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سیاست
خبرکوتاه

تقدیرعضوکمیسیونقضاییوحقوقی
مجلس از ورود قوه قضاییه به پرونده
تخلفات واردات نهادههای دامی
عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس گفت :دستور رئیس قوه قضاییه
برای تخلفات شــرکت در جریان واردات محموله نهادههای دامی به کشور
شایسته و ورود دستگاه قضاییه به عنوان مدعیالعموم الزم است .مجلس نیز
ورود خواهد کرد.
محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با میزان ،با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به
سازمان بازرسی برای پیگیری تخلفات یک شرکت در جریان واردات محموله
نهادههای دامی به کشور بیان کرد :فساد همیشه نابودکننده و ویرانگر است.
درباره میزانی که در این پرونده منتشر شده نمایندگان اطالعات دارند .اگر واقعا
این پرونده فساد صحت داشته باشد در درجه اول برخورد میکنیم تا حساب کار
دست دیگران هم بیاید ،اگر در این گونه موارد مماشات شود دیگران هم وارد
عرصه فسادزا خواهند شد .وی گفت :دستور رئیس قوه قضاییه برای تخلفات
این شرکت شایسته و ورود دستگاه قضاییه به عنوان مدعیالعموم الزم است.
مجلس نیز ورود خواهد کرد ،ما مطمئن هستیم دولت آقای رئیسی در صورت
ثابت شدن مسئله ،پرونده را به قوه قضاییه ارسال میکند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسوی گفت :دستور رئیس قوه قضاییه
برایتخلفاتاینشرکتشایستهووروددستگاهقضاییهبهعنوانمدعیالعموم
الزماست.مجلسنیزورودخواهدکرد،مامطمئنهستیمدولتآقایرئیسیدر
صورت ثابت شدن مسئله ،پرونده را به قوه قضاییه ارسال میکند.
نقدعلی در پایان گفت :اقدام مبارک این هست که در دورههایی ورود مقام علی
الرأس در این گونه پروندهها را شاهد نبودیم .اما ورود رئیس جمهور به عنوان
مدعی مبارزه با فساد در این قضیه بسیار مهم است.

دبیرکل عصائب اهلالحق عراق خواستار برگزاری انتخابات
پارلمانیشد

درخواست مجدد انجام اصالحات
قبل از انتخابات

دبیرکل عصائب اهلالحق عراق با اشاره به پیچیدگی اوضاع پس از استعفای
نمایندگان فراکسیون صدر ،خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد.
«قیس الخزعلی» ،دبیرکل جنبش عصائــب اهلالحق عراق تأکید کرد که
فرآیندسیاسیدراینکشورپسازاستعفاینمایندگانفراکسیونجریانالصدر
بهرهبری مقتدی الصدر پیچیدهترشده است.
بهگزارشالعهد،الخزعلیبامدادامروزشنبه درسخنرانیخوددردیدارباجمعیاز
مدیرانمراکزپژوهشیعراقگفت:فرآیندسیاسیاکنونوپسازنبودفراکسیون
الصدرپیچیدهترشدهاست،پسچگونهبایدانتظارتشکیلدولتراداشتهباشیم؟
وی اعالم کرد :نتیجه انتخابات در هر دو صورت شرایط خوبی را فراهم نکرده
است تا تشکیل دولت بهراحتی انجام شود و توافق بر سر انتخاب نخست وزیر
سخت است .الخزعلی بیان کرد :اقدام طبیعی ،توافق سیاسی بر سر برگزاری
مجددانتخاباتاستبهشرطآنکهقانونانتخاباتاصالحورأیالکترونیکیلغو
شود و تغییرات مهمی در کمیسیاریای عالی انتخاب صورت گیرد.
وی در ادامه افزود :این انتخابات باید شــامل شورای استانها نیز شود؛ چرا که
مشکلی در سطح استانها وجود دارد ،زیرا بهتنهایی هر کار بخواهد بدون وجود
هیچ نظارتی انجام میدهد .دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق تصریح کرد:
مردم بهدنبال آن هستند که قوه مجریه را خود انتخاب کنند و این قوه در برابر
آنها مسئول است .همه تقریب ًا متفق القول هستند که باید استانداران بهصورت
مستقیم از طریق انتخابات انتخاب شوند .الخزعلی تصریح کرد :دولت آتی باید
خدمتگزارباشدوازاولویتهایشارائهخدماتاساسیوتأمینفرصتهایشغلی
یا جایگزین آن باشد ،اقتصاد باید از اولویتهای دولت آتی باشد.
یادآور میشــود که اخیراً مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان
فراکسیونش در پارلمان خواست استعفا بدهند« .محمد الحلبوسی» ،رئیس
پارلمان عراق اســتعفای آنها را پذیرفت و نمایندگان جدید جای نمایندگان
جریان الصدر را گرفتند.

