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قالیباف: 
 دولت باید با جلب مشارکت مردم

سهمیه بندی را اجرا می کرد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: به نظر 
می رس��د دول��ت به س��خن گفتن و همدل��ی با مردم 
اعتق��ادی ن��دارد و تصمیمات مهم کش��ور را با مردم 
در می��ان نمی گذارد. محمدباق��ر قالیباف عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام تاکید ک��رد: رئیس جمهور 
در هفت��ه منتهی به این اتف��اق اجرائی پر اهمیت که 
بار روان��ی و اقتصادی برای مردم دارد، به جای زمینه 
سازی برای آرامش مردم و همراه نمودن آنها، کمپین 
سیاس��ی و انتخاباتی خود را در سفرهای استانی کلید 
می زند. وی با بیان اینکه جامعه احس��اس محرومیت 
نس��بی دارد توضیح داد: مردم احس��اس می کنند به 
میزان ظرفیت ها و اس��تعدادهای کشور از مزایا بهره 
من��د نمی ش��وند. در حالی که گفته می ش��ود ما به 
منابع جدید نفتی دست یافتیم، مردم نمی پذیرند که 
چند روز بعد قیمت بنزین باال برود. مردم نگران آینده 
خود هس��تند. ما باید با جلب مشارکت مردم دست به 

اجرای این سیاست بزنیم.
قالیباف درب��اره تدبیر دولت در اجرای این سیاس��ت 
خاطر نشان کرد: رییس جمهور باید پیش از این درباره 
اجرایی شدن سیاست بنزین با مردم حرف میزد و حال 
بای��د در اولین فرصت مش��کالت را با م��ردم در میان 

بگذارند.
وی همچنی��ن در خصوص سیاس��ت ه��ای تکمیلی 
در اجرای س��همیه بندی بنزی��ن تاکید کرد: مقوالت 
اقتص��ادی مانن��د هدفمن��دی یارانه ها، تورم، رش��د 
اقتصادی، تولید، اشتغال و ... یک زنجیره بهم پیوسته 
هستند و نمی شود بصورت جزیره ای و مستقل برای 
هر کدام نس��خه پیچید و تنها با سیاس��ت های دفعی 

قیمتی نمی توان معضالت را برطرف کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همین 
دول��ت 4 س��ال قب��ل، بر خ��الف نظر هم��ه نخبگان 
اقتص��ادی، کارت س��وخت را ح��ذف ک��رد و حاال با 
صرف هزینه س��نگین روانی و سیاس��ی و مالی، آن را 

برگرداند.
قالیب��اف با بیان اینک��ه افزایش قیم��ت باید بصورت 
تدریجی طی سالهای گذشته صورت می گرفت اضافه 
کرد: از طرف دیگر سهم سایر بخش های مرتبط مانند 
تولی��د و حمل و نقل عمومی بای��د به صورت جداگانه 
پرداخت ش��ود تا بتوان قیمت ه��ا را کنترل کرد. این 

وضعیت به جهش قیمت ها می انجامد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه راه اجرای موف��ق این تصمیم 
پاس��خ به س��واالت و ابهامات مردم است گفت: سوال 
مردم این اس��ت که این افزای��ش قیمت موجب تورم 
خواهد ش��د، آیا مبلغ جبرانی درنظر گرفته شده اوال 
چگونه به دس��ت ایشان میرسد، ثانیا آیا میتواند تورم 
ایجاد ش��ده را پوش��ش دهد یا خیر؛ قاعدتا باید برای 

کنترل تورم برنامه داشت. فارس

اخبار

به برگ گل دس نزنید
زنگنه: تمام درآمد گرانی بنزین را به مردم می دهیم.

بهترین پاس��خ این ظهارنظر ک��دام یک از گزینه های 
زیر است؟
الف( ها ها
ب( قاه قاه
ج( هر هر

د( یوهاها یوهاها
ایضا وزیر نفت: اعداد س��همیه بندی بر اس��اس تجربه 
و عملک��رد تاریخی بوده اس��ت و در این مدت تعیین 
کردیم که سهمیه بندی های دوره قبلی را دست نزنیم 

و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( دولت قرار بود قبال جیب ملت را بزند اما نش��د و 
حاال که می شود باید بزند.

ب( به برگ گل دس نزنیم کاکلش را پس نزنیم.
ج( دست نزن جیزه

د( به هر حال وزیر نفت نهصد س��الش است و هفتصد 
تا پیراهن بیشتر از ما تجربه دارد.

