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دستور روحانی برای بازسازی 
مناطق زلزله زده کهگیلویه و 

بویراحمد و اصفهان تا پایان تیر
رئیس جمهوری در پی گزارش رئیس بنیاد مسکن 
انقاب اســامی از اقدامات به عمل آمده درباره زلزله 
اســتان های کهگیلویــه و بویــر احمــد و اصفهــان، تاکید 
کــرد کــه بازســازی همــه مناطــق زلزلــه زده کهگیلویه و 
بویراحمــد و اصفهــان، تــا پایــان تیرمــاه ســال ۱۴۰۰ بــه 

اتمام برسد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،  
حجت االســالم حســن روحانــی روز دوشــنبه در پاســخ 
گــزارش علیرضا تابش ضمن تشــکر از تالش های انجام 
شــده، نوشــت: برنامه ریــزی برای بازســازی همه مناطق 
آســیب دیده بــه گونــه ای باشــد که تــا پایان تیرماه ســال 
۱۴۰۰ عملیات به اتمام برسد و مردم عزیز آسیب دیده 

بتوانند در منازل خود استقرار یابند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گزارش خود 
به رئیس جمهوری اظهار کرد: این بنیاد به پشتوانه تجارب 
و عملکرد گذشته در بازسازی های مختلف، بالفاصله بعد 
از وقوع سانحه در مناطق هدف حاضر شده است تا پس 
از ارزیابی خسارت و تشکیل پرونه برای خسارت دیدگان، 
مراحل و اقدامات بازسازی را با سرعت و کیفیت مطلوب 
آغاز کرده و انشاهللا تا قبل از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰، 
بازسازی همه مناطق آسیب دیده را به نحو شایسته ای با 
وحدت رویه در مدیریت بازسازی و ضمن جلب مشارکت 

مردم به اتمام رساند.
یکشــنبه  جلســه  در  همزمــان  جمهــوری  رئیــس 
شــب هیــات دولــت ضمن قدردانی از حضــور به موقع و 
خدمت رســانی فشــرده وزارت راه و شهرسازی، جمعیت 
هالل احمر، ستاد مدیریت بحران کشور و بنیاد مسکن 
مســئوالن  هماهنگــی  و  همدلــی  و  اســالمی  انقــالب 
اســتان ها، نیروهــای مردمــی و نهادهــای انقالبــی، بــه 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور دســتور داد منابع مالی 

الزم در این خصوص را تخصیص و تأمین کند.
در همین جلسه، هیات دولت با پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور برای اختصاص مبلغ ۱۷۲ میلیارد 
تومان به عنوان کمک بالعوض و نیز مبلغ ۳۰۷ میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی به خانواده های آســیب دیده از 
زلزله در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد )ســی سخت 

و دنا( و اصفهان )سمیرم( موافقت کرد.

مجلس، توافق صالحی و 
گروسی را نقض قانون دانست

نمایندگان مجلس شــورای اســامی رای به تخلف 
دولــت بــرای اجــرای قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو 

تحریم و ارسال گزارش آن به قوه قضائیه دادند.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اسالمی روز گذشته با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و  
۷ رای ممتنــع از ۲۳۹ نماینــده حاضــر در جلســه علنی،  
توافــق علی اکبــر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی با 
رافائــل گروســی، مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی را خــالف قانــون ارزیابــی کــرده و بــر اســاس اصل 
۲۳۴ آییــن نامــه داخلــی مجلــس بــا ارســال آن بــه قوه 

قضاییه موافقت کردند.
احمــد امیرآبــادی فراهانــی، عضــو هیــات رئیســه 
مجلــس گــزارش مجتبــی ذوالنــوری رئیــس کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس را در این باره 
قرائــت کــرد و گفــت: اقــدام دولــت نــص صریــح قانــون 
اقــدام راهبــری بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از منافع 
ملت ایران است و خواستار دستور موقت ابطال بیانیه 
مشــترک بین ســازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی و معرفــی بــه قــوه قضائیــه را داریــم. وی 
افــزود: در قانــون یاد شــده جناب آقــای رئیس جمهوری 
مســئول اجرای آن تعیین شــده است و  بر اساس ماده 
۲۳۴ آییــن نامــه داخلــی مجلــس، آقــای رئیــس جمهور 
و همــه ناقضیــن و مســتنکفین بــا قیــد فوریــت بــه قــوه 
قضائیــه معرفــی تــا بر اســاس قانون قــوه قضائیه خارج 

از نوبت و تشریفات، مورد رسیدگی فوری قرار دهد.

