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همين صفحه

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگوبا ایلنا:

 افزایش قيمت بنزین
 در قشم وکيش به صورت 
پایلوت اجرا می شود

سياست 2

 خطیب زاده در نشست خبری:

 هيچ گفت وگوی مستقيمی
 با آمریکا نداشته ایم

قیمت  2000  تومان  /    شماره  966 سه شنبه 30 آذر   1400  /   16 جمادی االول 1443  / 21 دسامبر   2021

عضو کمیســیون انرژی مجلــس در مورد 
افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش گفت: هر 
کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در 
جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم 
منطقه آزاد هســتند، می توانند به عنوان یک 
پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرند. ولی مقدمات کار 
این است که باید کارهای کارشناسی انجام شود، 
درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصالح 
شــود تا بعد بتوان در مــورد حامل های انرژی 

اظهارنظر کرد.
فریدون عباســی دوانی در گفت وگو با ایلنا افزود: قیمت بنزین 
بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می داند قیمت تمام شده، 
هزینه حمل و نقل، درصد ســهم جایگاه های توزیع و... چه میزان 
است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب 
خلیج فارس و... بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت 

مشخص شود.
وی ادامه داد: از آنجا که درآمدها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه 
کشور است، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت 

حامل های انرژی در این مکان ها امتحان شود.
عباسی تصریح کرد: این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود بلکه 
این مقدمه واقعی ســازی قیمت ها و واقعی سازی دستمزدهاست، 
یعنی ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم. باید تعرف خود را 
از کارگر و کارمند دقیق بیان کنیم. اینها نباید زیر خط فقر باشند، 
فقیر کسی است که توانایی کار کردن را ندارد. کسی که کار می کند 
باید به اندازه ای درآمد داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی خود 
را تامین کند. حامل های انرژی برخی از مایحتاج مردم است نه همه 

آن. حکمرانان کشور باید همه اینها را با هم ببیند.
وی تاکید کرد: مــا باید درآمد مردم را بــا هزینه های آنها باهم 
ببینیم. افراد جامعه ما نباید ســوءتغذیه داشته باشند بلکه باید به 
اندازه نیاز برای خوردن داشته باشند. نباید همه درآمد خود را صرف 
هزینه مسکن کنند؛ در این صورت چیزی نمی ماند که بخواهیم در 

مورد پوشاک یا حامل های انرژی صحبت کنیم.
عباسی اضافه کرد: هر اتفاقی که بخواهد بیافتد باید از روی کاغذ 
به فضای واقعی بیاید، یعنی یک منطقــه آزاد یا منطقه کوچک به 
عنوان آزمایشگاه عملی در نظر بگیریم که مطمئن باشیم زندگی 
مردم آســیب نمی بیند. این می تواند در مورد بنزین یا هر موضوع 
دیگری باشد.عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بستگی به 

وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می داند قیمت 
تمام شــده، هزینه حمل و نقل، درصد ســهم 
جایگاه های توزیع و... چه میزان است. برای این 
کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، 
فوب خلیج فارس و... بررسی شــود و سپس با 

درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.
وی بیان کرد: من اطالعــی از اینکه میزان 
یارانه ها تغییر می کند یا خیــر ندارم اما منطق 
حکم می کند که اگــر پول اضافــه ای از مردم 
دریافت می شود به اقشــار هدف کمک شود و 

مبلغی پرداخت شود که زندگی آنها آسیب نبیند.
عباسی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم که این کار لزوما آثار تورمی 
دارد. واقعی سازی قیمت ها باعث می شــود که کار در کشور بهتر 
صورت بگیرد و انگیزه کار بیشــتر و قیمت ها واقعی شود. بنابراین 

لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.
ندانم کاری و سوءمدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد

وی در پاســخ به اینکه آخرین بار در ســال 98 افزایش قیمت 
بنزین اثر تورمی داشته، بیان کرد: پدیده آبان 98 به عنوان یک مدل 
نمی توانیم در نظر بگیریم، آن یــک ندانم کاری و یک کار غلط بود. 
یعنی طرحی که می توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، 
به غلط انجام شد، به نوعی ســوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی 
برای ارزیابی نیســت. مدل اجرایی در آبان 98 وجود نداشت، همه 
در بی خبری بودند و بعد هم دســتگاه اجرایی گفت من در جریان 
نبودم. نمی شــود که دولت یا رئیس دســتگاه اجرایی در جریان 
نباشد. بنابراین این اتفاق قابل ارزیابی نیست که ما بتوانیم در مورد 

