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رئیس سازمان بهزیستی کشور:

مجوز ورود ساالنه  ۵۰۰خودرو برای
معلوالن بهزیستی اخذ شد
رئیــس ســازمان بهزیســتی
کشــور گفــت :اجــازه ورود
ســاالنه  ۵۰۰دســتگاه خودروی
مناســب ســازی شــده بــرای
معلــوالن بهزیســتی اخــذ شــده
اســت.
وحیــد قبــادی دانــا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود:
ایــن مجــوز بــرای خودروهای مناســب ســازی شــده ای اســت
کــه داخــل کشــور تولیــد نمــی شــوند و بــرای مددجویــان
ســازمان بهزیســتی کشــور درنظرگرفتــه شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :مجــوز ورود خودروهــای مناســب ســازی
شــده از هیــات وزیــران اخــذ شــده تــا افــراد ذیربــط بتواننــد
بــا اســتفاده از موقعیــت هــای گمرکــی ،خــودروی مناســب
ســازی شــده ،وارد کننــد .قبــادی دانــا اظهــار داشــت:
خودروهــای مناســب ســازی شــده بــه افــراد دارای معلولیــت
شــدید و خیلــی شــدید اختصــاص خواهــد یافــت.
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره قانــون حمایــت
از حقــوق افــراد دارای معلولیــت نیــز گفــت :اعتبــار
درنظرگرفتــه شــده بــرای اجــرای ایــن قانــون در ســال
گذشــته و قبــل از گرانیهــا  ۱۲هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومــان بــود کــه بــر اســاس هزینههــای فعلــی بــه ســه برابــر
افزایــش یافتــه ،ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون ۱,۱۰۰
میلیــارد تومــان بــه آن تخصیــص یافتــه اســت .قبــادی دانــا
بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  ۶میلیــون نفــر در قالــب ۲
میلیــون و  ۵۰۰هــزار خانــوار تحــت پوشــش بهزیســتی
هســتند ،افــزود :در حــال حاضــر یــک میلیــون و  ۴۵۰هــزار
معلــول تحــت پوشــش بهزیســتی هســتند و یــک میلیــون و
 ۸۰هــزار خانــوار نیــز مســتمری ماهانــه دریافــت مــی کننــد.

نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال :

حضور زنان در عرصههای مدیریتی در
دولت تدبیر و امید بینظیر بود

نایــب رییــس زنــان فدراســیون
فوتبــال گفــت :حضــور زنــان
در عرصههــای مدیریتــی بــه
ویــژه در فوتبــال و فوتســال
در دولــت تدبیــر و امیــد بــه
یقیــن در نــوع خــود بینظیــر
بــود « .لیــا صوف ـیزاده » در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار
داشــت :دولتــی کــه تشــکیل میشــود و کابینــهای کــه
میبنــدد همــه هــم صــدا بــا شــعارهای آن ســعی میکننــد
برنامههــای خــود را پیــش ببرنــد تــا بــه هــدف برســند .در
بحــث ورزش هــم حضــور زنــان در عرصههــای مدیریتــی
بــه یقیــن در نــوع خــود بینظیــر بــود .وقتــی مــا عــاوه
بــر معــاون توســعه زنــان ،معــاون پشــتیبانی را یــک زن
انتخــاب میکنیــم مثــل ژالــه فرامرزیــان کــه در جایــگاه
خــود میتوانــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن بدرخشــد .وی
افــزود :همچنیــن درهمیــن حــوزه در فدراســیون فوتبــال نیــز
اتفاقهــای خوبــی افتــاد و منصــب دپارتمــان بیــن الملــل بــه
حمیــرا اســدی داده شــد .اینهــا نشــان میدهــد کــه دولــت
بــا زنــان همــراه بــوده و آنهــا را در پســتهای مدیریتــی و
جایگاهــی کــه شایســتگی آن را دارنــد ،منصــوب کــرده اســت.
نایــب رییــس زنــان فدراســیون فوتبــال عنــوان کــرد :مدیــران
مــا نیــز در ایــن عرصــه در حوزههــای خــود تالشهــای
زیــادی کردنــد و همــه ســعی داشــتند در رشــتههای
المپیکــی تعــداد ســهمیهها را بــاال ببرنــد .همچنیــن در
رشــتههایی کــه مســابقات آســیایی و جهانــی را در پی ـشرو
داشــتند ،برنامــه ریــزی زیــادی بــرای دیــده شــدن زنــان ایــن
عرصههــا انجــام شــد .ایــن موضــوع در واقــع تبلیغاتــی بــرای
بــه نمایــش گذاشــتن مســابقات زنــان اســت.
وی یــادآور شــد :در ایــن دولــت حضــور زنــان تماشــاگر
در مســابقات فوتســال در دیــدار ایــران و ایتالیــا و ایــران و
بــاروس حاصــل شــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه یــک
نــگاه واحــد بــرای اینکــه مســابقات زنــان بایــد تماشــاگر
داشــته باشــد ،وجــود دارد .ایــن تصمیمهــا و حضــور
هــواداران زن در مســابقات کمــک میکنــد کــه نقــش
موفقیتهــای تیمــی و فــردی زنــان بیشــتر دیــده شــود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :

