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رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش:

هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود را 
افزایش دهید

رهبر انقالب افزایش آمادگی نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس 
دشمنان دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ با کسی را 
ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را افزایش دهید تا دشمن نه تنها 
از حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار 
و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه تهدید نیز از سر ملت ایران 

دور شود.
فرارو- رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکید کردند:هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های 

خود را افزایش دهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر امروز )چهارشنبه( 
در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، تکیه 
بر نیروی انسانی جوان، مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل مشکالت در همه بخش های 
کشور از جمله نیروهای مسلح دانستند و با تأکید بر لزوم کار مضاعف و افزایش 
آمادگی ها، خاطرنشان کردند: هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود را 
افزایش دهید تا دشمناِن ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.

در این دیدار که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده کل قوا 
با اشاره به صف آرایی جبهه ای وسیع از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوری اسالمی، 
گفتند: وجود این واقعیت در کنار ضرورت جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده لزوم 

کار مضاعف و فوق العاده در همه بخشهای نظام از جمله در نیروی دریایی است.
ایشان پیشرفت های ارتش و بویژه نیروی دریایی از ابتدای انقالب اسالمی تا به 
امروز را عظیم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی دریایی به ابتکار و 
توانایی های خود عمیقاً ایمان دارد و تحقق پدیده هایی همچون الحاق ناوشکن سهند 
و زیردریایی های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی، بشارت دهنده امکان پیشرفت های 
روزافزون است. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزایش آمادگی نیروهای مسلح را موجب 
بازدارندگی و ترس دشمنان دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ با 
کسی را ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را افزایش دهید تا دشمن نه تنها از 
حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار و حضور مؤثر 

نیروهای مسلح در میدان، سایه تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در گزارشی با اشاره به آماده سازی ناوشکن سهند، 
احیای ناوشکن دماوند و ساخت زیردریایی فاتح به دست جوانان و متخصصان نداجا 
و صنعت، گفت: نیروی دریایی ارتش تالش می کند ضمن ارائه بنایی نو از این نیرو، 
مظهر اقتدار ملت ایران در دریا باشد و با الهام بخشی به ملت های آزاده جهان، روند رو 

به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

استیضاح وزیرانی که در برابر دشمن ایستاده اند به 
صالح نیست

آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد که استیضاح وزیرانی که در برابر دشمن 
ایستاده اند به صالح نیست.

به گزارش ایسنا، آیت اهلل مکارم شیرازی، در ابتدای درس خارج خود در مسجد 
اعظم قم در مورد مهریه گفت: تذکراتی سابقاً در این زمینه دادیم، کارهایی انجام 
شد و تسهیالتی هم قائل شدند ولی اخیراً در جراید دیدم که هنوز چهار هزار نفر به 
خاطر مهریه در زندان هستند و دولت هم باید ماهانه ۷۰۰ میلیون خرج این افراد 
کند. عرض ما این است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد بی گناه هستند و نباید 

در زندان جمهوری اسالمی این همه زندانی باشند.
وی افزود: برای آزادی این افراد راه های شرعی خوبی هست و اکثریت آنان آزاد 
می شوند زیرا گناهی ندارند. از طرفی زندان عوارض زیادی دارد و شخص را به 
موجودی عاطل و باطل تبدیل می کند و زن و بچه او به خطر می افتند. شاید برخی 
ازدواج هم نمی کنند که به خاطر همین مهریه باشد. این مفسر قرآن در بخش 
دیگری از سخنانش اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید در مقابل دشمن 
ظاهراً قوی، قوی باشیم. اخیراً مجلسی ها پشت سر هم وزرا را استیضاح می کنند که 
شاید تغییر وزرا به مصلحت کشور نباشد البته دولت و وزرا بی اشکال نیستند ولی 
خوب است عزیزان از استیضاح های  پشت سر هم صرف نظر کنند و سؤال و ایراد 
بگیرند و انتقاد کنند. وی تصریح کرد: استیضاح وزیرانی که در برابر دشمن ایستاده اند 
به صالح نیست، خود استیضاح اگر به نتیجه هم نرسد، پایه وزیر را سست می کند 
که باید شرایط امروز را در نظر بگیریم. وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به 
وسواس برخی افراد که منجر به مصرف زیاد آب و تباهی خانواده ها می شود، گفت: 
گاهی برخی افراد وسواسی  از راه دور نزد ما می آیند که دل انسان می سوزد. روحانیت 
باید این افراد را به احکام آشنا و توجیه کند که طبق حکم اسالمی باید عمل کنند 
و بیشتر از آن نیازی نیست. وی افزود: گاهی وسواس فکری برای فرد پیش می آید 
و مسائلی در مورد مبداء، معاد، پیامبر)ص( و ائمه)ع( سراغ او می آید و تصور می کند 
از دین خارج شده و باعث ناراحتی او می شود. همین ناراحتی دلیل بر ایمان محکم 
فرد است. در روایت آمده که این نوع افکار شیطانی ضرری نمی زند منتها فرد باید به 