وبگاهانگلیسی:

آمریکا نمیتواند ایران را
به تسلیم وادار کند

یک وبگاه انگلیسی با اشاره به اینکه سیاست «فشار حداکثری» به شکلگیری
«مقاومت حداکثری» در ایران منجر شد نوشته واشنگتن نمیتواند ایران را به
تسلیم وادار کند.
وبــگاه” ”Justice Securityدر مطلبی با عنــوان «عقب راندن ایران از
آستانه هستهای شدن» با اشــاره به وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین ،نوشته
دولت«جوبایدن»،رئیسجمهورآمریکادرآستانهبحرانهستهایباایراناست.
دربخشیازاینتحلیلآمدهاست:تحریمهایگستردهدورانریاستجمهوری
ترامپ بعد از خروج از برجام نشــان داد که ایاالت متحده نمیتواند ایران را به
سادگی به تسلیم در برابر خواستههای خود مجبور کند.
پایگاه  Justice Securityیادآوری کرده سیاســت موســوم به «فشار
حداکثری» که دولت ترامپ بعد از خروج از برجام در سال  2018علیه ایران در
پیش گرفت سیاست «مقاومت حداکثری» از سوی تهران را به همراه داشت.
نگارنده اســتدالل میکند خروج یکجانبه آمریکا از برجام ،علیرغم پایبندی
ایران ،تاحدزیادیاهرمهایفشار دیپلماتیکیراکهواشنگتن زمانیازآنهابرای
افزایش فشارچندجانبه ضد ایران استفاده میکرد از بین برده است.
 Justice Securityبا بیان اینکه بازگشت به برجام بهترین راه برای حل
مناقشه هستهای با ایران اســت خطاب به دولت بایدن تصریح میکند :برای
بازگرداندن ایران از آستانه هستهای شدن به اقدامات شجاعانه نیاز است.
پایگاه انگلیسی در ادامه این تحلیل ،درباره مذاکرات وین  تأکید کرده است:
دولت بایدن برای دست یافتن به این هدف مسائل غیرهستهای را که به عنوان
مانع برای احیای توافق عمل کردهاند را از میان بردارد.

لبنان بار دیگر در بن بست سیاسی

بعدازانتخابدوبارهمیقاتیبهعنواننخستوزیرمکلفلبنانچندسناریوبرای
تشکیل دولت جدید این کشور و نیز چالشها و فرصتهایی که پیش رو دارد
مطرح میگردد.
به فاصله حدود یک ماه بعد از انتخابــات پارلمانی لبنان و تعیین نمایندگان و
رئیس مجلس این کشــور ،در جریان رایزنیهای الزامآوری که روز پنجشنبه
انجام شد «نجیب میقاتی» بار دیگر ماموریت تشکیل دولت در لبنان را بر عهده
گرفت .طبق قانون اساســی لبنان میقاتی تا تاریخ  31اکتبر یعنی پایان دوره
ریاستجمهوری«میشلعون»اینمنصبرابرعهدهخواهدداشتوتاآنزمان
کابینهفعلینجیبمیقاتیمیتواندبهعنواندولتپیشبردامور،کشورراادارهکند.
اما تجربه تشکیل دولت در لبنان طی دورههای گذشته و بنبستهای سیاسی
متعددی که این کشور گرفتار آن شده نشان میدهد هرگونه تعلل در تشکیل
کابینه به معنای تعمیق بحرانهای متعدد اقتصادی و مالی و اجتماعی و ...بوده
و حتی ممکن است در سطح امنیتی نیز چالشآفرین باشد .بنابراین به نفع همه
لبنانیهاستکهکابینهجدیدمیقاتیهرچهسریعترتشکیلگردد.

بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار میشود

نشست نمایندگان مجلس
با رئیس دستگاه قضا

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این هفته بررسی اولویتهای این
کمیســیون در اجالسیه سوم و جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضاییه
را در دستور کار دارند.

به گزارش خانه ملت نشست کمیســیون اجتماعی مجلس روزهای
یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه مورخ (پنجم ،ششم ،هفتم و
هشتم تیرماه) برگزار خواهد شد.
بنا به اعالم خانه ملت ،دســتورکار این کمیســیون در هفته جاری به
شرح زیر است:
بررسی اولویت های کمیسیون اجتماعی در اجالسیه سوم
جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضاییه
جلسه کمیته ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی
و شرکت های تابعه در محل این سازمان با حضور مدیرعامل تامین
اجتماعی ،مرکز پژوهش ها ،ســازمان بازرســی کل کشور و دیوان
محاسبات کشور
جلسهکمیتهتعاونباحضوربنیادتعاونناجا،بنیادتعاونارتش،بنیادتعاون
وزارت دفاع ،پشتیبانی نیروهای مسلح ،بنیاد تعاون سازمان بسیج ،معاون
تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس
جلســه کمیته زنان و خانواده به منظور بررسی اقدامات بعمل آمده در
راســتای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و اولویت
های پیشنهادی تخصیص بودجه با دعوت از دبیر ستاد ملی جمعیت و
وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،کشور و علوم ،تحقیقات و فناوری
جلسه کمیته موارد خاص به منظور بررسی طرح نقل و انتقال سوابق
بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی با حضور نمایندگان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مرکز پژوهش های مجلس ،دیوان
محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان اداری و استخدامی کشور،
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی
بازدید کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین از هلدینگ صبا

انرژی وابســته به صندوق بازنشستگی کشوری با حضور نمایندگان
این صندوق ،مرکز پژوهش های مجلس ،دیوان محاسبات و سازمان
بازرسی کل کشور
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد

تکمیل پازل ضد فساد سه قوه با ورود مجلس به تخلف واردات نهادههای دامی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه
رئیس دســتگاه قضا به طور واقعی طرح تحول
قضایی را مدنظر قرار داد ه است گفت :مجلس به
موضوع تخلفات یک شــرکت در جریان واردات
محموله نهادههای دامی به کشور در زمینه واردات
محموله نهادههای دامی ورود میکند.
معینالدین سعیدی در گفتوگو با میزان ،با اشاره
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای
پیگیری جدی تخلفات یک شــرکت در جریان
واردات محموله نهادههای دامی به کشور ،گفت:
نگاه بسیار خوبی میان دستگاههای اجرایی و قوه
قضاییه وجود دارد.
عضو کمیسیون کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی
مجلس با اشاره به نگاه کارشناسانه رئیس دستگاه
قضا به موضوعات مختلف اظهــار کرد :رئیس

