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خرید نفت ایران از سوی 
ژاپن صفر شده است

رئیــس کمیتــه مشــترک بازرگانــی ایــران و ژاپــن 
اظهار کرد: صد درصد مشــکل به وجود آمده در خرید 
نفت ایران از طرف ژاپن به تحریم ها مربوط می شــود، 
مشکالت انتقال پول هم اهمیت دارد اما پیش از آنکه 
موضوع به مشــکل انتقال پول برســد در صادرات نفت 

مشکل داریم.
مــورد  در  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  شــکوری  بهــرام 
وضــع مــراودات تجــاری ایران و ژاپن اظهــار کرد: طبیعتا 
تحریم هــا در روابــط بیــن ایــران و ژاپــن تاثیر گذاشــته و 
مــراودات تجــاری ما کاهش پیدا کرده اســت. نفت یکی 
از محصوالتــی بــود که بــا توجه بــه معافیت هایی گرفته 
شده از آمریکا امکان خرید برای ژاپنی ها میسر بود که 

آن نیز دچار مشکل شد.
وی ادامه داد: اگر برجام از سر گرفته شود، آمریکا 
تحریم هــای  و  بازگردنــد  آن  بــه  اروپایــی  کشــورهای  و 
آمریکا کاهش پیدا کند، شــاید روابط تجاری بین ایران 

و ژاپن بهبود پیدا کند.
شــکوری افزود: ما زمینه های زیادی برای همکاری 
و  تکنولــوژی  دانــش،  از  می توانیــم  و  داریــم  ژاپــن  بــا 
دیگــر  و  معدنــی  صنایــع  در  ژاپــن  ســاخت  تجهیــزات 
بخش های کشــور اســتفاده کنیــم. همچنیــن می توانیم 
محصوالتی در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، محصوالت 
معدنی و غیره به ژاپن صادر کنیم. روابط بین دو کشور 
می توانــد در بخــش علمی نیز گســترش یابد و از دانش 
ایــن کشــور در حوزه هــای آب، زلزلــه و محیــط زیســت 
ژاپنی هــا کــه پیشــرفت خوبــی داشــته اند اســتفاده کرد. 
خوشــبختانه بــه لحــاظ علمی ارتباطات برقرار اســت اما 
روابط تجاری به خاطر مشکالت بانکی و تحریم ها دچار 

مشکل شده است.
همکاری هــای  ژاپنی هــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
همکاری هــای  آمریکایی هــا  و  آمریــکا  در  مشــترکی 
مشــترکی در ژاپــن دارند. طبیعتا منافــع ژاپنی ها ایجاب 
نمی کنــد کــه در ایــن اوضاعــی بتواننــد ارتباط خــود را با 
مــا حفــظ کننــد. امیدواریــم این وضــع بهبود پیــدا کند و 
بتوانیم شاهد افزایش مبادالت و مناسبات تجاری خود 

با ژاپن باشیم.

ساالنه ۲ میلیون تن گاز مایع 
در کشور مصرف می شود

کــه  ایــران گاز گفــت  مدیرعامــل شــرکت پرســی 
ساالنه ۲میلیون تن گاز مایع در کشور مصرف می شود 
کــه بخشــی از آن بــه صــورت غیرمجــاز مــورد اســتفاده 

خودروهای سواری قرارمی گیرد.

حمیدرضــا حــدادی در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود:بــا 
افزایش قیمت بنزین وسهمیه بندی آن ، مصرف گاز مایع 
در بخــش خــودرو بــه علــت ثابــت بــودن قیمــت آن رو به 
افزایش رفت و بســیاری از مســافربرها که معیشــت آنان 
از این راه تامین میشــد از گاز مایع برای ســوخت خودرو 