زبان نیاورد و در عمل هم نشان ندهد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اعالم کرد

هدفگذاری تعیین ردیف بودجه برای وکالی معاضدتی 
و تسخیری 

معاون حقوقی ریاست جمهوری، پایه گذاری ردیف بودجه برای وکالی 
تسخیری و معاضدتی در برنامه بودجه کل کشور و ساماندهی حق الوکاله 
و تعرفه های وکالی دادگستری را از برنامه ها و هدف گذاری های معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری در تأمین حق داشتن وکیل موضوع اصل 35 
قانون اساسی که از جمله حقوق شهروندی است، برشمرد و تأکید کرد که 
بهره گیری از نظریات و دیدگاه های وکالی دادگستری در پیشبرد اهداف 

این معاونت، کاربردی و راه گشا است.
 به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی با اشاره به اهمیت تعیین ردیف بودجه برای وکالی 
معاضدتی و تسخیری گفت: اجرای این قانون مزایای بسیاری برای همه آحاد جامعه 
خواهد داشت. معاون حقوقی رئیس جمهوری درخصوص موضوع دوم یعنی ساماندهی 
حق الوکاله و تعرفه های وکالی دادگستری تاکید کرد: این مهم به نفع جایگاه مادی 
و معنوی وکالت و همچنین دفاع از حقوق و اموال عمومی است زیرا در این صورت 

فرصتی برای دولت فراهم می شود تا از وکالی حرفه ای در دولت استفاده شود.
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پاسخ مجمع به نامه ستاد اطالع رسانی  و تبلیغات اقتصادی کشور
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به نامه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اعالم کرد که دبیر مجمع موارد نفوذ در ابعاد فکری، اعتقادی و نیز شکل گیری وابستگی تشکیالتی به آمریکا را به مراجع مربوطه ارائه 

کرده است. به گزارش ایرنا، روابط عمومی مجمع در پاسخ به نامه ستاد اطالع  رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اعالم کرد: همان گونه که دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام تاکید کرده اند ضربه و آسیب هواداران اندیشه های آمریکایی در کشور و 
در برخی دستگاه ها بیش از هزینه ناشی از تحریم های آمریکا بوده است. لذا امید است دستگاه های مسئول به وظایف خود عمل کنند. 

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

استان های مرزی در شرایط تحریم مسئولیت سنگینی بر عهده دارند
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه هیچ راهی به جز توسعه 
اقشار  از  حمایت  تورم،  کنترل  اشتغال،  افزایش  تولید، 
ضعیف و کم درآمد و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم  نداریم، 
تصریح کرد: این محورها برنامه اساسی و اصولی دولت در 
تنظیم بودجه سال آینده است تا مردم بتوانند احساس 

آرامش بیشتری داشته باشند.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به 
انتخاب استانداران جدید برای 4 استان مرزی آذربایجان شرقی، 
مازندران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی از سوی هیأت وزیران  
گفت: استان های مرزی کشور در شرایط تحریم مسئولیت و بار 

سنگین ویژه ای بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری ادامه داد: باید در آینده برای 
بازارچه های مرزی هم تسهیالتی در حدی که نیاز باشد،  قائل 
شویم تا بانک مرکزی هم بتواند مدیریت خود را به خوبی اعمال 

کند.
روحانی با بیان اینکه استان های مرزی باید تبدیل به تامین 
کننده و دپوی کاالهای مورد نیاز کشور به ویژه مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانه ها شوند، گفت: تولید به ویژه در بخش صنعت و خدمات 
بسیار حائز اهمیت است که گاهی نیاز به مواد، کاال و خدمات 
خارجی دارد و باید تسهیالت الزم در این راستا را فراهم کنیم تا به 

