«عصر ايرانيان» در گفت و گو با نمايندگان مجلس از اصالحات کمیسیون تلفیق بر بودجه  97گزارش میدهد

بازگشت الیحه با تغییرات بیاثر
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ت بودجه بدتر از قبل میشود
عضو کميسيون صنايع مجلسدر گفت و گو با «عصر ايرانيان»:وضعي 

گروه اقتصاد کالن – اميرعلي امينيان:کميســيون تلفيق مجلس
شوراي اسالميديروز بررسي و اصالح اليحه بودجه  97را به پايان
رساند و قراراســت اين اليحه امروز در صحن علني مجلس يک
بار ديگر از نمايندگان خانه ملت نمــره بگيرد .به گزارش «عصر
ايرانيــان» ،پس از آنکه نمايندگان مجلس هشــتم بهمن ماه در
اقداميبي سابقه کليات اليحه بودجه سال آينده را رد کردند ،رئيس
مجلس بر اساس قوانين موجود  72ساعت به نمايندگان کميسيون
تلفيق فرصت داد تا با بررســي مجدد بندهــاي مختلف اليحه،
اشکاالت موجود را اصالح کنند .به نظر ميرسد رد اليحه بودجه در
صحن علني انگيزهها و ريشههاي مختلفي داشته باشد اما بسياري
از نمايندگان دغدغههاي مردم در زمينه قيمت حاملهاي انرژي و
يارانهها را دليل مخالفت با اليحه بودجه  97دانستند.

حاملهاي انرژي تصميم ميگرفت و چون به دليل شرايط خاص
کشور افزايش قيمتها لغو شــد به ناچار مقررشد  15هزار ميليارد
تومان از صندوق توســعه ملي برداشت شود که با توجه به افزايش
نرخ ارز در آينده شــاهد کاهش منابع صندوق خواهيم بود .به گفته
موسوي اشکاالت فني زيادي در اليحه وجود دارد و براي بسياري از
ابهامات موجود در اليحه بودجه پاسخ قانع کنندهاي از سوي دولت
داده نميشود .وي با اشــاره به تبصره  4اليحه اذعان کرد:در اين
تبصره جذب  30ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي پيش بيني شده
در حالي که دولت پس از برجام مجموعه قراردادهاي فاينانسي که
توانســت براي  5سال آينده منعقد کند  27ميليارد دالر است؛ حال
چگونه يکساله ميتوان  30ميليارد دالر سرمايه جذب کرد .موسوي
با بيان اينکه معيشــت مردم مهم است ،ادامه داد :در اليحه بودجه
سال آينده برخي مسائل کشور مسکوت ماندهاند به عنوان مثال براي
رفع چالشهاي بانکي هيچ گونه راهکاري ارائه نشده است.
وي تاکيد کرد:اگر اصالحات انجام شده به نفع معيشت مردم باشد
نمايندگان مجلس به آن راي ميدهند.

داليل اقتصادي و گاه سياسي

غالمرضا تاج گردون ،رئيس کميسيون تلفيق در شبي که کليات
اليحه رد شــد در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شرکت کرد و
گفت:رد کليات اليحه بودجه علل متعددي داشته است که نوع نگاه
اقتصادي و تحليلي از جمله آن است .اين يک تجربه و فرصت براي
نمايندگان است و حکايت از حساسيت آنان دارد.
وي با بيان اينکه تبصره  14به موضوع هدفمندي يارانهها ،تبصره
 18به موضوع حاملهاي انرژي و اشــتغال ،تبصره  5درباره اوراق
مشارکت ،تبصره  19درباره مشارکت در اجراي طرحها و تبصره 4
مربوط به صندوق توسعه ملي است اضافه کرد :مسائل اصلي بودجه
اين تبصرههاست .اين نماينده اصالح طلب مجلس البته به داليل
سياسي تاييد نشدن بودجه هم اشاره کرد و گفت:تاکنون اينگونه
بــوده که دولت و مجلس براي رأي گرفتــن از مردم ،قيمتها را
افزايش نميدادند بنابراين ممکن است نمايندگان مالحظاتي را در
تصويب بودجه به دليل موضوع انتخابات داشته باشند.
تاج گردون درباره وضعيت بودجه در صورت راي نياوردن در مرحله
دوم هم اظهار کرد :اگر چنين نشــود بودجه يک دوازدهم تصويب
خواهد شد.
تغيير  30ساعته

