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گزارش

تخلفات حوزه هدفمندی یارانه ها عجیب و غریب است
رئی��س هیئت تحقی��ق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه ه��ا گفت: در این 
تحقیق و تفحص سرنخ هایی وجود دارد که در صورت بررسی آن اتفاقات عجیب 
و قریبی در کش��ور رخ می دهد یعنی اینکه تخلفات در این بخش ۱۰ میلیارد و 
۵ میلیارد نیس��ت و این ارقام، ارقام باالیی اس��ت که برخی دست و پا می زنند تا 

فعالیت این کمیته را از دور خارج کنند.
جب��ار کوچکی نژاد گفت: کمیس��یون اقتصادی مجلس باید هر چه س��ریع تر گزارش 
هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها را به صحن مجلس ارائه کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی از آقایان به کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین 
هیئت مربوطه فش��ار می آورند که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه 

در صحن مجلس قرائت نشود و در دستور کار مجلس قرار نگیرد.  میزان 

دولت باید بنزین را تدریجی گران می کرد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گف��ت: گران کردن نرخ بنزین براس��اس مجوزهای 
قانونی تحت اختیار دولت انجام ش��ده اس��ت اما بهتر بود طی ۶ سال و بصورت 
تدریج��ی افزایش می یاف��ت. علی اکبر رنجبرزاده در واکنش ب��ه افزایش قیمت 
بنزی��ن، گفت: گران کردن نرخ بنزین براس��اس مجوزه��ای قانونی تحت اختیار 

دولت انجام ش��ده اس��ت اما افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین تدبیر درس��تی 
نب��ود و نباید به یکباره بنزین تا این حد افزای��ش می یافت. وی تاکید کرد: بهتر بود 

پیش��نهاد افزایش قیمت بنزین در الیحه بودج��ه ۹۹ مطرح و نظرات نمایندگان هم در 
این مورد اتخاذ می ش��د. رنجبرزاده خاطرنش��ان کرد: یارانه های پنهان بسیار زیادی در 
جامع��ه وجود دارد که طبقات مرفه آن را در اختیار دارند و اطالعات آن موجود اس��ت 
که می توان از این طریق یارانه نقدی دهک های پائین جامعه را افزایش داد و حتی س��ه 

برابر کرد.  مهر

دولت باید علل افزایش قیمت بنزین را برای مردم تشریح کند
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اظهار داش��ت: دولت باید از دو ماه قبل 
م��ردم را در جری��ان افزایش قیمت بنزی��ن قرار می داد و موض��وع را برای مردم 
تبیین و تش��ریح می کرد. حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
افزود: نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن دارای ایرادات و 

اشکاالتی است و دولت در این زمینه حتی مجلس را هم در جریان کار نگذاشت. 
وی افزود: بهتر بود دولت از نظرات و پیش��نهادهای نمایندگان که ارتباط مس��تقیم با 

مردم دارند و شرایط جامعه را به خوبی لمس و درک می کنند استفاده می کرد.
دلیگان��ی گفت: در مجلس طرح های مختلفی برای س��همیه بندی بنزین مطرح ش��د که 
یک��ی از آنها این بود که س��همیه به تعداد افراد و ب��ه اعضای هر خانواده تخصیص یابد و 
خانواده های پرجمعیت تر از سهمیه بنزین بیشتر و کم جمعیت تر از سهمیه بنزین کمتری 

