عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «جامعه فردا» اعالم کرد

گفتوگو

رفتار اقتصادی دولت باید قابل پیشبینی باشد

س�ایت ثبت س�فارش خودروهای وارداتی ماههاس�ت که بس�ته شده است.
در ابتدا مس�ئوالن س�ازمان توس�عه تجارت دلیل بس�ته ش�دن سایت ثبت
س�فارش خودرو را آمارگیری فصلی و همچنین بارگذاری تعرفههای واردات
خ�ودرو اعلام کردن�د؛ اما پ�س از مدت�ی اعلام کردند ک�ه ب�رای تدوین
س�ازوکار جدی�د در واردات خ�ودرو ای�ن س�ایت به ص�ورت موقت بس�ته
شده است.
این ساز و کار جدید نحوه واردات و ثبت س�فارش تنها به سود دالالن خودرو
تمام ش�د که در ش�وکهای ناگهانی قیم�ت خودروهای لوک�س و وارداتی را
چندبرابر کردند .سکوت سازمان حمایت به عنوان مجری ناظر بر وضعیت بازار
خودروه�ای واردات�ی نیز خی�ال تم�ام واس�طهها و س�ازمانهای مرتبط را
راح�ت کرد ت�ا از فرصت به دس�ت آم�ده نهایت اس�تفاده را بکنن�د .وزارت
صنع�ت و مع�دن ه�م در ای�ن بی�ن تنه�ا طرح�ی را به دول�ت ارس�ال کرد
ک�ه براس�اس آن واردات خ�ودرو من�وط ب�ه اس�تفاده  50درص�دی از ارز
صادرکنندگان باشد.
بعد از مدتها باالخره کمیسیون اقتصادی مجلس واکنش نشان داد و طرفهای

ذیربط را برای پاس�خگویی به مجل�س فراخواند و متعاق�ب آن رئیس کمیته
صنعت مجلس با اش�اره به نشس�ت اخیرش با معاون صنای�ع وزارت صنعت،
معدن و تجارت و رئیس انجمن واردات کنندگان خودرو از باز شدن سایت ثبت
س�فارش خودروهای وارداتی تا دهم دی ماه خبر داد و پس از آن کمیس�یون
زیربنایی دولت سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را  40هزار دالر تعیین
کرد و معاون وزی�ر صنعت ،خبر داد که تکلیف واردات خ�ودرو تا  ۳روز دیگر
تعیین میشود.
در این بین با توجه به صعودی شدن قیمتها در بازار خرید و فروش خودروها
تا رش�د  ٢٥تا ١٥٠میلیون تومانی ناش�ی از بس�ته بودن سایت ثبتوسفارش
خودروهای وارداتی ،جاده مخصوصنشینه ا از رشد قیمتها بینصیب نماندند
و با عرضه قطره چکانی ،قیمت محص�والت خود را باال بردند .این در حالی بود
که ش�ورای رقابت هیچ مجوز جدیدی در این رابطه صادر نکرده است و رئیس
سازمان بازرسی کشور هم آن را بیدلیل عنوان میکند.
گمرک ایران نیز در آخری�ن خبر خود اعالم کرد از ابتدای امس�ال تا 28آذر،
در مجم�وع  58هزار و  637دس�تگاه انواع خ�ودرو به ارزش ی�ک میلیارد و
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 559میلیون دالر وارد کشور شده است؛ این یعنی اینکه بیش از معادل ریالی
همین مبلغ به بهانههای مختلف ،عوارض گمرکی و شمارهگذاری نصیب دولت
کرده است که در یک حساب سرانگشتی میتوان گفت بیش از 7هزار میلیارد
تومان به کام دولت شده است.
ناصر س�راج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه معتقد است :چند
١٠ه�زار خودروی  ١٠٠میلیونی در کش�ور وجود دارد که قیم�ت این خودروها
افزایش بس�یاری یافته ،حال باید دید ،پول این خودروها به جیب چه کسانی
میرود؟ واردات چند هزار خودرو در دست  4تا  5نفر است ،این اخالل در بازار
اقتصادی ایران چه معنایی میتواند داشته باشد؟
دراینمیان،واکنشچندانینسبتبهاینآشفتهبازارازسویبهارستاننشینها
دیدهنشد.محمدرضانجفینمایندهمردمتهراندرکمیسیونصنایعمجلسنیزدر
گفتوگو با «جامعه فردا» معتقد اس�ت که ورود مجلس به این موضوع بسیار
دیرهن�گام بود؛ اما نماین�دگان قاطعانه پیگیر باز ش�دن مجدد س�ایت ثبت
س�فارش خودروهای خارجی هس�تند تا بیش از این به اقتصاد کش�ور لطمه
وارد نشود.
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وزیر نفت:

