.mcls.gov.ir نشانی  به  سامانه  این 
سامانه وزارت تعاون راه اندازی شده است. در این سامانه کارجویان وارد می شوند 
و اطالعات تحصیلی و مهارتی خود را بارگزاری می کنند و کاریابی ها دسترسی به 

این سامانه دارند تا زمینه اشتغال افراد را فراهم کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که در حال حاضر کارفرمایان به 
با تمام استاندارد ها  نیاز دارند، از کارفرمایان خواست  حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار 

نیرو های مورد نیاز خود را در سامانه ثبت کنند.
عبدالملکی افزود: این یک بازار هوشمند بین کارجو و کارفرماست که باعث اتصال 

این دو مجموعه به یکدیگر می شود.

ارز ۴2۰۰ تومانی برای تهیه  دارو  و 
 گندم حذف نخواهد شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که قطعا ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تهیه  دارو  و گندم  در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد.

حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در مطلبی در صفحه 
توییتر خود نوشت:

»در سال های اخیر علی رغم تخصیص  ارز ۴۲۰۰ تومانی  به کاالهای اساسی، این 
از  رانت  آن  با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده و تنها عده ای خاص  کاالها 

استفاده کرده اند.
تومانی  ارز ۴۲۰۰  این موضوع، قطعا  برای حذف  پیشنهاد و عزم دولت  علی رغم 

برای تهیه  دارو و  گندم  در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد.«
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از 
اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به 
هدفمندی یارانه ها در دو ردیف مبالغی برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی در 
نظر گرفته شده به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصالح نرخ 
کاالهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی شده و در بخش 
دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کاالهای 

اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دالر بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی 
کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر ۶ قلم کاالی 
اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی 

از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می کند.

دو مرحله ای شدن کنکور از سال ۱۴۰2 
قطعی است

درباره  نقشه جامع علمی کشور  اجرای  راهبری  مقام ستاد  قائم  کبگانیان  منصور 
اظهار نظرات مجلس در زمینه ناقص بودن مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور گفت: 
دو مرحله ای شدن برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲ به صورت قطعی اجرایی خواهد 

شد.
او افزود: هرگونه آئین نامه و کمبودی در مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور از سال 
۱۴۰۲ وجود دارد باید از سوی شورای سنجش و پذیرش اعالم شود تا شورای عالی 

انقالب فرهنگی آن را بررسی کنند چرا که نقش ما نوشتن ریز آئین نامه نیست.
کبگانیان تصریح کرد: شورای سنجش و پذیرش این اختیار را دارد که اگر مشکلی 
در زمینه دو مرحله ای شدن کنکور وجود داشته باشد برخی از آن را مصوب کند 
و اگر هم ما در این زمینه وظیفه ای داشته باشیم بالفاصله برای اصالح در دستور 

کار قرار خواهیم داد.
دو  مصوبه  داد:  ادامه  کشور  علمی  جامع  نقشه  اجرای  راهبری  ستاد  مقام  قائم 
مرحله ای شدن کنکور از سال ۱۴۰۲ قطعی است و باید اجرایی شود و افراد نباید 
کاری کنند که دستگاه های اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کنند؛ 

چرا که مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی الزم االجراست.

در شرایطی که متقاضیان وام ازدواج باید برای دریافت 
این وام مدت ها برای ثبت نام در سامانه مربوطه معطل 
بانک  بتوانند اطالعات هویتی خود را ثبت و  تا  باشند 
عامل را انتخاب کنند؛ یک سایت با پشتیبانی ۲۴ ساعته 
روند ثبت نام در سامانه وام ازدواج را با هزینه ای تقریبا 

۳۰۰ هزار تومانی انجام می دهد. 
با  ازدواج  میلیونی   ۷۰ وام  برای  ایرانی  زوج های 
به  مربوطه  سامانه  در  باید  ابتدا  ساله   ۱۰ بازپرداخت 
ثبت  را  خود  هویتی  اطالعات   ve.cbi.ir نشانی 
انتخاب کنند.  این وام  بانک عامل را برای پرداخت  و 
البته، برای زوج های زیر ۲۵ و ۲۳ سال واجد شرایط، 
وام ازدواج می تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 