استفاده میکنند که این روند همچنان ادامه دارد.
وی بــا تاکیــد بــه راه انــدازی توزیــع هوشــمند گاز 
مایع برای مصرف کنندگان واقعی بجز خودرو در کشور 
توســط شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران 
گفت:ســامانه توزیع هوشمند گاز مایع راه اندازی شده 
ولی به علت برخی مالحظات و اینکه در فصل زمستان 
قرار داریم ، توزیع گاز مایع بدون درنظر گرفتن سهمیه 

اختصاصی انجام می شود.
حــدادی بــا اتاکید بر رایزنی انجمــن گاز مایع ایران 
با مســووالن وزارت نفت برای اختصاص بخشــی از گاز 
مایع برای مصارف خودرو در ســامانه هوشــمند سوخت 
اظهار کرد: هنوز این موضوع به قطعیت نرسیده است.
مدیرعامل شــرکت پرســی ایــران گاز کــه بزرگترین 
توزیــع کننــده گاز مایــع در کشــور اســت افــزود: ماهانه 
۶۶.۵هــزار تــن ســهمیه گاز مایع توســط این شــرکت که 
از ادغام ۲ شــرکت ایران گاز و پرســی گاز شــکل گرفته 

است در کشور توزیع می شود.
حدادی افزود: طبق برنامه وزارت نفت ، ساالنه به 
علت اینکه شــبکه توزیع گاز شــهری در کشــور در حال 
گســترش اســت میزان مصرف گازمایع باید ســاالنه پنج 
درصــد کاهــش یابد. به گفته این شــرکت هم اکنون در 
حال توزیع گاز مایع در استان سیستان و بلوچستان ، 
جنوب کرمان و بخشــی از اســتان هرمزگان، روستاها و 

عشایر کوچ روی فاقد گاز شهری، می باشد.

افزایش ۱۲۸ درصدی 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد

دبیرخانــه شــورای عالــی مناطق آزاد ضمن تشــریح 
نقــش ایــن مناطق در اقتصــاد مقاومتی طی چهار ســال 
اخیر، اعالم کرد که سرمایه گذاری داخلی در این مناطق 
در ۹ ماهه امســال رشــد ۱۲۸ درصدی نســبت به ســال 

 ۹۸ و رشد ۱۳۱ درصدی نسبت به هدف ابالغی دارد.

بــه گــزارش ایســنا، در ۹ماهــه ابتدایــی ســال ۹۹ 
شــرکت های  جــذب  زمینه هــای  در  رشــد  شــاهد 
دانش بنیــان، توســعه ســرمایه گذاری داخلــی و توســعه 
تولیــدات و تعــداد واحدهــای تولیــدی فعــال بوده ایــم؛ 
هرچند به واســطه مشــکالت ناشــی از تحریــم، کاهش 
رشــد در زمینه سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات 

غیرنفتی به خارج کشور را داشته ایم.  
طبق آمار اعالم شــده در ۹ ماهه امســال در زمینه 
جــذب شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور شــاهد رشــد 
۱۵۶درصــدی نســبت بــه آنچــه مــورد ابــالغ قــرار گرفت، 
شــرکت   ۱۵۶ تاســیس  شــامل  میــزان  ایــن  بوده ایــم؛ 
دانش بنیــان در ســطح مناطــق آزاد کشــور اســت. ایــن 
رقم نسبت به سال گذشته با تفاوت کمی رشد داشته 

است.
در زمینــه ســرمایه گذاری داخلــی نیــز شــاهد رشــد 
۱۲۸ درصــدی نســبت بــه ســال  ۹۸ و رشــد ۱۳۱ درصدی 
هســتیم.اما  اســت،  ابالغــی  هــدف  آنچــه  بــه  نســبت 
درخصــوص توســعه ســرمایه گذاری خارجــی آنچه هدف 
ابالغــی بــوده، ۲۱۱ میلیــون دالر اســت کــه ۱۵۳ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری خارجــی حاصــل شــد و ایــن میــزان 

نسبت به سال  ۹۸ کاهش یافته است.

