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رهبر انقالب: 
توطئه دشمنان برای تفرقه بین ایران و 

عراق اثری نخواهد کرد
رهبر فرزانه انقاب اس��امی تاکید کردند: دش��منان 
س��عی بر تفرق��ه بین دو ملت ایران و ع��راق دارند اّما 

نتوانسته اند و توطئه  آنان اثری نخواهد کرد.
حس��اب کارب��ری توئیتر عربی دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای نوش��ت، حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی تاکید 
کردند: ایران و عراق دو ملتی هستند که تن ها و دلها و 
جانهایشان به وسیله ایمان بِاهلل و محّبت به اهل بیت و 
حسین بن علی متصل به یک دیگرند؛ روزبه روز هم این 
اتصال زیاد خواهد ش��د. دشمنان سعی بر تفرقه دارند 

اّما نتوانسته اند و توطئه  آنان اثری نخواهد کرد.

 آشوب آفرینی آمریکا رژیم صهیونیستی
 و عربستان مردم را برای پیاده روی اربعین 

مشتاق تر کرده 
عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت: آش��وب آفرینی 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در عراق نه تنها 
م��ردم دنیا را از رفتن به پی��اده روی اربعین منصرف 
نک��رده بلکه آنها را مش��تاق تر کرده اس��ت و مردم به 

صورت جدی تر وارد صحنه شده اند.
آیت اهلل حسن عالمی با اشاره به نا آرامی های اخیر در 
عراق بیان کرد: راهپیمایی باشکوه اربعین، در سال های 
اخیر خیلی جدی، معنادار، موثر و با یک نگرش بسیار 

روشن به آینده جهان اسام برگزار می شود.
وی ادامه داد: قیام امام حس��ین)ع( از روی حق طلبی 
و اج��رای عدال��ت برای همگان بود؛ ح��ال که جریان 
فکری راهپیمایی اربعین فضای فکری را به این سمت 
می ب��رد طبیعی اس��ت که این روند به م��ذاق جریان 

استکبار و صهیونیسم جهانی، خوش نیاید.
وی تاکید کرد: استکبار جهانی و اذناب شان در منطقه 
با رونق اربعین مخالف هستند و همه ابزار خود را به کار 
گرفته اند تا مانع موج عظیم و خروش��ان اربعین شوند؛ 
در این راستا شاهدیم آمریکا و عربستان دالرهای خود 
را ب��کار گرفته و فریب خوردگان و تطمیع ش��دگان را 
وارد صحنه کرده اند و می خواهند با آش��وب در عراق، 

مردم را از رفتن به راهپیمایی اربعین منصرف کنند.
عالمی عنوان کرد: آشوب آفرینی آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربستان در عراق نه تنها مردم دنیا را از رفتن به پیاده 
روی اربعین منصرف نکرده بلکه آنها را مش��تاق تر کرده 
اس��ت و مردم به ص��ورت جدی تر وارد صحنه ش��ده اند؛ 
به خصوص مردم ایران که وقتی دست جریان استکبار رو 

می شود، جدی تر و جانانه تر وارد صحنه می شوند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور ش��د: با توجه 
به اخبار و اطاعات موجود؛ تعداد زائران عتبات عالیات 
از س��ال های قبل بیشتر ش��ده و در روز های آینده نیز 
تعدادش��ان بیشتر می ش��ود. نهضت اربعین تاثیر خود 
را گذاشته چنانچه هرس��اله شاهد حضور مسلمانان و 
غیر مس��لمانان فراوانی از سایر کش��ور های پاکستان، 
افغانستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه و سایر کشورهای 

دیگر به راهپیمایی اربعین هستیم.  میزان

اخبار

با اظهارنظر نابجا ایدز می گیریم
جراید:مدیرعامل شرکت پش��تیبانی امور دام به اتهام 

اخال در نظام توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شد.
به نظر ش��ما کدام یک از گزینه های زیر دلیل اصلی 

بازداشت ایشان است؟
الف( غذای ما را می داد که دام ها بخورند.
ب( غذای دام ها را می داد که ما بخوریم.

