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چین خواستار افزایش 
تالش ها برای احیای برجام 

شد
وانگیی،وزیرامورخارجهچیندرآســتانهدور
جدیــدمذاکراتویــندربارهاحیایبرجــامتصریحکرد
کــهطرفهــاینگــرانبایــدهرچــهســریعترتصمیمــات
سیاســیبگیرندوتالشهایدیپلماتیکمضاعفبرای
بازگردانــدنتوافــقهســتهایبــهمســیراصلــیانجــام

دهند.
بــه گــزارش ایرنا، »وانگ یی« کــه به صورت ویدئو 
کنفرانس در اجاس خلع ســاح ژنو سخنرانی می کرد، 
خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام را قلدرگــری و ریشــه 
بحــران کنونــی خوانــد و تصریح کرد؛ اینکه بــرای احیای 
برجام ابتدا تحریم های علیه ایران رفع شود، یک اقدام 

طبیعی است.
وی بــا گوشــه چشــمی به طــرح ابتکار صلــح هرمز 
جمهــوری اســامی ایــران، پیشــنهاد تشــکیل یک بســتر 
گفت وگــوی چندجانبه در خصــوص امنیت خلیج فارس 
را مطــرح کــرد کــه بــه صــورت گام بــه گام چارچوبــی را 
بــرای تامیــن امنیــت پایــدار، جامع و مبتنی بــر همکاری 

خاورمیانه را مشخص کند.

ممنوعیت دانلود وی چت و 
تیک تاک لغو شد

رئیسجمهــوریآمریــکامجموعــهفرامیــناجرایی
کهشاملممنوعیتدانلودویچتوتیکتاکبودند
بــهوزارتبازرگانــیدســتوردادنگرانیهــای رالغــوو
امنیتــیمربــوطبــهایــناپلیکیشــنهایچینــیرامــورد

بازبینیقراردهد.
ترامــپ،  دونالــد  دولــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری پیشــین آمریــکا در تاش برای مســدود 
کــردن دانلــود ایــن اپلیکیشــنها و ممنوعیــت مبــادالت 
تکنیــکال بــود که تیک تاک و وی چت اعام کرده بودند 
مانع از دسترسی به این اپلیکیشنها در آمریکا می شود. 
دادگاههایی در آمریکا مانع اجرای این فرامین شــدند و 

دستورات مذکور هرگز به اجرا درنیامدند.
یــک مقــام کاخ ســفید گفــت: بازبینــی امنیت ملی 
جداگانــه آمریــکا از تیــک تــاک کــه در اواخر ســال ۲۰۱۹ 
آغــاز شــد، ادامــه دارد امــا جزییات بیشــتری ارائه نکرد. 
یــک مقام دیگــر دولت آمریکا به خبرنــگاران گفت: کاخ 
ســفید در خصــوص ریســکهای داده کاربــران تیــک تــاک 

بسیار نگران مانده است.
فرمان اجرایی جدید بایدن دستورهایی که در اوت 
علیــه وی چــت و تیــک تاک صادر شــده بودند و دســتور 
دیگری که در ژانویه صادر شده بود و هشت اپلیکیشن 
مالــی و ارتباطــی دیگر را هدف گرفته بود، لغو می کند. 
در دستور ژانویه از مقامات خواسته شده بود مبادالت 
بــا هشــت اپلیکیشــن چینی شــامل علی پی گــروه علی 
بابا و کیو کیو والت شرکت تنست هولدینگز و خدمات 

پرداخت وی چت را ممنوع کنند.