واسطه آن تولید در کشور فعال شود.
رئیس جمهوری اظهار کرد: استان های مرزی باید با فعال کردن 
بازارچه های مرزی و توسعه مناسبات تجاری با کشورهای همسایه 
در مسیر مبارزه با تحریم تالش کنند و برخی از مشکالتی که با آن 

مواجه هستیم توسط این استان ها حل و فصل شود.
روحانی با اشاره به حوادث دی ماه سال گذشته در کشور  اظهار 
کرد: تنوعات قومی در روزهایی که برخی می خواستند برای کشور 
مشکالتی را به وجود آورند، از نظام حمایت کردند و مشخص 
شد که ضدانقالب و کسانی که می خواستند کشور را ناآرام کنند، 

نتوانستند بر این موج سوار شوند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه نباید احساس هویت ملی دچار 
تضعیف شود، اظهار کرد: همه باید اول به ایرانی بودن و مسلمان 
بودن خود افتخار کرده و پس از آن، قومیت ها موجب افتخار ما 
خواهد بود و جابه جایی آنها ناصحیح بوده و هر کدام باید در جای 
خود مدنظر و مورد احترام باشد. روحانی اظهار امیدواری کرد 
دولت با اقدامات خود در برابر ملت ایران شرمنده نباشد و در این 

شرایط سخت بتواند مشکالت مردم را حل و فصل کند.
رئیس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به وقوع 
زلزله 6.4 دهم ریشتری در استان کرمانشاه گفت: الزم می دانم 
همدردی دولت را با مردم آسیب دیده کرمانشاه در زلزله اخیر 
ابراز داشته و از همه بخش های امداد و نجات و اسکان موقت 

که اقدامات بسیار خوبی در ساعات اولیه انجام دادند، تشکر کنم.
برای  امتحانی  و  آزمایش  زلزله  این  اینکه  بیان  با  روحانی 
مسئولینی بود که در طول یک سال گذشته در کرمانشاه شبانه روز 

تالش کردند، اظهار کرد: این زمین لرزه با قدرتی باال و عمق کم رخ 
داد که می توانست به طور معمول آسیب های فراوانی را به زندگی 

مردم وارد کرده و تلفات باالیی را به همراه داشته باشد.
وی با تقدیر از تالش های بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت راه 
و شهرسازی و سایر دستگاه های مسئول  خاطرنشان کرد: مشخص 
شد در ساختمان هایی که ساخته شده علم، دانش، تجربه، تعهد و 
درستکاری در کنار هم قرار گرفته است  چرا که اگر علم و دانش 
نباشد، کار ناقص شده و اگر علم و دانش باشد و درست عمل نشود 

باز دچار مشکل خواهیم بود.
رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد با تالش همگانی در همه 
امور اینگونه بوده و چیزی را بسازیم که با زلزله و تکانه  خراب نشود 

و مردم اعتماد خود را از دست ندهند.
وی با بیان اینکه امروز همه اقتصاد کشور در این آزمون قرار 
گرفته است، افزود: در تحریم، فشارهای اقتصادی و بیرونی وجود 
دارد و آن زمانی که اقدامات علمی و حساب  شده بوده و بنای 
اقتصاد به درستی ساخته شده باشد، هیچ زلزله و تکان شدیدی 

نمی تواند در زندگی مردم تأثیری بگذارد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید 

کشور را در برابر آنهایی که علیه ملت ایران توطئه کرده و می کنند، 
مصون بسازیم و خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته تالش و 
پیگیری بسیار خوبی از سوی مسئوالن مربوطه صورت گرفته و 

مردم تا حدی احساس آرامش می کنند.
 روحانی با اشاره به اینکه هنوز مردم در زمینه مسائل اقتصادی و 
معیشتی مشکالتی دارند، اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال 
آینده به بخش مهمی از این مشکالت پرداخته شده و مردم زندگی 
خود را با آرامش بیشتری ادامه داده و همه در این زمینه یکدیگر 

را یاری کرده تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم.
وی با اشاره به اینکه گر چه در این ایام با سختی هایی مواجه 
در  مرکزی  بانک  تصمیمات  از  برخی  شد  مشخص  اما  بودیم 
گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت، تصریح کرد: سال ها با بانک 
مرکزی بحث داشتیم که ورود طال به کشور را آزاد کنیم و همواره 
بانک مرکزی با آن مخالف بود در حالی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، موافق آزاد شدن واردات طال به کشور بود چرا که صنعت 
طالسازی در کشور بسیار مهم است و می تواند موجب ایجاد تحول 