دســتگاه قضا به طور واقعی طرح تحول قضایی
را مدنظر قرار دادهاند و طبیعت ًا این رویکرد وظیفه
قوه مقننه را خطیرتــر کرده تا نهایت همکاری و
همراهی را با قوه قضاییه داشته باشند.
وی تأکید کــرد :بنابراین مجلــس هم حتما به
موضوع تخلفات یک شــرکت در جریان واردات
محمولهای نهادههــای دامی ورود خواهد کرد
چرا که مواردی که از ســوی سازمان بازرسی به
ریاست قوه ارجاع و دستوراتی مبنی بر آن صادر
میشود ،حتما برای کمیسیونهای مجلس هم
مهم خواهد بود.
سعیدی با اشاره به مشــکالت در زمینه واردات
نهادههای دامی بیان کرد :اختصاص ارز ترجیحی
برای واردات نهادههای دامی مشکالتی را ایجاد
کرده متأسفانه منبع رانت و فساد شده بود.
عضو کمیسیون کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی

مجلس بیان کرد :مســلم ًا کمیسیون کشاورزی
مجلس موارد اولویتداری که توسط دستگاه قضا
مد نظر قرار میگیرد را به صورت ویژه مورد بررسی
قرار خواهد داد تا سره از ناسره مشخص شود.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای ۳
تیر ســال جاری در ادامه سلســله نشست های
تخصصــی قوه قضائیه که بــه موضوع حذف و
اصالح بسترهای فســاد زا اختصاص داشت با
اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور
پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهادههای
دامی اظهار کرد :انطور که سازمان بازرسی گزارش
داده ،تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعالم
ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در سامانه
بازارگاه ،اقدام به واریز وجه بــرای خرید کاال و
ترخیص و دریافت آن ظرف یــک تا چند هفته
بعد کردند در حالیکه اساســا نهادهای وارد کشور

نشــده بود و در نهایت هم هیچگونه کاالیی به
دست مردم نرسید.
رئیس عدلیه از ســازمان بازرســی خواست که
موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات
نهادههــای دامــی را با فوریــت و جدیت مورد
پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد:
اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کاال
به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین
تخلف شده باشد موضوعی بســیار مهم و قابل
پیگیری است.
رئیس دســتگاه قضا خاطرنشــان کرد :موارد
اینچنینی زمینهساز فســادهای بعدی و متعدد
و ایجــاد پروندههای کثیرالشــاکی میشــود
و گرفتاریهــا و مشــکالت بســیار زیادی را
هم بــرای مــردم و هم بــرای دســتگاه قضا
به وجود میآورد.

ششم تیر ،بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع مجلس

طرح استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع مجلس بررسی میشود
براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،روز
دوشنبه( ۶تیر ماه) درخواست استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده
 ۲۲۱قانون آئیننامه داخلی مجلس با حضور نمایندگان استیضاحکننده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بررسی میشود.

براساس این گزارش رایگیری طرح مدیریت دادهها و اطالعات ملی
دستورکار روز سهشنبه( ۷تیر ماه) کمیسیون صنایع و معادن است.
بنا به اعــام خانه ملت ،همچنین رایگیری بــرای انتخاب  ۷نفر از
اعضای کمیســیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی
به طرح تاسیس شبکه ملی توسعه فناوری حوزه انرژی ،آب و محیط

زیســت دیگر دستورکار اعضای کمیســیون صنایع و معادن در روز
سهشنبه است .براساس این گزارش اعضای کمیته صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته جاری به بررسی
طرح اصالح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور
مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط میپردازد.

