
افزايش نيافتن قيم�ت گازوئيل و بي تأثيري 
كارت س�وخت در كاه�ش مي�زان قاچ�اق 
در ش�رايطي از س�وی وزي�ر نف�ت مط�رح 
ش�ده ك�ه همي�ن س�خنان وي ب�ا نگراني 
و ش�گفتي ف�راوان هم�راه شده اس�ت! 
 از حدود سه هفته پيش موضوع افزايش قيمت 
گازوئيل در برخي رس��انه ها مطرح شد؛ گرچه 
تعدادي از دولتي ها اين موض��وع را رد كردند،  
اما با توجه به س��ابقه ماجراي بنزين و شخص 
وزير نف��ت، هيچگونه اعتمادي ب��ه گفته هاي 
زنگنه وجود ندارد. او روز گذش��ته در پاسخ به 
احتمال افزايش قيمت گازوئيل گفت كه فعاًل 

برنامه اي نداريم. 
اين موضع زنگنه وقتي در كنار مواضعش پيش 
از سهميه بندي بنزين قرار بگيرد، ايجاد نگراني 
مي كند؛ افعالي كه دولتي ها و وزير نفت استفاده 
مي كند، همواره حالت »معكوس« داشته و به 
همين دليل، نگراني از افزايش قيمت گازوئيل 

بيشتر شده است. 
تعارض هاي گفتاري دولت با عمل خود، بحران 
مشروعيت براي پاستور ايجاد كرده است؛ هنوز 
از خاطر مردم نرفته اس��ت كه زنگنه چند روز 

پيش از س��هميه بندي بنزين به دوربين زل زد 
و گفت س��هميه بندي و افزايش قيمت بنزين 
ش��ايعه اس��ت. او اين بار به ص��ورت خفيف تر 

موضوع گازوئيل را اينگونه رد كرد. 
   تناقض قاچاق

 مواض��ع متناقض وزي��ر نفت در قب��ال كارت 
س��وخت همچنان ادامه دارد؛ روزي اين ابزار را 
براي كاهش مصرف بنزين س��تايش مي كند، 
روزي ديگر به آن حمله مي كن��د، وقتي ديگر 
درباره آن مي گويد براي 20 س��ال پيش است، 
ساعتي بعد مي گويد بهترين ابزار براي كاهش 
قاچاق اس��ت و لحظه اي بع��د آن را بي تأثير بر 

قاچاق مي داند. 
وزير نفت هرگاه مي خواهد درباره كارت سوخت 
اظهار نظ��ري كند، به گفته هاي گذش��ته خود 
نظري نمي اندازد تا مبادا دچار تناقض شود. او 
درجديدترين اظهار نظر خود گفته است كارت 
سوخت تأثيري بر كاهش قاچاق بنزين ندارد. 
اين در حالي است كه وي در تاريخ 30 آبان 97 
در تش��ريح اهداف احياي كارت سوخت گفته 
بود براي كاهش قاچاق بنزين كارت سوخت را 

راه اندازي مي كنيم. 

يك سال پس از آن ادعا، حاال آقاي وزير ادعاي 
ديگري دارد، درس��ت در مقابل موضع س��ال 
گذشته خود. چنين چرخش هايي شايد به دليل 
چنگ زدن ژنرال به ميز وزارتي باش��د كه اين 
روزها خطر از دست دادنش بيشتر از گذشته به 

وي نزديك است. 
زنگنه در بخش ديگري از س��خنان خود گفته 
است، راه چاره براي كاهش اندك قاچاق بنزين 
انگيزه هاي قيمتي اس��ت كه البت��ه با توجه به 
وضعيت امروز اقتصاد كشور، چنين اقدامي دور 

از ذهن است. 
  وقتي خود را كنار مي كشيم!