برخوردار شوند اما دولت از این طرح ها و پیشنهادات استفاده نکرد.  فارس

با مردم همدردی کنید
 اقدامی که ش��ما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ 
یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضّیه، 
مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از 
این ارق��ام بزرگ و مانند اینها را هض��م نمیکنند؛ اّما 
حقوق ش��صت میلیون توم��ان و پنجاه میلیون تومان 
و چه��ل میلیون تومان را خ��وب هضم میکنند؛ یعنی 
کس��ی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون ودویس��ت 
یا یک میلیون وپانصد درآم��د دارد، خوب میفهمد که 
پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کش��ور کم نیستند کسانی 
ک��ه حقوق هایش��ان این اس��ت. این اعتم��اد مردم را 
-که بدرس��تی آقای روحانی گفتن��د که مایه ی اصلی 
ما، اعتم��اد مردم و امید مردم اس��ت- ب��ا این کارها 
نباید ضایع کرد. ش��ما این همه زحمت بکش��ید، کار 
کنید، تالش کنی��د، بعد ناگهان مثاًل فرض کنید یک 
نف��ری با ی��ک کار حقوق غیر عادالن��ه ]همه را ضایع 
کند[. آیا فاصل��ه ی بین پنجاه میلی��ون و یک میلیون 
غیرعادالنه نیست؟ ش��ما امروز در دستگاه دولتی تان 
کس��ی که از ش��ما یک میلیون، یک میلیون ودویست، 
یک میلیون وپانصد، دو میلی��ون حقوق بگیرد ندارید؟ 
فراوان. خب، آن وقت یک نفر هم سی میلیون میگیرد، 
چهل میلیون میگیرد! این غیرعادالنه نیست؟ با مردم 
ه��م دردی کنید که مردم احس��اس کنن��د که همان 
رنجی را که او میبرد ش��ما هم میبرید و نشان بدهید 
که عزم راس��خ دارید که با این قضّیه برخورد کنید و 
جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید 
به مردم. ب��ه هر حال این نکته ی ]مهّمی[ اس��ت. به 
نظر من برای متخلّف  اصاًل نباید عذر تراشید؛ برخورد 
هم بایستی قاطع باش��د؛ مخصوص قّوه ی مجریّه هم 
نیس��ت. در همه ی قوا و در همه ی س��ازمانها، همین 
معنا س��اری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت 
بکنند. خب، قّوه ی مجریّه جلوی چش��م است و حاال 
مثاًل بیشتر از دیگران گس��ترده است. در برخورد هم 
فقط قّوه ی مجریّه نیس��ت که باید برخورد کند، قّوه ی 
قضائّیه هم در جای خود -آ نجایی که جای ورود قّوه ی 

قضائّیه است- بایستی برخورد کند.
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بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

مخاطب شمایید

دشمنان درصد تلخ کردن  کام
مردم منطقه 

رئیس مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: دشمنان در 
صدد هس��تند به صورت آشکار و پنهان با هدایت عوامل 
و س��رویس های اطالعاتی، کام تازه شیرین ش��ده مردم 
منطقه را با ناآرامی و آشوب در عراق و لبنان تلخ کنند.  
علی اکبر والیتی رئیس مجمع جهانی بیداری اسالمی در 
جمع اعضای شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی 
در دوازدهمین نشست این مجمع ضمن گرامیداشت یاد 
اعضای شهید و یا فوت شده شورای عالی از جمله حضرت 
آیت اهلل آصف محسنی، با اشاره به تحوالت فراوان جهان 
اسالم، گفت: اس��تکبار جهانی به رهبری آمریکا پس از 
شکست راهبرد خاورمیانه جدید و جنگ های نیابتی در 
منطقه غرب آسیا، دست به اقداماتی زده تا شاید بتواند 
اهداف شوم خود شامل تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، 
تسلط بر شریان های اقتصادی و انرژی منطقه، بازسازی 
جای��گاه رهبری خ��ود به عنوان هژمون برت��ر، ترویج و 
تشویق ملت های اسالمی به فرهنگ لیبرال دموکراسی 
غرب��ی و جلوگیری از رش��د روزافزون اس��الم به عنوان 
فرهن��گ متعالی را پیاده و اجرا کند و از شکس��ت های 

پی درپی جلوگیری کند.
وی با اش��اره به اقدامات انجام شده برای تضمین امنیت 
رژیم اش��غالگر قدس همچون انتقال پایتخت از تل آویو 
به قدس ش��ریف، افزود: به رسمیت شناختن بلندی های 
جوالن به عنوان اراضی رژیم اشغالگر، حمایت های مالی 
و تسلیحاتی برای تقویت گنبد آهنین و تجهیز و تسلیح 
ارتش صهیونیس��تی، شکس��ت تابوی رواب��ط برخی از 
کشور های مرتجع عربی با رژیم صهیونیستی، ایجاد فشار 
حداکثری به ایران، خروج از برجام و تشدید تحریم های 
همه جانب��ه و تالش برای براندازی حکومت و دولت های 
قانونی محور مقاومت از جمله مواردی اس��ت که آمریکا 
با همکاری و هماهنگی رژیم صهیونیستی و برخی سران 
مرتجع عرب، علیه جهان اسالم طراحی، کرده اند. رئیس 
مجمع جهانی بیداری اس��المی با تأکید بر اینکه محور 
مقاومت نیز با پیگیری سیاست مقاومت فعال در مقابل 
این اقدامات، گام ه��ا و طرح های خود را پیگیری و اجرا 
کرده اس��ت به تش��ریح طرح مقاومت قرن و پاس��خ به 
زیاده خواهی های دشمن پرداخت. والیتی با اشاره به شوی 
تبلیغاتی دشمنان به نابودی سرکرده خود ساخته داعش، 
برای تبرئه اش از جنایات انجام شده در منطقه، اضافه کرد: 
در توطئه های جدید، دشمنان در صدد هستند به صورت 
آشکار و پنهان با هدایت عوامل و سرویس های اطالعاتی، 
کام تازه شیرین شده مردم منطقه را با ناآرامی و آشوب در 

