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خبر

«ابتكار» از دالیل  2كارته شدن وزرای دولت دوازدهم گزارش می دهد

یکی از نمایندگان کردزبان مجلس:

عصبانیت وکال از وزرا

رسانه ملی به اتفاقات
ناگوار در مناطق
کردنشین کمترین توجه را دارد
یک نماینده مجلس گفت :به خدا قسم
کودکان و کولبران که رهبری هم به خوبی
به آنها پرداختند و حساب آنها را از حساب
قاچاقچیان جدا کردند ،ایرانی هستند و بر
گَردن رسانه ملی حق داشتند اما در رسانه
ملی به این موضوعات نپرداختید لذا بر حسب
وظیفه تحقیق و تفحص از شما را امضا و به
زودی تقدیم هیات رئیسه خواهم کرد.
محسن بیگلری در نشست علنی روز
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی گفت :از
کردستان آمدهام و از کردستان میگویم؛ امروز
مردم کردستان عزادار کودکی هستند که چند
روز قبل در یکی از روستاهای سنندج بر اثر
ریزش دیوار مدرسه فرسوده جان باخت و
هزاران ایرانی و غیر ایرانی را داغدار کرد .آیا
مردم مناطق محروم از اینکه فرزندان خود را به
مدرسه بفرستند باید بترسند؟ هفته گذشته نیز
عزادار کودک مریوانی بودیم که بر اثر ریزش
درب یک مرکز بهداشتی -درمانی جان خود را
از دست داد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :کُشته شدن کولبران نیز
در این شرایط اقتصادی ،داغی است که مردم
مناطق مرزی روزهای سخت معیشتی خود
را برای آنانی که برای لقمه نانی جانشان را از
دست میدهند ،فراموش کردند.
وی افزود :در دوهفته اخیر اتفاقات ناگوار در
مناطق کردنشین افتاده و جای بسی تامل است
که صدا و سیما به این حوادث کمترین توجه را
دارد و در سختترین شرایط آنتن خود را صرفا
بر اساس مبالغی به شرکتها و سلبریتیها
اجاره میدهد و یا در برخی برنامهها روزی به
کردها ،روزی به ترکها یا لرها یا بلوچها توهین
میکنند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بیگلری خطاب به مسئوالن صدا و سیما
گفت :به خدا قسم کودکان و کولبران که
رهبری هم به خوبی به آنها پرداختند و حساب
آنها را از حساب قاچاقچیان جدا کردند ،ایرانی
هستند و بر گَردن رسانه ملی حق داشتند اما
در رسانه ملی به این موضوعات نپرداختید لذا
بر حسب وظیفه تحقیق و تفحص از شما را
امضا و به زودی تقدیم هیات رئیسه خواهم
کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی خطاب به رئیسجمهوری افزود:
میدانم علیرغم وعدهها و بیانیههای اقوام و
مذاهبتان در سه وزیر پیشنهادی کُرد و اهل
سنت سهمی نخواهند داشت لذا حداقل برای
مدارس و مراکز درمانی ما کاری بکنید ،مقام
معظم رهبری با توجه به ضرورت موضوع
سالهای اخیر را به نام اقتصاد مقاومتی و
معیشت مردم نامگذاری کردند اما دولتمردان
در اجرا بسیار ضعیف عمل کردند.
وی ادامه داد :امروز مردم با تورم  ۱۵۰و گاه
 ۲۰۰درصدی دست و پنجه نرم میکنند ،هر
روز شاهد افزایش قیمتها هستیم و از سوی
دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تعزیرات
حکومتی هیچ گونه نظارتی بر وضعیت ندارند
حال آنکه به تعداد مغازههای کشور از انواع
قیمت برخورداریم و از همه مهمتر بیکاری
در همه کشور به ویژه مناطق محروم بیداد
میکند .در اکثر خانوادهها تحصیلکردههای
بیکار داریم حال آنکه دولت هیچ برنامهای برای
آنها ندارد.
بیگلری معتقد است :در صورتی که
دولتمردان در بحث اقدام مرتبط با نامگذاری
سالهای اخیر نمره قبولی میگرفتند،
وضع امروز اینگونه نبود کما اینکه به برجام
نیازی نبود و تهدید آمریکای جنایت کار هم
کوچکترین خللی در معیشت مردم ایجاد
نمیکرد .مجلس و دولت باید به خود بیاییم
و اقدامات اساسی در حوزه معیشت و اقتصاد
انجام دهیم.

