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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

گرانی بنزین و اما و اگرها
بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
پیشبینی شــده بود که مصرف روزانه بنزین در
ایــران  96میلیون لیتر خواهد بــود .اخیرا ً اعالم
شده اســت که مصرف روزانه بنزین در سال 98
نود میلیون لیتر است که اگر جمعیت ایران را 80
میلیون فرض کنیم ســهم مصرف هر نفر در روز
بیشتر از یک لیتر است.
ایــن روند نشــاندهنده این واقعیت اســت
که بنزین هماننــد آب و نان بــرای حمل و نقل
و رفت و آمد یکی از مواد اســتراتژیک اســت و
با توجه به هزینه تولیــد و مصرف میباید در آن
صرفهجویی کرد.
در صورتی که یک بطری آب معدنی یک لیتری
 1500تومان است بنزین لیتری هزار تومان از آب
هم ارزانتر است و همین ارزانی است که موجب
سوءاستفاده از آن همراه با مصرف بیرویه ،هزینه
قابل توجهی را به دولت تحمیل میکند.
هر چند با اقداماتــی که در تولید داخلی بنزین
انجــام گرفتــه ،فعــ ً
ا از واردات بنزین خالص
شدهایم و بنزین هم در حد محدود صادر میکنیم
اما بر اســاس اظهارات وزیر نفت اگر در مصرف
بنزین صرفهجویی نشــود در آینده دولت مجبور
میشود به واردات بنزین اقدام نماید که مستلزم
تأمین ارز مورد لزوم در شرایط سخت فعلی است.
با توجه به کسادی بازار و سختی ایجاد اشتغال که
نهایتاً به بیکاری  15درصدی انجامیده و بعضی از
مشاغل هم جزو مشاغل ناپایدار است ،بسیاری از
کسانی که مجبور شدهاند برای تأمین هزینههای
زندگی با اتومبیل شــخصی به حمل و نقل مسافر
بپردازند یا بیکار میشــوند و یــا عطایش را به
لقایش میبخشند.
با این وضع اولین تأثیر گرانی بنزین روی درآمد
و زندگی رانندگان مســافربر است .نکته مهمتر
آنکه افــراد فاقد اتومبیل کــه از بنزین یارانهای
اســتفاده نمیکنند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل
بیشتری به آنها تحمیل میشود که دولت میباید
در جهت تأمین آن به اقداماتی دست بزند که فقرا
فقیرتر نشوند و طبقه متوسط جامعه هم به سمت
شیب تند فقر سقوط نکنند.
تجربه در طــول  4دهه اخیر نشــان داده که
قدرت خرید کسانی که حقوق ثابت دارند به شدت
کاهش یافته و افزایش حقوقها به هر ســال هم
نتوانســته به صورت کامل کاهش ارزش پول ملی
را جبران کند.
اگر میزان درآمدهای دستمزد و حقوق کارگران
و کارکنان به گونهای میبود که بتواند هزینههای
ضروری زندگی را تأمین کنــد افزایش بنزین و
سایر کاالهای مورد نیاز عموم چندان فشاری وارد
نمیکرد.
این واقعیتها را مســئوالن دولتی و حاکمیتی
میدانند اما فشــارهای ناشــی از تحریم و عدم
فروش نفت ،دولــت را در وضعیتی قرار داده که
میباید دســت به چنین اقداماتــی بزند تا هم از
قاچاق بنزین پیشــگیری شــود و هم در مصرف
بنزین صرفهجویــی گردد و هــم درآمد حاصله
از مابهالتفــاوت نرخ قدیم به جدید بر اســاس
اظهارات سخنگوی دولت به حساب خانوادههای
کمدرآمد واریز شود.
صورت قضیه ظاهرا ً عقالنی اســت ،اما اعالم
افزایش نرخ بنزین آن هم سه برابر نرخ قبلی در
آستانه انتخابات مجلس و روز میالد پیامبر چندان
مقبول نبود و ای کاش دولت آن را به زمان دیگری
موکول میکرد.
متأسفانه همانند گذشــته شبکههای رسانهای
خارج از کشور بهانهای پیدا کردهاند تا به تحریک
احساســات مردم بپردازند و آنها را به اعتراض و
فشــار و تخریب بر علیه دولت و حاکمیت ترغیب
کننــد .هر چند بارها به ایــن واقعیت پی بردهاند
که مــردم ایران هوشــیارتر و بیدارتر از آنند که
خواســتههای معقول خود را از دولت با آشوب و
تفرقه پیگیری نمایند زیرا میدانند دشمنان کشور
و ملت و انقالب برای به آشــوب کشیدن پیوسته
به دنبال فرصت و بهانه بودهاند و آب به آســیاب
دشمن ریختهاند .مسلماً دولت میباید راه معقول
و کمتنشــی را برای به حد نصاب رساندن بهای
بنزین و پیشــگیری از قاچاق آن پیدا کند تا فشار
بر مــردم کاهش یابد .به هر حــال امروز اهمیت
مصرف بنزین کمتر از مصرف آب نیســت زیرا هر
کس بخواهد دســت به هر کاری بزند الزاماً نیاز
به رفــت و آمد با اتومبیــل دارد و دوچرخهها هم
قادر نیســتند راههای طوالنی طی کنند .هر چند
فقط افراد کم سن و سال و توانمندی میتوانند از
دوچرخه استفاده کنند که متأسفانه هنوز فرهنگ
آن جا نیفتــاده و اولیای دانشآمــوزان از اعزام
اد امه د  ر ستون روبرو
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شد