 گزارش دیوان محاسبات

از اعتبارات مقابله با کرونا
عملکــرد مبالــغ پرداختی از محل صندوق توســعه 
ملــی جهــت مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد ۱۹ در دیــوان 

محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دیوان محاســبات کشور، یافته های این 
گــزارش تــا تاریــخ ۲۳ بهمــن مــاه ۱۳۹۹ نشــان می دهد 
مبلــغ  کل  از  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
اختصاص یافته یک میلیارد یورویی، مبلغ ۷۷۰ میلیون 
یــورو معــادل ۱۷ هــزار و ۲۹۸ میلیــارد تومان از حســاب 
صندوق توســعه ملی برداشــت و معادل ریالی آن را به 

حساب خزانه داری کل کشور واریز نموده است.
وضع پرداخت های انجام شده از محل وجوه مذکور 
حاکی است مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان )معادل ۸۵.۹ 
درصد وجوه پرداختی( به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اختصاص 
یافتــه کــه مبلــغ ۱۱.۴ هــزار میلیــارد تومــان آن در اختیار 
دانشــگاه های علوم پزشــکی اســتان ها قرار گرفته است. 
شــایان ذکر اســت مبلغ ۱۳۸۰ میلیارد تومان برای خرید 
لــوازم حفاظــت فــردی، کیــت آزمایشــگاهی و تجهیــزات 
پزشکی سرمایه ای به هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجــه ی بیماران پرداخت شــده که تجهیزات خریداری 
شــده میان دانشــگاه های علوم پزشکی اســتان ها توزیع 
شــده اســت. همچنیــن مبلغــی بالــغ بــر ۱۷۰۰ میلیــارد 
تومــان بابــت بیمــه بیــکاری مشــمولین ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اختصــاص 
یافتــه و بالــغ بــر ۶۰۰ میلیــارد تومــان نیز جهت پوشــش 
هزینه های درمانی سایر دستگاه ها پرداخت شده است.
الزم به ذکر است ۸۶۷ میلیارد تومان از وجوه فوق 
تــا تاریــخ مذکور نزد خزانه داری کل کشــور باقی مانده و 

توزیع نشده است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیر نفت تاکید کرد که بنده بدتر از طرح 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در عمــرم ندیدم، 
زیرا این طرح تا حدی مغشوش بود که فقط به 
درد تدریــس در دانشــگاه ها می خــورد کــه مبادا 

این کار دوباره تکرار شود.
به گزارش فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در 
مراسم بهره برداری رسمی از سه خط لوله انتقال 
فرآورده هــای نفتــی گفت: شــبکه خــط لوله نفت 
و فرآورده هــای نفتــی در کشــور بــا داشــتن بیش 
از ۱۳ هــزار کیلومتــر خط لولــه اهمیت ویژه ای در 
تأمیــن فــرآورده مــورد نیــاز در داخل کشــور دارد. 
خطــوط لولــه ارزان تریــن روش انتقــال مایعــات 
هســتند و فناوری کشــور برای ســاخت آن بهبود 

یافته است.
لولــه   خطــوط  حاضــر  حــال  در  گفــت:  وی 
بــا توانمنــدی ۱۰۰ درصــد ایرانــی در کشــور تولیــد 
می شــود خط لولــه گوره-جاســک ایرانی ترین خط 
لولــه در کشــور اســت. بــا احــداث ایــن خــط لوله 
هــزاران تانکــر انتقــال نفــت و فرآورده هــای نفتی 
حذف می شود و از طرفی از قاچاق نیز جلوگیری 

می شود.

