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واقعیت ماجرا درباره شایعات مصوبه خروج زنان از کشور

خبرسازی وارونه از مصوبه خروج زنان از کشور 

صحن و ســرای مجلس این هفته را با تکذیب و 
اصالحیه نــادر طرح ها و امضاهای حاشیه ســاز 
برخــی نمایندگان پــای موضوعاتــی همچون 
»الزام اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور« یا 
»مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات 
رسمی« پشت سر گذاشت. دامنه انعکاس برخی 
از این طرح ها منجر به مناقشــات گســترده در 
شــبکه های اجتماعی و نقد یکسره مجلس شد 
و درنهایت پای روابط عمومــی مجلس و هیأت 
رئیســه مجلس در اصالح و تکذیبیه این اخبار 

را وسط کشید .
جنجال اذن شــوهر برای خروج زن از کشور در 
چارچوب بررسی الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشونت« راه افتاد؛ الیحه 
هنوز به صحن مجلس نرســیده، مجادله برانگیز 
شد. براســاس متن مصوبه کمیسیون اجتماعی 
که مورد بررســی کمیســیون حقوقی و قضایی 
قرار گرفته ، آمده اســت: »زنانی که برای خروج 
از کشــور نیاز به اذن همســر دارند، درصورت 
خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند 
ضمن تقدیم دادخواســت، مدارک و مستندات 

خود مبنی  بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه 
خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت 
به موضوع رســیدگی کرده و درصــورت احراز 
ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، 
اذن خروج از کشــور با ذکر مدت و دفعات سفر 
خواهد داد.« تبصره همین ماده از طرح تصریح 
دارد: »مصادیق موارد ضروری، از ســوی وزارت 
دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3ماه 
از زمان الزم االجراشدن قانون، تدوین می شود و 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.«

برداشت اشتباه و توضیح مجلس
برخی تلقی های اشتباه رسانه ای در تشریح مفاد 
طرح اعالم کردند که براساس مصوبه مجلس همه 
زنان برای خروج از کشــور باید از »سرپرست« 
خود کســب اجازه کنند. روابط عمومی مجلس 
در اطالعیه ای با تکذیب چنین برداشــت هایی، 
توضیــح داد: »اوال؛ اساســا زنان مجــرد باالی 
۱۸سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه 
کمیســیون هم به هیچ وجه متعــرض این مورد 
نشده اســت. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، 
درخصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای 
اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه الزم در 
این خصوص هســتند، ســعی در تسهیل قانون 

گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دالیل 
غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.«

خبر مورد اشــاره روابط عمومی مجلس، بازتاب 
رسانه ای گفت وگوی کاظم دلخوش، سخنگوی 
کمیســیون قضایی مجلس با خبرگزاری فارس 
بود که اعالم کرده بود: »اعضای کمیســیون در 
جلسه روز  سه شنبه  خود خروج بانوان از کشور را 
در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز 
در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با 
حکم دادگاه انجام می شود.« فارس در ادامه همین 
گزارش آورده بود: تا پیش از این مصوبه صرفا برای 
خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر الزم بود و 
دختران مجرد باالی ۱۸ســال و زنان مطلقه و... 

نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.

مقابله با سوءرفتار علیه زنان
دلخوش در گفت وگوهای بعدی رســانه ای خود 
بر اظهارات قبلی اش اصالحیــه زد و اعالم کرد: 
»اینکه در برخی از رسانه ها گفته شده همه زنان 
برای خروج از کشــور باید از »سرپرست« خود 
کسب اجازه کنند، درســت نیست و کمیسیون 
حقوقی و قضایی چنین مصوبه ای نداشته و آنچه 
در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.«

فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس 
هم در همین رابطه به ایسنا گفت: »آنچه منتشر 

شــد ۱۸0درجه با واقعیت مصوبه کمیســیون 
اجتماعــی تفــاوت دارد و این مصوبــه که در 
حقیقت یکــی از مواد الیحه مهم »پیشــگیری 
از آســیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در 
برابر سوء رفتار« اســت، به دنبال تسهیل خروج 
زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان 
ایرانی است. او تصریح داشــت: این اتفاق نتیجه 
برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در 
الیحه »پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای 
امنیت آنان در برابر سوءرفتار« یکی از مشکالت 
همیشگی برخی زنان ازجمله زنان عزیز ورزشکار، 
پژوهشگر و نخبه و... مورد توجه مجلس شورای 
اســالمی قرار گرفت و برای اولین بار مصوب شد؛ 
چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن 
همســر دارد، با دالیل غیرموجه ایــن اجازه را از 
همسر خود دریافت نکند، می تواند طی فرایندی 
قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده 
خارج از نوبت مورد بررســی قــرار می گیرد. در 
سال های گذشته موضوع ممنوع الخروجی برخی 
از بانوان ورزشــکار به دلیل اختالفات خانوادگی 
با همسرانشان رسانه ای شــد به طوری که آنان 
نتوانستند در میادین ورزشی بین المللی حضور 
یابند؛ همین امر موجب شــد تا در الیحه »حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت«، یک 