با اين وجود بسياري از مردم و فعاالن اقتصادي اين سوال را مطرح
ميکردند که قرار است چه تغييري در  72ساعت در اليحه بودجه
 97ايجاد شــود که بتواند نمايندگان را قانع کرده و منجر به راي
آوردن اليحه و راي مثبت نمايندگان شود.
اين سواالت مطرح بود تا اينکه دوشنبه شب و در حالي که حدود
 30ساعت از رد اليحه گذشته بود،علي اصغر يوسف نژاد سخنگوي
کميسيون تلفيق بودجه  97در گفتوگو با «عصر ایرانیان» اعالم
کرد که اصالحات بودجه در کميسيون تلفيق پايان يافته و گزارش
نهايي تقديم هيئت رئيسه شده است .وي همچنين درباره اصالحات
انجام شده اظهار کرد :يکي از مواردي که در جلسه اصالحي مورد

اتفاق خاصي نميافتد

توجه قرار گرفت موضوع اوراق مشــارکتي بود که دولت ميتواند
منتشــر کند  .با توجه به نگرانيهايي که در زمينه انتشــار اوراق
مشارکت وجود داشــت از ميزان اوراق مشارکت  ۲۰هزار ميليارد
تومان کم شد .نماينده مردم ساري در مجلس افزود :مصوبه قبلي
کميسيون تلفيق درباره بودجه آموزش و پرورش و بنياد شهيد که
پيش از اين استاني شــده بود نيز لغو و ملي شد .همچنين رديف
بودجه مربوط بــه مطالعه انتقال آب درياي خزر به فالت مرکزي
هم حذف شد .يوسف نژاد تصريح کرد 5 :هزار ميليارد تومان براي
پاداش پايان خدمت فرهنگيان تصويب شــد و يارانههاي نقدي و
غيرنقدي خانوارها از  23هزار ميليــارد تومان به  30هزار ميليارد
تومان افزايش يافت و يارانه تعداد کمتري از مردم حذف ميشود.
وي تاکيد کرد :به احتمال زياد اليحه بودجه در اين نوبت در صحن
علني مجلس راي خواهد آورد ،به اعتقاد یوسفنژاد تغييرات تا حد
امکان در اليحه اعمال شده است.
معيشت مردم در اليحه بودجه مهم است

در ادامه سيد فريد موسوي ،نايب رئيس دوم کميسيون اقتصادي
مجلس که يکي از مخالفان تصويب کليات اليحه بودجه  97بود در
گفت و گو با خبرنگار «عصر ايرانيان» با اشاره به اينکه رد اليحه
داليل متفاوتي داشته است گفت:يکي از داليل رد اليحه اين بود
که نماتيندگان فرصت بيشــتري براي بررســي آن داشتند و اين
اليحه در معرض داوري مردم هم قرار گرفت .عالوه بر اين گستره

عظيمياز کارشناسان درباره نواقص مختلف بودجه اظهار نظر کردند
و اين مساله باعث شد بهتر درباره ان تصميم گيري شود.
وي با اشاره به اينکه يکي از چالشهاي بودجه  97انتشار و استفاده
از اســناد خزانه براي هزينههاي جاري کشــور است تصريح کرد:
اســناد خزانه کارکرد خاص خود را دارد .اگر دولت دوســت ندارد از
هزينههاي جاري خود کم کند هزينه آن را نبايد نسل آينده بپردازد
.اين اسناد بايد روزي تسويه شوند و نميتوانيم به دليل اينکه امروز
دولت توانمندي و اراده براي حذف برخي از بودجههاي زايد خود را
ندارد آيندگان را مقروض کنيم .نماينده اصالح طلب تهران و ري
در مجلس شوراي اسالميتاکيد کرد :امروز که کشور با چالشهاي
جدي بودجه مواجه اســت بايد تصميم دقيق و جدي درباره بودجه
گرفته شــود و با حذف اسناد مشارکت الاقل از بدهکار شدن نسل
آينده جلوگيري کرد .وي با اشــاره به توجيه موافقان اليحه که آن
را عملياتي ،حاوي موارد شفاف متعدد و اولويت بنديهاي مشخص
ميدانند اظهار کرد:اولويت بنديهايي که دوســتان مدعي هستند
در اليحه بودجه  97ديده نميشــود.به عنوان مثال در تبصره 18
اليحه بودجه انبوهي از کارها مانند بافت فرسوده ،اشتغال ،کولبري
و ...عنوان شده اما هيچ کدام از بخشها ساماندهي مشخصي ندارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد:در موضوع حاملهاي انرژي دولت بايد
در سالهاي اخير در زمينه اصالح قيمت حاملهاي انرژي اقداماتي
انجام ميداد اما اين اتفاق نيفتاد.حال کميســيون تلفيق بايد درباره