یابد. 
جهت  شده  تعبیه  سامانه  متقاضیان،  اعالم  طبق  اما 
ثبت نام وام ازدواج، مشکالت عدیده ای برای این افراد 
ایجاد کرده است که روند ثبت نام را برای آن ها زمان بر 

و فرسایشی می کند.
 یکی از مشکالت پرتکراری که بارها زوج ها به ایسنا 
ورود  امنیتی  ُکد  مکرر  نشدن  پذیرفته  کرده اند،  اعالم 
که  است  ثبت نام  فرآیندهای  تکمیل  برای  سامانه  به 
وارد  سرانجام  تا  کنند  وارد  را  کد  این  بار  چندین  باید 

سامانه شوند. 
وام  پرداخت  برای  بانک ها  نداشتن  اعتبار  همچنین، 
تسهیالت  این  متقاضیان  مشکالت  دیگر  از  ازدواج 

است که به عنوان مثال یک زوج مدت هاست که برای 
ثبت نام وام ازدواج تالش می کنند اما سامانه به آن ها 
اعالم می کند که هیچ بانکی در استان شما اعتبار الزم 

برای پرداخت این وام را ندارد.
زمان بر  ازدواج  وام  برای  ثبت نام  روند  در شرایطی که 
و طاقت فرسا شده است، سایتی وجود دارد که مدعی 
است در کوتاه ترین زمان ممکن وام ازدواج شما را برای 
هر بانک و شعبه ای که بخواهید ثبت نام می کند اما این 
ثبت نام برای افراد معادل ۲۸۸ هزار تومان آب می خورد.

ثبت نام وام ازدواج از طریق این سایت اینگونه است که 
می کنید  انتخاب  را  خود  استان  و  موردنظر  بانک  ابتدا 
بعدی  مراحل  به  تومان   ۲۸۸ مبلغ  پرداخت  با  سپس 
چون تکمیل اطالعات، دریافت کد رهگیری و تعیین 
از  ثبت نام  تحوالت  تمامی  و  می شوید  منتقل  شعبه 

طریق پیامک به اطالع شما می رسد.
از  ایرانی  زوج های  کردن  عبور  از  فارغ  بنابراین، 
چون  ازدواج  وام  دریافت  برای  رستم  هفت خوان 
باید  بانک ها  سخت گیری  و  بانک  به  ضامن  معرفی 
کنند،  هزینه  را  مبلغی  نیز  وام  این  ثبت نام  منظور  به 
است  رایگان  ازدواج  وام  در سامانه  ثبت نام  حالیکه  در 
اما با مشکالت فنی این سامانه مردم ترجیح می دهند 
را  خود  وام  بتوانند  سریع تر  تا  بپردازند  را  مبلغ  این  تا 

دریافت کنند.

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه در این مورد 
نشده  خصوصی  بخش  و  ذینفعان  از  نظرخواهی  هیچ 
با این موضوع  اتحادیه مرتبط  افزود: در رابطه  است، 
جمهور  رئیس  اول  معاون  به  نامه ای  فرش  حوزه  با 

نوشته اند و وی نیز دستور پیگیری داده است. 
وی با بیان اینکه تصمیم به جداسازی مرکز ملی فرش 
ایران اتخاذ شده ، اما تکلیف چگونگی الحاق این مرکز 
به وزارت میراث فرهنگی معلوم نشده است، گفت: اگر 
مرکز ملی فرش به صورت یک سازمان مستقل وارد 
میراث فرهنگی شود و ارتقا جایگاه داشته باشد، ممکن 
شود،  کشور  فرش  صنعت  نفع  به  جابجایی  این  است 
در غیر این صورت صنعت فرش کشور و به خصوص 

