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معاون بازرگانی راه آهن: پایانه 
ریلی آستارا تا پایان سال 

۱۴۰۰ تکمیل می شود
معــاون بازرگانــی و بهره بــرداری شــرکت راه آهــن 
جمهوری اســامی ایران تاکید کرد که طرح پایانه ریلی 
آســتارا در مرز جمهوری آذربایجان ۶۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارد و تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنا مرتضی جعفری در بازدید از پایانه 
ریلی آستارا بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۰ 
هــزار تــن کاال از طریق این پایانه صــادر، وارد یا ترانزیت 
شده و بعد از تکمیل پایانه، میزان صادرات از آن به یک 

میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
وی گفــت: راه انــدازی امکانــات تقویــت ایمنــی و 
امنیت خط آهن آســتارا - آســتارا در خاک ایران از جمله 
نصب دوربین های مداربســته و ســاخت دیواره بتنی در 
محــدوده پایانــه و خــط ریلــی در دســتور کار شــرکت راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران است.
وی از مســئوالن آســتارا خواست، پیگیری برداشت 
شــن و ماســه از رودخانــه مرزی آســتاراچای بــرای تامین 
مصالــح مــورد نیــاز پــروژه راه آهــن ایــن شهرســتان را در 

اولویت کاری خود قرار دهند.
فرماندار آســتارا هم در این بازدید بیان کرد: پایانه 
ریلــی ایــن شهرســتان باید بــا در نظر گرفتــن منافع ملی 
آن، به زودی تکمیل شود و بعد از تکمیل، زمینه اشتغال 

بیشتر جوانان منطقه فراهم خواهد شد.
انبارهــای  شــرکت  اســتقرار  افــزود:  عبــاس صابــر 
عمومــی، گمــرک و نیروهــای مرزبانــی در پایانــه ریلــی 
ضروری اســت و انتظار داریم شــرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایــران ایجــاد حفاظت فیزیکــی در محدوده خط 

ریلی آستارا را در دستور کار خود قرار دهد.
جمهــوری  و  ایــران  بیــن  آستارا-آســتارا  آهــن  راه 
آذربایجان در فروردین ماه سال ۹۷ افتتاح شد و اکنون 
قطارهــای بــاری روســیه و جمهــوری آذربایجــان از ایــن 
مســیر ریلی به بارانداز راه آهن آســتارای اســتان گیالن 
وارد و کاالهــا را تخلیــه یــا بارگیــری می کننــد و جمهوری 
آذربایجان به ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در این طرح  
متعهد شده بود و بعد از تکمیل پروژه و بارانداز آستارا و 
همچنین بعد از اتصال به راه آهن رشــت، کریدور ریلی 
شــمال - جنوب کشــورمان تکمیل و امکان نقل و انتقال 
کاال از جنوبــی تریــن بنــادر به آســتارا و صادرات ریلی به 

خارج از کشور میسر خواهد شد.
نفــر  بــا ۹۱ هــزار  بنــدر آســتارا  مــرزی  شهرســتان 
جمعیــت در غــرب اســتان گیــالن و همســایگی جمهوری 
آذربایجان واقع شده و با داشتن سه مرز ریلی، دریایی 
و زمینی از مبادی مهم واردات و صادرات و تجارت برون 

مرزی است.

اردکانیان: پیگیری مطالبات 
برقی بین دو کشور ایران و 

عراق هستم
وزیــر نیــرو جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص 
پیگیری مطالبات برقی و توافق های بانکی بین دو کشور 
با ســالم الچلبی رئیس بانک تجارت عراق دیدار و گفت 

وگو کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو،  در این 
دیدار که عصر چهارشنبه در ساختمان ستادی وزارت نیرو 
برگزار شد، طرفین در خصوص عملیاتی کردن توافق هایی 
که در سفر یک ماه گذشته »رضا اردکانیان« وزیر نیرو به 

بغداد انجام شده بود، بحث و تبادل نظر کردند.
در جلســه روز گذشــته که محمدحســن متولی زاده 
مدیرعامــل توانیــر و محمدولــی عالالدینــی دبیــر کارگــروه 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و عــراق حضــور داشــتند، 
طرفیــن در خصوص مراحل و جزئیــات پرداخت مطالبات 

صادرات برق ایران به عراق گفت وگو کردند.
عبدالناصــر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و سالم چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق 
نیز با یکدیگر مذاکره کردند.مقام های بانکی ایران و عراق 
در مــاه های گذشــته بارهــا در خصــوص آزاد کردن منابع 

مالی ایران رایزنی کرده اند.
بر اســاس این مذاکره ها قرار اســت ایران به منابع 
مالــی حاصــل از صــادرات گاز بــه عراق دسترســی داشــته 

باشد.