بنزین و گازوئیل بیشتر از
 2000تومان نمیشود

مهناز اعتدالی
روزنامهنگار

بحث افزایش حاملهای انرژِی در بودجه
 96ب�ا حاش�یههای ف�راوان و تأیی�د و
تکذیبهای مکرر مسئوالن همراه شده،
به نظر ش�ما تأثی�ر آن بر بخ�ش تولید و
صنایع تا چه اندازه میتواند مشکلس�از
باشد؟

معتقدم که اقتصاد ما توان و ظرفیت تحمل شوک
ندارد ،بنزین  1600تومان قدری کمتر یا بیش��تر
یک شوک اقتصادی و اجتماعی وارد میکند .من
معتقدم که دوستان حتما باید توضیح دهند که آثار
تورمی این بنزین و حاملهای انرژی چقدر است و
زیر ای��ن را امضاء کنند و به آنچه میگویند متعهد
شوند ،اگر سازمان برنامه گفت که این آثار تورمی
2/5درصد اس��ت این اطمینان را بدهند که اتفاق
دیگری غیر از این رشد  2/5درصدی نخواهد افتاد.
در بودج�ه س�ال  97ب�ه صورت آش�کار
فق�ط در م�ورد افزایش قیم�ت گازوئیل
صحبت ش�ده؛ اما مس�ئوالن بع�د از آن
ه�ر روز در مصاحبههایش�ان از افزایش
قیم�ت بنزی�ن صحب�ت میکنن�د ک�ه
ت�ا کن�ون س�قف آن  1500اعلام ش�ده
اس�ت ،آیا این در بودجهنویسی به نوعی
تیزهوش�ی دولت نبود که عددی را اعالم
نکردند و االن با هر مس�ئولی که صحبت
میکنیم یک رق�م را مط�رح میکنند تا
یک مقدار از شوک اتفاق کم کنند؟ البته
به تازگی پایگاه اطالعرسانی دولت ،نرخ
بنزین را  1500توم�ان اعالم کرده ،اما این
نرخ در الیحه پیش�نهادی بودجه نیامده
است.

اگر محاس��بات را ب��ه صورت معک��وس در عدد و
رقمهای��ی که در بودج��ه وج��ود دارد بیاوریم به
عدد  1600میرسیم .تصور میکنم عدد 24هزار
میلیارد تومانی که گفته شد اگر محاسبه معکوسی
انجام ش��ود به عدد  1600تومان برسد نه 1500
تومان .البته م��ا این موارد را با ای��ن جزئیات و به
ای��ن دقت نباید بگوییم و س��ازمان برنامه باید آن
را عن��وان و دفاع کند .وقت��ی میگویند این عدد
را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست
میآوری��م و آث��ار تورم��ی آن  2/5درص��د و
م��وارد رک��ودی آن چنی��ن و چنان اس��ت باید
آنه��ا را اثب��ات کنند .یعن��ی من امروز به س��هم
خودم به عنوان نماینده مردم خدمت شما عرض
میکنم که ه��م دولت بداند و مطمئن باش��د که
نمایندگان مجلس به سادگی از این اعداد و ارقام
عبور نخواهند کرد و حتما باید موارد اعالم شده در
بودجه را با روشهای متناسب و معقول اثبات کنند
که آنچ��ه میگوین��د مفروض��ات قاب��ل اعتنا و
اتکاییست؛ در غیر این صورت اجازه عبور به این
اعداد و ارقام را در ح��د امکان از مجلس نخواهند
گرفت.
ماجرای بستهشدن سایت ثبت سفارش
خودروه�ا چ�ه ب�ود؟ چرا مجل�س هیچ
واکنش�ی در این زمینه نشان نداد؟ چون
میدانید که یک عده از این بس�ته شدن
س�ایت ثبت سفارش�ات خیلی استفاده
کردند و قیمتها را باال کشیدند .رسانهها
منتظ�ر بودند ک�ه کمیس�یون اقتصادی
مجلس به داستان ورود کند اما این اتفاق
نیفتاد؟