ماده به این موضوع اختصاص یابد.

متهم خیالی جدید 
بعد از رسوایی رســانه های ضد انقالب در پرونده 
جعلی »حسن فیروزی«، این بار سوژه ای قدیمی 
مجددا مطرح شده اســت که براســاس آن، یک 
زن اهل بوکان به نام »شــهال عبــدی« به اعدام 
محکوم شده اســت؛ پرده ای دیگــر از گاف های 
زنجیــره ای امپراتــوری دروغ کــه در ماه های 
اخیر وارد فــاز تــازه ای شده اســت. به گزارش 
همشهری، رســانه های ضدانقالب در روزهای 
اخیر ادعــا کردند زنی به نام شــهال عبدی، اهل 
بوکان بوده و در جریان اغتشاشات آبان ماه۱40۱ 
 در ارومیه بازداشــت شــده، به اعــدام محکوم 

شده است. 
فضاســازی های دروغین با کلیدواژه »نخستین 
زن محکوم به اعدام« درحالی است که بررسی ها 
از خیالی بودن این ســوژه، مانند موارد گذشته 
مورد ادعای جریان هــای معاند در ماه های اخیر 
حکایت دارد. براســاس گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه، فردی به ایــن نام نه تنهــا حکم اعدام 
 دریافــت نکرده، بلکــه بازداشــت و زندانی هم 

نشده است. 
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 برانداز هم براندازهای پهلوی!

 خوی تنها نیست

 

برانداز پهلوی با برانداز جمهوری اسالمی 
فرق زیادی دارد. مثالً سید علی خامنه ای 
از لیدرهای برانداز پهلوی، در اوج مبارزه 
علیه حکومت بود، اما سیل ایرانشهر یا 
زلزله طبس که آمد، به آب و گل و آوار زد 
برای کمک به مــردم؛ برانــداز جمهوری 
اسالمی اما فقط غر می زند و جز زحمت 

برای مردم ندارد.

@asoupar
کبری آسوپار

 

به همراه چند پزشــک دیگــر تمام خرج 
سفر عید امسال به عالوه کل اسکناس 
ارزی که برای مســافرت خارج از کشــور 
جمع کرده بودیــم برای مــردم زلزله زده 

خوی فرستادیم.

@rezahastam_dr
دکتررضا

 

اونایــی کــه شــعار "نــه غــزه نــه لبنــان" 
می دادنــد االن تصاویــر دختــر بچــه  
سوری رو به اسم دختر زلزله زده  #خوی 
و یــه عــده دیگر هــم عکــس یــه کودک 
افغانستانی رو به اسم زلزله زدگان خوی 

منتشر می کنند!
انــگار بیســوادی و جهــل و ســیاه نمایی 

پیوند خورده با سلبریتی جماعت!

@aletaha69
محمد گودرزی زاده 

 
بدون اینترنت

بدون ارتش سایبری 
بدون هزاران دالر پول برای شبکه های 
تلوزیونی با چهار تا اعالمیه توســط این 

آقا براندازی شد ......

@omidhastamm
امـیـَدم 500بازرسی آژانس از ایران طی 3سال

ســازمان  رئیــس  اســالمی،  محمــد 
انرژی اتمــی: ســفر مدیــرکل آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران به تدوین 
و محتوا نیاز دارد و بایــد اهداف و برنامه 
این سفر مشخص باشد. بین سال های 
۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۲، حــدود ۲هــزار بازرســی 
ازسوی آژانس انجام شــده که 5۰۰مورد 
آن، یعنــی یک چهــارم همه بازرســی ها، 