ج( خ��ودش تنهای��ی غذای دام ها را م��ی خورد و به 
همکاران نمی داد بخورند و زیر آبش خورد.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
نماینده لردگان: . منش��ا دقیق بیماری ایدز در منطقه 

هنوز روشن نیست.
به نظر شما بیماری ایدز از کدام راه منتقل می شود؟

الف( آب پرتقال تاریخ مصرف گذشته
ب( اظهارنظر نابجا

ج( شفاف سازی افراطی
د( سرنگ آلوده

ریی��س دفت��ر رئیس جمهور: بی س��ابقه ترین س��طح 
ماقات ها در تاریخ ایران را در سفر نیویورک داشتیم.

به نظر ش��ما س��طح کدام یک از ماقات های زیر بی 
سابقه ترین است؟

الف( ماقات رییس دفتر رییس جمهور با مدیر داخلی 
هتل محل اقامت

ب( ماقات ننجون با عمه رهبر کره شمالی
ج( ماقات معاون وزیر نفت جیبوتی با کاردار سفارت 
اس��لوونی در بحرین )آن هم وقت��ی که جیبوتی اصا 

نفت ندارد.(
د( هیچکدام از این ماقات ها بی س��ابقه ترین نیست 
بلکه آن ماقاتی بی س��ابقه اس��ت ک��ه در آن مامور 
امنیتی کاخ س��فید به برادر ظری��ف گفت پاتو از این 

خط بیرون بذاری می زنمت!

ننجون

پیگیری حقوقی جبران خسارت ناشی از نقض برجام توسط آمریکا
معاونت حقوقی رئیس جمهوری از بخش های کان اقتصادی کشور برای ارزیابی 
خس��ارات ناشی از نقض برجام درخواست کرده تا اقدامات حقوقی برای جبران 

آن را تعبیه کنند.
لعیا جنیدی در توضیح پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اخذ خسارات 
ناش��ی از نقض برجام، گفت: جمهوری اسامی ایران موضوع نقض تعهد آمریکا در 
برجام و اعمال تحریم های ظالمانه علی رغم توافق صورت گرفته را در دادگاه بین المللی 
دادگستری الهه طرح کرد و دستور موقتی نیز به نفع ایران صادر شد. معاون حقوقی رئیس 
جمهوری تصریح کرد: با توجه به دستور صادر شده، سازمان حقوقی دولت به دنبال تامین 
خس��ارات ناشی از نقض توافق برجام است.  وی خاطرنش��ان کرد: با وجود اقدامات انجام 
گرفته و در حال انجام، به دنبال راهکار حقوقی و قضایی دیگر نیز هستیم تا خسارات ناشی 

از نقض برجام را ارزیابی و دریافت کنیم.  پایگاه اطالع رسانی دولت

وزارت خارجه راهپیمایی اربعین را ثبت جهانی کند 
س��فیر اسبق ایران در مجارس��تان گفت: وزارت امور خارجه نیز می تواند با این 

شرایط  اربعین را در نزد سازمان های بین المللی ثبت کند.
فرج��ی راد ادامه داد: مس��ئله پیاده روی اربعین باعث افزای��ش وزن ژئوپلیتیکی 
ایران ش��ده و این موضوع فضای سیاسی را برای کشورمان باز کرده و بر قدرت 
آن افزوده اس��ت. اربعین امس��ال نیز با توجه به روال گذش��ته به عرصه سیاسی 
کش��ور کمک ش��ایانی خواهد کرد و تاثیر خود را بر قدرت ایران در منطقه و جهان 
خواهد گذاش��ت. وی افزود: بس��یاری از قدرت های جهانی و منطقه ای نسبت به اربعین 
حس��اس شده اند ولی با ش��رایطی که از چند سال پیش شروع ش��ده و امیدواریم ادامه 
یابد، اربعین حسینی همچون مراسم حج می تواند به یک گردهمایی عظیم مسلمانان و 
همچنین یک مراسم مذهبی بزرگ در جهان تبدیل شده و در برنامه کاری سازمان های 