وزير نف��ت به طور كل��ي معتقد اس��ت قاچاق 
ارتباطي به سياس��ت هاي وزارت نفت ندارد و 
ارگان ديگر بايد پاس��خگو باشند و براي فرار از 
پاس��خگويي در باره تبعات عقيم كردن كارت 
سوخت طي س��ال هاي گذشته، نقش اين ابزار 
را ناديده مي گي��رد. جالب اس��ت بدانيد امير 
وكيل زاده، مديرعامل ش��ركت ملي پخش كه 
متولي توزيع س��وخت كشور اس��ت در تاريخ 
30 تير 98 در برنامه گفت و گوي ش��بكه خبر 
به اهميت نقش كارت سوخت در قاچاق اشاره 

و رس��ماً اعالم كرد: »هدف اصلي جلوگيري از 
قاچاق بنزين است؛ همچنين استفاده از كارت 
ش��خصي س��وخت امكان رصد مصرف بنزين 
در خدمت لجس��تيك قاچاق كاال را هم فراهم 
مي كند و استفاده غيرمتعارف از كارت سوخت 

شناسايي مي شود«. 
سيد مجتبي ش��فيعي قائم مقام ستاد مديريت 
حمل و نقل و سوخت كشور هم دو سال پيش 
در تشريح نقش كارت سوخت گفته بود: ميزان 
قاچاق بنزين كشور در سال هاي 84 و 85 و قبل 
از آنكه از طريق مرزها صورت مي گرفت، بسيار 
فاجعه بار و زياد بود؛ علت آن هم اين بود كه ما 
نمي دانستيم دقيقاً چه ميزان بنزين كشور در 
خودروها مصرف مي شود و چه ميزاني از آن در 
قاچاق مي شود اما كارت سوخت توانست ميزان 

قاچاق را كاهش دهد. 
با اين وجود زنگنه همه اظهارات رس��مي خود 
و مدي��ران زيرمجموعه خود و س��اير مديران 
دولت روحاني را رد مي كند و به كل منكر نقش 
مهم كارت س��وخت در كاه��ش قاچاق بنزين 
مي شود. البته اين فرار به جلوها در روزهايي كه 
وي متهم اصلي حيف و ميل منابع كشور است، 
طبيعي به نظر مي رسد، ولي نبايد فراموش كرد 
افزايش شديد مصرف بنزين و رها شدن افسار 
مديريت مصرف، يك مقصر اصلي دارد و آن هم 
ش��خص وزير نفت اس��ت كه با لجاجت، كارت 

سوخت را از بين برد. 
   تکذيب هاي نگران كننده

تكذيب هايي كه زنگنه طي يك سال اخير درباره 
كارت سوخت، افزايش قيمت بنزين و آمارهاي 
خودس��اخته اي كه ارائه داده است، همگي گواه 
روش��ني اس��ت از مديريت خارق العاده اي كه 
هزاران ميليارد تومان به كش��ور آس��يب وارد 
كرده است. وزير نفت بايد تبعات تصميم اشتباه 
و لجاجت خود را در قبال كارت سوخت بپذيرد 
و درباره آن توضيح صريح ارائه دهد و نه با نقض 
مواضع گذش��ته خود، گردش هاي خ��ود را از 
»س��ال« به »س��اعت« تغيير دهد. زنگنه بايد 
پاسخ دهد بر چه اساسي تصميم گرفت كارت 
س��وخت را حذف كند و ماحص��ل اين تصميم 
وي طي سال  هاي گذش��ته به سود چه كساني 
بوده اس��ت؟ دالالن و قاچاقچيان با بستري كه 
زنگنه براي آنها فراهم كرد به ثروت هاي كالني 
دس��ت يافتند و حاال كه مش��خص ش��ده، آن 
تصميم چه اشتباه بزرگي بوده است، وزير نفت 
نمي تواند از مسئوليت خود گريزان باشد. همه 
از وزير نفت پاسخ مي خواهند چه در مجلس و 

چه در دادگاه!
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گزارش »جوان« از تکذيبيه هاي وزارت نفت و دولت كه همگي تأييد مي شود!

گازوئیل هم گران نمی شود! 
زنگنه با تکذيب افزايش قيمت گازوئيل، نگراني بيشتري در جامعه ايجاد كرد!