بیتدبیری دولت در حل مسائل داخلی /توزیع کاالی ارزان حق مردم است
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفــت:
توزیــع کاالی اساســی بــا نــرخ ارز دولتــی حــق عمــوم
مــردم اســت و آنــان بایــد بتواننــد بــا کارتهــای
الکترونیکــی ســهمی ه خــود از کاالهــای اساســی را
دریافــت کننــد.
محمدحســین فرهنگــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر،
بــا انتقــاد از رویــه دولــت در تخصیــص  ۱۴میلیــارد دالر
بــا نــرخ  ۴۲۰۰تومانــی بــرای تامیــن کاالهــای اساســی،
گفــت :متاســفانه دولــت ایــن بودجــه را بــه صــورت
پراکنــده ،بــی برنامــه و ناعادالنــه توزیــع میکنــد.
وی افــزود :بــرای مثــال گوشــت ســالم و باکیفیتــی بــه
کشــور وارد میشــود امــا صرفــا در برخــی از شــهرهای
بــزرگ توزیــع میشــود امــا در بســیاری از شــهرهای
کوچــک و همچنیــن حاشــیه شــهرها گوشــت ارزان
دولتــی یــا توزیــع نمیشــود و یــا آنکــه بســیار کــم
عرضــه میشــود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان
اینکــه دولــت معمــوال کاالهــای اساســی و ارزان قیمــت

را بــه جاهایــی میفرســتند کــه ســروصدایی دارنــد و
اعتــراض میکننــد ،گفــت :توزیــع کاالهــای اساســی بــا
نــرخ ارز دولتــی حــق عمــوم مــردم اســت و همــان طــور
کــه در گذشــته کوپــن وجــود داشــت ،در حــال حاضــر
هــم مــردم بایــد بتواننــد بــا کارتهــای الکترونیکــی
ســهمیه خــود از کاالهــای اساســی را دریافــت کننــد و
ایــن فرآینــد بایــد بــا سیســتمهای پــوز کنتــرل شــود.
فرهنگــی بــا انتقــاد از نحــوه توزیــع نهادههــای
کشــاورزی بیــان کــرد :توزیــع نامناســب نهادههــا بــرای
کشــاورزان مشــکل ایجــاد کــرده اســت و بــه هیــچ وجــه
مشــخص نیســت کــه نهادههــای کشــاورزی بــه چــه
نحــوی در اختیــار کشــاورز قــرار میگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در توزیــع دارو هــم مشــکالت
زیــادی وجــود دارد ،گفــت :در مــورد توزیــع دارو هــم
وضعیــت بــه همیــن صــورت اســت بــه طــوری کــه
ایــن روزهــا وزیــر بهداشــت و درمــان مرتــب در ایــن
بــاره انتقــاد میکنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر
خــود بایــد مانــع چنیــن اتفاقاتــی در وزارتخانــه باشــد

و اینکــه وی از چــه کســی انتقــاد میکنــد ،بــرای مــا
جــای تعجــب دارد!
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه
بیتدبیــری دولــت در حــل مســائل داخلــی غوغــا
میکنــد ،گفــت :نماینــدگان مجلــس بــه صــورت مکــرر
و در جلســات غیرعلنــی و همچنیــن تذکــرات شــفاهی
و کتبــی خــود اعتراضهایــی را در مــورد نحــوه
تخصیــص ارز دولتــی بــرای تامیــن کاالهــای اساســی
مطــرح کردهانــد امــا ظاهــرا ً دولــت هیــچ گونــه قصــد و
ارادهای بــرای اجــرای ایــن قانــون نــدارد و فقــط همیــن
یــک مــورد نیســت و مــواد مختلفــی از قانــون برنامــه
و بودجــه وجــود دارد کــه یــا از ســوی دولــت اجــرا
نمیشــود ،یــا نادرســت اجــرا میشــود و یــا آنکــه بــه
کل بــر زمیــن مانــده اســت.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

