اخبار
ساخت فاز جدیدی از ستاره
خلیجفارس در راه است

فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء ،از ایرانیسازی ۷۰
درصد تجهیزات پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
و برخ��ی از فازهای پارس جنوب��ی خبر داد.
ب��ه گزارش مهر به نقل از خانه ملت ،س��عید
محمد با اش��اره به آخرین اقدامات قرارگاه در
حوزه صنایع پتروشیمی ،گفت :اکنون در حال
توافق با وزارت نفت برای احداث فاز جدیدی
در پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس
هس��تیم و در صورت توافق ب��ا وزارت نفت،
برنامهریزی  ۱۰۰درصدی برای ایرانیزه کردن
ساخت و به کارگیری تجهیزات داریم.فرمانده
ق��رارگاه خاتم با بیان اینکه این قرارگاه تولید
محصوالت پتروشیمی را در جایگاه پیمانکار
بر عه��ده دارد ،افزود :از آنجا که ما س��ازنده
پ��روژه ب��وده و قطعه تهی��ه میکنیم پس از
تحریمها کارفرمایان قبول کردند به س��مت
س��ازندگان ایرانی برون��د ،به همین دلیل ۷۰
درص��د تجهیزات پاالیش��گاه میعانات گازی
س��تاره خلیج فارس و فازهای مجتمع گازی
پ��ارس جنوبی (که ق��رارگاه اجرای��ی کرده)
ایرانیسازی شده است.
 ١٢استان کشور وارد منطقه قرمز
مصرف برق شدند

مدی��رکل نظ��ارت بر توزی��ع توانی��ر گفت:
ساعتهای پرفشاری را در مدیریت پیک برق
پشت سر میگذاریم ،به طوری که اکنون ۱۲
استان در منطقه قرمز قرار دارند.به گزارش مهر
به نقل از وزارت نیرو ،مس��عود صادقی با بیان
این که امروز میانگین دمای هوا نسبت به روز
گذشته یک درجه گرمتر شده است ،گفت :این
افزای��ش دما ،باعث باال رفتن مصرف برق در
کشور شده است به طوری که هم اکنون ۱۲
استان کشور در منطقه قرمز قرار دارند.صادقی
با بیان اینکه خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،فارس ،بوش��هر ،هرمزگان ،لرستان،
کرمانشاه ،کردستان ،استان تهران ،آذربایجان
شرقی ،اردبیل و کالنشهر اهواز و منطقه غرب
مازندران هم اکنون به دلیل افزایش مصرف در
منطقه قرمز قرار دارند.وی از هموطنان ساکن
در این مناطق خواس��ت ک��ه از طریق تنظیم
درجه کولرهای گازی روی  ۲۴درجه و استفاده
از دور کند کولرهای آبی با پرسنل صنعت برق
برای پایدار ماندن ش��بکه و جلوگیری از بروز
مشکالت احتمالی همکاری کنند .هم اکنون
همکاران ما در مرکز پایش صنعت برق و نیز
در سراسر شرکتها ،در حال مدیریت شرایط
کنونی هستند ،اما همچنان نیازمند همکاری
مشترکانهستیم.
بریتیش ایرویز کل ناوگان بوئینگ
 ۷۴۷خود را زمینگیر کرد

بزرگترین اوپراتور بوئین��گ  ۷۴۷در جهان،
بریتی��ش ایرویز ،اع�لام کرد ک��ه دیگر از
ای��ن هواپیمای س��مبلیک و ب��ه یادماندنی
اس��تفاده نخواه��د کرد .به گ��زارش مهر به
نقل از راشاتودی ،بزرگترین اوپراتور بوئینگ
 ۷۴۷در جه��ان ،بریتیش ایرویز ،اعالم کرد
که دیگ��ر از این هواپیمای س��مبلیک و به
یادماندن��ی اس��تفاده نخواهد ک��رد .این در
حال��ی اتفاق میافت��د که با پاندم��ی کرونا
صنع��ت هوانوردی به ش��دت آس��یب دیده
است.این هواپیمایی در بیانیهای اعالم کرد:
دیگ��ر امکان ای��ن وجود ن��دارد که «ملکه
آس��مانها» (لقب بوئینگ  )۷۴۷دیگر هیچ
پرواز مسافریای برای بریتیشایرویز انجام
دهد .او ادامه داد :این تصمیم از همین حاال
الزماالجرا اس��ت.طبق دادههای وبسایت
این ایرالین  ۳۲فرون��د بوئینگ ۴۰۰-۷۴۷
اس در ناوگان ای��ن هواپیمایی وجود دارند.
بریتی��ش ایرویز اع�لام کرد ک��ه خواهان
استفاده از هواپیماهای به روزتر و با مصرف
س��وخت کمتر ،مانند ایرباس ای  ۳۵۰اس و
بوئینگ  ۷۸۷دریمالینر است.
دادگاه آمریکا یک ایرانیاالصل را از
اتهام نقض تحریمها تبرئه کرد