ایران و روسیه رزمایش 
مشترک برگزار می کنند

معــاون هماهنــگ کننده ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران گفــت کــه رزمایــش دریایــی مشــترک بــا کشــور 
روســیه بیانگــر اقتــدار دریایــی نیروهــای مســلح ایــران 
اســت کــه ایــن رزمایــش به منظــور برقــراری امنیت در 

شمال اقیانوس هند برگزار می شود.
به گزارش فارس، امیر دریادار حبیب هللا ســیاری  
معاون هماهنگ کننده ارتش در جشنواره ایده پردازی 
شــهید نامجو گفت: امروز ســرمایه هر سازمانی، نیروی 
انسانی کارآمد و با کیفیت آن نیرو یا سازمان است که 
بایــد بــرای داشــتن چنیــن نیروی کیفیــت محوری تالش 

کنیم.
وی بــا بیــان اینکه بــه هر میزانی که کیفیت نیروی 
انســانی باالتــر باشــد بــه همــان نســبت رشــد خواهیــم 
داشــت؛ افزود: نیروی انســانی کارآمد و کیفیت محور، 
بســترهای رشــد و بالندگــی را در هــر ســازمانی ایجــاد 
مــی کننــد و البتــه فرماندهــان مــا نیــز بایــد در باالترین 
ســطح کیفی قرار داشــته باشــند تا شــاهد تحول مثبت 

و مطلوب باشیم.
ســیاری با تاکید بر رهنمودهــای فرماندهی معظم 
کل قوا مبنی بر اینکه ارتش باید نو شــود، خاطرنشــان 
کــرد: مــا بایــد عمــق ایــن ســخن اندیشــمندانه را درک 
کنیم، نو شدن در نگاه به آینده، در نوع تفکر، در ایده 
پــردازی، در خالقیــت و نــوآوری بایــد صــورت گیــرد و در 

صدر کارهایمان قرار داده شود.
معــاون هماهنــگ کننــده ارتش بــا تاکید بــر اینکه 
ایده های متعالی باید عملیاتی شــوند، افزود: ایده، اگر 
عملیاتی نشــود ما به جایی نخواهیم رســید؛ لذا ایده ها 
بایــد از حالــت تئوریــک خارج شــده و عملیاتی شــوند تا 

شاهد حرکت تحول زا و تغییرات مطلوب باشیم.
وی بــا بیــان اینکه تجربه ثابت کرده اســت همواره 
پیــاده ســازی ایــده   های نو با مقاومت مواجه می شــود، 
گفت: این موضوع همواره جاری اســت منتهی ما نباید 
تــالش کنیــم مطمئنــا می توانیــم  اگــر  عقــب بکشــیم و 
بــه منصــه ظهــور  ایده هــای مطلــوب و علمــی خــود را 

برسانیم.
امیــر دریــادار ســیاری بــا تاکیــد بــر اینکه یــک ایده 
منطقــی و علمــی مــی توانــد مقاومــت در برابــر تغییر را 
خنثــی کنــد، تصریح کــرد: ما بایــد در حوزه های مختلف 
دانشــی از جملــه، تجهیزات، تاکتیــک، تکنیک، آموزش، 
ســاختار، ســازمان و... صاحب ایده و اندیشــه نو باشیم 
و در این رابطه باید از ظرفیت و نیروی انسانی مستعد 

استفاده کنیم.
وی با یادآوری اینکه جنگ های آینده متفاوت است، 
گفت: باید برای جنگ های آن روز و جنگ های آینده برنامه 
داشته باشیم؛ چراکه اگر بخواهیم به تجربیات گذشته 
اکتفــا کنیــم، قطعــا در جنگ های آینــده غافلگیر خواهیم 
شــد. پــس بایــد ضمن حفــظ تجربیات گذشــته، بر مدار 
علــم و دانــش روز حرکــت کنیــم و مطابــق بــا نیازهــای 
عملیاتــی روز کار را پیــش ببریــم و تاکتیک هــای جدیــد 
خلق کنیم.امروز یکی از ملزومات ایده پردازی شناخت 

صحیح محیط و سطوح مختلف تهدیدات است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

