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جهانگیری:

مرز خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است

الریجانی  :درباره سهمیه بندی
حاملهای انرژی و یارانه ها
هنوزتصمیمینگرفتیم
رئیس مجلس درباره تصمیم گیری مجلس درباره سهمیه بندی حامل های
انرژی و یارانه ها گفت :هنوز در این باره تصمیم خاصی نگرفته ایم و در زمان بررسی
بودجه در این باره بررسی هایی صورت می گیرد.
علی الریجانی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در جمع
خبرنگاران با اشاره به بررسی موضوع یارانه های پیدا و پنهان در جلسه غیرعلنی
مجلس ،گفت :قاطبه نمایندگان مجلس بر این باور بودند که هر تغییری که قرار است
در موضوع یارانه ها صورت گیرد باید به گونه ای باشد که وضعیت اقشار پایین جامعه
بهبود یابد .وی با اشاره به اینکه معموال طبقه باالتر جامعه بیشتر یارانه را مصرف می
کنند ،گفت :اراده مجلس این است که به هیچ وجه نباید به مردم فشار آید.
الریجانی درباره یارانه های پیدا و پنهان گفت :کار نسبتا تحقیقاتی گسترده ای
در این باره در مرکز پژوهش های مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و مراکزی در دولت
در این باره انجام شده است و اطالعات مفیدی را آنها ارائه دادند .وی با اشاره به اینکه
در رسانه ها اعداد و ارقام مختلفی راجع به میزان یارانه ها مطرح می شود ،گفت :باید
در وهله اول مشخص شود چه مقدار از یارانه مربوط به خانوارها و چه مقدار مربوط به
بخش هایی مانند بنزین ،حمل و نقل ،صنعت و تولید است و پس از روشن شدن این
مساله می توان در این باره تصمیم گیری کرد .رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :تصمیم گیری درباره موضوع یارانه ها یک خطی نیست و باید مراقبت شود که
به خانوارها و همچنین به بخش تولید صدمه ای وارد نشود .الریجانی با اشاره به اینکه
راه حل افراد درباره حل مشکالت مربوط به موضوع یارانه ها با یکدیگر متفاوت است،
اظهار داشت :قرار نیست مجلس شورای اسالمی در این باره تصمیم فوری بگیرد بلکه
ما به دنبال آن هستیم که این موضوع را در بودجه سال آینده مورد بررسی دقیق تری
قرار دهیم و بنده این موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده ام
تا درباره آن با کمیسیون های مختلف بحث و تبادل نظر کنند .وی تاکید کرد :مردم
بدانند اراده مجلس این است که به مردم فشار نیاید و هر گونه تغییر در موضوع یارانه
ها باید به نفع مردم باشد .الریجانی بیان کرد :در حال حاضر طبقات باالتر جامعه در
ابعاد مختلف یارانه های بیشتری را نسبت به طبقات پایین جامعه مطرح می کنند و
نگاه قاطبه مجلس این است که هر تصمیمی که می گیریم باید به گونه ای باشد که
زندگی طبقات پایین بهتر شود نه اینکه روی آنان فشار آید.
ادامه در همین صفحه

نوبخت خبر داد :

