گزارش
مجلس دهم چگونه پدیدآوردندگان آثار هنری
و فکری را بی دفاع کرد

بهارستان
کنکور در دستور کار کمیسیون آموزش ،در پی مأموریت رئیس مجلس

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از حضور وزرای علوم و بهداشت در نشست روز یکشنبه کمیسیون آموزش خبر داد و گفت :دستور کار روز یکشنبه کمیسیون
آموزش در پی مأموریتی که رئیس مجلس به این کمیسیون محول کرد ،بر این اساس و با موضوع تعیین تکلیف کنکور تغییر کرد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل
خانه ملت ،علیرضا منادی با اشاره مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون آموزش ،اظهار کرد :در خصوص برگزاری کنکور کمیسیون آموزش تا کنون نشستهای
تخصصی بسیاری با حضور مسئوالن امر داشته است و نهایتا به این جمع بندی رسیده بود که تصمیم گیری درباره برگزاری کنکور را به ستاد ملی کرونا محول
کند.نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :تصمیم ستاد ملی کرونا و وزارت علوم بر این مبنا بود که با رعایت پروتکلها آزمون
برگزار شود ولی امروز شاهد پیشرفت بیماری کرونا در کشور هستیم و نگرانیها از شیوع این بیماری افزایش یافته است.

بیتوجهی مردم ودولت سببشیوع مجدد کرونا

گروه مجلس -مــوج دوم بیماری
کرونا اینبار با شدت بیشتری خود را
نشان داد تا جایی که میزان قربانیان کرونا در
تیرماه به بیش از  ۵هزار نفر رسیدند ،زمانیکه
که کارد به استخوان برسد فرقی ندارد پزشک
باشی یا پرستار و یا بهیار ،اینجا همه آموخته
و قســم خوردهاند بدون منت بــه خلق خدا
خدمت کنند ،حتی اگر به قیمت تمام شــدن
جانشان تمام شود ،کرونا روی دیگر از صبوری
و بردباری را نشان داد تا جایی که کادر درمانی
خسته از تالشهای شبانه و روزی ،مرگ ۲۰۰
تایی هر روز هموطنان طاقت از صبرشان برد و
امروزه صراحتا اعالم کردند که «کم آوردیم!»
ســوال اینجاســت چرا موج دوم کرونا بسی
سختتر از موج اول بود تا جایی که با ترافیک
اتاقهای آیسییو مواجه شدیم و با آمار ۲۰۰
تایی اعالم میکنیم در کنترل بیماری عقبگرد
داشتیم؟!
به گزارش اقتصادســرآمد ،موج دوم بیماری
کرونا اینبار با شدت بیشتری خود را نشان داد؛
تا جایی که میزان قربانیان کرونا در تیرماه به
بیش از  ۵هزار نفر رسیدند .اما چه شد که این
موج کنترل نشد؟
افزایش  ۲۰۰نفری قربانیان و هشدارهای پیدر
پی مسئوالن همه و همه نشان از وخیم بودن
اوضاع میداد ،دکتر ایرج حریرچی معاون کل
وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه با ریختن
ترس مردم و برگزاری عزا و عروسی ،دورهمی
و ...در خرداد ماه ،افزایش آمار مرگ و میر کرونا
در تیر ماه را مشــاهده کردیم ،درباره واکسن
این بیماری آب پاکی را روی دســت همگی

ریخت و تاکید کرد :اینکه می گوییم  ۱۸ماهه
یا  ۲۴ماهه ممکن است به واکسن کرونا دست
مییابیم یک شاهکار خواهد بود؛ این در حالی
اســت که بعد از چند دهه درگیری با ویروس
ایدز و همچنین ماالریا ،اما هنوز واکســن این
بیماریها کشف نشده است.
فاطمــه محمد بیگــی عضو هیئت رئیســه
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد
خیز مجدد بیمــاری کرونا میگویــد :کرونا
ویروس بیماری نوپدیــدی که مرتب در حال
تغییر رفتار است و متاســفانه سخت کشور را
در بر گرفته و شــاهد قربانی شدن بسیاری از
هموطنان با شــیوع این بیماری هستیم ،این
تغییر رفتار منجر به عدم کنترل بیماری توسط
دانشمندان و پزشکان شده است.
نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس

ب افراد
گالیه نمایندگان از نحوه انتخا 
درکمیسیونهابهحقاست
نایــب رئیــس
کمیســیون برنامه
و بودجــه گفت :بــه بعضی
از همــکاران کــه اظهاراتی
درخصــوص کمیســیو نها
دارند حق میدهم؛ آن هم از
این جهت که شــیوه انتخاب
اعضای کمیســیون بــه این
صورت برای اولیــن بار اتفاق
میافتاد ،ناراضی بودند.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقل از خانه ملت ،حجت السالم
محمدرضــا میرتــاج الدینی
درباره انتقاداتی که این روزها
از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی وارد میشود و اینکه برخی از
آنها از نحوه گزینش افراد برای کمیســیونهای تخصصی شکایت دارند ،گفت :قضاوت
و ازریابی درباره عملکرد هیات رئیســه مجلس در حال حاضر زود است ،نمیشود به این
سرعت درباره عمکلرد آنان تصمیمگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد :تجربه من در دورههای مختلف مجلس
میگوید هیأت رئیسه بیش از یکســال باید کار کند تا بتوان درباره عملکردشان صحبت
کرد که چقدر موفق و چقدر ناموفق بوده است.
وی ادامه داد :به بعضی از همــکاران که اظهاراتی در خصوص کمیســیونها دارند حق
میدهم؛ آن هم از این جهت که شــیوه انتخاب اعضای کمیســیون به این صورت انتقاد
داشتند که این هم برای اولین بار بود.
نماینده تبریز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :آئیننامه جدید
میگوید نمایندگان برای حضور در کمیســیونها باید امتیازبندی شوند و شاخصهایی
همچون تحصیالت ،سوابق اجرایی ،حضور در سایر مدیریتهای کشور بسیار مهم و دارای
امتیاز است.
وی ادامه داد :اگر فردی تحصیالتش متناسب با تخصصی در کمیسیون بود و امتیاز کامل
را داشت که به آنجا میرود اما اگر متناسب نبود نصف امتیاز را دارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد:این حساسیت در مورد کمیسیونهایی
مانند امنیت ملی و سیاست خارجی ،برنامه و بودجه و انرژی که بیشترین تعداد داوطلب را
داشت بیشتر بود بنابراین افراد در این کمیسیونها با امتیازبندی انتخاب شدند.
وی گفت :امتیازدهی به افراد از سوی هیأت رئیسه و شعبهها صورت گرفت .آنجا بررسی
میشد آیا مدرک تحصیلی ،سوابق اجرایی و غیره شاخصهای مهم متناسب حضور افراد
در کمیسیونها است یا خیر ،اگر اختالفی هم پیش میآمد ،رأیگیری میکردند.
میرتاج الدینی ادامه داد :به طور مثال داشتن ســابقه استانداری برای کمیسیون شوراها
امتیاز داشت و یا سایر شاخصهایی که به کمیسیونهای اقتصادی و امنیت ملی مرتبط
میشد از حائز اهمیت برخوردار بود و همه اینها هم رعایت میشد.
وی خاطرنشان کرد :به دلیل اینکه شیوه انتخاب افراد برای کمیسیونها طبق آئیننامه
برای اولین بار اینگونه صورت گرفت ،احتمال خطا در آن وجود دارد و ممکن است برخی
از افرادی که به حد خودشان نرسیدند ،اعتراض کنند که این حق را هم دارند.

شورای اسالمی با ابراز تاسف از کنترل نشدن
بیماری تاکید میکند :بعد از پنج ماه مبارزه با
ویروس کرونا امروزه شاهده خستگی مردم و
مسئوالن بودیم در این بین پیش بینیهایی
که در مورد این ویــروس از طرف متخصصان
سالمت شده درســت از آب نیامده و منجر به
شدت یافتن این بیماری در چند روز اخیر شد .
اسفند و فرودین ماه فرصت طالیی برای کنترل
بیماری بود که توسط دولت نادیده گرفته شد
چه در مبحث قرنطینه چه در راستای کنترل و
ارائه خدمات و همه این عوامل دلیلی بر شدت
یافتن این بیماری شد.
به گزارش خانه ملت ،در ادامه سید محمد پاک
مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی در مورد شیوع مجدد
بیماری کرونا میگوید :حساســیت که اوایل
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خانه ملت