اما رمضانعلي سبحاني فر ،عضو کميسيون صنايع مجلس در پاسخ
به اين ســوال که چه تغيير بزرگي قرار است در اليحه بودجه 97
رخ دهد؟ به خبرنــگار «عصر ايرانيان» گفت:فکر نميکنم درباره
اليحه بودجه اتفاق خاصي افتاده و وضعيت آن تغييري کرده باشد.
وي افزود:به عنوان مثال حدود  20هزار ميليارد تومان اســناد در
اصالحات حذف شده است.وقتي قرار است سندي حذف شود ،بايد
منابع آن از مکان ديگري تامين شود.در اين بخش يا بايد از کارهاي
عمراني زده شــود يا از کارهاي جاري کم کرد.فکر ميکنم اتفاق
خاصي پس از تغيير نيفتد و وضعيت از آنچه پيش بيني شده بدتر
شود .نماينده مردم ســبزوار ،جغتاي ،جوين و خوشاب در مجلس
کــه در صحن علني به کليات اليحــه بودجه رای مثبت داده بود
ادامه داد:تغييرات اساسي در بودجهنويسي ايجادشده و موضوعات
مهميچون بافتهاي فرسوده،آب،يارانهها،محيطزيســت،حمل و
نقل عمومي،شــفافيت و ...ازجمله مواردي بود که احساس کرديم
در اليحه بودجه به آن توجه شــده و به آن رأي مثبت داديم .وي
تأکيد کرد:خوب بود نمايندگان به کليات اليحه رأي داده و در زمان
بررسي جزئيات اشکاالت را بررسي ميکردند  .به گزارش «عصر
ايرانيــان» ،اليحه بودجه  97امروز دوباره در صحن علني مجلس
مطرح ميشــود و باوجودآنکه تغييرات چنداني در آن ايجاد نشده
بهاحتمالزياد مورد تائيد نمايندگان قرار ميگيرد ،هرچند برخي از
کارشناسان معتقدند اگر نمايندگان واقع ًا به فکر مردم باشند و درگير
ي و فشارهاي دولتي نشوند اين اليحه را تصويب نکرده
برخي الب 
و با اکتفا به بودجه يک دوازدهم دولت را مجاب به تغييرات بنيادين
در بودجه  97ميکنند.

عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با «عصرايرانيان» با اشاره به کم آبي در کشور:

گروه انرژی ـ اميرمهدي نعمتي :عضو کميسيون انرژي مجلس
با اشــاره به کم آبي در کشور گفت :فعال در آن مرحله نيستيم
که به ســمت واردات آب يا انتقال و شيرين سازي آب درياها
برويم ولي بايد به فکر اجراي اين طرحها در آينده باشيم.سالم
اميني در گفتگو بــا «عصرايرانيان» ،درباره کمبود بارشها در
سال جاري و بروز بحران آب در کشور گفت :کشور ما کشوري
است که با خشکسالي مواجه بوده و امسال هم ميزان بارندگي
در کشور ازجمله استان تهران کم بوده است که البته از فصل
بارندگي مانده اســت و ما اميدواريم در مدت باقيمانده کمبود
بارشها جبران شــود.وي ادامه داد :مدتهاست که داريم اين
وضعيت را مشاهده ميکنيم و اين اولين بار نيست که کشور با
کمبود بارش مواجه ميشود لذا اولين قدم در راستاي مقابله با
بحران آب فرهنگ سازي در زمينه مصرف بهينه آب است و بايد
براي اجراي اين امر وضعيت آبي کشور به مردم اطالع رساني
شــود به طوري که اعالم شــود وضعيت بارشها و ذخاير آب
کشور در چه سطح است و چي ميزان صرفه جويي بايد صورت
گيــرد تا بدين ترتيب مردم آب را درســت مصرف کنند.عضو
کميسيون انرژي مجلس درباره اينکه آيا بهينه سازي مصرف
کافي است يا بايد به سمت واردات آب يا انتقال و شيرين سازي
آب درياها برويم اظهار داشــت :هنوز در اين مرحله نيستيم و