دادگاه��ی در آمری��کا اتهام��ات وارده علیه
یک بازرگان ایرانیاالصل را که اوایل س��ال
جاری به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران
متهم ش��ده بود را رد کرد .به گزارش فارس
ب��ه نقل از بلومبرگ ،دادگاهی در آمریکا یک
فرد ایرانیاالصل را که اوایل س��ال جاری با
ادعای نقض تحریمهای این کشور علیه ایران
محکوم ش��ده بود را تبرئه کرد.آلیسون ناتان،
قاض��ی دادگاه منطقه منهت��ن نیویورک ،به
درخواست دفتر دادستانی این منطقه و به دلیل
نبود مستندات کافی علی صدرهاشمینژاد را
از اتهام نقض تحریمه��ای ایران تبرئه کرد.
هاش��مینژاد متهم ب��ود که ب��ه انتقال 115
میلیون دالر پول مرتبط با ایران از طریق نظام
مالی آمریکا کمک کرده است .منشا این پول
یک پروژه س��اختمانی در ونزوئال بوده است.
برخی اسناد موجود نشان میدهد که مقامات
آمریکایی نس��بت به اقدامات هاشمینژاد در
انتقال پول آگاهی کامل داشته اما هیچ کاری
برای جلوگیری از آن نکردند.

نوبخت:

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :همه
بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهر
ماه معادل  ۹۰درصد حقوق ش��اغلین فعلی
را دریافت خواهند کرد .به گزارش تس��نیم،
محمدباقر نوبخت در استودیوی پخش خبر
 21شبکه اول سیما افزود :در قانون برنامه
ششم برای متناسب سازی حقوق شاغلین
تحت عنوان همس��ان س��ازی؛ تکلیفی بر
دولت قائل ش��ده ایم ،طی س��ال  96تا 99

پاداش بازنشستهها قبل از مهر پرداخت میشود

هر س��اله مبلغی هم عالوه بر افزایشی که
برای ش��اغلین در نظر گرفته میشد برای
بازنشستگان هم اضافه میشد ،اما با توجه
ب��ه این که برای ش��اغلین در اس��فند ماه
س��ال قبل ،افزایش امتی��ازات فصل دهم
اجرا ش��د ،فاصله بین حقوق بازنشستگان
و ش��اغلین زیادتر ش��د ب��ه همین جهت
از برخ��ی ش��خصیتهای بازنشس��ته و با
تجربه دع��وت کردیم تا ما را یاری نمایند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید
گفتهه��ای مجری مبنی ب��ر این که همه
بازنشس��تگان کشوری و لش��کری از اول
مهر ماه معادل  90درصد حقوق ش��اغلین
فعلی را دریاف��ت خواهند کرد ،افزود :طبق
کارشناسیهای انجام ش��ده ،جدولی تهیه
ش��د که طبق آن دریافت��ی طبقه به طبقه
و گروه به گروه اعضای بازنشس��ته حداکثر
 90درص��د ش��اغالن خواه��د بود.نوبخت
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در بی��ان میزان کف و س��قف دریافتهای
بازنشستگان خاطرنشان کرد :آنچه از آغاز
مهر ماه به اجرا میرسد ،رضایت همکاران
ما را در بر خواهد داش��ت .ضمن ًا با پرداخت
 32هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت
به سازمان تأمین اجتماعی ،تأمین سرمایه
همسان سازی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
هم صورت میگیرد.او افزود :دولت موظف
ش��د همه طرحه��ای ناتمام خ��ود اعم از