این انتقاد ش��ما به بن��ده و هم��کاران بنده وارد
اس��ت ،یعنی این ورود باید خیل��ی زودتر انجام
میش��د ،من معتقدم که این حرف راجع به همه
حوزهها مصداق دارد و دس��تکم باید رفتارمان
قابلپیشبینی باشد .در غیر این صورت مطالعات
اقتصادی بیمعنا خواهد ش��د و اساس��ا هر گونه
برنامهریزی اقتصادی بیمعنا میش��ود و ممکن
نیست اقتصاد بیبرنامه داش��ته باشیم که پویا و
ماندگار باشد .اگر یکشبه و بدون هماهنگی اجزاء
مختل��ف یک بخش اقتصادی س��کتهای بزرگ و
عظیم ایجاد کند حتما آثار و تبعات چنین رفتاری
به ش��دت گریبان کش��ور را در همه ابعاد خواهد
گرف��ت ،در رابطه با این مطلب متأس��فانه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ثبت س��فارش این کار را
متوقف کرد که اگر هم به آنها بگویید هزار تا علت
و دلیل میتراشند که ما نبودیم و دیگری بود و من
البته همینجا عرض میکنم که شاید دیرهنگام،
ام��ا هفته پی��ش ما ای��ن کار را کردی��م و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،انجمن خودروس��ازان و
انجمن قطعهسازان را به کمیسیون صنایع معادن
مجلس خواس��تیم .من همین حرفه��ا را آنجا
به طرفه��ای این قضیه ازجمل��ه وزارت صنعت
گفتم .این بس��یار برای کش��ور ما زشت است که
رفتار ما در حوزه اقتصاد قابل پیشبینی نیس��ت.
چگونه است که یکباره صبح از خواب بیدار شویم
و ببینی��م دیگر ثبت س��فارش نمیش��ود؟ آثار

عک�س :وبس�ایت
خودروبانک

جلوگیری از ثبت س��فارش بس��یار زیاد اس��ت و
شاید اگر بخواهیم حساب کنیم از حوصله جلسه
خارج باشد ،اما دستکم میتوان گفت یک تورم
فوقالع��ادهای را ب��ه خودروه��ای خارجی وارد
کرد ،من معتقدم این تورم چیزی ش��بیه ظروف
مرتبطه اس��ت و اگر در یک جا شما تورمی ایجاد
کردید آثار خ��ود را به بخشه��ای دیگر منتقل
میکند .خس��ارتهای مالی فراوان��ی به افرادی
که برای خ��ودرو ثبتنام کرده بودند وارد ش��د،
تمام کسانی که ثبتنام کردند االن ماشین 2016
خریدهاند در صورتی که استحقاق این را نداشتند.
بازار ایران یک میلیون و  600هزار خودرو مصرف
داخل��ی دارد .کل خودروهای وارداتی در بدترین
حال��ت و حداکثر 75هزار مورد اس��ت که چیزی
کمتر از  10درصد است یعنی حدود  7درصد بازار
ما میش��د .خودروهای واردات��ی حداقل چیزی
حدود  60درصد عوارض دریافتی دولت اس��ت.

