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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :
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دولت نبایدبرای دشمن فرش قرمزپهن کند
واکنش قالیباف به محدودیتهای
کرونایی ،مشکالت مردم و طرح
معیشتی دولت

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به محدودیتهای جدید کرونایی گفت :یکی از
راههای اثربخشی قرنطینه افزایش تعداد تستهای رایگان یا با قیمت کنترل شده در مناطق
قرمز است .محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس شورای اسالمی در
نطق پیش از دستور خود با تبریک هفته بسیج گفت :سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و فرمان
تاریخی حضرت امام خمینی (ره) را تبریک میگویم .هفته بسیج را همچنین به مجاهدان عرصه
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی تبریک میگویم .شجره طیبه بسیج در این سالها بر مبنای
آرمان انقالب اسالمی خدمات بینظیری در پیشبرد اهداف انقالب داشته است .قالیباف از اقدام
بسیج موسوم به محرومیت زدایی سخن به میان آورد و گفت :بسیج در سالهای بعد از انقالب
توانست جریان وسیعی از محرومیت زدایی را عملیاتی کند .امروز جوانان انقالبی و بسیجی ،متعهد،
خوشفکر و خالق توانستهاند در همه زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،دانشبنیان و فضای مجازی
و جهادی بارهای زیادی را از دوش حاکمیت بردارند و در فعالیتهای اخیر خود به شکل منسجم
ظرفیتهای مردمی را در مسیر جدید برای حل آنها قرار داده است .این حرکت انشاءاهلل آغازگر
فعالیتی است که جوانان سراسر کشور در مسیر حل مشکالت سوء مدیریت و انفعال مدیریتی
قدم بر میدارند .وی با بیان این که مشکالت کشور پیچیده است و برای حل آنها باید به ریشه
مشکالت برسیم ،گفت :نظام بروکراسی ،سوء مدیریت ،فقر و تبعیض از مهمترین مشکالت است.
نکته اینجاست که با وجود این مشکالت بزرگ نباید از زندگی روزمره مردم غافل شویم .ما در
مجلس شورای اسالمی هر دو رویکرد را مدنظر داریم .ما برای حل مشکالت ریشهای به اصالح
ساختار بودجه ،اصالح نظام بانکی ،طرح شفافیت و رفع قوانین زائد میپردازیم و برای مشکالت
روزمره ،نظارت بر بورس ،مسکن و اجرای پروژههای نیمه تمام را در دستور کار قرار دادیم .رییس
مجلس شورای اسالمی با اشاره به گرانی کاالهای اساسی تصریح کرد :به عنوان راهکاری کوتاه
مدت برای این گرانیها به دنبال طرح معیشت بودیم ،اما برخی در کشور به دنبال این بودند که
برچسب سیاسی بزنند .این واقعیت جامعه ما است که به دلیل انبوهی از ناکارآمدیها به وضعی
برسیم که برای مشکالت روزمره مردم چارهاندیشی کنیم .خوشحالیم که دولت نیز به همین نتیجه
رسیده است .امیدواریم که دولت با استفاده از فرصت قانون طرح حمایت معیشتی به کمک مردم
بیاید .جلب حمایت دولت به کمکهای مردمی هرچند دیر ،اما نشانه خوبی است که مردم از آن
استقبال میکنند .مهم نیست این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد مهم این است که
هرچه زودتر اجرایی شود .قالیباف در مورد بیماری کرونا و محدودیتهای جدید اظهار کرد :عالوه
بر لزوم رعایت همه جانبه پروتکلهای بهداشتی ،باید اقداماتی در سطح مدیریتی صورت گیرد.
یکی از ملزومات اثربخشی قرنطینه افزایش تعداد تستهای رایگان و یا با قیمتهای کنترل شده به
خصوص در مناطق قرمز است .همچنین توجه ویژه به مشکالت شغلی مجاهدان عرصهی سالمت
پزشکی و تخصیص همهگیر هزینههای تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات کادر درمان و تامین
تجهیزات الزم برای آنها باید مدنظر دستگاههای اجرایی باشد.