عمرانی و اجتماعی را به اتمام برس��اند ،در
همین راستا آقای روحانی به سازمان برنامه
و بودجه اعالم کرد تا مطالبات ایثارگران را
ظرف ماههای آینده تسویه کنیم و همچنین
سازمان برنامه و بودجه موظف شد نسبت به
کادر درمان (پرستاران) مضاف بر مطالبات
کارانه ها ،فوق العاده ویژهای هم برای کادر
درمانی ستاد کرونا و همچنین بازنشستگان
درمانی در نظر بگیرد.

پلیس وارد ماجرا شد

تردید در موفقیت طرح عوارضی الکترونیکی آزادراه

به نظر می رس��د با شکس��ت ط��رح اخ��ذ الکترونیکی
ع��وارض آزادراه ه��ا ،وزارت راه و شهرس��ازی به دنبال
کم��ک گرفتن از پلیس راهور برای نقد کردن س��رمایه
های بخش خصوصی در احداث آزادراه است.به گزارش
مهر ،دو هفته قبل در اقدامی بی س��ر و صدا ،گیت های
اخذ عوارض دس��تی و نقدی قطعه یک آزادراه تهران-
شمال که بهمن ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور
به بهره برداری رس��یده بود ،به باند برگشت این آزادراه
بازگشت.این در حالی است که بیش از یک سال از آغاز
ط��رح اخذ الکترونیکی ع��وارض آزادراهها میگذرد و در
مرحله اول قرار بود  ۴آزادراه تهران-قم ،تهران-س��اوه،
کرج-قزوین و قزوین-رشت به عنوان آزادراههای پایلوت
دریافت الکترونیکی عوارض انتخاب شوند؛ همچنین دو
آزادراه همت-کرج و تهران-ش��مال نیز از همان ابتدای
افتتاح و به��ره برداری ،بدون ایجاد تأسیس��ات دریافت
عوارض نقدی احداث ش��ده بودند و خودروهای عبوری
از ای��ن آزادراه ،ع��وارض آن را به ص��ورت الکترونیکی
پرداخت میکردند.با توجه به اینکه آزادراههای کشور در
حال حاضر با س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی احداث
میش��وند ،دریافت عوارض برای س��رمایه گذار با هدف
استهالک اصل و سود سرمایه از اهمیت باالیی برخوردار
است؛ برای دولت نیز دریافت منظم عوارض آزادراهها از
این منظر اهمیت دارد که سبب جلب اعتماد سرمایه گذار
بخش خصوصی ش��ده و میتواند از این سرمایه گذاران
برای پیشبرد سایر پروژههای عمرانی خود بهره ببرد.
طرح دریافت عوارض الکترونیکی آزادراهها متوقف شد؟
با این حال ،بازگش��ت گیت های دریافت نقدی عوارض
در آزادراه تهران-ش��مال و همچنی��ن راه اندازی مجدد
فرآیند دریافت نقدی ع��وارض در آزادراه تهران-قم در
روزهای اخیر نش��ان میدهد ،وزارت راه و شهرس��ازی
در اج��رای طرح دریافت ع��وارض الکترونیکی آزادراهها
با مشکل روبه رو شده است.موضوعی که سبب واکنش
وزیر راه و شهرسازی نیز شد.

وزی�ر راه :اگر م�ردم همراهی نکنن�د ،مجبوریم گیت

های دریافت نقدی عوارض را بازگردانیم

محمد اسالمی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم
افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راهآهن ،در جمع خبرنگاران
در پاسخ به این سوال که اگر مردم عوارض آزادراهی به
صورت الکترونیک را پرداخت نکنند چه مشکلی در ادامه
پروژه الکترونیکی شدن آزاد راهها رخ خواهد داد ،توضیح
داد :امیدوارم مردم کمک کنند ،طرحهای تکمیلی برای