بخش بازرگانی آن لطمه خواهد دید. 
چمن رخ با اشاره به ساختار گسترده صنعت و بازرگانی 
فرش ایران گفت: اگرچه در سال های اخیر صنعت فرش 
آن  صادرات  و  است  شده  زیادی  لطمات  دچار  ایران 
کاهش یافته است اما زنجیره ارزش این صنعت - هنر 
قابل مقایسه با صنایع دستی دیگر نیست و لوکوموتیو 
است  این صنعت - هنر صادرات  ارزش  زنجیره  قطار 
که ممکن است با انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی 

دچار آسیب شود. 
وی بیان داشت: بحث جدا سازی مرکز ملی فرش ایران 
از وزارت صمت طی سال های اخیر چندین بار مطرح 

استدالل هایی متوقف می شد  با  بار  اما هر  شده است، 
فرهنگی  میراث  و  وزارت صنایع دستی  با تشکیل  که 

موضوع جداسازی قوت گرفته است. 
و  صمت  وزارت  بین  توافقی  ظاهرا  داشت:  بیان  وی 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
نظر  زیر  هنوز  اگرچه  مرکز  این  لذا  است،  شده  انجام 
وزارت صمت  چارت جدید  از  اما  است،  وزارت صمت 
میراث  وزارت  چارت  وارد  هم  هنوز  و  شده  خارج 

فرهنگی نشده است.  
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
مالی  بار  اینکه  بیان  با  دستباف  فرش  صادرکنندگان 
بیان  است،  خصوصی  بخش  عهده  بر  فرش  صنعت 
و  است  سیاستگذار  فقط  بخش  این  در  دولت  داشت: 
تصمیم گیر نیست و  صنعت فرش مانند صنایع کوچک 

نیست که دولت دخل و تصرف در آن داشته باشد. 
وی همچنین با اشاره به آسیب های وارده به صادرات 
داشت:  بیان  اخیر  سال های  در  ایرانی  دستباف  فرش 
صادرات فرش دستباف ایران در ۶ ماهه ابتدای امسال 

به ۳۰ میلیون دالر رسیده است. 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
بر  عالوه  گفت:  دستباف  فرش  صادرکنندگان 
تحریم های بین المللی برخی تصمیمات غیرکارشناسی 
بر کاهش شدید صادرات  نیز  در حوزه فرش دستباف 

فرش دستباف اثرگذار بوده است.

ثبت نام وام ازدواج ۳۰۰ هزار تومان 
آب می خورد!

کاهش شدید صادرات فرش دستباف

خطر اوج گیری »ُامیکرون« در هفته های آینده وجود دارد
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معلمان  صنفی  کارگروه  دبیر  و  معلمان  سازمان  نماینده 
معلمان  بندی  رتبه  مصوب  طرح  پیرامون  نکاتی  ایران 
سازمان  ابتدا  که  بود  جا  به  بسیار  گفت:  و  کرد  بیان 
پزشکی  و  مهندسی  نظام  سازمان  مانند  معلمی  نظام 
تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین 
صالحیت ها و شایستگی ها به صورت علمی و کاربردی 
انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تاثیر سازمان 
نظام معلمی، جایگاه آن کاماًل در این الیحه خالی  است.
رامین کریمی نیا با اشاره به اینکه اگر قرار بود رتبه بندی 
پرداخت  نظام  یک  به  باید  شود  انجام  معلمان  واقعی 
تا  شد  می  منجر  شایستگی  و  اساس تخصص  بر  جدید 
اظهار کرد:  کند  اجرایی  کامل  به طور  را  موجود  قوانین 
باید  توسعه  ششم  قانون   ۲۹ ماده   ۳ تبصره  طبق  یعنی 
۲۰ درصد  یکسان،  دریافتی مشاغل  بین  تفاوت  حداکثر 
باشد در حالی که در این رتبه بندی چنین چیزی مشاهده 