ابالغ مجوز دسترسی معاونت 
علمی ریاست جمهوری به 

اطالعات مالی شرکت ها 
دسترســی  مجــوز  جمهــوری،  رئیــس  اول  معــاون 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری به اطاعات 
مالــی شــرکت ها و موسســات در اختیــار ســازمان امــور 

مالیاتی کشور را اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، با 
امضای اسحاق جهانگیری مجوز دسترسی معاونت علمی 
و فنــاوری رئیــس جمهوری به اطالعات مالی شــرکت ها و 
موسســات در اختیــار ســازمان امــور مالیاتی کشــور ابالغ 

شد.
هیــات وزیــران در جلســه دوازدهم بهمــن ۱۳۹۹ به 
پیشــنهاد معاونــت علمــی و فناوری رئیس جمهــوری و به 
اســتناد قانــون مالیات هــای مســتقیم، به منظــور ارزیابی 
دقیــق تقاضاهــای شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان 
جهــت اســتفاده از مزایــای قانون شــرکت ها و موسســات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع، به سازمان 
امور مالیاتی اجازه داد اطالعات موجود در پایگاه اطالعات 
هویتــی، عملکــردی و دارایــی مودیــان مالیاتــی مربــوط به 
شــرکت های متقاضــی اســتفاده از مزایای قانــون حمایت 
از شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی 
نوآوری ها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این 
پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 

قرار دهد.

وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام افتتــاح 
در  جدیــد  بزرگراهــی  مســیر  کیلومتــر   ۴۰۰
کشــور، گفــت کــه تــا ســه هفتــه آینــده ۵۰۰ 
پــروژه عمرانی و زیربنایی در بخش عمران و 
مســکن افتتاح خواهد شــد که ارزش آنها به 

حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
محمد اسالمی روز چهارشنبه در حاشیه 
خبرنــگاران  جمــع  در  دولــت  هیئــت  جلســه 
حــوزه  در  گفــت:  مســکن  وضعیــت  دربــاره 
مســکن توانســتیم با اقدامات و سیاست های 
خود رویه ای را پایه گذاری کنیم تا آرامش در 
حــوزه بــازار مســکن اتفاق افتد و بــرای تعادل 
بخشــی بــه عرضــه و تقاضــا سیاســت گــذاری 

کردیم.
وی گفت: تعهد داشــتیم مســکن مهر را 
به اتمام برســانیم و به شــکر خدا تعداد بیش 
از ۳۰۰ هــزار واحد مســکونی به مردم تحویل 
شــده اســت و ۳۰ هزار واحد مســکن مهر در 

دهه فجر به مردم تحویل می شود.
بــه گفتــه اســالمی باقــی مانده  مســکن 
مهــر بــه ۳۹ هزار واحد می رســد که به زودی 
تمــام شــده و پرونــده مســکن مهر بســته می 

شود.
ســه  تــا  گفــت:  و شهرســازی  راه  وزیــر 
هفتــه آینــده ۵۰۰ پــروژه عمرانــی و زیربنایــی 
در بخــش عمــران و مســکن در کشــور افتتاح 
خواهــد شــد کــه حدود ۱۰ هــزار میلیــارد... د. 

ارزش این پروژه ها است.
وی گفــت: مهمتریــن پــروژه مربــوط بــه 
آزادراه جنوبــی تهــران بــه اســم آزادراه غدیــر 
اســت که یکی از پروژه های موثر و با کیفیت 
در بحــث محیــط زیســت و صرفــه جویــی در 
زمان اســت که از آیبک تا چرمشــهر را متصل 
و گره ترافیکی بزرگی را در سفر برای مردمی 
کــه از اتوبــان تهــران -کــرج -قزویــن اســتفاده 
می کنند باز خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی 
گفــت: در همیــن مدت ۴۰۰ کیلومتــر بزرگراه 

افتتاح خواهیم کرد.