تاکید سه قوه بر اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت

ایسنا :جلســه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران ســه قوه روز شنبه با حضور
اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد.
در ابتدای این جلســه پس از ادامه مباحث
اصالح ســاختاری بودجــه و اصالح و مقاوم
ســازی اقتصاد ،وزیر کشور و رئیس سازمان
برنامــه و بودجه ،گزارشــی را از روند اجرای
مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارایه کردند.
همچنین عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر
کشــور گزارشــی را در     باره مصوبه مدیریت
مصرف ســوخت و همینطور طرح حمایت از
معیشت اقشار کم درآمد ارایه کرد.
سران ســه قوه در این جلسه از زحمات و
خدمات آقای رحمانی فضلی در اجرای طرح
تشکر کردند.
در ایــن جلســه همچنین بحث شــد که
همه قــوا در دولت در اجــرای این مصوبه،
همــکاری کامــل خواهند کــرد و از همه
دستگاهها و نهادهای کشور خواسته شد برای
اجرای موفق ایــن طرح و تحقق اهداف آن،
همکاری کنند.
ایجــاد عدالت اجتماعی ،برخوردار شــدن
 60میلیــون ایرانی با تأکید بــر خانوارهای

ایسنا :دادســتان کل کشــور گفت :اصالح
قیمت بنزین بر اساس قانون انجام شده است.
محمدجعفر منتظــری در گفتوگو با بخش
خبری ســاعت  ۱۴شبکه یک ســیما در پاسخ
به این ســوال که قوه قضاییه چه سازوکارهای
کنترلــی برای رصد و پایــش بازارهای مختلف
در روزهای آینده خواهد داشــت؟ اظهار کرد :در
خصوص سوالی که فرمودید و همچنین درارتباط
با مســائلی که یکی دو روز اخیــر در برخی از
شــهرها و برخی از نقاط اتفاق افتاده توضیحاتی
را عرض خواهم کرد.
وی افــزود :در پی مدیریــت اصالح قیمت
بنزین که بر اســاس قانون و کارشناســیهای
انجام شده توسط دولت محترم ابالغ شده است
و در جهت منافع عمومی   مردم گامهایی برداشته
شــده و تصمیماتی اتخاذ شــده است ،متاسفانه
عدهای از افرادی که بــه دنبال ایجاد ناآرامی   و
سوءاستفاده از شرایط هستند با ایجاد اخالل در
نظم عمومی   مشکالتی برای مردم ایجاد کردند
ایســنا :رئیس ســازمان برنامــه و بودجه از
توزیع درآمــد حاصل از افزایش قیمت بنزین به
خانوادههــای هدف تا کمتر از  ۱۰روز دیگر خبر
داد و اظهار کرد :تمــام  ۳۰هزار میلیارد تومان
درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین بین  ۱۸تا
 ۱۹میلیون خانوار هدف توزیع میشود.
محمدباقــر نوبخت جمعه شــب در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری اظهــار کرد :حدود ۱۸
تا  ۱۹میلیون خانوار در گروه هدف پرداخت پول
حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار دارند و این
پول از هفته آینده به خانوارها پرداخت میشود.
همچنین اگر کسی خودش را متقاضی دریافت
ایــن کمک هزینه میداند بایــد به وزارت رفاه
مراجعه کند.
او همچنین با بیان این که حدود یکســوم
بنزین مصرفی روزانه کشور مشمول قیمت غیر
ســهمیه خواهد بود ،تصریح کرد :پیشبینیها
نشــان میدهد درآمد ناشــی از افزایش قیمت
بنزین حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و
سه هزار میلیارد تومان نیز صادرات انجام خواهد
شد.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه در ادامه
خاطرنشان کرد که در قانون هدفمندی یارانهها
 ۱۴۰تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان حاصل میشود
که هشــت تا نه هزار میلیــارد تومان از آن بین
مــردم پخش میشــود و باقی ســهم مالیات،
شــهرداری و بخشهای دیگر است اما سیاست
طرح جدید این اســت که همه درآمد ناشــی از
افزایش قیمــت بنزین بیــن خانوارهای هدف
توزیع شود.
نوبخــت همچنین با بیان ایــن که مکانیزم
توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین شفاف
و قابل نظارت اســت ،تصریح کرد :دولت طی