رشد  ۱۵درصدی حقوق و
دستمزد در سال ۹۹

رئیس سازمان برنامه و بودجه ،با بیان اینکه سال آینده حداقل  ۱۲هزار میلیارد
تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم ،گفت:
میانگین افزایش حقوق و دستمزد  ۱۵درصد خواهد بود.
محمدباقر نوبخت در خصوص تامین منابع طرحهای عمرانی ،اظهار داشت :بر
اساس توافقات صورت گرفته ،برای سال  ۱۳۹۹هر آنچه از محل واگذاری داراییهای
سرمایهای حاصل شود ،اعم از فروش نفت و سایر اموالی که در این سرفصل دسته
بندی میکنیم ،همه برای طرحهای عمرانی اختصاص داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه باید در یازدهمین جلسه ستاد
بودجه درباره دو موضوع بسیار مهم در الیحه بودجه سال  ۹۹تصمیم گیری میشود،
افزود :سیاستهایی که قبال اعالم کردیم مبنی بر اینکه حتی ریالی از منابع نفتی در
سال آینده برای اعتبارات جاری و هزینهای استفاده نکنیم ،به تصویب و تایید رسید
تا سال آینده همه این منابع ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای به تملک دارایی
سرمایهای اختصاص پیدا کند که عینا از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت :موضوع دوم جلسه این بود که منابعی که از محل داراییهای سرمایهای
به دست میآوریم ،به چه ترتیبی برای طرحهای عمرانی استفاده کنیم.
نوبخت ادامه داد :حدود  ۸۶هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که
منابع ما برای اجرای آن محدود است؛ بنابراین اولویت بندی ما این است که بتوانیم
همه طرحهایی که در سال  ۱۳۹۹قابلیت تکمیل شدن را دارد ،در اولویت بگذاریم.
وی افزود :سال آینده به همه طرحهایی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
در سفرهای استانی آنها را جزو برنامههای سفر تعیین کردند ،مبالغی پرداخت
میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :بخشی از طرحهای عمرانی که به
عوامل تعمیر و نگهداری طرحها حقوق پرداخت میکنیم ،آنها با اولویت انجام شود
و دیگر طرحهای عمرانی که در استانهای کم برخوردار است مورد توجه قرار گیرد
و در اولویت است.
معاون رئیس جمهور افزود :حدود  ۶۶تا  ۷۰میلیارد تومان در سال آینده برای
طرحهای عمرانی از محل واگذاری داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده است،
مانند امسال که در شش ماه اول باید  ۵۰درصد برای طرحهای عمرانی پرداخت
میکردیم که عمال این رقم به  ۶۷درصد رسید.
نوبخت گفت :در دولت قبل و در سالهای گذشته در نیمه اول سال حدود ۳۰
هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پرداخت کردیم.
وی افزود :علت اینکه در تابستان امسال نرخ بیکاری  ۱.۸درصد کاهش یافته
و به  ۱۰.۵درصد رسیده و حدود  ۸۴۰هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده ،این است
که کارگاههای عمرانی ما تعطیل نشده و فعال بوده و آثار آن را در گزارش مرکز آمار
میبینیم .نوبخت گفت :بخش دیگر بحث منابع و مصارف این است ،عددی که از محل
واگذاری داراییهای سرمایهای و فروش نفت نمیخواهیم در هزینه جاری استفاده
کنیم چگونه باید جایگزینی برای آن بیابیم .وی افزود :سه منبع برای جایگزینی
فروش نفت و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایهای تعیین کردیم ،یکی یارانههای
پنهان انرژی است و بخش دیگر هم هنوز تصمیم گیریهای شورای عالی اقتصادی
روی آن متمرکز نشده تا در بودجه برای جایگزینی نفت استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :منبع دیگر مالیات است که برای واحدهای
تولیدی تصمیم گیری شد تا حتما درصدی از تعرفهها را کاهش دهیم و در سایر
درآمدها پایههای جدیدی تعریف کنیم تا کاهش منابع نفتی را که نمیخواهیم در
هزینههای جاری استفاده کنیم برای هزینههای ضروری استفاده شود.
نوبخت افزود :بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به
دست میآید که آن نیز به تصویب رسید.
وی گفت :موضوع دیگر مورد بحث افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و
پرداخت پاداش بازنشستگی بود که در زمینه بازنشستگی پیشنهادهای مختلفی مطرح
شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود کنیم ،اما سال آینده حداقل  ۱۲هزار میلیارد
تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد :میانگین افزایش حقوق و دستمزد
 ۱۵درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر میگیرند،
بیش از  ۲۰درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی
روزهای بعداطالع رسانی میشود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه امروز مرزهای ایران امن است،
گفت :امروز مرزهای ایران خط قرمز جمهوری اسالمی و مرز عزت است.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جمع مردم شهر « ُدرح» شهرستان
مرزی سربیشه از مردم این منطقه به عنوان مرزداران غیور جمهوری
اسالمی ایران در طول تاریخ یاد کرد و افزود :ایران به یکسری مسائل
حساسیت باال دارد که مالحظه هیچ کسی را نمیکند و آن مرز است.
وی گفت :به واسطه وجود مرزداران ،ایران سرافراز است و میبالد به
این موضوع که در مرز طوالنی با کشورهای متعدد همسایه ،مرزداران در
کنار ارتش مسلح جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاسداران و نیروی انتظامی
و سایر دستگاهها از کشور در مقابل همه مسائل حراست می کنند.
جهانگیری با تاکید براینکه امروز مرزهای ایران مرزهایی امن است،