نفت سنگین ایران گران شد
جدیدترینگزارشماهانهاوپکنشاندادقیمت
نفــتســنگینایــرانمــاهمیــالدیگذشــته۵.۹درصــد

رشدماهانهداشتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، قیمــت نفت ســنگین ایــران در 
ماه مه به ۶۶ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشــکه رســید که 
در مقایســه با ۶۳ دالر در آوریل، ســه دالر و ۷۲ ســنت 
معــادل ۵.۹ درصــد افزایش نشــان داد. میانگین قیمت 
نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۱ دالر 
و ۹۴ سنت در مقایسه با ۳۷ دالر و ۹۸ سنت در مدت 

مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.
ارزش ســبد نفتــی اوپــک در مــه بــه ۶۶ دالر و ۹۱ 
ســنت در هر بشکه رســید که باالترین میانگین ماهانه 
از مــاه مــه ســال ۲۰۱۹ بــود و در مقایســه بــا ۶۳ دالر و 
۲۴ ســنت در آوریل، ســه دالر و ۶۷ ســنت معادل ۵.۸ 
درصد افزایش داشت. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک 
از ابتدای ســال۲۰۲۱ تاکنون ۶۲ دالر و ۱۶ ســنت در هر 
بشــکه بوده که ۵۶.۸ درصد افزایش در مقایســه با ۳۹ 
دالر و ۶۵ ســنت در مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ نشــان 

می دهد.
طبــق گــزارش منابــع ثانویــه، تولیــد نفــت اوپــک 
متشکل از ۱۳ کشور در مه به ۲۵.۴۶ میلیون بشکه در 
روز رسید که ۰.۳۹ میلیون بشکه در روز در مقایسه با 
آوریل افزایش داشــت. تولید نفت عمدتا در عربســتان 
امــا در  ایــران افزایــش پیــدا کــرد  ســعودی، ونزوئــا و 
نیجریــه و آنگــوال کاهش داشــت. تولید نفــت ایران ۴۲ 
هزار بشکه در روز افزایش داشت و به ۲.۴۵۵ میلیون 

بشکه در روز رسید.

لغو تحریم های آمریکا علیه 
3 مدیر انرژی ایرانی

دولــتآمریــکاتحریمهــاعلیــهســهمقــامدولتــی
ســابقایــرانودوشــرکتیکــهدرتجــارتمحصــوالت

پتروشیمیایرانمشارکتداشتندرالغوکرد.
بــه گــزارش ایســنا، یــک مقــام آمریکایــی کــه مایل 
نبــود نامــش فــاش شــود بــه رویترز گفــت: اقــدام دفتر 
کنتــرل داراییهای خارجی وزارت خزانه آمریکا یک اقدام 
روتیــن بــوده و ارتباطــی بــه مذاکــرات اخیر بــرای احیای 

برجام ندارد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه اعام کرد 
دفتر کنترل داراییهای خارجی و وزارت خارجه سه مقام 
دولتــی ســابق ایــران و دو شــرکتی کــه پیــش از ایــن در 
خرید، فروش، حمل یا بازاریابی محصوالت پتروشیمی 
ایــران مشــارکت داشــتند را از فهرســت تحریم هــا خارج 
کــرده اســت. ایــن اقــدام نتیجه تغییر بررســی شــده در 
رفتــار یــا وضــع اشــخاص و نهادهای تحریم شــده بود و 
الــزام آمریــکا بــه لغو تحریم ها در صــورت تغییر رفتار یا 

وضع اشخاص تحریم شده را نشان می دهد.
وزارت خزانــه داری آمریــکا بــه نــام مقامــات ایرانی 

سابق یا شرکتها نپرداخته است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی در وب سایت خود 
اعام کرد ســه مرد شــامل احمد قلعه بانی، مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، فــرزاد بــازرگان، مدیرعامــل 
شــرکت هنــگ کنــگ ایــران تریــد و محمد معینــی، مدیر 
لیســت  از  اینترتریــد  ایــران  نفــت  شــرکت  بازرگانــی 

تحریمی ها خارج شده اند.
بــر اســاس گزارش رویتــرز، دفتر کنتــرل داراییهای 
خارجــی همچنیــن شــرکت کشــتیرانی ســی چارمینگ و 
شرکت اوشینگ شیپ منیجمنت شانگهای را از لیست 

تحریمی هاخارج کرد.