 خط لوله گوره-جاسک

در ماه های ابتدایی سال آینده 
افتتاح می شود

زنگنــه گفــت: خطــوط لوله ای که در مراســم 
امــروز بــه بهره بــرداری رســیده در همیــن دولــت 
آغاز شدند و در همین دولت هم به بهره برداری 
رســیدند. ایــن خطــوط بــرای تأمیــن فرآورده هــای 
شــمال کشور از تهران به تبریز، مازندران، گیالن 
و خراســان ها احــداث شــده اســت. مــا متناســب 
بــا کارهایــی که برای توســعه پاالیشــگاه ها انجام 
بودیــم.  لولــه  خطــوط  ایــن  نیازمنــد  داده ایــم، 
همچنیــن طــرح دیگــری در دســت اجراســت کــه 
مرکــز  بــه  خلیج فــارس  پاالیشــگاه  از  را  بنزیــن 
کشــور بیــاورد. بیــش از ۸ هــزار میلیــارد تومــان 
برای احداث ســه طرحی که امروز به بهره برداری 

رسید، هزینه شده است.
وزیر نفت اظهار کرد: خط لوله گوره-جاسک 
ایرانی تریــن خــط لوله کشــور اســت و بزرگ ترین 
تلمبه خانه هایی که در تاریخ ایران نصب شده اند 
در ایــن خــط قــرار گرفته انــد. فوالد و شــمش های 
ایــن خــط تولیــدی شــرکت های ایرانــی هســتند و 
برنامه ما این است که تا قبل از پایان سال جاری 

جوشکاری و لوله گذاری این طرح انجام شود.
وی تأکیــد کــرد: ۴۰ درصــد خــط لولــه گــوره-
جاســک هنــوز تحــت تســت فشــار قــرار نگرفتــه 
اســت و ایــن موضــوع باعــت تعویــق تکمیــل ایــن 

طرح تا ســال جاری خواهد شــد. اگر تست فشار 
در ایــن خــط لولــه انجام نشــود، احتمــال دارد در 
مرحلــه اجــرا این خط لوله ســوراخ شــود که البته 
ایــن احتمــال خیلی کم اســت ولی بــه هر حال ما 
نبایــد ریســک کنیــم. در ماه های اول ســال آینده 
انجــام  پایانــه جاســک  از  نفــت  بارگیــری  اولیــن 

خواهد شد.

دولت کارهای بزرگی در زمینه 
پاالیش و صادرات فرآورده های 

نفتی انجام داده ایم
زنگنه گفت: سه مسئولیت شرکت پاالیش 
نظــارت  شــامل  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و 
توزیــع  و  فرآورده هــا  انتقــال  پاالیشــگاه ها،  بــر 
فرآورده هــای نفتــی اســت. دولت کارهــای بزرگی 
در زمینــه پاالیــش و صــادرات فرآورده هــای نفتی 
انجــام داده اســت. در ابتــدای ســال ۹۲ ظرفیــت 
پاالیشی ما ۱.۸ میلیون  بشکه در روز بود و االن 
به باالی ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
در  بنزیــن  تولیــد  کــرد:  اظهــار  نفــت  وزیــر 
طــول دولــت یازدهــم  و دوازدهــم از روزانــه ۵۰ 
میلیــون لیتــر بــه ۱۰۷ میلیون لیتر رســیده اســت 
و تولیــد گازوئیــل از روزانــه ۹۴ میلیــون لیتــر بــه 
۱۱۳ میلیــون لیتــر رســیده و موازی بــا آن کیفیت 

فرآورده های نفتی ارتقاء یافته است.
وی گفــت: در ابتــدای دولــت تولیــد بنزیــن 
یــورو صفــر بــود و در ســال ۹۶ بــه ۷۶ میلیــون 
لیتــر رســید. همچنین تولید گازوئیــل یورو نیز از 
۶ میلیــون لیتــر در روز بــه ۴۵ میلیــون لیتــر در 
روز رســیده اســت. صــادرات فرآورده هــای نفتــی 

در طــول عمــر ایــن دولــت ۴ برابر شــده و از ۵.۹ 
میلیــون تــن در ســال ۹۱ بــه ۲۳ میلیــون تــن در 

سال ۹۸ رسیده است.

