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پیشنهاد تعیین عوارض بر سوخت بهجای عوارض بزرگراهی
وزیر راه و شهرسازی گفت:مطابق قانون،قرار بود  ۲۰درصد درآمد حاصل از فروش
گازوئیل و  ۱۰درصد حاصل از فروش بنزین به وزارت راه و شهرسازی ...
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نشست غیرعلنی مجلس با ربیعی درباره سازمان تامین اجتماعی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس ،جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی را تشریح کرد ...

ظریف خبر داد:

رئیـس کمیسـیون انـرژی
مجلـس در نامـهای بـه وزیر
نفـت خواسـتار بازنگـری
اصلاح آگهـی اسـتخدامی
وزارت نفـت و حـذف برخـی
سـهمیههای بالوجـه شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار
خبرگـزاری خانـه ملـت،
فریـدون حسـنوند در نامهای
بـه بیـژن زنگنـه وزیـر نفت
خواسـتار بازنگری اصلاح آگهی اسـتخدامی وزارت نفت در
اسـرع وقـت شـد کـه متـن این نامـه به شـرح زیر اسـت:
جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
با سالم؛
احترامـاً بـا عنایـت بـه انتشـار عمومـی آگهی اسـتخدامی
اخیـر وزارت نفـت مـوارد زیـر کـه دغدغـه بسـیاری از
متقاضیـان شـرکت در آزمـون مذکـور میباشـد جهـت
اسـتحضار و دسـتور اصلاح ارسـال میگـردد.
 -1بـا توجـه بـه اینکه بیـش از  90درصد نفت و گاز کشـور
در اسـتانهای خوزسـتان ،بوشـهر ،ایلام ،کرمانشـاه و
کهگیلویـه و بویراحمـد تولیـد میشـود و ایـن اسـتانها
در صـدر فهرسـت بیـکاری علـی الخصـوص بیـکاری
فارغالتحصیلان دانشـگاهی قـرار دارد الزم اسـت مفـاد
قوانیـن و مقـررات بومیگزینـی از جملـه قسـمت اخیر ماده
 47قانـون برنامـه ششـم توسـعه کـه وزارت نفـت را ملزم
بـه رعایـت اولویـت در بـه کارگیـری نیروهای بومـی نموده
اسـت ،بـه صـورت دقیـق رعایت شـود.
 -2توجـه به درخواسـت به حـق و قانونی فـارغ التحصیالن
دانشـگاه نفـت بـا توجـه بـه تعهداتـی کـه وزارت نفت به
ایشـان داشـته اسـت .همانگونـه کـه مسـتحضر هسـتید
بسـیاری از ایـن فارغالتحصیالن جـزو نخبـگان علمی بوده
کـه بـا انگیزه اسـتخدام در صنعت نفت جذب این دانشـگاه
شـده و سـالها شـرایط سـخت تحصیل در خوزسـتان را به
همیـن امیـد تحمـل نمودهاند.
 -3رعایـت قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه ایثارگـران در
آزمونهـای اسـتخدامی و تعییـن سـهمیه  25درصـدی
ایشـان.
 -4حـذف برخـی سـهمیهها و اولویتبندیهـای بالوجـه
کـه مصـداق تبعیض نـاروا مصـرح در اصـول متعـدد قانون
اساسـی هسـتند؛ از جملـه تعیین رتبـه به صورت کشـوری
بـا توجـه بـه مسـاوی نبـودن شـرایط تحصیـل در مناطـق
محـروم بـا مناطـق برخـوردار و نیـز تعییـن شـرط معـدل
بـرای احـراز نخبگـی بـا توجه بـه یکسـان نبودن شـرایط
کسـب نمـره در دانشـگاههای مختلـف کشـور.
امید اسـت ضمـن تمدید مهلـت ثبتنام دسـتور فرمایید در
اسـرع وقت نسـبت به بازنگـری و اصالح آگهی اسـتخدامی
بـا توجـه مـوارد فـوق و سـایر مـوارد مطرح شـده توسـط
نمایندگان محترم مجلس شـورای اسلامی و سـازمان امور
اداری و اسـتخدامی دسـتور اقدام صـادر فرمایید.
فریدون حسنوند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