برقرار بودن ثبت سفارش میتوانست منابع
الزم را فراهم کند تا خودروهای فرسوده از
ناوگان حمل و نقل خارج شوند ،مصرف سوخت
بهینهتر شود ،امنیت جادهای بیشتر شود ،رفاه
مردم بیشتر شود ،ترافیک کمتر شود ،آلودگی
هوا کمتر شود و از طرف دیگر اشتغالی هم برای
خودروسازان ما ایجاد شود .یعنی همانمقدار
که این خودروهای فرسوده خارج میشد تقاضا
برای خودروسازداخلی
به وجود میآمد

ای��ن پول صرف نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل و
خارجکردن خودروهای فرس��وده میشود .وقتی
ای��ن کار را نکردی��د از طرف دیگ��ر منابع خروج
خودروهای فرس��وده را ح��ذف کردید دیگر باید
منتظر چه عواقبی بود؟ برقرار بودن ثبت سفارش
میتوانست منابع الزم را کسب کند تا خودروهای
فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شوند ،مصرف
س��وخت بهینهتر ش��ود ،امنیت جادهای بیشتر
شود ،رفاه مردم بیشتر شود ،ترافیک کمتر شود،
آلودگی هوا کمتر شود و از طرف دیگر اشتغالی هم
برای خودروسازان ما ایجاد شود .یعنی همانمقدار
که این خودروهای فرس��وده خارج میشد تقاضا
برای خودروسازداخلی ایجاد میشد .یعنی ببینید
چنین اتفاقی چه دامنه گستردهای از خسارات را
به همراه دارد.
توجیه دستگاههای مرتبط با بستهشدن
ثبت سفارش خودروها چه بود؟

پاس��خ آش��کاری ندادند .ب��ه نظر بن��ده این کار

زمینهس��ازی برای فساد گس��ترده و حتی فساد
سیس��تماتیک در کشور اس��ت ،پر کردن جیب
عدهای ،پایی��ن آوردن قدرت خری��د پول ،خالی
کردن بیش��تر جیب مردم و ...هم��ه مضرات این
اقدام بود .ام��ا باید دقت کنید ک��ه اینها اتفاقاتی
است که امسال افتاده است ،ما امسال ثبت سفارش
نکردیم و آثار آن را به صورت جدیتر در سال آینده
مشاهده خواهیم کرد .ماشینهایی که در گمرک
است متعلق به ادوار گذشته است ،این سال آینده
آثار و نمود جدی خود را نشان خواهد داد .این است
که میگویی��م چرا ای��ن کار را کردید؛ میگویند
ما نبودیم.
پس چه کسی این کار را انجام داده و سایت
دست چه کسی بوده است؟

مدام به دیگ��ری و دیگری حواله میدهند .در این
جلس��ه معاون وزیر صنعت به نه��اد دیگری احاله
میک��رد ،هرچند از نظر ما هم مس��موع نیس��ت،
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت مسئول و پاسخگوی
این کار است.
در نهایت در آن جلسه مکلف کردیم وزارت صنعت
و معدن و تج��ارت را که تا پایان هفتهای که در آن
هس��تیم ثبت سفارش��ات را انجام ده��د و زمینه
خسارتهایی را که برای مردم ایجاد کردند ،مرتفع
کنند و بتوانند کارها را به روال قانونی تعریف شده
به انجام رسانند.
رئیس مجل�س در افتتاح دو خ�ط تولید
ش�رکت ای�ران خ�ودرو صحبتهایی در
ارتباط ب�ا این کردند ک�ه مجلس حمایت
خود را از خودروسازان به شرط و شروطی
انجام میدهد ک�ه آنها ارتقای محصوالت
داش�ته باش�ند ،اما یک بحث وجود دارد
ک�ه در س�الهای اخی�ر دولت همیش�ه
پشتیبان خودروس�ازان داخلی بوده؛ اما
هیچ ارتقای کیفی و ایمنی در محصوالت
آنها دیده نمیش�ود .تنها مردم هس�تند
که ب�ا ج�ان و م�ال خود ای�ن هزین�ه را
پرداخت میکنند .به نظر ش�ما چه زمانی
این اتف�اق خواه�د افتاد که کمیس�یون
صنایع نظارت جدیتری در این مس�ئله
داشته باشد؟