وزیــر  گذشــته  هفتــه  اینکــه  وجــود  بــا 
اقتصــاد و دارایــی از نهایــی شــدن اصالحیــه 
الیحــه بودجــه در روز یکشــنبه ۲6 بهمــن بــه 
جمع بنــدی نهایی می رســد، دیروز از تصویب 
بــه گفتــه  و  الیحــه بودججــه خبــری نشــده 
پایــان  تــا  رئیس جمهــوری  پارلمانــی  معــاون 
هفتــه جمع بنــدی دولــت و مجلــس بــه درازا 

خواهد کشید.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری،   حجت االســالم حســن روحانی در 
دویســت و ســومین جلســه ســتاد هماهنگــی 
الیحــه  اصالحیــه  گفــت:  دولــت،  اقتصــادی 
بودجــه بر اســاس اوضــاع و مقتضیات کنونی 
کشــور و بــا رویکــرد همگرایــی و همچنیــن بــا 
تکیــه بــر دیــدگاه کارشناســان و متخصصــان 
خبــره کشــور تهیــه و تدویــن شــده اســت، لذا 
رونــد  بــه  می توانــد  سیاســت زدگی  هرگونــه 
توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.

ایــن  آغــاز  در  گــزارش  ایــن  براســاس 
نشســت، اصالحات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
شــورای  مجلــس  بــه  ارائــه  بــرای  کشــور  کل 
اســالمی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت و 
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
برنامــه و بودجه اصالحــات بودجه در منابع و 
مصــارف بــا حفــظ منطق و شــاکله کلی الیحه 

بودجه انجام شده است.
بــر ایــن اســاس تامین کاالهای اساســی 
و ضــروری مــردم بــا ارز ترجیحــی و همچنیــن 
منابع الزم برای حوزه های توســعه ای کشــور، 

مورد توجه قرار گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه 
داد موضــوع مهمــی مثل بودجه کشــور درگیر 
مناقشــات و مباحــث بی ثمر شــود، گفت: هر 
وقفــه ای در تصویــب بودجــه کشــور می توانــد 
بــه کلیــت اقتصــاد و از آن مهم تــر معیشــت و 

زندگی مردم آسیب وارد کند.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، 
بــا تاکیــد بر ضرورت تصویب هر چه ســریع تر 
الیحــه بودجــه گفــت: موضــوع مهمــی مثــل 
بودجه کشــور نباید بگذاریم درگیر مناقشــات 
و مباحث بی ثمر شــود و با همگرایی و اجماع 

سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه اقتضــای وضــع 
حــال  عیــن  در  و  کشــور  امــروز  اقتصــادی 
انتظــارات مــردم از دولــت، ایجــاد آرامــش و 
ریل گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، 
اظهــار کــرد: بایــد همــه توجــه کنیــم کــه هــر 
وقفــه ای در تصویــب بودجه کشــور مــی تواند 
بــه کلیــت اقتصــاد و از آن مهم تــر معیشــت و 

زندگی مردم آسیب وارد کند.
تحــوالت بــه  توجــه  بــا  جلســه  ایــن   در 

بین المللــی و تغییــرات احتمالــی در تعامــالت 
جهانی و تاثیرات آن بر وضع اقتصادی کشور، 
انتظــارات عمومــی، بــه ویــژه در بــازار ســرمایه 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه رئیس 
بــا  جامعــه  گفــت:  رابطــه  ایــن  در  جمهــوری 
مشــاهده شکســت دشــمن در جنگ تحمیلی 
اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار 
بهــره گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.