دعوت از همکاران برای
مشارکت فراگیر در انتخابات
نماینده مدیران مسئول

برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسؤول
در هیأت نظارت بر مطبوعات؛ به عنوان یکی از
ضروریترین و معتبرترین رخدادهای حقوقی-
صنفی که بهطور مستقیم ،مؤثر در سرنوشت جامعه
رسانهای کشور میباشد ،اگر چه در مرحله نخست
به انتخاب نمایندهای منجر نشد ،اما آمار و ارقام باال
در نامزدی افراد و شرکت در رأیدهی و مشارکت
گسترده همکاران ،بارقهای از امیدواری در دل
همگان روشن کرد .چنانکه در وانفسای روزگار آلوده به تحریم و کرونا و شائبه پایان
عصر روزنامه نگاری ،صنف رسانه اعم از کلیه گروهها و تشکلها ،فارغ از سیاست و
جنسیت ،حضور خود را که نشاندهنده آگاهی و وقوف به مقتضیات زمانه است در
یک امر صنفی به نمایش گذاشتند که برترین دستاورد انتخابات بود.
بنابراین دغدغههای صنفی مدیران رسانهها ،بر هر گرایش سیاسی و گروهی
میچربد ،لذا با توجه به عدم نتیجهگیری در مرحله نخست باید در برگزاری مرحله
دوم انتخابات همچنان پیگیر مطالبات صنفی خود برای داشتن نمایندهای از جنس
خودمان در هیأت نظارت باشیم چه آنکه مشارکت گسترده در این مرحله از انتخابات
و ورود قوی یکی از کاندیداهای موجود ،میتواند اثری مثبت در بین سایر اعضای
هیات نظارت ،از باب قدرت اقناع نماینده صنف به عنوان تنها برگ برنده بخش
خصوصی در این جمع ،داشته باشد.
بدیهی است تمام نامزدها و تمام رأی دهندگان از ارزش و اعتباری یکسان
برخوردارند و ناکامی در جلب اکثریت آرا ،نباید منجر به قطع امید ،انصراف و عدم
شرکت در دومین مرحله انتخابات شود.
برخورد الزم میدانیم که در آستانه برگزاری مرحله دوم و با توجه به وجود
نامزدهای صالح ،ضمن تشکر از کارگزاران و دست اندرکاران برگزاری انتخابات؛ از
عموم همکاران مدیرمسؤول ،تقاضا کنیم ،آنچه را که در مرحله اول آغاز کردند و
مهر تاییدی بر آگاهی صنفی خود بود را به پایان رسانده و به رسالت خود وفا کنند.
و مناهلل التوفیق و علیه التکالن
کارگروه پیگیری مطالبات صنفی روزنامههای خصوصی
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ادامه ریزش قیمت دالر
در صرافیهای بانکی
دالر دیروز (یکشنبه دوم آذر  )۹۹در صرافیهای بانکی با حدود ۳۰۰تومان
کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته (شنبه) به نرخ  ۲۵هزار و  ۶۵۰تومان
فروخته شد.
ساعت ۱۳و  ۳۰دقیقه دیروز در جریان معامالت در صرافیهای بانکی ،قیمت
خرید دالر ۲۴هزار و  ۶۵۰تومان تعیین شد.
قیمت فروش یورو نیز با کاهش نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل ،معادل
 ۳۰هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت خرید یورو نیز  ۲۹هزار و  ۵۰۰تومان اعالم شد.
قیمت شنبه هر اسکناس یورو در صرافیهای بانکی برای فروش معادل  ۲۹هزار
و  ۹۸۸تومان و قیمت خرید آن نیز  ۲۹هزار و  ۷۶۸تومان بود.
در سامانه سنا نیز در معامالت روز (شنبه) هر دالر با نرخ میانگین ۲۵هزار و
 ۲۹۲تومان تومان معامله شد.
نرخ خرید هر دالر در سامانه سنا نیز  ۲۵هزار و  ۱۳۱تومان قیمت خورد.
عالوه بر این ،در سامانه نیما نیز در روز معامالتی دیروز حواله یورو با میانگین
قیمت  ۳۱هزار و  ۳۳۱تومان و هر حواله دالر با میانگین قیمت  ۲۵هزار و ۵۷۰
تومان اعالم شد.
نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافیهای بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر
است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر میکند .در روزهای
اخیر ،روند حرکت قیمت دالر ،کاهشی بوده است .اوایل آبانماه نرخ دالر روند صعودی
داشت و به بیش از  ۳۰هزار تومان رسید ،اما از اواسط آبان سیر نزولی به خود گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :متأسفانه
برخی دولتمردان در حال پهن کردن فرش قرمز برای دشمن هستند ،در
حالیکه باید روی امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز شوند.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور در جلسه علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی در تذکری شفاهی ،گفت :تذکر بنده به رئیس جمهور است و باید
بگویم آقای روحانی هنوز تکلیف انتخابات آمریکا به طور قطعی معلوم نشده
است که شما و اطرافیانتان با یک بی نظمی و آنارشیسم در حال پهن کردن
فرش قرمز برای دشمن هستید.
وی بیان کرد :هر کسی به ویژه رئیس جمهور و کابینهاش به عنوان
سیاسیترین و امنیتیترین کابینه بعد از انقالب به خوبی میدانند که اگر