متأسفانه بحث قیمت درد بزرگیست که خود من
از ناحیه خودروس��ازان احساس میکنم و تحمل
کردهام و چند بار هم تذکر دادهام .به نظرم چارهای
جز رفتن به س��مت تحقیق و تفح��ص از صنعت
خودروسازی برای ما باقی نمانده است.
یعن�ی ام�کان آن وج�ود دارد ک�ه برای
اولینب�ار در ای�ران دو خودروس�از م�ا
که ب�ازار انحص�اری خودرو را در دس�ت
دارن�د م�ورد تحقی�ق و تفح�ص ق�رار
بگیرند؟

باالخره ابزاری غیر از این وج��ود ندارد .من دو بار
تاکنون این مطلب را در مصاحبهها به شرکتهای
تولیدکننده خودرو تذکر دادهام و امروز هم خدمت
ش��ما همین مطلب را میگویم .به هیچوجه قابل
فهم نیست که چند بار افزایش قیمت در یک سال
داشته باش��یم .چه اتفاقی افتاده است؟ اگر چنین
باشد به طور مشخص باید توضیح دهند ،ما آنالیز
ت تمامشده اینها را خواهیم خواست و باید به
قیم 

م��ا بدهند و ما ببینیم این افزای��ش قیمتها آیا از
ی��ک منطق اقتصادی قابل قبول ،مش��روع و قابل
دفاع برخوردار اس��ت؟ یا محص��ول ناکارآمدی و
وضعیت بخش تولی�د را با توجه به بودجه
احیانا فساد در فرآیند تأمین ،تولید و فروش است
و س��هم هر یک از اینها را مش��خص خواهیم کرد.
 97چگونه ارزیابی میکنید؟
راجع به بودجه چی��زی که به نظر
یعنی این بحث افزایش قیمتها که
من میرس��د که خیلی باید به آن
به صورت لجامگسیخته هر از گاهی
خودروسازان به طور
تأکی��د کرد و اهمی��ت داد موضوع
دیده میش��ود و یک چیز خودسری
مشخص باید توضیح
سرفصلهای درآمدی بودجه است
به نظر میرس��د و مردم هم در مقابل
دهند ،ما آنالیز قیمت
که اوال تحققپذیر و واقعی باش��د و
چنین اتفاقات��ی مظل��وم و بیدفاع تمامشده اینها را
در ثانی در ی��ک پارادایم و فضایی
و بیپناه هس��تند ،حتم��ا پدیدهای خواهیم خواست تا
دیده شده باشند که اقتصاد و جامعه
زش��ت و مذموم ،غیرقاب��ل تحمل و ببینیم این افزایش
غیرقابل دفاع اس��ت .لذا ب��ه جد در قیمتها آیا از یک
کشش آن تبعات را در خود ببیند.
رابطه با بحث خودروس��ازها به بحث منطق اقتصادی
س��رفصلهای درآمدی را داش��ته
تحقیق و تفحص فکر میکنم و یکی قابل قبول ،مشروع و
باش��د .به این معنا که اگر در جایی
قابل دفاع برخوردار
افزایش قیمتی دیدیم ،این افزایش
از محورهای تحقیق و تفحص حتما
است؟ یا محصول
قیم��ت به گونهای باش��د ک��ه آثار
بحث قیمت فروشیست که به مردم ناکارآمدی و احیانا
اقتصادی و اجتماعی آن به دقت و با
تحمیل میکنند .من همین جا این فساد در فرآیند تأمین،
مستندات و شواهد و اسناد پشتیبان
را هم عرض میکن��م که اگر توضیح تولید و فروش است،
قابل دفاعی به ما ارائ��ه نکنند حتما و سهم هر یک از اینها
قابل فهم ،بررس��ی و اثبات باش��د.
به س��مت تحقیق و تفحص حرکت را مشخص خواهیم
چون بعضی از این س��رفصلهایی
میکنی��م و ای��ن خیل��ی دی��ر هم کرد .این بحث
که به صورت اجمالی آن را بررسی
افزایش قیمتها که به
و مش��اهده کردی��م میتوانند آثار
نخواهد بود.
صورت لجامگسیخته
وخی��م اقتص��ادی و اجتماعی در
مردم
ک��ه
کنم
ع��رض
قص��د دارم
هرازگاهی دیده
جامعه ب��ه بار بیاورند .م��ن در این
ای��ران ،دول��ت و حاکمیت ب��ا تمام میشود ،چارهای جز
گفتوگ��و ب��ه دلی��ل ابهاماتی که
داش��تههای خود در سنوات گذشته رفتن به سمت تحقیق
از ای��ن خودروس��ازان حمایت کرده و تفحص از صنعت
