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ردپای داور و بازیکن درماجرای شرطبندی!
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توضیحات یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست؛

چه شد که «مازوت»
نفس تهرانیها را گرفت؟

گزارش «امتیاز» از وضعیت شهرکسازی در دل طبیعت؛
ماراتن ویالسازی در حومه
تهران چه زمانی تمام میشود؟

یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست می گوید
وزارت نفت و نیرو بدون توجه به هشدارها و پیشنهادهای این
سازمان ،به راحتترین کار دست زدهاند .مازوت تولیدی از
پاالیشگاه ها را به نیروگاههای برق حرارتی می دهند تا بسوزد
و دود آن به ریه شهروندان برود .ماجرای سوزاندن مازوت و
آلودگی هوای این روزها در کشور ،موضوع تازه ای نیست ولی
برای اولین بار است مسئوالن سازمان محیط زیست بدون
پرده پوشی می گویند وزارت نفت و نیرو بی توجه به هشدارها
و پیشنهادهای این سازمان ،مازوت را در نیروگاه های تولید
برق حرارتی می سوزانند و باعث آلودگی هوا می شوند/...ص2

درخواست وزیر جهاد از رزم حسینی؛

واردات موز منوط به
صادرات سیب شود

طرح /روزنامه امتیاز

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به علیرضا رزم
حسینی ،وزیر صمت خواستار این شد که مجوز واردات
موز منوط به صادرات سیب شود .وزیر جهاد کشاورزی در
نامهای به علیرضا رزم حسینی ،وزیر صمت خواستار منوط
شدن واردات موز در ازای صادرات سیب درختی شد .در
متن این نامه آمده است :با توجه به حجم سیب تولیدی در
سالجاری و امکان کسب سهم بزرگتری از بازارهای هدف این
محصول ،خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای بند ()۵
یادداشت ذیل فصل هشتم کتاب مقررات صادرات و واردات،
مجوز واردات موز منوط به صادرات سیب شود.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد؛

خبر
وزیر صمت:

 ۴میلیون تن کاال مراحل
ترخیص را طی میکنند

وزیر صمت گفت :بیش از ۱۶میلیون
تن کاالهای اساسی وارد کشور شده و ۴
میلیون تن کاال هم مراحل ترخیص را
طی میکنند.
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت
در نشست ستاد تنظیم بازار تامین
کا الهای مورد نیاز مردم و ترخیص
کا الها را  ۲برنامه مهم جلسات ستاد
برشمرد و گفت :همواره تالشمان بر
این است تا کاالی مورد نیاز مردم
به موقع تامین شود و نگاهمان
به افزایش تولید داخل و واردات
کا الهای ضروری است.
او ادامه داد :برابر گزارشهای
مطروحه گمرک تاکنون  ۱۶میلیون تن
کاالی اساسی وارد کشور شده است و
با همکاری گمرک و وزارت اقتصاد قرار
است برنامه ترخیص کاالها به کشور را
روانتر کنیم.
رزم حسینی افزود :براساس
گزارش سازمان بنادر کشور بیش از
 ۴میلیون تن کاال در انبارهای بنادر
کشور وجود دارند و همواره در تالشیم
تا مواد اولیه کارخانجات را که تاثیر
اساسی بر عرضه کاالها دارند ،به موقع
تامین کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد:
برخی از افزایش قیمتها به خاطر
پایهای است که در بورس ایجاد شده
است .بورس در شرایط صلح یکی از
ابزارهای مهم در تنظیم کاال است اما
اکنون الزم است شرایط ویژهای برای
عرضه کاال به خصوص در حوزه فوالد و
پتروشیمی در بورس ایجاد شود.
او افزود :بررسی قیمت  ۱۰۰قلم
کاال در دستور کار ستاد تنظیم بازار
است که  ۴۰قلم آن از ثبات نسبی
برخوردار هستند و  ۶۰قلم دیگر از
لحاظ قیمت و عرضه نوسان قیمتی
دارند.
وزیر صمت با تاکید بر لزوم
هماهنگ شدن دستگاهها در اجرای
اهداف سامانه جامع تجارت بیان کرد:
باید تمام دستگاهها در راستای اجرای
مصوبات سامانه جامع تجارت گام بردارند
و بدیهی است برابر مصوباتی که از سوی
دولت ابالغ شده ،باید دستگاههای
مسئول به سامانه متصل شوند تا شاهد
مشکالت در این بخش نباشیم.
او با بیان اینکه باید بازه زمانی
رسوب کاالها در گمرکات به حداقل
برسد ،گفت :براساس مصوبات مجددا
تاکید و از رئیس کل گمرک تقاضا دارم
نسبت به تسریع در ترخیص کاالها اقدام
کنند.

