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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس :

بخش دولتی به تنهایی نمیتواند تمامی بار
حوزه آموزش کشور را به دوش بکشد
عضــو کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجلــس بــر ضرورت
حضــور بخــش غیردولتــی در
آمــوزش و پــرورش و آمــوزش
عالــی کشــور تاکیــد کــرد
و گفــت :بخــش دولتــی بــه
تنهایــی نمــی توانــد تمامــی بــار حــوزه آمــوزش کشــور را بــه
دوش بکشــد و بایــد بــا نــگاه مثبــت از حضــور بخــش خصوصــی
در ایــن حــوزه اســتقبال کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی امیدنامــه،
محمدرضــا عــارف در دیــدار بــا اعضــای شــورای هماهنگــی
موسســان مــدارس غیردولتــی شــهر تهــران بــا ذکــر تاریخچــه
کارکــرد بخــش غیردولتــی از ابتــدای انقــاب تاکنــون و
تاثیرگــذاری قابــل توجــه ایــن بخــش در حــوزه فرهنــگ و
آمــوزش بــر حمایــت ارکان نظــام بــه ویــژه مجلــس شــورای
اســامی از توســعه فعالیــت بخــش غیردولتــی آمــوزش و
پــرورش تاکیــد کــرد .وی بــر ضــرورت حضــور بخــش غیردولتــی
در آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی کشــور تاکیــد کــرد و
گفــت :بخــش دولتــی بــه تنهایــی نمــی توانــد تمامــی بــار
حــوزه آمــوزش کشــور را بــه دوش بکشــد و بایــد بــا نــگاه مثبــت
از حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه اســتقبال کــرد.
ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه
فعالیــت در راه انــدازی مــدارس غیــر دولتــی بایــد بــا انگیــزه
هــای فرهنگــی و علمــی باشــد ،آمادگــی اعضــای فراکســیون
امیــد و کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس جهــت کمــک
بــه حــل مشــکالت پیــش روی ایــن بخــش از کســب و کار
فعــاالن جامعــه را اعــام کــرد و گفــت :فراکســیون امیــد در
اولیــن فرصــت جلســه ای را در مجلــس شــورای اســامی بــا
دعــوت از دبیــر شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و معــاون
وزیــر و رئیــس ســازمان مشــارکت هــای مردمــی و مــدارس
غیــر دولتــی و نمایندگانــی از شــورای موسســان شــهر تهــران
تشــکیل داده و طــی آن ضمــن بررســی دقیــق مشــکالت،
راهکارهــای حمایتــی و تقویــت حضــور بخــش خصوصــی و
مردمــی در حــوزه تعلیــم وتربیــت تدویــن و پیگیــری شــود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :

نشست بحرین اهداف آمریکا را محقق نمیکند
نایــب رئیــس کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس
شــورای اســامی بــا تاکیــد
بــر اینکــه برگــزاری نشســت
هایــی مانند نشســت تشــکیل
ائتــاف نظامــی خلیــج فارس
در بحریــن صرفــا جنبــه روانــی دارد ،گفــت :ایــن نشســت
اهــداف آمریــکا را محقــق نخواهــد کــرد .یحیــی کمالیپــور
در گفتوگــو بــا ایســنا در واکنــش بــه تــاش آمریــکا بــرای
ایجــاد ائتــاف نظامــی در خلیــج فــارس و برگــزاری نشســتی
در بحریــن بــا ادعــای تامیــن امنیــت کشــتیرانی در خلیــج
فــارس اظهــار کــرد :اگرچــه سالهاســت کشــورهای غربــی بــه
دنبــال حضــور در منطقــه هســتند ولــی شــرایط جغرافیایــی،
سیاســی و نظامــی حاکــم بــر منطقــه ظرفیتــی را بــرای
حضــور آن هــا در منطقــه فراهــم نمــی کنــد .وی افــزود:
اینکــه بــا انــدک تغییــر معادلــه ،رویکــرد عربســتان و امــارات
بــه صــورت جزئــی تغییــر پیــدا کنــد ،نشــان از آن دارد کــه
آن هــا حتــی از یــک ثبــات نســبی در تصمیــم گیــری هــا بــی
بهــره هســتند ،حتــی اگــر نشســت بحریــن هــم شــکل بگیــرد
و منجــر بــه بیانیــه شــود اهــداف آمریــکا را تضمیــن نخواهــد
کــرد .کمالــی پــور ادامــه داد :کشــورهای حاشــیه خلیــج
فــارس مــی داننــد آمریــکا و غــرب نمــی تواننــد بــرای منطقــه
تصمیــم گیــری کننــد .ایــن فراخــوان هــا و گردهمایــی هــا
جنبــه روانــی دارد بــه بیانــی دیگــر آن بهرهبــرداری کــه
آمریــکا از ایــن نشســت انتظــار دارد محقــق نخواهــد شــد.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

