چهارشنبه  10مرداد  18 .1397ذی القعده  .1439شماره 19880

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

اخبار

15

مجلس از پاسخ وزیر راه و شهرسازی درباره واردات ریل قانع شد

آخوندی :ذوب آهن فقط یک درصد از سفارش  40هزار تنی را تحویل داد
اکبری  -نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر راه و شهر
سازی درباره توسعه حمل و نقل ریلی با تولیدات داخلی
قانع شدند.روز گذشته عباس آخوندی برای ارائه پاسخ به
سواالت نمایندگان درباره علت واردات تجهیزات حمل و
نقلریلیدرصورتتولیدداخلیوعلتبرگزارنشدنشورای
ساماندهیامورپایتختدرمجلسحضوریافت.پسازارائه
سوالعلیرضامحجوبونادرقاضیپور،نمایندگانتهرانو
ارومیه از وزیر راه و شهرسازی درباره علت واردات تجهیزات
حمل و نقل ریلی دارای تولیدات مشابه داخلی پرسیدند
ونمایندگان سوال کننده اعالم کردند که از این توضیحات
قانع نشده اند.در نشست علنی مجلس ،نادر قاضی پور با
بیان این انتقاد که چرا واردات تجهیزات حملونقل ریلی
دارای تولیدات مشابه داخلی برخالف برنامه ششم توسعه
انجام میشود ،اظهار کــرد :وزیــر راه و شهرسازی برای
 ۱۰سال آینده ریل وارد کرده است ،آن هم ریلهای کهنه
بدون اصالت و شناسنامه و فرسوده که از چین آمده است.
ما میخواهیم بدانیم که چرا این وزارتخانه به جای دالر و
روپیه ،ریل وارد کرده است .وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به
سوالنمایندگاناظهارکرد:تولیدریلدرایرانبهسال۷۳

برمیگردد،درسال ۹۳باحمایتجدیوزارتراهپروژهای
که  ۲۰سال معطل مانده بود به نتیجه رسید .آخوندی
افزود :وزارت راه در این سال توافق نامهای با وزیران صنعت
و کار امضا و اعالم کرد از اینکه شرکت ذوبآهن اصفهان
خط تولید ریل را مستقر کند پشتیبانی می کند.آخوندی
خاطرنشان کرد :بالفاصله سفارش  ۴۰هزار تن ریل را به
ذوبآهن اصفهان دادیم اما آن ها تا سه سال موفق به تولید
نشدند،درسال 96شرکتمزبورموفقبهتولیدشدواولین
محموله ۵۰۰تنی را تحویل داد.وی تصریح کرد :به تازگی
هم گفته اند هزار ُتن آن قابل تحویل است بنابراین قرارداد
منعقدشدهوکاردرحالانجاماست.آخوندیبااشارهبهاین
که ما نمیتوانیم پروژهها را متوقف کنیم ،افزود :کل ریلی
که چینی ها به ما تحویل دادند برای چهار کیلومتر بوده و ما
در چهار سال گذشته بیش از سه هزار کیلومتر ریلگذاری
کردیم،کدامعقلسلیممیگویدتمامبخشریلرابهخاطر
اینشرکتمتوقفکنیم.درپیاینتوضیحات،نمایندگان
با  ۸۷رای موافق ۸۸ ،رای مخالف و  ۱۳رای ممتنع از
مجموع  ۲۳۰نماینده حاضر در مجلس ،اعــام کردند
سوال را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع شده اند.

CMYK