از موضع ضعف و سستی در مقابل دشمن برخورد کنند ،میدان امتیازگیری
را از دست میدهند و پیشاپیش زمینه را برای امتیازگیری دشمن فراهم
میکنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی تأکید کرد :هیچکس در این مجلس مخالف برداشتن تحریمها
نیست اما حرف ما این است که باید از موضع اقتدار و عزت ورود کنید تا
حقوق مردم تضییع نشود و نباید از موضع عجز رفتار کنید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی یادآور شد :برجام بدبختی
بود و ادامه آن بدبختی بیشتر را برای مردم فراهم میکند و به همین دلیل
مسئوالن باید از موضع اقتدار و عزت ورود کنند و از اصول ،ارزشها و

حقوق ملت عقب نشینی نکنند و محکم بایستند.
وی بیان کرد :چه معنایی دارد که برخی از دولتمردان مدام از آمریکا
تمجید و به نیروهای منتقد داخلی حمله میکنند .این افراد میخواهند
دعوایی درست کنند تا موضع غلط خود را بپوشانند اما بهتر است به جای
این کارها بر امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز شوند.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر،
گفت :دموکراتها بیشتر از جمهوری خواهان تحریم ظالمانه علیه ایران
اعمال کردهاند و بر این اساس امیدی به هیچیک از آنان نیست.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد :ملت ایران بر اساس فرمایش مقام
معظم رهبری باید در این شرایط مقاوم باشند.

عناوين مهم

تعیین قیمت ۱۰قلم
محصول لبنی
پرمصرف
صفحه 2

امکان کسب سهم
قابل توجه از بازار
صنعت آب و برق
همسایگان
صفحه 3

مهر تایید دیوان
عدالت اداری بر
مقرره ضد رانتی
بورس

در  ۹ماه سال  ۲۰۲۰صورت گرفت؛

رشد  ۱۳درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا
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رحمانی فضلی:

گزارش  ۲۴ساعت نخست اجرای محدودیتها مثبت بوده است

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با
بیان این که زحمات زیادی روی طرح جامع محدویتها
کشیده شده است ،گفت :گزارشهای  ۲۴ساعت نخست
اجرای این طرح مثبت بوده است.
وزیر کشور در بازدید از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :ما با جان مردم سرکار
داریم و آن برای ما عزیز است و حتما باید تالش کنیم
که در این طرح موفق شویم که البته زحمات زیادی روی
این طرح کشیده شد و تست فراوان تا صد هزار نفر در
روز در کنار مشارکتهای مردمی و غربالگری و قرنطینه
در حال انجام است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
با بیان اینکه کارها از روز گذشته به طور منسجم
هماهنگ در حال انجام است ،گفت :این ستاد در تهران و
شهرستانها تشکیل شده است .بنابراین با رصد و پیگیری
دقیق ابهامات و مشکالت به وجود آمده را برطرف کنید.
رحمانی فضلی ادامه داد :گزارش  ۲۴ساعت گذشته
روند خوب و مثبتی را نشان میدهد چرا که مردم و بهویژه
صاحبان مشاغل همکاری خیلی خوبی در اجرای این طرح
داشتند که باید در اینجا آنها تشکر و قدردانی کنم که
دولت را یاری میکنند.
وی ،هماهنگی و انسجام در سطح شهرستانها را
مهم دانست و گفت :همه باید چه در سطح استان و
چه در سطح شهرستان حرف واحد بزنند و به همین
دستورالعملی که ارسال شده باید عمل شود.
مردم حرف متفاوت بشنوند دچار تردید میشوند
رحمانی فضلی ،خطاب به فرمانداران و استانداران
تاکید کرد :به هیچ وجه نباید حرف متفاوتی در اجرای
طرح زده شود چرا که اگر مردم حرف متفاوت بشنوند
دچار ابهام و تردید میشوند .هر سوالی و ابهامی همه
اگر هست پرسیده شود .وزارت بهداشت و کارکنان حوزه
درمان در کنار فرمانداران و بخشداران و هالل احمر و
بسیج و همه کسانی که در حال انجام وظیفه هستند باید
حرف واحد بزنند و از حرفهایی که مورد تردید و ابهام می
شود پرهیز شود.
وزیر کشور در ادامه با بیان این که وزارت صمت
و اصناف و بهداشت موظف هستند که بحث مشاغل را
کنترل و پیگیری کنند ،گفت :باید بازرسیهای وسیعی
انجام شود چرا که عده کمی به هر دلیلی این طرح را
رعایت نمی کنند .باید منافع جمع در نظر گرفته شود
چرا که اکثریت مردم با طرح هماهنگ هستند و استقبال
کردند.
رحمانی فضلی تاکید کرد :با کسانی که در اجرای
طرح تخلف کنند برخورد می شود چرا که مصوباتی که در
ستاد برای اجرا ابالغ میشود در حکم قانون است بنابراین
کسانی که تخلف کنند تخلف از قانون کردهاند .خود
قانونگذار و ستاد برای اجرای این قانون ضمانت اجرایی
گذاشته که حتما باید اعمال شود.
وی گفت :وزارت صمت در کنار اصناف و وزارت
بهداشت مشاغل را به دقت رصد کند و اگر در جاهایی
الزم به پلمب و بسته شدن است حکم صادر شود و نیروی
انتظامی هم کمک کند که حکم اجرا شود.
وزیر کشور در ادامه به ورودی شهرها اشاره کرد و
گفت :تصاویری که از ورودی به شهرهای قرمز و نارنجی
در جادهها نشان میدهد این طرح به خوبی رعایت شده
است .شب گذشته هم از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد این طرح

خوب اجرا شد .امیدواریم که نیروی انتظامی مثل تمام
کارهایی که تا االن انجام داده با تمام ظرفیت در صحنه
باشد .نیروی بسیج در خدمت ناجا است هر زمان که الزم
بود به هر تعداد دوستان ما در بسیج و سپاه اعالم آمادگی
کرده اند.
وی تاکید کرد :وقتی قانونی تصویب میشود نباید
در اجرای آن بگذاریم عده کمی که منافعی دارند آن را
به خطر بیندازند.
رحمانی فضلی به طرح محالت اشاره کرد و گفت:
این طرح باید بهشکل جدی پیگیری شود .فرمانداران
باید دقت کنند اساس این کار طرح محالت است .تست
گرفتنها باید افزایش پیدا کند .قرنطینه و رهگیری
بیماران و کمکهای معیشتی که باید انجام شود.
وزیر کشور افزود :در بحث کمکهای معیشتی باید
دقت شود که اولویت با افرادی است که بستری میشوند
یا بیمار هستند .این کمکها باید توسط خیرین ،سمنها
و تشکلها انجام شود تا کمکها به موقع برسد که البته
دستورالعمل آن آماده شده و به زودی ابالغ خواهد شد.
وی در ادامه به ظرفیت صدا وسیما اشاره کرد و
گفت :صدا و سیما در سطح ملی موثر است و تا االن هم
همکاری خوبی داشته به ویژه در اجرای این طرح خوب
به میدان آمده است.
وزیر کشور تاکید کرد :صدا و سیما در اجرای این
طرح دو هفته ای باید موارد مثبت و موفق که به مردم
انگیزه دهد و بیشتر پای کار بیایند پخش شود .طرحی به
این مهمی و با این ابعاد که در سطح جغرافیای ایران و
سطح روستاها اجرا میشود بالخره ممکن است در بعضی
جاها با ضعفهایی مواجه باشد .اما طرح مسایل مثبت و
موفق و قدردانی از مردم حتما انگیزه باالیی را به مردم
در اجرای این طرح خواهد داد .ضمن این که مسایلی که
دارای ضعف و نقص است باید از طریق ستادها پیگیری
جدی شود.
کنترل دقیق ورود و خروجی شهرها
رحمانی فضلی با تاکید بر کنترل دقیق ورود و
خروج به شهرها ،گفت :در این ستادی که در فرمانداریها
تشکیل شده باید گزارشهای روزانه خود را به قرارگاه
فرستاده شود .فرمانداران عالوه بر این که در ستاد و محل
فرمانداری مستقر هستند باید حضوری هم در میدان
باشند و بازدید و پیگیری کنند و با گروههای مختلف
صحبت کنند که مردم احساس کنند که فرماندار شهر در
کنار آنها است .فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله
با کرونا گفت :موضوع نظارت و اعمال قانون باید جدی
باشد .به هیچ وجه بنا بر این نیست که اصل را بر جریمه
و مجازات بگذاریم .اگر بتوانیم با مجازات و جریمه کم به
موقع و سریع عمل کنیم حتما موثرتر و قدرت بازدارندگی
آن باالتر خواهد بود.
وی یادآور شد :اگر خودرویی بعد از ساعت ۲۱
وارد خیابان شود آنجایی که دوربینها عکس میگیرند