پیشرفت  ١٩درصدی پروژه احیای معادن کوچک
معــاون وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه پــروژه احیــای
معــادن کوچــک ،دســتورکار جــدی امســال ایمیــدرو
اســت ،گفــت :اعتقــاد بــه ســاخت داخــل در حــوزه
معــدن داریــم و در اجــرای ایــن رویکــرد بــا قــوت پیــش
خواهیــم رفــت.
بــه گــزارش مهــر ،خــداداد غریــب پــور در جمــع
خبرنــگاران گفــت :اکتشــاف اولویــت مــا اســت و بــر
ایــن اســاس ،مــا در ایــن حــوزه کار را پیــش خواهیــم
بــود؛ اکتشــاف البتــه ســنگ بنــای توســعه در بخــش
معــدن اســت و بــا توجــه و تذکــر رســانه و برنامــه
ریــزی ایمیــدرو در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود :کمیتــه هــای اجرایــی بــرای فعــال ســازی
معــادن کوچــک تشــکیل شــده و هــم اکنــون ایــن
دســتور کار جــدی مــا اســت.
غریــب پــور گفــت :ایــن کار تــا پایــان تیرمــاه  ١٩درصــد

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت و نقشــه راه معــدن
بــا ســاعتها کار تدویــن شــده و بــه صــورت ماهانــه
نیــز رصــد مــی شــود .وی اظهــار داشــت :در عرصــه
واگــذاری ،پژوهــش و فنــاوری کار مناســبی انجــام داده
و بــه اجــرای برنامــه هــای مرتبــط بــا نقشــه راه معــدن،
غنــا بخشــیده ایــم .مجموعــه بــزرگ معدنــی البتــه بــه
رســانه بــه عنــوان بــازوی اجرایــی و فکــری اعتقــاد دارد.
غریــب پــور اظهــار داشــت :اعتقــاد بــه ســاخت داخلــی و
احیــا و بازســازی معــادن بــزرگ و کوچــک داریــم و در
عیــن حــال ،پــروژه احیــای معــادن کوچــک را در ســطح
ملــی اجرایــی خواهیــم کــرد.
وی افــزود :فعــاالن بخــش معــدن را از شــرکتهای
بــزرگ معدنــی کنــار خــود آورده ایــم و در ایــن راســتا
کار خواهیــم کــرد؛ ضمــن اینکــه در واگــذاری هــا نیــز
کار را بــه دقــت پیــش خواهیــم بــرد .ضمــن اینکــه

ظرفیــت توســعه بــا تکیــه بــر شــرکتهای بــزرگ معــدن
و صنایــع معدنــی بخــش خصوصــی اســت ،البتــه مــا
خــود را مســئول توســعه بخــش معــدن در کشــور مــی
دانیــم؛ البتــه توســعه بایــد پــس از اکتشــاف ،بــه بخــش
خصوصــی و بــا ظرفیــت ایــن بخــش پیــش رود.
غریــب پــور بــا بیــان اینکــه در مجامــع شــرکتهای
معدنــی تــاش و تمرکــز مــا بــر روی افزایــش ســرمایه
بــود ،تصریــح کــرد :علیرغــم همــه تحریــم هــا و
محدودیتهــا ،بــا رشــد تولیــدات معدنــی مواجــه بــوده
ایــم و ایــن یعنــی رونــق تولیــد؛ ضمــن اینکــه زمانــی
مــا نگــران حفــظ تولیــد بودیــم ولــی اکنــون رشــد را
تجربــه مــی کنیــم.

قائم مقام سابق پژوهشکده شورای نگهبان :

رئیس فراکسیون امید :

به دنبال معرفی ظرفیتهای مغفول قانون اساسی هستیم

هنر صدا و سیما سرمایه سوزی است

قائــم مقــام ســابق پژوهشــکده شــورای
نگهبــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قانــون
اساســی از مهمتریــن دســتاوردهای حقوقــی
انقــاب اســامی اســت گفــت :در همایــش
چهــل ســال قانــون اساســی بدنبــال
شناســاندن ظرفیــت هــای مغفــول آن
هســتیم « .ســید حجــت اهلل علــم الهــدی
» در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :همایــش
چهــل ســال قانــون اساســی ،ظرفیتهــا،
چشــماندازها و فرصتهــا  ۱۲آذر بــه
مناســبت ســالروز تاســیس قانــون اساســی
و بــا محوریــت پژوهشــگاه شــورای نگهبــان
و همــکاری قــوای ســه گانــه ومراکــز
پژوهشــی و آموزشــی دیگــر دســتگاهها
برگــزار میشــود.
وی اظهــار داشــت :ترویــج و تقویــت
نظریهپــردازی دربــاره قانــون اساســی،
زمینهســازی بــرای طــرح نظریــات
اندیشــمندان و متفکــران در حــوزه
قانــون اساســی ،ارائــه راهبردهــای
کالن در خصــوص اجرایــی شــدن همــه
ظرفیتهــای قانــون اساســی ،تبییــن
جایــگاه قانــون اساســی در نظــام حقوقــی
جمهــوری اســامی ایــران و بررســی