کمدرآمد ،مبارزه با قاچاق ســوخت ،کاهش
رانت ،مدیریت مصرف و مقاومسازی اقتصاد،
از جمله اهداف این طرح است.
معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان محترم
کل کشور در این جلسه تأکید کردند که قوه
قضائیه بــرای اجرای این طرح به طور کامل
همکاری خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی   نیز در این
جلسه با اشــاره به قانون برنامه ششم توسعه

و مصوبه ســران قوا ،خواهان مشارکت همه
دستگاهها برای اجرای موفق این طرح شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا تاکید شــد با توجه به تامین منابع،
این کمکهای حمایتی و معیشــتی ،ماهانه،
بدون وقفه و به طــور منظم پرداخت خواهد
شــد،بنابر این پرداخت های آبان ماه از هفته
آینده آغاز خواهد شد.
همچنین بااشاره به سهمیه بندی هایی که

دادستان کل کشور:

اصالح قیمت بنزین بر اساس قانون انجام
شده است

که شــما هم در بخشی از خبرها گزارشی از این

ناآرامیها را به اطالع عموم رساندید.

نوبخت خبر داد

توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت
بنزین تا کمتر از  ۱۰روز دیگر

شش سال گذشته دو بار نسبت به اصالح قیمت
حاملهای انرژی اقدام کرده که هیچکدام منجر
به روند افزایش تورم نشده است اما ممکن است
سوءاستفاده برخی افراد از افزایش قیمت بنزین
باعث افزایش قیمت سایر کاالها شود که در این
زمینه سازمانهای نظارتی تمهید مقدمات کرده
و جمعبندی جلسه ســتاد تنظیم بازار نیز نشان
میدهد که برای جلوگیری از سوءاستفادهگران
برنامهریزی شده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در ادامه با
بیان این که انتظار به حق جامعه این اســت که
دولت زیرســاختها را در جهت توسعه حمل و
نقل عمومی   فراهم کند ،گفــت :برای قضاوت
عملکــرد دولت در زمینه حمل و نقل باید توجه
شــود که استان کرمانشــاه ،گیالن ،آذربایجان

شــرقی و ...به راه آهن متصل شده و دولت ۵۰
درصد اوراق مشــارکت مورد نیاز سرمایهگذاری
در مترو را پرداخت کرده است اما این که یارانه
بلیت مترو پرداخت شده یا نه جزیی است.
او همچنین با اشــاره به این که عمده حمل
و نقلهای طوالنی با گازوئیل انجام میشــود،
اظهار کرد :سیســتم ریلی میتوانــد به غایت
میزان مصرف حاملهای انرژی را کاهش دهد.
این مقام مســئول در ادامــه بر لزوم نظارت
بر واحدهای تولید خــودرو برای کاهش میزان
مصرف سوخت و انرژی تاکید کرد.
نوبخت با اشــاره به افزایــش  ۱۴درصدی
مصرف بنزین در ســال جاری نســبت به سال
 ۱۳۹۵تصریــح کرد :مصــرف روزانه بنزین در
ســال  ۱۳۹۵معادل  ۷۲میلیــون لیتر بود اما در

