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سخنگوی دولت پاسخ داد؛

چرا دولت ما را 
کرد؟ غافلگیر 

سياست 2

سخنگوی دولت در ارتباط با عدم اطالع رسانی دولت درباره افزایش 
سه برابری قیمت بنزین، گفت: آیا شما توصیه تان این است که بگوییم 
فردا می خواهیم بنزین را گران کنیم؟ تجربه به ما نشــان داده بود که 
انتشــار زودهنگام خبر زمان آغاز ســهمیه بندی، پیامدهایی جز هدر 
رفتن منابع، اختالل در نظم عمومی، فعال شدن قاچاقچیان سوخت و  

زدوبندهایی از این قبیل نداشت.
علی ربیعی در نشســت هفتگی خود با خبرنــگاران درباره افزایش 
قیمت بنزین، افزود: دولت به خوبی واقف بود که در این شــرایط دست 
زدن به اصالح ســاختاری و قیمت تبعاتی برای محبوبیت و مقبولیت 
خواهد داشت. به نظر من رئیس جمهور خود را فدای مصالح کالن کشور 
و مردم کرد. وی ادامه داد: کشــور ما چه با تحریــم و چه بدون تحریم، 
نیازمند اصالحات ســاختار اقتصادی است و در همین برهه هاست که 
شجاعت و مسئولیت پذیری اشخاص و جریان ها و جناح های سیاسی 
و بیداری و بصیرت و هوشیاری ملت نمایان می شود. در این ایام سخت 
است که معلوم می شود چه کسانی پای منافع ملی ایستاده اند و حاضرند 
برای آنها هزینه دهند و چه کســانی به دنبال کار خودشــان هستند و 
سعی می کنند از درون حوادث برای خودشان منافع کوچک جناحی و 

محبوبیت های گذرا کسب کنند.
عدالت در این طرح نهفته است

وی تاکید کرد: این ســوال وجود دارد که آیا این سیاست، سیاست 
درستی بود؟ من می خواهم بگویم عالوه بر سیاست عادالنه کردن، ما 

اتفاقاً این بار به همه مردم یارانه نمی دهیم...

واریز نخستین کمک حمایتی دولت از شب گذشته 

تحقق وعده های پسابنزینی دولتمردان ختم غائله خواهد بود؟
چرتکه 3

 ســخنگوی وزارت امورخارجــه بــا 
تاکیــد بر اینکــه دولتمــردان  آمریکا در 
جایگاهی نیســتند که برای مــردم ایران 
دلســوزی کننــد، گفــت: ملــت ایران 
نامالیمات بســیاری را پشت سرگذاشته 
اســت و از این مرحلــه نیز عبــور کرده و 
 مســائل داخلی خودش را حــل و فصل 

خواهد کرد.
به گزارش صداوســیما، »سید عباس 
موســوی« ضمن تقبیــح و محکومیت 
اظهارات مداخله جویانه اخیر وزیر خارجه 
آمریکا گفت: تنها چیزی که به آقای پمپئو 
نمی چســبد، اعالم حمایت از ملت ایران 

است.
وی با اشاره به نیات شــوم و بدخواهانه 
دولت ایاالت متحده آمریــکا به ویژه وزیر 
امــور خارجه ایــن رژیم نســبت به ملت 
ایران، اظهار داشــت: اظهــار همدردی با 
مردمی انجام می شــود که تحت فشــار 
تروریســم اقتصادی آمریکا قــرار دارند 
و پیــش از ایــن نیــز از زبان وزیــر امور 
خارجــه آمریکا بــه صراحت بیان شــد 
 که باید به مــردم ایران گرســنگی داد تا 

تسلیم شوند.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه ادامه 
داد: ملت ایران، ملت بالغ و رشیدی است 
و از موانع مختلف عبور کرده و نامالیمات 
بسیاری را پشت سرگذاشــته است و این 
ملت از این مرحله نیز عبــور خواهد کرد 
و مســایل داخلی خــودش را حل و فصل 

خواهد کرد.
موســوی اظهــارات اخیــر وزیــر 
امــور خارجــه آمریــکا را مداخلــه در 
امور داخلــی ایــران دانســت و تصریح 
 کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران، 
دولت آمریــکا را در جایگاهــی نمی بیند 
که بــرای ملت و مــردم ایران دلســوزی 

کننــد، آنها اگــر خیلی نگران هســتند، 
نگران ده ها میلیون گرســنه ای باشــند 
کــه در جــای جــای ایــاالت متحده، 
 بی خانمــان و در فقــر مطلــق زندگــی