عضو ش��ورای عالی کار از احتمال تصویب حق مس��کن
کارگران طی این هفته خبر داد و گفت :با توجه به اینکه
در ش��رف پرداخت دس��تمزد تیر قرار داریم ،معوقه حق
مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.محمدرضا تاجیک
در گفتوگو با مهر در مورد وضعیت تصویب حق مسکن
کارگران در دولت ،اظهار داش��ت :نمایندگان کارگری در

خصوصی لغو ش��ود.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره
اهرمهای دولت برای پرداخت عوارض الکترونیک گفت:
وزیر راه و شهرس��ازی تفاهمنامهای ب��ا پلیس راه امضا
کرده اس��ت تا از اهرم پلیس اس��تفاده کنیم ،اما تا مردم
اس��تقبال نکنند هیچ راهی وجود ندارد و فقط همکاری
مردم الزم است.

مش�اور وزیر راه :تفاهم نامه وزارت راه و پلیس برای

وصول عوارض است نه جریمه خودروها

الکترونیکی کردن آزادراهها نیازمند همکاری مردم است.
وی ادام��ه داد :در  ۴آزادراه پ��روژه الکترونیک��ی کردن
عوارض را ش��روع کردیم و اگر مردم نسبت به پرداخت
الکترونیکی عوارض آزادراهی کم کاری کنند مجبوریم
برگردانیم ،س��رمایهگذار نمیتواند اقس��اط تس��هیالت
را پرداخ��ت کند و باید مردم ع��وارض الکترونیک را به
موقع پرداخت کنند ت��ا ما از الکترونیکی کردن عوارض
آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.

مع�اون وزی�ر راه :نیم�ی از خودروه�ای عب�وری از

آزادراهها عوارض نمیدهند

بالفاصله پس از اظهار نظر وزیر راه ،خیراهلل خادمی معاون
وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نق��ل نیز همان روز (چهارش��نبه هفته قبل) در
برنامه زنده ش��بکه خبر با موضوع عوارض الکترونیکی
آزادراهها اظهار داشت :از اوایل سال  ۵ ،۹۸آزادراه که در
اختیار وزارت راه و شهرسازی بود ،بابت الکترونیکی شدن
عوارض ،مشخص و این پروژه در عوارضی این آزادراهها
اجرا شد.وی افزود :پس از آن مقرر شد الکترونیکی شدن
عوارض آزادراهه��ا در بقیه آزادراههای کش��ور هم اجرا
ش��ود ،به هر حال این کاری ضروری اس��ت که موجب
تس��هیل رفت و آمد ،کاهش ترافیک و کاهش توقف و
ایستایی خودروها در عوارضیها میشود.معاون وزیر راه
و شهرسازی اظهار داشت :موردی که در یک سال اخیر
در این باره رخ داد ،این است که با مشکل عدم پرداخت
عوارض الکترونیک از سوی مردم مواجه هستیم ،پالک

خ��ودرو به محض عبور از عوارضی ثبت میش��ود و به
مالک خودرو پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض ،همچنین
آدرس پرداخت ،ارس��ال میش��ود و یا کاربر میتواند از
طریق وب س��ایت یا اپلیکیش��ن و چندین روش دیگر
این عوارضی را پرداخت کند و تا  ۴۸س��اعت هم مهلت
وج��ود دارد این عوارضی پرداخت ش��ود و در این مدت
خودرو جریمه نمیش��ود.وی ادامه داد :در یک سال اخیر
با وجود مناسب بودن شرایط الکترونیکی شدن عوارضی
آزادراهها ،اس��تقبال مردم از این روش مناس��ب نبود ،در
این یک س��ال  ۵۰درصد عوارضها هنوز پرداخت نشده
اس��ت؛ این عدم پرداخت ،موجب شده سرمایهگذاران به
منابع مالی خود نرسند.