بین المللی قرار بگیرد.  مهر

دو بیمارستان نیروی زمینی ارتش در خدمت زائران اربعین
رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: دو بیمارستان کامل نیروی زمینی ارتش 

با استعداد ۶۰ تختخواب در مرز های چذابه و خسروی آغاز به کار کرده است.
امیر دکتر ش��هنام بابلی درباره آخرین اقدامات اداره بهداش��ت و درمان نیروی 
زمینی ارتش برای خدمت رس��انی به زائران اربعین حسینی با بیان اینکه، تمام 
تخصص ه��ا اعم از داخلی، عفونی، جراحی، بیهوش��ی، زنان و زایمان و مامایی در 
دو بیمارس��تان نزاجا فعال هس��تند، گفت: پرسنل آقا و خانم اداره بهداشت و درمان 
نزاجا در این بیمارس��تان ها حضور دارند و به مردم خدمت رس��انی می کنند. رئیس اداره 
بهداش��ت و درمان نزاجا افزود: امداد هوایی نیز در دس��تور کار ما قرار دارد تا در صورت 

لزوم، افراد را به صورت هوایی جابجا کنیم.
امیر بابلی گفت: طبق برنامه اولیه قرار اس��ت این دو بیمارس��تان ت��ا ۳۰ مهر به زائران 

اربعین حسینی خدمت رسانی کنند.  میزان

مرکز فرمانده��ی عملیات پدافند هوایی خلیج فارس با حضور 
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبی��اء)ص( آغاز به کار 

کرد.
امیر سرلشکر »س��یدعبدالرحیم موسوی« با حضور در استان 
بوش��هر از یگان های پدافند هوایی ارتش و س��پاه مس��تقر در 

عسلویه و جزیره خارگ بازدید کرد.
ای��ن مرکز متکی بر آخری��ن فن آوری روز، ب��ا قابلیت کنترل 
منطقه ی وس��یع و هدایت مس��تقیم یگان ه��ای پدافندی و 
هوایی ارتش و س��پاه مستقر در س��واحل جنوب کشور ایجاد 

شده است.
در ای��ن مرکز، کارکنان جوان و متخصص پدافندی کش��ور با 
در اختیار داش��تن به روزترین تجهیزات بومی، تمامی تحرکات 
و آمدوش��دهای هوایی در آس��مان خلیج ف��ارس را با دقت و 

ریزبینی رصد، پایش و کنترل می کنند.
امی��ر سرلش��کر موس��وی همچنی��ن از نقاط جدید اس��تقرار 
سامانه های پدافندی ایرانی در نوار ساحلی خلیج فارس بازدید 

و با کارکنان این سامانه ها دیدار و گفتگو کرد.
بازدید از س��امانه های راداری و پدافندی ارتش و س��پاه شامل 
س��امانه های »مطل��ع«، »طب��س«، »تور ام ی��ک«، »تاش«، 
»مرصاد« و »کیهان« مستقر در عسلویه و خارگ، از برنامه های 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در این مناطق بود.
همچنی��ن کارکنان پدافند هوایی ارتش و س��پاه مس��تقر در 
ارتفاعات مش��رف به بندر س��یراف در قالب نیروهای ش��بکه 
یکپارچه پدافند هوایی کش��ور در حضور امیر سرلش��کر سید 
عبدالرحیم موس��وی ب��ه بازنمایی عملیات جنگی موس��وم به 
بازی جنگ پرداختند و در آن بصورت تمرینی ضمن کمک به 

هواپیمای س��انحه دیده به مقابله با هواپیمای متجاوز دشمن 
نیز پرداختند.