اظهار داشت :آمریکا با همه قدرتنمایی در دنیا به این موضوع پی نبرد لذا
مجبور شد که آزمایش کند و فهمید موضوع جدی است .وی ادامه داد:
پهپاد آمریکایی به مرز ایران نزدیک شد و میخواست حساسیت ایران را
آزمایش کند که نیروهای مسلح اقتدار ایران را به صحنه کشاندند و با
کمک تجهیزات ایرانی پهپاد را شناسایی و ساقط کردند .معاون اول رئیس
جمهوری گفت :مرزداران با عزت و شرف هستند و ما به شما مرزداران در
شرق و غرب و شمال و جنوب میبالیم .جهانگیری با بیان اینکه امروز ایران
اسالمی در یک منطقه ناامن ،امن است یادآور شد :به فصل الهی امنیت
داریم و مسئوالن که فرصت خدمت به مردم را دارند باید با تمام وجود قدر
مردم را بدانند .وی با تاکید بر حل مشکالت مردم با همه توان و قدرت
گفت :آمریکاییها ماهها ،روزها و سالها سر میز مزاکره نشستند طوری

که یک طرف ایران و طرف دیگر  ۶کشور بزرگ دنیا بود و شورای امنیت
هم تصویب کرد ،ایرانیها طبق دین به همه تعهدات خود عمل کردند و
سازمانهای بینالمللی گزارش این عمل به تعهد را دادند ولی آمریکاییها
از تعهد خارج شدند و جنگ اقتصادی علیه کشور را شروع کردند.
جهانگیری با اشاره به هدف آمریکاییها بعد از خروج برجام هم بیان
کرد :مکرر گفتند از راه جنگ میخواهند اقتصاد ایران را از هم بپاشند تا
مردم نتوانند چهلمین سالگرد انقالب را جشن بگیرند .وی ادامه داد :امروز
ما در مرز با کشور افغانستان ،با هم گفت و گو میکنیم لذا مردم طرحهای
آنها را شکست دادند ،مردم میخواهند برای حل مشکالت زیربنایی
چارهاندیشی شود و همه برای حل مشکالت در میدان هستند.
ادامه در همین صفحه
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وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران عنوان کرد ؛

کمبود  ۱۰۸هزار معلم در مدارس کشور

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود  ۱۰۸هزار
معلم در مدارس کشور در سال تحصیلی جدید ،گفت :با
تدابیر اتخاذ شده در روزهای آینده این مشکل برطرف
خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن حاجی میرزایی
عصر دوشنبه در حاشیه نشست روسای ادارات آموزش
و پرورش گیالن که در بندر انزلی برگزار شد در جمع
خبرنگاران ،اظهار کرد :براساس آمار ،در سال تحصیلی
جدید آموزش و پرورش کمبود  ۱۰۸هزار معلم دارد.

وی به اقدامات انجام شده در راستای حل این
کمبود اشاره کرد و افزود :با اعمال راهکارهای قانونی
و اتخاذ تدابیر الزم همانند بکارگیری نیروهای رسمی با
پرداخت اضافه کار و همچنین تبدیل وضعیت نیروهای
واجد شرایط ،این کمبود جبران شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طی روزهای
آینده کمبود نیرو در برخی مدارس حل خواهد شد،
گفت :امسال مشکل کمبود معلم در مدارس کشور به
مراتب کمتر از پارسال است و نگرانی خاصی از این بابت

وجود ندارد .حاجی میرزایی با اشار به اینکه در سالهای
آینده تعداد زیادی از معلمان کشور بازنشسته می شوند،
تصریح کرد :در همین راستا نیازهای وزارت آموزش و
پرورش در گزارشی به دولت اعالم شده و در حال حاضر
نیز کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،سازمان امور استخدامی کشور و وزارت
آموزش و پرورش در حال برآورد تعداد دقیق معلم برای
مدارس کشور هستند تا در بستر جذب قانونی نیروهای
جدید ،این نیاز برطرف شود.