عراق و لبنان تلخ و ناگوار سازند. 

گزارش

دولت تدبیر و امید در روز والدت رس��ول اکرم )ص( و والدت 
امام جعفر صادق )ع( عیدی خود را به مردم ایران داد و قیمت 
بنزین س��همیه ای را ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان 

اعالم کرد. 
روحان��ی در دی��دار عیدانه خ��ود با برخی از اعض��ای دولت و 
مسوالن کشور در این باره گفت: این کار به نفع مردم و اقشار 

تحت فشار جامعه بوده و می تواند مفید و موثر باشد.
وی با اش��اره به اینکه این اقدام مانع از قاچاق بنزین می شود، 
اف��زود: اصالح این کار البت��ه نیاز به فرهنگ س��ازی و تولید 

خودروی خوب دارد.
وی افزود: ۴ سال اس��ت که دولت نسبت به تغییر نرخ بنزین 
اقدامی نکرده اس��ت و امروز بعد از ۴ س��ال ای��ن اقدام انجام 

شده است.

این اظهارات از سوی دولت در حالی بیان می شود که مشخص 
نیست چرا در شرایطی که درصد نارضایتی ها از گرانی و تورم 
در جامعه باالست موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره اجرایی 
ش��ده اس��ت. حتی اگر دولت اختیار قانونی داشته باشد، باید 

شرایط سنجی کند.
در این میان روحانی در این دیدار متذکر شد: »دولت علیرغم 
مش��کالت اقتصادی که دارد هرگز قصد برداش��ت از این پول 
را نداش��ته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوار ها 
بازخواهد گش��ت.« با ای��ن وجود حافظه اف��کار عمومی ایران 
چندان ضعیف نیس��ت چرا که دو ماه پیش بود که محمد باقر 
نوبخت رییس س��ازمان برنامه و بودجه عن��وان کرد: » دولت 
مجوز افزای��ش قیمت حامل ها را طبق بودجه در اختیار دارد 
و قادر اس��ت تا س��قف ۴۸ هزار میلیارد تومان کس��ب درآمد 

کند.«
با این س��خن آقای نوبخت آیا دولت به دنبال جبران کس��ری 
درآمدهای خود است و کاًل این مسئله ربطی به اقشار مختلف 
جامع��ه بخصوص اقش��ار ضعیف ن��دارد و مثل همیش��ه آنها 
هس��تند که باید بار این مش��کالت را بر دوش بکشند و برای 
جبران کس��ری دولت با هزینه ه��ای باالتر زندگی بجنگند، یا 

این که وعده دولت محقق خواهد شد و ادامه خواهد یافت؟ 

در ای��ن میان عده ای هم بر این باورند که  ماجرای برخورد با 
فساد از طرف قوه قضائیه به مذاق دولت خوش نیامده و دولت 
ب��رای افزایش هزینه ها و تغییر فضا بر س��همیه بندی بنزین و 

افزایش قیمت سوخت اصرار دارد. 
 اثرات گرانی ها 

ب��ه طور قط��ع این گرانی ه��ای جدید، اثرات منف��ی بر افکار 
عمومی خواهد گذاشت که دولت باید پاسخگوی آن باشد.