مربوط به ایران بوده است./ایسنا

ُحسن مردمی بودن انقالب اسالمی 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس: 
ُحسن مردمی بودن انقالب اسالمی این 
است كه مردم می بینند، انتقاد می کنند 
و اگر الزم شد، اعتراض می کنند. مردم از 
ما مطالبه دارند که همه اهداف انقالب را 
متوازن پیش ببریم، یعنی به همان میزان 
که به حوزه ظلم و استکبارستیزی توجه 
داریم، به اقتصاد و فرهنــگ جامعه نیز 

توجه کنیم./ خانه ملت

هاشم نامور، مدیرعامل شرکت 
پاالیــش نفت بندرعبــاس: به 
همت متخصصــان و کارشناســان 
شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس، 
اجرای پروژه ارتقای تولید کک نفتی 
به زودی در این شــرکت بــه پایان 
خواهد رســید. اجرای چنین روشی 
در صنعت پاالیشگاهی کشور نیازمند 
طراحی های پیچیــده و خاص و نیز 
بهره گیری از دانش روز و فناوری های بسیار حساسی است که اکنون در 
اختیار 6کشور جهان قرار دارد. ایران با بومی سازی این فناوری توانست 

خود را به عنوان هفتمین کشور دارای این دانش در جهان معرفی کند. 
خوشبختانه برای نخســتین بار موفق شــدیم تمام مراحل از مطالعات 
امکان ســنجی تا مطالعات مفهومی و طراحی بنیادین و تفصیلی را خود 
و با استفاده از دانش بومی به دســت پیمانکاران، مشاوران و مهندسان 
داخلی اجرا و پیگیری کنیم؛ موضوعی که ســبب تقویت روحیه اعتماد 
به نفس و خودباوری کارشناسان داخلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
کشور شده است. با اجرای این طرح، شرکت های تولید آلومینیوم کشور 
که باید مدت ها منتظر می ماندند تا درصورت دور زدن تحریم ها بتوانند 
کک اســفنجی مورد نیاز خود را برای تولید آلومینیــوم با قیمت های 
گزاف به کشور وارد کنند از این روند معاف شــده و با کمترین هزینه و 
باالترین سرعت، نیاز خود را برای تولید محصول در داخل کشور تامین 
می کنند. هم اکنون پروژه ارتقای کیفیت نفت کوره در این شرکت در حال 
اجراست.  با اجرای کامل این طرح می توانیم عالوه بر تامین 300هزارتن 
کک اسفنجی مورد نیاز کشور که اکنون به شکل کامل از خارج کشور وارد 
می شود، ۱00هزار تن محصول مازاد را نیز به کشورهای هدف صادراتی 
خود عرضه کنیم. معتقدم با اجرای این پروژه عالوه بر تولید کک اسفنجی 
قادر به تولیــد روغن صنعتی گروه هــای یک، 2 و 3 خواهیم شــد که تا 
پیش از این نیازمند واردات آن بودیم، اما بــا اجرای این طرح پیش بینی 
می کنیم ســاالنه 500هزار تن از این روغن در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
تولید و نیاز کشور به این محصول نیز به شکل کامل تامین شود. براساس 
ارزیابی انجام شده، با بهره برداری از این پروژه ها ساالنه دست کم از خروج 
یک میلیاردو300میلیون دالر ارز از کشــور جلوگیری خواهد شد. انتظار 
می رود با اجرای این طرح در 42 ماه آینده دســت کم هزار نفر به شــکل 
مســتقیم و بعد از پایان اجرای طرح برای 3هزار نفر به شکل دائم فرصت 

شغلی جدید ایجاد شود.

وحید خدامی / مدیرعامل گروه رناپ: 
شیوع گســترده ویروس کرونا در جهان و 
به تبع آن نیاز به اســتفاده از واکسن برای 
مقابله با این بیماری در ســال  99به یکی 
از چالش های بزرگ دولت ها تبدیل شــد. 
انحصار در تولید واکســن از ســوی برخی 
شرکت ها منجر به رقابت های ناسالم برای 
خرید آن شــد؛ به گونه ای که بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته و ثروتمند با خرید 