همچنان وزیر نفت: به خودرو های دولتی س��همیه ای 
نداده ای��م و آن ها باید بنزین با نرخ س��ه هزار تومان 

مصرف کنند.
ما از این انشا هم نتیجه می گیریم که ...

الف( مردم باید س��همیه خود را با ماشین های مظلوم 
دولتی قسمت کنند.

ب( از ای��ن جیب ب��ه آن جیب هم ح��ال خودش را 
دارد.

ج( آق��ای وزیر ش��اخ ما را دیده فکر کرده دم و س��م 
هم داریم.

د( ای��ن گزین��ه با موازی��ن اخالقی و ش��عائر عمومی 
تعارض دارد فلذا منتش��ر نمی ش��ود اما ش��ما همین 

گزینه را انتخاب کنید.

ننجون

طرح معیشت اقشار کم درآمد مقطعی نیست 
علی ربیعی گفت: طرح معیش��ت اقشار کم درآمد مقطعی نیست و به طور منظم 

هر ماه مبلغ اختصاص یافته به خانواده ها پرداخت می شود.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در پایان جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی اقتصادی با 
حضور س��ران قوا گفت: ایجاد عدال��ت اجتماعی، برخوردار ش��دن 60 میلیون 
ایران��ی با تأکید بر خانوارهای کم درآمد، مبارزه با قاچاق س��وخت، کاهش رانت، 
مدیریت مصرف و مقاوم سازی اقتصاد، از جمله اهداف طرح حمایت از معیشت اقشار 

کم درآمد است.
ربیعی با اش��اره به طرح معیشت اقشار کم درآمد تاکید کرد: این طرح مقطعی نیست و 

به طور منظم هر ماه پرداخت می شود و منابع آن تامین شده است.
س��خنگوی دولت در مورد تصمیمات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مورد موضوع 
قیم��ت حمل و نقل گفت: با توجه به عدم افزایش گازوئیل به نظر اقدامات برای کنترل 

نرخ حمل و نقل کافی است.  فارس

ارائه توضیحات روحانی به مردم ضروری است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بهتر است رئیس جمهور رو در رو با مردم 

حرف بزند و دالیل افزایش قیمت بنزین را تشریح کند.
محمدرضا رضایی کوچی اظهار داش��ت:                                                                               ممکن است دولت دالیلی برای افزایش 

قیمت داشته باشد، اما باید این دالیل برای مردم تشریح شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت:                                                                               مردم باید در جریان علل و عوامل 
اتفاقاتی همچون گرانی بنزین قرار بگیرند، لذا رئیس جمهور باید مردم را در جریان 

قرار دهد.
رضایی کوچی گفت: آقای روحانی! صحبت ش��ما با م��ردم آنها را در جریان قرار داده و 
توجیه می کند. باید به مردم آرامش دهید؛ مردم حق دارند که مطلع باشند این افزایش 
قیمت صرف چه مواردی می شود. وی ضمن انتقاد به شیوه و زمان اجرای افزایش قیمت 
بنزین گفت: راهکارهای بهتری در این خصوص می توانس��ت وجود داشته باشد تا بتواند 

از این نارضایتی جلوگیری کند.  فارس

دولت ۶سال اقتصاد را معطل برجام کرد
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی گفت:  دولت در 6 س��ال گذشته، 

اقتصاد کشور را در انتظار بر جام گذاشت.  
حمیدرضا فوالدگر درباره عملکرد اقتصادی دولت پس از شکس��ت برجام، گفت: 
دولت مجموعه یکپارچه نیس��ت و تیم واح��دی برنامه های اقتصادی و صنعتی 
دولت را مدیریت نمی کند. دولت بخش های مختلفی دارد،  بخش هایی از دولت 
پس از برجام در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فعال شدند و توجه به 
تولید داخلی دارند. فوالدگر تاکید کرد: اگر دولت به توان و ظرفیت داخلی توجه می  کرد 
و در راستای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و اجرای اصل 

44 تمرکز و از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کرد، بیشتر به نتیجه می رسید.
وی تاکید کرد: در صورتی که پس از ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در س��ال ۹۲ 
این سیاس��ت ها اجرا می ش��د،  تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا چنین 

ضرباتی را به پیکره اقتصاد کشور وارد نمی کرد.  مهر

در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران سه قوه 
مطرح شد که همه زیرمجموعه ها در دولت برای اجرای مصوبه 