نمایندگان مجلس درباره عوامل ظهور موج دوم کووید19چه گفتند؟

اجرای قانون ثبت اختراعــات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
مصوب بهمن ماه ســال  ۸۶پس از تمدید چندین ساله از سوی
نمایندگان مجلس دهم در سال  ۹۶متوقف شــد و به امید ارائه
الیحه ای بهتر از سوی دولت دیگر دیگر تمدید نشد ،در این سالها
نبودیک قانون کارآمد خسارات زیادی را به اهالی فرهنگ و هنر
وارد کرده بود تــا اینکه الیحه حمایــت از مالکیت فکری در تیر
۱۳۹۸در مجلس اعالم وصول شد؛ این الیحه با هدف حمایت از
حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و هنری همزمان در کمیسیون
حقوقی وقضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و بخشی از آن
در کمیســیون فرهنگی مجلس دهم به عنوان کمیسیون فرعی
مورد بررسیقرار گرفته بود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مجلس دهم با عدم تمدید قانون حمایت
از مالکیت فکری و معنــوی پیش از جایگزینــی قانونی جدید
پدیدآوردندگان آثار هنری و فکری و هنرمندان را بی دفاع از حفظ
حق خود و دستگاه قضا را ناتوان از احقاق حق آنان کرد؛ هر چند
برخی نمایندگان در آن دوره تالش بسیاری برای تصویب قانون
جدیدی در این حوزه کردند ،اما در عمل بدون تصویب این قانون
که به صحن ارجاع شده بود مجلس دهم پایان یافت.
اجرای قانون ثبت اختراعــات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
مصوب بهمن ماه ســال  ۸۶پس از تمدید چندین ساله از سوی
نمایندگان مجلس دهم در سال  ۹۶متوقف شــد و به امید ارائه
الیحه ای بهتر از سوی دولت دیگر دیگر تمدید نشد ،در این سالها
نبود یک قانون کارآمد خسارات زیادی را به اهالی فرهنگ و هنر
وارد کرده بود تــا اینکه الیحه حمایــت از مالکیت فکری در تیر
 ۱۳۹۸در مجلس اعالم وصول شد؛ این الیحه با هدف حمایت از
حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و هنری همزمان در کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیســیون اصلی و بخشی از
آن در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به عنوان کمیسیون فرعی
مورد بررســی قرار گرفته بود؛ بررســی این الیحه در کمیسیون
فرهنگی در مهرماه سال  ۹۸و در کمیســیوت حقوقی و قضایی
مجلس در آبان  ۹۸به اتمام رســید ،اما بررسی و تصویب آن در
صحن علنی در واپســین روزهای مجلس دهم دستخوش خانه
تکانی بهارستانی ها قرار گرفت و زمانی به بررسی و تصویب آن در
مجلس دهم اختصاص داده نشد.
حســن نوروزی نماینده مجلس یازدهم که در مجلس دهم در
کسوت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت می
کرد و یکی از نمایندگانی است که به دنبال به نتیجه رسیدن این
الیحه بود ،در این باره و امکان به نتیجه رسیدن این الیحه گفت:
بررسی این الیحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به
اتمام رسیده بود ،به صحن مجلس ارجاع داده شد اما زمانی برای
بررسی آن اختصاص داده نشد.
وی افزود :حکایت بررسی و تصویب این الیحه در مجلس جدید
حکایت روز از نو و روزی از نو خواهد بود ،چرا که باید از نمایندگان
امضا جمع کنیم تا ایــن الیحه را در مجلــس یازدهم به بحث و
بررســی بگذاریم ،در واقع این الیحه باید بار دیگر در کمیسیون
بررسی شود و سپس به صحن مجلس برود و روند عادی خود را
طی کند.
با توجه به اظهارات نوروزی بی قانونی در این حوزه تا زمان تصویب
قانونی جدید ادامه خواهد داشت و آن چه صرفا میتواند در میان