قراردادهای مشارکتی با ارزش 
۶۰۲ میلیارد تومان در پردیس 

امضا شد
روز  دیگــر  رویــدادی  در  همچنیــن 
چهارشــنبه مهــدی هدایت مدیرعامل شــرکت 
عمران شهر جدید پردیس گفت: قراردادهای 
مشــارکتی و روبنایــی بــه ارزش ۶۰۲ میلیــارد 

تومان در مسکن مهر پردیس امضا شد.
چارچــوب  همیــن  در  افــزود:  هدایــت 
واحــد   ۱۰ تجــاری،  مجموعــه   ۳۲ ســاخت 
آموزشــی و چهار قرار داد مشــارکتی و روبنای 

در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: شــش قرارداد بزرگ مشــتمل 

بــر ۳۲ مجموعــه تجــاری بــه متــراژ  ۳۰ هــزار 
مترمربــع و بــا اعتبــار ۳۷۷ میلیــارد تومــان و 
۱۰ واحــد آموزشــی با ۸۰ بــاب کالس درس با 
ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان امضا شد و از امروز 

اجرا می شود.
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه جزئیات 
طــرح هــای اجرایی، اظهار کــرد: پنج مجموعه 
 ۵۰ بــا  ســبز  فضــای  هکتــار   ۱۰ در  بوســتان 
میلیارد تومان، چهار مجتمع مذهبی با ارزش 
۳۰ میلیارد تومان، یک مرکز درمانی به ارزش 
۱۰ میلیــارد تومــان و ۲ مجموعــه  فرهنگــی به 
ارزش ۱۰ میلیارد تومان در پی امضای تفاهم 
نامــه در فازهای مســکن مهر پردیس ســاخته 
شــهر  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل  می شــود. 
کــرد: رونــد خدمــات  اظهــار  جدیــد پردیــس، 
دهــی بــه فازهــای مســکن مهر تــداوم خواهد 
داشــت و قراردادهای مشــارکتی بــرای تکمیل 

زیرساخت ها منعقد می شود.
فازهــای ۵، ۸،  در  داد:  ادامــه  هدایــت 
۹، ۱۱ مســکن مهــر پردیــس تمــام ســرانه های 
ایجــاد  افــق جمعیتــی  بــه  توجــه  بــا  عمومــی 
کــه تمامــی  اولیــن شــهری اســت  و پردیــس 

سرانه های عمومی آن تکمیل می شود.
جدیــد  فازهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فضــای  پــارک،  مدرســه،  کالنتــری،  پردیــس، 
وضعیــت  افــزود:  می شــود،  احــداث  تجــاری 
خدمــات دهی به ســاکنان فاز هشــت بهتر از 

دیگــر فازهــا و مدارس جدید در حال ســاخت 
و مراکــز درمانــی ایــن فاز به شــبکه بهداشــت 

تحویل شده است.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان 
اینکــه تحقــق ســرانه های عمومــی به ســرعت 
در حــال انجــام اســت، اظهــار کــرد: درفرآینــد 
مناقصــه و مباحث مالی شــرکای خوبی داریم 
کــه ایــن طرح ها از زمان بنــدی که در قرارداد 

ها اعالم شده زودتر به اتمام خواهد رسید.
هدایــت گفــت: زمــان اتمام طــرح ها در 
هــر قــرارداد متفــاوت اســت و بــا برنامه ریزی 
انجــام شــده تمــام آنها طــی ۲۴ ماه بــه اتمام 
خواهد رســید و ۶ قرارداد امضا شــده تا پایان 

سال ۱۴۰۱ تکمیل می شود.
وی ادامه داد: ۲ قرارداد بزرگ به ارزش 
یــک هــزار و ۶۵ میلیــارد ریال اجرایی شــده و 
در حدود ۶۵۰ میلیارد ریال طرح دیگر هم تا 