وزیــر راه و شهرســازی گفت:مطابــق قانون،قــرار
بــود  ۲۰درصــد درآمــد حاصــل از فــروش
گازوئیــل و  ۱۰درصــد حاصــل از فــروش بنزیــن
بــه وزارت راه و شهرســازی اختصــاص یابــد ،امــا
تــا کنــون ریالــی از محــل ایــن درآمدهــا بــه
وزارتخانــه نرســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
جلســه فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس
شــورای اســامی صبــح دیــروز (دوشــنبه29 ،
آبــان مــاه) بــا حضــور عبــاس آخونــدی وزیــر
راه و شهرســازی ،کاظــم جاللــی ،غالمعلــی
جعفــرزاده ایمــن آبــادی رئیــس و نایــب رئیــس
ایــن فراکســیون و ســایر اعضــای آن در مجلــس
برگــزار شــد.
آخوندی :طرح مسکن اجتماعی بهعلت
نبود اعتبار اجرایی نشد /ضرورت تشکیل
صندوق توسعه حمل و نقل
عبــاس آخونــدی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
خواســته هــای نماینــدگان کــه اغلــب در حــوزه
ســرمایه گــذاری و اتمــام پــروژه هــای عمرانــی
بــود ،گفــت :حــوزه ســرمایه گــذاری اعــم از آزاد
و فاینانــس خارجــی اســت کــه بــه دولــت بــاز
مــی گــردد و پــروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی
نیــز از مهــم تریــن خواســته هاســت کــه مــردم
از نماینــدگان پیگیــری مــی کننــد کــه البتــه از
فاینانــس نمــی تــوان بــرای ایــن پــروژه هــا و
تملــک اراضــی بیــن شــهری اســتفاده کــرد.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا اشــاره بــه
وضعیــت نامســاعد وزارتخانــه در حوزه طــرح های
عمرانــی عنــوان کــرد :پــروژه هــای راه ســازی
تــا رســیدن بــه تملــک هــا انجــام مــی شــود ،امــا
خریــد امــاک مــردم نیــاز بــه اعتبــار دارد کــه بــه
علــت عــدم وجــود ایــن اعتبــار ،پــروژه هــا روی
زمیــن مــی مانــد البتــه قوانینــی در زمینــه هــای
مختلــف راه ســازی تصویــب شــد امــا اجرایــی
نمــی شــود.
وی بــر همیــن اســاس یــادآور شــد :در قانــون
مقــرر شــده بــود  20درصــد درآمــد حاصــل از
فــروش گازوئیــل و  10درصــد حاصــل از فــروش
بنزیــن بــه وزارت راه و شهرســازی اختصــاص
یابــد امــا تــا کنــون ریالــی از محــل ایــن درآمدهــا
بــه وزارتخانــه نرســیده اســت.
آخونــدی در ادامــه در خصــوص فاینانــس اظهــار
داشــت :وقتــی فاینانــس امضــا مــی شــود بایــد
 15درصــد بــه شــرکت مربوطــه داده تــا کار
آغــاز شــود امــا ریالــی بــرای ایــن کار در بودجــه
پیــش بینــی نشــده اســت لــذا بایــد تصمیماتــی
بــه صــورت خــرد و کالن گرفتــه شــود کــه البتــه
هزینــه هایــی خواهــد داشــت ،هزینــه هایــی
اجتماعــی کــه هیــچ کــس نیــز آن را نمــی پذیــرد.
وزیــر راه در ادامــه بــا یــادآور ایــن مطلــب کــه
بــا ســاختار بودجــه فعلــی امــکان ادامــه راه وجــود
نــدارد ،خاطرنشــان کــرد :هزینــه جــاری مــا

خانه ملت

رد چندینباره پیشنهاد لغو روادید زوار
ایرانی از طرف دولت عراق

وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه مذاکــرات متعــدد
دربــاره لغــو روادیــد میــان ایــران و عــراق ،گفــت:
نمیتــوان سیاســتی را بــه دولــت همســایه تحمیــل
کــرد.
محمدجــواد ظریــف در گفتوگــو بــا خبرنــگار