در قانون احداث پتروپاالیشگاه ها 
 آنچه وظیفه وزارت نفت بوده

به طور کامل انجام شد
طرح هــای  دولــت  ایــن  گفــت: در  زنگنــه 
ارتقــاء کیفی پاالیشــگاه های تبریــز، بندرعباس و 
اصفهــان بــا حجــم ســرمایه گذاری ۲ میلیــارد دالر 
انجــام شــد کــه طــی آن ۷ میلیــون لیتر بــه تولید 
بنزین افزوده شد، ۱۰ میلیون لیتر بنزین به یورو 
۴ و یورو ۵ تبدیل شد و ۱۱ میلیون لیتر به تولید 

گازوئیل افزوده شد.
وزیــر نفــت تأکید کرد: طــرح تثبیت ظرفیت 
پاالیشــگاه آبــادان نیــز در دســتور کار قرار گرفت 
که طی آن سهم مازوت تولیدی در این پاالیشگاه 
از ۴۵ درصد به ۳۶ درصد کاهش یابد و فرآورده 
یورو ۵ تولید شود. این طرح ۶۵ درصد پیشرفت 
بــه  در ســال ۱۴۰۰  آن  اول  فــاز  و  کــه  فیزیکــی 

بهره برداری می رسد.
مجــوز   ۴۴ تاکنــون  مــا  کــرد:  اظهــار  وی 
احــداث پاالیشــگاه نفــت و میعانــات گازی صــادر 
کردیــم که میــزان ظرفیت آن ۳.۱ میلیون بشــکه 
احــداث  قانــون  در  همچنیــن  اســت.  روز  در 
پتروپاالیشگاه ها آنچه سهم وزارت نفت بوده به 
طور کامل انجام شــده اســت. ســند تأمین انرژی 
بخش حمل و نقل کشــور نیز با تأکید به کارآیی 
و بهینه ســازی بــه تصویــب شــورای عالــی انــرژی 
رســیده اســت. اگــر مــا بــه بهینه ســازی مصــرف 

توجهی نکنیم، با هیچ برنامه  تولیدی پاســخگوی 
تقاضا نخواهیم بود.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باید 
به عنوان یک اغتشاش مدیریتی 

در دانشگاه تدریس شود
انتخابــات  ایــام  االن  کــرد:  اظهــار  زنگنــه 
ریاســت جمهــوری اســت و پیــروزی در انتخابــات 
هــزار پدر دارد، ولی شکســت در آن یتیم اســت. 
طبــق اســناد و مــدارک از ســال ۸۲ پــروژه ســتاره 
خلیج فارس آغاز شــده اســت و اینکه گفته شــود 
نبوغ یک نفر باعث احداث این پاالیشــگاه شــده 

است حرف صحیحی نیست.
وی گفــت: همــه می تواننــد بگوینــد ایــن کار 
را مــا کردیــم و ما هم قبــول می کنیم ولی انصاف 
هــم چیــز خوبــی اســت. واحدهــای فرآینــدی این 
پاالیشــگاه در ابتــدای دولــت یازدهــم ۴۰ درصــد 
پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت که این موضوع 
پــروژه  ایــن  در  نفــر  یــک  نبــوغ  نشــان می دهــد 
اهمیت نداشــته بلکه این کار با مدیریت مدیران 

حرفه ای تکمیل شده است.
بدتر از طرح پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در عمرم ندیده ام

وزیــر نفت گفت: یکی از طرح هایی که باید 
بــه عنــوان یــک نمونــه اغتشاشــات مدیریتــی در 
دانشــگاه ها تدریس شــود طرح پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اســت که تحویل دولت یازدهم شد. 
بنــده بدتــر از طــرح ســتاره خلیج فــارس در عمرم 
ندیــدم، زیــرا این طرح تا حدی مغشــوش بود که 

فقط به درد تدریس در دانشــگاه ها می خورد که 
مبادا این کار دوباره تکرار شود.