ماه های آینده واگذار خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
پردیــس گفــت: در ســالجاری، بــرای خدمــات 
کالنتــری،  مســجد،  پــارک،  نظیــر  روبنایــی 
درمانــگاه و مدرســه چهــار هــزار میلیــارد ریال 
فراخــوان شــده که تمــام هزینه آن به ســرانه 
هــای ســاخت طــرح ها افــزوده می شــود و با 
ساخت این آنها در قالب بسته های فراخوان 
اجــرای  بــرای  مطمئــن  مالــی  منابــع  شــده، 
خدمات شهری  مورد نیاز تامین خواهد شد.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری تاکید کرد 
کــه کمیســیون تلفیــق شــاکله الیحــه بودجــه 
۱۴۰۰ را بــه هــم زده بــود و برخاف ادعاهایی 
که داشتند برخی از تصمیماتشان رانت ایجاد 

می کرد.  
ایرنــا، محمــود واعظــی روز  گــزارش  بــه 
چهارشــنبه در حاشــیه جلســه هیــات دولــت 
دربــاره رد گــزارش کمیســیون تلفیــق بودجــه 
۱۴۰۰ در جلســه علنــی مجلــس اظهــار کــرد: 
بــا ســال های  امســال  مســاله الیحــه بودجــه 
گذشــته متفــاوت بــود زیــرا از همــان روز اول، 
۱۳ و ۱۴ آذر که الیحه بودجه را تقدیم کردیم، 
کار تبلیغاتی گسترده برای بودجه شروع شد.
روز  چنــد  مــا  دفتــر  کــرد:  اضافــه  وی   
پیــش گزارشــی را تهیه کــرده بــود . توییت ها، 
مصاحبه ها و ســخنرانی های مربوط به بودجه 
قابــل مقایســه بــا بودجه هــای ســال های قبــل 

نبوده است.
کار  یــک  بودجــه  کــرد:  عنــوان  واعظــی 
متخصصیــن  بایــد  کــه  اســت  کارشناســی 
بررســی کننــد. هیــچ احتیاجــی نیســت قبــل 
از تصمیم گیــری آنقــدر تهمــت بزننــد و بگویند 
بودجه برای فروپاشی تنظیم شده و هر کسی 
از زاویه دید سیاسی خود به بودجه نگاه کند.
ادامــه  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس   
داد: مــا  بــا توجــه بــه اینکــه بودجــه بــا زندگی 

مــردم و تجــار ارتباط دارد خواهش کردیم قبل 
از تصمیم گیــری تــا ایــن حــد در مــورد آن کار 
تبلیغاتی و روانی نشــود. در ارتباط با کاالهای 
ارز ۴۲۰۰  اســت  ایــن  دولــت  نظــر  اساســی  
تومان را ادامه دهد تا وقتی که فضای جامعه 
مناســبت و فضــای بیــن المللــی مقــداری بهتر 
شد آرام  آرام بردارد تا شوک قیمتی وارد نشود
 واعظــی اضافــه کــرد: تصمیمــی کــه در 
تلفیــق گرفتنــد و خیلــی روی آن مانــور دانــد 
این اســت که همه را برمی دارند. در شــرایطی 
کــه ایــن حجم عظیم کاال خریداری شــده و در 
انبارهــا و فروشــگاه ها اســت؛ طبیعــی اســت 
وقتــی اعــالم می کنیــد بــا برداشــتن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی با ارز باالتر وارد می شــود ؛ نتیجه  آن 
هجوم به فروشگاه ها و احتکار خواهد شد. ما 
اینهــا را مناســب نمی دانســتیم اما بــه تذکرات 

توجه نشد تا اینکه کال رد شد.
 وی گفت:بایــد بابــت  آنچــه دیــروز اتفاق 
افتــاد از مجلــس تشــکر کنیم .به دلیــل اینکه 
کمیســیون تلفیق شــاکله بودجه را به هم زده 
بود، بر خالف ادعاهایی که نباید بودجه رانتی 
شــود ،خودشــان واردات ماشــین لوکــس را از 
مناطق آزاد، آزاد کردند که خودش رانت است 
. مالیات ها و  عوارضی ببندیم که  قابل وصول 
نباشــد و برای فراورده رقمی بگذاریم که وزیر 

می گوید امکان تحقق ندارد.