راهروهای محکمه دستی از خســارت دیدگان این حوزه بگیرد
فقط یک قانون کارآمد است.
در همان زمان بررســی این الیحه در مجلس دهم یحیی کمالی
پور نائب رییس وقت کمیسســون حقوقی و قصایی مجلس دهم
به ایســنا گفته بود :قانون مالکیت فکری و معنوی پیشین حتی
در زمان وجود نیز کارایی الزم را نداشت ،میطلبید که ما در این
حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم .به نظر
نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته
باشیم ،ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریعتر هم
قانون جامع و شــاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون
شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین
کند و هم در کنار آن اگر شــخصی در این مــدت به دلیل خالء
قانونی در این حوزه متضرر شده باشــد بتواند طرح دعوا کند و
نهایتا به حقوق خود برسد.
وی همچنین بیان کرده بود :اگر ما آن قانون گذشــته را تمدید
میکردیم شاید اراده اصالح و تصویب قانون جدید کمتر میشد؛
از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکالت داشت که نبودش
بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا
آن قانون گذشته با آن همه مشکالت تمدید و اجرایی شود.
علی رغم تمــام پیگیریها و تالش کمیســیون حقوقی و قضایی
و کمیســیون فرهنگی در مجلس دهم امروز این الیحه باید در
بهارستان کار خود را از خانه اول آغاز کند؛ آن هم در صورتی که
نمایندگان مجلس یازدم مطرح شدن چنین الیحه ای را ضروری
بدانند.
اما واقعا تمدید نکردن قانون پیشــین تا به نتیجه رسیدن قانونی
جدید امری الزم بود که بی قانونی را به وجود قانونی هر چند ناقص
ترجیح دادیم؟ نبود قانون در این زمینه می تواند درسی باشد برای
مجلس یازدهم که از تکرار این روند خودداری کند و در عین حال
هشیاری هیات رییســه را می طلبد که قانونی که چندین سال
توسط نمایندگان در کمیسیون چکش کاری می شود را تعیین
تکلیف کنند.ایسنا
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نســبت به ویروس کرونا وجود داشت کاهش
پیدا کرده اســت که این بیتوجهی بخشــی
مربوط به دولت قسمتی مربوط مردم است در
این میان تغییر رفتار ویــروس در خیز مجدد
بیماری کم بیتاثیر نبوده است ،مردم ،دولت و
تغییر رفتار ویروس سه قطعه پازلی هستند که
آمار مرگ و میر این بیماری به تازگی افزایش
دادهاند.
داشــتن اطالعات نادرســت و ناقص کنترل
بیماری را ســختتر از ابتدای شیوع آن کرد
در این میان جای خالی مدیریت درســت در
مدیریت بحران در مواقع اضطراری منجر شد تا
کنترل بیماری از دست مردم و مسئوالن خارج
شــود .خدماتی که میتوانست هزینه کنترل
بیماری را کاهش دهد ،امروزه چند برابر هزینه
مالی بر روی دوش دولت گذاشته است.
در این راســتا نماینده مردم بجنــورد ،مانه و
ســملقان ،راز و جرگالن و گرمه و جاجرم در
مجلس یازدهم تاکیــد میکند :تصوری که از
ویروس کرونا در گذشــته داشتیم با عملکرد
جدید آن درست از آب در نیامد به فرض مثال
در گذشــته متصور بودیم که ایــن ویروس با
کــودکان کاری ندارد و خاص افراد مســن و
میانسال اســت؛ اما امروزه شــاهد قربانیان
کوچک این ویروس ناشــناخته هــم بودیم،
کووید  ۱۹ســن و ســال ،عدد و رقم برایش
ناشناخته است ،مبنا را بر این گذاشتیم که گرما
عاملی بر نابودی بیماری است اما امروزه شاهد
اوج گیری آن در چله تابستان در استانهای
گرمسیر مثل خوزستان ،هرمزگان و شهرهای
جنوبی هستیم.