امیر سرلش��کر موس��وی فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی کش��ور با حضور در »اسکله تی« جزیره خارگ 
بر عرشه یکی از نفتکش هایی که در حال بارگیری نفت از این 
اسکله بود حاضر شد و در دیدار با کارکنان این نفتکش با بیان 
اینک��ه بدون هیچ تعارف ش��ما را رزمندگان خط مقدم جنگ 
اقتص��ادی می دانیم گفت: همکاری و تفاهم باالیی میان ارتش 
جمهوری اسامی ایران و صنعت نفت وجود داشته و دارد که 

پیشینه آن به دوران دفاع مقدس بازمی گردد.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ارتش جمهوری اس��امی ایران در این 
چه��ل س��ال، از دوران دفاع مقدس تا کن��ون، امنیت هزاران 
نفتکش را تأمین کرده اس��ت اف��زود: کارکنان ارتش و صنعت 
نف��ت هم��واره پیش¬مرگ ملت و کش��ور بوده اند تا ش��ریان 

حیاتی مملکت در جریان باشد.
فرمانده کل ارتش تصریح ک��رد: ما اراده کرده ایم از روزی که 
اهلل اکبر را در کشور فریاد زدیم، امنیت منطقه را هم خودمان 
تأمین کنیم و از ناامن سازی و تنش آفرینی بیگانگان جلوگیری 

کنیم. امروز پرچم مقدس جمهوری اس��امی ایران مقتدرتر و 
پرافتخارتر از همیشه در جای جای کشور برافراشته است.

سرلشکر موسوی با اشاره به اینکه این اقتدار حاصل تاش های 
ایثارگرانه و همراه با دانش، مهارت، روحیه فداکارانه و انضباط 
اس��ت اضافه کرد: همان گونه که در دفاع مقدس هشت س��اله 
دس��ت به دس��ت هم دادیم و موفق شدیم دش��من را بیرون 
برانیم، امروز هم در برابر هرگونه توطئه و تهدید ایستاده ایم و 
ب��ه حول و قوه الهی و با مقاومت فعال در جنگ اقتصادی هم 

پیروز خواهیم شد؛ این وعده خداوند است.
فرمان��ده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کش��ور با 
تأکید بر اینکه ما قصد تعدی و تجاوز به هیچ کش��وری نداریم 
اذعان داشت: آرزوی ما امنیت و ایمنی برای تمامی کشورهای 
منطقه و ملت های مسلمان است و می خواهیم همه در صلح، 

آرامش و رفاه زندگی کنند.
وی گف��ت: ما در هیچ ش��رایطی در براب��ر زورگویان از حقوق 
خودمان س��ر س��وزنی کوتاه نمی آییم و تردی��دی نداریم که 

پیروز خواهیم شد و آن روز دور نیست.
سید محمدجواد موسوی رئیس پایانه نفتی خارک نیز خطاب 
به فرمان��ده کل ارتش گفت: حضور ش��ما در بزرگترین پایانه 
صادرات نفت کشور مایه دلگرمی و قوت قلب و روحیه ما شد. 
ما هم در کنار ش��ما برادران ارتش��ی و سپاهی، نه تنها جنگ 
را بلک��ه مرگ را به بازی می گیری��م و وعده می¬دهیم که تا 
آخر ایس��تاده ایم.در طول این بازدیدها، امیر س��رتیپ علیرضا 
صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر سرلشکر 
موس��وی فرمانده کل ارتش و فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی 

کشور را همراهی کرد.  روابط عمومی ارتش

ربیعی:
 انتقال حسین فریدون

به دانشگاه شهید بهشتی قانونی بود
سخنگوی دولت با اش��اره به ناآرامی های اخیر در کشور عراق 
گف��ت: از هرگونه ناآرامی ها در کش��ورهای همس��ایه نگران و 

متاسف هستیم.
علی ربیعی در نشست هفتگی خود گفت: رخدادهای چند روز 
گذش��ته عراق مایه تأسف اس��ت. دولت و ملت عراق از آگاهی 
کامل برای حل مشکات برخوردار هستند. ما از این ناآرامی ها 

در کشورهای همسایه نگران هستیم.
س��خنگوی دولت تصریح کرد:  راه درست برای رفع مشکات، 