مدیریت مصرف سوخت، همکاری کامل خواهند کرد.
جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران سه قوه روز 
ش��نبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد. در ابتدای 
این جلس��ه پ��س از ادامه مباحث اصالح س��اختاری بودجه و 
اصالح و مقاوم س��ازی اقتصاد، وزیر کش��ور و رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه، گزارش��ی را از روند اجرای مصوبه جلس��ات 

گذشته سران قوا ارایه کردند.
همچنین رحمانی فضلی وزیر کش��ور گزارشی را درباره مصوبه 
مدیریت مصرف س��وخت و همین طور طرح حمایت از معیشت 
اقشار کم درآمد ارایه کرد. سران سه قوه در این جلسه از زحمات 

و خدمات رحمانی فضلی در اجرای طرح تشکر کردند.
در این جلس��ه همچنین بحث ش��د که همه قوا در دولت در 
اج��رای این مصوبه، هم��کاری کامل خواهند ک��رد و از همه 

دس��تگاه ها و نهادهای کشور خواسته ش��د برای اجرای موفق 
این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند.

ایج��اد عدالت اجتماع��ی، برخوردار ش��دن 60 میلیون ایرانی 
با تأکید ب��ر خانوارهای کم  درآمد، مبارزه با قاچاق س��وخت، 
کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم س��ازی اقتصاد، از جمله 
اهداف این طرح اس��ت. معاون رئیس قوه قضائیه و دادس��تان 
کل کش��ور در این جلس��ه تأکید کردند که ق��وه قضائیه برای 

اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی نیز در این جلسه با اشاره به 
قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت 

همه دستگاه ها برای اجرای موفق این طرح شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد 
با توجه به تامین منابع ، این کمک های حمایتی و معیش��تی، 
ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد ش��د،بنابر 

این پرداخت های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
همچنین با اشاره به س��همیه بندی هایی که در حوزه حمل و 

نقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای گازوئیل ،عنوان شد 
که این اقدامات برای کنترل قیمت های حمل و نقل کافی است 
اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد ، آن اقدامات 
انجام خواهد گرفت. در ادامه جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا ، بحث مدیریت متمرکز  با مولدسازی های 
دارایی های دولت از امالک، ساختمان ها و بهینه سازی استفاده 
و جلوگیری از افزایش هزینه ، پیگیری شد و تصمیم گیری در 

باره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول گردید.
براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد ، هرگونه استفاده از 
امالک و دارایی های دولتی و ش��رکت های دولتی تحت نظارت و 
مدیریت هدفمند قرار می گیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و 
تخصیص به اعتبارات عمرانی، اقدام خواهد شد.کوچک سازی دولت 
، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، جلوگیری از گسترده تر 
شدن دولت و کمک به بودجه های عمرانی از جمله فواید این طرح 

عنوان شد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

مراج��ع تقلید ش��یعیان در پیام های جداگانه ای ضمن انتقاد از ش��یوه اجرای اصالح 
قیمت بنزین، تأکید کردند: مجلس با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه 
را بگی��رد. آی��ت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی با ص��دور بیانیه ای ضمن ابراز 
تأس��ف از گرانی بنزین از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست که این طرح را 
لغو کنند. در پیام آیت اهلل صافی گلپایگانی آمده است: متأسفانه در حالی که گرانی، 
تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده ای قرار 
داده، طرحی در ش��ب میالد رس��ول رحمت )صلی اهلل علیه و آله وسلم( توسط سران 
قوا تصویب شد؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید است. از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی می خواهیم که لغو این طرح را اعالم کنند و برای رفع مشکالت مردم، 

با مشورت بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.
گرانی بنزین خالف مصالح ملی است

آیت اهلل العظمی سید محمد علی علوی گرگانی نیز در پیامی گرانی بنزین را بر خالف 
مصالح ملی دانست که متن پیام این استاد سطوح عالی حوزه به این شرح است:

خب��ر ناراحت کننده افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ش��رایط فعلی که اثر تحریم ها 
و افزای��ش غیر متعارف ارز بر زندگی مردم فش��ار زیادی را وارد کرده اس��ت موجب 
ناراحتی ش��دید اینجانب گردیده است. تمام مسئولین دلسوز و مدیران مملکتی باید 
توجه داش��ته باش��ند که در شرایط فعلی ایجاد آرامش در جامعه و دوری از پرداختن 