گفــت:  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
میلیــارد  ۱۳۰-۱۴۰هــزار  حــدود   را  بودجــه  
تومــان افزایــش دادند. در صورتــی که روز اول 
می گفتنــد ایــن بودجه خیلی نســبت به ســال 

گذشته باال بسته شده است .
واعظی افزود: از طرفی دیگر هزینه هایی 
را اعــالم کردنــد کــه حتمــاً بایــد دولت بپــردازد 
که برای دولت بســیار مشــکل بود. اگر همان 
چیزی که در کمیســیون تلفیق آمده بود و در 
مجلس اصالح نمی شــد اجرای آن مشکل بود 

. دولت هم با آن مخالف بود.
وی عنوان کرد: خوشــبختانه روز گذشته 
مجلــس مخالفــت کــرد البته من فکــر می کنم 
آن چیــزی که مجلس رای داد به پیشــنهاداتی 
بــود که کمیســیون تلفیق آورده بــود و باید به 
کمیســیون تلفیــق برگردد و کمیســیون تلفیق 
آن را اصالح کند. این در اواخر ســال ۹۷ برای 
بودجــه ســال ۹۸ هــم انجام شــد و بر اســاس 
رئیــس  مجلــس  داخلــی  نامــه  آییــن  همیــن 

مجلس به کمیسیون تلفیق برگرداند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: 
بودجه مســئله مردم، مسئله تولیدکنندگان و 
تاجران ما و زندگی آنهاست. بنابر این بنای ما 
بر این است که بتوانیم با مجلس برای بستن 
یــک بودجــه خوب به شــرطی کــه بودجه قابل 

اجرا باشد، تعامل کنیم.

واعظی در پاسخ به این سوال که دولت 
چقــدر حاضر اســت در بودجه تغییرات اعمال 
شــود، اظهــار کــرد: مــا تــا جایــی کــه اصالحات 
منطقــی باشــد حتمــاً نظــرات مجلــس را قبول 
بــرای  هــم  کــه خودشــان  ولــی جایــی  داریــم 
پیشنهادهایشــان هیچ اســتدالل و محاسبات 
درســتی نداشــته باشــند یــا اینکــه بخواهنــد 

شاکله بودجه را به هم بزنند قبول نداریم.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفــت: بــه 
عنــوان مثال ما می گوییــم که می توانیم روزانه 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت بفروشــیم 
نمی دانــم بــه چه دلیلی اصــرار دارند که این را 
۱.۵ میلیــون بکننــد. یــا اینکــه مــا می خواهیــم 
ارزش پول ملی تقویت شود اما به نوع دیگری 
عمل می شود. لذا من فکر می کنم تا جایی که 

منطقی باشد ما می پذیریم.
واعظــی عنــوان کــرد: دربــاره پیش بینــی 
فــروش ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار بشــکه نفــت، 
کــرد: مجلــس در ۲-۳ ســال گذشــته  اظهــار 
یــک و نیــم میلیــون بشــکه تعییــن کــرده بود. 
برعکــس مــا در آن زمــان می گفتیم که فروش 
یک و نیم میلیون بشــکه مشــکل است، امروز 
با توجه به شــرایط جدید فضای بین الملل ما 
می گوییــم خــود ما به عنوان مجــری می گوییم 
کــه می توانیــم بفروشــیم آنهــا نبایــد مخالفت 

کنند و نه بگویند.

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری 
گفــت که نخســتین محموله از واکســن های 
امــروز  شــرکت  ایــن  توســط  کرونــا  روســی 
وارد  دقیقــه   ١٥:٤٠ ســاعت  )پنجشــنبه( 

فرودگاه امام خمینی می شود.
وزارت  بــا هماهنگــی   ایرنــا  گــزارش  بــه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســتاد 
ملی مقابله با کرونا و وزارت راه و شهرسازی 
اولین مرحله از واردات واکسن  روسی از مبدا 

مسکو عصر فردا وارد کشور می شود.