ظرفیتهــای مغفــول قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران از جملــه اهــداف
ایــن همایــش اســت.
علــم الهــدی کــه بــا تازگــی بــه عنــوان
رئیــس پژوهشــگاه قــوه قضاییــه منصــوب
شــده اســت ،گفــت :مبانــی قانــون
اساســی ،حــق حاکمیــت ،حقــوق ملــت،
نظــام مالــی و اقتصــادی ،اصــول حاکــم
بــر سیاســت خارجــی ،جایــگاه حقوقــی
و حــدود صالحیتهــای ولــی فقیــه،
جایــگاه حقوقــی و حــدود صالحیتهــای
قــوه مقننــه در قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران از جملــه محورهــای ایــن
همایــش اســت .وی افــزود :جایــگاه حقوقــی
و حــدود صالحیتهــای شــورای نگهبــان،
جایــگاه حقوقــی و حــدود صالحیتهــای
شــوراهای اســامی ،جایــگاه حقوقــی
و حــدود صالحیتهــای قــوه مجریــه،
جایــگاه حقوقــی و حــدود صالحیتهــای
قــوه قضائیــه ،جایــگاه حقوقــی و حــدود
صالحیتهــای مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام در قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران از دیگــر محورهــای همایــش چهــل
ســال قانــون اساســی اســت.

رئیــس فراکســیون امیــد بــا بیــان اینکــه
صــدا و ســیما بــه جــای آنکــه کارخانــه
آدم ســازی باشــد ،هنــرش ســرمایه
ســوزی شــده اســت.
بــه گــزارش امیدنامــه ،محمدرضــا عــارف
در دیــدار جمعــی از فعــاالن فرهنگــی،
هنــری و بازیگــران تئاتــر ،ســینما و
تلویزیــون بــا تبریــک اعیــاد قربــان و
غدیــر و بــا گرامــی داشــت یــاد و خاطــره
هنرمندانــی کــه در یکســال اخیــر
درگذشــتند ،از اصــاح اساســنامه صــدا
و ســیما در مجلــس خبــر داد و گفــت:
بایــد اداره صــدا و ســیما بــه گونــهای
باشــد کــه در شــان یــک نهــاد ملــی
باشــد .درشــرایطی کــه شــاهد برخــی
ســوء تدبیرهــا و همینطــور تــاش عــده
ای بــرای ناامیدکــردن مــردم هســتیم
متاســفانه برخــی آثــار هنــری هــم در
راســتای تشــدید ایــن ناامیــدی اســت
برخــی از برنامههایــی کــه بــه ویــژه از
صــدا و ســیما پخــش میشــود فقــط
و فقــط بــرای خالــی کــردن دل مــردم
اســت.
عــارف بــا اشــاره بــه نقــش هنرمنــدان در

تحــوالت مهــم در تاریــخ معاصــر ایــران
گفــت :معتقــدم هنــر یــک نظــام سیاســی
بایــد حفــظ ســرمایه هــای معنــوی
خــود باشــد ،هنرمنــدان در یــک نظــام
سیاســی از جملــه ســرمایه هــای معنــوی
محســوب مــی شــوند و بایــد حاکمیــت و
نهادهــای متولــی در حفــظ و ارتقــاء ایــن
ســرمایه ،تــاش کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه اخــاف نظــر در قشــر
نخبــه بعضــا باعــث ایجــاد تضــاد مــی
شــود ،تصریــح کــرد :دغدغــه هــا و گالیــه
هایــی کــه از زبــان شــما مطــرح شــد و
از بــی توجهــی بــه هنــر و هنرمنــدان بــه
حــق انتقــاد داشــتید یکــی از علتهــای
آن ایــن اســت کــه امــورات هنــری
توســط کســانی اداره مــی شــود کــه
بعضــا بــا هنــر بیگانــه هســتند.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
ادامــه داد :یکــی از نهادهایــی کــه بایــد
در حفــظ ســرمایههای خــود از جملــه
هنرمنــدان کوشــا باشــد صــدا و ســیما
اســت .بــا کمــال تاســف ایــن رســانه بــه
جــای آنکــه کارخانــه آدم ســازی باشــد
هنــرش ســرمایه ســوزی اســت.