مرز خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است

ادامه از همین صفحه
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید
بر اینکه هنر مدیران این است که گرد
و غبار محرومیت را برطرف کنند اظهار
داشت :با ابتکار معاونت توسعه روستایی
همایشی که هر سال در تهران بود امسال
در خراسان جنوبی که به تعبیری جزو
نقاط کمتر توسعه یافته است ،برگزار
میشود.
جهانگیری افزود :بیش از ۴۰
درصد جمعیت خراسان جنوبی روستایی
است و توافقاتی که دستگاههای مختلف
امضا کردند میتواند برای شهرستانهای
زیرکوه ،سربیشه ،نهبندان و درمیان توسعه
در پی داشته باشد.
وی با اشاره به جمله معروف مقام
معظم رهبری در خصوص توسعه نهبندان
هم گفت :زمان انجام سفر رهبر معظم
انقالب به نهبندان با دولت اصالحات
مصادف بود که فرمودند به نهبندان سفر
میکنم تا توجه مسئوالن به این منطقه
جلب شود و نیز من که آن زمان وزیر بودم
امروز آمدهام این جمله را احیا کنم.
جهانگیری ادامه داد :پیام رهبر
انقالب این بود که به منطقه نهبندان و
سربیشه توجه ویژهای شود ما هم برای
حل مشکالت مردم آمدیم و در این راستا
گام بر میداریم.
وی که امروز از طریق بالگرد به شهر
درح سربیشه سفر کرده است ،گفت :شهر
درح را از باال تماشا کردم آسفالت معابر
شهر خیلی کم بود در حالی که وقتی یک
نقطهای شهر میشود اولین قدم این است
که خیابانها و کوچهها آسفالت و بازسازی
شود و امکانات شهری و تفریحی به وجود
بیاید.
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
در حوزه اقتصاد مقاومتی برخی دستگاهها
تفاهم نامههایی با استانداران امضا کردند
که کمبودها منطقه برطرف و فرصتهای
اجتماعی برای منطقه ایجاد شود که الگوی
اولیه این روش در منطقه قلعه گنج جنوب
استان کرمان بود که گامهای بلندی برای

توسعه برداشته شده است.
جهانگیری با اشاره به تفاهمنامههای
دستگاههای اجرایی برای توسعه در
شهرستانهای مرزی خراسان جنوبی
هم افزود :کمیته امداد امام خمینی(ره)
متولی توسعه بخش درح سربیشه است و
به عنوان نماینده دولت از این تفاهمنامهها
حمایت میکنم که امیدواریم در  ۲سال
آینده شاهد تغییراتی در این مناطق باشیم.
وی بیان کرد :بخش درح از نظر
تاریخی یکی از مناطق با سابقه است و
وقتی از تاریخ ایران صحبت میکنیم
اینگونه تصور میکنیم که تاریخ در
شهرهای بزرگ خالصه شده و تاریخ شهر
درح هم تمام آن سرافرازی و افتخار است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود:
روستاهایی که در این منطقه است مثل
روستای ماخونیک که در سال  ،۹۸هفت
هزار گردشگر داخلی و  ۸۰۰گردشگر
خارجی داشته ،نشان میدهد این منطقه
جاذبههایی برای توسعه در زمینههای
مختلف دارد که باید برای آن تالش کنیم.
جهانگیری با اشاره به درخواستهایی
که توسط نماینده مردم ،فرماندار
شهرستان سربیشه و عضو شورای شهر
مطرح شد گفت :این مطالب گفته شده
باید محقق شود و استاندار به طور ویژه
روی این نیازها تمرکز کند.
وی به توافق سازمان برنامه و بودجه
با بنیاد مسکن و کمیته امداد برای ساخت
 ۱۰هزار واحد مسکونی اشاره کرد و افزود:
با ساخت این واحدها دغدغههای مسکن
برطرف میشود.
جهانگیری اظهار داشت :برای آب
آشامیدنی هم وزیر نیرو و هم معاون
سازمان برنامه و بودجه در این سفر حضور
دارند که مجتمعهای آبرسانی تامین اعتبار
خواهد شد تا آب آشامیدنی مردم بدون
دغدغه تامین شود.
معاون اول رئیس جمهوری در
خصوص مشکل جادههای مرزی و داخلی
گفت :در این ارتباط همان توافقاتی که
انجام شده است پیش میرود و اگر به