قــرار اســت واکســن های کرونــا بــا ســه 
آن   نخســتین  کــه  شــود  کشــور  وارد  پــرواز 

پنجشنبه ١٦ بهمن انجام می شود.
محمد حسن ذبیخش سخنگوی سازمان 
هواپیمایی چهارشــنبه شب به ایرنا گفت:این 
پرواز از مبدا روسیه حدود ١٥:٤٠ دقیقه فردا 
در فرودگاه امام خمینی به زمین می نشــیند 
و همــه تمهیــدات الزم بــرای لجســتیک ایــن 

واکسن ها اندیشیده شده و فراهم است.
انســانی  آزمایــش  آخــر  مرحلــه  نتایــج 

نشــان  روســیه   »V »اســپوتنیک  واکســن 
می دهد که این واکســن بی خطر و اثربخشــی 
آن ۹۱.۶ درصــد اســت. ایــن مطالعــه کــه در 
نشــریه LANCET منتشــر شــده اســت، روی 
بیش از ۲۰ هزار نفر انجام شــده اســت. ۷۵ 
درصــد افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 
واکســن اسپوتنیک V و بقیه دارونما دریافت 

کردند.
یــک چهــارم افراد شــرکت کننــده در این 
زمینــه ای  پیــش  بیماری هــای  دچــار  مطالعــه 

بودنــد کــه عامــل مهمــی بــرای شــدت بیماری 
گــروه  افــراد  در  می شــود.  محســوب  کرونــا 
دریافت کننده واکسن ۳ مورد مرگ مشاهده 
شــد کــه از افرادی بودنــد که بیماری زمینه ای 
شدیدداشــتند و به نظر می رسد که مرگ آنها 
ارتباطی با واکسیناســیون نداشــته اســت. به 
ایــن ترتیــب از نظــر اثربخشــی، ایــن واکســن 
در رده واکســن های تاییــد شــده شــرکت های 
»فایــزر- بایون تــک«، »مدرنــا« موسســه ملی 
سالمت آمریکا و »آسترازنکا« قرار می گیرد.

واعظی: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه رانت زا بود

نخستین محموله واکسن های روسی امروز وارد کشور می شود

اخبـــــــــــــــــار

معاون مسکن وزیر راه: همه 
متقاضیان مسکن ملی در 

کشور تعیین تکلیف می شوند
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
با بیان اینکه همه متقاضیان مسکن ملی باید در کشور 
تعیین تکلیف نهایی شوند، اظهار کرد که استان ها نباید 
متقاضیانی در کارتابل داشته باشند مگر اینکه متقاضی 
به پروژه معرفی شــود و واجد شــرایط نباشــد یا انصراف 

داده و حذف شود.
بــه گزارش ایرنــا، محمود محمودزاده چهارشــنبه در 
جلســه هماهنگی تســریع اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
اســتان فــارس در شــیراز افــزود: طرح اقدام ملی مســکن 
طرحی اســت که به شــکل کامل و ۱۰۰ درصد بر روی پایه 
خودش طراحی و مســتقر شــده و از ابتدا کمترین دید را 
به کمک های دولتی و ســایر منابع یارانه ای داشــته است. 
وی ادامه داد: در بحث احداث مسکن در کشور ۲ راه حل 
وجود داشت، یکی اینکه مانند بسیاری از دیگر بخش ها 
بــا توجــه بــه تنش های اقتصــادی اقدامی انجــام ندهیم و 
منتظــر بمانیــم و دوم اینکــه در این زمینه فعالیت خود را 
آغاز کنیم تا بتوانیم به مسکن دار شدن بخشی از جامعه 

کمک کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه امروز در 
همه استان های کشور پروژه های طرح اقدام ملی مسکن 
از جمله پروژه های در حال اجرا اســت و حدود ۵۰۰ هزار 
واحــد در مرحلــه اجــرا قــرار دارد، گفت: برخــی پروژه های 
مســکن ملــی در بســیاری از اســتان ها در مراحــل ســفت 

کاری و نازک کاری قرار دارند.
محمودزاده افزود: عالوه بر ۴۰۰ هزار واحد مســکن 
ملی که در قالب تعهد اجتماعی در کشور احداث خواهد 
شــد، ۸۰۰ هــزار واحــد نیز در قالب امضــای تفاهم نامه با 
برخــی مجموعه هــا از جملــه آموزش و پــرورش، نیروهای 