و یا افراد ناجا شماره آنها را یادداشت میکنند بالفاصله
باید برای آن صاحب خودرو پیامک ارسال شود یا اگر
فروشگاهی رعایت نکرد بالفاصله باید به آن اطالع داده
شود که بدانند نظارت و اعمال قانون جدی است.
وزیر کشور در ادامه گفت :در این جلسه بحث مالیات
و تعویق انداختن مالیاتها و کمک های دیگر در قالب
تسهیالت و وام و سررسید قسطها بررسی شد .کمکهای
خوبی در ستاد برای به کسبه تصویب شد که با اعمال آنها
بتوانیم بخشی از خسارات و مشکالت آنها را برطرف کنیم.
وی افزود :فرمانداران هر نوع ابهام و سوال و مشکل
را به استان مطرح کنند که اگر استان نتوانست آن را رفع
کند و پاسخگو باشد بالفاصله به ستاد مرکزی فرستاده
شود که در آنجا آقای ذوالفقاری و همکارانشان در کمیته
امنیتی اجتماعی بتوانند مشکالت را پاسخ دهند .از
کمیته اطالع رسانی خواستیم که از طریق رسانه ها همه
مشکالت ،ابهامات و سواالت را جمع کنند تا به آنها پاسخ
دهیم.
بخش عرضه کاالهای ضروری و مواد غذایی در
فروشگاههای زنجیرهای باید باز باشد
رحمانی فضلی در ادامه به فروشگاههای زنجیرهای
اشاره کرد و گفت :در فروشگاههای زنجیرهای فقط
قسمتهایی که مربوط به عرضه کاالهای ضروری و مواد
غذایی است باید باز باشد و بقیه قسمتهای آن تعطیل
باشد .اگر فروشگاهها را باز کنیم همه نوع مشاغل درون
آن وجود دارد که قطعا این باز بودن موجب ترافیک و
مشکالت میشود بنابراین غرفه های غیرضروری حتما
باید بسته باشد.
وزیر کشور در ادامه به همکاری بسیج و ناجا اشاره
کرد و گفت :جز مصوبه ستاد بوده است که هر زمانی که
فرمانده انتظامی تهران احساس کند که نیاز به نیرو بیشتر
دارد بسیج آمادگی کامل دارد که به آنها نیرو دهد.
رحمانی فضلی درباره محدودیت بعد از ساعت ۲۱
تاکید کرد :اصال قرار نیست که با مردم مواجه شویم
و جلوی ماشینها گرفته شود .یا از طریق دوربینها
یا افرادی که در میادین اصلی ایستادهاند پالکهای
خودروهای متخلف اعالم میشود.
وی ادامه داد :در فضای مجازی فیلمهایی دیدم که
توزیع بعضی از اقالم و مواد مورد نیاز مردم باعث صفهای
طوالنی شده است بنابراین به همه استانها و شهرها ابالغ
کنید اگر این روزها امکان دارد که کاالیی را توزیع نکنند
اگر هم ضرورت داشت حتما با تدبیر باشد که صفهای
طوالنی ایجاد نشود.
وزیر کشور یادآور شد :در طرح محله محور استانداران
و فرمانداران با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای
اجرایی که مصوب ستاد است تجهیزات و امکانات را برای
اجرای این طرح در اختیار بگذارند.
رحمانی فضلی گفت :در مورد مسایل مالی و
دستمزدها با توافقی که با دکتر نمکی و سازمان برنامه
و بودجه شده است و نظام نامه ای مالی که با همکاری
بسیج و وزارت بهداشت در قرارگاه نوشته شده هر نوع
کاری که در این طرح انجام شود توسط نیروهایی که
غیررسمی هستند و به کار گرفته می شوند حتما پرداخت
آنها انجام می شود.
وی افزود :اگر نیروهای رسمی هم مانند کادر درمان،
پرستاران یا برخی دیگر به غیر از ساعات رسمی همکاری
داشتند اضافه کارها بر آن مبنا پرداخت خواهد شد.