بايد به فکر استفاده از آب درياها در آينده باشيم

فعال با مديريت مصرف ميتوان نســبت بــه تامين آب مردم
اقدام کرد ولي بايد به فکر اجراي اين طرحها در آينده باشــيم
زيرا ممکن است اوضاع در آينده از اين بدتر شود.اميني درباره
پروژههاي باروري ابرها هــم توضيح داد :اين يک تکنولوژي
نويني اســت که خيلي از کشورهاي پيشــرفته از آن استفاده
ميکنند که نتيجه هم داده است و ان شاءا...ما هم بتوانيم از اين
تکنولوژي درست استفاده کنيم چراکه در گذشته تجاربي وجود
داشته است که در اين زمينه سرمايه گذاري صورت گرفته است
ولي نتيجه مطلوبي نداده است ولي با سرمايه گذاري درست و
دقيق ميتوان از اين طرح نتيجه گرفت.اميني در اين خصوص
که حدود  90درصد آب کشــور در بخش کشــاورزي مصرف
ميشود بنابراين آيا با ساماندهي مصرف آب کشاورزي ميتوان
به رفع بحران آب در کشور اميدوار بود گفت :اولويت تخصيص
آب ابتدا با مصارف شرب ،سپس کشاورزي و پس از آن صنعت
اســت و ما ميتوانيم که از پســاب آب شرب براي کشاورزي
اســتفاده کنيم اما مجبوريم به سمت اســتفاده از آبياري نوين
برويم چراکه سيستم آبياري سنتي غرقابي ديگر کامال منسوخ
شــده اســت و ما هم اصال آبي نداريم که بخواهيم آن را احيا
کنيم بنابراين بايد به ســمت آبياري قطرهاي و باراني رفته که
البته پروژههاي از اين دســت در خيلي از نقاط کشور آغاز شده

است و بسياري از شبکههاي آبياري نوين در مزارع و زمينها
فرش شده و خطوط انتقال آب از سدهاي باالدستشان هدايت
شده اند.وي درباره عملکرد دولت فعلي و دولتهاي گذشته در
جهت استفاده از سيستمهاي آبياري نوين گفت :چندين دولت
تاکنون ســر کار آمدهاند و هرکدامشان هم به نوعي زحماتي
کشــيدهاند اما دولتها بايد مکمل يکديگر باشند که در خيلي
موارد هم هستند و دولت فعلي هم در مناطقي که بنده اطالع
دارم عملکرد خوبي داشته است.عضو کميسيون انرژي مجلس
درباره پلمب چاههاي غيرمجاز هم توضيح داد :به هر حال بايد
با مردم مدارا صورت گيرد و اينکه کســي سالهاست که دارد از
چاهي استفاده ميکند و حاال يک دفعه اين چاه را پلمب کنيم
قطعا به مشــکل برميخورد و معاش بســياري از مردم هم به
اســتفاده از چاههاي آب بســتگي دارد اما از طرفي سفرههاي
آب زيرزميني ما روز به روز درحال پايين رفتن اســت وضعيت
بارشها هم براي پر کردن ســفرههاي آب زيرزميني مناسب
نيســت بنابراين ناچاريم به اين سمت حرکت کنيم و چاههاي
زيادي نيز تاکنون پلمب شده است و بايد هم پلمب شود چون
بايد آينده کشــور و نســلهاي آينده را مدنظر قرار داد زيرا در
آينده نه فقط ايران بلکه بيشــتر کشــورهاي جهان با بحران
آب مواجهند.اميني درباره برخورد با مشترکان پرمصرف آب و

قطع آب آنها اظهار داشــت :بايد ببنيم علت مصرف باالي آب
مشــترکان پرمصرف چيست متاسفانه برخي معتقدند که چون
پول آب را ميپردازند ميتوانند آن را مســرفانه مصرف کنند
در حالي که مصــرف بيش از حد آنها قطعي آب ديگران را به
همراه خواهد داشت بنابراين در درجه اول افزايش قيمت براي
پرمصرفها و جريمه کردن آنها بايد صورت گيرد و در آخرين
مرحله اگر تاثيري در روند مصرفي آنها ايجاد نشد آب آنها قطع
شــود.وي همچنين درباره جيره بندي آب در سال آينده گفت:
اميدواريم که در مدت باقيمانده کمبود بارشها جبران شود ولي
اگر کمبود بارشها جبران نشود مجبور به جيره بندي در برخي
مناطق هستيم.