درخواست رئیس جمهور از مردم
برای رعایت نکات بهداشتی بمنظور تثبیت وضعیت کرونا

رئیسجمهــور بــا قدردانی از تــاش و از جان
گذشتگی پزشکان ،پرســتاران و سایر اعضای
کادر درمان بر رعایت نکات بهداشتی برای تثبیت
وضعیت کرونا تأکید کرد.
خبرگــزاری میــزان – بنا بــه اعــام پایگاه
اطالع رســانی ریاســت جمهــوری ،آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی در جلســه امروز ستاد ملی
مقابله با کرونا با اشــاره به کاهــش آمار ابتال و
فوتیهای ناشــی از شــیوع ویروس کووید،۱۹
از تالشهــا و زحمــات کادر درمــان در طول
دو ســال اخیر قدردانی کــرد و اقدامــات آنها
در صیانت از جــان مــردم را امیدآفرین خواند.
رئیس جمهور گفت :اگر امروز شــاهد وضعیت
متفاوتی به لحاظ شــیوع کرونا در کشــورمان
نسبت به برخی کشورهای دیگر جهان هستیم
و در دل مردم از بابت بازگشــایی کسب و کارها
و مراکز آموزشــی امیــد به وجود آمــده ،این از
لطــف خداوند و ثمــره ایثار و تــاش بیوقفه
پزشــکان و پرســتاران و کادر درمان اســت.
آیتاهلل رئیســی تســریع در پرداخــت حقوق

و مطالبــات بیمارســتانها و کادر درمــان را
جلوه عملی قدردانی از پزشــکان و پرســتاران
زحمتکش کشــور دانســت و از وزیر بهداشت
خواســت این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

رئیــس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش
با اشاره به ســیر نزولی کاهش ابتال و خسارات
جانی ناشــی از کرونا تاکید کــرد :اینکه میزان
ابتــا به بیمــاری کاهــش یافتــه و در برخی

روزهــا به لطــف خدا حتــی یک مــورد فوتی
هــم نداشــتیم ،نبایــد ســبب عادیانگاری
نســبت به رعایــت اصول بهداشــتی شــود.
آیتاهلل رئیســی بر همین اســاس از آحاد مردم
خواست که در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن
عمومی پرتردد و پر ازدحام و همچنین وســایل
نقلیه ،همچون گذشته دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
رئیس جمهور اســتمرار اطالعرسانی و آموزش
دربــاره بیمــاری کرونــا و هشــدارهای الزم
بــرای پیشــگیری از آن را امــری ضــروری
دانســت و گفت :آموزش عمومــی درباره یک
بیماری مســری مثل کرونا ،مسئلهای مقطعی
و محدود بــه زمــان و مکان خاصی نیســت.
آیتاهلل رئیســی گفت :بحمداهلل امروز شــرایط
نسبت به گذشته بســیار متفاوت شده ،اما رسانه
ملی و مســئوالن دانشــگاههای علوم پزشکی
و وزارت بهداشــت همواره به مسئله آموزش و
هشدار به موقع نســبت به شیوع بیماری اهتمام
داشته باشــند تا زمینه اوجگیری مجدد بیماری
به وجود نیاید.

در نشست مشترک خبری صورت گرفت

تاکید وزیر خارجه کشورمان و نماینده اتحادیه اروپا بر ادامه مذاکرات رفع تحریمها

نشستخبریمشترک «حسینامیرعبداللهیان»،وزیرخارجهکشورمان
و «جوزپ بورل» ،مسئول نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی
اتحادیه اروپا در وزارت امور خارجه بعدازظهر دیروز برگزار شد.

در این نشست دو طرف در خصوص مناسبات دوجانبه ،برخی موضوعات
منطقهایوبینالمللیوهمچنینآخرینوضعیتمذاکراترفعتحریمها
بحث و تبادل کردند .امیرعبداللهیان درباره روابط با قاره اروپا گفت :سطح
روابطوبهویژهمناسباتتجاریدوطرفدرطرازظرفیتهایموجودبین
جمهوری اسالمی ایران و یکایک کشورها نیست و ما امیدوار هستیم در
پی روابط دو جانبه و گفتوگوهای دوجانبهای که با هر یک از کشورهای
اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفتوگوها و توافقاتی که با همکارم
جناب آقای بورل روز جاری داشــتیم شاهد توسعه و پیشرفت مناسبات
باشیم .وی درباره مذاکرات درباره لغو تحریمها گفت :آقای بورل چندی