در حــوزه حمل و نقل انجــام گرفته در کنار
عدم افزایش بهای گازوئیل ،عنوان شــد که
این اقدامات برای کنتــرل قیمت های حمل
و نقل کافی اســت اما در عین حال چنانچه
اقدامات دیگری نیاز باشد  ،آن اقدامات انجام
خواهد گرفت.
در ادامه جلسه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی ســران قوا  ،بحث مدیریت متمرکز
با مولدسازیهای داراییهای دولت از امالک،
ساختمانها و بهینهسازی استفاده و جلوگیری
از افزایــش هزینه  ،پیگیری شــد و تصمیم
گیری در باره این موضوع به جلسه آتی شورا
موکول گردید.
بر    اســاس مباحثی که در این جلسه انجام
شد  ،هرگونه استفاده از امالک و داراییهای
دولتی و شــرکتهای دولتی تحت نظارت و
مدیریــت هدفمند قرار میگیرد و نســبت به
واگذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات
عمرانی ،اقدام خواهد شد.
کوچک ســازی دولت  ،افزایش اعتبارات
بخش اشــتغال و تولید ،جلوگیری از گسترده
تر شدن دولت و کمک به بودجه های عمرانی
از جمله فواید این طرح عنوان شد.

دادستان کل کشور گفت :من تاکید میکنم
که مــردم عزیز مــا قطعا خط خودشــان را از
تعــداد اندکی از اخاللگرانی که بــا راه بندان و
یا حمله به برخی از اماکن ضدیت خودشــان را
با نظام و برنامههای مــردم انجام میدهند جدا
خواهند کرد.
منتظری افزود :قطعا مردم عزیز از این اعمال
و رفتــار بیزار بوده و به تعــدادی اخاللگر اجازه
بهره برداری از شــرایط را نخواهند داد .اینگونه
اعمــال و رفتــاری که موجب اخــال در نظم
عمومی   میشــود به موجب قانون جرم اســت
و نیروهــای نظامی   و دســتگاه قضایی وظیفه
خود میدانند که با افــرادی که اخالل در نظم
عمومی   میکنند طبق مقررات قانونی برخورد کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد :من مطمئنم
که مردم عزیــز و فهیم خط خود را از این تعداد
انــدک اخاللگر جدا خواهند کــرد و خود مردم
اجــازه نخواهنــد داد کــه سوءاســتفاده از این
مساله بشود.
ســال جاری به باالی  ۹۵میلیون لیتر رســیده
اســت .با این وجود امیدواریم اصالح قیمتها
روی کاهش مصــرف و کاهش آلودگی هوا اثر
داشته باشد.
رئیس برنامه و بودجه در ادامه اعالم کرد که
خانوادههــای هدف کمتر از  ۱۰روز دیگر درآمد
ناشی از افزایش قیمت بنزین را دریافت خواهند
کــرد و متقاضیان دیگری که خود را مســتحق
دریافت کمــک هزینه میداننــد میتوانند به
وزارت رفاه مراجعه کنند.
او همچنین خاطرنشــان کــرد که از این به
بعد سازمان برنامه و بودجه در ماه سه پرداختی
خواهد داشــت؛ یک پرداختی حقــوق و مزایا و
پرداختهای مربوط به طرحهای عمرانی است
که هر ماه انجام میشود ،پرداخت دیگر مربوط
به یارانهها است که معموال بیستوششم هر ماه
انجام میشود و پرداخت دیگری وجود دارد که
بابت حمایتهای معیشــتی با استفاده از درآمد
ناشــی حاصل از افزایش قیمــت بنزین انجام
خواهد شد.
بــه گفته او ممکن اســت افــرادی از گروه
دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شده باشند
اما بتوانند از این حمایت معیشتی استفاده کنند.
برای مثال کســانی که برای کمک به دولت از
دریافت یارانه انصراف دادنــد میتوانند در این
گروه قرار یگیرند.
نوبخت در پایان با اشــاره به این که حمایت
معیشــتی میتواند منجر به افزایش تقاضا برای
کاالهای داخلی شــود ،اظهار کرد :یک پیشنهاد
هم این بود که این حمایت معیشتی برای خرید
کاالی ایرانی در نظر گرفته شود که در صورت
تامین زیرساختها روش خوبی برای حمایت از
تولید خواهد بود.