خوبی باشد.
رئیس جمهوری ادامه داد: بانک مرکزی معتقد بود اگر واردات 

اما  داشت،  افزایش خواهد  ارز  قیمت  آزاد شود،  به کشور  طال 
هنگامی که واردات طال آزاد شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به 
کاهش رفت و نشان داد که فرمول های علمی گاهی نیاز به توجه 

بیشتر و تجدیدنظر در مقام عمل دارد.
معافیت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به 

مناطق آزاد از ثبت سفارش
همچنین هیات دولت در جلسه روز گذشته به منظور تسهیل در 
فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را براساس 
مقررات این مناطق، از تشریفات ثبت سفارش در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت معاف کرد.
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد 
فهرست گروه های کاالیی فوق الذکر را ظرف یک هفته به دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و گمرک اعالم و به طریق مقتضی به اطالع 

واحدهای تولیدی و تجاری برساند.
هیات دولت نیز با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر 
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه 

در برخی مناطق کشور موافقت کرد.

تناقضات قیمت سوخت در بودجه 98 بررسی شد 

قیمت سوخت در دو راهی مردم و تورم 
 بحث افزایش قیمت حامل های انرژی موضوعی است که هر ساله نزدیک 
فصل بودجه از طرف دولت مطرح می شود، ولی دو سالی است که با توجه 
به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مجلس با این افزایش قیمت موافقت 
نمی کند. ولی باز با نزدیک شدن به بودجه 98 دولت با پیش کشیدن بحث 
تکراری و نخ نمای قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن به کشورهای 
همسایه، سعی در افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. موضوعی که با تکیه 
به آمارهای واقعی یا ساختگی سعی می کند مجلس را برای صدور مجوز 
افزایش قیمت ها با خود همراه کند. این در حالی است که با خروج ترامپ از 
برجام و از سرگیری و تشدید تحریم های ایران، مردم در شرایط بد اقتصادی 
به سر می برند. تجربه هم نشان داده است که افزایش قیمت حامل های انرژی 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش قیمت اقالم و کاالهای اساسی 
و غیر اساسی اثر مستقیم دارد. بنابراین در شرایط فعلی مردم توان افزایش 
دوباره قیمت ها و رشد نرخ تورم را ندارند و در این مدت کمرشان زیر بار 

فشاراقتصادی خم شده است.
دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه 1۰ تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق از 
کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش 
قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین 
چیزی از طرف مردم تحت فشار که قرار بوده است دولت در این وضع بد اقتصادی 
و شرایط تحریمی با بسته های حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، 

هیچ منطقی ندارد.
تالش دولت برای یافتن راهکار مناسب

با توجه به اینکه تحریم های نفتی ایران برکاهش میزان فروش نفت و درآمد دولت 
جهت تامین بودجه سال آینده اثر منفی داشته است، بنابراین دولت به دنبال پیدا 
کردن راهکارهایی است که هم فشار جدیدی بر مردم متحمل نشود و هم خودش 

بتواند درآمد الزم را برای اداره یک سال آینده کشور تامین کند.
یکی از راهکارهای دولت در این باره طی سال های گذشته تا کنون، دو نرخی 
شدن قیمت مازاد بر مصرف سهمیه بنزین است. پیشنهادی که در جلسات رسمی 
و غیر رسمی و به صورت شفاهی بارها مطرح شده ولی هنوز به صورت مکتوب و در 
قالب الیحه در سال جدید به مجلس ارائه نشده است. بحث هایی که قطعا در زمان 
بودجه 98 به طور جدی مطرح و پس از بررسی نمایندگان درباره تصویب یا رد آن 

تصمیم گیری خواهد شد.
دولت برای افزایش قیمت سوخت در سال 98 پیشنهادی ندارد

البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش در حاشیه 
مهم  برنامه های  از  یکی  درباره  کشاورزی،  وزارت  با  تفاهم نامه  امضای  برنامه 
بودجه ای کشور برای سال آینده پرده برداشت. او در این جلسه اعالم کرد که 
دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد. به نظر 
می رسد دولت تصمیم گرفته در این مقطع و با توجه به افزایش تورم در اقتصاد 
و احتمال واکنش ناخوشایند جامعه نسبت به افزایش قیمت انرژی، یک تصمیم 
سیاسی را جایگزین تصمیمی اقتصادی کند. یعنی دولت همچنان قصد ندارد 