آرامش در انتظار تامین مواد اولیه پتروشیمیها
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه
اقداماتــی در تامیــن مــواد اولیــه پتروشــیمی و فلــزات در
دســتور کار قــرار دارد و ایــن مــدل تــا پایــان  ۱۳۹۸بــه کل
مــواد پتروشــیمی تعمیــم مییابــد ،گفــت :اجــرای ایــن
اقدامــات نــه تنهــا فضــای تامیــن مــواد اولیــه پتروشــیمیها
را بــه آرامــش میرســاند ،بلکــه در آینــده نیــز امــکان
متالطــم کــردن فضــا وجــود نــدارد.
«فرشــاد مقیمــی» در پنجمیــن نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه موضــوع تامیــن مــواد اولیــه
پتروشــیمی اظهــار کــرد :از ســال گذشــته تامیــن مــواد اولیــه
در فضــای پتروشــیمی از موضوعاتــی بــود کــه واحدهــای
صنعتــی نســبت بــه آن گالیــه داشــتند .در ایــن راســتا بایــد
بتوانیــم تضمیــن کنیــم مــواد اولیــه واحدهــای صنعتــی
میتوانــد بــه دســت تولیدکنندههــای واقعــی برســد.
وی ادامــه داد :در تحریمهــای گذشــته نیــز شــرایط مشــابهی
بــه مــا حاکــم شــد و نگرانیهــای تولیدکننــدگان از تامیــن
مــواد اولیــه روی رفتــار متقاضیــان تاثیرگــذار بــود؛ چنانچــه
متقاضیــان از تــرس اینکــه محصــوالت بــا قیمــت باالتــری در
اختیــار آنهــا قــرار گیــرد ،سفارشــات بیشــتری میدادنــد.
بــه گفتــه مقیمــی در مــواردی ،تامیــن مــواد پتروشــیمی
در بــورس ســخت بــود ،امــا در فضــای بیــرون از بــورس بــه

راحتــی و بــا قیمــت بســیار متفــاوت نســبت بــه بــورس بــه
دســت میآمــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه بازدیــد
ســرزده از انبارهــای شــورآباد تهــران اظهــار کــرد :در ایــن
بازدیــد متوجــه شــدیم کــه ایــن حــرف درســت اســت؛ در
ایــن انبارهــا کاالهــا در پاکتهــای متفــاوت بســتهبندی و
حتــی از مــرز خــارج میشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در شــرایط خــاص ممکــن اســت در
بخــش عرضــه و تقاضــا یــا در هــر دو بــرای تامیــن مــواد اولیــه
مشــکل ایجــاد شــود .بنابرایــن در کارگــروه رونــق تولیــد ایــن
موضــوع مطــرح و چندیــن جلســه هــم در راســتای تامیــن
مــواد اولیــه برگــزار شــد.
مقیمــی دربــاره وضعیــت مــواد پلیمــری در حــوزه پتروشــیمی
در ســال  ۹۶توضیــح داد :در کل ســال  ۹۶تولیــد مــا ۶.۶
میلیــون تــن در حــوزه مــواد پتروشــیمی بــوده اســت کــه
 ۳۵۷هــزار تــن وارد و  ۳.۶میلیــون تــن صــادرات داشــتهایم.
همچنیــن  ۳.۳میلیــون تــن مصــرف شــده و تقاضــا ۵.۴
میلیــون تــن بــوده اســت .همچنیــن حجــم معامــات در ۲.۶
میلیــون تــن ارزیابــی شــده اســت.
وی دربــاره وضعیــت ایــن مــواد در ســال  ۹۷گفــت :در ســال
 ۹۷حــدود  ۶.۶میلیــون تــن تولیــد مــواد پلیمیــری در حــوزه