اعتبار بیشتر نیاز باشد اختصاص میدهیم.
وی با بیان اینکه  ۸۳درصد جمعیت
کشور راه آسفالته دارند افزود :پذیرفته
نیست که با این آمار هنوز هم جادههایی
باشد که از آن استفاده مطلوب نشود.
جهانگیری با اشاره به پتانسیلهای
معدنی منطقه نهبندان و سربیشه
بیان کرد :براساس مطالعات سازمان
زمینشناسی این شهرستانها استعداد
معدنی باالیی دارد و معادن فلزی خوبی
در منطقه است که حتما بعد از این سفر
از وزیر صنعت میخواهیم اعتبار برای
اکتشافات اختصاص دهد تا زیرساختها
تکمیل ،معادن فعال و زمینه اشتغال نیز
فراهم شود.
وی ادامه داد :در زمینه کشاورزی
نیز استان خراسان جنوبی با کمبود منابع
آب رو به رو است اما باید روشهایی بکار
گیریم که آب کمتر و بازدهی بیشتر داشته
باشد.
جهانگیری اظهار داشت :وزیر جهاد
کشاورزی هم در این سفر حضور دارد که
انتظار میرود برای کشاورزی متناسب با
وضعیت آب عمل شود.
وی گفت :مجتمع آموزشی
شبانهروزی نیز با حضور معاون وزیر
آموزش و پرورش در درح کلنگزنی شد
که با  ۱۲میلیارد تومان تکمیل میشود.
معاون اول رئیس جمهوری بر
تشکیل کمیتهای برای پیگیری مصوبات
این سفر تاکید کرد و افزود :برای پیگیری
بیشتر و مفید بودن سفر ،از معاون توسعه
مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری،
معاون وزیر کشور ،رئیس کمیته امداد و
استاندار خراسان جنوبی میخواهیم که
ماهانه مصوبات را رصد کنند و گزارش
دهند.
جهانگیری یادآور شد :برای مسائل
شهر درح نیز معاون وزیر کشور به
شهرداری کمک کند در اولین فرصت
مشکل تمام آسفالت تمام معابر و خیابانها
رفع شود.
وی در خصوص لزوم فعال بودن مرز

ماهیرود نیز گفت :با افغانستان رابطه خوبی
داریم و این رابطه برای ما مهم است لذا
عالقهمند به امنیت در افغانستان هستیم و
ما به عنوان همسایه هر کمکی باشد انجام
میدهیم.
جهانگیری با بیان اینکه بازار و کار
افغانستان مورد حمایت جمهوری اسالمی
است افزود :قبال از مرز ماهیرود ۸۰۰
میلیون دالر صادرات داشتیم لذا نباید
اجازه داد صادرات کم شود چرا که ما
دوست افغانستان هستیم.
وی اظهار داشت :البته منافع مردم
و دولت افغانستان مهم است و باید در
ماهیرود شرایط صادرات و واردات ایجاد
شود تا تردد کامیونها دو برابر افزایش
یابد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان
اینکه برای بازار توسعه باید زیرساختهای
توسعه را مهیا کرد افزود ۱۵ :کشور در
همسایگی ایران است که از همین رو
طرحهای آمریکا شکست خورد لذا کار با
افغانستان را باید جدی بگیریم.
جهانگیری با تاکید بر فعال شدن
بازارچههای غیرفعال مرزی در سایر
شهرستانهای خراسان جنوبی هم گفت:
جاده ماهیرود به فراه هم باید درست شود
چون در اقتصاد دو کشور اثرگذار است.
وی اضافه کرد :همه مسئوالن نظام و
دولت عالقهمند هستند غبار محرومیت از
این مناطق برداشته شود و حتما با کمک
همهجانبه مناطق را آبادتر میکنیم.
معاون اول رئیس جمهوری در بدو
ورود به شهر ُدرح سربیشه با حضور در
گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان این
منطقه ادای احترام کرد.
معاون اول رئیس جمهوری روز
دوشنبه برای شرکت در همایش ملی روز
روستا و عشایر و افتتاح چند طرح عمرانی
وارد بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی
شد.
طرح آبرسانی به بیرجند از
محمدشهر نیز با حضور جهانگیری به
بهرهبرداری رسید.