وی بیان کرد: در اوایل دوران دولت یازدهم 
ســردار عبداللهــی فرمانــده قــرارگاه خاتم االنبیــاء 
پــروژه  از  ســرداران  از  دیگــر  یکــی  همــراه  بــه 
ســتاره خلیج فــارس بازدیــد کــرد. آن ســردار بعــد 
از بازدیــد از طــرح پرســید کــه آیــا داعــش بــه این 
پاالیشــگاه حمله کرده اســت؟ آن موقع ما چطور 
می خواســتیم از ایــن واحــد بــه هم ریختــه بنزین 

تولید کنیم.
خــط  پــروژه  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  زنگنــه 
صنعتــی  ســاختمان های  آبگیــر،  مخــازن،  لولــه، 
و غیرصنعتــی ســاخته شــده بودنــد ولــی واحــد 
بنــده  داشــت.  پیشــرفت  درصــد   ۴۰ فرآینــدی 
ساعت ها وقت مستقیم گذاشتم که طرح ستاره 
خلیج فــارس را اصــالح کنــم. ایــن طــرح نــه تنهــا 
پیشــرفتی نداشــت بلکــه در یک وضع مغشــوش 
بــود. آری مهنــدس خوب همیشــه بــه کار می آید 
امــا این مدیریت خوب اســت کــه در نهایت طرح 

را به سرانجام می رساند.

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

با همت همه مدیران انجام شده 
است نه یک نفر

بــا  کشــور  در  توســعه  گفــت:  نفــت  وزیــر 
اندیشــه مدبرانه و مدیرانه شــکل می گیرد. البته 
بــازوی توانــا هــم مهم اســت اما در نهایــت فکر و 
تدبیر مدیران است که کار را به نتیجه می رساند 
و در انتخابــات هــم کســی نبایــد تک خــوری کنــد 
زیرا پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با همت همه 

مدیران انجام شده است.
وی بیــان کــرد: در ایــام انتخابــات ریاســت 
جمهوری در گرگان یک قصابی کاندیدا شــده بود 
و وضعش هم به خاطر کاندیداتوری در انتخابات 
خــوب شــده بــود، زیــرا هــر کســی بــه او مراجعــه 
می کــرد نیم کیلو گوشــت بــه او می فروخت. از او 
پرســیدند شــما کــه رئیس جمهور نمی شــوید پس 

چرا برای انتخابات ثبت نام کردید؟
زنگنه ادامه داد: قصاب گفت درست است 
که من رئیس جمهور نمی شوم ولی حداقل با این 
کارهــا می توانم رئیــس صنف قصاب ها در گرگان 
شــوم کــه ایــن موضــوع حکایــت این روزهاســت. 
فحــش  نفــت  وزارت  بــه  و  بیکارنــد  عــده ای 
می دهنــد؛ افتخــارات شــما کــدام اســت کــه حــاال 
در حال ســاختن افتخار برای خود هســتید؟ این 
پروژه هایــی که از آنها دم می زنید افتخار نیســت 
و مــا اگــر حــرف نمی زنیم دلیلش این نیســت که 

زبان نداریم بلکه وقت نداریم.

محمد ارفع
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی ایران 
یــادآور شــد کــه ۹۴۰ میلیــارد تومــان وام بابــت 
حمایــت از شــرکت ها در ایــام کرونــا مقــرر بــود 
پرداخت شود که ۱۴۱ میلیارد تومان آن پرداخت 

شد. 
رســولی افــزود: بــرای تســهیالت کرونا بانک 
ملی و بانک ملت بانک عامل هســتند که بخش 
اصلــی کار برعهــده بانک ملت اســت. ما مکرراً از 
مســئوالن بانک پیگیری کردیم و خواهش کردیم 
ســهل گیرانه عمــل کننــد. حتــی مــا پذیرفتیــم کــه 

ضامن شرکت های ریلی شویم.
بــا  زودی  بــه  امیدواریــم  گفــت:  رســولی 
و  شــود  حــل  مســئله  گرفتــه  صــورت  توافقــات 
تســهیالت کرونایــی تــا پایــان ســال به شــرکت ها 

پرداخت شود. 
بلیت قطار برای عید گران 

نمی شود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری 
آغــاز پیــش فــروش اینترنتی بلیت قطــار از پنجم 
اســفند یــادآور شــد کــه قیمــت بلیــت قطــار برای 