پیشازمندرتماستلفنیخواستندکهچگونهمیتوانیمبنبستوتوقفی
که بعد از صدور قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاصل شده کار را
دنبال کنیم و از این بن بست خارج شویم که من به ایشان گفتم جمهوری
اسالمیایرانهمیشهازمسیردیپلماسیومذاکرهعزتمندالبتهمبتنیبر
نتیجهاستقبالمیکندوازشمادعوتمیکنمکهسفریرابهتهرانداشته
باشیدتاازنزدیکهمهابعادمسئلهرایکباردیگرباحضورتیمهایمشترک
مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دنبال بکنیم .در
پیاینگفتوگومامیزبانآقایبورل وآقایموراهستیم.گفتوگوهای
مفصل ،عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات جمهوری اسالمی ایران
داشتیم.تاکیدکردیمکهاوالماآمادگیداریمکهدرروزهایآیندهمذاکرات
ازسربگیریم،ثانیاآنچهکهبرایایرانمهماستنفعکاملاقتصادیایران
از توافقی است که در سال  2015حاصل شده و هر موضوعی که بتواند
نفع کامل اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار بدهد ،از نطر دولت آقای رئیسی

و ایران قابل قبول نیست .ما سعی میکنیم بر مشکالت و نقاط افتراقی
که وجود دارد در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد
بر طرف کنیم .امیدوار هستیم به طور مشخص طرف آمریکایی این بار
واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی
توافق اقدامات مسئوالنه و متعهدانهای را انجام بدهد.
جوزف بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم در این نشست
خبری گفت :سفر من به تهران یک هدف اصلی دارد و آن این است که
بن بست در مذاکرات را از بین ببریم و تنشها را درباره مذاکرات برجام کم
کنم .قرار است مذاکرات را در روزهای آینده از سر بگیریم .سه ماه گذشته
است و باید کار را تسریع کنیم ،خیلی خوشحالم بابت این تصمیم که در
تهران و واشنگتن گرفته شده است.
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاهمچنینگفت:قراراستبعدازسفر
من به تهران مذاکره ادامه یابد.

خبر

طرحمجلسبرایتعیینتکلیفبیمه
 ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی
عضوهیئترئیسهکمیسیوناجتماعیمجلسازتعیینتکلیفبیمه۸۰۰
هزار کارگر ساختمانی با طرح مجلس تا پایان سال خبر داد.
کیومرث سرمدی واله عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی در تشــریح آخرین وضعیت طرح تعیین تکلیف بیمه
کارگران ســاختمانی و فصلی،گفت:کلیات این طرح در جلسه علنی به
تصویب رســید و طرح جهت بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی به
عنوانکمیسیونتخصصیارجاعشد.
وی افزود :پس از ارجاع طرح ســاماندهی بیمه کارگران ساختمانی به
کمیسیونبهدلیلوجودطرحهاولوایحیکهدردستورکارکمیسیونقرار
دارد ،رسیدگی به این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس بیان کرد :متاسفانه
بسیاری از این کارگران یا بیمه ندارند یا اگر بیمه دارند حق البیمه آنها به
صورت ناقص واریز شده که عمال فایدهای برای آنها ندارد که در این طرح
نمایندگان ،برای حل این معضالت راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
ســرمدی با بیان اینکه در حال حاضر  800هزار کارگر ساختمانی از نظر
بیمهایبالتکلیفهستند،افزود:باتصویبواجراییشدناینطرححدود
2میلیونکارگرساختمانیوفصلیازلحاظبیمهایتعیینتکلیفمیشوند.
وی با بیان اینکه بار مالی برای اجرای این طح در نظر گرفته شده است،
گفت :بخشی از حق بیمه توسط کارفرمایان و بخش دیگر از سوی خود
کارگران پرداخت خواهد شد.
نماینده اســدآباد در مجلس درباره زمان اجرایی شدن این طرح و تعیین
تکلیفبیمهکارگرانفصلیوساختمانی،گفت:باتوجهبهاهمیتموضوع
احتماال کار بررسی این طرح به زودی در کمیسیون تمام و برای بررسی
به جلسه علنی ارجاع خواهد شد و تصور میکنم با ارسال طرح به شورای
نگهبانوطیشدنروندتبدیلشدنطرحبهقانون،اینطرحپیشازپایان
سالاجراییووضعیتبیمهکارگرانساختمانیسروسامانخواهدیافت.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران نیروگاه هستهای میسازد

