
در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در حرم امام خمینی)ره(

سید حسن خمینی بر حمایت از دولت و پرهیز از شماتت و عقده گشایی تأکید کرد

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت:
افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است

وزیر نفت با تاکید بر این که برای ساماندهی وضعیت سوخت در کشور راهی 
به جز سهمیه بندی و افزایش قیمت وجود ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت 

سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران در واکنش به نامه اخیر ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
انتقاد آنها از عملکرد وزیر نفت در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: این نامه فرصتی را برای 
ما فراهم کرد تا یکسری از مطالب را برای مردم توضیح دهیم؛ همچنین برخی مطالب 
که در حال انتشار به صورت پچ پچ بود مکتوب شد و ما نیز به طور منظم به آنها پاسخ 
خواهیم داد. وی با تاکید بر این که بیان هر مطلبی مستلزم ارائه ی سند و مدرک مربوطه 
است، خاطر نشان کرد: ما خواهیم گفت که واقعیت چیست و در این مسیر تالش 
می کنیم با زبانی که در مراوداتی که برای صادرات نفت داریم مشکلی برایمان ایجاد نشود، 
تا جایی که می توانیم توضیح دهیم. وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ی 
مطالب عنوان شده از سوی این تعداد نماینده پیگیری قضائی انجام خواهید داد، اظهار 
کرد: مطالبی که در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام بود، اما فعالً بنا داریم تا جواب افکار 
عمومی را بدهیم. زنگنه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اوراق منفعت از سوی 
وزارت نفت، گفت: وزارت نفت از شورای اقتصاد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
مجوزی برای اجرای یکسری از طرح های سرمایه گذاری خود گرفت که رقم آن شش 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر است. قرار است براین اساس یکسری از طرح های نگهداشت 
و تولید در میدان های در حال بهره برداری را با اتکاء به درآمدهای آتی حاصل از افزایش 
تولید، توسعه و بهبود تولید دهیم. وی ادامه داد: این میادین درآمدی باالی ۲۰۰ میلیارد 
دالر خواهند داشت که از این مقدار هفت میلیارد دالر آن باید بازپرداخت شود. در این 
زمینه نخستین قراردادها به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر هفته قبل منعقد شد. 
هدفی که پشت انتشار هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است، جمع آوری پول است و 
قرار است که اصل و فرع این پول از محل درآمدهای حاصله بازپرداخت شود. قراردادهای 
مربوطه تماماً با پیمانکاران ایرانی است و سطح آنها نیز بسیار باالست. به دنبال آن هستیم 
تا هم ارز تولید نفت در داخل کشور، برای صنایع و پیمانکاران داخلی نیز ایجاد اشتغال 
کنیم. وزیر نفت در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن 
نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان نامه های AFTF و پالرمو، خاطر نشان کرد: من 
تاکنون هیچ نامه ای را امضا نکرده ام و این یک دروغی است که عده ای بدون هیچ دلیلی 
بیان کرده اند و با وجود آنکه تکذیب کرده ام، بر آن نیز اصرار می کنند. من اصالً هیچ 
نامه ای درباره پالرمو ، AFTF و CFT ندیده ام که بخواهم آن را امضا کنم این در 
حالی است که برخی معتقدند نامه ۷۲ نماینده در پاسخ به امضای این نامه از سوی من 