مدیرعامل ش�رکت ساخت :به این نتیجه رسیدیم که

فع ً
ال عوارض الکترونیکی ادامه نیابد

خادم��ی اضافه ک��رد :تأکید وزیر راه و شهرس��ازی این
اس��ت که در این  ۵آزادراه الکترونیکی ش��دن عوارض
ادامه یابد ،ولی به این نتیجه رس��یدیم که با این شرایط
شاید این سیس��تم ادامه نیابد ،در همین آزادراه تهران-
شمال گیتهای عوارضی از روز اول الکترونیک بود اما
کمت��ر از  ۱۰درصد از کاربران عوارض را پرداخت کردند
و همین امر موجب شد که سرمایهگذار دچار مشکل شود
و بنابراین باند برگشت را نقدی کردیم.مدیرعامل شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود :اگر
مردم از این سیستم استقبال نکنند ممکن است سیستم
( ETCپرداخت الکترونیک عوارض��ی) در آزادراههای

احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته
مورد حق مس��کن کارگران ،صحبتهای زیادی با وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داش��تند و آقای شریعتمداری
قول پیگیری دادند .البته با توجه به اینکه در جلسه شورای
عالی کار ،نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر
کار حضور داش��تند و مصوبه را امضا کردند ،بعید میدانم
که مش��کلی در تصویب نهایی پیش بیاید.عضو کارگری

ش��ورای عالی کار افزود :با توجه به اینکه نظر سه وزارت
خانه صمت ،اقتصاد و کار تأمین شده است ،بنابراین دولت
هم صد در صد حق مسکن را تأیید خواهد کرد.وی یادآور
شد :دو هفته اس��ت به صورت جدی از وزارت کار پیگیر
موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کردهاند که
حق مسکن  ۳۰۰هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.

در همین ارتباط سید حس��ین میرشفیع ،مشاور وزیر راه
و شهرس��ازی در گفت وگو با مهر اظهار داشت :وزارت
راه و شهرس��ازی در حال انج��ام توافقی با پلیس راهور
برای وصول عوارض است.وی ادامه داد :اگر این توافق
نهایی ش��ود ،مش��کالت عدم ام��کان دریافت عوارض
هم برطرف خواهد شد.مش��اور امور زیربنایی وزیر راه و
شهرس��ازی تصریح کرد :به هیچ وجه قرار نیس��ت اخذ
ع��وارض الکترونیکی جمع آوری و متوقف ش��ود؛ وزیر
راه و شهرسازی دس��تور قاطع داده که اخذ الکترونیکی
عوارض آزادراهی ادامه یابد.میرش��فیع گفت :قرار است
آزادراههای جدید هم افزوده شود؛ در حال حاضر کسانی
که عوارض الکترونیکی را نمیدهند ،جریمه نمیش��وند
چون ما به دنبال این مسیر نرفتهایم اما قانونا میشود این
موضوع را پیگیری کرد .البته این تفاهم نامه وزارت راه با
پلیس برای وصول عوارض است نه جریمه خودروهایی
که عوارض نمیدهند.

نماینده بخش خصوصی :س�رمایه گذاران ،از ساخت

آزادراه دلسرد شدهاند

در همین رابطه ،خدایار خاش��ع ،دبیر کمیته شرکتهای
س��رمایه گ��ذار در آزادراهها (نماین��ده بخش خصوصی)
در گف��ت وگو با مهر ،اظهار داش��ت :سیس��تم عوارض
الکترونیک��ی آزادراهها از همان ابتدا به مش��کل برخورد
به گونهای که در  ۱۰ماه پس از راه اندازی این سیستم،
 ۶۰درصد خودروهای عبوری عوارض آزادراه را پرداخت
نمیکردن��د.وی اف��زود :این موضوع س��بب دلس��ردی
ش��رکتهای سرمایه گذار در حوزه ساخت آزادراه شده و
درنتیجه از دو هفته گذشته باند برگشت قطعه یک آزادراه
تهران-ش��مال ،اقدام به راه اندازی گیت اخذ دس��تی و
نق��دی عوارض ک��رده اس��ت.نماینده بخش خصوصی
خواستار تدوین و تصویب قوانین باالدستی این موضوع
با همکاری وزارت راه و کمیس��یون عمران مجلس شد
تا این فرآیندی که میتواند کارآمد باش��د ،در ادامه راه با
مشکل حادتر مواجه نشود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد:
با توجه به اینکه ،حق مس��کن فرایند کارشناسی خود را
ط��ی کرده ،به احتمال زیاد این هفته تصویب میش��ود.
تاجیک گفت :با توجه به اینکه بسیاری از بنگاهها لیست
حق��وق تیر ماه را رد کردهاند ،باید معوقه حق مس��کن را
همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.