وج��ود دارد س��عی میکن��م وارد
و ای��ن حمایته��ا موج��ود اس��ت؛ خودروسازی برای ما
مصادیق نش��وم تا دالی��ل کافی از
یعن��ی چی��زی نیس��ت که نباش��د باقی نمیگذارد
سوی مسئوالن برای تمامی موارد
اعالم ش��ده در بودجه  97آش��کار
و م��ا ب��ه ش��رط و ش��روط ب��ه آنها
شود.
بدهی��م .ای��ن حمایته��ا موج��ود
بح�ث دالر 3500تومان�ی در بودج�ه،
دادن جان
اس��ت .ای��ن حمایته��ا را م��ردم ب��ا ِ
و مالش��ان در اختی��ار اینه��ا ق��رار دادن��د ،ام��ا
انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است،
بازخورد متناس��ب با ای��ن حمایتها را در صنعت
فکر میکنید چه تأثیری در بحث تولید و
خ��ودروی کش��ور ندیدیم و این روش��ن اس��ت،
صنعت میتواند داشته باشد؟
یعنی نه در قیم��ت ،نه در کمیت ،ن��ه در کیفیت ب��ه اینه��ا درآمدها ی��ا پ��ول آس��ان میگویند
و ن��ه در تولی��د بهن��گام و در اختیارگ��ذاردن که ب��ه راحت��ی دالر را از زی��ر 3ه��زار تومان به
در زمان وعده داده ش��ده به م��ردم هیچ اصولی را 3500تومان میرس��انند .نتیجه این میشود که
درآمد بیزحمتی به ص��ورت آنی نصیب عدهای
رعایت نکردهاند.
میتوانیم از قول ش�ما این نوید را بدهیم میشود .ش��اید در ظاهر برای تأمین کسریها و
ی باشد
که مجلس به س�مت تحقی�ق و تفحص از کمبودها روش س��هلالوصول و بیزحمت 
و اولین راه حلی باشد که به ذهن هر کس متبادر
خودروسازان میرود؟
من معتقدم ک��ه در مجلس چنین ظرفیتی وجود میش��ود .اینکه در سیس��تم اقتصادی کش��ور و
عنوان کسی که کامال جامعه ما ،چ��ه اتفاقاتی میافت��د بحث مفصلی
دارد و دستکم خو ِد من به
ِ
در ای��ن قضیه فرص��ت دادهام و چند ب��ار هم این است که ممکن است عدهای از تولیدکنندگان و
بحث را مطرح کردم و منتظر پاسخ هم بودم و اگر ارزشآفرینان اقتصادی کشور هم منتفع شوند،
چنین پاس��خی نگیرم حتما به این سمت حرکت اما به نظر میرس��د بخش زیادی حتما آس��یب
میکن��م؛ زیرا متعهد ب��ه انجام این کار هس��تم ،میبینن��د و متض��رر میش��وند .پی��دا ک��ردن
مس��ئله قیمتی که در اختیار مردم قرار میگیرد نقطه اُپتیم��م یکی از جاهاییس��ت ک��ه حتما
بس��یار جای بحث دارد .این قیمت نباید به دلیل دس��تگاههایی مانن��د برنامه و بودجه کش��ور نه
ناکارآم��دی ،فس��اد و ...در تم��ام مراح��ل اعم از به ص��ورت آمرانه بلکه در س��طوح کارشناس��ی
تأمین ،تولید و فروش اتف��اق بیفتد ،نباید قیمت باید انج��ام ده��د و هزین��ه و فایده ای��ن کارها
متورم باشد و نباید هزینه مازادی بر مردم تحمیل را دربی��اورد .گم��ان میکن��م بای��د اج��ازه
شود .خود این آقایان وقتی صحبت میکردند که دهیم برنامه و بودجه مبانی محاسباتی ،تحلیلی
فالن خودرو مخصوص فالن قشر است ،قشری که و اقتص��ادی خود را ارائه کن��د و ازآن دفاع کند تا
از معیشت ضعیفی برخوردار است و جفاست اگر ببینیم با چه منطق��ی این کار را انجام میدهند؟
بخواهند از قِبل ناکارآمدی و فساد در مراحل تأمین اینکه آیا آث��ار آن را در تمام بخشهای اقتصادی
و تولید و فروش هزینهای بر این قشرتحمیل کنند ،دیدهاند؟
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من به سهم خودم هرگز چنین اجازهای نخواهم داد
و حتما از ابزارهای قانونی مجلس ،سئوال ،تذکر،
تحقیق و تفحص استفاده خواهیم کرد.