بوده است. نامدار زنگنه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره ی وضعیت خودکفایی 
کشور در بنزین، اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها در تولید بنزین خودکفا هستیم، بلکه به 
دلیل فصل تولید مازاد نیز داریم که این میزان تولیدی در حال ذخیره سازی است. امروز 
ما با وجود آنکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هنوز به طور کامل راه اندازی نشده است 
باالی ۳۰ میلیون تولید بنزین داریم. وی همچنین درباره زمان عملیاتی شدن خط لوله 
صلح ۲، گفت: خیلی وقت پیش قراردادهای مربوطه امضا شد اما پاکستانی ها تمایلی به 
اجرای آن ندارند. از طرف ایران خط لوله تا نزدیکی مرز اجرا شده است اما پاکستانی ها 
آمادگی اجرای آن را ندارند و مشکل آنجاست که آنها به صراحت می گویند به دلیل 
فشارهایی که از خارج وارد می شود این آمادگی را ندارند. وزیر نفت اضافه کرد: یکی از 
مطالبی که در نامه ۷۲ نماینده آمده این است که ما عمداً این خط لوله را اجرا نمی کنیم، 
این در حالی است که پاکستانی ها نمی خواهند تعهدات خود را اجرا کنند. همچنین در 
این نامه گفته شده که روس ها قصد انجام این کار را داشته اند، اما ما نگذاشته ایم این در 
حالی است که روس ها هرگز تاکنون اعالم رسمی نداشته اند و تنها اظهار تمایل هایی 
مطرح کردند که ما نیز متقابالً اظهار تمایل بیشتری مطرح کرده ایم. نامدار زنگنه درباره ی 
وضعیت عملیات اجرایی فاز ۲ یادآوران و فرزاد B، اظهار کرد: درباره فاز ۲ یادآوران در 
حال مذاکره با چینی ها بودیم، اما آنها فعالً حاضر به امضای قرارداد در هیچ مذاکره ای 
نیستند. درباره طرح فرزاد B نیز تنها ما به عنوان یک طرف قرارداد آماده اجرای تعهدات 
خود هستیم. وی در بخشی دیگر از صحبت های خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که 
درباره سرنوشت سهمیه بندی سوخت و طرح مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مبنی 
بر این که وزیر نفت در این زمینه رویکرد مخالفی داشته است، پرسید، با تاکید بر این که 
من در این زمینه به هیچ وجه رویکرد مخالفی نداشتم، گفت: روز یکشنبه نمایندگان در 
کمیسیون تلفیق برای چندین سناریوی مختلف درباره ی سهمیه بندی سوخت رأی گیری 
کردند اما هیچکدام رأی نیاوردند.  وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق 
به معنای آن است که بنزین دیگر سهمیه بندی نمی شود، ادامه داد: هنوز نمی دانم که 
چه خواهد شد. زنگنه در پاسخ به این پرسش که اگر سهمیه بندی سوخت اجرایی نشود 
برنامه وزارت نفت برای ساماندهی وضعیت سوخت چیست، تصریح کرد: برای ساماندهی 
سوخت راهی جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. وی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت سوخت تا چه میزان منطقی خواهد بود، اظهار 
کرد: تا میزانی که مردم تحمل کنند. وزیر نفت درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت 
در جامعه نیز، خاطر نشان کرد: بالشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه 
خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبات و دیگری در آثار روانی 

آنکه از نظر بسیاری آثار روانی بسیار مهم تر از عدد و رقم است.
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صفحه 8

 جام ناکامی مربیان بزرگ
جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا؛

صفحه 8

با بزرگ ترین فشار اقتصادی
پس از انقالب روبه رو هستیم

روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام و شهدا:

جزئیات عفو گسترده مجرمان
دادستان تهران مطرح کرد

دادستان تهران در توضیح جزئیات عفو گسترده مجرمان که از سوی 
رئیس قوه قضائیه مطرح شده است، گفت: هر سال به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی عفوهای مناسبتی اعالم می شود، اما امسال به 
خاطر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد عفو 
گسترده تر را داد و استثنائات کمتری برای عفو خواهیم داشت. به گزارش 

ایسنا به نقل از صداوسیما عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست 
با مسئوالن که در موضوع بررسی گرانی ها برگزار شد در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در خصوص بروز برخی فسادها 
در تئاتر و مراسم دیشب جشنواره فجر چه ورودی خواهد کرد؟ افزود: 
اقدام دادستانی در حوزه های فرهنگی ابتدا پیشگیرانه است و ما از تئاتر، 

سینما و مطبوعات و مراسم های فرهنگی و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
انتظار داریم موازین شرعی و قانونی رعایت شود. وی گفت: ما در مواردی 
که موازین قانونی رعایت شود هیچ مداخله ای نمی کنیم، اما در مواردی که 

امنیت حفظ نشود و شاهد اقدام خالف مقررات باشیم ورود می کنیم.