بیمقدار:

در صورت نپذیرفتن لوایح  FATFو  CFTبانکهای ما دیگر اعتباری در دنیا ندارند

ایسنا :یک عضو فراکسیون امید مجلس
شــورای اســامی   تأکید کرد که در صورت
نپذیرفتن لوایــح  FATFو  CFTدیگر
بخش خصوصی نیز قادر به همکاری با سایر
کشورها نخواهد بود.
شهابالدین بیمقدار با اشاره به ضرورت
تعیین و تکلیف لوایح  FATFو  CFTدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد :اگر
امروز ما به  FATFنپیوندیم در اولین گام

در لیست سیاه قرار میگیریم .زمانی که نام
ایران در شمار این لیســت قرار گیرد دیگر
بانک مرکزی و هــر فرد ایرانی نمیتواند با
بانکهای سایر کشورها ارتباط داشته باشد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در صورت
نپذیرفتــن این لوایح بانکهــای دنیا دیگر
حاضر به مبادالت مالی با ایران نخواهند بود
و همانند کاری که مالزی انجام داده اســت
در اولین اقدام حســابهای ایران را مسدود

میکند .به دنبال بســته شدن حسابهای
ایران در خارج از کشــور کامال دست و پای
ما قفل میشود.
نماینده مردم تبریــز در مجلس تصریح
کرد :امروز اگر ما با کشــور عراق معامالت
تجــاری داریــم پــول خــود را از طریق
حسابهای افراد واسطه دریافت میکنیم اما
اگر این لوایح را نپذیریم دیگر این امکان نیز
فراهــم نخواهد بود .در حقیقت امروز بخش

خصوصی مــا میتواند با دنیا معامله کند اما
زمانی که در لیســت سیاه قرار بگیریم دیگر
هیچ بانک و هیچ فردی حاضر به همکاری
با بخش خصوصی نیز نخواهد بود.
وی در پایان افــزود :عمال بانکهای ما
در سایر کشورها اعتبار خود را از دست داده
و دیگر کارایی نخواهند داشت .با نپذیرفتن
ایــن لوایــح بخشهای مختلف کشــور با
مشکل روبرو میشوند.

تابش:

2

دولت بنا به رعایت مصالح ملی به
 FATFبپیوندد

ایســنا :نایبرئیــس فراکســیون امید مجلس شــورای
اســامی   گفت که دولت میتواند با توجه به مصوبه مجلس
و بنا به رعایت مصالح ملی ،به  FATFبپیوندد.
محمدرضــا تابش در     باره معطل مانــدن لوایح مربوط به
 FATFدر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :دولت و
مســئولین امنیتی و اقتصادی به صراحت در جلسه غیرعلنی
مجلــس مواضع خود را اعالم کردند کــه تأخیر در تایید این
لوایح منجر به فشار بیشتر بر اقتصاد کشور میشود.
وی افزود :به نظر مــن وقتی مجلس پالرمو و  CFTرا
تصویــب کرده ،کار آن تمام اســت و دولــت میتواند بنا به
رعایــت مصالح ملــی آن را برای اجرا ابالغ کند .بر    اســاس
اظهاراتی که آقای رئیس جمهــور خصوص ًا در چند روز اخیر
داشــتند که هر کاری را برای حفظ منافع ملی و کمتر متضرر
شــدن مردم و کاهش فشار بر اقتصاد و معیشت خانوار انجام
میدهند ایشــان میتواند این کار را اجرایی کند و با توجه به
مصوبه مجلس به  FATFبپیوندد.
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس در پایــان از مجمع
تشــخیص مصلحت نظام نیز خواســت که کار قانون گذاری
را به مجلس واگذار کند.