وحدت ملت عراق حول محور مرجعیت است.
ربیع��ی ادامه داد: از م��ردم عراق می خواهیم خویش��تن داری 
بیش��تری به خرج دهند و ب��ه دنبال راه حل های دموکراتیک 
و قانونی برای رس��یدگی به مطالبات و پاس��خ به آن باش��ند. 
ش��هروندان عراق��ی ضم��ن پیگی��ری مطالبات خ��ود باید از 
هوشیاری الزم برای سوء استفاده بدخواهان از اعتراضات خود 
برخوردار باش��ند و به آنها فرصت پیگیری بداندیش��ی آنها را 

ندهند.
وی ب��ا بیان اینکه اطمینان داریم دول��ت و ملت عراق از بلوغ 
و آگاهی کافی برای حل مشکاتش��ان برخوردار هس��تند و به 
خوب��ی از عهده آن برخواهند آمد، گفت:  راه درس��ت غلبه بر 
مش��کات وحدت عراق حول مرجعیت این کش��ور و تکیه بر 

آن است. جمهوری اسامی ایران همانند همیشه آمادگی خود 
را برای ایس��تادن در کنار برادران و خواهران عراقی و هرگونه 
کم��ک به آنها اعام می کند و هیچ ش��کلی از تبلیغات جعلی 
و مس��موم نخواه��د توانس��ت دو ملت ایران و ع��راق را از هم 

جدا کند.
ربیعی  در بخش دیگر از س��خنانش گفت: ما همواره گشایش 
در خارج توس��عه در داخل را به عنوان اس��تراتژی دو س��تونه 
مدنظ��ر قرار دادیم. در این راس��تا مراقب��ت از زندگی روزمره 
م��ردم و افزایش توان تولید داخ��ل جداکردن بودجه جاری از 
نفت گس��ترش فضای اجتماعی و گسترش اش��تغال با توجه 
به ش��رایط تحریم از همه مهم تر توس��عه روستایی و سیاست 
گذاری معطوف به روس��تا برنامه ای بوده که ما در این سال ها 

دنبال کرده ایم.
وی با تشریح اقدامات انجام شده برای برگزاری هر چه باشکوه 
تر مراس��م اربعین حسینی اظهارداش��ت: برای اربعین بخشی 
اش��کاالت در بلیط های هواپیما وجود داش��ت که در دولت و 
حاش��یه دولت صحبت کردیم، وزی��ر راه فعاالنه تاش کرده و 
قیمتها را کنترل می کند تا مش��کلی ایجاد نشود، همین طور 
در وزارت خارجه و وزارت کش��ور بی نظیرتر از س��ال های قبل 

این موضوع را پیگیری می کنند.
ربیعی درب��اره تصمیم دول��ت در حذف درآمده��ای نفتی از 
بودجه جاری کش��ور، گفت: بخش ج��اری بودجه از نفت جدا 
می ش��ود و تمام تاش ما بر این اس��ت که بودجه جاری را از 
منابعی مانند مالیات و س��ایر درآمدهای دولت  جبران کنیم و 

بودجه نفت را برای پروژه های عمرانی استفاده کنیم.

س��خنگوی دولت درباره برنامه دولت در زمین��ه یارانه ها و به 
ویژه یارانه های پنهان هم گفت: این بحث در س��تاد سران سه 
قوه مطرح ش��د و باید تصمیمی اتخ��اذ کنیم که این تصمیم 
وج��وه اقتصادی، اجتماع��ی، زندگی و رفاه م��ردم را باهم در 

نظر داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: ب��ه دلیل متغیرها و ذینفع��ان متعددی که در 
این تصمیم موثر اس��ت هنوز به طور مشخص اتخاذ نشده ولی  
فکر می کنم در مرحله نهایی اس��ت. اما آنچه که مسلم است و 
می توانم بگویم این اس��ت که هرگونه تصمیم درباره یارانه ها، 
یارانه های پنهان و به ویژه موضوع سوخت، هرگونه تصمیمی 
که اتخاذ ش��ود افزایش، ت��وان و رفاه دهک های پایین جامعه 
در نظر گرفته خواهد ش��د. وی همچنین در پاس��خ به سوالی 
درباره بازداش��ت یولیا یوزیک تبعه اه��ل روس گفت: پرونده 
این خانوم  مربوط به معاونت ضد جاسوس��ی نبوده مربوط به 
تخلفات پیرامون ویزای ایش��ان بوده و به سرعت هم رسیدگی 