«عصرايرانيان» در گفتگو با عضو کميسيون عمران عملکرد چند روزه مديران حمل و نقل کشور در برف چند روز گذشته را بررسي کرد

اوضاع حمل و نقل هوایی و جادهای همچنان غير عادي

گروه راه و مســکن :بارش برف در روزهاي شنبه و
يکشنبه باعث ايجاد مشکالت زيادي در سيستم حمل
ونقل کشور شد و مسافران زيادي را در بخشهاي
هوايي ،جادهاي و ريلي دچار مشــکل جدي کرد3.
روز از اتمــام بارش در اکثر مناطق ايران ميگذرد اما
همچنان اوضاع حمل و نقل در کشور و خصوصا تهران
نابسامان است .به گزارش «عصرايرانيان» نکته قابل
تامل اين است که بارها مسئوالن حوزه هوايي کشور
از بازگشايي فرودگاههاي مهراباد و امام خبر دادند اما
تماسهاي مکرر مسافران عصباني از فرودگاههاي
مهرآباد و امام حاکي است که مسافران پروازهاي 2
شب گذشته و ديروز نيز همچنان با مشکالت عجيب
و غريبي مواجه هستند که ناشي از سوءمديريت شديد
مديران حوزه هوايي اســت .فرودگاه مهرآباد و امام
خميني (ره) به عنوان  2فرودگاه اصلي و پرترافيک
کشور بدترين وضعيت را در حمل و نقل هوايي دارا
بود که به تأخيرهاي طوالني و ابطال متعدد پروازها
منجر شد .فرودگاه مهرآباد ،مبدا يا مقصد اصلي بيشتر
پروازهاي داخل کشــور است ،به همين دليل با فلج
شدن تردد در اين فرودگاه ،ساير فرودگاهها هم دچار
مشکل شده و مسافران ديگر شهرها هم علي رغم
آنکه از نظر آب و هوايي مشکل چنداني نداشتند ،اما
به دليل عدم پذيرش هواپيماها در مهرآباد ،با تأخير يا
ابطال پروازهاي خود مواجه شدند.
محبوس شدن مسافران در فرودگاه امام(ره)

اگرچــه وقوع اين حالــت در پروازهاي داخلي هم
توجيه ناپذير است ،اما در پروازهاي خارجي اوضاع
به مراتب دردناک تر و توجيه ناپذيرتر بود؛ بسياري از
هواپيماهايي که حامل مسافران به سمت ايران بود
يا در فرودگاه مبدأ قصد عزيمت به سمت فرودگاه
امام را داشتند ،با معطليهاي طوالني مواجه شدند
يا اگر به سمت ايران پرواز کردند ،به دليل يخ زدگي
باند و عدم نگهداري حرفهاي ســطوح پروازي ،به

علوی :مدیریت بحران در کشور ما خود نوعی بحران است

فرودگاههاي اصفهــان ،کرمان ،زاهدان ،تبريز و ...
يا حتي کشــورهاي همسايه منتقل شدند و پس از
توقفهاي چند ساعته در اين فرودگاهها  ،يا اقدام به
پياده کردن مسافران کردند يا به فرودگاه کشور مبدأ
بازگشتند .از سوي ديگر راههاي دسترسي به فرودگاه
امام خميني (ره) نيز مسدود بود و دو آزادراه تهران ـ
قم و تهران ـ ساوه به عنوان تنها راههاي دسترسي
مســافران به اين فرودگاه تا ديروز يا مسدود بود يا
تردد به سختي و کندي در آنها صورت ميگرفت.
همين موضوع در ابطال تعدادي از پروازها به دليل
فراهم نشدن امکان حضور مسافران در فرودگاه امام
خميني (ره) بي تأثير نبوده است .نکته قابل تاسف
اينکه اين مشــکالت تا ساعت تنظيم اين گزارش،
عليرغم اينکه دو روز از توقف بارش برف گذشــته،
همچنان ادامه دارد .و عليرغم اينکه دو روز اســت
بارش برف متوقف شــده ،مشکالت به قوت خود
باقي است .سازمان هواشناسي کشور زيرمجموعه
وزارت راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان ،عضو
شــوراي معاونان وزير راه اســت .از سوي ديگر در
دو ســه روز اخير هزاران خودرو در جادهها ماندند
به خاطر ناتواني ســازمان راهداري و حمل و نقل
جــادهاي که رئيس اين ســازمان نيز عضو همين
شــوراي معاونان وزارت راه و شهرســازي است.
سازمان هواپيمايي کشــوري و شرکت فرودگاهها
و شــرکت راه آهن هم زيرمجموعه همين وزارت
خانه هستند و در جلسات شوراي معاونان وزير راه
شرکت ميکنند .اما به دليل ضعف مديريت مديران
اين دستگاهها ،مشکالت متعددي با يک بارش برف
کامال معمولي براي مسافران قطار ،هواپيما و جادهها
ايجاد شد .از سوي ديگر در يک ماه اخير دو تصادم
براي دو شناور ما (سانچي و جماران) که آن هم در
حوزه ســازمان بنادر به عنوان يکي از دستگاههاي
زيرمجموعه وزارت راه است.