به مس��ائل حاشیه ای و حفظ وحدت ملی، پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه مخصوصا 
در وضعیت اقتصادی مردم یک اصل مهم است، لذا هر گونه رفتاری که موجب  بروز 
مش��کالت معیشتی بیشتر در شرایط فعلی برای مردم شود، از نظر اینجانب ناپسند و 

بر خالف مصالح ملی است.
اینجان��ب از هم��ه نمایندگان مجلس می خواهم که با قاطعی��ت جلوی ایجاد التهاب 
معیش��تی در جامع��ه را گرفته و از دولت محترم نیز می خواهم که تا دیر نش��ده در 
تصمیم خود تجدید نظر کرده و با همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و به کارگیری 
جوانان مؤمن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و  حل اساس��ی مش��کالت آن 

اهتمام ورزند.  مهر

فرمانده کل س��پاه گفت: رزق ما دست تحریم کنندگان نیست 
و باید ایمان و تقوا را در دستور کار قرار دهیم.

سردار سرلش��کر پاسدار »حسین سالمی« در مراسم اختتامیه 
نهمین دوره مس��ابقات سراس��ری ق��رآن و مفاهی��م خانواده 
پاسداران سپاه اظهار داشت: همسران شما همچون صخره های 
سترگ ایستاده اند و اجازه نمی دهند هیچ چشم ناپاکی به حریم 
این س��رزمین الهی نگاه کند؛ در روی صخر ه های شمال غرب 
کش��ور نیز همسران ش��ما قادر و مقتدر حضور دارند و مطیع 
والیت هستند. سردار سالمی با اشاره به اینکه از این رزمندگان 
خواس��تم که مشکالتش��ان را بگویند و همه بدون استثنا فقط 
یک تقاضا داش��تند و آن مالقات با رهبر عزیزش��ان بود افزود: 
این برای ما ش��وق افزا اس��ت. این از کجا آمده است؟ می دانیم 
در کن��ار آن هجرت بزرگ برای دفاع از حریم اس��الم و وطن، 

صبر خانواده ها و تحمل آنان نخس��تین نقش را در ثبات قدم و 
آرامش روحی آن مردان فراموش ناشدنی تاریخ ما دارد.

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
خانواده پاسداران در عرصه حجاب و عفاف می درخشند اظهار 
داش��ت: خانه های شما ش��ب و روز محل ذکر است که از آنجا 
کالم طیب به س��وی خداوند تصاع��د می یابد. خداوند قرآن را 
برای مومنان ش��فا قرار داده است و قرآن به زیباترین راه ما را 

هدایت می کند، زیرا قرآن نور است.
س��ردار س��المی افزود: باید حس کنیم وقتی مقابل دش��من 

ق��رار می گیریم که در ظاهر بزرگ و مهیب و قدرتمند اس��ت؛ 
چش��م هایمان را ب��ه روی قدرت دش��من نمی بندی��م؛ رهبر 
عزیزمان فرمودند دشمن را دست کم نگیرید، اما همان نگاهی 
که امام راحل و رهبر عزیزمان دارند و با آن جهان بینی الهی و 
نگاه از زاویه حکمت الهی به دشمنان خدا دارند وقتی با همان 

نگاه می بینیم آرام می شویم.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی اظهار داشت: در 
تمام این 40 س��ال با قوت این آی��ات الهی به میدان رفته ایم، 
امروز قدرتمند هس��تیم؛ دیروز که به ظاهر قدرتمند نبودیم با 

چه قدرتی جنگیدیم؟ ایمان، نباید به دشمن تکیه کنیم؛ میل 
خفیف به دشمن خدا و ستمگران نیز نباید داشت، زیرا در این 
صورت یاری نمی شویم و آتش ما را براساس قرآن فرامی گیرد، 
تنها راه برای عبور از این فراز های تاریخ سرنوشت س��از کشور 

این است که ایثار کنیم و دیگران را بر خود ترجیح دهیم.
وی گفت: سبک زندگی ما در قرآن به زیباترین شکل وجود دارد 
و حتی در س��الم کردن این مسئله وجود دارد، آیا در گذشت و 
انفاق زیباتر از این می توان یافت که از آنچه خود دوس��ت دارید 
انفاق کنید؟ س��وره حجرات به زیبایی این مس��ئله را به تصویر 
کشیده و اخالق و معرفت به ما می آموزد که غیبت نکرده و در 
زندگی دیگران تجس��س نکرده و دیگران را با القاب زشت صدا 
نکنیم و ظن و گمان بد نبریم. آیا از این زیباتر می توان انسانیت 