اعالم زمان رأی گیری 
 انتخابات ۲۸ خرداد

از ۷ صبح تا ۱۲ شب
عضوشــوراینگهبانگفتکهایدهستادکرونابا
موافقتشــوراینگهبانهمراهشــدکهبایداز۷صبح
تا۱۲شــبصندوقهابرایرایگیریفعالباشــندواگر
کســیپسازاینســاعتنیزحضورداشــترأیدادن

اوبالمانعاست.
به گزارش صداوســیما، محمدحسن صادقی مقدم 
در همایــش عوامــل انتخابــات ۱۴۰۰، گفــت: جمعــی که 
اینجــا هســتند اراده کردنــد در انتخابــات جمعــه جــاری 

ورق زرین دیگری برای این نهضت اسامی بیافزایند.

وی افــزود: در انتخابــات ۹۸، میانــدوره ای ۹۹ و در 
ایــن دوره نهایــت همــکاری و هماهنگی با وزارت کشــور 
و اســتانداری ها را داشــتیم و بهــره آن را نیــز بردیــم و 
الحمدهللا نتایج خوبی از مشارکت مردم در راه است.

عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان گفــت: از وزارت 
اطاعــات، ســپاه، نیــروی انتظامــی، ثبت احــوال و کلیه 
مقام های اســتانی و کســانی که در آموزش و پرورش و 
ایــن شــبکه عظیم اجــرا و نظارت همکاری کردند تشــکر 
می کنیم و امیدواریم با وجود برخی اشکاالت، طرح های 

نو و جدی نیز پیاده شود.
صادقــی مقــدم ادامــه داد: مــا وظیفه دینــی داریم 
آنچــه کــه خواســت مــردم اســت بــا صحــت و ســامت 
تجمیــع کنیــم و به نمایش بگذاریم و هرگز کســی نباید 
حاضــر شــود آخــرت خــود را بــرای دنیای دیگــران هزینه 
کنــد و ایــن ســرلوحه همــه همــکاران در اجــرا و نظــارت 

خواهد بود.
وی گفت: ستاد کرونا ساعت برگزاری انتخابات را از 
۷ صبح تا ۲ نصف شب اعام کرده و اگر چه بودن همه 
عوامل اجرا و نظارت ســاعت هفت صبح ســر صندوق ها 
مشکل است، اما برای همراهی این ایده، شورای نگهبان 
موافقت کرد که از ساعت هفت صبح تا ۱۲ شب اخذ رای 
صــورت بگیــرد و اگر کســی پس از این ســاعت نیز حضور 
داشــت رأی دادن او بامانــع اســت. همیــن امــر موجــب 

می شود که پایان تبلیغات نیز هفت صبح باشد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

تخصصــی کمیتههــای روســای جلســه
ســتادملــیمقابلــهبــاکرونــاروزپنــجشــنبه
درحضــوررئیسجمهــوریبرگــزارشــدودر
ایــنجلســهقــرارگاهعملیاتــیســتادملــیو
- امنیتــی درمــان، و بهداشــت کمیتههــای
اجتماعیوتبلیغاتواطالعرســانیگزارشی
انجــام اقدامــات و بیمــاری رونــد وضــع از
شــدهدرزمینــهتامیــنواکســنوعملیــات
واکسیناسیونوهمچنیناجرایپروتکلهای
بهداشــتیواعمــالمحدودیتهــایالزمدر
ایــنزمینــهبــهویــژهدرتبلیغــاتانتخاباتــی

نامزدهایانتخابات۱۴۰۰ارائهکردند.
بهداشــت  کمیتــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
عملیــات  رونــد  از  گزارشــی  در  درمــان  و 
ایجــاد  تاخیــر  همچنیــن  و  واکسیناســیون 
طــرف  از  خارجــی  واکســن  تامیــن  در  شــده 
برخــی کشــورهای متعهــد شــده بدلیــل برخی 
مشــکات و موانــع، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
بــا پیگیری ها و اقدامات انجام شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت، وزارت امــور خارجــه و بانــک 
مرکــزی از کشــورهایی کــه ســازنده واکســن 
دریافــت  در  تســریع  همچنیــن  و  هســتند 
واکســن  ســهمیه کوواکــس، مشــکل کمبــود 

