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واعظی:
 اصالح قیمت بنزین تصمیم 

همه مسئوالن نظام است
رئیس دفتر رئیس جمهوری عملیاتی شدن 
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه درخصوص اصالح قیمت بنزین 
را اقدام الزم و ضروری دانســت و گفت: دولت 
پیش از این نیز درچند مقطع قصد داشت این 
تصمیم مهم را که مورد توافق همه مسئوالن 
نظام اســت، اجرا کند که هربار بــه دالیلی با 

تاخیر مواجه شد.
محمــود واعظــی دیــروز در گفت و گوی 
اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه بخش حمایت 
معیشتی از اقشــار کم برخوردار و دهک های 
پایین از مزایــا و اهداف طــرح  اصالح قیمت 
بنزین است، افزود: بحث اصالح قیمت بنزین 
در جای خود موضوع بســیار مهمی است که 
می تواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف 
برســاند، آثار زیســت محیطی خوبی داشته 
باشد و از همه مهم تر از قاچاق گسترده بنزین 

جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: در  عین حال این موضوع 
که  منافع مالی حاصل از این طرح مســتقیما 
میان مردم تقســیم می شــود نیز از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری با یادآوری 
اینکه تقریبــا ۵۰ درصد از مــردم خودروی 
شخصی ندارند یا در شهرستان های کوچک و 
روستاها زندگی می کنند، گفت: این جمعیت 
زیاد چرا باید تاوان قیمت ارزان بنزین را بدهند 
و این خود یک بی عدالتی محسوب می شد البته 
به این معنی نیست که هرکسی که خودرو ندارد 
نیازمند حمایت معیشتی دولت است اما قاطبه 

اینگونه است.
واعظی ادامه داد: با اجــرای طرح حمایت 
معیشــتی دولت که تقریبا ۶۰ میلیون نفر در 
قالب ۱۸ میلیــون خانوار را در بــر می گیرد، 
بخشــی از این بی عدالتی جبران می شــود و 
حتی اگر این اصالح قیمــت عوارضی هم در 
پی داشته باشــد، با ارزیابی هایی که در بانک 
مرکزی و ســایر نهادهای اقتصادی ما بعمل 
آمده خیلی چشمگیر نخواهد بود و همچنان 
برای اقشار پایین جامعه این رقم معنی خواهد 

داشت.

وی همچنین با بیان اینکــه این تصمیم با 
اتفاق نظر سران سه قوه در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی اتخاد شــد و به هیچ وجه 
اینگونه نیســت که تصمیم  دولت بوده باشد، 
گفت: در اصل اصالح قیمــت بنزین  تصمیم 
همه ارکان نظام بوده و همــه در این تصمیم 
دخیل بوده اند و دولت صرفا مجری این طرح 

است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری توضیح داد: در 
این طرح بحث بر سر نحوه باز توزیع منافع بود 
که چند سناریو وجود داشت و دولت در نهایت 
به این جمع بندی رســید کــه منافع حاصل 
از این اصالح قیمت را به صورت مســتقیم در 
بین مردم بازتوزیع کند و شکل این بازتوزیع را 
نیز به گونه ای انجام دهد که عوارضی نداشته 

باشد.
واعظی به اقدامــات دولت بــرای اصالح 
قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد: در مقاطع 
دیگر هم دولت تصمیم داشــت که این اصالح 
قیمــت را عملیاتی کند اما هر بــار به دالیلی 
 که تشــریح آنها محل بحث نیســت، این کار 

موکول به بعد شد.
یک ریال از افزایش قیمت بنزین به 

دولت تعلق نمی گیرد  
رئیس دفتر رئیــس جمهوری درخصوص 
این نگرانی که ممکن اســت اجرای این طرح 
عوارضی را به همراه داشته باشد، اظهارداشت: 
دولت همه تالش خود را به کار گرفته است که 
اجرای این طرح عوارضی در پی نداشته باشد 
یا به حداقل برسد. از جمله تالش بر این است 
که کاالها به وفور در بازار وجود داشته باشد و 
از طریق نظارت و مدیریت توزیع بازار از سوی 
دســتگاه های حاکمیتی و نظارتی و تعامل با 
اتحادیه ها، ســندیکاها و بخش های مسئول 
اجازه افزایش قیمت چــه در خدمت و چه در 

کاالها داده نشود.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

باالخره بعد از ماه ها تأیید و تکذیب 
مســئوالن؛ ســهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین بدون اعالم قبلی از ساعت 

