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روایت نمکی از برگزاری مراسم عزاداری بیت رهبری بدون عزاداران؛

باید پروتکل سختگیرانه
برای مدارس تعریف شود

نمکی با بیان اینکه باید یک پروتکل سختگیرانه
برای مدارس تعریف کنیم ،خاطرنشان کرد :دیروز نامهای
به ستاد کرونا ابالغ کردم که با توجه به خیز جدید
بیماری ،باید پروتکل سختگیرانهای تدوین کنیم و برای
رعایت نکات بهاشتی باید تصور کنیم که همه نقاط کشور
در وضعیت قرمز است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه به مقام معظم رهبری
عرض کرده بودیم تعداد محدودی عزادار میتوانند در
حسینیهای که ایشان حضور دارند حاضر باشند ،به پاسخ
مقام معظم رهبری درباره چرایی برگزاری این مراسم

بدون حضور عزاداران اشاره کرد.
دکتر سعید نمکی اظهار کرد :در اوج تحریمها با لطف خدا و کمک شما عزیزان عزت
برای جمهوری اسالمی ایران خلق شد؛ نگهداشت این عزت و اینکه بگوییم حکومت مبتنی
بر دین مبین اسالم رویکرد خوبی داشت ،اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود :باید به حساسیتهای موجود توجه داشته باشیم تا برخی افراد که به طور
ناجوانمردانه برنامهریزی کردهاند که مسائل مربوط به کرونا را به پای اسالم ،محرم ،لیالی
قدر و  ...بنویسند ،اجازه این کار را نداشته باشند؛ این در حالی است که مردم متدین ما
مسائل بهداشتی را به خوبی مراعات میکنند اما سواحل انگلیس و برخی مراکز آمریکا مملو
از عدم رعایت پروتکلها هستند؛ ما باید نسبت به این فتنهها هوشیار باشیم زیرا ما در لیالی
قدر در مساجد ،جز همراهی و رعایت پروتکلها ندیدیم.
نمکی با بیان اینکه باید یک پروتکل سختگیرانه برای مدارس تعریف کنیم،
خاطرنشان کرد :دیروز نامهای به ستاد کرونا ابالغ کردم که با توجه به خیز جدید بیماری،
باید پروتکل سختگیرانهای تدوین کنیم و برای رعایت نکات بهاشتی باید تصور کنیم که
همه نقاط کشور در وضعیت قرمز است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه باید اصل را در کل کشور بر رعایت حداکثری پروتکلها
بگذاریم ،خاطرنشان کرد :باید با حداقل نمازگزار و حداکثر رعایت پروتکلها ،مراسم عبادی
خود را برگزار کنیم همچنین باید پروتکلی برای فصول سرد سال تدوین کنیم زیرا در
برخی مناطق ،امکان برگزاری این مراسم در فضای روباز نیست.

خبر
جزئیات شرایط بازنشستگی زنان
و مردان اعالم شد

جزئیات شرایط بازنشستگی زنان و
مردان اعالم شدشرایط بازنشستگی برای
زنان و مردان تشریح شد.
شرایط بازنشستگی برای زنان و
مردان به این شرح است:
اگر  ۳۵سال سابقه بیمه داشته
باشید ،بدون محدودیت سنی میتوانید
بازنشسته شوید.
اگر  ۴۲سال سن و حداقل  ۲۰سال
سابقه کار دارید که بیمه آن پرداخت
شده است ،به شرط آنکه در جایی
استخدام باشید و بیمه شما پرداخت
شود ،میتوانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل  ۴۵سال سن و حداقل
 ۳۰سال سابقه بیمه داشته باشید،
میتوانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل  ۵۵سال سن و حداقل
 ۱۰سال سابقه بیمه داشته باشید،
میتوانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل  ۵۵سال سن و حداقل
یک سال سابقه بیمه داشته باشید،
میتوانید با خرید الباقی سابقه مورد
نیاز خود تا  ۱۰سال از سازمان تامین
اجتماعی ،سابقه بیمه خود را به  ۱۰سال
رسانده و بازنشسته شوید.
شایان ذکر است بانوانی که
دارای سابقه مشاغل سخت هستند ،به
ازای هر سال سابقه ۱.۵ ،سال سابقه
محاسبه میشود .همچنین شرایط خاص
بازنشستگی برای افرادی که جانباز و یا
معلول میباشند نیز وجود دارد.
توجه داشته باشید برای محاسبه
تعداد سال سابقه بیمه تفاوتی بین
پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما
با بیمه زنان خانهدار ،بیمه قالیبافی،
بیمه اختیاری ،مشاغل آزاد ،هنرمندان،
خبرنگاران و سایر بیمه خویشفرما
نمیباشد و کلیه سالهای پرداخت حق
بیمههای فوق به عنوان تعداد سال سابقه
بیمه در نظر گرفته میشود .همچنین
مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری،
مرخصی زایمان و استعالجی نیز به
عنوان سابقه بیمه در نظر گرفته میشود.
توجه داشته باشید برای محاسبه
تعداد سال سابقه بیمه تفاوتی بین
پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما با
بیمه رانندگان ،بیمه کارگران ساختمانی،
بیمه قالیبافی ،بیمه اختیاری ،مشاغل
آزاد ،هنرمندان ،خبرنگاران و سایر
بیمههای خویش فرما نمیباشد و کلیه
سالهای پرداخت حق بیمههای فوق به
عنوان تعداد سال سابقه بیمه در نظر
گرفته میشود .همچنین مدت زمان
استفاده از بیمه بیکاری ،مرخصی زایمان
و استعالجی نیز به عنوان سابقه بیمه در
نظر گرفته میشود.
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زنگنه :قرارداد ما با توتال به دلیل نیاز ما به تکنولوژی بوده است