درلواسانچهمیگذرد؟
ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری و کوه خواری همچنان ادامه دارد؟
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صفحه 3

 آمریکا در تشکیل ائتالف جهانی علیه ایران شکست خورده استرشد قیمت تمام شده مسکن در گیرودار مجوزهای بی پایان
 پایگاه خبری لوبالگ:خریدار نهایی مجبور به پرداخت هزینه های معطلی صدور مجوز است

 در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب

  »تاجگردون« بودجه ۹8 را
تشریح کرد

رهبر انقالب در مرقد 
امام خمینی)ره( وگلزار 

شهدا حضور یافتند

وضعیت بنزین، یارانه، 
مالیات، حقوق،  
درآمد نفتی و...

صفحه ۲ صفحه 4

در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیأت 
دولت، حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی 

بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرد.
و  االسالم  جماران، حجت  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
میثاق  تجدید  مراسم  در  المسلمین سید حسن خمینی 
هیأت دولت با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسالمی با اشاره 
به مسیر بسیار خوب تاریخ انقالب، گفت: پیشینیان ما کار 
بسیار بزرگی کردند. انقالب اسالمی یک اتفاق بسیار بزرگ 
در تاریخ ملت های مسلمان و بلکه ملت های جهان بود. ما 
به گذشته خودمان افتخار می کنیم و سرمایه بزرگمان برای 
مسیر آینده را همان روزهای طالیی و درخشان می دانیم که 
ملت در عرصه سرنوشت خودش به رهبری امام کاری بسیار 

بزرگ و ارزشمند کرد.

یادگار امام افزود: اما امروز نسل هایی که بعد از نسل های 
که  قرائتی  البته  و  صالبت  همان  با  باید  آمده اند  گذشته 
مخصوص روزگار خودشان است این بار را به دوش بگیرند. 
امروز اثر رنگ و بوی صحبت امام شهیدان را باید در گفتار و 
کردار خودمان داشته باشیم. درس بزرگی که از امام گرفته ایم 
این است که همه باید به یک آرمان بزرگ که اعتالی نام 

اسالم و کشور عزیزمان است توجه کنیم.
وی با بیان اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب روزهای 
مبارکی است، اظهار داشت: ان شاء اهلل سختی ها و تلخی هایی 
که بر اثر دشمنی های دشمنان و به خصوص دولت بی تدبیر 
و بد عهد آمریکا بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده به لطف 
تالش و همراهی همه مسئولین برطرف شود. برای عبور از 
این سّد بزرگ یکایک مردم ایران باید دست در دست هم 

داشته باشند.
سید حسن خمینی تأکید کرد: ما با تفرق تا اینجا نیامده ایم؛ 
با وحدت به اینجا رسیده ایم. امام بزرگوارمان جمله ای داشتند 
و گفتند رمز پیروزی شما و رمز ادامه نهضت عبارت از اتکای 
به خدا و وحدت کلمه است. هیچ کس نباید دولت را تنها 
بگذارد و در این میدان سخت مبارزه خدای ناکرده احساس 
شماتت یا عقده گشایی را ببیند. ان شاء اهلل روزهای مبارک و 

شیرینی را در چهلمین سال انقالب داشته باشیم.
وی در پایان گفت: از خدای متعال استدعا می کنیم که 
به دولت و کابینه توفیق بیشتر عنایت کند و سایه بلند 
مرتبه رهبر معظم انقالب را بر سر کشور مستدام بدارد؛ 
تا »همه با هم« دست در دست هم این مسیر درخشان 

را ادامه دهیم.

 فرارسیدن ایام دهه فجر 
گرامی باد