کالن واکسن مانع از دسترســی مردم در دیگر کشورها به این محصول شدند. 
پیش از شیوع کرونا، از 5سال قبل مطالعات دامنه داری برای احصای نیازهای 
دارویی کشور و نیز توجه به تکنولوژی تولید دارو در ایران با استفاده از فناوری 
MRNA انجام دادیم و این فناوری را برای نخستین بار در کشور بومی کردیم. 
به دلیل نبود تجربه قبلی در این فناوری و نیز برخی محدودیت ها برای واردات 
مواداولیه و تجهیزات موردنیاز، تمام مواد، تجهیزات و نیز فرموالســیون تولید 
محصول را با کمک متخصصان تحصیلکرده در دانشگاه های تراز اول دنیا که به 
ایران بازگشتند، بومی سازی کردیم. با شیوع کووید، به این نتیجه رسیدیم که 
ویروس سویه های جدیدی پیدا می کند و به این دلیل، به دنبال ساخت واکسن 
کووید بر پایه فناوری MRNA رفتیم. می دانســتیم شرکت های تولید کننده 
واکســن در حال حرکت به سمت ساخت واکســن برپایه این فناوری هستند 
و واکسن های فعلی با جهش های بعدی بی اثر می شــوند. این شرکت ها قطعا 
واکسن های خود را به راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دادند و برای 
فروش آن نیز مبالغ کالنی را مطالبه می کردند؛ از این رو، برای تامین نیازی که در 
آینده به وجود می آمد، توجه خود را بر تولید واکسن بر پایه این فناوری متمرکز 
 MRNA کردیم تا نیاز کشور به این محصول را در زمان خود پاسخ دهیم. فناوری
فناوری اســت که می توان از آن برای تولید دارو با حداقل زمان استفاده کرد و 
برای انجام این کار نیاز به سرمایه گذاری سنگین نیست. با توسعه این فناوری 
اکنون عالوه بر واکسن کووید، در حوزه تولید واکسن سرطان، ایدز و آنفلوآنزا در 
حال تحقیق و توسعه هستیم. امیدواریم با به نتیجه رسیدن تحقیقات در این حوزه 
بتوانیم نیازهای کشــور را به این داروها برطرف کنیم و حتی صادرات نیز داشته 
باشیم. آمارها نشان می دهد بازار واکسن های فایزر و مدرنا در سال گذشته میالدی 
50میلیارد دالر چرخش مالی داشته است. پیش بینی می شود سهم واکسن سازی  
در جهان تا سال2035 دست کم به 20درصد کل تولید محصوالت دارویی بالغ 
شود؛ بازاری که ایران باید با حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوران این حوزه به 
آن ورود کند و سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد؛ سهمی که با فعال کردن 

ظرفیت های گسترده خالی در این صنعت می توان آن را به آسانی به دست آورد.

 پایان خام فروشی 
یک محصول استراتژیک

 بومی سازی تولید واکسن 
MRNA به روش

تخلف 13میلیون تنی صحت ندارد 
جواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی: 
ادعــای تشــکل دیده بــان شــفافیت و 
عدالت به مسئولیت آقای احمد توکلی 
درخصوص ثبت واردات 13میلیون تنی 
اقالم اساسی غذایی بدون طی تشریفات 
قانونی اصال صحت ندارد؛ اطالعات الزم 
هم به آن مؤسسه داده شد که می توانند 
نظر خودشان را اصالح کنند. / همشهری

در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان در 
دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمی به بیان بخشی از دستاوردها و برنامه های خود پرداخته و با اشاره به موفقیت ها و کامیابی هایی که در مسیر پیشرفت کشور به دست آورده اند، از 
چگونگی تحقق شعار این سال سخن گفتند. به این بهانه با برخی شرکت کنندگان در این مراسم و سخنرانان درباره دستاوردها و اقداماتی که انجام داده اند به گفت وگو نشسته ایم.

قهرمانان تولید 
اعتماد به نیروهای متخصص داخلی و تحقق شعار »ما می توانیم« ایران را به باشگاه کشورهای برتر برخی حوزه ها وارد کرده است 

