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واکنش دبیر کل خانه کارگر به افزایش قیمت بنزین: 
 اگر چیزی در جیب مردم نمی گذارید الاقل 

آن را خالی نکنید
دبیر کل خانه کارگر گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت حامل های 
انرژی بر اساس مصوبه سران قوای سه گانه یک تصمیم قانونی و 
مبتنی برافزایش قیمت بنزین تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس است 

اما چنین تصمیمی زندگی فقرا را با مشکل مواجه می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در اردوی ساالنه خانه 
کارگر که در مجتمع شهید امامی چمخاله در حال برگزاری است، 
با اشاره به افزایش نرخ حامل های انرژی گفت: تصمیم مشترک 
سران سه قوه در مورد افزایش نرخ بنزین مبنای قانونی دارد و بر 
اساس قانون هدفمندی یارانه ها که افزایش قیمت بنزین را تا ۹۰ 

درصد فوب خلیج فارس مورد تأکید قرار داده انجام می شود.
وی ادامه داد: پس در مبانی قانونی آن تردیدی وجود ندارد اما 
این تصمیم برای همه گروه های اجتماعی تبعات ناگواری دارد. 
کسانی که چنین تصمیم هایی را می گیرند باید درک اقتصادی شان 
باشد و چنین تصمیم های خلق الساعه ای  بر شرایط موجود  مبتنی 

را نگیرند.
در جیب  اگر چیزی  ما می گوییم  افزود:  دبیر کل خانه کارگر 
بنزین  قیمت  چراکه  نکنید  خالی  را  آن  الاقل  نمی گذارید  مردم 
و گازوئیل هر چه قدر افزایش پیدا کند مطمئنًا بر همه قیمت ها 
تأثیر خواهد گذاشت از قیمت کرایه اتوبوس و مینی بوس بگیرید 

تا افزایش قیمت نان، حبوبات، میوه و... .
اینکه  بابیان  اسالمی  شورای  مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
می ریزد،  هم  بر  را  تقاضا  و  عرضه  سطح  بنزین  قیمت  افزایش 
گفت: اقتصاد زمانی که یک شوک را تجربه می کند به صورت 
باال  مطلوب  قیمت  به  تا رسیدن  را  تقاضا  و  طبیعی سطح عرضه 
اما  شود  ایجاد  تعادل  دو  این  میان  درنهایت  تا  می برد  پایین  و 
واقعیت این است که این افزایش عمل طبیعی اقتصاد به کلی، علیه 
اجتماعی  گروه های  تمامی  و  روستائیان  کشاورزان،  کارگران، 

فقیر جامعه است که نان شب خود را به سختی تأمین می کنند.
محجوب با طرح این پرسش که آیا هر تصمیمی که مبنای قانونی 
دارد باید اجرا شود، گفت: بررسی کنید که در تمام این سال ها 
چقدر به سطح رفاه محرومان افزوده شده است؟ آیا آنها هستند 
باال رفتن مصرف  دارایی های خود موجب  اموال و  به سبب  که 
بنزین شده اند؟! یا اینکه آنها هستند که برای کسب سود، بنزین 
نحوه  بهانه  به  و  بنزین  بهانه مصرف  به  ما  قاچاق می کردند؟  را 
مصرف بنزین در کشور قیمت ها را افزایش دادیم و دست خود 
 ۲۰ می توانستیم  اخیر  سال های  در  اگر  بردیم.  فقرا  جیب  در  را 
میلیون لیتر بنزین صادر کنیم دیگر نیازی به افزایش قیمت آن 

را  مالی  شیوه های  مدیریت،  اعمال  به جای  اما  نداشتیم  در کشور 
انتخاب کردیم.

وی افزود: شیوه های مالی زندگی فقرا را به آتش می کشد. ما به 
بهانه تحریم ها اینکه کسر بودجه ای داریم زندگی فقرا را این چنین 

با مشکل مواجه کرده و دست در جیب آنها کردیم.
با  می شود  موجب  بنزین  قیمت  افزایش  اینکه  بابیان  محجوب 
که  گروه هایی  زندگی  اقتصادی  عوامل  سایر  بر  تأثیرگذاری 
نباید این گونه با مردم  نام بردم بیش ازپیش به هم بریزد، گفت: 
برخورد کنیم. نباید انگشت در چشم فقرا کنیم و با آنها به این 

شکل برخورد کنیم، اصاًل حق چنین کاری را نداریم.
محجوب دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران کسری 
بودجه دولت دانست و گفت: دولت می خواهد از این محل ۳۵ 

هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را جبران کند.
دبیر کل خانه کارگر بابیان اینکه تصمیم افزایش قیمت حامل های 
اگر  گفت:  است،  خطرناک تر  هم  ارز  قیمت  افزایش  از  انرژی 
اقالم  تمامی  قیمت  افزایش  شاهد  کرد  پیدا  افزایش  ارز  قیمت 
کاالها  تمامی  قیمت  بنزین  قیمت  افزایش  با  اما  نبودیم  کاالیی 
افزایش پیدا می کند و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ازاین رو همگی ما باید در برابر این موضوع موضع بگیریم و از 
شما می خواهم که باوجوداینکه این تصمیم قانونی است در مورد 
آن حساس و فعال باشید. وی تأکید کرد: این تصمیم غیرعملیاتی 
اگر  حتی  نمی کند  فقرا  نصیب  چیزی  و  است  غیراقتصادی  و 
درصدی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به عنوان یارانه به 
مردم پرداخت کنیم. محجوب گفت: نگوییم که منابع حاصل از 
افزایش قیمت حامل های انرژی را به فقرا می دهیم، فقرا نیاز به این 

پول ها ندارند آنها به اشتغال، سالمت و... نیاز دارند.

رهبر انقالب:

  به فلسطینی ها کمک کردیم 
و باز هم کمک می کنیم

 محو دولت اسرائیل به معنای محو 
مردم یهودی نیست

با حضور استاندار فارس و شهردار شیراز صورت گرفت:

 کلنگ زنی باغ ایرانی با مساحت 10 هکتار 
در بلوار امیرکبیر 

استاندار فارس:
توسط شهرداری شیراز و شورای اسالمی شهر شیراز گام های 

اساسی در راستای تحقق شعار انسان محوری صورت گرفته است
شهردار شیراز:

 تا پایان امسال شهروندان به صورت هفتگی شاهد افتتاح 
و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی هستند

واکنش دبیر کل خانه کارگر به افزایش قیمت بنزین:

اعجوبه ۹ ساله از 
دانشگاه فارغ التحصیل 

می شود!

 بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
)رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه(؛

بنزین سهمیه ای لیتری ۱۵۰۰، آزاد ۳۰۰۰ تومان

روحانی: 

نگذاشتیم بنزین پنج هزار تومان شود! 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری:

صفحه 2

دعوت به همکاری 

تلفن تماس:     32344773 -  09301479346

نقد و تحلیل خبر 

گران شدن بنزین

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :

         32344772-3-4         42229246 

روش نوین مطبوعاتی ما را به 
دیگران نیز یادآور شوید.