قیمت های انرژی را اصالح کند. 
خودش  برای  می تواند  ولی  است  مردم  مطالبه  و  خواست  مورد  که  موضوعی 
هزینه های زیادی به دنبال داشته باشد. چرا که برخی منتقدان ثبات قیمت سوخت 
معتقدند؛ قیمت پایین حامل های انرژی باعث مصرف باالی سوخت، قاچاق آن و اتالف 
بخشی از منابع مالی دولت به دلیل اختصاص یارانه دولتی به سوخت می شود که 
به نفع ثروتمندان است. آنها معتقدند این قشر متمول جامعه که دارای چند خودرو 
خارجی هستند و از بنزینی که یارانه دولتی به آن تعلق می گیرد استفاده می کنند، این 

کار به هیچ وجه با عدالت همخوانی ندارد و به ضرر کشور است.

تناقضات قیمت سوخت در سال 98 
عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به »ابتکار« گفت: 
»دولت باید در قبال افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط بد اقتصادی تمهیداتی 

بیندیشد و به نحوی عمل کند که تاثیر زیادی بر زندگی مردم نداشته باشد. 
البته دولت اعتقاد به دونرخی شدن مازاد بر مصرف سوخت دارد و معتقد است 
افرادی که مصرف معقول بنزین دارند با همان نرخ قبلی لیتری هزار تومان محاسبه 
شوند ولی افرادی که چندین خودرو دارند و هر هفته سفر می روند و خودروهای 6 

سیلندر سوار می شوند، برای خرید سوخت باید قیمت بیشتری بپردازند.« 
از طرفی محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تصمیم 
دولت در بودجه 98 برای افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: »در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انرژی و بحث هدفمندی یارانه ها تغییر عمده ای را نسبت به سال 9۷ 

نداریم و قیمت حامل های انرژی در سال 98 افزایش نمي يابد.«
جامعه ای که گنجایش افزایش قیمت ها را ندارد

در بحث احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال جدید، ناتوانی مردم از 
پذیرش افزایش قیمت سوخت در وضعیت نابسامان اقتصادی حائز اهمیت است، چرا 
که به دنبال آن افزایش بی چون و چرای قیمت ها را شاهد خواهیم بود. موضوعی که 
همه نمایندگان مصاحبه کننده با »ابتکار« نسبت به آن اتفاق نظر دارند و معتقدند 
دولت باید راهی دیگر پیدا کند. هدایت اهلل خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در 
این باره به »ابتکار« گفت: »تورم نسبت به سال گذشته در حال افزایش و نزدیک شدن 
به 4۰ درصد است و افزایش هر یک از حامل های انرژی باعث افزایش بقیه کاالها و 
مواد می شود که در این صورت تورم شدید دیگری به همراه می آورد.« این نماینده 
اصولگرای مجلس ادامه داد: »از طرفی حقوق کارمندان و کارگران یا افزایش پیدا 
نمی کند یا افزایش ها به هیچ وجه قابل توجه نیستند. بنابراین اگر قیمت حامل های 
انرژی افزایش پیدا کند در این تنگنای اقتصادی و شرایط تحریم ها به مردم فشار 
زیادی وارد می شود. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس افزود: »از طرفی دولت 
معتقد است اگر قیمت سوخت متعادل تر شود، شاید مصرف آن کمتر شود یا جلوی 

قاچاق آن را بگیرد.« 
در شرایط تناقض قرار گرفته ایم

خادمی، عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه »سوءمدیریت ما را به جایی رسانده 
است که در وضعیت تناقض قرار گرفته ایم«،  تصریح کرد: »مصرف باال، قیمت پایین، 
قاچاق سوخت، درآمد پایین، کشور تک محصولی متکی به نفت و ... باعث شده است 
که در شرایط تناقضات قرار بگیریم و نتوانیم راه حلی منطقی و مناسب برای عبور از 
این وضعیت پیدا کنیم.« عضو فراکسیون والیی مجلس تاکید کرد: »در صورتی که 
تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته شود، متذکر می شوم که در شهرها و روستاها 
افرادی هستند که از پرداخت قبوض آب و برق و گاز خود هم ناتوانند و این افزایش 
قیمت ها به آنها بیش از دیگران فشار می آورد. به همین دلیل می گویم تناقض پیدا 