و  تکانه هــا  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی   
تنش هــای غیراقتصــادی در اقتصــاد اثرگــذار 
شــده اســت، اظهار کرد: شایســته است همه 
مســئوالن در تمامی قوای کشور، در کنش ها 
و اظهــارات خــود نهایت مراقبــت و دقت را به 
عمــل آورنــد تــا مبــادا شــرایطی خــالف انتظار 
عمومــی شــکل بگیرد که موجــب اثرات منفی 

در جامعه شود.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد تاکیــد کرد: 
دولــت تــا روز آخــر خدمــت خــود، حراســت از 
معیشت مردم را وظیفه نخست خود می داند 
و تامیــن کاالهــای اساســی بــا نــرخ ترجیحی، 

سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.

امیری: تالش می کنیم تا پایان 
هفته با مجلس به جمع بندی 

بودجه برسیم
همچنیــن معــاون پارلمانــی رئیــس جمهوری 

در گفت وگویــی گفــت: در تــالش هســتیم تــا 
پایان هفته با مجلس شــورای اسالمی درباره 

بودجه ۱۴۰۰ به جمع بندی برسیم.
حســینعلی امیری اظهــار کرد:.آنچه که 
دربــاره بودجه ۱۴۰۰ جمع بندی و نظر دولت 
ایــران  بــه ســمع و نظــر ملــت شــریف  شــد 

خواهد رسید.
ســومین  و  دویســت  در  گذشــته  روز 
دولــت،  اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد  جلســه 
اصالحات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 

بــرای ارائــه بــه مجلس شــورای اســالمی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.

 بــر اســاس گــزارش ارائه شــده از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه اصالحــات بودجــه 
در منابــع و مصــارف بــا حفظ منطق و شــاکله 
اســت.  شــده  انجــام  بودجــه  الیحــه  کلــی 
تامیــن کاالهــای اساســی و ضــروری مــردم بــا 
بــرای  الزم  منابــع  همچنیــن  و  ترجیحــی  ارز 
حوزه های توســعه ای کشــور، مورد توجه قرار 

گرفته است.

بیــش  مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان   
از دوســوم زمــان نشســت صحــن علنــی روز 
گذشــته را بــه بررســی جزئیــات طــرح جهش 

تولید و تامین مسکن اختصاص دادند.
آنچــه خبرگــزاری خانــه ملــت  براســاس 
گزارش کرده است پس از روند قانونی شروع 
عمــران  کمیســیون  گــزارش  مجلــس  کار  بــه 
مجلــس در مــورد طــرح جهش تولیــد و تامین 
مسکن به عنوان نخستین دستور کار مجلس 
مــورد رســیدگی قــرار گرفــت، بررســی جزئیات 

این طرح از جلسات قبل آغاز شده بود.
مــواد ۶  علنــی  در نشســت  نماینــدگان 
تــا ۱7 طــرح جهــش تولیــد و تامین مســکن را 
بررسی و با پرداخت یارانه سود انتشار اوراق 
تامیــن مالــی مســکن از طریــق صنــدوق ملــی 
مســکن، واگــذاری اراضــی مــورد نیــاز ســاخت 
مســکن بــه صــورت اجــاره ۹۹ ســاله، تعییــن 
اراضــی  کاربــری  تغییــر  پرونده هــای  تکلیــف 
در اســتان ها، شناســایی زمین هــای مســتعد 
توســعه شــهری و الحاق به شــهرها، معافیت 
مددجویــان، معلــوالن و ایثارگــران از پرداخت 
هزینــه خدمــات نظام مهندســی بــرای یک بار 
و محاســبه هزینــه صــدور گواهــی پایــان کار 
در طــرح تامین مســکن بــا ۳۰ درصد تخفیف 

موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با ارجاع مواد ۹،۱۰، 
۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱7 طــرح جهــش تولیــد و تامین 
مســکن دربــاره تحویــل اراضــی ملــی واقــع در 