پتروشــیمی داشــتیم کــه واردات آن نســبت بــه  ۹۶کمتــر
شــده اســت .صــادرات ایــن مــواد نیــز بــه  ۳.۵میلیــون تــن
رســیده و نکتــه مهــم آنکــه حجــم معاملــه در ایــن فضــا از
 ۲.۶میلیــون تــن بــه  ۳.۱میلیــون تــن رشــد کــرده اســت.
بــه گفتــه مقیمــی تقاضــا در ســال  ۹۶از  ۵.۶میلیــون تــن بــه
 ۱۰.۳میلیــون تــن رســیده کــه نشــان میدهــد وقتــی فضــا
متالطــم باشــد ،تقاضــا نیــز تغییــر خواهــد داشــت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ایجــاد قــرارگاه تولیــد و
رونــق تولیــد گفــت :در ایــن قــرارگاه بررســی میکنیــم کــه
چــه اقداماتــی بــرای آرامــش بــازار ایجــاد کنیــم؛ همچنیــن
کارگــروه اســتانی در اســتانها تشــکیل داده و بــه آنهــا
تکلیــف کردیــم بــرای اصــاح تقاضــا چــه اقداماتــی انجــام
دهنــد .وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت کــف عرضــه
خاطرنشــان کــرد :مقــرر شــد تــا تیمــی هــر هفتــه میــزان
عرضــه محصــوالت پتروشــیمی را رصــد کنــد .نتیجــه رصــد
حاکــی از ایــن بــود کــه برخــی اوقــات ،عرضــه نســبت بــه
آنچــه تنظیــم بــازار مقــرر کــرده پایینتــر اســت و ایــن
موضــوع بــه نامتقــارن بــودن تقاضــا منجــر میشــود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

میزان اورانیوم غنی شده ایران به  ۳۷۰کیلو افزایش یافت

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی از اضافــه شــدن  ۶۰تــا
 ۷۰کیلــو بــه ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده خبــر داد و گفــت:
در حــال حاضــر میــزان اورانیــوم غنــی شــده ایــران  ۳۶۰تــا
 ۳۷۰کیلوگــرم اســت.
بهــروز کمالونــدی در حاشــیه مراســم آغــاز عملیــات احداث
مرکــز تحقیقــات ملــی جداســازی و توســعه کاربــرد ایزوتوپ
هــای پایــدار درخصــوص آخریــن وضعیــت اورانیــوم غنــی
شــده و آب ســنگین گفــت :وقتــی مــا ســطح غنــی
ســازی را بــه بیــش از  ۳.۶۷افزایــش دادیــم نــگاه کردیــم