نيمي از تهراني ها جزو 3 دهك باالي درآمدي هستندبهناز قاسمي
 4 میلیون خانوار در استان تهران يارانه مي گیرند

رئيس س�ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران با بيان اينکه 
78 ميليون نفر يارانه بگير در كش�ور وجود دارد، گفت: 4 ميليون 
و 500 ه�زار خانوار در اس�تان تهران س�اكن هس�تند ك�ه از اين 
تعداد 4 ميليون خانوار يارانه مي گيرند. ب�ه عبارت ديگر نيمي از 
تهراني ها جزو دهك هاي 8، 9 و 10 درآمدي محس�وب مي شوند. 
به گ��زارش »ف��ارس«، نعم��ت اهلل تركي، رئيس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران در نشس��ت خبري با اشاره به رسالت بودجه 
سال 99 اظهار داشت: اين بودجه مطابق با شرايط تحريمي و با رويكرد 

مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال آن در نظر گرفته شده است. 
وي افزود: س��هم اس��تان تهران از ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در 
كشور ۱2۶ هزار فرصت شغلي است كه 5 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي براي سال 99 در نظر گرفته و همين ميزان نيز براي سال جاري 
منظور شده است. تركي با اشاره به ش��ش ويژگي بودجه تصريح كرد: 
ثبات و انضباط مالي، كارآمدسازي بازار ارز، معيشت عمومي، كاهش 
فقر، استمرار تأمين كاالهاي اساسي و دارو، توليد و ايجاد زيرساخت ها 

از ديگر ويژگي هاي بودجه است. 
وي ادامه داد: 80 هزار ميليارد تومان سهم ماليات استان تهران است كه 
49 درصد درآمدهاي اليحه بودجه 99 را در بخش منابع عمومي بودجه 

تشكيل مي دهد و رشد ۱8 درصدي نسبت به سال جاري دارد. 
  رشد 21 درصدي اعتبارات هزينه اي استان تهران

تركي در مورد اعتبارات هزينه اي استان تهران گفت: 944 ميليارد تومان 
سهم اعتبارات هزينه اي استان بوده كه رشد 2۱ درصدي نسبت به سال 
جاري دارد. در مورد اعتبارات طرح هاي عمراني اس��تان نيز در اليحه 
بودجه 99 براي اين بخش هزار و 25 ميليارد تومان در نظر گرفته شد 
همچنين ۶۶ درصد بودجه مصوب عمراني استان رشد كرده است. تركي 
در پاسخ به اين سؤال كه تهراني ها بيشتر جزو كدام دهك هاي درآمدي 
محسوب مي شوند، طبق طرح يارانه بنزين كه وزارت رفاه انجام داد بالغ 
بر 5۱ درصد تهراني ها مشمول يارانه بنزين نشدند، آيا جزو سه دهك 
باالي درآمدي هستند، گفت: بله، اين موضوع قابل تأييد است و نيمي از 
تهراني ها جزو دهك هاي 8، 9 و ۱0 درآمدي محسوب مي شوند. وي در 
پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه سهم استان تهران از ماليات در سال 
جاري چقدر است، گفت: بر اساس آمارهاي هفت ماهه امسال بالغ بر ۶8 
هزار ميليارد تومان ماليات وصول شد كه 48 هزار ميليارد تومان آن با 

سهم 7۶ درصدي مربوط به اين استان است. 
رئيس سازمان مديريت تهران در پاسخ به سؤال ي مبني بر اينكه بودجه 
هر شهروند تهراني در سال جاري چقدر است، عنوان كرد: بودجه سال 
جاري استان 2 هزار ميليارد تومان اس��ت كه مي توان آن را                                         تقسيم بر 
۱3 ميليون نفر كرد كه رقمي حدود ۱50 هزار تومان مي ش��ود. براي 
سال آينده نيز حدود 3 هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه براي استان 
در نظر گرفته شده است. وي در پاس��خ به اين سؤال مبني بر اينكه آيا 
طرح زوج و فرد و ترافيك شهرداري براي رفع آلودگي هوا جواب داد، با 
رد اين موضوع گفت: اين طرح جواب نداد؛ چراكه راهكارهاي ديگري 
نيز مي توان اجرا كرد. فكر مي كنيم راهكارهاي كوتاه مدت نيز در اين 
زمينه وجود دارد كه بتوان باعث كاهش آلودگي شد. متولي اين موضوع 
در ش��هر تهران، شهرداري اس��ت، اما در اس��تان يكي از سازمان هاي 
پيشنهاد دهنده هستيم. در كوتاه مدت موضوع توسعه حمل و نقل درون 
و برون شهري منجر به كاهش اياب و ذهاب و ترافيك مي شود و بيش 
از 3/5 ميليون نفري مي توانند از حمل و نقل عمومي اس��تفاده كنند. 
شهرداري تهران و شوراي شهر در قالب برنامه سوم توسعه شهري برنامه 