صفر روز جمعه 24 آبان آغاز شد.
شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، قیمت هر لیتر بنزین براســاس 
سهمیه بندی را ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر 
بنزین آزاد را ۳ هــزار تومان اعالم کرد. 
پیش از آغاز سهمیه بندی، قیمت هر 
لیتر بنزین هزار تومان بود. به این ترتیب 
قیمت بنزین سهمیه ای نسبت به نرخ 
قبلی بنزین ۵۰ درصد باال رفته و بنزین 
آزاد هم با افزایش ۳۰۰ درصدی ســه 
برابر شده و به ۳ هزار تومان رسیده است. 
قیمت بنزین سوپر هم هر لیتر ۳۵۰۰ 
تومان شده اســت. براساس اعالم این 
شرکت، سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی 

سران سه قوه بوده است.
میزان ســهمیه انــواع خودروها 
براساس اطالعیه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران مطابق جدول 
یک است. در این اطالعیه تاکید شده 
است که سهمیه کامل آبان خودروهای 
شخصی از بامداد روز جمعه 24 آبان ماه 
به کارت سوخت شــخصی آن ها واریز 
می شود و این ســهمیه به مدت ۶ ماه 
قابل ذخیره است و استفاده از سهمیه 
سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت 

هوشمند شخصی میسر است.
نرخ CNG بــدون تغییر خواهد 
بود و  قیمت نفت گاز با کارت سوخت 

جایگاه دار بدون تغییرخواهد بود.
در این اطالعیه تاکید شــده است 
که »به خودروهای همه دستگاه های 
اجرایی دولتی موضوع مــاده ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، سهمیه 
بنزین تعلق نمی گیرد و این خودروها 
باید بــا قیمت هر لیتــر ۳۰۰۰ تومان 

نسبت به دریافت بنزین اقدام کنند.«
شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران همچنین اعالم کرد: »برای 
مسافربرهای بر پایه اینترنت مشروط بر 
آن که نرخ های خود را از مقادیر مصوب، 
به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند، 
اعتبار معادل ســهمیه مصوب تعلق 
خواهد گرفت و برای تامین ســوخت 
خودروهای مسافر برخطی و بین شهری، 
آژانس های مسافربری و آموزشگاه های 
رانندگی تمهیدات الزم اتخاذ شده که 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
تصمیمی که باالخره عملی شد

آغاز سهمیه بندی بنزین و افزایش 
قیمــت آن در حالی انجام شــده که 
وزیر نفت، نمایندگان مجلس و دیگر 
مسئوالن ذی ربط و غیرذی ربط! طی 
ماه های اخیــر بارها اخبــار مرتبط با 
افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین 
را تکذیب کرده و شایعه خوانده بودند. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، چهارشــنبه 
بیست و دوم آبان و یک روز قبل از اجرای 

سهمیه بندی بنزین، با تاکید براینکه 
»هنوز چیزی مشخص نیست باید صبر 
کنیم تا دستورالعمل آن ابالغ شود«، 
گفت: »این شایعه پراکنی ها و توییت  

زدن ها فقط مردم را نگران می کند«.
حتی شــهرام رضایی، سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
نیز روز پنجشــنبه و تنها چند ساعت 
پیش از اجرای این طرح، گفت: »تا این 
لحظه هیچ تصمیــم و برنامه ای برای 
سهمیه بندی بنزین نداریم«. با این حال 
در آستانه اعالم رسمی سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین، شایعه تصمیم 
دولت برای چنین کاری به طور گسترده 
پخش شد و بسیاری از مردم در شهرهای 
مختلف طبق عادت مألــوف خود در 
چنین شرایطی؛ به جایگاه های فروش 
سوخت رفتند، به طوری که ساعت های 
پایانی پنجشــنبه در پمپ بنزین ها 

صف های طوالنی ایجاد شد.
راه دیگری وجود نداشت 

براساس آمار رســمی، روزانه ۹۰ 
میلیون لیتر بنزیــن در ایران مصرف 
می شود. افزون بر این؛ قیمت انرژی در 
ایران با بهای آن در کشورهای منطقه 
فاصله زیادی دارد و این موضوع موجب 
ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد 
بود؛  شدت مصرف انرژی در کشور و تاثیر 
آن بر آلودگی هوا؛ کمبود بودجه ناشی 
از مشکالت فروش نفت بر اثر تحریم ها 
و ... ازجمله دالیلی اســت که مقامات 
کشورمان با اســتناد به آنها همواره بر 
اجتناب ناپذیر بودن ســهمیه بندی و 