ـی دو طرفــه اســت و
لغــو روادیــد موضــوع حاکمیتـ ِ
ایــران بــرای لغــو متقابــل روادیــد اعــام آمادگــی
کــرده اســت امــا ایــن تصمیــم بایــد از طــرف دولــت
عــراق نیــز گرفتــه شــود ،ایــن درحالــی اســت کــه
تعــداد زوار و مســافرانی کــه ســاالنه از عــراق بــه

خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه دالیــل
عــدم لغــو روادیــد میــان ایــران و عــراق باوجــود
درخواســتهای بــاالی مــردم بــرای برطــرف
شــدن ایــن مانــع ،گفــت :اگرچــه تصمیــم بــرای

ایــران میآینــد از ایرانیانــی کــه در ســال وارد خــاک
عــراق میشــوند ،بیشــتر اســت امــا عراقیهــا
هنــوز آمادگــی ایــن کار را ندارنــد.
بارهــا تمایــل بــه لغــو روادیــد میــان

ایــران و عــراق بــه طــرف عراقــی
پیشــنهاد شــده اســت
وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه بارهــا تمایــل
بــه لغــو روادیــد میــان ایــران و عــراق در ســطوح
مختلــف بــه طــرف عراقــی پیشــنهاد شــده اســت،
افــزود :شــخصا بــا نخســت وزیــر کنونــی و ســابق،
وزیــر خارجــه کنونــی و ســابق عــراق ایــن موضــوع
را پیگیــری کــردهام امــا دولــت عــراق هنــوز ایــن
آمادگــی را نــدارد.
در سیاســت خارجــه نمیتــوان سیاســتی
را بــه دولــت همســایه تحمیــل کــرد
ظریــف بــا بیــان اینکــه وزارت امورخارجــه بــا
توجــه بــه درخواســت مــردم بــرای حــذف ویــزا،
تــاش خــود را بــرای تســهیل شــرایط آن خواهــد
کــرد ،ادامــه داد :بــا وجــود تمــام ایــن تالشهــا در
سیاســت خارجــه نمیتــوان سیاســتی را بــه دولــت
همســایه تحمیــل کــرد بلکــه میتــوان بــا آنهــا
مذاکــره کــرده و امتیــازات متقابلــی پیشــنهاد داد تــا
مدنظــر قــرار گیــرد.
وزیــر امــور خارجــه اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه
وضعیــت و شــرایط حاکــم بــر عــراق ،مســئوالن آن
مالحظــات امنیتــی دارنــد و البتــه کــه مــا هــم بایــد
ایــن مالحظــات توجــه کنیــم.

نعمتی خبر داد:

نشست غیرعلنی مجلس با ربیعی درباره سازمان تامین اجتماعی
ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس ،جلســه
غیرعلنــی مجلــس بــا حضــور وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی را تشــریح کــرد.
بهــروز نعمتــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،در تشــریح نشســت
غیرعلنــی صبــح امــروز مجلــس شــورای اســامی،
گفــت :رئیــس مجلــس گزارشــی از ســفر خــود بــه
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه بــه نماینــدگان
ارائــه کــرد و دربــاره اقداماتــی کــه دولــت بایــد در
بخــش بهداشــت و ارائــه خدماتــی کــه بــه مــردم

بایــد ارائــه کنــد توضیحاتــی داد.
ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس شــورای
اســامی ،بــا بیــان اینکــه در ادامــه نشســت
غیرعلنــی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای
اســامی در حــال ارائــه توضیحاتــی درباره ســازمان
تامیــن اجتماعــی اســت ،تصریــح کرد:ربیعــی وزیــر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و رییــس ســازمان
تامیــن اجتماعــی در ایــن نشســت حضــور دارنــد
کــه در ادامــه آنهــا نیــز توضیحاتــی دربــاره ســازمان
تامیــن اجتماعــی ارائــه مــی دهنــد.

نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس به زنگنه
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامهای به وزیر نفت خواستار بازنگری اصالح آگهی
استخدامی وزارت نفت و حذف برخی سهمیههای بالوجه شد ...