نماین��دگان مجلس بارها نس��بت به این گران��ی قیمت بنزین 
واکنش نش��ان دادند و تاکید کردند که هرگونه افزایش قیمت 
بنزین س��بب آسیب به اقشار مختلف ضعیف جامعه و افزایش 
نارضایتی ها اس��ت. محمد حس��ینی عضو کمیس��یون بودجه 
مجل��س در این باره گفت: » دول��ت می خواهد ضعف خود را 
در حوزه تامین کاالهای اساس��ی با افزایش قیمت حامل های 

انرژی جبران کند اما این دیدگاه قابل پذیرش نیست.«
حمیدرض��ا حاج��ی بابایی عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س نیز در نام��ه ای به رئیس مجلس نس��بت به افزایش 
قیمت بنزین ب��دون در نظر گرفتن جایگاه مجلس انتقاد کرد 
و در بخشی از این نامه  نوشت: نقش و جایگاه مجلس در این 
کار مهم چه می ش��ود؟ آیا در حال حاضر مردم و کارگاه های 

تولیدی توانایی این گرانی و آثار مترتب بر آن را دارند؟
در ای��ن میان اگرچ��ه رئیس کل بانک مرک��زی تاثیر افزایش 
قیمت بنزین را در تورم در حدود ۴ واحد درصد در س��ال می 
داند، اما همه م��ی دانند که  بنزین به عنوان یکی از تولیدات 
اس��تراتژیک کش��ور های توسعه یافته محس��وب می شود که 
افزایش و یا ثبات قیمت آن به س��رعت و مستقیم روی قیمت 
دیگ��ر کاال و خدمات اثر می گذارد و ای��ن موضوع در ایران به 

سرعت  ساری و جاری است. 
 دولت به میدان بیاید 

چندی پیش علی ربیعی س��خنگوی دولت در حاشیه همایش 
زنان روس��تایی گفته بود: اگر برنامه ای برای س��همیه  بندی و 
اصالح قیمت بنزین انجام شود به طور قطع دهک های پایین 

جامعه را در نظر می گیریم.
بی��ژن زنگنه وزیر نفت نیز گفته بود؛ ب��رآورد کردیم با اجرای 
ط��رح مدیریت مصرف بنزین ۳۱هزار میلیارد تومان در س��ال 
افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم  درآمد تعلق 

خواهد گرفت.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اس��ت که  کمتر از 
۱۰ روز دیگر بجز یارانه ها، مبلغ دیگری از محل افزایش قیمت 
بنزی��ن به حدود ۱۹ میلیون خانوار معادل بیش از ۶۰ میلیون 
نف��ر که حائز ش��رایط دریافت درآمد حاص��ل از گرانی بنزین 

هستند پرداخت می کنیم.
وی اف��زود: ب��رای جلوگیری از افزایش قیم��ت کاالها، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و س��تاد تنظیم بازار در آمادگی کامل 

قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند.
کارشناس��ان اعتقاد دارند دولت پی��ش از آن که تصمیم خود 
برای افرایش قیمت بنزین را اجرا کند باید حساب خانوارهایی 
که در طرح دولت قرار دارند ش��ارژ می کرد که این اقدام باعث 

کاهش تبعات می گشت.
با توجه به ش��رایطی که پس از افزایش قیمت  بنزین در کشور 
ایجاد شده دولت باید از تصمیم خود برگردد و از ادامه افزایش 
قیم��ت بنزین کوتاه بیای��د. حتی اگر ای��ن تصمیم دولت هم 

تصمیم درستی بوده و قانونی باشد!

گرچه در اولین س��اعات جمعه ش��ب اعتراضات محدودی به 
س��همیه بندی بنزین در برخی مناطق کشور گزارش شده،  اما 
بیش��تر این اعتراضات با عدم اس��تقبال اکثریت مردم، خاتمه 

یافته است.
ب��ا تصمیم دولت، بنزین از بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه بار دیگر 
س��همیه بندی و قیمت های جدید آن نیز اعالم ش��د. با وجود 
اعالم ناگهانی آغاز سهمیه بندی، با گذشت ۲۴ ساعت از اجرا، 
عرضه بنزین در جایگاههای سراسر کشور بصورت عادی ادامه 
دارد و با برداش��تن محدودیت کارت  جایگاه داران، مش��کلی از 
بابت توزیع بنزین ب��رای افرادی که تا کنون موفق به دریافت 

کارت سوخت خود نشده اند، وجود ندارد.
روز جمعه، همچنین تحرکات و اعتراضات محدودی در برخی 
شهرها گزارش شد که با حضور نیروهای انتظامی و البته عدم 

استقبال عموم مردم، کمرنگ شده و رو به آرامش است.
در ادامه،  گزارش��ی از آخرین وضعیت شهرهای مختلف کشور 