حمید حمدانی / مدیر عامل گروه صنعتی 
پاک چوب:   صنعت mdf  در  بازار با اســتقبال 
باالیی رو به رو است. به گونه ای که اکنون ۸درصد 
از سهم اشتغال پایدار کشور را فعاالن این حوزه 
به خود اختصاص داده اند.گردش مالی این صنعت 
ساالنه بالغ بر  ۸میلیارد دالر است که این مسئله 
سبب شــده بتوان آن را از صنایع مهم و پربازده 
کشور به شمار آورد. با وجود این، به دلیل ضعف 
در تامین مواداولیه برای تولید محصول، نیازمند 
واردات محض مواداولیه mdf بودیم؛ موضوعی که ســبب شده بود ورود کاالی سفارش 
داده شــده با تأخیر همراه شود یا ســلیقه خریدار برای انتخاب محصول به دلیل برخی 
محدودیت های حق انتخاب مشتری محدود می شد؛ ضمن اینکه هزینه گزافی نیز برای 
واردات آن صورت می گرفت و ارز زیادی برای واردات آن نیاز بود. برای رفع این نیاز، موضوع 
تامین مواد اولیه مورد نیاز در دســتور کار قرار گرفت و با کاشت 7.2میلیون قطعه نهال 
اکالیپتوس به عنوان ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت mdf در جنوب کشور، زیرساخت 
الزم برای تولید mdf در نتیجه قطع وابستگی کشور به خارج در تهیه این محصول، فراهم 
شد. آخرین آمارها نشــان می دهد نیاز کنونی کشــور به mdf خام، ساالنه یک میلیون 
مترمکعب اســت که اکنون موفق شــده ایم با ایجاد و راه اندازی 3مجتمع، نیاز کشور را 
به واردات این محصول تا 50درصد معــادل ۱50میلیون دالر کاهش دهیم.پیش بینی 
می شود با بهره برداری از سایر خطوط تولیدی در سال۱403 بتوانیم کشور را در تامین این 
محصول کامال خودکفا کنیم و از خروج ساالنه 300میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری 
کنیم. به دلیل کیفیت باالی تولید محصول ایرانی در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی، 
موفق به ایجاد بازارهای جدیدی برای صادرات محصول به دیگر کشورها شده ایم. در یک 
سال گذشته با صادرات ۱۱میلیون دالر محصول به کشورهای آسیایی برای کشور ارزآوری 
کردیم و توانستیم در این بخش خود را به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نیز به جهان 
معرفی کنیم. با بهره برداری از خطوط تولیدی این محصــول اکنون برای ۱400نفر به 
شکل مستقیم و برای 50هزار نفر نیز به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

محمدرضا آقایا / مدیرعامل با ســالم : رونق 
دادن به کســب وکارهای خانگی بــا معرفی آنان 
ازسوی کسانی که در شرکت های بزرگ تر فعالیت 
می کنند، در برخی جوامع  در دستور کار قرار دارد؛ 
اقدامی که به ایجاد شــرکت های خرد و کوچک 
با هدف ایجاد اشــتغال مولد منجر شده است و از 
این رو به ســرمایه گذاری برای تولید محصول در 
مقیاس های محلی کمک شایانی کرده است. این 
نوع از فعالیت، موضوعی است که در ایران قدمت و 
سابقه طوالنی ندارد. بسیاری از شرکت ها و فعاالن این عرصه به دلیل نداشتن توانایی 
الزم بــرای تبلیغات حتی با وجود خدمات خوب و اســتانداردی کــه ارائه می کنند، 
نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با نگاه به این موضوع، از سال95 فعالیت خود را 
آغاز و تالش کردیم با ایجاد بستری در فضای مجازی کسب وکارهای کوچک، متوسط 
و خرد را که حجم باالیی از اقتصاد جوامع محلی را شامل می شوند مورد حمایت خود 
قرار دهیم. بسیاری از مصرف کنندگان از اینکه همواره یک محصول با یک نشان تجاری 
خاص را مصرف کنند، خسته  شــده و دنبال تجربه مصرف کاالهای جدید هستند. با 
این نگاه برنامه های خود را توسعه دادیم و اکنون با گذشت 7سال از فعالیت مان موفق 
شده ایم با ایجاد 4هزار غرفه زمینه را برای 65هزار محصول در فضای مجازی و ارتباط 
میان خریدار و فروشــنده را با یکدیگر برقرار کنیم تا کسب وکارهای خردی که هرگز 
فرصت معرفی خود را در شبکه های اجتماعی وسیع نداشتند بتوانند به شکل مستقیم 
خود را معرفی و محصوالتشان را به فروش برسانند. به عنوان نخستین شرکت فعال در 
این حوزه تاکنون توانســته ایم خدمات خود را حتی به دورترین روستاها و شهرهای 
کشــور برســانیم؛ به گونه  ای که اکنون صاحبان کســب وکارهای بومی و محلی در 
400نقطه کشور در این شبکه عضویت دارند و کاال و محصوالت خود را به بازار عرضه 
کرده و از این طریق درآمد کسب می کنند. این حجم از کار در حالی است که طراحان 
این شبکه برای مدیریت آن موفق شده اند براي 35نفر به شکل مستقیم فرصت شغلی 

ایجاد کنند.        

 واردکننده ای 
که صادر کننده شد

 هویت بخشی به کسب  وکارها
با کمک فضای مجازی 