تقویت بنیه دفاعی کشور و مسائل
موشکی بههیچ وجه قابل مذاکره نیست
عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اجتماعی مجلس با اشـاره بـه عصبانیت
عربسـتان از نابـودی داعـش در منطقـه گفـت :عربسـتان بدانـد
کودککشـی ،حصـر کشـورهای مختلـف و دخالـت در امـور سیاسـی
کشـورها هیچ سـودی برای آل سـعود جـز افزایش نفرت نسـبت به آنها
نـدارد .بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،روح اهلل بابایی صالح در نشسـت علنـی دیروز
(دوشـنبه 29 ،آبـان مـاه) مجلـس شـورای اسلامی در نطق میان دسـتور خـود ضمن تسـلیت حادثه
تلـخ زمیـن لرزه غرب کشـور و تشـکر از امدادرسـانی های صـورت گرفته از سـوی تمام دسـتگاه ها،
گفـت :امـروز قـدردان خون شـهدا هسـتیم و خبر خوشـی که سـردار سـلیمانی درباره حـذف داعش
داده بـود تحقـق یافته اسـت.
نماینـده مـردم بوییـن زهرا و آوج در مجلس شـورای اسلامی بر همین اسـاس علت اصلی عربسـتان
بـه خاطـر نابـودی فرزنـدان ناخلف وهابیـت در منطقه را شکسـت داعش دانسـت و افزود :عربسـتان
ایـن را بدانـد کـه کـودک کشـی و حصـر کشـورهای مختلـف و دخالـت در امـور سیاسـی کشـورها
هیچگونـه سـودی بـرای حکومـت قبیله ای آل سـعود نـدارد جـز اینکه نفرت بیشـتری نسـبت به آنها
ایجـاد مـی کند.
وی ادامـه داد :ایـن نکتـه را همـه دنیـا باید بدانند کـه تقویت بنیه دفاعی کشـور و موضوع موشـکی به
هیـچ وجـه قابـل گفت و گـو و مذاکره با هیچ کشـوری نبـوده ،نیسـت و نخواهد بود.
بابایـی صالـح در ادامـه خطـاب به رئیـس جمهور بیان داشـت :همسـان سـازی حقوق زیـر  2میلیون
بازنشسـتگان توسـط مجلس شـورای اسلامی در سـال جاری انجام شـد کـه انتظار داریـم دولت در
بودجـه  97رفـاه و سلامت بازنشسـتگان را لحـاظ کرده و بـا حقوق یک میلیـون و  200هـزار تومانی
امـکان زندگـی بـرای یک فرد سـالخورده که حداقل  30سـال بـرای نظـام خدمت کرده وجـود ندارد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم همچنین تصریح کـرد :رئیس جمهـور ،نماینـدگان ،وزرا و تمامی
مسـئوالن نظـام از کانـون گرم آمـوزش و پرورش بیرون آمـده اند و مـی دانیم معلم کـه روزی الگوی
مـا بـوده اسـت ،امـروز در فقـر و تنگدسـتی روزگار را مـی گذارنـد همچنیـن کشـاورزان و کارگـران
وضعیتـی بهتـر از فرهنگیـان نداشـته و در الیحـه بودجه  97بـرای خریـد محصوالت با عنـوان خرید
تضمینـی فکـر اساسـی کنیـد تـا در موعد مقـرر به پـول محصوالت تولیدشـده خود برسـند.