داشتند كه تأكيد كرديم اين مباحث در اولويت ها باشد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه براي موضوع حمل و نقل عمومي تهران 
و كاهش آلودگي عنوان ش��د، دولت قبل ۱0 هزار دستگاه اتوبوس به 
شهرداري تهران واگذار كرد، اما دولت كنوني در اين زمينه اقدام نكرده 
است، گفت: اين موضوع را                                         قبول نداريم و فكر مي كنيم در بحث ماليات 
بر ارزش افزوده و ديگر منابع حمل و نقل عمومي مي تواند توسعه يابد. 
سال 97، ۶ هزار ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از ماليات بر ارزش 
افزوده به شهرداري تهران و 3 هزار ميليارد تومان نيز به شهرداري هاي 
حومه پرداخت ش��د. تركي با بيان اينكه 78 ميليون نفر يارانه بگير در 
كشور وجود دارد، گفت: 4 ميليون و 500 هزار خانوار در استان تهران 
ساكن هستند كه از اين تعداد 4 ميليون خانوار يارانه مي گيرند. هنوز 

آماري از طرح معيشت يا يارانه بنزين ارائه نشده است. 
وي با بيان اينكه سرانه جمعيتي شهر تهران نسبت به گذشته كاهش 
داشته است، گفت: نرخ رشد جمعيت شهر تهران به ۱/70 تا ۱/75 درصد 
كاهش يافت و سالي حدود 200 تا 300 هزار نفر مهاجرت معكوس از 
شهر به شهرهاي حومه ثبت مي شود. رئيس سازمان مديريت تهران در 
مورد طرح تشكيل استان تهران جنوبي گفت: اين موضوع درخواست 
نمايندگان است كه البته نياز به كارشناس��ي و بررسي مزايا و معايب 
آن دارد. با آنچه رخ مي دهد، مخالفتي نداريم. كيفيت ارائه خدمات به 
جمعيت مهم است. از سال 42 به اين طرف قزوين و كرج از تهران جدا 

شدند. نكته اولويت دار نحوه خدمات رساني است.

اظهار نگراني سرپرست وزارت جهاد از واردات 
 نمي توانم يك تنه

مقابل تصمیمات وارداتي بايستم!
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي نيز مانند وزير پيشين اين وزارتخانه 
از واردات محصوالت كش�اورزي ابراز نگراني ك�رد و گفت: به عنوان 
مس�ئول توليد نمي توانم يك تنه مقابل تصميمات وارداتي بايستم. 
ناتواني وزراي جهاد كشاورزي در مقابله با واردات كاالهاي مشابه كشاورزي 
به اين دولت يا دولت هاي قبل ارتباطي ندارد؛بلكه موضوعي اس��ت كه از 
همان سال هاي پس از پايان جنگ تحميلي دراين وزارتخانه ريشه دوانده و 
مافيايي كه به راحتي از فيلترهاي اين بخش عبور مي كند. سرپرست وزارت 
جهاد كشاورزي گزينه روحاني براي وزارت است. كسي كه تجربه مديريتي 
بسياري در اين وزارتخانه دارد و به دنبال جوان گرايي و استفاده از ظرفيت 
بيشتر زنان است و معتقد است كه ما آنچه را كه بلد بوديم تا همين اندازه 