محــدوده و حریم شــهرها حداکثر ظرف مدت 
۲ مــاه بــه وزارت راه و شهرســازی، واگذاری و 
تحویــل رایگان اراضی در اختیار وزارتخانه ها، 
تکلیــف دســتگاه ها در ارتبــاط بــا اراضی مورد 
در  ســاز  و  ســاخت  هدایــت  و  توســعه  نیــاز 
رئیــس کمیســیون  بــه درخواســت  روســتاها 
عمــران، اســتفاده از اراضــی درون شــهری در 
بافــت فرســوده و ســکونتگاه های غیر رســمی 
بــه منظــور تأمیــن زمین مــورد نیــاز این طرح، 
تکلیــف وزارت اقتصــاد بــرای پیــش خریــد و 
تامیــن ابزارهــای پوشــش خطرپذیــری خریــد 
و ممنوعیــت  بــورس  مصالــح ســاختمانی در 
انتقــال  و  تامیــن  بابــت  مبلغــی  دریافــت 
مســکن های حمایتــی از ســوی وزارتخانه هــای 
نیــرو، نفــت و ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
بــه کمیســیون عمــران  ابهامــات  رفــع  جهــت 

موافقت کردند.
    - وزارت راه مجــاز بــه پرداخــت یارانــه ســود 
انتشــار اوراق تامیــن مالــی مســکن از طریــق 

صندوق ملی مسکن شد
- وزارت راه موظــف بــه واگــذاری اراضــی مورد 
نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله 

شد
    - تکلیــف شــورای عالــی شهرســازی بــرای 
کاربــری  تغییــر  پرونده هــای  تکلیــف  تعییــن 

اراضی در استان ها
شــهری  توســعه  مســتعد  زمین هــای   -     

شناسایی و به شهرها الحاق می شوند

    -مددجویــان نهادهــای حمایتــی و ایثارگران 
از پرداخــت هزینــه خدمــات نظــام مهندســی 

معاف شدند
    - هزینــه صــدور گواهــی پایــان کار در طرح 
تامین مســکن با ۳۰ درصد تخفیف محاســبه 

می شود
رئیســه  هیــات  عضــو  ســلیمی  علیرضــا 
مجلــس هنــگام بیــان پیشــنهاد خــود متذکــر 
شد که »مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در 
جریــان بررســی جزئیات طرح جهــش تولید و 

تامین مسکن در صحن حضور نداشتند«.
طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور 

کار هفته جاری صحن علنی قرار می گیرد
در ادامــه این جلســه جــواد نیک بین در 
تذکــری بــا اســتناد بــه بنــد )۴( مــاده )۲۲( بر 
ضــرورت شــفافیت آراء نماینــدگان تأکید کرد 
و خطــاب بــه قالیبــاف گفــت: بــه دلیــل رأی 
نیاوردن این طرح، علیه حضرتعالی و مجلس 
هجمه هایــی صــورت گرفــت و علیرغــم اینکــه 
در شــفافیت و دفاع از آن اظهاراتی داشــتید، 
چون هنوز رأی به شــفافیت آراء داده نشــده، 
برخــی نمایندگان در جریان رأی گیری شــرکت 
نمی کننــد کــه از صبــح چنــد بــار شــاهد ایــن 

موضوع بوده ایم.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل 
آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با تأکید بر اینکه باید موضوع شفافیت 
در دســتور کار قرار گیرد، اظهار کرد: مقصود 

از شــفافیت صرفاً در امر قانونگذاری نیســت 
بلکه باید در اجرا نیز شفافیت باشد، چنانچه 
۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده که 
بــا الیحــه بودجه این میــزان ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شــود که باید مشخص شود 

دست چه کسی است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای حفظ 
انتظــام در مجلــس بایــد رأی بــه شــفافیت، 
شــفاف باشــد، عنــوان کرد: باید فــرق خائن و 
خــادم مشــخص شــود و مــردم بــا فــرد منافق 
برخــورد می کننــد لــذا خواســتار قــرار گرفتــن 
موضــوع شــفافیت آراء نمایندگان در دســتور 

کار جلسه روز سه شنبه هستیم.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس در 
پاســخ بــه ایــن تذکــر با تأکیــد بر اینکــه بحث 
شــفافیت مــورد توجــه مجلــس بــوده اســت، 
عنــوان کــرد: ایــن طــرح نیازمند دو ســوم آراء 
نماینــدگان بــود کــه در زمان رســیدگی تنها ۳ 