 ۸جاده کشور همچنان مسدود است

بر اســاس اعالم راهداري ۸ ،جاده کشور همچنان
مسدود اســت .ســازمان راهداري آخرين وضعيت
راههاي کشــور را به شــرح زير گزارش داد .آخرين
وضعيت محور مسدود شرياني عبارت است از :محور
قديم قم-تهران .محورهاي مســدود غيرشــرياني
:شمشک-ديزين/اولنگ-شــاهرود /گنجنامــه-
تويسرکان /سي سخت-ســميرم /پونل-خلخال/
تهم-چورزق-زنجــان /دندي  -تخت ســليمان/
به علت نبود ايمني کافي تا اطالع بعدي مســدود
ميباشــند .درحال حاضر بار ترافيکي در محورهاي
مســدود ،نيمه ســنگين و درحال تخليه ودرآزادراه
تهران-قم و بالعکس وآزادراه ساوه -تهران وبالعکس
وهمينطور برخي مقاطع درآزادراه قزوين-کرج-تهران
ترافيک ســنگين ميباشــد .در برخي از محورهاي
استانهاي ،خراسان رضوي،کردستان،همدان بارش
برف را شاهد هستيم.

قبول نيست که با همچنين بارشي فرودگاهها تعطيل
شــود و پروازها با تاخير فراوان انجام شود .نماينده
مردم سنندج با بيان اينکه ما عليرغم پيشبينيها با
اين بارش غافلگير شديم ،اظهار کرد :در داخل شهر
تهران هم به عينه مشــاهده کردم که خيابانها هم
پاکسازي و يخزدايي نشده بود.

فرماندهي بحران در کشــور ابر چالش شــده
است!

افضلی تصريح کرد :در کشــور وقتي با يک بحران
مواجه ميشويم ،مديريت بحران خيلي ضعيف عمل
ميکند و ناهمانگيها و عدم مديريت و فرماندهي در
کشــور ما يا ابر چالش است .چرا که با يک بارندگي
نه چندان ســنگين غافلگير ميشويم و امادگي الزم
را نداريم .علوي با بيان اينکه ما بايد هميشــه براي
روبه رو شــدن با بحران در کشور اماده باشيم ،تاکيد
کرد:بايد نســبت به اين دســت موضوعات واکنش
سريع و صحيحي داشــته باشيم و مديريت بحران
مديريت بحران در کشور خود يک بحران است يعني واکنش سريع نسبت به حادثه و بحران و خيلي
در همين رابطه ســيد احســن علوي نماينده مردم زننده است براي کشوري مانند ايران که با يک برف
ســنندج ،کامياران و ديوان دره و عضو کميســيون نچندان سنگين يکدفعه همچين زمينگير شود.
عمران مجلــس در گفتگو با «عصرايرانيان» گفت :خال مديريت جهادي در کشور
در فرودگاههاي دنيا ترفندها مختلفي براي يخ نزدن عضو کميسيون عمران با اشاره به اينکه در سال 86
باند فرودگاه دارند و متاسفانه اين تکنيکها در کشور هم بارش شديتر و سنگين تر نسبت به االن داشتيم،
با وجود اينکه ما يک کشــور سرد سير هستيم ،ما تشريح کرد :ما در اين کشور سالهاي زيادي با اين
وجود ندارد و بعد از بارندگي ميبايستي سريعا نسبت دست بحرانها زندگي کردهايم و با مديريت جهادي
به پاکســازي باند فرودگاه اقدام شود و چرايي عدم و اجرايي توانستهايم با موقفيت ازاين بحرانها عبور
اجراي اين مطلب جاي پرسش است .وي افزود :برف کنيــم و امروزه مديريت جهادي در کشــور نداريم.
چند روز گذشته اينقدر سنگين نبود که نتوان ان را از نماينده مردم ســنندج در پايان تاکيد کرد مديريت
روي باند فرودگاه پاکســازي کرد و براي پيدا کردن بحران در کشور خود به نوعي بحران است و ما بارها
مقصر بايد بررســيهاي دقيق انجام شود .علوي با اين را تکرار کرديم؛ يکي از ضعفهاي ما در کشور
بيان اينکه قرار بود روز ســه شنبه يک جلسهاي در تجهيز همه امکانات در پايتخت است.
فرودگاه اما براي پيگيري و بررســي موضوع داشته رحيمپور ازغدي :شــرمندهام کــه اينجا هيچ
باشيم که متاسفانه لغو شد ،خاطرنشان کرد :اين فابل مديري عزل و بازداشت نميشود