نمکی:

پرونده تخلف  ۱۶میلیون یورویی در
تجهیزات پزشکی به قوهقضاییه رفت

ایرنــا :وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
پرونده فســاد و تخلفات مالی  ۱۶میلیــون یورویی در حوزه
واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
سعید نمکی روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت
ایرنا افزود :مبارزه با فســاد مالــی و تخلفات اداری در وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو ادامه دارد و به هیچ وجه در این
مبارزه با کســی تعارف نداریم .تاکنون هفت یا هشت پرونده
تخلفات مالی در سازمان غذا و دارو و شرکت های زیرگروه و
تحت نظارت این سازمان و ارزهای اختصاص یافته به واردات
این کاالها ،تشکیل شده و مراحل رسیدگی به آن ادامه دارد.
وی گفت :ابتدای ورودم به وزارت بهداشــت مبارزه با این
موارد تخلفات مالی را در ســازمان غذا و دارو شروع کردم و
اعالم شــد که  ۱.۴میلیارد یورو تخلفات مالی در     باره ارزهای
اختصاص یافته به واردات تجهیزات پزشــکی وجود دارد و به
شرکت های متهم فرصت دادیم مدارک و اسناد خود را در     باره
سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به وزارت بهداشت بفرستند.
وزیر بهداشــت ادامه داد :این بررسی ها  ۶ماه طول کشید.
برخی شــرکتها اســناد مربوط به واردات کاالها و تجهیزات
پزشــکی را ارائه کردند ،مدارک بررسی شد .اسناد بانک ها و
گمرک را نیز بررسی کردیم .در نهایت و ته خط به  ۱۶میلیون
یورو ارزی رسیدیم که هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات
پزشکی نداشتند و دیگر نتوانستند مدرکی دال بر واردات کاال
در قبال ارز دریافتی ارائه کنند که آنها را به قوه قضاییه دادیم.
نمکــی گفــت :در مــورد دارو تخلفــات کمتر اســت و
در حال پیگیری هســتیم تا مدارک آنها را تکمیل کنیم .همه
ایــن تخلفات مربوط به ســال  ۹۷و ارزهای اختصاص یافته
برای واردات کاالها و تجهیزات پزشــکی در گذشــته است
اما از ســال  ۹۸با اصالح ســامانه تی تک و محکم گرفتن
مراحل اختصاص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی و ایجاد
سیســتم های کنترل موازی جلوی این تخلفــات را گرفتیم
و ایــن قدر واردات را ضابطه مند کرده ایم که دیگر کســی
نمی   تواند از این کارها بکند.
وزیر بهداشــت افزود :این پرونده  ۱۶میلیون یورویی فقط
مربوط به واردات تجهیزات پزشکی است .پرونده های دیگری
در حوزه های دیگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت
یا هشــت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشــت در حال
پیگیری است.
نمکی هفته گذشــته نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود که سه
کارمند ســابق وزارت بهداشــت که در هیات امنای ارزی و
معاونت توســعه منابع این وزارتخانه کار می   کردند و تخلفات
اقتصادی داشتند بازداشت شده اند.
وی گفت :این افراد روز سه شنبه (  ۲۰آبان) با دستور مقام
قضایی و با حضور ضابطان بازداشــت شــدند .دو نفر از افراد
بازداشت شــده از اعضای هیات امنای ارزی وزارت بهداشت
بودند که شرکت آوای ســامت زیر مجموعه این نهاد است
و یک نفر دیگر از افراد بازداشــت شده از مدیران سابق حوزه
مالی -اداری وزارت بهداشت است.
به گفته او ،افراد بازداشــت شده در زمینه خریدهای ارزی
وزارت بهداشت ،تعاونی مسکن و پاالیشگاه نفت اصفهان (که
مالکیت آن با وزارت بهداشت اســت) فعالیت های اقتصادی
داشتند.
وی گفــت :این افراد در همان روزهای اول حضور من در
وزارت بهداشــت برکنار شــدند و پرونده آنها به قوه قضاییه
ارجاع شد و سه شنبه بازداشت شدند.
اد  امه از ستون روبرو

فرزندان خود با دوچرخه بــه علت بیم از تصادف
اجتناب میکنند.
یکی از خبرنــگاران روزنامه امروز به من گفت:
وقتی هر باک  60لیتری اتومبیل  185هزار تومان
هزینه دارد ،حقوق یــک ماهه من صرف ده نوبت
بنزین زدن میشود.
پرواضح است که منظورش این بود که میباید
به نســبت افزایش نرخ بنزین حقوقش افزایش
یابد هر چند در طول یک مــاه او نیاز به ده نوبت
پر کردن باک بنزین اتومبیلش ندارد.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
والسالم