وی ادامـه داد :پرداخـت مطالبـات خانـواده معظـم شـهدا و اجـرای قانـون جامـع خدمات رسـانی به
ایثارگـران از مطالبـه اصلـی آنهـا اسـت کـه نیاز بـه دسـتور ویژه رئیـس جمهـور دارد همچنیـن تنها
راه نجـات دشـت قزویـن از معضـل کـم آبـی ،از طریـق انتقـال آب شـاهرود بـه عنوان قطـب اصلی
کشـاورزی کشـور اسـت کـه در حـال حاضـر ،آخریـن لحظـات حیـات خود را سـپری مـی کند.
بابایـی صالـح در ادامـه در تذکـری خطـاب بـه وزیـر آمـوزش و پـرورش عنـوان کـرد :تـا کـی باید
همـکاران اداری و آموزشـی و بسـته هـای حمایتـی حـق و حقـوق خـود را بـا تأخیـر دریافـت کنند و
وضعیـت آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی ،حـق التدریسـی هـا بایـد تعییـن تکلیف شـود.
عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اجتماعی در ادامـه در تذکـر دیگری خطاب بـه وزیر جهاد کشـاورزی
بیـان داشـت :پرداخـت قطـره چکانی پول خریـد تضمینـی گندمـکاران دردی را دوا نکـرده و پرداخت
پـول بیمـه محصـوالت کشـاورزی و داربسـتی کـردن باغات انگـو و خریـد تضمینی انگور و کشـمش
بایـد از اولویـت های ایـن وزارتخانه باشـد.
وی در ادامـه خطـاب بـه وزرای نیـرو و علـوم گفت :تـا کی کشـاورزان منتظـر اجـرای قوانین مجلس
بـا توجـه بـه مصوبه سـال  98در خصـوص تعییـن وضعیت چاه هـای فرم یک باشـند همچنیـن وزیر
علـوم در خصـوص تبدیـل شـدن مرکز آموزش فنی مهندسـی بویین زهـرا که  3هزار و  500دانشـجو
و  3دانشـکده دارد ،به دانشـگاه که از مطالبات مردم و مسـئوالن شهرسـتان اسـت ،اقدام کند و مانع
اسـتخدام نیروهای غیربومی شـود.
نماینـده مـردم بوئیـن زهـرا و آوج در مجلـس خطاب به وزیر کشـور یادآور شـد :در خصـوص تکمیل
چـارت سـازمانی نیروهـای فرمانـداری ها و بخشـداری ها که بـا حداقل نیـرو در حال خدمت رسـانی
بـه مردم هسـتند به خصـوص فرمانداری شهرسـتان محـروم آوج و بخشـداری های آن اقـدام کنید.
وی در ادامـه خطـاب بـه وزیـر صنعـت خواسـتار ممنوعیت صـدور مجـوز واردات قطعات خودرو شـد
و افـزود :قطعـه سـازان داخلـی دچـار تعدیـل نیـرو و تعطیلـی واحدها شـده اند کـه با ایـن ممنوعیت
موضـوع حل می شـود.
عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسلامی در پایـان خاطرنشـان کـرد :با
توجـه بـه کمـک هایـی که مردم سراسـر کشـور به کرمانشـاه داشـتند ،بـا مدیریت عالـی کمک های
مردمـی را بـه سـرانجام رسـانده و در خدمـت افـراد مسـتحق و نیازمنـد ایـن خدمـات قـرار
دهد.