حسن رحيمپور ازغدي که به عنوان يکي از مسافران
گرفتار در فرودگاه حضور داشت در جمع معترضين
گفت :ناکارآمدي بخشي از مديران و پاسخگو نبودن
ت ومردم تفاوت برف
ايشــان ،عملي ضدانقالبي اس 
سنگين با پاسخهاي ديروقت و متلکهاي سنگين
را ميفهمند  .به گزارش فارس اين اســتاد دانشگاه
گفت :ا ّولي را درک و تح ّمل ميکنند اما مشکل در
د ّومياســت .وي افزود :حقانيت انقالب اسالميرا
ناکارآمدي برخي مســئوالن ،مخدوش کرده است
و شــخصا معتقدم آنانکه نميتوانند و مســئوليت
ميپذيرند ،آنانکه غيرمتعهد و غيرپاسخگو و بينظم
در مديريتها هســتند ،آنانکه بجاي عذرخواهي از
قصور و تقصيرها و رعايت حقالناس ،به مردم ،توهين
ميکنند و آنان را سرکار ميگذارند ،فاقد مشروعيت
در حاکميت ميشوند رحيمپور ازغدي با بيان اينکه
جواب اغلب پرســشهاي نظري را دارم ولي جواب
بيعرضگيهــا و بيادبيهاي مديــران را هرگز،
ياد اور شــد :شــرمندهام که در چند کشور سکوالر،
مســئوليتپذيري مديران در برابر حقوق شهروندي
را تاح ّد خودکشي ديدهايم و اينجا هيچکس عزل و
بازداشت هم نميشود .خودکشي پيشکش.
اعتــراف اخوندي به عادي نبــودن پروازها در
فرودگاه مهرآباد و امام

وزير راه و شهر سازي گفت :پروازها در فرودگاههاي
مهرآباد و امام خميني از ســر گرفته شــده است اما
بازگشــت اين فرودگاهها به شــرايط عادي دو ،سه
روز زمان ميبرد .به گزارش تسنیم ،عباس آخوندي
در گفتگوي ويژه خبري با اشــاره به اينکه روزانه از
فرودگاه مهرآباد  430پرواز و از فرودگاه امام خميني
 220پــرواز صورت ميگرفت افــزود :پس از بارش
برف و يخ زدگي ايــن فرودگاهها که منجر به بروز
اختالالتي در پروازهاي آنها شد ،نشست و برخاست
هواپيماها در آنها از دوشنبه از سرگرفته شد.
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 1145طرح گازرساني
در دهه فجر بهره برداري ميشود

معاون برنامهريزي و پشــتيباني مديريت
گازرساني شرکت ملي گاز گفت :يکهزار
و  145طرح گازرســاني با اعتبار هشــت
هزار ميليــارد و  800ميليــون ريال طي
دهه فجر در کشور بهره برداري ميشود.
به گزارش ايرنا ،غالمرضا مشايخي با بیان
این مطلب اظهار کرد :در دهه فجر امسال
عمليات گازرساني به  11شهر آغاز خواهد
شد.وي بيان کرد :امسال همچنين عمليات
گازرساني به يکهزار و  134روستا در دهه
فجر آغاز ميشــود و  9ايستگاه «سي ان
جي» نيز به بهره برداري ميرسد.به گفته
وي تعداد روستاهاي داراي شرايط گازرساني
باالي  20خانوار در کشور  42هزارو 432
روستاست که به  24هزار و  600روستا با
جمعيت افزون بر چهار ميليون و  267هزار
خانوار گازرساني شده است.
دعوت پژو از ايران خودرو براي
مشارکت در پروژه الجزاير