افزایش قیمت بنزین تأکید می کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته 
است: »در ســال های اخیر با افزایش 
مصرف فزاینده بنزین، کارشناســان 
اظهارنظــر می کردند کــه اگر بنزین 
ســهمیه بندی و قیمت آن نیز اصالح 
شود، می تواند باعث کنترل مصرف شود 
اما دولت در شش سال گذشته فقط دو 

مرتبه این اصالح قیمت ها را انجام داد.
وزیر نفت نیز بهمن ماه ۹۷ گفته بود، 
در زمینه سوخت، غیر از سهمیه بندی 
و افزایش قیمــت »راه دیگری وجود 
نــدارد« و این افزایــش قیمت در حد 

تحمل مردم خواهد بود.
در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ نیز 
دولت قصد داشــت قیمت  حامل های 
انرژی را افزایش دهد که باز هم به دلیل 
نگرانی از افزایش تورم، در مجلس رای 
نیــاورد. به هر حال نخســتین دقایق 
24 آبان؛ دولت پس از 4 ســال نسبت 
به تغییر نرخ بنزین و سهمیه بندی آن 
اقدام کرد. البته این اقدام، دومین اقدام 
دولت در این خصوص طی سال ۱۳۹۸ 
است. اولین اقدام، روز دهم اردیبهشت 
ســال جاری در آســتانه اجرا به دلیل 
انتشار زودهنگام خبر آن لغو و سپس 

از سوی مقام های دولتی تکذیب شد.
 افزایش نرخ بنزین
 به نفع مردم است

رئیس جمهور در همین راســتا با 

تاکید بر ضرورت و اهمیت اقدام دولت در 
افزایش نرخ بنزین و کمک به خانوارهای 
ضعیف و متوسط کشور از محل درآمد 
حاصل از آن، گفت: این کار به نفع مردم 
و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می تواند 
در حل مشکالت آنان مفید و موثر باشد.

حســن روحانی در دیــدار برخی 
اعضای دولت و مســئوالن کشــور به 
مناســبت میالد پیامبر گرامی اسالم 
)ص( و امام جعفر صادق)ع(، با اشاره به 
اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ بنزین، 
با تأکید بر اینکه »هیچ کس تصور نکند 
چون شــرایط اقتصادی دولت سخت 
شده، دســت به این اقدام زده است تا 
بخواهد بودجه خــود را جبران کند؛« 
تصریح کرد: »هرگز اینطور نیســت و 
ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.«
رئیس قوه مجریه در ادامه موضوع 
»حمایت معیشــتی« خانوارها در پی 
افزایش قیمت بنزین را موردتوجه قرار 
داد و یادآور شد: بر مبنای محاسبات؛ ۱۸ 
تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی حدود 
۶۰ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی 

دولت خواهند بود و  این مبلغ هم کمک 
به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار 

می رود.
وعده دولت درباره بازگرداندن 

درآمد بنزین به مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 
بامداد جمعه و پس از اعالم قیمت های 
جدید بنزین گفت: دولت درآمدهای 
ناشــی از افزایش قیمت را صرف ارائه 

»حمایت معیشتی« می کند.
بــه گفتــه محمدباقــر نوبخت، 
رئیس جمهور تاکید کرده که قرار است 
همه منابع به خود مردم پرداخت شود و 
از این جهت در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا تصویب شد ۱۰۰ 
درصد منابع حاصل از اصالح قیمت ها 
و ســهمیه بندی به صــورت حمایت 
معیشتی در میان خانوارهای موردنظر 

توزیع  شود.
وی گفته است: ۱۸ میلیون خانوار از 
این کمک معیشتی بهره مند می شوند 
و پرداخت های »حمایت معیشتی« هر 
خانوار ایرانی بین ۵۵ تا 2۰۵ هزار تومان 

خواهد بود.
نوبخت از سوی دولت قول داده است 
که حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز آینده 
همه وجوه به حساب سرپرستان خانوار 

واریز شود. همچنین وزارت رفاه موظف 
شده که مازاد بر آن ۱۸ میلیون خانوار، 
هر کسی که خود را متقاضی دریافت این 
مبلغ می داند، با سازوکارهایی که تدارک 
دیده موضوع را بررسی کند و آن دسته از 
افرادی که مشمول پرداخت می شوند، 
پرداخت را انجام دهند حتی اگر بعد از 