را در باالترین طراز خود تعریف کرد؟  سپاه نیوز

سردار تقی زاده: 
سالح پدافند هوایی لیزری در حال تولید انبوه است

جانشین وزیر دفاع از آغاز بکار خط تولید سالح پدافند هوایی لیزری خبر داد.
سردار قاس��م تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی گفتگویی با 
خبرنگاران، در خصوص دس��تاوردهای جدید دفاعی در حوزه موشک های کروز، اظهار 
داشت: در حوزه موشک های کروز زمینی افزایش برد و دقت این موشک ها با استفاده از 
سیستم نقشه برداری جدید و دیجیتال در حال پیگری است و انشاهلل در آینده نزدیک 

مراحل آزمایشی این طرح تمام خواهد شد.
وی در خصوص پیش��رفت های صورت گرفته در زمینه موش��ک های بالستیک زمین به 

زمین نیز گفت: عمده تالش ما در این حوزه این است که تمامی موشک های زمین به 
زمین را نقطه زن کنیم که این کار تقریبا در حال اتمام است. همچنین در این پروژه ها 
از پیشرفته ترین تنکولوژی های روز دنیا استفاده می کنیم که از این حیث جزو 5 کشور 

برتر دنیا در حوزه موشکی هستیم.
جانش��ین وزیر دفاع در خصوص سالح پدافند هوایی لیزری نیز اظهار داشت: در زمینه 
انهدام ریزپرنده ها و کوادکوپترها به تکنولوژی پدافند هوایی لیزری دست پیدا کرده ایم 

که آزمایش های تحقیقاتی این سالح تمام شده و هم اکنون در خط تولید قرار دارد.
س��ردار تقی زاده در پایان در خصوص آخرین وضعیت جنگنده قاهر نیز تاکید کرد: این 
جنگنده مراحل تاکس��ی را انجام داده و آماده اس��ت تا تس��ت های بعدی را پشت سر 

بگذارد. تسنیم

حمایت مالی از 60 میلیون ایرانی
همکاری قوا در اجرای سهمیه  بندی بنزین
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شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس 
سابق این کمیسیون با بیان اینکه در 3 ماهه گذشته نیز موضوع 
افزای��ش قیمت بنزین در جلس��ات غیر علنی مط��رح و اکثریت 
نماین��دگان با آن مخالف بودند، چنین تصمیمی را  در ش��رایط 
کنونی به نفع اقتصاد کشور ندانست و گفت؛ هنوز تبعات ناشی از 
شوک ارزی سال ۹7  بر زندگی مردم   با گذشت 8 ماه از سال ۹8 
قابل مشاهده است  و این اقدام دولت بدون هماهنگی با مجلس 

کار را سخت تر کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این 
زمینه به سیاس��ت روز گفت: با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها 
و همچنین با در نظر گرفتن قانون برنامه توس��عه شش��م ؛قانون 
اختیارات��ی را به دولت در این زمینه داده مبنی بر این که دولت 
بتواند در تعیین قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های 

جهانی و بهای تمام شده در کشور عمل کند.
وی افزود: اگرچه این موضوع به دولت محول شده بود اما انتظار 
این بود که این تصمیم با هماهنگی مجلس نهایی و اجرایی می 
شد،بنابراین اولین نکته  در این مورد آن است که هماهنگی های 
الزم میان مجل��س و دولت برای افزای��ش قیمت بنزین صورت 
نگرفت؛هر چند که نوبخت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
س��خنان خود بعد از اجرایی شدن قیمت های جدید بنزین این 
مسئله را عنوان کرده که در جلسه سران قوا این هماهنگی انجام 

شده و مبنای هماهنگی بر همان اساس بوده است.
این نماینده مجلس گفت :سالهاست که افزایش بی رویه مصرف 

بنزی��ن و قاچاق آن به ی��ک دغدغه اصلی در 
کشورتبدیل شده و همه متولیان و نمایندگان 
نسبت به  این مش��کل و تبعات آن در کشور 
هم نظر بوده و بحثی در مورد آن وجود ندارد 
اما اینکه دولت با علم به شرایط کنونی نسبت 
به افزایش قیمت بنزین اقدام کرده ،جای اما و 

اگرهای بسیاری دارد.
به گفته پور ابراهیمی نکته اساسی در این بین 
آن است که باید در گام اول  اختالف و شکاف 
قیمت ه��ای جهانی بنزین ب��ا قیمت داخلی 
بررس��ی شود که این شکاف از کجا نشأت می 