پس از اعالم سهمیه بندی بنزین ارائه می شود.
فرماندار سیرجان: آرامش کامل در سیرجان برقرار است

محم��د محمودآبادی اظهار کرد: ش��هر س��یرجان در آرامش 
کامل اس��ت و  هیچ مش��کل امنیتی وجود ن��دارد و هیچگونه 

طرح امنیتی خاصی هم در شهر سیرجان اجر ا نشده است.
محمودآب��ادی با اش��اره به اینک��ه تردد به ص��ورت عادی در 
س��یرجان در حال انجام اس��ت، اف��زود: در ح��ال حاضر هم 

هیچگونه تجمعی در شهر وجود ندارد.
فرماندار سیرجان با اشاره به اینکه تمامی راه ها ها باز و تردد 
در جریان اس��ت، گفت: همچنین  توزیع س��وخت طبق روال 

عادی در حال انجام است.
روز جمعه در س��یرجان کرمان اعتراضاتی به افزایش ناگهانی 
قیم��ت بنزین رخ داد که عمده این تجمعات در دس��ته های 
ح��دودا ۵۰ ت��ا ۱۵۰ نفره انجام ش��د. در این تجمعات ش��عار 
سیاس��ی داده نش��ده و بیش��تر اعتراضات به افزایش ناگهانی 

قیمت بنزین بود. 
سیرجان از جمله کانون های شایعه سازی کانال های ضدانقالب 

و بیگانه بود.
تجمع چند ده نفره در س��یرجان که با اس��تقبال رس��انه های 
ضدایران��ی همراه ش��د، با مدیری��ت مردم و پلی��س به پایان 

رسید.

 شرایط در شهر کرمان عادی است
برخالف برخی ش��ایعات مبنی بر وقوع برخ��ی ناآرامی ها در 
شهر کرمان وضعیت این شهر عادی بوده و امنیت کامل برقرار 
است. علیرغم شایعات در خصوص برخی آشوب ها در محدوده 
پ��ل ابوذر، تردد عادی و بدون هیچ مش��کلی در این منطقه از 
ش��هر کرمان در حال انجام اس��ت. هم اکنون کما فی س��ابق 

امنیت کامل در شهر کرمان برقرار است.

 وضعیت عادی در جایگاه های بنزین خراسان رضوی 
وضعیت در پمپ های بنزین خراسان رضوی عادی و آرام است 
و مش��کل تعدادی از پمپ های گاز مشهد نیز از امروز برطرف 
ش��ده است.   مشاهدات میدانی در مشهد و گزارش های واصله 

از شهرستان های استان خراس��ان رضوی بیانگر این است که 
پس از افزای��ش قیمت بنزین و س��همیه بندی صورت گرفته، 

وضعیت در جایگاه های عرضه بنزین استان آرام است.
 معاون سیاس��ی امنیتی اجتماعی اس��تاندار خراسان رضوی نیز 
در این زمینه اظهار داش��ت: طی جلس��ه ای که روز گذش��ته 
برگزار ش��د مش��کل تعطیلی پمپ های گاز سطح شهر مشهد 
و خراس��ان رضوی پیگیری و حل ش��د و پمپ ها از امروز فعال 

هستند.  
در برخ��ی خیابان ه��ای مش��هد ترافیک ناش��ی از اعتراض به 
افزای��ش قیمت بنزین از س��وی تعدادی از م��ردم و راننده ها 
گزارش ش��ده اس��ت که با مدیریت نیروی انتظامی به تدریج 
از حجم آن کاس��ته شده و شرایط به سمت عادی شدن پیش 

رفته است.

 آرامش کامل در جایگاه های سوخت  کردستان 
معاون سیاس��ی   استاندار کردس��تان گفت: هیچ مشکلی برای 
عرضه بنزین به مردم نداش��ته و آرامش کامل در جایگاه های 

سوخت  کردستان برقرار است.
حس��ین خوش اقبال با اش��اره به وضعیت جایگاه های سوخت 
اس��تان کردس��تان بعد از اعالم س��همیه بندی و افزایش نرخ 
بنزین اظهار داش��ت: براساس دس��تورالعمل های ارسالی، قبل 
از اج��رای ای��ن طرح، تمهیدات الزم برای ع��دم وقفه در ارائه 
خدمت و تحویل به موقع سوخت به مردم و رانندگان اندیشیده 
ش��ده و هیچ مش��کلی برای عرضه بنزین به مردم نداش��ته و 

آرامش کامل در جایگاه های سوخت  کردستان برقرار است.