بزودی برطرف شود.
کمیتــه بهداشــت و درمــان همچنیــن بــا 
یــاداوری ورود واکســن های تولیــد داخــل بــه 
مرحلــه عملیاتــی تاکیــد کــرد کــه واکســن های 
تولید داخل نیز با پشــت سرگذاشــتن مراحل 
چرخــه  وارد  نزدیــک  آینــده  در  بتواننــد  فنــی 
عملیات واکسیناسیون شوند و واکسیناسیون 

در کشور سرعت بیشتری بگیرد.
حجــت االســام حســن روحانــی در ایــن 
زمینــه با تاکید بر تــداوم تاش ها برای تامین 
الزم،  حساســیت های  و  جدیــت  بــا  واکســن 
گفــت: بــه طــور قطــع دســتگاه های مســئول 
نظیــر وزارت بهداشــت و درمــان، وزارت امــور 
خصــوص  ایــن  در  مرکــزی  بانــک  و  خارجــه 

اقدامات خود را با همان جدیت که در ابتدای 
کار داشتند انجام خواهند داد.

اگــر  اینکــه  مــرور  بــا  جمهــوری  رئیــس 
شــرایط تحریمی و اقدامات ضدبشــری آمریکا 
نبــود، بی تردیــد امــروز در تأمیــن واکســن بــا 
بودیــم  نکــرده  برخــورد  مشــکات  نــوع  ایــن 
در  مقــدم  کشــورهای  جــزو  می توانســتیم  و 
ایــن حــوزه باشــیم، اظهــار داشــت: بــه رغــم 
همــه ایــن مشــکات و در همیــن حالــت هــم 
فشــارهای حداکثری را پشــت سر گذاشتیم و 
توانســتیم  بــدون توجــه بــه  فشــارها اگر چه 
با ســختی و مشــقت، واکســن را تأمین کنیم 
و در ایــن مســیر بــه مــردم متعهــد شــدیم که 
طبــق ســند ملــی و اقدامــات، واکسیناســیون 
بــه همیــن صــورت انجام بگیــرد و همه تاش 
خــود را انجــام خواهیــم داد که تا پایان دولت 
واکسیناســیون گــروه هدف )فــاز یک، فاز دو، 
فاز ســوم( انجام شــده باشــد و اقدامات الزم 

بــرای تامیــن واکســن های مــورد نیاز بــرای فاز 
چهارم )آخر( نیز انجام شده باشد.

بــه  ایــن اســاس دولــت  بــر  افــزود:  وی 
گونــه ای برنامه ریــزی کــرده اســت کــه مطمئنا 
تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ همــه گروه هــای هــدف 
واکســینه خواهند شد و برای سال های آینده 
هم بدون وابستگی به خارج از کشور واکسن 
بــه طور کامل تامیــن و حتی توان صادرات به 

سایر کشورها فراهم خواهد شد.
قــرارگاه  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
عملیاتی ســتاد ملی گزارشــی از میزان رعایت 
پروتکل هــا در تجمعــات تبلیغاتــی نامزدهــای 
انتخابــات ۱۴۰۰، فعالیت تبلیغاتی ســتادهای 
انتخاباتی و همچنین آموزش و اطاع رســانی 
در ایــن زمینــه از ســوی رســانه ها بــا همکاری 
و  ارایــه  اطاع رســانی  و  تبلیغــات  کمیتــه 
تاکیــد کــرد در مــورد بــروز برخــی تخلفات که 
از ســوی طرفــداران برخــی نامزدهــا در زمینــه 

عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی صــورت 
گرفته، مکاتبات الزم انجام و هشدارهایی به 

ستادهای انتخاباتی  داده شده است.
و  بهداشــت  کمیتــه  زمینــه  همیــن  در 
درمــان بــا ابراز نگرانی نســبت به عدم رعایت 
توســط  کــه  عادی انگاری هایــی  و  پروتکل هــا 
برخــی نامزدهــا در اســتان ها انجــام گرفتــه از 
نامزدهــای انتخابات ۱۴۰۰ خواســت دعوت از 
مــردم بــرای رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
تبلیغــات انتخاباتی را در اولویت فعالیت های 