پارلمان

صبح روز گذشته در شرایطی كه سه وزارتخانه كار ،اقتصاد و
صنعت در این شرایط تحریم ها و جنگ اقتصادی وزیر ندارند و
رئیس جمهوری هم برای معرفی وزرای پیشنهادی خود عجلهای
ندارد ،نمایندگان هم برای دومین بار طی كمتر از دوهفته
گذشته دومین وزیر را در یك روز دوكارته كردند! مسئلهای
كه به خودی خود میتواند سوال برانگیز باشد .در این راستا
نمایندگان از پاسخهای صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
درباره علت عدم نظارت بر سامانههای ویدئوی درخواستی از
سوی این وزارتخانه قانع نشدند .این سوال را نصرالله پژمانفر،
نماینده مشهد از صالحی پرسیده بود .گفتنی است پیش از رای
گیری ،رئیس مجلس تاکید کرد كه با توجه به تغییر آییننامه
مجلس پاسخهای وزیر را به رای میگذارد و نمایندگان نیز
باید به پاسخهای وزیر رای بدهند .این نماینده جبهه پایداری
مردم مشهد در مجلس و عضو كمیسیون فرهنگی اعالم تمایل
كرده بود كه دو سوال او از وزیر ارشاد ،به صورت مجزا به رای
گذاشته شود و در نتیجه این رای گیریها هر  2بار نمایندگان از
توضیحات صالحی قانع نشدند و بعد از به رای گذاشتن سوال،
نمایندگان به او كارت زرد دادند .كارت زردی كه طبق آییننامه
داخلی مجلس اگر به عدد  3برسد زمینه استیضاح وزیر را فراهم
میكند و در این شرایط حساسی كه برخی تندروها میكوشند با
راه انداختن سونامی استیضاح ،كابینه را از حدنصاب بیندازند یا
میكوشند عدم كفایت یا استیضاح رئیس جمهوری را رقم بزنند
میتواند معانی و مفاهیم زیادی داشته باشد.
نمایندگان به سوال گوش نمیدهند
البته ناهید تاج الدین ،نماینده اصالح طلب مردم اصفهان
در مجلس دراینباره به «ابتكار» گفت« :در شرایط فعلی جو
كلی مجلس فضای خوبی نیست و بسیاری از نمایندگان چون
مشكالت حوزه انتخابیه خود را پیگیری میكردند و تاكنون كه
سال سوم عمر مجلس است این مشكالت از طرف دولت حل
نشدهاند ،به همین دلیل به سوالی كه مطرح می شود و پاسخی
كه وزیر میدهد گوش نمی دهند و به او رای منفی میدهند».
عضو هیات رئیسه كمیسیون اجتماعی ادامه داد« :یكسری
مباحث شاید درست باشد ولی مباحثی كه مطرح میشود مثل
این است كه شخص از یك كره دیگر به ایران بیاید و با تعجب
بگوید چرا این كارها به این شكل اداره میشوند و مسائل برایش
ناآشنا باشند .به همین دلیل شرایط صحن به نحوی است كه نه
تنها وزیر ارشاد بلكه هر وزیر دیگری كه در این شرایط گذرش به
صحن مجلس بیفتد ،همین اتفاق برایش میافتد و از مجلس
كارت زرد میگیرد یا استیضاح میشود».
صالحی نتوانست نمایندگان را مجاب کند
هادی شوشتری هم در این باره به «ابتكار» گفت« :در یك روز
 2سوال در یك مرحله از وزیر ارشاد پرسیده شد و نماینده سوال
كننده به هیات رئیسه اعالم كرد كه عالقهمند است 2سوال را به
صورت مجزا به رای بگذارند .با وجودی كه صالحی در مجموع
وزیر مقبولی است ،ولی نتوانست نمایندگان را با توضیحاتش
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته دو کارت زرد از مجلس گرفت .طی  10روز گذشته این دومین بار است كه وزیری برای
پاسخ به سوال نمایندگان گذرش به مجلس میافتد و دوكارته میشود .پیش از این نیز غالمی ،وزیر علوم تحقیقات و فناوری
به دلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحاتش درباره دلیل گسترش بیرویه دانشگاهها دوكارته شد .واكنشی كه میتواند رفتاری
عصبی و مقابله جویانه از طرف نمایندگان مجلس در مقابله با بیتوجهی وزرا نسبت به مطالبات آنها برای حوزههای انتخابیهشان
باشد.