 وضعیت عادی در جایگاه های عرضه سوخت  خوزستان ؛ 
هیچ جایگاهی از مدار خارج نشده است 

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان 
گفت: درحال حاضر هیچ مش��کلی برای موجودی جایگاه ها و 

وضعیت صف های بنزین در خوزستان وجود ندارد.
نعمت اهلل نجفی با اش��اره ب��ه آغاز نظام س��همیه بندی بنزین 
از بامداد جمعه، اظهارداش��ت: نظام س��همیه بندی براس��اس 
دس��تورالعمل قبل��ی در خوزس��تان اج��را ش��د و اکنون در 
جایگاه های س��وخت مش��کل کمب��ود فرآورده ه��ای نفتی و 
همچنی��ن صف های طوالنی وجود ن��دارد. درحال حاضر همه 
جایگاه های س��وخت خوزستان درحال ارائه فرآورده های نفتی 

هستند و هیچ جایگاهی از مدار خارج نشده است.
برخ��ی منابع خب��ری از اعتراضات پراکن��ده در برخی مناطق 
استان خوزستان از جمله تجمعات ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره در چند 
نقطه اه��واز خبر داده اند که براس��اس آخرین پیگیری ها، هم 
اکنون شرایط در تمام نقاط این استان، عادی و تحت مدیریت 
و رو به آرامش است. این تجمعات با پادرمیانی مردم و پلیس 

پایان یافت.

 شرایط عادی در جایگاه های سوخت فارس 
سید احمد احمدی زاده  معاون  سیاسی استاندار فارس گفت: در 
حال حاضر عرضه س��وخت در تمام جایگاه های بنزین در حال 
انجام اس��ت و هیچ مش��کلی وجود ندارد. تمام پیش بینی های 

الزم برای عرضه س��وخت در جایگاه ها انجام ش��ده و جلسات 
مرتبط با آن نیز شب گذشته و امروز نیز با حضور دستگاه های 
متولی برگزار و با کمبود در عرصه س��وخت مواجه نیس��تیم. 
هم اکنون وضعیت عرضه بنزین در سراسر استان به طور عادی 

در حال انجام است.  
رس��انه های بیگانه تصاوی��ری از اعتراض چند نف��ر در برخی 
خیابان های منطقه معالی آباد ش��یراز منتش��ر کرده بودند که 
بناب��ر گزارش ه��ا، با بی توجهی م��ردم مواجه ش��د و به پایان 

رسید.

 تکذیب آتش زدن  جایگاه  سوخت در خمینی شهر
حیدر قاسمی معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان با اشاره به وضعیت جایگاه های سوخت استان اصفهان 
بع��د از س��همیه بندی و افزای��ش نرخ بنزین گف��ت: تا کنون 

مشکلی پیش نیامده و وضعیت عادی است.  
وی در خصوص ش��ایعاتی که مبنی بر ایجاد مشکل در عرضه 
و توزیع بنزین مطرح می ش��ود، گفت: شایعات صحت ندارد و 
وضعیت عرضه بنزین در سراس��ر استان به طور عادی در حال 

انجام است.
مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تانداری اصفهان 
همچنی��ن درب��اره خبری ک��ه در برخی ش��بکه های مجازی 
پیرامون آتش زدن یکی از جایگاه های س��وخت خمینی ش��هر 
مطرح ش��ده اس��ت، گفت: این خبر درس��ت نیست و باالخره 

شایعات وجود دارد.

 مش�کل خاصی در جایگاه های سوخت گیالن نداریم؛ 
تامین سوخت در گیالن

محم��ود قاس��م نژاد سرپرس��ت معاون��ت سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تانداری گی��الن از وجود ب��االی ۵ میلیون لیتر 
بنزین در جایگاه های س��وخت این اس��تان خب��ر داد و گفت: 
پس از س��همیه بندی مش��کل خاصی در جایگاه های سوخت 
گیالن نداریم.  در ح��ال حاضر باالی ۵ میلیون لیتر بنزین در 
جایگاه های عرضه س��وخت سراسر گیالن موجود بوده که این 

مقدار ذخیره، ۴۰ درصد بیشتر از زمان های عادی است.
 سرپرس��ت معاونت سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری 
گیالن با اش��اره به اینک��ه حتی در دورترین شهرس��تان ها و 
مناطق صعب العبور اس��تان مش��کلی از حیث ذخیره سوخت 
در جایگاه ها وجود ندارد افزود: در بحث سوخت رسانی، توزیع 
بنزین و تحویل کارت های س��وخت به مالکان و افراد متقاضی 

نیز مشکل خاصی وجود ندارد و شرایط عادی است.