وزارت صنعت در اطالعیهای اعالم کرد

نه تنها کمبود نداریم ۱۸ ،میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده است

وزارت صنعت ،معدن و تجارت با رد هر گونه کمبود در تولید و تامین ماسک
م��ورد نیاز مردم و کادر درمانی ،از وجود  ۱۸میلیون عدد ماس��ک در انبارها
خبر داد.به گزارش مهر ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اطالعیهای با رد
هر گونه کمبود در تولید و تأمین ماس��ک مورد نیاز مردم و کادر درمانی ،از
وجود  ۱۸میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعالم کرد :وزارت صنعت،
معدن و تجارت آمادگی دارد تا در هر نقطه از کش��ور که وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��کی اعالم نماید ،مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.
در این اطالعیه آمده اس��ت :ظرفیت تولید روزانه یازده میلیون عدد ماسک
در کش��ور فراهم ش��ده و هم اکنون  ۱۸میلیون عدد ماسک در انبارها دپو
ش��ده که بر این اس��اس ،این وزارتخانه آمادگی دارد ت��ا در هر نقطهای از

کش��ور که وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم نماید ،مقادیر
انبوه ماس��ک را توزیع نماید.در این اطالعیه ،با اش��اره به تالش همهجانبه
تولیدکنندگان ،واحدهای صنفی و نهادهای عمومی و مردمی در جهت تأمین
اقالم بهداش��تی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا اعالم شده است :در عین
حال محمولههای صادراتی ماس��ک نیز ،منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و
دارو هس��تند؛ ضمن اینکه واحدهای تولیدی نیز آمادگی دارند تا به سرعت
با تغییر خطوط تولیدی خ��ود ،اقدام به افزایش تولید به میزان دو برابر رقم
فعل��ی اقدام نمایند.وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنین از هیأت امنای
ارزی و سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا ضمن تحویل گرفتن  ۱۸میلیون
عدد ماس��ک دپوشده در انبارها ،نس��بت به توزیع آن اقدام نموده و در عین

حال ،نظارت بیش��تری بر قیمت و نحوه توزیع ماسک در داروخانهها داشته
باشند .همچنین در این اطالعیه ضمن اشاره به تنوع بخشی به پارچه مورد
استفاده در تولید انواع ماسک ،آمده است :شبکه توزیع ماسک در حال حاضر
عالوه بر داروخانهها که زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
فعالیت میکنند ،در فروشگاههای زنجیرهای ،سوپرمارکتها و ایستگاههای
مترو نسبت به عرضه ماس��ک اقدام میکنند.در بخش دیگری از اطالعیه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت آمده اس��ت :از بعد نظارتی ،سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عالوه بر استقرار بازرسان مقیم در واحدهای
تولیدکننده مواد اولیه ماسک و نیز تولیدکننده این کاال ،اجازه هرگونه عرضه
خارج از شبکه را نخواهد داد.

جزئیات اقدامات نظارتی برای جلوگیری از فروش خارج از شبکه ماسک

دبی��ر کارگروه مقابل��ه با کرونا وزارت صم��ت از تولید ۱۱
میلیون و ظرفیت تولید  ۲۲میلیون ماسک در روز خبر داد
و گفت :تامین مواد اولیه تولیدکنندگان منوط به تحویل و
توزیع ماسک در شبکه تعریفشده ،شد.جمشید گلپور ،دبیر
کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
گفتگو با مهر با بیان اینکه به هیچ وجه کمبودی در تولید
ماسک در کشور وجود ندارد ،گفت :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت آمادگی دارد تا به هر میزان ماسک که در هر نقطه
کشور که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم
کند ،توزیع انجام دهد؛ پس عالوه بر اینکه تولید ماسک در
کشور به اندازه کافی در حال انجام است ،برخی از واحدهای
تولیدی حتی درخواس��ت صادرات ماسک دارند که البته تا
این لحظه مورد موافقت قرار نگرفته اس��ت.وی افزود :بر
اساس تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت،

تولی��د و توزیع مواد اولیه ماس��ک از ابتدا تا مرحله تحویل
پارچه به واحدهای تولیدی ماسک ،به صورت الکترونیکی
بوده و در سامانه جامع تجارت ثبت میگردد.