گیرد. وی با اش��اره به بررس��ی و ریشه یابی صورت گرفته دراین 
زمینه گفت: دولت به جای شناسایی این ریشه ها و مواجهه با آن 
در ابتدا اجازه رخ دادن هر اتفاقی را می دهد و س��پس در مقابل 

آن، اقدام به عمل متقابل می کند. 
پ��ور ابراهیمی تصری��ح کرد: به عنوان مث��ال در خصوص حذف 
صف��راز پول ملی، دولت الیحه ای به مجلس داد که بر مبنای آن 
تصمیم دارد تا دو یا چند صفر از پول ملی را حذف کند .در اینجا 
س��وال مجلس از دولت آن بود که چه عواملی موجب تولید صفر 
در کش��ور شده است. نماینده مجلس بر این اعتقاد است  تولید 

صفر در جامعه از تورم موجود در آن ش��کل 
می گیرد و تورم هم از افزایش حجم نقدینگی 
حاصل می ش��ود و برهمین اساس متولیان 
کشور و دست اندرکاران آن مکلف هستند تا 

موتور تولید صفر را خاموش کنند.
پورابراهیمی بروز چنین اتفاقاتی را ناشی از 
نامناسب بودن سیاس��ت های ارزی و پولی 
کشور برش��مرد و گفت: ش��وک ارزی سال 
۹7  از عواملی بود که میزان رشد قاچاق در 
کشور را تشدید کرد، به عبارت دیگر در زمان 
دالر 3۲00 ت��ا 3400 تومانی برابری ریال با 
ارزه��ای خارجی به گونه ای بود ک��ه این عمل برای قاچاقچیان 
مقرون به صرفه نبود، اما هنگامی که دالر به باالی ۱0 هزار تومان 
رسید  معادله کامال برعکس شد به این ترتیب که با رسیدن دالر 
به باالی ۱0 هزار تومان عماًل  قیمت بنزین به یک سوم رسید و 

این موضوع برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشت. 
این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد:    ش��وک ارزی براس��اس 
سیاس��ت های غلط و اش��تباه دولت در حوزه مسائل ارزی کشور 
پدید آمد. وی افزود: همزمان با افزایش قاچاق بنزین، دولت برای 
جلوگی��ری از افزایش قاچاق به تنها راه کاری که توجه داش��ت 

افزایش قیمت بنزین بود به این ترتیب دولت به جای حل اساسی 
و تقویت پول ملی کش��ور نس��بت به راهکار موازی اقدام کرد؛در 
صورت��ی که  اگر می توانس��ت قیم��ت دالر را کاهش داده و این 
ش��کاف میان قیمت تولید بنزین در داخل و قیمت بنزین فوب 
خلیج فارس را به حداقل برساند، این اقدام خود می توانست عاملی 

در جهت کاهش قاچاق در کشور باشد.
رئیس س��ابق کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: حال در نظر 
بگیرید روش اول مبنی براینکه قیمت  بنزین را به یکباره افزایش 
داده  ت��ا بتوانیم قاچاق را کاهش دهی��م و یا اینکه در روش دوم 
قدرت پول ملی را افزایش دهیم که مانع از رش��د قاچاق ش��ود، 
کدام یک از این دو می تواند اثرگذاری بیشتر و تبعات کمتری در 

اقتصاد داشته باشد.
به اعتقاد پورابراهیم��ی دولت به جای راهکار پایه به راه کارهای 
موازی روی آورده اس��ت و ب��ه جای یافتن دلیل با معلول مواجه 

می شود.
 این نماینده مجلس با طرح این سوال که انتفاع حاصل از رقمی 
که به عنوان درآمد حاصل از گرانی بنزین قرار اس��ت میان مردم 
توزیع شود با از دست رفتن قدرت خرید مردم برابری می کند یا 
خیرذ تصریح کرد:  پیرو این موارد به احتمال زیاد در روز یکشنبه 
جلس��ه ای  غیرعلنی را با حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس 
برگزار خواهیم کرد تا به بررسی ابعاد این مساله و کارکارشناسی 
بیشتر روی  اقدام شود و امید می رود بتوانیم شاهد نتایج مطلوبی 

دراین زمینه باشیم.

نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین

 چنین تصمیمی در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست

سرلشکر سالمی:

رزق ما دست تحریم  کنندگان نیست

در پیام های جداگانه ای مطرح شد؛

اظهار نگرانی مراجع تقلید از شیوه اجرای اصالح قیمت بنزین