نمی شود جز برای رتبه های پایین.
تواند  می  شده  تصویب  آنچه  آیا  اینکه  درباره  وی 
انتظارات و اهداف مدنظر این طرح را پاسخ دهد؟ گفت: 
خیر. اگر قرار باشد رتبه بندی پاسخگوی اهداف مندرج 
ششم  فصل  از   ۳-۱۲ ۱۲-۱و   ،۱۲-۱۰ راهکارهای  در 
بایست  باشد می  پرورش  و  آموزش  بنیادین  سند تحول 
افزایش  رقابتی،  عملکرد  انسانی،  نیروی  مهندسی  به 
تقویت  معلمان،  منزلت  ارتقای  تربیت،  و  تعلیم  کیفیت 
انگیزه و رضایتمندی شغلی آنان منجر شود؛ در حالی که 
با این الیحه تصویب شده به نظر می رسد وصول چنین 

مواردی نامعلوم و بعید باشد.
دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران درباره جایگاه سیستم 
این  اجرای  در  حرفه ای  صالحیت های  سنجش  نظام  و 
سازمان  ابتدا  که  بود  جا  به  بسیار  کرد:  اظهار  نیز  طرح 
پزشکی  و  مهندسی  نظام  سازمان  مانند  معلمی  نظام 
تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین 
صالحیت ها و شایستگی ها به صورت علمی و کاربردی 
انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تاثیر سازمان 
نظام معلمی جایگاه آن کاماًل در این الیحه خالی  است.

موجب  تواند  می  طرح  یک  زمانی  داد:  ادامه  کریمی نیا 
که  باشد  عملکرد  و  انگیزه  ارتقای  رضایتمندی، 
هرم  طبق  متوسط  زندگی  یک  برای  الزم  حداقل های 
با  اینکه  به  توجه  با  باشد.  شده  فراهم  مازلو  معروف 
ارائه شده در این الیحه هنوز  افزایش درصدهای ناچیز 
هم بیش از ۶۰ درصد معلمان زیر خط فقر خواهند بود 
عماًل  عملکرد  و  انگیزه  ارتقای  و  رضایت  امکان  لذا 

خواسته ای ناممکن است.
و  آموزش  وزارت  ماهه  یک  فرصت  به  اشاره  با  وی 
معلمان،  بندی  رتبه  نامه  آیین  تدوین  برای  پرورش 
توصیه هایی ارائه و عنوان کرد: نخست اینکه الزم است 
از ظرفیت های کارشناسانه نمایندگان صنوف معلمان در 
تدوین آیین نامه ها استفاده شود و نمایندگان معلم ها در 
کمیته های مزبور حضور داشته باشند. دوم اینکه با توجه 
قبل  معلمی سال ها  نظام  سازمان  نویس  پیش  اینکه  به 

تدوین شده باید در تدوین آیین نامه ها استفاده شود. 
دبیر کارگروه صنفی معلمان ایران افزود: سوم اینکه در 
نوشتن آیین نامه ها طوری عمل شود که امکان وصول 
هم  که  معلمانی  تا  باشد  داشته  وجود  باالتر  رتبه های 
اکنون خود را در رتبه های چهار و پنج می بینند با افت 
رتبه مواجه نشوند، زیرا موجب کاهش انگیزه خواهد شد.

و  آموزش   ۱۴۰۱ بودجه  به  نیز  اشاره ای  نیا  کریمی 
آموزش  سهم  درصد  امروزه  گفت:  و  داشت  پرورش 
جمله  از  ملی  ناخالص  تولید  و  بودجه  از  پرورش  و 
بودن  استاندارد  و  کشورها  توسعه  و  رشد  شاخص های 
کشور  کل  بودجه  شود.  می  محسوب  آنها  در  آموزش 
بود  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱۲ حدود  در   ۱۴۰۰ سال  در 
بودجه  داشت.  رشد  درصد   ۴۷ قبل  سال  به  نسبت  که 
آموزش و پرورش در آن سال ۴۹ درصد رشد داشت و 
۱۳/۴ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده بود. 
پرورش  و  آموزش  بودجه  برای سال ۱۴۰۱  در حالی که 
نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته یعنی به 
۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۹ درصد بودجه 
کل است، آیا همین آمار نشان دهنده اهمیت آموزش و 