اعالموصولبستهتأمینمسکن
درصحنعلنی؛یکشنبه
یک عضو کمیسیون
عمــران مجلــس
شــورای اســامی بیان کرد:
ســود  ۱۳درصدی برای وام
ودیعه مستاجران زیاد است و
باید این سود به صورت پلکانی
در نظر گرفتهشود.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقــل از ایلنا ،اقبال شــاکری
درباره ســود  ۱۳درصدی وام
ودیعه مســکن که این روزها
برای مستاجران در نظر گرفته
شده است ،گفت :جزئیاتی از
اینکه چرا سود وام ودیعه را
 ۱۳درصد تعیین کردهاند ،برای ما هم روشن نیست ،در کمیسیون عمران علت تعیین این
درصد مطرح نشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سود وام ودیعه مسکن
باید کمتر از  ۱۳درصد باشد ،گفت :این  ۱۳درصد ماهی ،حدودا ً یک درصد میشود اگر ۵۰
میلیون به هر مستاجری داده شود ،باید حدود ماهی  ۵۵۰هزار تومان سود بدهد و یکسال
بعد هم اصل پول را برگرداند.
وی ادامه داد :معتقدم وزارت راه و شهرسازی باید سود این وام را پلکانی در نظر میگرفت
یعنی اگر قابلیت شناسایی اقشار وجود داشت برای عدهای باید آن را  ۴الی  ۵درصد نظر
میگرفتند و برای عدهای هم شاید کمتر از این درصد لحاظ میکردند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه شناسایی افراد برای درصدبندی
وام دریافتی کار آسانی است و آنچنان پیچیدگی ندارد ،عنوان کرد :میتوان از روی منطقه
شهری یعنی محلهای که خانه در آن قرار دارد ،میزان اجاره بهایی که فرد پرداخت میکند
را با اطالعاتی که در سامانه ثبت شده است با میزان سود دریافتی تنظیم و به صورت پلکانی
دربیاوریم تا این سود  ۱۳درصدی لحاظ نشود.
وی خاطرنشان کرد :اگر وام ودیعه مسکن قرضالحسنه میشــد ،برای آنان که نیازمند
واقعی این وام هستند ،بسیار فرصت مناسبی میشد.
شاکری با تاکید بر این که سود  ۱۳درصدی وام ودیعه مسکن بسیار باال است ،اظهار داشت:
امروز افرادی هستند که  ۲میلیون حقوق میگیرند و  ۵۵۰هزار تومان هم برای پرداخت
سود بسیار باالست و تقریبا یک چهارم حقوقشان میشــود و همین هم تحملش بسیار
سنگین است از این رو باید سود این وام پلکانی شود.
وی ادامه داد :شاید گفته شود اگر سود پلکانی شود عدهای سو استفاده کنند؛ بله بار اول
ممکن اســت عدهای به ناحق بگیرند ،چه کاری کنیم؛ از هیچی بهتر اســت ،در عوض ما
یکسال فرصت داریم و میتوانیم روی ســامانه کار کنیم و از سال بعدش به افراد نیازمند
باین وام را دهیم.
این نماینده مجلس شــورای اســامی گفت :ما آنقدر مسلط هســتیم ،نیروهای قوی و
ارزشمند داریم که توانستند ماهواره را در جو زمین قرار دهند ،موشکی ساختند که  ۳هزار
و  ۵۰۰متر آنطرفتر نقطه میزند حاال در ساختن یک سامانه ماندیم ،امیدوارم هرچه زودتر
بتوانیم این کار را انجام دهیم.