 10روز گذشته
این دومین
بار است كه
وزیری برای
پاسخ به سوال
نمایندگان
گذرش به
مجلسمیافتد
و دوكارته
میشود
اغنا كند ،به همین دلیل در هر  2سوال كارت زرد گرفت ».این
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح كرد« :در
نظامهای پارلمانی یكی از شئون اداره قوه مجریه ،تنظیم امور
بین قوه مقننه و قوه مجریه است چرا كه وزرا باید در گام اول از
قوه مقننه رای اعتماد بگیرند».
سوال از وزیر به دلیل منافع فامیلی
او افزود« :در گام بعدی قوه مقننه به ابزارهایی مجهز است
كه میتواند بر عملكرد قوه مجریه و وزرا نظارت كند و سوال
و تذكر از آنها داشته باشد و در نهایت آنها را استیضاح كند.
به طور مشخص درباره كارت زرد به وزیر ارشاد باید بگویم

موضوع درباره بنیاد ملی بازیهای یارانهای و عملكرد آنها بود
كه سوال توسط آقای پژمانفر ،عضو كمیسیون فرهنگی و نماینده
اصولگرای همطیف و هم حوزهای آقای كریمی قدوسی است و
جالب است بدانید مدیرعامل این بنیاد برادرزاده آقای كریمی
قدوسی است ».تاجالدین در ادامه اظهاراتش به نحوه تعامل
ضعیف برخی وزرای دولت با نمایندگان مجلس اشاره كرد كه
باعث عصبانیت و ناراحتی نمایندگان شده است .او ادامه داد:
«دولت میتواند تعاملش را با مجلس بیشتر كند ،بسیاری
از نمایندگان هم میدانند كه مشكالت قابل حل نیست و به
مشكالت بودجه برمیگردد .ولی چون برخی از دوستان دولتی

در برخی وزارتخانهها دنبال شیطنت هستند و حتی با نمایندگان
همراهی حداقلی ندارند كه مثال بگویند این مسیر را طی كردهایم
ولی مشكالت به قوت خود باقی است ،باعث ناراحتی نمایندگان
شده است ».عضو هیات رئیسه كمیسیون اجتماعی خاطرنشان
كرد« :متاسفانه فضای بدی بین مجلس و دولت ایجاد شده و
نمایندگان را عصبانی كرده است و باعث بروز چنین اتفاقاتی
در مجلس میشود كه خیلی هم به صالح نیست ».همچنین
شوشتری ،نماینده مردم قوچان در مجلس هم به «ابتكار»
گفت« :به نظرم ارتباط بدنه وزارتخانه خصوصا وزیر با بدنه
مجلس و نمایندگان بسیار كمرنگ است .البته معاون پارلمانی
وزیر ارشاد آقای حسینی نماینده دوره قبل قائمشهر است و
الزامات مطالبات و جنس خواستههای مجلس را میداند ولی
این ارتباط و تعامل ضعیف است و در نهات معتقدم باید نوع
ارتباط دولت ،وزرا و معاونانشان با نمایندگان تقویت شود تا در
این مواقع بتوانند نمایندگان را مجاب كنند».
سرازیر شدن امتیاز عدم مشارکت در رای به سبد مخالف
مسئله دیگری كه نباید از نظر دور داشت گیر آیین نامهای
دراینباره است كه در صورتی كه نمایندهای در رایگیری
مشاركت نكند ،این آرا به ضرر وزیر در سبد آرای مخالفان
ریخته میشود.علی الریجانی ،رئیس مجلس هم دراینباره با
اشاره به رای مجلس به اولین سوال پژمانفر از وزیر فرهنگ و
ارشاد که نتیجه آن قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای وزیر بود،
گفت« :در رای گیری قبلی تعداد زیادی از نمایندگان رای نداده
بودند لذا نمایندگان در رای گیری مشارکت کنند ».شوشتری
دراینباره به «ابتكار» توضیح داد« :احتساب نمایندگانی كه در
رای گیری شركت نكردند به نفع آرای مخالف شد .مثال بسیاری
از نمایندگان اگر میخواستند در رایگیری شركت كنند نظر و
رای آنها نسبت به موضوع مورد سوال مثبت و موافق بود ،ولی
چون در رایگیری شركت نكردند ،طبق آییننامه رای آنها در
سبد آرای مخالفان شمرده شد».
او تاكید كرد« :به نظرم مجموعه این دالیل به صورت مشخص
در یك بسته كلی باید دیده شود و در یك بسته جزئیتر
وزارتخانهها به صورت مشخص باید در روابطشان با قوه مقننه
بازنگری كنند».
این نماینده اصالح طلب دو دوره مجلس همچنین توضیح داد:
«در صورتی كه یك وزیر  3كارت زرد از مجلس بگیرد ،استیضاح
میشود و این نتیجه قهری است .ولی بعید به نظر میرسد در
این موضوع ،سوال كننده خاص از وزیر ارشاد به دنبال  2یا 3
كارته كردن وزیر ارشاد به منظوراستیضاح بوده باشد ،چرا كه آقای
پژمانفر همشهری آقای صالحی است و از نظر سیاسی هم بعید
است مشكل خاصی هم با او داشته باشد ».بنابراین نمایندگان
روز گذشته درنهایت با  ۹۴رای موافق و  ۷۴رای مخالف و چهار
رای ممتنع از مجموع  ۱۹۵نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند
از پاسخهای وزیر ارشاد قانع نشدند و دومین کارت زرد را هم در
یک روز به صالحی دادند.