خود قرار دهند.
گــزارش  ایــن  از  پــس  رئیس جمهــوری 
توجــه  بــا  داد  دســتور  عملیاتــی  قــرارگاه  بــه 
بــه اســتقرار ایــن قــرارگاه در وزارت کشــور و 
برعهــده داشــتن مســئولیت اجــرای انتخابات 
از ســوی وزیــر کشــور، بــا جدیــت و قاطعیــت 
هــر چــه تمام تر نســبت بــه ارائه هشــدارها و 
اخطارهــای الزم اقــدام فــوری را انجــام داده و 
بــا نامزدهای متخلف در این خصوص برخورد 
قاطــع و جــدی صــورت گیرد و اقدامــات انجام 

شده به مردم اطاع رسانی شود.
روحانــی بــا بیــان اینکه کســانی کــه قرار 
اســت در کشــور حافــظ قانــون باشــند نبایــد 
و  درمــان  کادر  گفــت:  کننــد،  قانون شــکنی 
مدافعــان ســامت انتظــار ندارنــد کســانی که 
قــرار اســت باالتریــن پســت اجرایی کشــور را 
اشــغال کنند، اینچنین نسبت به کادر درمان 

اجحاف کرده و برای آنها مشکل بیافرینند.
رئیس جمهــوری همچنیــن بــا تاکیــد بــر 
ضــرورت ارائــه آموزش هــای الزم بــه مــردم در 
زمینه  روش صحیح رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی از سوی رســانه های عمومی، تأکید 
بــه  کــرد: آموزش هــای الزم و آگاهی بخشــی 
مــردم در ایــن خصوص در روزهــای باقیمانده 
تا انتخابات باید به صورت کاماً روشن، مؤثر 
و مســتمر از ســوی رســانه ها و شــبکه مجازی 

انجام شود.

وزیــرراهوشهرســازیازتوافــقبــرای
اتصــالاتوبــانباکــو-آســتارابــهآســتارا–
رشت-قزوینخبردادهودررویدادیدیگر
رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهازتــداوم
راهآهــناردبیــلتــامغــانومــرزجمهــوری

آذربایجانخبردادهاست.
اســامی،  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در جریــان ســفر خــود بــه بنــدر مرزی آســتارا 
نقــل و  حمــل  زیرســاخت های  از  بازدیــد   و 

جمــع  در  شهرســتان،  ایــن  در  المللــی  بیــن 
مذاکــرات  از  پــس  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
مفصــل در ایــن ســفر، توافق نامــه ای بین دو 
کشــور جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری 
آذربایجــان به امضا رســید کــه در مفاد آن دو 

سال آینده دیده شده است.
وی با بیان اینکه در خصوص کلیات این 
تفاهمنامه در ســفر هفته گذشــته »شــاهین 
مصطفــی اف« معاون نخســت وزیر جمهوری 
آذربایجان به تهران، به تفاهم رسیده بودیم، 
ادامــه داد: در ســند امضا شــده اخیــر، اتوبان 
باکــو - آســتارا بــه آســتارا – رشــت - قزویــن 

متصل می شود.
وی با مرور اینکه این مسیر از این لحاظ 
حائز اهمیت می باشــد که در گذشــته مســیر 
باکــو - آســتارا ۶ ســاعت بــود کــه بــه دو و نیم 
ساعت کاهش یافته است، افزود: آذربایجان 
 مشــابه ایــن مســیر را بــه ســمت روســیه کار

می کند و اگر زیرســاخت های جاده ای کشــور 
را تقویت کنیم، می توانیم نقش مهمی را در 

ترانزیت داشته باشیم.
اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه هــم اکنــون 
کلیه ترددهای جاده ای کشــور در مرز آســتارا 
از یک پل قدیمی انجام می شود، خاطرنشان 
کــرد: اگــر ایــن ظرفیــت جدیــد را در جــوار پــل 