نوروز ۱۴۰۰ افزایش نمی یابد.
ســعید رســولی در نشســت خبــری بــا بیــان 
اینکه از ماه گذشته ستاد سفرهای نوروزی ریلی 
تشــکیل شده است گفت:طرح سفرهای نوروزی 
از ۲۵ اســفند ۹۹ آغاز می شــود و تا ۱۵ فروردین 
۱۴۰۰ ادامه دارد که در این ایام روزانه ۲۳۰ قطار 

پیش بینی شده است.
وی افــزود: بــرای ایــن ۲۱ روز ۴۷۲۷ قطــار 
خدمت رســانی خواهند کرد که به صورت روزانه 
بیــش از ۱۰۳ هــزار نفــر مســافر از ســوی شــبکه 

ریلی جابه جا می شوند.
رسولی با بیان اینکه پیش بینی شده است 
در نــوروز ۱۴۰۰ جمعــا ۲ میلیــون و ۱۷۶ هزار نفر 
ظرفیــت قطــار ایجــاد شــود ادامــه داد:  در دوران 
شــیوع کرونا یک میلیون و ۴۸۳ صندلی مســترد 
شــد کــه مربــوط بــه نــوروز ۱۳۹۹ بــود کــه بدیــن 
ترتیــب ۱۳۳ میلیــارد تومــان وجــوه اســتردادی به 

خریداران عودت یافت. 
رســولی افــزود: در ایــن مــدت ۱۹ میلیــون 
سفر کاهش یافت که با احتساب متوسط قیمت 
هــر بلیت ۱۰۰ هزار تومــان، ۱۹۸۸ میلیارد تومان 
خســارت ناشــی از فــروش بلیــت بــود و ۲۹ هزار 
و ۸۴۱ قطــار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 

کاهش داشتیم. 

 استعام کدملی مسافران

 در سامانه وزارت بهداشت

در سه مرحله 
رســولی بیان کرد: در ســه مرحله اســتعالم 
بهداشــت  وزارت  ســامانه  در  مســافران  کدملــی 
خریــد  زمــان  در  ابتــدا  کــه  می شــود  انجــام 
بلیــت اســت. همچنیــن در روز ســفر اســتعالم 
صــورت می گیــرد و اگــر مثبــت باشــد، به مســافر 

اطالع رســانی می شــود کــه از حضــور مســافر بــا 
احترام جلوگیری می شود. 

وی افــزود: همچنیــن در زمان مســافرگیری، 
رؤســای قطــار مجــددا اســتعالم کدملــی را دارنــد 
که اگر مســافر وارد قطار شــده باشــد شناســایی 

می شود. 

رشد 3 درصدی در تناژ 
وی با بیان اینکه در ســال جاری نســبت به 
ســال قبل در تناژ بار حمل شــده رشــد ۳ درصد 
و در تن کیلومتــر مبــدأ -  مقصــد ۵ درصــد رشــد 
داشــته اســت افزود:همچنیــن در تنــاژ تخلیــه بــا 
رشــد ۸ درصــدی و در بهــره وری لکوموتیو باری با 

رشد ۱۵ درصدی مواجه بودیم. 
رســولی اظهــار کــرد: از ابتدای ســال تا ۳۰ 
بهمــن ۹۹ در بنــدر امــام خمینــی)ره( بــا رشــد 
۳۴ درصــدی در تن کیلومتــر و ۴۸ درصــدی در 
تنــاژ مواجــه بودیم. در بندر شــهید رجایی رشــد 
۱۱۰ درصــدی در تن کیلومتــر و ۱۱۲ درصــدی در 
تنــاژ و در بنــدر امیرآبــاد رشــد ۴۰۲ درصــدی در 
تن کیلومتــر و ۱۸۶ درصــدی در تنــاژ در این ایام 

محقق شد. 
در نوروز ۱۴۰۰ افزایش قیمت 

بلیت نداریم
بــا  رابطــه  در  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  وی 
قیمت گذاری بلیت قطار در ایام نوروز تأکید کرد: 
هیچ افزایشــی در قیمت هــای بلیت قطار در ایام 