در برخوردهای قانونی پلیس نباید توهین وجود داشته باشد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هزینههای کالن دشمن برای عملیات زرادخانههای
رسانهای و غیررسانهای خود ،یادآور شد :همه این فشارها ،شایعات ،تخریبها،
تهدیدها و تحریمها با به صحنه آمدن مردم ،باطل و خنثی میشود.
به گزارش فارس ،آیتالله آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره
به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور ،این گردهمایی را نمایشی
عظیم از اقتدار جوانان متدین ،با عزم و با نشاط کشور دانست و تصریح کرد :اجتماع
صدهزار نفری در تهران و حضور مقام معظم رهبری با آن سخنان و بیانات ارزشمند
و عزتمندانه ،تجلی اقتدار نظام جمهوری اسالمی بود و بسیاری از آثار عملیات روانی
دشمن را خنثی کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تحریم و عملیات روانی تنها کاری است که
از دست دشمن برمیآید به تالشهای دشمنان برای وارد آوردن فشار در طول چهل
سال گذشته اشاره کرد و افزود :امروز خود دشمنان و اذناب منطقهای آنان میدانند
که جمهوری اسالمی قدرتمندتر از همیشه در منطقه حضور دارد و این همان چیزی
است که موجب نگرانی آنها است.
آملی الریجانی با اشاره به تحقیرهای مکرر بزرگترین کشور مدعی منطقه از سوی
آمریکا ،از پذیرش این میزان تحقیر توسط این کشورها ابراز تعجب کرد و گفت:
جمهوری اسالمی امروز از چنان قدرت دفاعیای بهرهمند است که توان موشکی
ایران برای آمریکا و اروپا تبدیل به یک مسئله شده است .موشک ،نماد اقتدار دفاعی
جمهوری اسالمی است و ما هیچگاه مبادرت به جنگ نکردهایم اما همیشه برای دفاع
آماده بودهایم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مقابله عملی با خباثتهای دشمن طی چهل سال
اخیر نشاندهنده اقتدار حقیقی این ملت است ،اظهار کرد :ما به مردم با بصیرت
خود که همواره در صحنه حضور دارند و تحت رهنمودهای راهگشای مقام معظم