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امسال یک نیروگاه ۳۶۰مگاواتی
تمام ایرانی را طراحی میکنیم گفت :با استفاده از ظرفیت ملی ،ساخت
نیروگاه تمام ایرانی را هدفگذاری کردهایم تا بتوانیم کشــور را در زمره
صاحبان این صنعت قرار دهیم.
بنابهاعالمپایگاهاطالعرسانیسازمانانرژیاتمیایران،محمداسالمی
درجریانسفربهبوشهروبازدیدازرونداجراییوپیشرفتساختواحدهای
۲و ۳نیروگاهاتمیبوشهراظهارکرد:باتوجهبهحمایتهایرییسجمهور
و تامین اعتبار صورت گرفته امیدوارم بتوانیم در مسیر پیشرفت طرحهای
جدید نیروگاههای۲و ۳بوشهر گامهای مهمی برداریم.
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمــی درباره بتنریزی
واحدهای شماره ۲و ۳نیروگاه اتمی بوشهر گفت :شب گذشته بتنریزی
دیواره راکتور واحد شماره ۲آغاز و بخشی از پیشرفت عملیات عمرانی این
واحدانجامشدودراینلحظهقراراستتحکیمبسترساختمانهایجانبی
واحدهای ۲و ۳نیروگاه اتمی بوشهر انجام شود.
ویادامهداد:درمرحلهبعدقراراستسپرکوبیباهدفآمادهسازیسایتبه
منظوراحداثواحدهاوتاسیساتیکهقراراستاجراییشودراانجامدهیم.
اسالمی بیان کرد :موضوع حائز اهمیت این است که از این به بعد و با توجه
به ارادهای که اکنون در دولت وجــود دارد و با برنامهریزیهای صورت
گرفته ،تمام بخشهایی که مقرر شــده در پروژه فعال شود را به صورت
همزمان و با همدیگــر فعال کنیم تا راندمان و بهرهوری را در این بخش
افزایش و ارتقاء دهیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد :تالش میکنیم تاخیری بهپروژه تحمیل
نشــود تا بتوانیم با ســرعت باالتری امور را دنبال کرده و این طرح را به
نتیجهبرسانیم.
وی تصریح کرد :امروز شاهدیم که همه به صورت فوقالعاده شتابان برای
توسعهنیروگاههایاتمیدرحالحرکتهستندزیراباتوسعهایننیروگاهها
میتوان برق و انرژی پایدار تولید کرد.
ویتوضیحداد:درنیروگاهشمارهیکبهصورتثابتحدود ۱۰۰۰مگاوات
برقتولیدمیشودکهبهصورتپیوستهوبافرکانسثابتاینبرقتولیدی
به شبکه تزریق میشود و این مساله برای وزارت نیرو ایران و همچنین
وزارت انرژی کشورهای جهان بسیار کارساز خواهد بود زیرا برق تولیدی
میتواند به صورت همیشگی در شبکه وجود داشته باشد.
اسالمی توضیح داد :باید توجه داشت سایر نیروگاهها متاثر از شرایط آب و
هواییدچارکاهشظرفیتمیشوندوراندمانخودراازدستمیدهنداما
نیروگاههایاتمیعالوهبرنداشتنهیچآالینگی؛دارایعمربهرهبرداری
باالتر و حداقل ۲برابری نسبت به سایر نیروگاهها هستند.
معاون رییس جمهور اظهار کرد :تولید برق در این نیروگاهها پایدار بوده و
نقصانی در روند تولید آن مشاهده نمیشود.
وی تاکید کرد :امروز تولید برق هستهای مورد استقبال واقع شده و ما نیز
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات مکرر ایشان در طول