بینیــم نیازمــان چیســت .ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی
افــزود :بــا توجــه بــه ضــرورت مدنظــر قــرار دادن ســوخت
نیروگاهــی ایــن ســطح بایــد  ۴.۲درصــد باشــد ولــی مــا
 ۴.۰۵درصــد بــاال رفتیــم چــرا کــه وقتــی شــما اورانیــوم
 ۴.۵درصــد تولیــد مــی کنیــد اگــر هــم زمانــی محصــول
 ۴درصــد داشــتید و بنــا بــه مقتضیــات وقتــی اینهــا را بــه
هــم مخلــوط مــی کنیــد بــه عــدد مــورد نظــر مــی رســید.
کمالونــدی عنــوان کــرد :مــا االن بــا ظرفیــت خوبــی تولیــد
مــی کنیــم و موجــودی مــان هــم حداقــل  ۶۰تــا  ۷۰کیلــو
بیــش از  ۳۰۰کیلوگــرم اســت و میــزان آن هــم بــه ســرعت
افزایــش مــی یابــد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی همچنیــن دربــاره تولیــد

رئیس پلیس راهور ناجا عنوان کرد:

تذکر پلیس به آموزشگاههای رانندگی

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا در مــورد
فعالیــت آموزشــگاههای رانندگــی گفــت:
بــا رونــد فعلــی ایــن آموزشــگاهها مخالفیــم
و اگــر خودشــان را اصــاح نکننــد مــا بــه
ســمت الکترونیکــی شــدن میرویــم و
تعارفــی نداریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار ســیدکمال
هادیانفــر در نشســت خبــری بــا تأکیــد بــر
اینکــه توســعه انضبــاط ترافیکــی در کشــور
یکــی از دغدغههــای اصلــی پلیــس راهــور
اســت ،گفــت :مــا بنــا داریــم تــا بــا کمــک
رســانهها و همکارانمــان توســعه انضبــاط
ترافیکــی را آغــاز کنیــم .ایــن طــرح از
مهرمــاه آغــاز خواهــد شــد و توجــه بــه
عابــران پیــاده ،خطــوط عابــر پیــاده ،توقــف
قبــل از خطــوط عابــر و ...از جمله آنهاســت.
وی بــا بیــان اینکــه  ۲۷درصــد کشــتههای
حــوادث رانندگــی در کشــور عابــران پیــاده
شــامل میشــوند ،گفــت :ایــن آمــار بســیار
باالســت و الزم اســت فکــر جــدی بــرای
آن شــود .امــار جانباختــگان عابــر پیــاده
در شــهرهای شــمالی مــا بســیار باالتــر از
میانگیــن اســت و در شــهرهای زیارتــی نیــز

همیــن طــور اســت .امــروز دیگــر فضــا آن
طــور نیســت کــه مــا بخواهیــم بــا کمــک
یــگان ویــژه ،کاری را پیــش ببریــم بلکــه
بایــد اقنــاع ســازی کنیــم و خواهشــمان نیــز
ایــن اســت کــه همــه دســتگاهها بــه ویــژه
رســانهها و رســانه ملــی نیــز در ایــن زمینــه
ورود کننــد.
بــه گفتــه هادیانفــر ،طبــق آمارهــای مــا
افــراد بــاالی  ۵۰ســال قــادر نیســتند کــه
از روگذرهــا و پلهــای عابــر اســتفاده کننــد
و بــه همیــن دلیــل آمــار فوتــی عابــر پیــاده
در میــان ایــن افــراد زیــاد اســت .چــرا کــه
آنهــا مجبورنــد از کــف خیابــان عبــور
کننــد .تأکیــد مــا نیــز ایــن اســت کــه بایــد
بــرای ایــن افــراد زیرگــذر ایجــاد شــود و اگــر
ســاخت زیرگــذر جنبــه اقتصــادی نــدارد
بایــد بــرای جبــران هزینههــا ،واحدهــای
تجــاری را نیــز در زیرگــذر پیشبینــی کــرد.