ایسنا :وزیر نفت گفت :ابهاماتی درباره سخنان
رئیسجمه��ور در زمینه نحوه افزایش قیمت
بنزی��ن و گازوئی��ل مطرح ش��د ،درواقع نظر
رئیسجمهور این است که مجموع قیمت این
دو ف��رآورده از نصف قیمت جهانی آنها بعد از
افزایش بیشتر نخواهد شد.
بیژن نام��دار زنگنه افزود :اگ��ر قیمت بنزین
را یکه��زار تومان و گازوئی��ل را  ۳۰۰تومان
محاسبه کنیم ،قیمت جهانی این دو فرآورده
اکنون باالی چهار هزار تومان اس��ت و منظور
این بود که قیمت مجموع بنزین و گازوئیل در
هر شرایطی و با هر افزایشی بیشتر از دو هزار
تومان نخواهد شد.
او یادآوری کرد :درباره پیش��نهاد وزارت نفت
برای قیمت بنزین و گازوئیل در الیحه بودجه
سال  ۹۷هم ما پیش��نهاد قیمت نمیدهیم و
دول��ت هرزمانی که تصمیم ب��ه اضافه کردن
قیم��ت گرفت ،اعالم میش��ود و هن��وز این
موضوع در مرحلهای نیست که بتوان قیمتی
را برای اطالع مردم اعالم کنیم.
زنگنه که با بخش خب��ری  ۲۰:۳۰تلویزیون
گفتوگو میکرد ،اف��زود :درخصوص مطرح
ش��دن قیمته��ای یکه��زار و  ۵۰۰و ۴۰۰
تومان برای بنزین و گازوئیل در خبرگزاریها
نی��ز این قیمته��ا را من هم ش��نیدهام اما تا
زمانی که دولت اعالم نکرده ،همه چیز را باید
شایعه دانست.
او همچنی��ن گف��ت :درباره می��زان افزایش
قیمت بنزی��ن و گازوئی��ل بیاطالعم و آقای
رئیسجمهور س��قف افزای��ش را اعالم کرده
اس��ت ،البته ما گزینههای مختلفی را مطرح
کردهایم و هر نوعی که تصمیمگیری ش��ود،
آماد ه اجرا هستیم.
تالشها برای مهار آتش چاه رگ سفید
ادامه دارد