مسلح و مسکن کارگری عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: در استان فارس با توجه به گستردگی 
استان و تاثیر ویژه ای که در نتایج طرح اقدام ملی مسکن 
دارد، انتظــار تامیــن زمیــن، نهایــی شــدن وضعیــت برخی 

متقاضیان و سرعت گرفتن روند صدور پروانه را داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم کاهش 
زمــان صــدور پروانه ســاختمانی بــرای متقاضیان مســکن 
ملــی افــزود: در بســیاری از اســتان ها پروژه هــا بــا پیــش 
پروانه شروع شده و بنابراین ضرورت دارد که با همکاری 
و تعامــل ویــژه ای مســکن و شهرســازی، نظــام مهندســی 
ســاختمان و شــهرداری ها رونــد اجــرا پروژه هــا ســرعت و 

شتاب گیرد.
محمــودزاده ادامــه داد: اگــر بخواهیــم کارهــا را بــه 
شکل عادی پیش ببریم کارها با تاخیر همراه خواهد بود 
و همین تاخیرها باعث افزایش قیمت خواهد شد که باید 

در این زمینه پاسخگوی متقاضیان باشیم.

مدیرکل دارو وزارت 
بهداشت:فعالیت اسنپ در 

حوزه دارو غیرقانونی است
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان 
غذا و دارو گفت که فعالیت اپلیکیشــن اســنپ در حوزه 
خریــد و فــروش و توزیــع دارو غیرقانونــی اســت و ایــن 
موسســه با شــکایت ســازمان غذا و دارو به قوه قضاییه 

معرفی شده است.
حیــدر محمــدی روز چهارشــنبه در گفت وگــو با ایرنا 
افزود: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه 
ها و زیر نظر مســئول فنی انجام شــود و فعالیت اســنپ 
در حــوزه خریــد و فــروش و توزیــع دارو، تخلــف محــرز و 
آشکار است. این تخلف باعث می شود که داروی اشتباه 
یا غیرمجاز یا دارویی بدون نظارت مسئول فنی به دست 

مردم برسد.

وی ادامــه داد: توزیــع دارو بــدون نظــارت مســئول 
فنی باعث می شود، دارویی به دست مردم برسد که به 
هیچوجــه از شــرایط نگهــداری آن آگاهی نداریم و معلوم 
نیســت ایــن دارو در چه شــرایط دمایی یا نــوری نگهداری 

شده است.
محمــدی در پاســخ بــه پرســش که چرا بــا وجود این 
تخلف آشکار هنوز اسنپ و مراکز مشابه در حوزه توزیع 
دارو فعالیت می کنند، گفت: سازمان غذا و دارو شکایت 
و ایــن موسســه متخلــف را بــه دســتگاه قضایــی معرفــی 
کــرده اســت. البته رســیدگی بــه این شــکایت مدتی طول 

می کشد.
وی ادامــه داد: ســازمان غــذا و دارو تاکنــون بــه هیچ 
موسســه ای و هیچ ســایت یا اپلیکیشــن اینترنتی مجوز 
توزیــع و خریــد و فــروش دارو نــداده و هــر گونــه فعالیت 
در این زمینه غیر قانونی اســت. مگر اینکه یک داروخانه 
بخواهــد مجــوز توزیــع اینترنتی دارو بگیــرد. تاکنون حتی 
به هیچ داروخانه ای مجوز توزیع دارو داده نشده است. 
البته برای توزیع مکمل چنین مجوزی به برخی داروخانه 
ها داده شده اما در حوزه دارو هنوز قانونگذار و سازمان 
غــذا و دارو بــه عنــوان مجری قانون نمی پذیرد که دارو به 

صورت اینترنتی توزیع شود.
مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: اگر 
دارو از زنجیره قانونی یعنی از شــبکه دارویی و داروخانه 
های کشور خارج شود، داروی قاچاق محسوب می شود. 
توزیــع دارو خــارج از شــبکه داروخانــه هــای کشــور غیــر 
قانونی است و هیچ مجوزی تاکنون برای توزیع دارو خارج 

از سیستم رسمی داروخانه ای داده نشده است.

اخبـــــــــــــــــار

اسامی: ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی 
و مسکنی تا سه هفته آینده افتتاح می شود