رهبری با دشمنشناسی ،همدالنه برای حل مشکالت گام برمیدارند افتخار میکنیم.
مطمئنیم که با این شور ،همدلی ،وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری تحریمها را
پشتسر خواهیم گذاشت و اعتقاد ما بر این است که این کشور با این حجم از ثروت
و سرمایه اجتماعی ،شکستناپذیر است و سیلی محکم دیگری به دشمن خواهد زد.
مطمئنا ًعبور از این تحریمها اقتدار تازهای را از جانب نظام جمهوری اسالمی و مردم
بزرگ ایران به نمایش خواهد گذاشت.
آملی الریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله
موشکی به مواضع تروریستها در پی حمله اخیر تروریستی در اهواز تاکید کرد:
حمله موشکی به ترویستها فقط به آن نقطه خاص محدود نمیشود بلکه پیامهایی
را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریستها قرار دارند و باید بدانند اگر کوچکترین
ضربهای بخواهند به کشور ما وارد کنند ،ده برابر آن آسیب خواهند دید.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی هیچ تردیدی در پاسخ به
دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با
اتحاد و انسجام در صحنه حضور خواهند یافت.
آملی الریجانی همچنین هفته نیروی انتظامی را به نیروهای حافظ امنیت و نظم
کشور تبریک گفت و اظهار کرد :همه ما میدانیم که پیشرفتهای علمی و اقتصادی
نیز متکی به امنیت است و بدون امنیت در هیچ محوری نمیتوان پیشرفت معقول و
قابل توجهی داشت .بخشی از امنیت کشور را نیروی انتظامی تامین میکند و ما باید
از این مظهر امنیت و اقتدار کشور قدردانی کنیم و بهگونهای رفتار نکنیم که خدایی
ناکرده قدر این بزرگواران دانسته نشود.
رئیس قوه قضائیه در عین حال به نیروی انتظامی هم تذکر داد که همانند همیشه
مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت ،مالطفت و رأفت به خرج دهند.
آملی الریجانی گفت :به هیچ عنوان برخوردهای قانونی پلیس نباید توام با توهین

عضو فراکسیون امید:

یا رفتار ناشایست باشد .بحمدالله پلیس در این مسیر گامهای بسیار خوبی برداشته
است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضائیه همواره
خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصادی نیز کارهای مهمی را انجام دادند
و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت انجام وظایف نیروی انتظامی به صورت
جدیتر و همراه با رعایت اصول دینی و اخالقی در برخورد با مردم تاکید کرد.
آملی الریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندانها را پر میکنید و به محض
به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان ،مردان فورا ً به زندان میافتند؟» ،پاسخ داد :به
نظر میرسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که
توضیح آن در ادامه خواهد آمد .حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که
ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تالشهایی کردهایم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :درخصوص اینکه یکی از مراجع فرمودهاند «قوه قضائیه
فورا ً با به اجرا گذاشتن مهریه ،مردان را به زندان میاندازد» ،عرض میکنم که این
مطلب قطعا ً نادرست است زیرا رویه دادگاههای ما چیزی بر خالف قانون نیست و
قضات نیز در این زمینه قانون اصالح شده نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
 94/4/16را اجرا میکنند .آملی الریجانی افزود :قدرت ،شرط انجام همه تکالیف
است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و
«عنداالستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد .آری
برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عنداالستطاعه» توافق شده است،
مالحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این
ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم
که «عندالمطالبه» و «عنداالستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی تفاوتی ندارد و روی ّه قضات هم همین است.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