کاهش اعتیاد با استفاده از ظرفیت فرهنگ ،هنر و رسانه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نقش
و تاثیر فرهنگ ،هنر و رسانه در کاهش آسیبهای
اجتماعی ،تاکید کرد :فرهنگ ،هنر و رسانه بهویژه
فضای مجازی نقش موثری در کاهش اعتیاد از جمله
پیشگیری ،مقابله و درمان آن دارد.
سیدعباس صالحی درنشست هم اندیشی همکاری
در طرح جامع یاریگران زندگی با حضور دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،افزود :در دو سال اخیر اقدامات
مناسبی در حوزه بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفته و خط
های اتصالی خوبی بین فضای فرهنگ ،هنر و رسانه با
فضای توسعه اجتماعی و مقابله با آسیب های اجتماعی
ایجاد شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :شورای
اجتماعی این وزارتخانه در این بازه زمانی و با حضور
خانم داداندیش اقدامات مناسبی در حوزه آسیب های
اجتماعی داشته است که چگونه می توانیم این موضوع
از جمله مبارزه با اعتیاد را از لحاظ رویکردی و برنامه
ای با فضای این وزارتخانه نزدیک تر کنیم.
وی افزود :در بخش محتوایی هم اقداماتی در این
زمینه انجام شده و توجه به موضوع مواد مخدر هم در
تولیدات محتوایی از جمله این اقدامات است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه
تاکید کرد :باید در حوزه ایده ها و قالب ها به نوآوری
توجه داشته باشیم و هماهنگی و هم افزایی های
بیشتری در بودجه  ۱۴۰۰در این زمینه داشته باشیم.
وی در عین حال افزود :اینکه چگونه می شود
هماهنگی و هم افزایی مربوط به حوزه فرهنگ ،هنر و
رسانه را ارتقا داد و نقش مرجعیتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی را
روشن تر کرد ،حائز اهمیت است.
صالحی گفت :در حوزه درمان ،مقابله و پیشگیری
اعتیاد ،فرهنگ ،هنر و رسانه بویژه فضای مجازی نقش
وسیعی دارد و ظرفیت هایی در رسانه وجود دارد که
می توانیم این ظرفیت ها را به فعلیت تبدیل کنیم

ها در همه حوزه های به ویژه حوزه پیشگیری اتفاقات
خوبی صورت گرفته و مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در این زمینه در حال شکل گیری است.
مومنی ادامه داد :امیدوارم در سال های آینده هم
تفاهم نامه هایی که این ستاد با دیگر سازمان ها و
نهادها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله
کاهش اعتیاد منعقد می کند با محوریت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی باشد و نظرات کارشناسی کارشناسان
در این حوزه ها دریافت شود.
اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در سه حوزه
مقابله ،درمان و پیشگیری

و در بخش هماهنگی و هم افزایی و مرجعیت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه بیشتر و آن را به نظام
استقرار برسانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین به جامعه
هدف در این حوزه هم اشاره کرد و ادامه داد :باید در
این بخش با توجه به اولویت های ستاد مبارزه با مواد
مخدر کارها و اقداماتی که در نظر داریم انجام شود
را روشن کنیم و رویکردهای مشترک وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای
همکاری های مشترک مشخص شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم به ظرفیت رسانه های
خارجی در کشور اشاره کرد و گفت :ستاد مبارزه با مواد
مخدر باید تعریفی از سوژه های مورد توجه مخاطب
های خارجی در این حوزه بدهد تا با توجه به اینکه
از نظر مخاطب خارجی چه اقدامی به عنوان ابتکار
محسوب می شود ،اقداماتی صورت بگیرد و معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه
می تواند همکاری های الزم با ستاد مبارزه با مواد
مخدر را داشته باشد.
صالحی افزود :برای همکاری با جشنواره طرح
یاریگران زندگی هم ظرفیت های رسانه ای با هدف