تولیدکنن�دگان مکلف به اعالم موج�ودی تولیدات خود

شدند

به گفته گلپور ،عالوه بر این ،تمامی واحدهای تولیدکننده
ماسک مکلف هستند تا موجودی ماسک تولیدی خود را در
سامانه جامع انبارها اعالم کرده و به موازات آن ،با هر گونه
احتکار ،اختفا و عرضه خارج از ش��بکه نیز برخورد میشود.
وی اظهار داش��ت :به موازات این اقدامات ،تنوعبخشی به
پارچه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز با نظارت سازمان غذا
و دارو در دستور کار قرار دارد و در عین حال ،وزارت صمت
پیش��تر اعالم کرده که تولید ماسک نیاز به اخذ هیچگونه
مجوزی از این وزارتخانه ندارد و تنها پارچه مورد اس��تفاده

آن ،باید تائیدیه وزارت بهداشت را داشته باشد.

ظرفیت تولید روزانه ده میلیون عدد ماس�ک در کش�ور

وجود دارد / ظرفیت به دو برابر قابل افزایش است

دبی��ر کارگروه مقابله با کرون��ای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد :بنا بر آمار دریافتی از واحدهای تولیدی،
در حال حاضر روزانه ش��ش تا هفت میلیون عدد ماسک
س��هالیه و  ۵۰۰هزار ماسک  N۹۵به صورت صنعتی و
 ۳.۵تا  ۴میلیون ماس��ک به صورت کارگاهی در سراسر
کش��ور تولید میش��ود و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین
ماس��ک مورد نیاز کادر درمانی و م��ردم در ایام پیش رو
وج��ود ندارد؛ ضمن اینکه ظرفیت تولیدی س��تاد اجرایی
فرمان ام��ام (ره) ،کارگاههای صنفی و نیروهای جهادی
نی��ز به این ظرفیت اضافه خواهد ش��د.وی تصریح کرد:
تولیدکنندگان آمادگی دارند ظرفیت تولید ماسک را به دو

برابر میزان فعلی افزایش دهند.

تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان منوط به تحویل و توزیع

ماسک در شبکه تعریف شده خواهد بود

وی اظهارداشت:همچنینبر اساس تمهیدات وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،شبکه توزیع ماسک کام ً
ال تحت نظارت
بازرس��ان قرار داشته و تحویل مواد اولیه به تولیدکنندگان
ماسک به گونهای تنظیم شده تا واحدهای تولیدی به ازای
ارائه مستندات آمار تولید و توزیع محصوالت خود ،بتوانند
از مواد اولیه ش��رکتهای تأمینکننده مواد اولیه برخوردار
ش��وند.به گفته گلپور ،بر این اساس ،تحویل مواد اولیه به
واحدهای تولیدکننده ماس��ک ،منوط به تحویل تولیدات
در ش��بکه تعیین شده از س��وی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی است که شامل داروخانهها ،سوپرمارکتها
و فروشگاههای زنجیرهای و نیز ایستگاههای مترو است.
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اخبار
وزیر کشاورزی پاسخگوی رانت
واردات برای افراد خاص باشد

عضو کمیس��یون اصل ن��ود مجلس گفت:
ع��دم حمای��ت از تولید گندم ای��ن ذهنیت
را پدی��د میآورد ک��ه گویا فرد ی��ا افرادی
تالش میکنند تا منافع ش��خصی برخی از
اطرافیانش��ان تامین شود .علی خضریان در
گفت و گ��و با خبرنگار خانه ملت با اش��اره
به حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از
سال  ۱۳۹۴تاکنون ،گفت :این تصمیم باعث
ضربه به تولید داخل و کشاورزی شده است.
عضو کمیس��یون اصل نود مجلس شورای
اس�لامی با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر
ب��ه دلیل عدم توجه به تولید داخلی ،واردات
گندم رونق گرفته است ،افزود :عدم حمایت
از تولی��د گندم این ذهنی��ت را پدید میآورد
که گوی��ا فرد یا افرادی ت�لاش میکنند تا
منافع ش��خصی برخی از اطرافیانشان تامین
ش��ود.خضریان اعالم کرد که در این زمینه
سوالی از وزیر کشاورزی پرسیدهایم که طی
آن وی باید ضمن ارائه توضیح در خصوص
علت این تصمیم ،پاس��خگوی رانت واردات
برای افراد خاص باشد.
وزیر نیرو به کمیسیون انرژی میآید