صفحه 7

خبر

نادران در صحن مجلس :نباید
خارجیها بر نفت ما مسلط شوند

نماینده مردم تهران درمجلس گفت۴۰:
سال است که اجازه نمیدهیم خارجیها بر نفت
کشورمان مسلط شوند و براین اساس در جریان
اصالح ساختار بودجه هم باید دقت کنیم تا
خریداران خارجی بر نفت ما مسلط نشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی دیروز و در جریان بررسی طرح «احکام
اصالح ساختار بودجه» پیشنهاداتی را مطرح
کردند.
الیاس نادران در جریان بررسی این طرح طی
اخطار قانون اساسی ،گفت :در بند  ۴ماده واحده
طرح احکام اصالح ساختار بودجه آمده است که
تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی
به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با
سازوکار ضمانت بانکی ،اعتبار اسنادی و تسویه آن
حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل انجام شود.
این در حالی است که ما در قوانین سالیانه بودجه
سازوکار تحویل خوراک گاز برای پتروشیمیها را
مشخص کرده ایم.
وی بیان کرد :ممکن است نفت خام را حتی
سر چاه و یا در پاالیشگاه یا کشتی تحویل دهند
لذا در این طرح هیچ ساز و کاری برای تحویل نفت
خام و یا میعانات گازی در نظر گرفته نشده و ما
باید آن را به صورت مشخص تعریف کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :اگر وزارت نفت و یا شرکت
ملی نفت ایران بر اساس طرح اصالح ساختار
بودجه ،مخازن نفت را به فروش برساند و ما عم ً
ال
مالکیت خود بر مخازن نفتی را تحویل دهیم ،مغایر
با قانون اساسی است و بر این اساس باید سازوکار
تحویل نفت خام و میعانات گازی پیش بینی شود.
نادران با بیان اینکه ما  ۴۰سال است که
اجازه نمیدهیم کشورهای خارجی بر نفت ما
مسلط شوند ،تأکید کرد :ما در این سالها همواره
خودمان بهره برداری از نفت را انجام داده ایم و
سپس آن را در اختیار دیگر کشورها قرار دادیم به
همین جهت باید این ابهامات در کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس مشخص شود.
محمد باقر قالیباف در ادامه جلسه و در پاسخ
به این اخطار قانون اساسی ،گفت :در این طرح
بحث مخازن و یا چاه نفت مطرح نیست بلکه در
اینجا بحث تحویل خوراک مطرح شده است و در
خوراک نفت و میعانات گازی زمانی که قرار است
تحویل آن انجام شود ،باید تسویه حساب صورت
گیرد و به این دلیل ما برای اینکار یک فرصت
زمانی در نظر گرفته ایم.
وی بیان کرد :در این طرح یک فرصت یک
ماهه از زمان تحویل در نظر گرفته شده است این
در حالی است که نمایندگان پیشنهاداتی در این
زمینه ارائه داده اند.
قالیباف تصریح کرد :همه شخصیتهای
حقیقی و حقوقی در صورتی که نفت و میعانات
گازی را خریداری کنند ،باید اسناد بانکی و
همچنین ضمانت بانکی الزم را ارائه کنند و باید
تسویه کاالی خریداری شده خود را ظرف یک ماه
انجام دهند.