معرفی آن در حوزه بین الملل وجود دارد و سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در این زمینه می تواند
همکاری های الزم با ستاد مبارزه با مواد مخدر را
داشته باشد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد:
حوزه های استانی را هم برای همکاری و کمک در
این زمینه می توان فعال کرد و در حوزه فضای مجازی
هم اقدامات بسیاری در حال انجام است و می توان
همکاری های مشترک میان ستاد مبارزه با مواد مخدر
و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد کرد.
قدردانی از تعامل خوب وزارت فرهنگ با ستاد
مبارزه با مواد مخدر

در این نشست دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
با تشکر از تعامل های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با این ستاد گفت :در دو سال گذشته در حوزه همکاری
های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد مبارزه با
مواد مخدر همکاری ها و تحوالت خوبی صورت گرفته
و ریل گذاری و گام های مناسبی در این زمینه برداشته
شده است.
اسکندر مومنی تصریح کرد :با توجه به این همکاری

وی با اشاره به بخشی از اقدامات این ستاد ،افزود:
ستاد مبارزه با مواد مخدر در سه حوزه مقابله ،درمان
و پیشگیری برخی اقدامات کوتاه مدت و میان مدت را
انجام داده که تقریبا به نتیجه رسیده است.
دبیرکل مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :یکی دیگر
از اقدامات این ستاد راه اندازی اردوگاه ها و مراکز
نگهداری است که در دو سال گذشته  ۱۰مرکز با توجه
به آخرین روش های درمانی و کارآموزی راه اندازی
شده است .در حوزه درمان هم دستاوردهای خوبی
داشته ایم و همکاری هایی در این زمینه با وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داریم.
در حوزه مبارزه با مواد مخدر پیشگیری مهمترین
و راه اصلی

وی تاکید کرد :در حوزه مبارزه با مواد مخدر
معتقدم پیشگیری مهمترین و راه اصلی در این زمینه
است و اقدامات راهبردی در این بخش صورت بگیرد تا
با کاهش اعتیاد و آسیب های اجتماعی مواجه شویم.
بنابراین فرهنگ و هنر و رسانه به دلیل تاثیرگذاری
نقش موثری در این زمینه می تواند داشته باشد.
مومنی ادامه داد :در این حوزه باید اهداف خود را با
توجه به جامعه هدف که شامل دو گروه جامعه در معرض
و جامعه عموم مردم می شود را مشخص و برای آن ها
تولید محتوا داشته باشیم و اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه می
توانند نقش موثری در این بخش داشته باشند.

توسط استاندار کرمان آغاز شد؛

عملیات اجرایی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی فوالد بافت

همزمان با بازدید علی زینی وند استاندار کرمان از کارخانه احیا استیل
فوالد بافت ،کلنگ احداث مجتمع خدماتی رفاهی فوالد بافت با مساحت
 ۵۴هزار مترمربع به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،در مجتمع خدماتی
رفاهی فوالد بافت امکاناتی همچون پمپ بنزین ،گاز  ،CNGگازوییل،
رستوران و مشاغل مختلف از جمله نانوایی ،خشکشویی و  ...پیش بینی
شده است.
مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت در این زمینه گفت :مجتمع
خدماتی رفاهی که در جنب شرکت احیا استیل فوالد بافت احداث می
شود ،توسط گروه مالی گردشگری در قالب شرکتی تحت عنوان « پارس
زیگورات بافت» با سهامداری شرکت پارس زیگورات و مجتمع فوالد بافت
ایجاد خواهد شد.
سورنا زمانیان افزود :عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی آغاز شده
و طبق برنامه ریزیها ،قرار است مجتمع یاد شده در مدت  16ماه احداث