آن اظهارنظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه ندانم کاری و ســوءمدیریت آبان 98 تکرار 
نخواهد شد، افزود: اگر به صورت مرحله ای پیش برویم و طرح های 
مختلف در کمیسیون های کارشناسی بررسی شود و اندیشکده های 
مختلف، اتــاق بازرگانی و بخش خصوصی نظــر دهند؛ یعنی یک 
داده برداری از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست. بر مبنای 
این موارد یک مدل درست کنند و در یک جای کوچکی خارج از کاغذ 
و کامپیوتر آن را اجرا کنند و بازخوردها و عواقب آن را بررسی کنند 
و اصالحاتی روی طرح انجام دهند تا روش نهایی اســتخراج شود، 
لزوما اثر تورمی نخواهد داشت. این موضوع نیاز به زمان دارد، وقتی 
موضوع بودجه در مجلس و همین طور هزینه ها و درآمدهای دولت 

مشخص شود، می توان اظهارنظر کرد.

نماینده چابهار در مجلس، گفت: آیا باید برای مصلی 
تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود اما چهار 
شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام معظم رهبری 
تاکید مؤکد بر توســعه اش دارد، بــدون حتی یک تخت 
بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین صورت 
است؟معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به 
الیحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای سال 
۱۴۰۱، گفت: آقایان سازمان برنامه و بودجه بر بحث بودجه 
انقباضی تاکید داشتند، آیا این بودجه انقباضی فقط باید 
شامل حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت های عمرانی 
شود؟ آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما نمی رسد که 
افزایش محیرالعقولی داشته؟ وی ادامه داد: آیا باید برای 
مصلی تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود 
اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام معظم 

رهبری تاکید مؤکد بر توســعه اش دارد، بدون حتی یک 
تخت بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین 
صورت است؟سعیدی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، اظهار داشت: ما فراموش نمی کنیم آقای 
میرکاظمی وزیر دولتی بودند که به طور کامل ســازمان 
برنامه و بودجه را حذف کرد، ایشــان در آن زمان مگر به 
این موضوع اعتراضی کرد؟ ما االن پیشــنهاد می کنیم 

این ریاضت اقتصادی را از خود ســازمان برنامه و بودجه و 
اعتبارات دفتر ریاست جمهوری شروع کنند.

وی افزود: در حال حاضر عمال تنها مناطقی که از مواهب 
بودجه بی بهره شــدند، مناطق محروم و زیرساخت های 
عمرانی در مناطق محروم بود کــه طبیعتا مجلس با آن 
نگاه انقالبی کــه دارد و مخصوصا جدیتی که شــخص 
آقای قالیباف دارد، امیدواریم بسیاری از اعتبارات برخی 
نهادهای فرهنگی که وجودشان ضرورت است اما اولویت 
نیست ان شاءاهلل کاهش پیدا کند و به ایجاد زیرساخت ها 
در مناطق محروم در حوزه های راه، آموزش، سالمت و آب 

اختصاص پیدا کند.
نماینده چابهار در واکنش به پرسشــی درخصوص 
افزایش دو و نیم برابری بودجه دفتر رئیس جمهور، بیان 
کرد: من بهر که خوانم غزل حافظ و سعدی، در شهر غریبی 

که در آن فهم سخن نیست.

دادستان کل کشور گفت: مکاتباتی با بانک مرکزی 
داشته و از مجلس شــورای اسالمی هم خواسته ایم که 

وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، 
محمدجعفر منتظری در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات 
مردمی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده در 
خصوص مســئله بورس گفت: در این رابطه با سازمان 
بازرسی کل کشور هماهنگی هایی صورت گرفته تا کمیته 
مشترکی تعیین و تشکیل شود تا هم سازمان بازرسی کل 
و هم دادستانی کل در چارچوب وظایف و تکالیف خود 
اقدامات الزم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف 
یک زمان معینی به نتیجه برسیم.وی گفت: البته مقدمات 
این کار فراهم شــده و کارهایی صورت پذیرفته است. 
خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال 
رفع مشکالت بورس است و قطعا می توانیم با همکاری 
دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و مسئوالن جدید سازمان 
بورس نسبت به گذشته بررسی های خود را انجام دهیم 
و ان شــاءاهلل بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتماال 

دچار جرم و یا تخلفی در این زمینه شده اند برخورد کنیم.
این مقام قضایی در خصوص مسئله رمزارزها هم گفت: 
متاسفانه امروز رمزارزها به یک آسیب در جامعه تبدیل 
شده است و عده ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب 
آن به موضوع رمزارزها وارد شــده و بعداً دچار یکسری 
مشکالت می شوند، و احیانا توسط عده ای افراد کالهبردار 
هم به دام می افتند که مشابه آن را در پرونده هایی شاهد 
هستیم.منتظری خاطرنشان کرد: تاکید و توصیه من به 
مردم این است تا زمانی که مسئله رمزارز به موجب قانون 
و تصمیات مراجع قانونی و قضایی مشخص نشده است 
وارد این معرکه نشوند. چون بسیاری از کسانی که وارد 