رأی کم آورد.
رئیــس قــوه مقننــه ادامه داد: بر اســاس 
کــه  مجلــس  داخلــی  آیین نامــه   ۱۳۰ مــاده 
می توان به یک طرح زودتر از ۶ ماه رســیدگی 
کــرد، بیــش از ۵۰ امضــا جمــع آوری شــده کــه 
بــر ایــن اســاس می توانــد طــرح شــفافیت آراء 
نماینــدگان در دســتور کار هفتــه جــاری قــرار 

گیرد.
قالیباف در پایان از نمایندگان درخواست کرد 

در تمامی رأی گیری ها شرکت کنند.

نقــل  و  حمــل  و  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
بین المللــی ســازمان راهــداری بــا بیــان اینکه طبق 
گمانــه زنی هــا تعــداد کامیون هایــی کــه در انفجــار 
دســتگاه   ۱000 بــه  گرفتنــد  آتــش  دوغــارون  مــرز 
کامیــون رســیده، گفــت کــه ایــن مــرز حداقــل دو 

هفته تعطیل خواهد بود.
جــواد هدایتــی در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
آخریــن گزارش ها از حادثه انفجار تانکر های حامل 
مــواد ســوختی در مرز افغانســتان اظهــار کرد: ظهر 
روز گذشــته در یکــی از پارکینگ هــای مرز دوغارون 
یکــی از تانکرهــای حامل مواد ســوختی منفجر شــد 
و حریق آن به سایر ناوگان پارک شده سرایت کرد 

و منجر به یک اتش سوزی مهیب در منطقه شد.

وی گفــت: اطالعاتــی کــه از ابعــاد فاجعــه بــه 
دســت مــا رســیده، توســط افــرادی بوده کــه پس از 
وقــوع حادثــه و انفجارهــای پــی در پــی از منطقــه 
ســمت  بــه  افغانســتان  و  ایــران  مــرز  اســالم قلعه 
هنــوز  اطالعــات  ایــن  و  آوردنــد  پنــاه  کشــورمان 
بــه صــورت رســمی تاییــد نشــده اســت. امــا طبــق 
و  کامیــون  متاســفانه ۱۰۰۰ دســتگاه  گمانه زنی هــا 
تانکــر حامــل مــواد ســوختی دچــار حریــق و انفجــار 

شدند.
نقــل  و  حمــل  و  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
بین المللی ســازمان راهداری با بیان اینکه ســاعات 
اولیــه بامــداد روزگذشــته عملیات اطفــای حریق در 
منطقه به پایان رســید، ادامه داد: تا صبح عملیات 

لکه گیری و اطفای حریق نقطه ای ادامه داشت و از 
امروز طرف افغان شروع به پاکسازی محل خواهد 

کرد و منتظر اطالعات رسمی خواهیم ماند.
هدایتی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از 
این کامیون ها متعلق به ناوگان کشــورمان اســت و 
آخرین وضع رانندگان کامیون های ایرانی چیســت، 
گفــت: هــر چند کــه صادرات ما از مــرز دوغارون به 
افغانســتان عــدد باالیــی اســت امــا در ایــن مرز ۵۰ 
درصــد ترددهــا متعلــق بــه نــاوگان ایرانی اســت. از 
ســوی دیگر انفجار از پارکینگی آغاز شــده که محل 
پــارک نــاوگان متعلق به افغانســتان بــوده و پس از 

آن حریق به سایر پارکینگ ها سرایت کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز علــت وقــوع اولیــن 

انفجــار و آتش ســوزی اعــالم نشــده اســت، اظهــار 
کــرد: کشــور افغانســتان علت ســانحه را بررســی و 