دوری از خام فروشی محقق شده است

وزیر نفت در جلسه علنی صبح امروز خواستار
تشکیل کارگروهی بین دولت و مجلس ظرف پنج۱۰ ،
یا  ۲۰روز آینده شد تا بتواند طبق گفته خود به انبوه
انتقادات ،پیشنهادات و نظرات نمایندگان مجلس پاسخ
دهد.
بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی با توجه به
انبوه انتقادات ،نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس
خواستار تشکیل کارگروهی بین دولت و مجلس ظرف
پنج ۱۰ ،یا  ۲۰روز آینده شد.

سرمایه گذاری  ۱۵۰میلیارد در پارس جنوبی

وزیر نفت در خصوص انتقاد زاکانی مبنی بر عدم
تحویل دادن فاز چهار ستاره خلیج فارس گفت ۱۷ :فاز
پارس جنوبی در دریا تمام شده و تنها یک پاالیشگاه مانده
که تاثیر زیادی در تولید ندارد و با این اقدامات تمدن
صنعتی در این منطقه تکمیل شده است .ویدر ادامه
افزودد :تولید ایران از پارس جنوبی در سال  ۹۲حدود
 ۲۸۰میلیون متر مکعب در روز بود که این عدد اکنون
به  ۷۰۰میلیون متر مکعب رسیده است .اکنون تولید گاز
ایران در پارس جنوبی از همسایه بیشتر است با اینکه
حجم مخزن ما کمتر است.زنگنه گفت :ایران تا کنون۱۵۰
میلیارد دالر در پارس جنوبی سرمایهگذاری کرده است.

مجوزهای تولید متانول قابل ابطال نبود

وزیر نفت در پاسخ به انتقادات علیرضا زاکانی،
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ،مبنی بر عدم توجه
به بخش پروپولین و معطوف ساختن عمده توان تولید
در حوزه پتروشیمی در بخش متانول گفت  :عمده
مجوزهای متانول در دولت های نهم و دهم صادر شده
بود و امکان ابطال آنها وجود نداشت .با این حال از
این طرحها حمایت نکردیم و در نوبت دریافت وام از
صندوق توسعه ملی قرار نداشتند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه متانول میتواند به
پروپیلن تبدیل شود  ،ادامه داد :رسیدن به پروپیلن
شبیه دستیابی به معدن طال است زیرا در پاییندست
آن دریایی از فرصتهای شغلی و مصنوعات وجود دارد.
وی افزود :حدود  ۴.۵میلیون تن متانول تولید
شده در عسلویه به پروپیلن تبدیل خواهند شد .از ۳
میلیون تن متانول یک میلیون تن پروپیلن تبدیل
میشود .پروپیلن تولید شده توسط خط لوله به شمال
فارس و از آنجا از مسیرهای مختلف به سایر نقاط
کشور ارسال خواهد شد .طرحی نیز در بندر امیرآباد
با ظرفیت ۴۰۰هزار تن پروپیلن در دست اقدام است.
قرارداد ما با توتال به دلیل نیاز ما به تکنولوژی
بوده است

بیژن نامدار زنگنه در ادامه در خصوص انتقاد
زاکانی مبنی بر خسارتهای وارده در حوزه قراردادهای
نفتی و گازی نظیر توتال گفت :در برنامه ششم
پیشبینی شده که  ۲۰۰میلیون دالر باید در صنعت