ریلی داشته باشیم باید یک پل جدید را برای 
تــردد کامیون هــا ایجــاد مــی کردیم کــه توافق 
شــد ۵۰ درصــد را ایــران و ۵۰ درصــد دیگــر را 

جمهوری آذربایجان احداث کند.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خود به پل 
ریلی منطقه نخجوان پرداخت و گفت: اتصال 
این ریل به ترکیه و ارمنستان نیز مورد بازدید 
و بررســی قــرار گرفت کــه از ظرفیت های مهم 
کریدور شمال – جنوب می باشد و ساالنه ۷ 
میلیون تن بار در آن کریدور جابجا می شود.
از  ادامــه  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
تفاهمنامه بین ایران با روســیه و هندوســتان 
ســخن گفت و تصریح کرد: این مهم، فرصت 
ترانزیتی و لجســتیکی قدرتمندی برای کشــور 

ما فراهم کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع دیگــری کــه 
در ایــن تفاهمنامــه بر آن تاکید شــده اســت، 
واگــذاری پروژه هــا بــه شــرکت های ایرانــی در 
مناطــق آزاد شــده مناقشــه اخیــر مــی باشــد، 
افــزود: شــرکت های معتبــر و دارای صاحیــت 
ایرانی برای کار در پروژه های بازسازی معرفی 

خواهند شد.
محمد اســامی در ادامه به ایجاد پایانه 
ریلــی در پــارس آبــاد اردبیــل پرداخــت کــرد و 
آن  ریلــی  مــرز  پیــش،  مــاه  دو  یــادآور شــد: 
منطقــه نیــز در دولــت مصــوب شــده اســت و 
بایــد اجــرای آن مصوبــه از جملــه پایانــه نیــز 

تسریع یابد.
وی بحــث مربــوط بــه عبــور اتوبوس هــا از 
خــاک کشــورمان به منطقه نخجــوان را از دیگر 
توافقــات این ســفر عنوان کرد و افــزود: رایزنی 
برای کاهش مشکات ناشی از افزایش عوارض 
منطقه نخجوان بود که ســبب شده بود، صف 

انتظار نیز در پشت مرز تشکیل شود.

الزامتسریعدرعملیات
احداثپلجدیدترانزیتی

ایرانوآذربایجان
در همیــن مراســم معــاون نخســت وزیر 
در  تســریع  خواســتار  آذربایجــان  جمهــوری 
عملیــات احداث پل جدیــد ترانزیتی جمهوری 

اسامی ایران و جمهوری آذربایجان شد.
جریــان  در  اف،  مصطفــی  شــاهین 
ســفر خــود بــه بندر مــرزی آســتارا و بازدید از 
زیرســاخت های حمــل و نقــل بیــن المللــی در 
ایــن شهرســتان، اظهــار کــرد: اتوبــان باکــو به 
آســتارا در خاک جمهوری آذربایجان احداث و 

به بهره برداری رسیده است.
وی بــا بیــان اینکــه اتصال ایــن اتوبان به 
آســتارای جمهــوری اســامی ایــران و ســپس 
رشــت - قزویــن مــی توانــد تســهیل کننــده در 
جابجایی و ترانزیت کاال بین دو کشور باشد، 
ادامــه داد: طــرف ایرانی باید ۱۴۰۰ متر اتوبان 
را از نقطــه صفــر مــرزی آســتارا تــا کمربنــدی 

آستارا – اردبیل احداث کند.
مصطفــی اف، بــا تأکید بر اینکه زمان در 
اجرای این پروژه از الزامات است، خاطرنشان 
کــرد: طــرف ایرانــی متعهد شــده اســت تا این 
مســیر را تــا ۱۲ مــاه آینــده تکمیــل و بــه بهــره 

برداری برساند.
وی اضافــه کــرد: زیرســاخت های گمــرک 
و پایانــه بایــد در جــوار پــل جدیــد ترانزیتــی 
در خــاک ایــران ایجــاد شــود تــا بتوانیــم ارائــه 

