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انتقاد سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از طرح اختصاص  20لیتر بنزین به هر ایرانی
بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه
ملت ،با اشاره به طرح مرکز پژوهشها درباره اختصاص
یارانه بنزین به هر ایرانی،گفت :بنده مخالف این طرح
هستم،چراکهاکنونموضوعیکهمانند قاچاقسوخت رخ
داده و آمارهای مختلفی مانند  ۱۵ ،۱۲و  ۲۰میلیون لیتر
از بنزین ،گازوئیل و نفت کوره ارائه می شود ،متفاوت از
یکدیگر است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ش ــورای اســامــی ،با
بیان ایــن که موضوع قاچاق بنزین نباید مستمسکی
ب ــرای ایــن بحث شــود کــه بــرخــی اقــدامــات انــتــحــاری و
غیرکارشناسی انجام شود ،افزود :اصلی ترین موضوعی
که باید درباره قاچاق سوخت در نظر گرفته شود این است
که بحث سامان دهی کارت سوخت عملیاتی و هر آن چه
حدس و گمان از انواع قاچاق بوده کنترل شود.
وی با طرح سوالی مبنی بر این که آیا ارائــه بنزین به هر
ایــرانــی بــه نفع کشور اســت ،گفت :آیــا اختصاص 20
لیتر بنزین هزار تومانی و فروش مازاد بر آن با قیمت های
بیشتر به صالح کشور است؟ قطعا با توجه به مشکالت

اقتصادی امروز مردم و گرفتاری های آن ها اقدامی غیر
کارشناسی و غیر مدیریتی است و در مقطع کنونی مدیر
عاقل چنین تصمیمی نمی گیرد.
نمایندهمردمتهران،ری،شمیرانات،اسالمشهروپردیسبا
طرح سوالی مبنی بر این که با هدفمندی یارانهها چه کرده
ایم ،اظهار کرد :به تمام مردم به یک نسبت یارانه اختصاص
یافت ،اما پس از مدتی دولت و مجلس به این فکر افتادند
که تعداد یارانه بگیران را کاهش دهند ،اما نتوانستند این
اقدام را عملیاتی کنند ،چرا که حقی برای مردم ایجاد شده
بود و عمال مجلس و دولت نتوانستند در این زمینه توافقی
داشته باشند و تعداد یارانهبگیران را کاهش دهند تا تنها به
قشرهای آسیب پذیر جامعه یارانه پرداخت شود.
وی با بیان این که پرداخت بنزین به هر ایرانی به سرنوشت
هدفمندی یارانه ها مبتال می شود ،افزود :با این طرح در
آینده نه چندان دور مشکلی در کشور رفع نمی شود ،سپس
باید بگوییم افراد ثروتمند و دهکهای باالی درآمدی از
فهرست بنزین بگیران حذف شوند که این موضوع نیز
مشکل جدیدی برای کشور ایجاد می کند.

اخبار

نعمتی با تاکید بر این که در فضای امروز اقتصاد کشور
نمیتوان بنزین سه هزار تومانی به مردم فروخت ،اظهار
کرد :تصمیم عاقالنه مدیریتی در شرایط کنونی کشور این
است که مصرف سوخت سامان دهی شود ،سپس شرایط
اقتصادی از حالت امروزی خارج و بحث دیگری درباره
بنزین مطرح شود.
وی بــا بــیــان ایــن کــه در مــوضــوع هدفمندی یــارانـههــا
اصلیترین پایه این بود که قیمت بنزین و فراورده های نفتی
به  ۹۵درصد فوب خلیج فارس برسد ،تاکید کرد :آیا واقعا
چنین اقدامی انجام شده است؟ خیر ،بنابراین در شرایط
کنونی چنین اقدامی شتاب زده است و صحیح نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد:بندهباکارشناسانومعاوناقتصادیمرکزپژوهشها
گفت و گو و تاکید کرده ام که این اقدام ناپخته است به نظر
من عده ای مسائل خود را روی دوش مرکز پژوهش ها می
گذارند ،در حالی که مرکز پژوهش ها اقدام خوبی در زمینه
اقتصادی انجام داده و با پیشنهاد اختصاص بنزین به هر
ایرانی خود مرکز پژوهش ها تحت الشعاع قرار می گیرد.
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وزیر کار خبر داد:

ضرب االجل یک ماهه برای مدیران پروازی و چندشغله های وزارت کار
وزیــر تعاون ،کــار و رفــاه اجتماعی بــرای چندشغلههای
وزارتــخــانــه یــک هفته و بــرای مــدیــران پـــروازی یــک ماه
ضرباالجل تعیین کرد تا تکلیف خود را روشن کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی،
محمد شریعتمداری درآیین تکریم و معارفه چند تن از
مدیران این وزارتخانه با تاکید بر این که در زمینه شفافیت
با کسی شوخی نداریم ،گفت :همه بودجه ها و عملکردها
باید شفاف به عموم مردم اعالم شود .