دوری از خام فروشی محقق شده است

نفت خرج شود که  ۸۰میلیون دالر از منابع خارجی و
 ۱۲۰میلیون دالر از منابع داخلی است .ما قراردادی با
توتال داشتیم زیرا نیاز به تکنولوژی داشتیم.
ما به ترکمنستان امتیاز ندادیم حال باید تنبیه شویم

وزیر نفت در ادامه با اشاره به مشکالت وزارتخانه
در خصوص پرداخت دستمزدها در مورد مسئولیت های
اجتماعی نفت افزود :ما خودمان این را را ه انداختیم
و کارهای مهمی کردیم ولی کافی نیست زیرا خودمان
مشکل منابع داریم .در مورد صادرات نفت به هسایگان
هم که مطرح شد برایش جواب داریم .ما باید همه به
هم کمک کنیم و با همدلی کار را جلو ببریم و به طور
مثال ما در مقابل ترکمنستان چه باید کنیم ،ما به آنها
امتیاز ندادیم حاال باید تنبیه شویم یا تحسین .در مورد
گاز فلر هم کارهای مهمی کردیم.
قطعا جاسک باید به عنوان هاب انرژی انتخاب شود

زنگنه در خصوص پیشنهاد یک از نمایندگان مبنی
بر انتخاب جاسک به عنوان هاب انرژی افزود :قطعا همین
طور است و برنامههایی در این زمینه وجود دارد .وی
در ادامه افزود :خط لوله گوره جاسک برای تنوع مبادی
صادراتی در دستور کار قرار گرفته است و این خط لوله
هزار کیلومتری آخر امسال تمام می شود و یک میلیون

نفت از گوره به جاسک منتقل و صادر خواهد شد.

وزارت نفت برای تامین خوراک پتروشیمی های
کوچک آماده است

وزیر نفت در ادامه افزود :تامین خواراک
پاالیشگاههای کوچک در اولویت وزارت نفت است
و هر کسی از ما نفت خام یا میعانات میخواهد ما
حاضریم قرارداد جداگانه بنویسیم یا در بورس عرضه
کنیم .در سال جاری تنها در پنج ماه و نیم اول در
بورس انژری هفت میلیون تن فراورده فروخته شده
است .بچههای ما شبانه روز زحمت میکشند .ظرفیت
تولید پتروشیمی هم سال آینده به  ۲۵میلیارد دالر
میرسد و تا  ۳۷میلیارد دالر هم افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه افزود :امسال  ۷میلیون تن فرآورده
نفتی در بورس انرژی فروخته شده است و ما در کشور
اتاق تاریک نداریم اما برای دشمنان این اتاق وجود
دارد.
زنگنه در خصوص صادرات گاز به عمان گفت :در
مورد صادرات گاز به عمان قرارگاهی به عنوان نماینده
وزارت نفت به عمان معرفی شده است و موضوع پنجره
واحد نفتی برای تهاتر که نمایندگان مطرح کردند را نیز
دنبال خواهیم کرد.

وزیر نفت در ادامه در خصوص انتقاد علیرضا آذری
نماینده مردم قوچان در خصوص غوغاکردن خام فروشی
در کشور افزود :در پتروشیمی توانستیم تولید را از ۵۶
میلیون تن در سال  ۹۲به  ۶۶میلیون تن در سال ۹۸
برسانیم و امسال نیز با بهرهبرداری از  ۱۷طرح دیگر
پتروشیمی  ۲۵میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایران
افزوده میشود .زنگنه ادامه داد :تا پایان سال  ۱۴۰۰نیز
ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به  ۱۰۰میلیون تن در سال
با ارزش  ۲۵میلیارد دالر میرسد .وی با بیان اینکه با
جهش سوم در سال  ،۱۴۰۴ظرفیت تولید پتروشیمی به
 ۱۳۳میلیون تن و ارزش آن نیز به  ۳۷میلیارد دالر افزایش
پیدا خواهد کرد ،افزود :این موضوع مورد توجه مقام معظم
رهبری است .وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت
پاالیشی کشور ،گفت :ظرفیت پاالیشی کشور که در سال
 ۹۱حدود  ۱.۸میلیون بشکه بود ،اکنون به  ۲.۱میلیون
بشکه رسیده است ،گفت :صادرات فرآوردههای نفتی با
توسعه پاالیشگاهها و همچنین بهبود گازرسانی در مقایسه
با سال  ،۹۱چهار برابر شده است .به گفته زنگنه ،دوری از
خامفروشی و دور زدن تحریمها را توانستیم محقق کنیم.
وی در آخر تاکید کرد :ظرفیت تولید بنزین ایران در
سال  ،۹۱حدود  ۵۲میلیون لیتر بوده که این عدد در سال
 ۹۸به  ۱۰۷میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.