پرورش نیست؟.
وی ادامه داد: همچنین میانگین سهم آموزش و پرورش 
از جی دی پی یا تولید ناخالص ملی در جهان ۴.۶ و در 
ایران کمتر از ۲ درصد است. آموزش و پرورش در حال 
حاضر از بودجه عمومی حدود ۹ درصد سهم دارد، اما در 
دنیا ۱۴ درصد و جالب است بدانید که در سال ۹۲ سهم 
است.  بوده  درصد   ۱۸ کل  بودجه  از  پرورش  و  آموزش 
موردنظر  کیفیت  افزایش  و  تحول  انتظار  بودجه  این  با 

سخت است.

جای خالی تشکیل »سازمان 
نظام معلمی« در قانون 

رتبه بندی معلمان از  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  که  شرایطی  در 
دریافت  جدید  شیوه  از  خرد  کارهای  و  کسب  استقبال 
اینماد خبر می دهد، فعاالن بخش خصوصی قواعد جدید 

را تهدیدی برای کسب و کارها می دانند.
مرکز  سوی  از  که  است  الکترونیکی  نشان  اینماد، 
توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای 
کسب وکارهای اینترنتی و سایت های خرید و فروش کاال 
از  پیش  تا  نماد  این  دریافت  می شود.  صادر  خدمات  و 
این برای صاحبان این بخش از کسب وکارها، اختیاری و 
نشانه ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه 
امسال و به دنبال اجرای آئین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون 
مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر 
اساس آن شرکت های پرداخت یار ملزم به دریافت اینماد 

از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
این اجباری شدن باعث شده فعاالن بخش خصوصی در 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی 
تهران اعتراض خود را اعالم و این تصمیم را تهدیدی 

برای کسب و کارها قلمداد کنند.
بر  تاکید  با   - کمیسیون  این  رئیس   – فردیس  فرزین 
اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی 
اجبار  می برد،  رنج  اشتباه،  تصمیم های  و  دست اندازها 
استارت آپ ها و کسب وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد 
برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای 
با  تضاد  در  را  آن  و  کرد  عنوان  حوزه  این  در  فعالیت 
کسب وکار  فضای  تسهیل  به  مربوط  قوانین  و  مقررات 
دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج 

مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.
راهکار نظارت و کنترل ریسک ها در محیط کسب وکار، 
یا  اقتصادی  فعالیت های  شروع  در  سد  و  مانع  ایجاد 
جلوگیری از افزایش تعداد کسب وکارها نیست، بلکه باید 

به سمت تنظیم گری به موقع توسط نهادهای مسئول با 
رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با 
نباید  را  تحریم خارجی مواجه است، تحریم های داخلی 

ایجاد کرد.
هویت  احراز  به  الکترونیک  اعتماد  نماد  بازگشت  وی، 
و  مطالبه  را  اختیاری  صورت  به  کاربران  نظر  ثبت  و 

اتفاق نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.
در  خصوصی  بخش  نمایندگان  سوی  از  اظهارات  این 
در  الکترونیک  تجارت  مرکز  که  می شود  مطرح  حالی 

جدیدترین گزارش خود از استقبال کسب و کارهای خرد 
از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.

اینماد  الزام  ابالغ اجرای  از  این مرکز اعالم کرده: پس 
کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی 
بدون  اینماد  امسال،  خرداد  در  کشور  پرداخت  شبکه 
ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای 
از برگزاری جلسات  کسب وکارهای خرد مطرح و پس 
بانک  الکترونیکی،  تجارت  توسعه  بین مرکز  کارشناسی 
مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت 

سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی 
برای  اینماد  الزام  بهینه  اجرای  تدابیر مشترک جهت  از 
پرداخت یارها طی اطالعیه رسمی در شهریورماه منتشر 

شد.
اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده  شده اعطای نماد 
اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که 
به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت- محور در کشور صرفًا 
با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه 
قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی 
اینماد و  احرازهای دیگر در فرآیند اصلی  انجام  از عدم 
وکار  کسب  کالهبرداری،  و  تخلفات  بروز  از  جلوگیری 
خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع 
مبلغ تراکنش  های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد 
صورت  به  موضوع  این  که  باشد  تومان  میلیون   ۵۰ و 
سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور 
کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف 
است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای 

اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گویای  پاییز  فصل  در  ستاره  بدون  اینمادهای  گزارش 
و  موضوع  بودن  تازه  رغم  علی  که  است  واقعیت  این 
برخی مشکالت شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق 
استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه ای که 
تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. 
نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به 
پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای 
خرد، بررسی  های انجام شده نشان می دهد که تنها ۵ 
از سطح  پاییز  فصل  در  خرد  وکارهای  از کسب  درصد 
تعیین شده عبور کرده اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی 

به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  بانوان  امور  مشاور 
عرضه  برای  دائمی  مکانی  راه اندازی  پیگیری  از 
بانوان خبر داد و گفت: ظرفیت ایجاد این  محصوالت 
نمایشگاه در استان وجود دارد، ضمن اینکه راه اندازی 
از  تولیدکننده  از  حمایت  بر  عالوه  نمایشگاه  این 

مصرف کننده نیز حمایت می کند.  
مشکالت  بررسی  نشست  در  حسینی  سادات  فاطمه  
اتاق  میزبانی  به  کرمان  استان  کارآفرین  بانوان 
بازرگانی استان، پس از شنیدن مشکالت و مسائل این 
بانوان بیان کرد: ظرفیت های اتاق های بازرگانی بسیار 
زیاد است و آن طور که مشاهده می شود مشکالتی که 
به عرضه و صادرات محصوالت  دارند  زنان کارآفرین 

برمی گردد.
مشاور امور بانوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
می کنند  مطرح  کارآفرین  بانوان  که  مشکالتی  برخی 
مربوط به مسائل داخلی کشور است بنابراین با تعامل 

میان مسئولین و استفاده از اعتبارات حل می شود.
وی افزود: جنس مشکالت را می شناسیم اما متأسفانه 
آن طور که باید به آن ها نگاه نمی شود. باید بپذیریم که 
با وجود شرایط کنونی در حوزه اقتصادی، کرونا و... اگر 
کار  این  می شوند  اقتصادی  فعالیت های  وارد  خانم ها 
جهاد است و باید کارگروه ویژه ای برای حل مشکالت 

آن ها تشکیل شود.
کرونا  ویروس  شیوع  آغاز  زمان  داد:  ادامه  حسینی 
ظرفیت تولید ماسک و دیگر اقالم بهداشتی در کرمان 
بیش از باقی استان ها وجود داشت که این نشان دهنده 

ظرفیت های بسیار خوب استان است.
بانوان  مشکالت  حل  برای  پیشنهاداتی  ارائه  با  وی 
ویژه   کارگروهی  باید  ابتدا  در  گفت:  استان  کارآفرین 

برای رفع موانع تولید ایجاد شود تا مسائل و مشکالت 
را شناسایی و حل کند زیرا برخی موضوعاتی که بانوان 
داخلی  مسائل  به  مربوط  این حوزه مطرح می کنند  در 
استان  مختلف  مسئولین  میان  تعامل  اگر  است؛  کشور 
برای کمک  موجود  اعتبارات  از  می توان  گیرد  صورت 

به این مشاغل استفاده کرد.
برای  باید  کار  فرآیند  دوره های  کرد:  اضافه  حسینی 
با  تا  شود  برگزار  شدند  حوزه  این  وارد  که  خانم هایی 
مراحل کار به خوبی آشنا شوند؛ همچنین باید به مرد 
زیرا  کرد  نگاه  برابری  شکل  به  حوزه  این  در  زن  و 
از  بیش  مردان  به  که  دارد  وجود  زیادی  شکایت های 

زنان بها داده می شود.
وی تأکید کرد: افرادی که این راه را رفته اند، مهارت ها 
از ظرفیت ها  استفاده  پیچ و خم گرفتن تسهیالت و  و 