نوروز نداریم.
وی افــزود: ۹۵ درصــد قطارهــای مــا چهــار 
ســتاره و ســه ســتاره باکیفیت هســتند و فقط ۵ 
درصــد قطارهــای مــا پنج ســتاره هســتند که نرخ 
براســاس مصوبــه شــورای  پنج ســتاره  قطارهــای 

عالی ترابری آزاد و طبق عرضه و تقاضا است. 
وی تأکیــد کــرد: نــرخ مصــوب بــرای بلیــت 
قطارهــا شــورای عالــی ترابــری ابــالغ کرده اســت 
در طــول ســال بــه شــرکت های ریلــی اجــازه داده 
می شود هر میزان در نرخ مصوب تخفیف دهند 
و در ایام پیک سفر هم اجازه دارند تا ۳۰ درصد 
به نرخ مصوب طبق مصوبه شــورای عالی ترابری 

اضافه کنند. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: اگر 
مســافران نــرخ بــا تخفیــف ایام کم ســفر را بــا نرخ 
ایــام پیک مقایســه کنند، تصور نشــود که افزایش 
قیمتی اعمال شده است، بلکه نرخ مصوب در ایام 
کم ســفر کاهش یافته اســت، اما در ایام پرسفر تا 
۳۰ درصــد اجازه افزایش نرخ مصوب طبق مصوبه 
شــورای عالــی ترابری برای شــرکت ها وجــود دارد و 

در ایام نوروز هیچ افزایش قیمتی نداریم.
وی تأکیــد کــرد: موضــوع فــروش ۵۰ درصــد 
رعایــت  نــوروز  ایــام  در  نیــز  کوپــه  هــر  ظرفیــت 
می شــود و فقــط خانواده هــا طبــق مصوبــه ســتاد 

مقابله با کرونا می توانند در یک کوپه باشند.

شناسایی ۱6۰۰ نفر مسافر 
کرونایی در مرحله غربالگری

یــادآوری  بــا  اهــن  راه  مدیرعامــل 
غربالگیری هــای صــورت گرفتــه بــرای مواجــه بــا 
بیمــاری کرونــا در شــبکه ریلــی کشــور گفــت: در 
مرحلــه غربالگــری مســافران برای فــروش بلیت، 
۱۵۰۰ نفر در زمان استعالم تست آنها مثبت بود 

که بلیت برای آنها صادر نشد. 
وی گفــت: ۱۲۰ نفــر هــم زمان ســوار شــدن 
قطــار مــورد اســتعالم قــرار گرفتند که تســت آنها 
مثبــت بــود و اجــازه ســفر بــه آنهــا داده نشــد. 
جمعــاً ۱۶۰۰نفر در مرحله غربالگری شناســایی و 

پیشگیری از سفر شدند.

برنامه ریزی برای ساخت 
ایستگاه های راه آهن در شرق و 

غرب تهران
گفــت:  راه آهــن  شــرکت  مدیرعامــل 
ایســتگاه های راه آهــن بــرای رســاندن مســافر بــه 
داخــل شــهرها اســت نــه حاشــیه شــهرها. چــرا 
ایــن  راه آهــن همــدان در ۱۴ کیلومتــر  ایســتگاه 
شهر ساخته می شود تا مسافر سفر دیگری الزم 

داشته باشد؟ 
رســولی بــا تاکید بــر اینکه برای کالنشــهرها 
باید ایستگاه های بیشتری پیش بینی شود گفت: 
بایــد حتمــا ایســتگاهی در غــرب و شــرق تهــران 
داشــته باشیم و مسافر ســفر یکپارچه و درب به 

درب داشته باشد.

روز  جلســه  در  وزیــران  هیــات  مصوبــه 
یکشــنبه مبنــی بــر اصاح شــدن ضوابــط اجرایی 
قانــون بودجــه ۹۹ الحاقیه اباغ گردید و ســقف 
پــاداش وزارت اقتصــاد و ســازمان مالیاتــی را که 
تا پیش از این در ســقف عملکرد ســال ۹۸ بود، 
برداشــته شــد و به بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان 

رسید.
بــه گــزارش فــارس، هیــات وزیــران ســقف 
امــور  وزارت  مســئوالن  و  کارکنــان  پــاداش 
اقتصــادی و دارایــی و ســازمان امــور مالیاتــی را 