سالیان و همچنین در ماههای اخیر؛ تولید  ۱۰هزار مگاوات برق جدید را
به صورت کمی هدفگذاری کردهایم و این مهم در دستور کار قرار گرفته
و باید توجه داشــت این طرح غیر از تولید  ۲هزار مگاوات برقی است که
اکنون عملیات اجرایی آن در دست اجرا بوده و روند آن قابل مشاهده است
و این موارد کمک میکند تا گام بزرگی در توســعه این قبیل طرحها و
برنامههابرداریم.
اسالمی عنوان کرد :همچنین امســال کار متفاوتی را آغاز کردهایم به
طوریکه یک نیروگاه  ۳۶۰مگاواتی تمام ایرانی را طراحی میکنیم که
مقرر شده بود برای ساخت آن با کشورهای خارجی همکاری شود و امروز
این هدف را به صورت قاطعانه تغییر دادهایم و با استفاده از ظرفیت ملی،
ساخت نیروگاه تمام ایرانی را هدفگذاری کردهایم تا بتوانیم کشور را در
زمره صاحبان این صنعت قرار دهیم.
وی تصریح کرد :از تمام سازندگان ،صاحبان صنایع بزرگ و شرکتهای
داخلی دانشبنیان دعوت میکنم تا به این پروژه ملحق شــوند و کمک
کنندتابرگ زرینی را بهنام ملت ایراندرتاریخثبتکنیم زیرابا اینکارتراز
کشور از نظر تکنولوژی و صنعتی به تراز هستهای تبدیل خواهد شد و در
نتیجهمیتوانیمدرزمرهکشورهایپیشروودرترازهستهایقراربگیریم.
ب شیرینکن
مطالبه به حق مردم برای تاسیس آ 
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره تولید و تاسیس آ 
ب
شــیرینکن در نیروگاههای اتمی گفت :یکی از مطالبات دیرینه مردم
عزیر بوشهر ،آب شیرینکن بوده و از نیروگاه اتمی این موضوع را مطالبه
کردهاند و در سفر اخیر رییس جمهور به استان بوشهر خواهش کردیم که
این مساله حتما به سازمان انرژی اتمی ایران ابالغ شود زیرا در سالهای
گذشته این مهم به صورت مطالبه مردمی مطرح شده اما در برنامه این
سازمان قرار نگرفته بود و باید توجه داشت ما ظرفیت۱۰هزار متر مکعبی
در درون نیروگاه داریم که مصارف داخلی را تامین میکند و اکنون ۵هزار
واحد آن فعال بوده و ۵هزار متر واحد در دست تعمیر و بازسازی است.
ویخاطرنشانکرد:خوشبختانهظرفیتتولید ۷۰هزارمترمکعبیازسوی
رییسجمهورتاییدشدواینمهمبهسازمانانرژیاتمیایرانابالغشدهو
مااقدامبهطراحیخواهیمکردتاعلمیاتاجراییاینطرحبهمحضتعیین
پیمانکار ،آغاز شود .اسالمی بیان کرد :امیدوارم مطالبه دیرینه مردم عزیز
استان بوشهر محقق شود و ما بیش از این بدهکار و شرمنده مردم صبور
این استان نشویم زیرا معتقدیم این طرح مطالبه به حقی است و انشااهلل
حتی زودتر از زمانبندی  ۲ساله در نظر گرفته شده این طرح اجرایی و به
ثمر برسد .گفتنی است رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان سفر به
استانبوشهرازنزدیکدرجریانرونداجراییوپیشرفتساختواحدهای
۲و ۳نیروگاه اتمی بوشهر قرار گرفت و از فعالیتهای عمرانی و پیشرفت
عملیاتی واحدهای جدید این نیروگاه بازدید کرد.