توضیحات آخوندی در باره موانع بودجهای وزارت راه

پیشنهاد تعیین عوارض بر سوخت بهجای عوارض بزرگراهی
بیــش از درآمــد کل دولــت اســت لــذا نیازمنــد
اصالحاتــی هســتیم کــه قطعــا هزینــه اجتماعــی
دارد و بایــد آن را پذیرفــت.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه برای اتمــام پروژه های
ریلــی نیــاز بــه  28میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
داریــم کــه ظــرف  5ســال پــروژه هــا بــه اتمــام
برســد ،ابــراز داشــت :بــرای ایــن ســرمایه گــذاری
نیازمنــد اختصــاص  15درصــد بــه شــرکت هــای
ســرمایه گــذاری هســتیم کــه مــی توانــد از محــل
صنــدوق توســعه ملــی اختصــاص یابــد چــرا
کــه بــه علــت خارجــی بــودن بــا سیاســت هــا
تطابــق دارد.
آخونــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــنهادات
برخــی نماینــدگان مبنــی بــر دریافــت عــوارض
در بزرگــراه هــا همچــون آزادراه ها ،خاطرنشــان
کــرد :ایــن امــکان وجــود نــدارد چــرا کــه بایــد
از  75درصــد حمــل و نقــل عــوارض دریافــت
کــرد کــه عملــی نیســت امــا ایــن عــوارض
مــی توانــد هماننــد ســایر کشــورها بــر ســوخت
قــرار گیــرد چنانچــه در حــال حاضــر بــرای
گازوئیــل  20درصــد عــوارض قــرار داده ایــم
امــا بــرای بنزیــن ایــن عــوارض وجــود نــدارد.
ایــن وزیــر کابینــه دوازدهــم ادامــه داد :از
طــرف دیگــر الزم اســت صنــدوق توســعه
حمــل و نقــل کــه تأســیس آن در برنامــه ششــم
توســعه بــه تصویــب رســید ایجــاد شــود امــا در
بودجــه هیــچ اعتبــاری بــرای آن اندیشــیده نشــده
اســت کــه بایــد در بودجــه ســال  97ایــن اتفــاق
بیفتــد.
وزیــر راه و شهرســازی در پایــان در خصوص نحوه
خانــه دار شــدن اقشــار مختلــف جامعــه عنــوان
کــرد :افــرادی کــه واقعــا پــس انــداز کننــده باشــند
مــی تواننــد خانــه دار شــوند امــا بــرای افــراد کــم
درآمــد جامعــه وزارت راه ،طــرح مســکن اجتماعــی
را ارائــه کــرده بــود کــه بــه علــت عــدم اختصــاص
ریالــی در بودجــه نتوانســتیم آن را اجرایــی کنیــم.
خالقــی :عــدم تخصیــص اعتبــارات
راههــای مناطــق کوهســتانی
بشــیر خالقــی در ایــن جلســه بــا انتقــاد از عــدم
تخصیــص اعتبــارات راه هــای مناطــق کوهســتانی
گفــت :چیــزی بــه زمــان بررســی بودجــه 97
نمانــده امــا هنــوز اعتبــارات ســال گذشــته
تخصیــص نیافتــه اســت.
نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس
شــورای اســامی در ادامــه بــا تأکیــد بــر ضــرورت
تکمیــل تونلهــای حــوزه انتخابیــه افــزود :پــروژه
راه خلخــال بــه رضوانشــهر  70ســال اســت کــه

روی زمیــن مانــده و هیــچ اقدامــی جهــت پیشــبرد
آن نمــی شــود.
میــرزاده :رســیدگی بــه وضعیــت
راههــای میــان کشــورها در اولویــت
وزارت راه باشــد
میرحمایــت میــرزاده نیــز در ایــن جلســه بــا
تأکیــد بــر ضــرورت اولویــت بنــدی پــروژه هــا
گفــت :الزم اســت اولویــت هــا بــرای اســتان هــا
و شهرســتان هــا نمایــش داده شــود تــا بــا تغییــر

الزم باشــد از پیمانــکاران خارجــی اســتفاده شــود
تــا پــروژه هــای مســکن قــوی در کشــور داشــته
باشــیم.
رضیــان :خاتمــه دادن بــه ترافیکهــای
جــادهای تهران-مازنــدران از ســمت
شــرق بــا حــل مشــکل  3کیلومتــر از
جــاده قائمشــهر
عبــداهلل رضیــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره
بــه وضیــت نامناســب جــاده هــای منتهــی بــه

وزرا پــروژه هــای روی زمیــن نمانــد چــرا کــه
در ایــن مســیر برخــی عامدانــه بــه دنبــال عــدم
انجــام برخــی پــروژه هــا هســتند.
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس شــورای
اســامی بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد:
بســیاری از پــروژه هــا نیــز علیرغــم تمــام وعــده
هــا عملیاتــی نشــده اســت مخصوصــا برخــی
پــروژه هــا کــه جنبــه حفــظ شــأن نظــام را دارد
بایــد بــه ســرعت رســیدگی شــود مثــل جــاده ای
کــه از جمهــوری آذربایجــان بــه ایــران مــی آیــد
و وضعیــت بســیار نامناســبی دارد.
دهقانــی فیروزآبــادی :بررســی امــکان
حضــور پیمانــکاران خارجــی در
پروژههــای مســکن داخلــی
کمــال دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه
وضعیــت مســکن مهــر در پــی بــروز زلزلــه
گفــت :بــه نظــر نمــی رســد شــهرک اکباتــان
کــه از پیــش از انقــاب بنــا شــده بــا یــک زلزلــه
فرو بریزد.
نماینــده مــردم تفــت و میبــد در مجلــس شــورای
اســامی ادامــه داد :زمانــی کــه مســکن مهــر
بــا اعتبــاری آغــاز بــه کار کــرد ،بایــد مدیریــت
صــورت مــی گرفــت و در حــال حاضــر نیــز شــاید