کرده ایم و این حاصل ناکارآمدی مدیریتی ما است.« 
سبد خانوارها کوچک شده است

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این باره به »ابتکار« گفت:  
»درباره افزایش قیمت حامل های انرژی صحبتی از طرف دولت به مجلس اعالم 
نشده است و بعید می دانم در شرایط فعلی، دولت تصمیم به افزایش قیمت ها بگیرد.« 
نماینده مردم ساری در خانه ملت افزود: »در این وضعیت کشور این کار اصال حکیمانه 
و منطقی نیست و حتی مطرح کردن این حرف هم در شرایط کنونی برای مردم 
استرس زا است. سبد خانوارها طی این مدت بسیار کوچک شده است و جامعه کشش 
چنین فشار دوباره ای را ندارد و بعید می دانم دولت هم دنبال اجرای چنین پروژه ای 
باشد.« این نماینده عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: »به نظر من دولت باید 
زمانی دنبال اجرای چنین طرح هایی باشد که مردم از رفاه نسبی و آرامش فکری الزم 

برخوردار باشند.« دامادی، طرح چنین احتماالتی را منطقی ندانست و تاکید کرد که 
حتی یک درصد هم احتمال نمی دهد دولت در این شرایط تحریمی و فشار و تنگنای 
اقتصادی بر مردم، این کار را انجام دهد. اما یوسفیان مال در گفت وگو با »ابتکار« معتقد 
است: »قیمت بنزین به احتمال زیاد برای سال آینده دو نرخی می شود. از اول بحث 
بوده و در بودجه سال های 96 و 9۷ هم بر این موضوع تاکید شده بود ولی مجلس 
نپذیرفت. ولی تا چند روز دیگر که الیحه بودجه سال 98 به مجلس می آید باز این 

موضوع را در دست بررسی قرار خواهیم داد.«
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 9۷ تاکید کرد:  »هر اتفاقی که درباره قیمت های 
سوخت قرار است بیفتد، باید در قانون بودجه اتفاق بیفتد. االن تصمیمی که جدی 
است و دولت معتقد است جلوی قاچاق روزانه میلیون ها لیتر سوخت را می گیرد، 
افزایش قیمت بنزین و سوخت برای مازاد بر مصرف است. بنابراین باید منتظر باشیم و 
ببینیم دولت در این باره چه تصمیمی می گیرد و آیا با وجود مخالفت هایی که از سوی 
برخی موافقان ثبات در قیمت سوخت وجود دارد، این پیشنهاد در الیحه بودجه 98 

گنجانده می شود یا خیر.«
مجلس در افزایش قیمت ها  با دولت همراهی می کند؟

مازاد  برای  قیمت سوخت  افزایش  پیشنهاد  ارائه  احتمال  از  پس  که  سوالی 
مصرف یا همان دو نرخی شدن بنزین با وجود رد آن از طرف رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در سال 98 مطرح است، این است که در صورت طرح موضوع و 
پیشنهاد از سوی دولت، آیا مجلس با آن موافقت خواهد کرد؟ دامادی در این باره 
به »ابتکار« گفت: »اگر به فرض یک درصد هم این اتفاق بیفتد مطمئن باشید 
مجلس به عنوان نمایندگان مردم با قدرت جلوی این افزایش قیمت را خواهد 
گرفت چرا که کوچک ترین افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین افزایش 
قیمت همه کاالها را به دنبال دارد و این خارج از حد توان و تحمل مردم در این 
شرایط بد اقتصادی است.« او تاکید کرد که با طرح چنین مسائلی در این وضعیت 
مخالف است. ولی خادمی به »ابتکار« گفت: »دولت با توجه به وضعیت درآمدی 
خود، ناگزیر از افزایش قیمت سوخت در سال جدید است ولی باید این افزایش 
قیمت به حدی باشد که آسیب کمتری به مردم بزند و اگر بیش از این میزان 
باشد، قطعا مورد موافقت مجلس قرار نمی گیرد.« او در عین حال تاکید کرد: 
»دولت در الیحه برنامه ششم حدود 6۰ درصد افزایش قیمت سوخت را مدنظر 
داشت که با مخالفت مجلس مواجه شد، ولی فعال به دنبال بررسی سهمیه بندی 
بنزین است و به همین منظور فعال کردن کارت  های سوخت خودرو را مطرح 
کرده است. بنابراین باید دید که چه تصمیمی در این باره می گیرد و بعد از آن به 

دنبال واکنش مجلس در قبال آن باشیم.«