آغاز طرح مشخص شود که معترضان 
از افراد حائز شــرایط هستند، مبنای 

محاسبه از روز اجرای طرح خواهد بود.
»چرا بنزین سهمیه بندی شد«، از 
زبان عضو کمیسیون انرژی مجلس

عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
با اشــاره به اینکه »در مجموع تمامی 
جوانب اعمال سهمیه بندی و افزایش 
قیمــت بنزین دیده شــده اســت«، 
افزایش صــادرات و کاهش مصرف را 
که از دغدغه های رهبری نیز اســت، از 
جمله مزیت های سهمیه بندی بنزین 
برمی شمارد و معتقد است: »افزایش 
قیمت همچنیــن می تواند منابع الزم 
را برای توســعه حمل و نقل عمومی و 
کاهش آلودگی هوا و ترافیک به وجود 

آورد.«
جالل میرزایی در گفت وگو با ایلنا، 
با پیش بینی اینکه سهمیه بندی منجر 
به کاهش ۱۰ هزار لیتری مصرف بنزین 
می شــود و به این ترتیب دست دولت 
برای صادرات بیشتر این فرآورده بازتر 
شــده و درآمدهای دولت نیز تا حدی 
افزایش می یابد، تصریح کرده اســت: 
»البته اینگونه نیست که مشکل درآمد 
دولت بــه لحاظ کســری بودجه حل 

شود.«

عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
در ادامه این گفتگو بــا تأکید بر اینکه 
»پرداخت یارانه جدید به رفع دغدغه ها 
در زمینه معیشت اقشار کم درآمد کمک 
می کند«، به پرداخت یارانه های جدید 
اشاره و تصریح کرده است: »در مجموع 
تمامی جوانب اعمال ســهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین دیده شــده از 
جمله اینکه پرداخــت یارانه جدید به 
رفع دغدغه ها در زمینه معیشت اقشار 
کم درآمد کمک و بخشی از هزینه های 
این قشــر را جبران می کند. طبقات 
متوسط به باالی جامعه هم امیدواریم 
شرایط کشور را درک کنند تا بتوانیم 

راحت تر از این مرحله عبور کنیم.«
از کاهش آلودگی هوا تا توسعه 

تکنولوژی های کم مصرف
استاد اقتصاد دانشــگاه تهران در 
همین راســتا و در مورد پیامدهای 
افزایش قیمت بنزین،  گفت: نخستین 
مزیت افزایش قیمت بنزین این است 
که با افزایش قیمت بنزین تقاضا برای 
بنزین کاهش می یابد و در این صورت 
مبالــغ هنگفتی به صنــدوق دولت 
سرازیر و درآمدهای اضافه ای را برای 

دولت فراهم می کند. 
علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با 
ایلنا به عنوان موافق این طرح افزود: 
افزایش قیمت بنزیــن میزان بی بند 
و باری مصرف کننــدگان را کاهش و 
عال وه بر کاهــش آلودگی هوا موجب 
می شود تا تدابیری جهت صرفه جویی 
در مصرف به اجرا گذاشته شود مانند 
استفاده از مترو، دوچرخه یا پیاده روی 
و یا صرفه جویی در انواع مسافرت های 
ســرگرم کننده یــا عــدم رعایــت 
نزدیکترین راه بــه مقصد و در نهایت 
تعویض به موقــع ابزار کاهش دهنده 
مصرف بنزین )فیلتر، شــمع و ...( و 
ســایر تنظیمات مورد نیــاز. این امر 
در کوتــاه و درازالمــدت زمینه های 
جلوگیری از کاهش بیشــتر ذخایر 

نفتی ما را فراهم می آورد.
نیکو اقبال ادامه داد: قیمت بسیار 
پایین بنزین در ایران در مقایســه با 
فوب خلیــج فارس و یــا قیمت های 
بســیار باالی بین المللی ، بازارهای 
بسیار گرم و سودآوری را برای قاچاق 
فراهم کرده کــه مصائب و عواقب آن 
برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور 
بســیار تعیین کننده است. بسیاری 
از مزایــای افزایش قیمــت بنزین و 
یا نزدیک شــدن آن بــه قیمت های 
بین المللــی ناشــی از ضررهــای 
سنگینی است که پایین نگه داشتن 
قیمت بنزین به اقتصاد و صنایع کشور 