قائمشــهر از ســمت تهــران عنــوان کــرد :بــه
علــت مشــکل  3کیلومتــر از ایــن جــاده ،مســیر
 3ســاعته تهــران تــا قائمشــهر بــه دلیــل بــروز
ترافیــک  6ســاعته طــی مــی شــود همچنیــن 15
کیلومتــر از ایــن مســیر بــه علــت نامناســب بــودن
وضعیــت راه و تــردد موتورســواران همــواره تلفــات
جانــی زیــادی بــه همــراه دارد.
نماینــده مــردم قائمشــهر ،ســوادکوه و جویبــار در
مجلــس شــورای اســامی در ادامــه تأکیــد کــرد
کــه مســکن مهــر بایــد در شــأن ملــت ایــران
باشــد.
بائــوج الهوتــی :امــکان خانــهدار شــدن
دهکهــای پاییــن جامعــه صفــر اســت
مهــرداد بائــوج الهوتــی بــا تشــکر از اقدامــات
وزارت راه و شهرســازی در حــوزه حمــل و نقــل
هوایــی ،ریلــی و جــاده ای گفــت :مشــکالت
مــردم در حــوزه مســکن هنــوز برطــرف نشــده
و سیاســت پــس انــداز و اســتفاده از اوراق بــرای
دهــک هــای پاییــن جامعــه جــواب نمــی دهــد.
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :دهــک هــای
پاییــن جامعــه از ایــن دو طریــق نمــی تواننــد
خانــه دار شــوند و طــرح مســکن اجتماعــی
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وزارتخانــه نیــز هیــچ گاه اجرایــی نشــده اســت.
ملکــی :نگهــداری از فرودگاههــای
کشــور ضعیــف اســت
ولــی ملکــی در ادامــه بــا تأکیــد بــر تســریع در
ســرمایه گــذاری خارجــی گفــت :بــرای راه هــای
مواصالتــی اردبیــل شــرکت هایــی معرفــی
شــده انــد و آمــاده آغــاز کار بــوده امــا در انتظــار
برگــزاری جلســه ای بــا وزیــر راه هســتند.
نماینــده مــردم مشــکین شــهر در مجلــس شــورای
اســامی بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد:
توســعه بیمارســتان مشــگین شــهر و اصــاح
نگهــداری از فــرودگاه هــای ایــن حــوزه
انتخابیــه نیــز خواســته بســیاری از مــردم اســت
چــرا کــه جلــوه خوبــی نــدارد.
نعمتــی :بنیــاد مســکن بهتنهایــی
امــکان خانهســازی در مناطــق زلزلــه
زده غــرب کشــور را نــدارد
بهــروز نعمتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه زلزلــه
غــرب کشــور کــه تلنگــر جــدی بــه مدیریــت
کلــی کشــور بــود ،گفــت :متأســفانه شــاهد
بدتریــن نــوع مدیریــت در زلزلــه غــرب کشــور
بودیــم و مشــخص شــد کــه برخــی مدیــران
علیرغــم بــی کفایتــی بــه خاطــر برخــی
البــی هــا و فشــارها مدیریــت ســطح کالن را
برعهــده مــی گیرنــد.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ریســک کــردن
در حــوزه مدیریتــی بایــد بــه اتمــام برســد ،اظهــار
داشــت :رئیــس جمهــور در ســفر خــود بــه مناطــق
زلزلــه زده گفتــه اســت جــز بنیــاد مســکن هیــچ
نهــاد دیگــری بــه حــوزه خانــه ســازی وارد نشــود
ایــن در حالــی اســت کــه صرفــا خانــه هــای
روســتایی در شــرح وظایــف ایــن بنیــاد اســت
و اصــوال پتانســیل خانــه ســازی کل منطقــه را
نــدارد.
قوامــی :تقویــت راه ریلــی تــا  40درصــد
میــزان مصــرف ســوخت را پاییــن
مــیآورد
هــادی قوامــی نیــز در ایــن نشســت بــا تأکیــد
بــر اینکــه توســعه بایــد در تمــام ابعــاد کشــور
اتفــاق بیفتــد ،ابــراز داشــت :راه توســعه وجــود
زیرســاخت هایــی همچــون راه هــا ،بزرگــراه هــا
و ریــل هــا اســت.
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه افــزود :در حــال حاضــر
بــاالی  160میلیــون لیتــر بنزیــن بــه صــورت