آب ســنگین در کشــور خاطرنشــان کــرد :همانطــور کــه
رئیــس جمهــوری گفــت مــا تعهــدی در قبــال اینکــه
بیشــتر از عرضــه  ۱۳۰تــن آب ســنگین نداریــم از طرفــی
مــا اجــازه داریــم بازارهــای متنوعــی کــه گرفتــه ایــم کــه
را از دســت ندهیــم.
کمالونــدی بیــان کــرد :گرچــه مقادیــر آب ســنگین مــا
خیلــی بــزرگ نیســت ولــی بازارهــای مــا متنــوع اســت و
شــامل کشــورهای اروپایــی و غیراروپایــی مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا امــروز نــه فقــط آب ســنگین
بلکــه محصــوالت دیگــر مثــل دوتــره هــا و اکســیژن  ۱۸را
صــادر مــی کنیــم و ایــن نویــد مــی دهــد کــه ایــران مــی
توانــد صادرکننــده کاالهــای دارای تکنولــوژی بــاال باشــد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران عنوان کرد:
کاهش تولید تایر سازان با عدم تخصیص ارز

ســخنگوی انجمــن صنعــت تایــر ایــران
گفــت :بــا تخصیــص نیافتــن ارز مــورد نیــاز
بــرای تامیــن مــواد اولیــه در هفتههــای
اخیــر ،تولیــد تایرســازان بــا مشــکل مواجــه
شــده و ایــن موضــوع کمبــود تایــر بــه ویــژه
تایــر خودروهــای پرتیــراژ را بــه همــراه
داشــته اســت.
«مصطفــی تنهــا» در گفــت وگــو بــا ایرنــا
بــا اشــاره بــه کمبــود ایــن روزهــای تایــر
خودروهــای پرتیــراژ مثــل پرایــد در بــازار،
افــزود :تولیدکننــدگان تایــر بــرای تــداوم
تولیــد نیازمنــد مــواد اولیــه هســتند ،امــا
وقتــی تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه
مــی شــود ،تولیــد نیــز کاهشــی خواهــد
شــد .وی بیــان داشــت :چنــد هفتــه ای
اســت بــه دالیــل نامعلــوم بــه ثبــت ســفارش
هــای مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت
ترتیــب اثــر داده نشــده و ارز تخصیــص
نمییابــد کــه بیشــتر شــامل کائوچــو،
شــتاب دهندههــا ،آنتــی اکســیدانها،
ســیم و غیــره میشــود و هیــچ جــواب قانــع
کننــدهای نیــز در ایــن زمینــه نمیدهنــد.
تنهــا اظهــار داشــت :اگــر ایــن رونــد ادامــه

یابــد ،در ماههــای آینــده توقــف بیشــتر
خطــوط تولیــد و زیــان بیشــتر تایرســازان
را شــاهد خواهیــم بــود ،زیــرا اندوختــه مــواد
اولیــه بــه پایــان رســیده و توانایــی بــرای
جایگزینــی آنهــا نخواهنــد داشــت.
وی ادامــه داد :ایــن رویــه ،حتــی بــرای
تولیدکننــدگان مــواد اولیــه تایرســازان نیــز
مشــکل آفریــن شــده کــه از جملــه آنهــا
تولیدکننــدگان نــخ هســتند کــه حــدود ۸۰
درصــد وابســتگی ارزی دارنــد.
ســخنگوی انجمــن صنعــت تایــر ایــران در
عیــن حــال یــادآور شــد :کارخانههــای
تایرســازی نیــز بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی
نمــی تواننــد مــواد مــورد نیازشــان را
بــرای چنــد مــاه انبــار کننــد ،همچنیــن
دوره ذخیــره ایــن مــواد از ســوی تامیــن
کننــدگان خارجــی محــدود اســت و در ایــن
زمینــه ،تایرســازان از هــر دو طــرف دچــار
خســارت میشــوند .وی گفــت :ایــن روزهــا
تولیــد تایــر خودروهــای پرتیــراژ داخلــی کــه
مصــرف بیشــتری دارنــد ،بــا افــت مواجــه
شــده و ذخیــره تایــر خودروهــای کــم تیــراژ
نیــز بــا کاهــش مواجــه شــده اســت.