تامين كنندگان منتخب ايکاپ ،توانمندي
خود را به اثبات رسانده و در حلقه تامين
كنندگان پژو قرار گرفتهاند و ميتوانند در
پروژه توليد  70هزار دســتگاه خودرو در
شهر اوران كشور الجزاير با ما همكاري
كننــد .به گزارش ايکــو پرس يانيك
بزارد ،قائم مقام مدير عامل پژو درحوزه
خريد در نشســت سازندگان مديران پژو
و ايکاپ و نماينــدگان تامين کنندگان
برگزيده پروژه ايکاپ ،با بيان اين كه در
برنامههــاي جديد پژو ،تيم خريد جهاني
با هدف گسترده ســازي سازمان خريد
اين شركت راه اندازي شده است ،اظهار
داشــت :ايران كشــوري رقابتي از نظر
انرژي و نيروي انساني است و از اين رو
تمامياستانداردهاي كيفي خود را در اين
كشور اعمال خواهيم كرد .وي توليد در
ايران و صادرات قطعات به الجزاير را يكي
از گزينههاي پيش روي سازندگان ايراني
عنوان كرد و گفت :گزينه دوم ايجاد خط
توليد در اين كشــور است كه در هر دو
صورت به عنوان عضوي از پژو وارد اين
پروژه خواهند شد .مديرعامل ايكاپ نيز
در اين نشست با اشــاره به اين كه اين
همكاري مشــترك تماميزنجيره ارزش
را پوشــش ميدهد و براي نخستين بار
در كشور اتفاق افتاده است ،تصريح كرد:
راهبردايكاپ ارائه بهترين كيفيت ،قيمت
و تحويل بموقع به مشــتري است و در
كنار آن ،توسعه صنعت خودرو ايران براي
ما اهميتي بسيار دارد .معتمد با اشاره به
توليد نخســتين دستگاه پژو  301اضافه
كرد :ميزان داخلي ســازي خودرو توليد
شده بيش از 45درصد است اين در حالي
اســت كه تصور ما از توان خودمان ابتدا
كمتر از اين ميــزان در اين مدت کوتاه
بــود اما با توجه به توان مهندســي باال
برنامهريزي افزايش ســاخت داخل اين
خودرو به  85درصد در حال انجام است.
کرايه فرودگاه امام تا تهران
یک ميليون تومان

بــا توجه بــه لغو تعــداد زيــادي پرواز
فرودگاه امام خميني(ره) و انسداد برخي
آزادراههــاي منتهي به اين فــرودگاه،
راننــدگان از مســافران براي مســير
فــرودگاه ـ تهران يکميليــون تومان
کرايه درخواســت ميکننــد .به گزارش
تسنیم ،عضو هيئت مديره شرکت شهر
فرودگاهي امام خميني(ره) به مســدود
شــدن اتوبانهــاي منتهی بــه تهران
اشــاره کرد و گفت :با توجه به لغو شدن
پروازها ،مسافران فرودگاه امام را در هتل
مجموعه بهظرفيت  1800نفر اســکان
داديم .ســهروز از اين اظهارات ميگذرد
و بخش زيادي از پروازهاي فرودگاه امام
خميني(ره) لغو شده است ،در اين شرايط
مسافران ازســفرمانده براي عزيمت به
شهرهاي خود (از جمله تهران) با مصيبت
جديدي روبهرو شدهاند .ماجرا از اين قرار
اســت که تاکســيداران بــراي انتقال
مسافران به رباطکريم و تهران بهترتيب
درخواست مبلغ  500و يکميليون تومان
را ميکنند .يکي از مســافران دراينباره
به تسنيم گفت :متأســفانه رانندگان در
نبود نظــارت و با وجود وعدههاي متعدد
بــراي جلوگيري از بروز نابســاماني در
حملونقل فرودگا ه امام ،رانندگان براي
مسير فرودگاه تا تهران يکميليون تومان
ميخواهند ،يعني نفري  250هزار تومان.
وي بيان کرد :رانندگان خودروهاي خود
را در پارکينگ ،پــارک کردهاند و ميان
مسافران ميآيند و پيشــنهادات خود را
(کرايه  500هزار تومانــي تا رباطکريم
و يکميليــون توماني تا تهــران) ارائه
ميکنند .الزم به ذکر است که تماس با
عضو هيئت مديره شهر فرودگاهي امام با
توجه به اظهارات دو روز قبل وي ،براي
پيگيري اين موضوع بينتيجه ماند.