روزانــه بــه مصــرف مــی رســد کــه اگــر ریــل هــا
تقویــت شــود ایــن میــزان تــا  40درصــد پاییــن
مــی آیــد و در مصــرف ســوخت صرفــه جویــی
مــی شــود همچنیــن در خصــوص بحــث مســکن
نبایــد بــه دنبــال مالــک کــردن مــردم بــود بلکــه
بایــد کیفیــت و مــکان یابــی پــروژه هــای مســکن
بــه درســتی صــورت گیــرد.
امینــی :ضــرورت تدویــن طــرح جامعــی
بــرای تعییــن اســتانداردها در حــوزه
زلزلــه
ســام امینــی بــا بیــان اینکــه اســتانداردها بــرای
حــوزه زلزلــه مشــخص نیســت ،گفــت :الزم اســت
طــرح جامعــی بــا همــکاری مســوالن وزارت
راه ،مجلــس و کارشناســان تدویــن شــود ضمــن
اینکــه بــا زلزلــه اخیــر ،نظــام مهندســی کشــور
نیــز زیــر ســوال رفتــه اســت.
نماینــده مــردم ایــام در مجلس شــورای اســامی
خاطرنشــان کــرد :بعــد از زلزلــه شــاهد هجــوم
مــردم بــه ســمت مناطــق زلزلــه زده بودیــم
کــه علیرغــم مشــارکت خــوب آنهــا بــه نظــر
مــی رســد بــه دلیــل بــی اعتمــادی ایــن هجــم از
کمــک هــا بــه صــورت شــخصی توســط مــردم
ارســال مــی شــود.
حســن پــور بیگلــری :بخــش خصوصــی
وارد احــداث پمــپ بنزیــن و اســتراحتگاه
در آزادراههــا شــود
شــهباز حســن پــور بیگلــری در ایــن نشســت بــا
بیــان اینکــه اســتفاده از توانمنــدی و مشــارکت
مــردم و فاینانــس خارجــی بســیار اهمیــت دارد،
گفــت :در بحــث فاینانــس خارجــی بــه خوبــی
عمــل کــرده ایــم امــا در حــوزه شهرســتان هــا
بــه دنبــال جلــب نظــر بخــش خصوصــی هســتیم.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی در ادامــه تصریــح کــرد :تعــداد
پمــپ بنزیــن و اســتراحتگاه هــا در بســیاری از
آزادراه هــا کــم اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص
از بخــش خصوصــی اســتفاده کــرد.
کرمپــور حقیقــی :تنهــا 40درصــد
از قیــر رایــگان مصــوب مجلــس
اختصــاص مییابــد
کــورش کرمپــور حقیقــی در ادامــه ایــن جلســه
در رابطــه بــا 3هــزار میلیــارد تومــان کــه مجلــس
بــرای اختصــاص قیــر رایــگان بــه برخــی مناطــق
تصویــب کــرده ،گفــت :متأســفانه از ایــن میــزان
 60درصــد کســر شــده و  40درصــد مانــده
کــه بایــد دولــت دربــاره تدبیــری کــه
در این خصوص می کند توضیح دهد.
نماینــده مــردم فیروزآبــاد و فراشــبند در مجلــس
شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد:
جــاده شیراز-عســلویه-جم-کنگان نیــز از
مهــم تریــن پــروژه هایــی اســت کــه در دســت
وزارتخانــه اســت و بایــد هرچــه ســریع تــر بــه
اتمــام برســد.