تولید حدود  1.2میلیون تن سنگ آهن در شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان

مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان
سیرجان اعالم کرد :میزان تولید سنگ آهن در این شرکت از ابتدای
سال جاری تا  20شهریورماه جاری به حدود یک میلیون و 200
هزار تن رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی بهرامی گفت:
پیش بینی می شود میزان تولید سنگ آهن تا پایان شهریور ماه امسال به
یک میلیون و  300هزار تن برسد که رقمی باالتر از هدف برنامه را محقق
می کند.
وی افزود :برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان
سیرجان در سال  ۹۹دستیابی به تولید  ۳میلیون تن سنگ آهن است.
بهرامی ادامه داد :میزان باطله برداری نیز از ابتدای امسال تا 20
شهریورماه جاری به  16میلیون و  900هزار تن رسید که  20درصد از
هدف برنامه باالتر است.
به گفته وی از ابتدای زمان بهره برداری از معدن شماره  5گل گهر
سیرجان تاکنون در مجموع  4میلیون و  480هزار تن سنگ آهن در این

شرکت تولید شده که نسبت به برنامه پیش بینی شده  2درصد افزایش
نشان می دهد.
این شرکت در سال گذشته ۲میلیون و  ۱۲۰هزار تن سنگ آهن تولید
کرد ضمن اینکه میزان باطله برداری نیز حدود  ۲۲میلیون تن بود.

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت
های زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است
که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی
شماره  ۵گل گهر سیرجان را برعهده دارد.

خبر
وزیر راه و شهرسازی خبر داد

کمربندی جنوبی تهران به
زودی افتتاح میشود

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح
کمربندی جنوبی تهران در آینده نزدیک
خبر داد.
یکصدودهمین جلسه کمیسیون
ایمنی راههای کشور با حضور وزیر راه
و شهرسازی و اعضا به صورت ویدئو
کنفرانسی برگزار شد .محمد اسالمی در
این نشست گفت :یکی از اقدامات وزارت
راه و شهرسازی در بحث افزایش ایمنی
راهها ،کمربندی جنوبی تهران است که
سازمان راهداری با همه محدودیتهای
مالی در این مسیر یک کار جهادی انجام
داده تا گره از کار این مسیر پرترافیک
باز کند و به زودی افتتاح خواهد شد.
همچنین در این زمینه باید اشارهای به
تعویض گاردریلها با نیوجرسی داشت
که در مسیری همچون آزادراه تهران –
کرج – قزوین به میزان قابل مالحظهای
حوادث کاهش یافته است.
وی ادامه داد :در همین زمینه وزارت
راه و شهرسازی ساالنه تقریبا  ۸۰۰کیلومتر
به بزرگراه های کشور اضافه میکند که این
عدد به واسطه آسیب پولی ملی آنچنان که
باید و شاید به چشم نمیآید در حالی که
هزینههای ساخت جاده هنگفت است .وزیر
راه و شهرسازی تاکید کرد :همانطور که
گفته شد در سند  ۱۴۰۰در حوزه ایمنی
راهها ،عملکرد اعضا اندازهگیری و ارزیابی
میشود تا با رتبهبندی در کمیسیون
اعتبارات داده شود تا هم عقبماندگیها
جبران و هم کارهای نیمهتمام به پایان
برسد .محمد اسالمی در این جلسه با اشاره
پیشرفتهای خوب انجام گرفته درخصوص
ایمنی راهها طی سال گذشته اظهار داشت:
در این خصوص با پلیس راهنمایی و
رانندگی برای یک حرکت جهادی مشترک
تفاهمنامه ای امضا شد که در مورد
آشکارسازی نقاطی بود که سابقه حادثه در
آنها وجود دارد.
وی افزود:در این تفاهمنامه که برای
 ۲۵۱نقطه بود ،بیش از  ۱۴۷مورد آن
تا پایان اردیبهشت امسال برطرف شده
است .بیش از  ۶۰مورد در دست اجرا
بوده و نزدیک به  ۴۰مورد هم تقاطعهای
غیرهمسطح است که به واسطه هزینههای
سنگینی که دارند ،باید یک ردیف خاص
برای آنها در نظر گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:
در همین زمینه پیشنهاد میشود این
کمیسیون با همکاری سازمان برنامه و
بودجه یک تصویرسازی از ردیف اعتباری
اعضا داشته باشد تا با بررسی گزارشهای
ارائه شده و ممیزی الزم یک دستاورد
مناسب را در پایان سال  ۱۴۰۰دراین
زمینه شاهد باشیم.