خدمات را تسهیل کنیم.
نوبخت:راهآهناردبیل
تامغانومرزجمهوری
آذربایجانتداوممییابد

همچنیــن معــاون رئیــس جمهــوری و 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه پنجشــنبه 
شــب در پایــان ســفر چند ســاعته خــود به 
اســتان اردبیــل گفت: اردبیــل نقطه پایانی 
طــرح راه آهــن میانــه - اردبیل نیســت بلکه 
ایــن خــط ریلی تا منطقه مغان تداوم یافته 
و بــه آن ســوی مــرز )جمهــوری آذربایجــان( 

متصل خواهد شد.
افــزود: در ســفر  نوبخــت  محمدباقــر 
قبلی به اســتان اردبیــل قول پرداخت ۶۵۰ 
میلیــارد تومــان به پــروژه راه آهــن اردبیل - 
میانــه داده شــده بــود کــه در عمــل دولــت 

۶۶۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق کرد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــا تامیــن 
اعتبار و تســریع امور قصد بهره برداری این 
پــروژه را در ایــن دو مــاه آتــی داشــت، بیان 
کرد: مســیر ســخت راه آهن و ســختی کار، 
زمان افتتاح را به تاخیر انداخته و با تامین 
اعتبــار مــورد نیــاز  انتظــار مــی رود در چهار 

ماه آینده طرح به نتیجه برســد.
وی بیان کــرد: برای پرداخت مطالبات 
پروژه، مسئوالن استانی اردبیل درخواست 
۴۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــارد تومــان را کرده انــد و 
از  اردبیــل  مــردم  آن  تامیــن  بــا  انشــالله 
اســتفاده  آینــده  مــاه  چهــار  در  راه آهــن 

خواهند کرد.
معــاون رئیــس جمهــوری همچنین به 
بازدیــد خــود از ســد خــدا آفریــن و پــروژه 
پایــاب این ســد پرداخت و گفــت: ۲ هزار و 
۶۰۰ میلیــارد تومــان برای اجــرای این پروژه 
از ســوی دولت پرداخت شــده است و برای 
تســریع در کارها در این ســفر مصوب شــد 
۵۰۰ میلیــارد تومــان در هفته هــای آتــی به 

این طرح تزریق شود.

مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیدرباره
بنــدر بنــدرآســتاراگفــتکــه توســعهوتجهیــز
چندمنظــورهآســتاراتوانســتهاســتطیســالیان
اخیــرســهمقابــلتوجهــیراازجابجایــیکاالدر

دریایخزربهخوداختصاصدهد.
بــه گــزارش ایلنــا، محمــد راســتاد در بازدیــد 
از رونــد توســعه و الیروبــی بنــدر آســتارا، با بیان 
اینکــه بالــغ بر ۵ درصــد از تخلیه و بارگیری بنادر 
شــمال کشــور بــه بنــدر آســتارا اختصــاص دارد، 
ادامــه داد: بــا توســعه روبناهــا و تجهیــزات کــه 
توســط ســرمایه گــذار بخش خصوصــی و الیروبی 
در کانــال دسترســی ایــن بندر که در حــال انجام 
اســت، امیدواریــم حداکثــر ظرفیــت ممکــن را در 

این بندر داشــته باشیم.

 راســتاد اضافــه کــرد: بــا تحقــق ایــن هــدف،

مــی تــوان گفــت که بندر آســتارا می تواند ســهم و 
نقــش مهم تــری را در حمــل و نقــل دریایی شــمال 

کشور ایفا کند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی تاکیدکرد: بندر 
چنــد منظوره آســتارا، به عنوان یــک بندر بازرگانی 
ویــژه  منطقــه  قانونــی  مزایــای  از  گیــری  بهــره  بــا 
اقتصــادی می توانــد در فرآینــذ ورود و خــروج کاال 
اعــم از واردات مــواد اولیــه و صــادرات محصوالتــی 
اســت، شــده  ایجــاد  آن  روی  افــزوده  ارزش   کــه 