افزایش داد.
براســاس ایــن گــزارش، در حالــی کــه هــر 
روز گروهــی از کارمنــدان و بازنشســتگان دولتــی 
راجــع بــه همســان ســازی حقــوق و یــا متناســب 

ســازی آن بــا تــورم مقابــل دســتگاه های دولتــی 
بخصــوص ســازمان برنامــه و بودجــه یــا مجلــس 
شــورای اســالمی تجمع می کنند، ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور پیشــنهاد افزایش ســقف پاداش 
وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را به دولت داد، 

پیشنهادی که با موافقت دولت همراه شد.
مصوبــه هیــات وزیــران مبنــی بــر اصــالح 
شــدن ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ الحاقیه 
ابــالغ گردیــد و ســقف پــاداش وزارت اقتصــاد و 
ســازمان مالیاتی را که تا پیش از این در ســقف 

عملکرد سال ۹۸ بود، برداشته شد.
در متــن ایــن مصوبه آمده اســت: متن زیر 
بــه عنــوان تبصره به مــاده )۱۹( ضوابــط اجرایی 
قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور موضــوع 

تصویب نامــه شــماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ 
۱۳۹۹.۲.۳ اضافه می شود:

محــل  از  هزینــه ای  اعتبــارات  تبصــره- 
درآمدهــای اختصاصــی مربــوط بــه وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی )ردیــف شــماره ۱۱۰۰۰۰( و 
ســازمان امور مالیاتی کشــور )ردیف های شماره 
۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱( جــدول شــماره )۷( قانــون، از 
شــمول مفــاد ایــن مــاده مســتنثی بــوده و قابل 

هزینه کرد تا سقف مصوب است.
فهمیــدن جزئیــات ایــن مصوبه بــدون ارائه 
توضیحاتی امکانپذیر نیســت. مطابق ماده ۲۱۷ 
اقتصــاد  وزارت  مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون 
بابــت  کــه  از وجوهــی  یــک درصــد  اجــازه دارد 
مالیــات و جرایــم ایــن قانــون وصــول می کند در 

حســاب مخصــوص نــزد خزانــه منظــور شــده و 
در مــورد آمــوزش و تربیــت کارمنــدان در امــور 
و  کارکنــان  تشــویق  و  حسابرســی  و  مالیاتــی 
فعالیــت  مالیــات  وصــول  امــر  در  کــه  کســانی 
موثری مبذول داشته یا دارند، خرج نمایند این 
پاداش از شــمول مالیات و کلیه مقررات مغایر 

مستثنی است.
براســاس جــدول شــماره ۷ قانــون بودجــه 
و  تومــان  میلیــارد   ۱۶۴۸ اقتصــاد  وزارت   ،۹۹
ســازمان امــور مالیاتی نیــز ۳۱۶۷ میلیارد تومان 
)ردیف هــای  دارنــد  اختصاصــی مصــوب  درآمــد 
درآمــدی ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱(. در نتیجــه، بــا توجه 
بــه میــزان تحقــق منابــع و بدون ســقف مدیران 
ارشــد و کارمنــدان بنا به امتیــازات و کارایی  این 

دو دســتگاه  پــاداش دریافــت خواهنــد کــرد. در 
مجمــوع ۴۸۱۶ میلیــارد تومــان بــرای پــاداش در 

اختیار خواهند داشت. 
بــه موجب مــاده ۱۹ ضوابــط اجرایی قانون 
بودجــه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، پرداخت هــای 
قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، 
افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات 
و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی 
دارای قانــون پرداخــت )نظیــر گمــرک جمهــوری 
اســالمی ایــران و دیوان محاســبات کشــور( و از 
محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی 
ســال جــاری در چارچوب دســتورالعمل مصوب 
وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و 
تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.

پاداش کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی به ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسید

تنها ۱۴۱ میلیارد تومان؛ سهم شرکت های ریلی از تسهیات کرونایی

»بدتر از طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در عمرم ندیدم«
به گفته وزیر نفت، این پاالیشگاه باید به عنوان یک اغتشاش مدیریتی در دانشگاه تدریس شود