اعالم می کند.
نقــل  و  حمــل  و  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
بین المللی ســازمان راهــداری با وضع مرز دوغارون 
گفــت: به طــور قطع مرز دوغارون حداقل دو هفته 
تعطیــل خواهــد بــود از ایــن رو بــه دو پایانــه مــرزی 
ماهــی رود و میلک اعالم کرده ایم که آماده افزایش 

پذیرش کامیون و ترددهای بیشتر باشند.   
 هیچ یک از تانکرهای انفجار

 در افغانستان متعلق به ایران 
نبوده است

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی گفــت: طبق بررســی های اولیه هیچ یک از 
تانکرهــا، محمولــه و فــرآورده متعلــق بــه ایــران 
اطالعــات  بعــدی  گزارش هــای  در  نبوده انــد، 

گــزارش دقیق تــری به دســت ما خواهد رســید.
فاطمــه کاهــی دربــاره آتش ســوزی در مــرز 
ایــران و افغانســتان کــه منجــر بــه انفجــار ده ها 
تانکــر گاز و مــواد نفتــی شــد، اظهــار کــرد: ایــن 
مــا  و  داده  رخ  افغانســتان  خــاک  در  اتفــاق 
را  موضــوع  بررســی  امــکان  مســتقیم  طــور  بــه 

نداریم. 
اولیــه  بررســی های  طبــق  افــزود:  وی 
فــرآورده  و  محمولــه  تانکرهــا،  از  هیچ یــک 

گزارش هــای  در  نبوده انــد  ایــران  بــه  متعلــق 
بعــدی اطالعــات گــزارش دقیق تری به دســت ما 

خواهد رســید.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی خاطرنشــان کــرد: مــا ســعی کردیــم بــرای 
امدادرســانی ســوخت مورد نیاز را با هلی کوپتر 
را  سوخت رســانی  الزم  امکانــات  کنیــم،  تامیــن 
در مــرز دوغــارون و اســالم قلعه مســتقر کردیم 

تــا اگــر الزم شــد در اختیارشــان قرار دهیم .
وی یادآور شــد: این حادثه در ۱۸ کیلومتر 
ایــن  تــا  و  دارد  فاصلــه  ایــران  مــرزی  نقطــه  بــا 
لحظــه گزارشــی مبنــی بــر آســیب به تاسیســات 

کشــور ما گزارش نشــده است.

مرز دوغارون حداقل ۲ هفته تعطیل است
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: هیچ یک از تانکرهای انفجار در افغانستان متعلق به ایران نبوده است

تکالیف جدید مجلس برای دولت درباره تولید مسکن

تدوین الیحه اصالحی بودجه به تاخیر افتاد 

یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق: دولت 
تا امروز برای تقدیم الیحه اصالحی 

بودجه فرصت دارد
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 
۱400 مجلس گفت: فرصت دولت برای ارائه 
امــروز  الیحــه اصالحــی بودجــه ســال ۱400 

پایان می یابد.
مجتبــی یوســفی نماینــده مــردم اهــواز 
در مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو بــا 
فــارس، گفت: فرصت دولت برای ارائه الیحه 
اصالحی بودجه ســال ۱۴۰۰ به مجلس امروز 

پایان می یابد.
وی افــزود: طبــق قانون دولــت دو هفته 
فرصت دارد تا الیحه بودجه عودت داده شده 

از سوی مجلس را اصالح و مجدد به مجلس 
ارائه کند.عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال 
البتــه شــنیده ها  ۱۴۰۰ مجلــس اظهــار کــرد: 
هــم از ایــن امــر حمایــت دارد کــه دولــت فردا 
اصالحــی  ۹۹( الیحــه  بهمــن   ۲7 )دوشــنبه 

بودجه را به مجلس ارائه خواهد کرد.
یوســفی خاطرنشــان کرد: اگر اصالحات 
مدنظــر مجلــس در الیحــه اصالحــی بودجــه 
لحــاظ نشــود و ایــن الیحــه بــار دیگر از ســوی 
نماینــدگان رد شــود برای ســال آینــده بودجه 

سه دوازدهم تصویب خواهد شد.