می شود.
 ربیعی در ادامه در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره الیحه تابعیت 
فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی گفت: این الیحه س��ال ها 
مد نظر بوده است، چند بار برای حل این مشکل خیز برداشته 
شد که نشد. اواسط 1۳94 یکی از مصوبات شورای عالی رفاه در 
مورد کودکان مادر ایرانی بود. در دولت بررسی شد به مجلس 
رفت شورای نگهبان آن را رد کرد مرجع استعام کننده جدید 
به آن اضافه ش��د. من خ��ودم هم در گیر ای��ن پرونده بودم ، 
این موضوع خوش��بختانه حل شد . حدود دوسال پیش حدود 
15۰ هزار کودک با این وضعیت وجود داشته است. این الیحه 

فقط مش��مول زنان داخل ایران نیس��ت و مشمول زنان خارج 
از ایران هم می ش��ود. وی در پاس��خ به پرسش دیگری درباره 
مدرک تحصیلی حس��ین فریدون گف��ت: ادعای چند نماینده 
در این خصوص را دنبال کردم، دو نفرش��ان صحه گذاشتند بر 
سامت روند طی شده؛ من خودم به دقت با آقای دکتر غامی 
و مدیران دانش��گاه صحبت کردم. ایش��ان به عنوان دانشجوی 
دکتری در یکی از دانش��گاه های گیان در دولت قبل پذیرفته 
می ش��ود و انتقال پیدا می کند به دانش��گاه ش��هید بهشتی، 
رئیس قبلی این دانش��گاه که االن رئیس دانش��گاه آزاد است 

بسیار سخت گیر است و جبهه گیری سیاسی ندارد.
وی افزود: انتقال حسین فریدون از دانشگاه گیان به دانشگاه 
شهید بهش��تی کاما قانونی اس��ت. دکتر روحانی بارها گفته 
اند هیچ خط قرمزی برای رس��یدگی به این امور ندارند. هیچ 
کمکی از سوی دولت صورت نگرفته است. برادر دکتر روحانی 
بودن هیچ امتیازی نداش��ته، اجازه بدهید در مورد برعکسش 
اظهار نظر نکنم ایشان مثل همه شهروندان باید رسیدگی های 

قانونی را طی کند.
ربیعی در پاس��خ به سوالی درباره موضوع مطرح شده از سوی 
قاض��ی صلواتی مبنی بر ارتباط همس��رش با یک متهم و نقل 
و انتقال 2 میلیارد تومان اظهار داش��ت: من همسر ندارم. اسم 
کوچ��ک را نیاوردند؟ حتم��ا فرد دیگری را منظورش��ان بوده 
است. شباهت های اس��می گاهی اوقات دردسر ایجاد می کند. 
من از قاضی صلواتی درخواست می کنم توضیحاتی درباره فرد 
مدنظرش��ان بدهند. از طرفی، شوکه هم شدم و با خود گفتم 

همسرم کجا بود؟  تسنیم

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد با توجه 
به حساس��یت ش��دید اجتماعی در مورد قیمت 
بنزی��ن، می توان تغیی��رات قیمت ان��رژی را از 
حامل های��ی ک��ه کم ترین واکن��ش اجتماعی را 

خواهد داشت شروع کرد.
نشس��ت روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسامی 
برای س��اعاتی به صورت غیرعلنی برگزار شد تا 
راهکاری ب��رای حذف یارانه های پنهان و تعیین 

تکلیف یارانه حامل های انرژی یافت شود.
این نشست قرار بود با حضور 5 وزیر برگزار شود 

اما وزرا، معاونان خود را فرستاده بودند.
مرک��ز پژوهش های مجلس در این نشس��ت به 
ارائه گزارش��ی در م��ورد وضعی��ت یارانه پنهان 
پرداخت؛ این مرکز پیش��نهادی نیز برای حذف 
یارانه حامل ه��ای انرژی ب��دون افزایش یکباره 

قیمت بنزین ارائه داد.