این موضوع شده اند به دام یک سری کالهبردار افتاده اند 
که هم برای خود مشکالتی ایجاد کرده و سرمایه هایشان 
از دست رفته و هم در دستگاه قضایی پرونده های بسیار 
قطوری تشکیل گردیده اســت که تا به نتیجه رسیدن 
نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.وی 
درباره پرونده آذویکو هم گفت: به لحاظ اینکه برای این 
شرکت در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و هم 
به لحاظ اینکه افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم 
الزم است رســیدگی در یک محل متمرکز انجام شود و 
پرونده ها تجمیع شــده و وضعیت بدهی این شرکت به 
مردم مشخص گردد. لذا یکی از قضات خود در دادستانی 
کل را مامور کردیم تا مجموعه پرونده ها را مطالعه کرده تا 
یک راه حل اساسی برای آن پیدا شود. در آنجایی که امکان 
دارد پرونده را تجمیع کنیم و آنجایی که امکان نیست اگر 
بتوانیم درخواست احاله کنیم تا پرونده در یک شعبه و 
مرجع قضایی رسیدگی شود. چون شــاکی پرونده ها 
متعدد و در شهرهای مختلف هستند اما موضوع شکایت 

واحد و طرف شکایت یک شرکت است.

خبرگفتوگو

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با ایلنا:

 افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش 
به صورت پایلوت اجرا می شود

نماینده چابهار در مجلس:

 اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مصالی تهران،
 ۴ شهرستان بدون تخت بیمارستان!

دادستان کل کشور:

از بانک مرکزی و مجلس خواسته ایم وضعیت رمزارزها را مشخص کنند

اصلی که منتقدان اختصاص ردیف بودجه به حوزه های علمیه بر آن پای می فشارند؛

 منافات استقالل
 با نیاز به کیسه دولت 

سياست 2

شهرنوشت 6

 علی مطهری هم از شورای نگهبان 
جویای دالیل ردصالحیت خود شد

 نهاد   باالدستی 
وی لبة تیغ انتقاد ر

داستان انتقاد و گله گذاری به شورای نگهبان 
ماجرای تازه ای نیست، سال هاست که به روند 
بررسی تایید صالحیت ها توسط این نهاد به ویژه 
از سوی اصالح طلبان و تحول خواهان اعتراض 
می شود و به باور منتقدان روش شورای نگهبان 
در بررسی و اعالم صالحیت ها نه تنها کمکی به 
مشارکت مردم در انتخابات نکرده، بلکه به نظر 
می رسد نقش مهمی در کاهش مشارکت آن ها 
داشــته اســت.پس از اعتراض و بسط نشینی 
نمایندگان مجلس ششم در برابر رد صالحیت 

گسترده آن ها برای ورود به مجلس هفتم، شاید 
نامه انتقادی علی الریجانی که دو روز قبل منتشر 
شد و نسبت به رد صالحیت خود در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر اعتراض کرد و دالیل رد 
صالحیت خود را یک به یک خطاب به شورای 
نگهبان پاســخ داد جدی ترین اتفاقی بوده که 
طی چند دهه اخیر نســبت بــه عملکرد این 
شورا رخ داده است چه حتی زمانی که  هاشمی 
رفســنجانی به عنوان یکــی از ارکان نظام در 

انتخابات ریاست جمهوری رد صالحیت شد...

بلندترین شب سال هم بازار میوه فروشی ها و شیرینی فروشی ها را داغ نکرد

تورم، طعم  غالب سفرة یلدا
چرتکه 3

در نشست دبیران اول استان های حزب کارگزاران 
مطرح شد؛

گله گذاری های حسین مرعشی 
از روحانی و خاتمی

 نظری بر درخشش هنرمندان ایرانی
 در دوساالنه »البرده« امارات

دالرهای صالحیت دهنده 

پنج نکته از برد نفس گیر آبی ها در جام حذفی

نجات نودی علیه نود!

 بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
 با چالش و تأخیر همراه است

کارگران؛ بالتکلیف میان 
صندوق آینده ساز و کارفرما

علت شلیک پدافند در اطراف 
نیروگاه اتمی بوشهر چه بود؟

دسترنج 4

سياست 2

سياست 2

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

همزمان با تعویق حکم سوچی، مجامع بین المللی 
نسبت به جنایات  بشری هشدار دادند؛

شکنجه و مرگ، حال و هوای 
این روزهای میانمار

جهان 5
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