رویکرد مردم تهران اصالحطلبی است

سود  ۱۰برابری قاچاق بنزین به کشورهای همسایه

یک نماینده مردم تهران عنوان کرد :نمازهای جمعه بعد از انقالب به صورت کیلومتری در خیابانها خوانده
میشد اما چرا این حفظ نشد؟ اعتقاد من این است که مردم دیدند به جای شنیدن حرفهای وحدتطلب غالبا
حرفهای اختالف برانگیز از خطبههای نماز جمعه شنیده میشود.
مزایی درباره امکان ایجاد زمینهای برای برگزاری انتخاباتی حزبی در سالهای
به گزارش ایلنا ،عبدالرضا هاش 
آینده در کشور گفت :با توجه به تجاربی که ما در این چهل سال داریم ،حزب و احزاب قائم به شخص بودهاند
تا اینکه با برنامه کار کرده و ریشهای عضوگیری کرده باشند و در مسیری سیاسی به خصوص در انتخابات
فعالیت داشته باشند.
این نماینده اصالحطلب مجلس دهم اظهار کرد :االن احزاب را به شکل جناحها و جبههها داریم اما بعد از
اینکه مثال نماینده مجلس انتخاب شد و به مجلس رفت حزب به او برنامه نمیدهد .درحالی که احزاب تنها برای
این نیستند که از یک نماینده حمایت کنند تا به مجلس برود و سپس او را رها کنند .خیلی کم پیش میآید کشورهایی
که از نظر حزب پیشرفتهتر هستند ،اعضای پارلمانی آنها که از طریق حزب باال آمده باشند به طور انفرادی عمل کنند و تشکیالتی عمل نکنند.
اما در کشور ما این مساله دیده میشود و این نشان میدهد که هنوز حزب زیاد جا نیفتاده است.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد :من سال  ۶۲در زمان جنگ استاندار ایالم بودم ،سی و چند نفر از استانداران آن زمان ثبتنام کرده بودند
که بیش از ده نفر تایید نشدند و از بین آنها هم تنها من رای آوردم و آن هم به این دلیل است که من از لیست تهران بودم و اصوال رویکرد
مردم تهران اصالحطلبی است.
حتی در انتخابات سال  ۸۸در تهران رای آقای مهندس موسوی بیشتر از احمدینژاد بود.
وی یادآور شد :اعتقاد من این است ،نظامهای پارلمانی که انتخابات مردمی دارند چه در بحث رئیسجمهوری و چه در بحث مجلس و نهادهای
دیگر تا احزاب ریشهدار جا نیافتند؛ افراد برگزیده در آن جامعه آن پختگی الزم را برای اداره نخواهند داشت.

نایب رئیس مجلس گفت :ایران کمتر از کشور ترکیه خودرو داشته و دو برابر این کشور سوخت مصرف میکند ،البته در
شرایط کنونی قاچاق بنزین در شهرهای مرزی به صرفه است و  ۱۰برابر برای هر فرد سود دارد.
ت گفت :مقام معظم رهبری
به گزارش خانه ملت ،مسعود پزشکیان با اشاره به احتمال استفاده مجدد از کارت سوخ 
در جلسه با اعضای هیات دولت به وزارت نفت برای بهینه کردن مصرف سوخت گوشزدهایی داشتند ،چراکه در حال
حاضر مصرف بنزین در کشور بین  100تا  120میلیون لیتر در روز است ،در حالی که کشور همسایه ایران که بیش
از ما وسایل نقلیه دارند ،نصف ایران مصرف سوخت ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه کنترل مصرف سوخت در شرایط کنونی ضروری است ،افزود:
قرار نیست در شرایط اقتصادی کنونی کمتر از کشور ترکیه خودرو داشته و دو برابر این کشور سوخت مصرف کنیم،
لذا مدیریت این موضوع با ابزاری همانند کارت سوخت انجام می شود.
مدیریت مصرف سوخت دستور رهبری است
ت چرا که در شرایط کنونی قاچاق بنزین در شهرهای
وی ادامه داد :مدیریت مصرف سوخت دستور رهبری و استفاده از کارت سوخت تکلیف قانونی اس 
مرزی به صرفه است و 10برابر برای هر فرد سود دارد.
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه اگر هر فردی بخواهد بنزین را به نصف قیمت خارج از مرزها به فروش
برساند ،میتواند  5برابر سود برای خود کسب کند ،تصریح کرد :در شرایط کنونی یکی از راه های کنترل سوخت استفاده مجدد از سامانه کارت سوخت
است.
مسئله قاچاق سوخت و ابعاد مختلف آن ،سالها است که گریبان کشور را گرفته است و تهدیدهای متعددی را فراروی امنیت استانهای مرزی قرار داده
است .اختالف بهای سوخت ،حاشیهنشینی و فقر فراگیر از جمله عواملی است که موجب بروز چنین وضعیتی است .در حقیقت حل و فصل این مشکل
نیاز به اهتمام بینبخشی دارد .نمیتوان از هر یک از بخشها به تنهایی انتظار داشت که نسبت به رفع آن اقدام کنند.