شود.
وی با اشاره به بازدید استاندار کرمان از مجتمع فوالد بافت گفت :در
جریان این بازدید ،مسایل و مشکالت فاز  2کارخانه احیا استیل فوالد بافت
مطرح شد که استاندار برای رفع مشکالت که مرتبط با بعضی از ادارات
محلی و استانی بود ،دستورات مساعد صادر کرد.
زمانیان افزود :از دیگر مسایل مطرح شده با استاندار کرمان ،موضوع
تامین مسکن کارکنان و کارگران فوالد بافت بود که در این خصوص بر
اساس دستورات صادره از سوی استاندار ،هماهنگی های الزم با دستگاه
مربوطه انجام شد .این گزارش حاکیست :مجوز فاز  2فوالد بافت ،از
فوالدسازی به احداث  2واحد شامل کارخانه گندله سازی با ظرفیت 2.5
میلیون تن و کارخانه احیا مستقیم برای تولید  800هزار تن آهن اسفنجی
جدید ،صادر و ابالغ شده است .پیش بینی می شود فاز  2مجتمع تا پایان
سال  1401به بهرهبرداری برسد.
کارخانه احیا استیل فوالد بافت ،بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی

بزرگ منطقه در سطح سه شهرستان بافت ،رابر و ارزوئیه است که در سال
رونق تولید( )۹۸افتتاح شد.

خبر
تاکید رییس جمهور بر الکترونیکی
شدن خدمات بخش سالمت

روحانی رییس جمهور تصریح
کرد که تا  ۲۰اسفند خدماتی که در
بخش سالمت ارایه می شود به صورت
الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم
در رفاه بیشتری قرار بگیرند.
والمسلمین
حجتاالسالم
حسن روحانی در جلسه شورای
فناوری اطالعات با بیان اینکه یکی
از مسائل مورد اهتمام دولت این
بوده که مردم بدون زحمت سفر و
بدون مراجعه به دستگا هها خدمات
دریافت کنند ،اظهار کرد :سالمت
برای مردم حائز اهمیت است .در
این دور های که شاهد ابتال به کرونا
بودیم ،جایگاه سالمت بیشتر روشن
شد .امروز بحث این است که مردم
خدمات مربوط به سالمت را در
فرایند دولت الکترونیک با یک کارت
و یا شماره ملی دریافت کنند.
وی افزود :حتی موضوع نسخهپیچی
و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و
بیمهگذاران در چه مواردی باید وارد
عمل شود و چه هزینههایی را متقبل
شوند ،همگی باید الکترونیکی شود.
روحانی تأکید کرد :با الکترونیکی
شدن بخش سالمت ،هم مردم در
رفاه قرار میگیرند و هم مراکز درمانی
راحتتر خدمت را ارائه میکنند و هم
پول را راحتتر دریافت میکنند.
رییس جمهوری ادامه داد :در بخش
سالمت همه اقداماتی که الزم است ،باید تا
پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰
اسفند خدماتی که در بخش سالمت ارایه می
شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود
تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

علی کریمی :کاندیدای پست
ریاست فدراسیون فوتبال میشوم

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران
اعالم کرد قصد دارد برای پست ریاست
فدراسیون فوتبال در انتخابات این
فدراسیون شرکت کند .علی کریمی با
انتشار پستی در صفحه شخصی خود ،از
تصمیمش برای کاندیداتوری پست ریاست
فدراسیون فوتبال خبر داد .او در این پست
آورده است :میخواهم همچنان کنار مردم
سرزمینم باشم و برای سربلندی دوباره
فوتبال ایران ،به عنوان کاندیدا در پست
ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات
شرکت کنم .وی ادامه داد :تغییرات اساسی
از سوی فیفا و  AFCدر اساسنامه شکل
گرفته و حاال فوتبالیها راحتتر میتوانند
وارد عرصه انتخابات شوند و من امیدوارم
در روز  ۱۰اسفند فوتبال عزیزمان ایران،
یک روز پاک و عاری از هرگونه زد و
بندهای ناسالم را تجربه کند.