وی بــا ضرب االجــل به مدیران دارای بیش از دو شغل و
پروازی تاکید کرد  :در وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
مدیرپروازی نخواهیم داشت و معنایی ندارد که مدیران با
یک پرواز هفته ای یک بار به محل خدمت خود بروند و باید
بومی گزینی ،جایگزین مدیران پروازی شود و این افراد یک
ماه بیشتر فرصت ندارند.
وی تاکید کرد  :اگر تا پایان هفته تمامی استعفا های
افراد دارای بیش از یک شغل به دست ما نرسد مدیران

انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد
محمد جواد رنجبر -حسین انتظامی مدیر مسئول هفته
نامه فارغ التحصیالن ،معاون سابق مطبوعاتی وزیر فرهنگ
وارشاداسالمیوسرپرستفعلیسازمانسینماییکشوربه
عنواننمایندهمدیرانمسئولدرهیئتنظارتبرمطبوعات
انتخاب شد .به گزارش خراسان ،مرحله دوم هفدهمین

دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت
بر مطبوعات از ساعت  10تا  18روز گذشته به صورت
الکترونیکی برگزار شد.
سه هزار و  415نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات
بودند که از این تعداد ،هزار و  719نفر معادل 50.34

درخواست استیضاح مجدد الریجانی از حدنصاب افتاد
محمداکبری -رئیس کمیسیون تدوین آییننام ه داخلی
مجلس از خروج طرح مشهور به استیضاح رئیس مجلس
از دستور کار  این کمیسیون خبرداد  .
به گــزارش خراسان ،غالمرضا کاتب در حاشیه جلسه
علنی دیـــروز مجلس توضیح داد :طبق آییننامه  ،
نمایندگان با  ۲۵امضا میتوانند بحث سلب صالحیت

از هر یک از اعضای هیئت رئیسه را تهیه و به کمیسیون
تدوین آییننام ه ارائه کنند .وی افزود« :هفت ه گذشته ۲۷
نفر از نمایندگان طرح شکایت از عملکرد رئیس مجلس
را به کمیسیون تدوین آییننامه ارائه کردند اما همان روز
به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از حد
نصاب افتاد اما مجدد روز چهارشنبه هفته گذشته تعداد

باالدستی مکلف به تعیین تکلیف هستند و اگر مدیران
باالتر با افراد دارای بیش از یک شغل برخورد نکنند با
مدیرباالدست برخورد می شود و در این زمینه شوخی
وجود ندارد.
شریعتمداری همچنین در جلسه دیـــروز فراکسیون
نمایندگان والیــی مجلس گفت :شفاف ســازی راهبرد
ماست و ادامــه خواهد داشت و کلیه معامالت مربوط به
تامین اجتماعی طی سه ماه آینده علنی میشود.
درصد در انتخابات شرکت کردند.
در مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول
در هیئت نظارت بر مطبوعات 90 ،نفر با یکدیگر به رقابت
پرداختند که بر این اساس ،حسین انتظامی با کسب 959
رای ،به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر
مطبوعات انتخاب شد .پس از وی نیز مهدی رحمانیان مدیر
مسئول روزنامه شرق با 538رای در جایگاه دوم قرار گرفت.
امضا کنندگان به  ۲۵نفر رسید ،ولی هم اکنون دوباره
تعداد امضاها کمتر از حد نصاب  ۲۵امضاست .به همین
دلیل این موضوع در دستور کار قرار ندارد».
امضا کنندگان نامه اعتراض به کیفیت ریاست علی
الریجانی ،تصمیم رئیس مجلس درباره مصوبات مربوط
به  CFTو پالرمو و ارسال آن بدون طی تشریفات پارلمانی
به مجمع تشخیص مصلحت نظام را تصمیم گیری به جای
نمایندگان مجلس و برخالف آیین نامه دانسته بودند.
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