 آرام�ش کامل در جایگاه های س�وخت  زنج�ان برقرار 
است  

سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان درباره 
آخرین وضعیت این اس��تان گفت: مش��کلی در س��طح استان 
گزارش نش��ده اس��ت.  با توجه به اعمال سهمیه بندی و اعمال 
بنزی��ن دو نرخی مش��کل خاصی در پمپ بنزین های س��طح 
اس��تان گزارش نش��ده و آرامش کامل در جایگاه های سوخت  
برقرار اس��ت. هیچ مشکل امنیتی هم تاکنون از استان در این 

زمینه گزارش نشده و آرامش کامل در استان وجود دارد.

 آرامش کامل در جایگاه های سوخت  آذربایجان شرقی 
برقرار است

محمدرضا پورمحمدی اس��تاندار آذربایجان شرقی با اشاره به 
اینکه مش��کلی در تامین بنزین مورد نی��از مردم وجود ندارد، 
گفت: ذخیره کافی در آذربایجان شرقی برای نیاز مردم وجود 

دارد و تمامی تقاضاها را می توانیم پاسخگو باشیم.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ب��ا تاکید بر اینک��ه تمامی پمپ 
بنزین های اس��تان در مدار اس��ت و در حال خدمات رس��انی 
هستند، تصریح کرد: هیچ مشکل امنیتی هم تاکنون از استان 
در این زمینه گزارش نش��ده و آرامش کامل در اس��تان وجود 

دارد.

  افزای�ش قیم�ت بنزی�ن ب�ه نفع م�ردم سیس�تان و 
بلوچستان است 

احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 
افزای��ش قیمت بنزین به نفع مردم این اس��تان اس��ت، گفت: 
مردم سیس��تان و بلوچستان  به خوبی می دانند افزایش قیمت 

بنزین به نفع آنهاست.  

اس��تاندار سیستان و بلوچستان گفت: مردم استان سیستان و 
بلوچس��تان از قبل با کارت س��وخت مورد نیاز خود را دریافت 
می کردن��د و از طرفی مردمی که م��ازاد کارت نیاز به دریافت 
س��وخت داشتند با قیمتی بس��یار باالتر از مبلغ اعالمی جدید 

سوخت می گرفتند.
وی اضافه کرد: با تمام ش��دن س��همیه س��وخت مردم مجبور 
بودند در ج��اده و خیابان با مبلغی حدود ۵۰۰۰ تومان بنزین 
مورد نیاز خود را تامین کنند اما حاال با باال رفتن قیمت بنزین 
می توانن��د به راحتی بهترین بنزین را ب��ا مبلغ مصوب لیتری 

۳۰۰۰ تومان تهیه کنند.

 آرام�ش کامل در جایگاه های س�وخت اس�تان البرز؛ 
مشکلی در تامین سوخت نیست

عزیزاهلل شهبازی استاندار البرز با بیان اینکه بعد از سهمیه بندی 
س��وخت آرامش کامل در جایگاه های س��وخت اس��تان  برقرار 

است، گفت:  مشکلی در تامین سوخت نیست.
وی اف��زود: قبل از اج��رای این طرح تدابی��ر الزم برای انجام 
این طرح و آمادگی آن در اس��تان انجام ش��ده بود و جایگاه ها 
و نازل های سوخت رس��انی البرز مورد بررس��ی و به روزرسانی 

قرار گرفت.
ش��هبازی با بیان اینکه سوخت گیری در اس��تان البرز با روند 
عادی و معمولی در حال انجام اس��ت، گفت: با توجه به اینکه 
استان البرز محل عبور و مرور ۱۴ استان کشور است باید برای 
خودروه��ای عبوری تدبیر وی��ژه ای در نظر می گرفتیم که این 
موضوع با هماهنگی و همکاری دس��تگاه های متولی انجام شد 
و سوخت رسانی به خودروهای عبوری از استان در محور کرج 
� چال��وس  و آزادراه ته��ران � کرج و کرج � قزوین طبق روال 

معمول انجام شد.گزارش از خبرگزاری های داخلی
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