بود و بايد فضا را براي نسل جديد آماده كنيم. 
عباس كشاورزي در آغاز نشست خبري روز گذشته اش با خبرنگاران اتمام 
حجت كرد كه سؤاالتشان در مورد گذش��ته نباشد و همه سؤاالت درباره 
حال و آينده ش��ود. وي گفت: فارغ از هر گونه اتفاقات كه براي كشاورزان 
به ويژه گندم كاران افتاده از همه آنها تقاضا مي كنم كه همچنان به كشت 
گندم بپردازند؛ چراكه اين محصول اساس��ي و استراتژيك است و امنيت 

غذايي در گروي توليد اين محصول است. 
سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي همچنين اشاره كرد كه رشد توليد 
امسال محصوالت كشاورزي در شش ماهه نخس��ت افزايش 5 درصدي 
نسبت به مشابه سال قبل داشته و اتفاقات اقليمي از قبيل سيل كه در كشور 
اتفاق افتاد به نفع بخش كشاورزي تمام شد به نحوي كه توليد برنج براي 
اولين بار به علت فراواني آب در مخازن سدها ركورد جديدي را ثبت كرد. 
وي همچنين از همه مسئوالن بخش كشاورزي تقاضا كرد كه هيچ پروژه اي 
را بدون در نظر گرفتن مسئله آب اجرا نكنند يا نظريه پردازي در اين باره 
انجام ندهند. سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه همه 
پروژه ها بايد بر اس��اس برنامه و يك مدل فرايندي باشد، گفت: به تجربه 
ثابت شده كه اقدامات مقطعي كارساز نيس��ت و كشاورزي كار اقتصادي 

است، بنابراين همه جوانب اقتصادي آن بايد در نظر گرفته شود. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود از نهايي شدن الگوي كشت خبر داد و 
گفت: حدود پنج سال است اين طرح مراحل نظرات كارشناسي، اعمال نظر 
محققان و بخش هواشناسي و غيره را گذرانده و تقريباً آماده اجرا است و 

خيلي طول نمي كشد كه اين الگوي كشت اجرايي بشود. 
سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه خودكفايي كشاورزي 
ادامه خواهد يافت،  گفت: در برنامه وزارت جهاد كشاورزي چند محصول 
جديد هم به برنامه خوداتكايي اضافه شده است كه از آن جمله دانه هاي 
روغني، جو و پنبه است. همچنين وزارت جهاد كش��اورزي قرار است به 
توليد در گلخانه ها توجه بيشتري داشته باش��د. اصالح الگوي علوفه هم 
از ضروريات اين بخش است كه با همكاري معاونت امور دام اجرايي براي 
افزايش توليد شير اجرا مي شود كه سه  تا چهار پايلوت هم در كشور انجام 
شده است. وي در بخش��ي از صحبت هاي خود گفت: ش��ايد در گذشته 
ظرفيت هاي خوبي در شيالت ايجاد نش��ده بود كه نمي خواهم خيلي به 
عقب برگردم، اما ظرفيت هاي جديدي در بخش شيالت ايجاد شده است 

كه بايد از اين بخش استفاده بيشتري شود. 
سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود اشاره كرد كه توليد كشاورزان بايد بر اساس تقاضا باشد در حالي كه 
كش��اورزان ما به توليد ادامه مي دهند بدون آنكه توجهي به تقاضاي آن 
داشته باشند و نتيجه آن مي شود كه كشاورزان در سال هاي مختلف در 
برخي محصوالت با مازاد توليد مواجه شده و مجبور مي شوند به قيمت هاي 

پايين تري بفروشند. 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه راهكار همه اينها در اجراي طرح الگوي 
كشت است كه ۱0 سال اس��ت روي ميز دولت جا خش��ك كرده است يا 
آمارهاي وزارت جهاد كش��اورزي كه معموالً با تأخير يك س��اله منتشر 
مي شود كه البته پيش از اين تأخير دو س��اله بود، بنابراين كشاورز هيچ 
اطالعاتي قبل از كاشت ندارد. سرپرس��ت جديد وزارت جهاد كشاورزي 
افزود: س��امانه اي را طراحي كرديم كه مراحل آخرش را براي رصد سطح 
زير كشت انجام مي دهد كه به زودي رونمايي خواهد شد، با راه اندازي اين 

سامانه مشكالت فوق نيز مرتفع خواهد شد. 
    واردات سركوبگر توليد اس�ت و ما نمي توانيم جلوي آن يك 