وارد می کند.
 مسئوالن صدای منتقدان 

را بشنوند
همچنین دبیرکل خانه کارگر در 
اردوی ساالنه خانه کارگر، با اشاره به 
افزایش نرخ حامل های انرژی از نیمه 
شب پنجشنبه، گفت: تصمیم مشترک 
سران ســه قوه در مورد افزایش نرخ 
بنزین مبنای قانونی دارد و بر اســاس 
قانون هدفمندی یارانه ها که افزایش 
قیمت بنزین را تا ۹۰ درصد فوب خلیج 
فارس مــورد تاکید قــرار داده، انجام 

شده است.
علیرضا محجوب افزود: من با اصل 
هدفمندی یارانه ها که ماخذ قانونی این 

تصمیمات است، در زمان خود مخالفت 
کرده ام و انتظار دارم که تصمیم گیران 
اهمیت موضوع را درک کنند و صدای 

منتقدان را بشنوند.
سهمیه بندی در شرایط مناسب و 

بدون حادثه  اجرا شد
شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران صبح جمعه در اطالعیه ای 
تاکید کرد: »طرح ســهمیه بندی در 
شــرایط مناســب و بدون هیچ گونه 

حادثه ای به اجرا درآمد.«
در این اطالعیه آمده است: »در پی 
تصمیم اتخاذ شده برای سهمیه بندی 
بنزین از نخستین ساعت بامداد جمعه 
24 آبان ماه جــاری، طبق اطالعات 
واصله از سراسر کشور بحمداهلل طرح 
سهمیه بندی در شــرایط مناسب و 
بدون هیچگونــه حادثــه ای به اجرا 

درآمد.«
این شــرکت وابســته به وزارت 
نفــت در اطالعیه خــود همچنین با 
اشاره ضمنی به انتشــار ویدیوهایی 
از اعتراض مردم در چند شــهر مقابل 
پمپ بنزین هــا و اســتقرار ماموران 
انتظامی در پمپ بنزین ها و آماده باش 
این نیرو، عنوان کرد که »شبکه های 
معاند با پخش فیلــم و تصاویر جعلی، 
ســعی در ناآرام نشــان دادن شرایط 
 دارند که به هیچ وجه در هیچ موردی 

صحت ندارد«.
در نخســتین ســاعات اجــرای 
ســهمیه بندی بنزین نیز »یک مقام 
آگاه در وزارت کشور« به خبرگزاری 
ایســنا گفت: »طبق بررســی های 
انجام شــده و اخذ اخبار دقیق از تمام 
استانداری ها، تاکنون موردی مبنی 
بر بروز آشوب، تجمع، درگیری و آتش 
زدن پمپ بنزین ها در هیچ نقظه ای از 

کشور گزارش نشده است.«
این مقام وزارت کشــور که اســم 
و مقامش اعالم نشــد، گفت: »اخبار 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر آتــش زدن جایگاه های ســوخت 
در اســتان های اصفهان، آذربایجان 
شرقی، خوزستان و دیگر مناطق کشور 

صحت ندارد.«
همزمان وزارت کشــور در ساعات 
نخست پس از اجرای سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزیــن، اعالم کرد که 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، 
در نیمه شب پنج شنبه طی یک ارتباط 
زنده تصویری با اســتانداران، ضمن 
بررســی آخرین شرایط اســتان ها و 
روند تامین بنزین و سوخت در مناطق 
مختلف کشــور و شــنیدن گزارش 
اســتانداران، تذکرات الزم را به آن ها 

ابالغ کرده است.

روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم تحت فشار است

شروع یک تغییر نرخ حیاتی

رئیس سازمان برنامه و 
بودجه: دولت درآمدهای 

ناشی از افزایش قیمت 
را صرف ارائه »حمایت 

معیشتی« می کند و از این 
جهت در شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی سران 
قوا تصویب شد ۱۰۰ درصد 

منابع حاصل از اصالح 
قیمت ها و سهمیه بندی به 

صورت حمایت معیشتی در 
میان خانوارهای موردنظر 

توزیع  شود

رئیس جمهور درخصوص 
افزایش قیمت بنزین؛ با 

تأکید بر اینکه »هیچ کس 
تصور نکند چون شرایط 

اقتصادی دولت سخت 
شده، دست به این اقدام 

زده است تا بخواهد بودجه 
خود را جبران کند؛« 

تصریح کرد: »هرگز اینطور 
نیست و ریالی از این پول به 

خزانه نخواهد رفت«