را یاد گرفته اند باید به کسانی که تازه در این راه قدم 
گذاشتند کمک کنند تا پیشرفت هر چه سریع تر اتفاق 

بیفتد.
آن  در  شرکت  که  اکسپو  نمایشگاه  به  اشاره  با  وی 
داد:  توضیح  بود  کارآفرین  بانوان  از  بسیاری  مشکل 
اکسپو محل عرضه محصول نیست بلکه عرضه محتوا 
پیگیری هایی  و  همکاری ها  راستا  همین  در  که  است 
هم  نمایشگاه  این  در  شرکت  از  بانوان  تا  شده  آغاز 

نمانند. عقب 
تأکید  ما علی رغم  در کشور  اینکه  به  انتقاد  با  حسینی 
وارد  کشور  از  خارج  از  چادر  هنوز  چادر  و  حجاب  بر 
تولید  برای  زمینه  شهرکرد  و  قم  در  گفت:  می شود،  
رایزنی  حال  در  که  شده  ایجاد  مشکی  چادر  پارچه 
اختیار  در  تخفیف  درصد   ۱۰ با  را  پارچه  تا  هستیم 

بانوان کارآفرین استان قرار دهند.
و  هستیم  پراکنده  که  زمانی  تا  کرد:  اضافه  وی 
نمی رسد  نتیجه  به  مطالبات  می کنیم  موازی کاری 
مانع  خود  شده  وضع  قوانین  گاهی  که  است  درست 
می شوند اما دلیلی ندارد مدیران و مسئوالن مشکالت 

را حل نکنند.
صنعتی  شهرک های  برخی  در  کرد:  تصریح  حسینی 
و  زمین  گرفتن  به  اقدام  افرادی  می کنیم  مشاهده 
اجاره  باال  قیمت  با  را  آن  کردند، سپس  ساختن سوله 
نظارت های  بر  عالوه  نیز  خصوص  این  در  می دهند؛ 
گرفته  نظر  در  بانوان  برای  ویژه ای  امتیاز  باید  جدی 

شود.
در  زمینه  این  در  بانوان  دیگر  معضل  کرد:  تأکید  وی 
راستای اخذ مجوز است که گاهی به شدت خسته کننده 
این  برای  راه منصرف می کند؛  ادامه  از  را  فرد  بوده و 

موضوع نیز باید فکری شود.
حسینی همچنین به بازارهای فروش اینترنتی و فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: از آغاز شیوع ویروس کرونا 
هیچ   اما  شده  فعال  مجازی  فضای  در  فروش  بازار 
زمینه  این  بنابراین  نشده  داده  ارائه  آن  به  تسهیالتی 

نیز باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
ضعیف  کشور  کل  در  نظارت  کرد:  تصریح  حسینی 
باید دید اموری که تصویب می شود  است درحالی که 

عملیاتی شده یا نه و مصوبات چقدر اجرا شده است.
و  فرهنگی  اقتصادی،  مسائل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اجتماعی جامعه از یکدیگر جدا نمی شوند، عنوان کرد: 
حرکت های  زن  مقام  گرامیداشت  هفته  در  امیدواریم 

نمایشی نه بلکه عملی انجام بدهیم.

پیگیری راه اندازی مکانی دائمی برای عرضه محصوالت بانوان

تهدیدی جدید برای کسب و کارهای ُخرد؟

 رفاه لگاتوم وضعیت کشورها را از نظر میزان احساس 
رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی 
افتی دو  با  ایران  امسال  مقایسه می کند.  آینده آن ها  و 

پله ای ۱۲۳مین کشور دنیاست.
سال  در  لگاتوم  رفاه  شاخص  گذشته،  سالهای  همانند 
۲۰۲۱ منتشر شده است. از سال ۲۰۰۹ موسسه لگاتوم 
از نظر میزان رفاه بررسی می کند.  کشورهای جهان را 
خالص  تولید  معنای  به  تنها  مطالعات  این  در  رفاه  اما 
این  از  فراتر  چیزی  رفاه  احساس  زیرا  نیست.  داخلی 