اگر در جایی
افزایش قیمتی
دیدیم ،این
افزایش قیمت
به گونهای باشد
که آثار اقتصادی
و اجتماعی
آن به دقت و
با مستندات
و شواهد و
اسناد پشتیبان
قابل فهم،
بررسی و اثبات
باشد .چون
بعضی از این
سرفصلهایی
که به صورت
اجمالی آن
را بررسی و
مشاهده کردیم
میتوانند آثار
وخیم اقتصادی
و اجتماعی در
جامعه به بار
بیاورند

همچنی��ن وزیر نفت از ادام��ه تالشها برای
مهار آتش چاه نفتی رگ سفید خبر داد.
زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع
خبرنگاران درب��اره وضعیت فعلی چاه آتش
گ س��فید گفت :همانطور که قبال
گرفته ر 
اعالم کردیم دو روش برای خاموش کردن این
چاهها وجود دارد یکی از باال و دیگری از پایین
و از عمق زمین است که چاه را مهار میکنند و
به دلیل اینکه اطمینان داشته باشیم روزهای
اول هر دو روش را مدنظر قرار دادیم و عملیات
را از ب��اال آغاز کردیم و ب��رای تمهیدات الزم
دو چ��اه را هم در همان مح��ل حفر کردیم و
احتمال میدهم در یک هفته آینده به نقطه
مدنظر برسیم و در این مدت چندین بار از باال
برای کنترل آتش تالش شد اما این تالشها به
دلیل فشار باالی چاه به نتیجه نرسید .از ابتدا
تأکید ک��ردم که اقدامات باید با ایمنی کامل
انجام شود تا به افراد آسیبی نرسد .این اولین
بار است که یک چاه فوران کرده را از پایین و
از منبع تغذیه چاه کنترل میکنیم.
او در واکن��ش به این پرس��ش که س��ازمان
محیطزیس��ت آلودگ��ی ه��وا را ناش��ی از
بیکیفیتی بنزین و گازوئیل اعالم کرده است،
گفت :ما در شهرهای بزرگ بنزین یورو چهار
عرضه میکنیم و گازوئیل هم بدون گوگرد یا
با گوگرد در حد بسیار پایین عرضه میکنیم
اما خودروهایی که از نقاط مختلف وارد شهر
میش��وند ممکن اس��ت از جاهای مختلف
سوخت زده باش��ند و گازوئیلشان آلودگی
بیشتری داش��ته باشد و بیش��تر آلودگی به
ذرات معلق در هوا برمیگردد.

بودجه  ۱۰۰۰میلیاردی برای
رفع مشکل بازنشستگان
خبرآنالین :وزی��ر تعاون گف��ت :دولت با
اختصاص ردیف بودجه هزار میلیارد تومانی،
تالش میکند تا حدودی مشکالت معیشتی
بازنشستگان را برای سال آینده برطرف کند.
علی ربیعی به ش��کاف موجود میان حقوق
بازنشس��تگان و قدرت خرید آنها اشاره کرد
و اف��زود :درصورت��ی دول��ت میتواند همه
مشکالت معیشتی بازنشستگان را برطرف
کند که ردیف بودج��ه تخصیصی برای این
قش��ر س��االنه  20تا  30هزار میلیارد تومان
باشد.
او ب��ا بیان اینکه دولت در مدت س��ه س��ال
 3ه��زار و  800میلیارد توم��ان برای ترمیم
حقوق بازنشس��تگان به صورت پلکانی و در
قالب طرح متناسبس��ازی اختصاص داده
است ،از کسانی که در این خصوص از تعابیر
تند برای دولت استفاده میکنند ،انتقاد کرد.