مجلس در حال اقدام اساسی
برای تهیه مسکن جوانان است
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس با انتقاد
از وضعیت مســکن گفــت :مجلس در حــال اقدام
اساسی برای تهیه مســکن جوانان است .به گزارش
اقتصادســرآمد ،ولی اســماعیلی در صفحه شخصی
خود در توییتر نوشــت«:با افزایش سرسامآور قیمت
مسکن و اجارهبها ،تقریبا داشتن خانه ،تبدیل به یک
رویا شده اســت .مجلس در حال اقدام اساسی برای
تهیه مسکن جوانان است .پیگیر پرداخت حق مسکن
 ۳۰۰هزار تومانی کارگران نیز هستیم؛ حداقل انتظار
از دولت در وضعیت فعلی پرداخت هر چه سریعتر حق
مسکن است!»
زیان مردم از تداوم رقابت بانکها
با تولیدکنندگان مسکن
رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت :در شرایط
کنونی وضعیت به گونه ای شــده کــه بانک ها عمال
در حال رقابت با تولیدکننــدگان و بخش خصوصی
هستند و این رویکرد قطعا تبعات بســیاری را برای
بخش اقتصادی و تولید کشور به دنبال دارد .به گزارش
اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت ،محمدرضا رضایی
کوچی  ،با اشاره به اظهارات مســئوالن وزارت راه و
شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه های خالی از
سکنه در مالکیت بانک ها قرار دارد ،گفت :متأسفانه
یکی از عوامل بــروز تنش و افزایش قیمــت در بازار
مسکن ،فعالیت بانک ها در عرصه ساخت و ساز و خرید
و فروش مسکن است و عمال این مسئله نظام عرضه و
تقاضا را دچار خلل کرده اســت.نماینده مردم جهرم
درمجلس شورای اسالمی ادامه داد :مجلس بارها اعالم
کرده که با بنگاه داری بانک ها کامال مخالف است و این
استراتژی نظام بانکداری کامال به ضرر اقتصاد کشور
اســت ،از این رو بانک مرکزی باید از ورود بانک ها به
حوزه بنگاه داری باید جلوگیری کند.
نظارت بر رفتار نمایندگان در خود مجلس
تقویت شود
یک فعال سیاســی گفت :درست است که می گوییم
نظارت بر رفتــار نمایندگان بایــد افزایش پیدا کند،
اما این اتفاق را بایــد در خود مجلس تقویت کنیم .به
گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایســنا ،ابراهیم نکو
درباره صحبــت اخیر دبیر شــورای نگهبان مبنی بر
ضرورت نظارت این شورا بر مجلس شورای اسالمی،
اظهار کرد :این موضوع که شورایی مثل شورای نگهبان
بیاید و به مجلس بگوید قانونی تصویب کنید که ما بر
رفتار نمایندگان نظارت داشته باشیم یک اتفاق جدید
در عرصه سیاسی است و به نوعی قدرت و شأن مجلس
را زیر سوال بردن است .وی ادامه داد :مجلس بر رفتار
نمایندگان نظارت می کند و هیاتی جهت پیشبرد این
امر تشکیل شده است .درست اســت که می گوییم
نظارت بر رفتار نمایندگان باید افزایش پیدا کند ،اما
این اتفاق را باید در خود مجلس تقویت کنیم.
درآمدزایی باال با جلوگیری از سوختن
گازهای همراه نفت
عضو هیات رئیسه کمیســیون انرژی مجلس گفت:
تبدیل فلر به محصوالت مختلــف نیاز به منابع مالی
دارد لذا الزم اســت مشــوقهایی در اختیار بخش
خصوصی قرار گیرند تا تبدیــل گازهای همراه نفت
به محصوالت مختلف امکانپذیر شــود .به گزارش
اقتصادســرآمد به نقل از خانه ملت ،هادی بیگینژاد
 ،برضــرورت جمــعآوری و بازیافت گازهــای فلر
پاالیشــگاهها تاکید کرد و گفت :به نظر نمیرســد
وزارت نفت توانسته باشد طبق برنامه ششم هر ساله،
سوختن گازهای فلر را  20درصد کاهش دهد چراکه
طبق شواهد این گاز به مقدار قابلمالحظهای در حال
سوختن است.
پیگیری مجلس برای ایجاد ثبات در بازارها
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ،بر لــزوم ایجاد
ثبات در بازار تاکید کرد .به گزارش اقتصادســرآمد
به نقل از خانه ملت ،محمد صفائی با انتقاد از افزایش
افسارگســیخته قیمت کاالهای اساسی ،گفت :باید
عنوان کرد که برخی اقدامات دولت به افزایش قیمتها
دامن میزند و این مسئلهای ثابت شده است چراکه
بانکهای دولتی در افزایش نرخ ارز ،کاهش ارزش پول
ملی و افزایش قیمت زمین و مسکن بسیار نقش موثر
و تاثیرگذاری را به صورت منفی ایفا میکنند.نماینده
مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه عرضه به بازار داخلی کم شده و بیشتر تاکید
بر صادرات است به همین نسبت قیمتها باال میرود،
افزود؛ تعداد شــرکتهای تاثیرگذار بر بازار همچون
بازار مسکن بسیار انگشت شمار هستند بنابراین بسیار
راحت قابل مدیریت هستند اما به دلیل عدم مدیریت،
قیمتها افسارگسیخته باال میرود.