خبر
با پایان زمان اوج مصرف ؛

 ۲۰هزار مگاوات نیروگاه برق از
مدار خارج میشود

سخنگوی صنعت برق گفت :با پایان زمان
اوج مصرف برق در کشور ،بیش از  ۲۰هزار
مگاوات نیروگاه برق از مدار مصرف خارج میشود.
سخنگوی صنعت برق گفت :با پایان زمان اوج
مصرف برق در کشور ،بیش از  ۲۰هزار مگاوات
نیروگاه برق از مدار مصرف خارج میشود .مصطفی
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه این مقدار برق
مصرفی برای تامین برق مورد نیاز دستگاههای
سرمایشی در تابستان وارد مدار شده بودد افزود:
این ظرفیت از مدار خارج و برای فعالیت در
تابستان سال آینده  ،تعمیرات اساسی آنها انجام
میشود .وی با بیان اینکه این ظرفیت تولید به
تدریج از مدار خارج خواهد شد گفت :دمای هوا در
برخی استانها پس از پایان تابستان نیز  ۴۰درجه
است که به همین دلیل همچنان از کولر استفاده
میکنند .امیدواریم رفتارهای مصرفی مردم در
سایر فصول نیز با مراقبت و رعایت الگوی مصرف
همراه باشد که کمتر شاهد اتالف انرژی ،پرداخت
هزینههای سنگین و آلودگی محیط زیست (به
دلیل استفاده از سوختهای فسیلی) باشیم .این
مقام مسوول رعایت الگوی مصرف را سبب کاهش
نیاز به سرمایه گذاریهای جدید در بخش تولید
برق دانست و گفت :امسال با بارشهای مناسب
بهاره ،عالوه بر تامین کامل نیاز مشترکان کشور به
برق ،صادرات برق با حجم قابل توجه در مقایسه با
سالهای گذشته انجام شد.

الریجانی  :درباره سهمیه بندی
حاملهای انرژی و یارانه ها
هنوز تصمیمی نگرفتیم

ادامه از همین صفحه
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در
جلسه غیرعلنی دیروز پیشنهاداتی در مورد موضوع
یارانه مطرح شد اما تصمیمی در این باره اتخاذ نکردیم،
گفت :باید این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس و پس از ارائه الیحه بودجه سال آینده از سوی
دولت مورد بررسی قرار گیرد .وی درباره سهمیه بندی
حامل های انرژی اظهار داشت :یکی از این راه ها این
است که سهمیه های سوخت به اندازه ای باشد که
در حال حاضر است یعنی نرخ آن در همین حدود
باشد و البته راه های بدیل دیگری هم در این باره
مطرح است و ما روی راه حل دیگری تصمیم نگرفتیم.
الریجانی درباره مطرح شدن مباحثی پیرامون اصالح
قیمت حامل های انرژی در جلسه سران قوا گفت :این
موضوع یک از موضوعاتی است که در اصالح ساختار
بودجه ای که مقام معظم رهبری دستور دادند باید
درباره آن بحث شود اما هنوز تصمیم قاطعی که اعالم
شود ،اتخاذ نشده است و اگر تصمیم بگیریم اعالم
می کنیم .رئیس مجلس شورای اسالمی درباره تاثیر
یارانه های پنهان و آشکار در بودجه سال آینده تصریح
کرد :مطابق با بحث هایی که نمایندگان و همچنین
مسئوالنی از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردند
این است که تصمیم گیری درباره یارانه پنهان باید
به صورت تدریجی باشد و نمی توان به یک باره درباره
آن تصمیمی را اتخاذ کرد و اگر قرار باشد اصالحی در
این زمینه انجام شود ،باید تدریجی باشد.