استماع گزارش وزیر نیرو درخصوص برق و
آب ،در دستور کار روز سه شنبه هفته جاری
کمیس��یون انرژی مجلس قرار گرفته است.
ب��ه گزارش خبرنگار خانه ملت ،دس��تور کار
کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی
در تاریخ یکش��نبه  29تیرماه و سهشنبه 31
تیرماه به ش��رح ذیل اعالم ش��د؛نمایندگان
در روز یکش��نبه گزارش کارشناس��ان مرکز
پژوهشه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی
را درخص��وص بخ��ش نفت و گاز اس��تماع
میکنند.همچنی��ن اس��تماع گ��زارش وزیر
نی��رو درخص��وص وضعیت بخ��ش برق و
آب ،عملک��رد گذش��ته و برنامهه��ای آینده
این وزارتخانه ،در دس��تور کار روز سهشنبه
کمیس��یون انرژی قرار گرفته است.بنابراین
گزارش نمایندگان در روز سهش��نبه گزارش
کارشناس��ان مرک��ز پژوهشه��ای مجلس
شورای اس�لامی را درخصوص بخش برق
را استماع خواهند کرد.
«آذری جهرمی” و “فتاح” به کمیسیون
صنایع و معادن می آیند

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات و
مدیرعام��ل بنیاد مس��تضعفان در جلس��ات
هفته ج��اری کمیس��یون صنای��ع و معادن
حاضر خواهند ش��د تا گزارشی از حوزه های
کاری خ��ود به نماین��دگان ارائ��ه کنند .به
گزارش خانه ملت ،براساس دستور کار هفته
جاری کمیس��یون صنایع و معادن مجلس،
این کمیس��یون در جلس��ه روز یکشنبه (29
تیر ماه) خ��ود ،میزبان فرمانده قرارگاه خاتم
االنبی��اء (ص) و معاون��ان مربوطه در حوزه
ه��ای صنعت ،مع��دن ،پتروش��یمیICT ،
خواه��د بود تا گزارش��ی از اقدام��ات انجام
گرفته توس��ط ق��رارگاه به نماین��دگان ارائه
شود.براساس این گزارش محمدجواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
معاونان وی در جلسه سه شنبه ( 31تیر ماه)
کمیس��یون صنایع و مع��ادن حاضر خواهند
شد تا پاسخگوی سواالت جالل محمودزاده
نماین��ده مردم مهاب��اد (دو فقره) ،حبیب اهلل
دهم��رده نماینده مردم زابل ،زهک ،هیرمند
و محمد حس��ن محمدی��اری نماینده مردم
طوالش ،رضوانشهر و ماسال باشد.
صادرات محصوالت آببر
به زیان کشور است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس ،گفت :صادرات محصوالت
آببر به زیان کش��ور اس��ت ،باید صادرات
محصوالت کشاورزی به سمت محصوالت
کمآب بر هدایت ش��ود .جالل محمود زاده
نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی در
گفتوگو با خبرن��گار خبرگزاری خانه ملت،
در خص��وص صادرات محص��والت آب بر،
گف��ت :صادرات محص��والت آببر به زیان
کش��ور اس��ت ،بای��د ص��ادرات محصوالت
کشاورزی به س��مت محصوالت کمآب بر
هدایت شود.نماینده مردم مهاباد در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه آب موجود
در کش��ور با صادرات محصوالت آب بر به
نوعی صادر میش��ود ،ادامه داد :با توجه به
مشکالت موجود در زمینه کاهش منابع آبی
باید تالش کنیم تا تولید محصوالت آب بر
به میزان نیاز داخلی باشد.