تنه بايستيم
كشاورز با بيان چند ابهام در بخش كش��اورزي گفت: من نگران وارداتم. 
واردات سركوبگر توليد داخلي است، اما به عنوان مسئول توليد نمي توانم 
در مقابل تصميم هاي وارداتي يك تنه بايستم. مواردي بوده كه بيش از نياز 
يك سال كشور برنج يا شكر وارد شده و اينها همه نگران كننده است و به 
توليد ضربه مي زند. كشاورز در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
برخي متأسفانه كاال را با تكنولوژي اشتباه مي گيرند، ما در زمينه تكنولوژي 
نيازمند مبادله هس��تيم. فرض كنيد ارقام چغندر قند ما ظرفيت 42 تن 
دارد. اگر اين كشاورزي بدون استفاده از رانتي بذر خارجي خوب بخرد و به 
جاي 42 تن، 5۶ تن بردارد به نفع ملي است. مثاًل در بحث سبزي و صيفي 
وابسته هستيم. اگر بذر مناسب وارد كنيم و توليد چند برابري داشته باشيم 
به نفع كشاورزان و منافع ملي است. وي ادامه داد: در حالي كه واردات شكر 
ما ۱/۶ميليون تن بود، با اين تغيير رويه توانستيم واردات را به ۶00 هزار تن 
كاهش دهيم. ما 400 ميليون دالر صرفه جويي ارزي در واردات داشتيم 
در عوض 23 ميليون دالر بذر وارد كرديم كه به هر حال اين نشان مي دهد 

تكنولوژي استفاده از بذر مناسب به نفع كشور بوده است. 
وي همچنين در پاسخ به س��ؤال خبرنگاران توليد گندم را كافي دانست 
و گفت: اگر خريد به اندازه كافي انجام نشده مكانيزم خريد را بايد اصالح 

كنيم وگرنه توليد گندم در حد كافي بوده است. 

مديرعامل شركت 
مس شهيد باهنر   خبر

گفت: در س�ال رو ن�ق توليد و در راس�تاي 
اه�داف تبيين ش�ده از س�وي رهبر معظم 
انقالب در حوزه اقتص�اد مقاومتي و نظر به 
اهميت خود كفايي و استقالل كشور، شركت 
صنايع مس ش�هيد باهنر كرم�ان موفق به 
توليد نهاي�ي لوله ه�اي خاص آلي�اژي در 

مقي�اس م�ورد ني�از كش�ور شده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي صدر تأمين، مجيد 
ضيايي، مدير عامل شركت صنايع مس شهيد 
باهنر گفت: در راس��تاي سياست هاي كالن 
كش��ور و فرمايش��ات مقام معظ��م رهبري و 
اهميت جلوگي��ري از خروج ارز در ش��رايط 
حساس كنوني، اين ش��ركت موفق به توليد 
انواع لوله هاي خاص آلياژي مورد استفاده در 

نيروگاه ها، پااليشگاه ها و صنايع دريايي كشور 
در مقياسي ش��ده كه عماًل نياز كشور از اين 

محصول مرتفع شود. 
ضيائي افزود: با تكيه بر دانش و غيرت همكاران 
سختكوش و سال ها تالش كارشناسان و مديران 
اين مجموعه با همكاري يك شركت هندي، اين 
شركت با افتخار اعالم مي  دارد كه انواع آلياژهاي 
كاپرنيكل، آدمي��رال و آلومينيوم ب��راس را در 

س��ايزهاي مختلف در مقياس مورد نياز كشور 
توليد مي كنيم. 

وي تصريح ك��رد: در اين ش��رايط تحريم ايران 
مي تواند عالوه بر رفع نياز داخل، به عنوان تنها 
عرضه كننده اين محصوالت در منطقه، لوله هاي 
آلياژي خاص را به ديگر كشورها صادر نمايد و 
مي تواند عالوه بر جلوگيري از خروج ارز، براي 

كشور ارز آوري نيز داشته باشد.

ايران از واردات لوله هاي آلياژي مس براي پااليشگاه ها بي نياز شد
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