است.
احساس  میزان  نظر  از  را  لگاتوم وضعیت کشورها  رفاه 
رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی و 
آینده آن ها مقایسه می کند. ارکان شاخص رفاه لگاتوم 

جنبه های مختلفی از زندگی مردم را در بر می گیرد.
حکمروایی،  شخصی،  آزادی  امنیت،  شامل:  ارکان  این 
سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب 
کیفیت  بازار،  دسترسی  و  اقتصادی  ساخت  زیر  کار،  و 
محیط  و  تحصیالت  سالمتی،  زندگی،  شرایط  اقتصاد، 

زیست هستند.
از نظر میزان  امسال این موسسه ۱۶۷ کشور جهان را 

رفاه بررسی و رتبه بندی کرده است.
احساس  میزان  نظر  از  را  لگاتوم وضعیت کشورها  رفاه 
رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی 
افتی دو  با  ایران  امسال  مقایسه می کند.  آینده آن ها  و 

پله ای ۱۲۳مین کشور دنیاست.
سال  در  لگاتوم  رفاه  شاخص  گذشته،  سالهای  همانند 
۲۰۲۱ منتشر شده است. از سال ۲۰۰۹ موسسه لگاتوم 
از نظر میزان رفاه بررسی می کند.  کشورهای جهان را 
خالص  تولید  معنای  به  تنها  مطالعات  این  در  رفاه  اما 
این  از  فراتر  چیزی  رفاه  احساس  زیرا  نیست.  داخلی 

است.
احساس  میزان  نظر  از  را  لگاتوم وضعیت کشورها  رفاه 

رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی و 
آینده آن ها مقایسه می کند. ارکان شاخص رفاه لگاتوم 

جنبه های مختلفی از زندگی مردم را در بر می گیرد.
حکمروایی،  شخصی،  آزادی  امنیت،  شامل:  ارکان  این 
سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب 
کیفیت  بازار،  دسترسی  و  اقتصادی  ساخت  زیر  کار،  و 
محیط  و  تحصیالت  سالمتی،  زندگی،  شرایط  اقتصاد، 

زیست هستند.

از نظر میزان  امسال این موسسه ۱۶۷ کشور جهان را 
رفاه بررسی و رتبه بندی کرده است.

.سال  دارد  را  ۱۲۳م  جایگاه  ایران  بندی  رتبه  این  در 
گذشته این رتبه ۱۲۱ و در سال ۲۰۱۱، ۱۲۵ بود. رتبه 
بوده  متفاوت  این شاخص  ارکان  از  کدام  هر  در  ایران 

است.
آزادی فردی ۱۶۵، حکمروایی  ایران ۱۳۱،  امنیت  رتبه 
گذاری  سرمایه  محیط   ،۸۹ اجتماعی  سرمایه   ،۱۴۵
۱۲۶، شرایط کسب و کار ۱۵۲، زیر ساخت اقتصادی و 
دسترسی بازار ۱۰۴، کیفیت اقتصاد، ۱۳۸، شرایط زندگی 
۷۵، سالمتی ۶۱، تحصیالت ۷۵ و محیط طبیعی ۱۵۶ 

بوده است.
در این میان کشور دانمارک رتبه اول و سودان جنوبی 
این  از  کدام  هر  در  اول  رتبه های  دارد.  را  آخر  رتبه 

بخش ها به شرح زیر هستند:
نظر  از  فنالند  فردی،  آزادی  و  امنیت  نظر  از  نروژ 
حکمروایی، دانمارک از نظر سرمایه اجتماعی، سنگاپور 
و  اقتصادی  زیرساخت  گذاری،  سرمایه  محیط  نظر  از 
از نظر شرایط  بازار و تحصیالت، هنگ کنگ  دسترسی 
از  هلند  اقتصاد،  کیفیت  نظر  از  سوئیس  کار،  و  کسب 
نظر شرایط زندگی، ژاپن از نظر سالمت و سوئد از نظر 

محیط زیست.

رتبه رفاه ایران در سال 2۰2۱
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