نقش آفرینی کند.
 راستاد اظهار داشت: تمام تشریفات قانونی 
بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی  بنــدر آســتارا  تبدیــل 
انجام شــده اســت و این بندر هیچ محدودیتی در 

بهره گیری از مزایا و تسهیات قانونی ندارد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افزود: در حال 
حاضر ۵ درصد از تخلیه و بارگیری کاالها در بنادر 
شــمالی کشــور به مجتمع بندری آستارا اختصاص 
دارد و ایــن بنــدر مهــم شــمال کشــور رشــد قابــل 

توجهی را شاهد است.
دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان  عامــل  مدیــر 
تصریــح کــرد: بــر اســاس قوانیــن محــدوده مناطق 
محســوب  گمرکــی  قلمــرو  جــز  اقتصــادی  ویــژه 
بــدون  آنهــا  در  کاال  واردات  امــکان  و  نمی شــوند 

محدودیت وجود دارد.

معافیتهایمالیاتیبهمناطق
ویژهاقتصادیکمکمیکند

راســتاد ادامه داد: عمده بنادر تجاری کشــور 
مــا مناطــق ویــژه اقتصــادی بــوده و معافیت هــای 
مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی به توســعه بنادر 
در افزایش و جذب سهم بازار حمل و نقل دریایی 

در کشور کمک ویژه ای می کند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان بارانداز 
ریلــی آســتارا بــا ۴ پایانــه  نفتــی، غــات، کانتینری 
و کاالهــای خشــک در بندرآســتارا در حــال احداث 
اســت، گفت: پروژه ریلی آستارا- آستارا بخشی از 
کریــدور ریلی شــمال–جنوب و جنوب-غرب اســت 
کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه، ۸/۵ کیلومتــر خــط 
ریلــی در داخــل خــاک جمهــوری آذربایجــان و ۱/۵ 
کیلومتر خط ریلی در خاک جمهوری اسامی ایران 

احداث شده است.

راســتاد بــا یــادآوری پــروژه در دســت انجام 
الیروبی کانال دسترســی بندر آســتارا تاکید کرد: 
یکــی از مســائل اصلــی در بنــدر آســتارا الیروبــی 
این بندر است که با استقرار دستگاه الیروب در 
حال برطرف شــدن اســت و امکان ورود کشتی ها 
بــا هــر آبخــور و ظرفیــت بــه بنــدر آســتارا فراهــم 

خواهد شد.

 طرحتوسعهبندرآستارا

بامشارکتبخشخصوصیآغاز
شدهاست

مدیرعامــل ســازمان بنادر با بیــان اینکه طرح 
توسعه بندر آستارا با مشارکت بخش خصوصی از 

سال ها پیش آغاز شده است، گفت: واحد بندری 
بــه مســاحت ۶۰ هکتــار و بــرای تخلیــه و بارگیــری 
ســالیانه ســه میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن کاال پیــش 
بینــی و طراحــی شــده اســت و یک میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تــن آن با یک اســکله اختصاصــی به تخلیه و 
بارگیری سوخت و مواد نفتی مربوط خواهد شد و 
۲ میلیــون تــن دیگر نیز به تخلیه و بارگیری ســایر 

کاالها اختصاص خواهد یافت.
شــایان توجه است، بندر چند منظوره آستارا 
بــا ۶۰ هکتــار وســعت در ســاحل دریــای خــزر، بــه 
بنــدر بخــش خصوصــی کشــور  عنــوان نخســتین 
نزدیــک تریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن مســیر و 
حلقــه اتصــال تجارت و ترانزیت کاال بین ســه قاره 

آسیا، آفریقا و اروپاست.

راستاد:تشریفاتقانونیتبدیلبندرآستارابهمنطقهویژهاقتصادیانجامشدهاست

تهسیلترددمیانایرانوآذربایجانبا۲مسیرریلی
وجادهایجدید

 دستورروحانیبرایبرخوردقاطع

باتخلفاتکرونایینامزدهایانتخاباتی