معیشت دهک های باال بیش از سایر 
دهک ها به یارانه وابسته است

در گ��زارش مرکز پژوهش ها اعام ش��ده بود: به 
رغم آنکه س��هم دهک اول از یارانه انرژی 5.۰۶ 
درصد بوده و از سایر دهک ها کمتر است، نسبت 
یاران��ه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، 
با 15 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص 
می دهد، به آن معنی که معیش��ت دهک اول به 
نس��بت س��ایر دهک ها به مراتب به یارانه انرژی 

وابستگی بیشتری دارد.
بر این اساس از مجموع 87.۶ میلیون لیتر بنزین 
مصرفی در روز در سال 1۳9۶، سهم خودروهای 
ش��خصی و وانت ه��ا ب��ه ترتی��ب5۳.4 و 18.4 

میلی��ون لیتر در روز اس��ت. ضمن اینکه س��هم 
موتورسیکلت ها نیز 5 میلیون لیتر در روز است. 
در واقع، خودروهای سواری )شامل خودروهای 
ش��خصی، دولتی و تاکس��ی های اینترنتی( فقط 
۶۰ درص��د مصرف بنزین را ب��ه خود اختصاص 
داده اند و سیاس��تگذاری صحی��ح درباره بنزین 

مستلزم توجه به این موضوع است.
این گزارش همچنین نش��ان می دهد در س��ال 
1۳97، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به 
ترتیب برابر ب��ا 19.4، 12.8، 1۳.۶، 1۰.5، ۰.۶ 
اس��ت که با کسر مبلغ 7.۶۶ میلیارد دالر یارانه 
گاز طبیعی س��وخت نیروگاهی با هدف اجتناب 
از احتس��اب مضاعف، در مجموع حدود 49.24 

میلیارد دالر قابل برآورد است.

یارانه پنهان انرژی چیست؟
آنچنان که مرکز پژوهش ها اعام می کند: یارانه 
پنهان انرژی عبارت  است از مابه التفاوت ارزش 
نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس 
قیمت مرج��ع و وجوهی که از مصرف  کنندگان 
دریافت می شود. منظور از یارانه آشکار، وجوهی 
است که دولت به طور واقعی بابت کاهش قیمت 

انرژی پرداخت می کند. 
در روش مرس��وم محاس��به یارانه پنهان فرض 
ش��ده اس��ت کل انرژی مصرف ش��ده در داخل 
کش��ور می تواند در خارج کشور به فروش برسد، 

همچنی��ن در م��ورد حامل هایی مانن��د بنزین 
ک��ه قیمت ه��ای جهانی دارند، می ت��وان قیمت 
ف��وب خلیج ف��ارس را به عن��وان قیمت مرجع 
در نظر گرف��ت، اما در م��ورد حامل هایی مانند 
گاز طبیع��ی و برق که قیم��ت منطقه ای دارند، 
تعیین نرخ مرجع دشوار می شود. نرخ ارز مینای 
تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به ش��دت 
اختاف برانگیز اس��ت و بخش زی��ادی از یارانه 
پنهان که به این روش محاس��به می شود چیزی 
جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیس��ت، بدون آنکه 
در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت 

گرفته باشد.
یافته های مطالعه اخیر بازوی پژوهش��ی مجلس 

نشان می دهد:
- ب��ا توجه به س��هم خان��وار از مجم��وع یارانه 
هیدروکرب��وری در س��الهای 1۳84 ت��ا 1۳95، 
پیش از س��ه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری 
به غیرخانوار اختصاص داش��ته و در واقع انرژی 
ارزان مهم تری��ن روش حمای��ت دولت از بخش 
تولید در ایران اس��ت. لذا هرگونه سیاستگذاری 
درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و 

آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.
- بخش کش��اورزی در سال های 1۳84 تا 1۳95 
کمترین س��هم و و نیروگاه ها بیشترین سهم را از 
یاران��ه هیدروکربوری داش��ته اند. از مجموع یارانه 
هیدروکربورهای مصرف ش��ده در کشور در سال 

1۳95، نیروگاه ها ب��ا ۳۳ درصد، بخش خانگی با 
24 درص��د، بخش صنعت ب��ا 21 درصد و بخش 
حمل ونق��ل ب��ا 15 درص��د به ترتیب بیش��ترین 
س��هم ها را به خود اختص��اص داده اند. در نتیجه، 
اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی باید اول 

نیروگاه های کشور و سپس بخش خانگی باشد.
- س��هم بنزی��ن از مجموع یاران��ه فرآورده های 
نفت��ی، 8 درص��د و س��هم نفت گاز ح��دود ۶8 
درصد اس��ت. بنابراین سیاس��تگذاری در مورد 
بنزین با هدف اص��اح و کاهش یارانه انرژی در 

اولویت های بعدی قرار می گیرد.

تعیین قیمت مرجع، چالش برانگیزترین 
موضوع محاسبه یارانه پنهان

در این گزارش تاکید ش��ده است: تعیین قیمت 
مرجع، چالش برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه 
پنهان است. در مورد حامل هایی مانند بنزین که 
قیمت های جهان��ی دارند، در نظر گرفتن قیمت 
فوب خلیج فارس به عنوان قیمت مرجع )که به 
نوعی همان هزینه فرصت اس��ت( قابل پذیرش 
است؛ اما در مورد حامل هایی مانند گاز طبیعی 
و برق ک��ه قیمت منطقه ای دارن��د، تعیین نرخ 

مرجع دشوار می شود.
بر این اساس، فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این 
اساس استوار اس��ت که کشور ظرفیت صادرات 
کل ان��رژی مصرفی را به خارج از کش��ور دارد، 

مثًا در صورتی که برق در داخل کش��ور مصرف 
نمی شد تماماً به کشورهای اطراف صادر خواهد 
شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل 

تردید است.

اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه اول 
نیروگاه ها و سپس خانگی باشد

در گزارش مرکز پژوهش ها تاکید ش��ده است: با 
توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، 
اولوی��ت سیاس��تگذاری در م��ورد یارانه ضمنی 
باید اوالً در مورد نیروگاه های کش��ور و س��پس 
در بخش خانگی باش��ند. همچنین بیش از س��ه 
چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار 
اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم ترین 
روش حمای��ت دولت از تولید در ایران اس��ت و 
واکن��ش تولیدکنندگان به تغیی��ر قیمت انرژی 
کامًا وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها 
بوده و در ش��رایط کنونی، افزایش قیمت انرژی 
ب��رای تولیدکنن��دگان منجر ب��ه افزایش قیمت 
محصوالت و در صورت نداش��تن امکان افزایش 

قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.
مرکز پژوهش ها همچنین پیش��نهاد داده است: 
با توجه به حساس��یت ش��دید اجتماعی در مورد 
قیمت بنزین، می توان تغیی��رات قیمت انرژی را 
از حامل های��ی ک��ه کمترین واکن��ش اجتماعی 
را خواهد داش��ت ش��روع کرد. این حامل ها باید 
کمترین سهم در مجموع یارانه ها را داشته باشد. 
گاز مایع و نفت س��فید از ای��ن ویژگی برخوردار 
بوده و می توانند در اولویت افزایش قیمت و شروع 

فرایند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.  فارس

با دستور سرلشکر موسوی؛

مرکز فرماندهی عملیات پدافند هوایی خلیج فارس آغاز به کار کرد

وزرای دولت به نشست غیرعلنی بررسی یارانه ها در مجلس نیامدند
جزئیات پیشنهاد حذف یارانه پنهان بدون افزایش قیمت بنزین