 می کنند.
وی همچنین ســفر فرمانــده ارتش 
پاکســتان بــه تهــران را بی نظیــر 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: مســایل 
دوجانبــه و امنیــت مرزهــا محــور 
 گفت وگوهای فرمانده ارتش پاکســتان 

در تهران است. 
قمر جاویــد باجــوا، فرمانــده ارتش 
پاکســتان در صــدر هیاتــی بلنــد پایه 
نظامی امنیتی امــروز )دوشــنبه( وارد 
ایران شــد و قرار اســت وی بــا برخی از 
 مقامات جمهوری اســالمی ایران دیدار 

و رایزنی کند.
تــش  ر ا نــده  ما فر  : د و فــز ا وی 
پاکســتان امــروز )سه شــنبه( بــا وزیر 
 امــور خارجــه دیــدار و گفت وگــو 

خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
درباره موضوعات رایزنــی فرمانده ارتش 
پاکســتان در ایــران ابراز داشــت: طیف 
وســیعی از مســایل دو جانبه و مســایل 
امنیتــی دو کشــور بــه ویــژه در بخش 
مــرزی و همکاری هــای منطقــه ای در 
 ایــن دیدارها مــورد بحث و تبــادل نظر

 قرار خواهد گرفت.

اســتاندار تهران با اشــاره بــه امنیت و 
آرامــش تهران گفت: اســتان تهــران در 
آرامــش و امنیت اســت و با تدبیــر مقام 
 معظم رهبری صــف مــردم از اخاللگران 

جدا شد. 
به گزارش ایلنا، انوشــیروان محســنی 
بندپی در جلســه شــورای برنامــه ریزی 
و توســعه اســتان تهران در مــورد طرح 
اصــالح قیمــت بنزیــن اظهار داشــت: 
مناسب ســازی قیمت بنزین یک موضوع 
اقتصادی اســت کــه طبق برنامه ششــم 
دولــت مکلف شــده در این زمینــه اقدام 
 کند که ســران قوا این موضوع را بررسی و 

مطرح کردند.
وی با اشــاره به بررســی کارشناســانه 
این طــرح عنوان کرد: خروجــی این اقدام 
کارشناســانه طبق مصوبه ســران قوا این 
موضوع بود که مقام معظــم رهبری نیز به 
آن اشاره داشــتند که مصوبه سران قوا الزم 

االجرا است.
اســتاندار تهران با بیان اینکــه میزان 
مصرف بنزین در کشور ۹۵ تا ۱۰۳ میلیون 
لیتر است گفت: تصمیم گرفته شده تا منابع 
حاصــل از افزایش قیمت بنزیــن به آحاد 
جامعه برگردد که در ایــن زمینه ۵۷ تا ۶۰ 
میلیون نفر شناسایی شدند تا مبنایی برای 

اجرای عدالت باشد.
محســنی بندپی افزود: عده ای به بهانه 
اعتراض اقــدام به آتش ســوزی و تخریب 
اموال عمومی کردنــد و روز اول علیه دولت 
و روز دوم علیه نظام شعار می دادند که این 
عده از مردم نبودند بلکه اخاللگرانی بودند 
که از خارج کشور دســتور می گرفتند که 
اقدام به موقــع مقام معظم رهبــری تاثیر 
زیادی در کنتــرل این موضوع داشــت و 
ســبب شــد همه گروه های مردمی جهت 
 مدیریت اوضاع به کمــک نیروهای نظامی

 و انتظامی بیایند.
وی تاکید کرد: در شــهر تهران مسئله 

خاصی را شــاهد نبودیم در شرق و جنوب 
شرق اســتان نیز مشــکلی بروز نکرد فقط 
در شهرســتان های غربی مشــکالتی به 
وجود آمد که از افراد بومی نبودند و اکنون 
اوضاع تحت کنترل اســت و بــه این افراد 
 اخطارهــای الزم داده شــده که شــهر را

 ترک کنند.
استاندار تهران ادامه داد: نظم و آرامش 
در استان تهران برقرار است همچنین دولت 
با شفافیت و صراحت این طرح را اعالم کرده 
و نهادهای نظارتی نیز بر هزینه کرد افزایش 
قیمت بنزین نظارت می کنند تا منافع آن به 

آحاد جامعه برسد.
محســنی بندپی تصریح کرد: سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان تهران و 
تعزیرات نظــارت کنند تــا افزایش قیمت 
کاالهای دیگر را نداشته باشیم و نظارت به 

درستی صورت گیرد.
وی سپس به افزایش ۲۴ درصدی بودجه 
هزینه ای اســتان تهران اشاره کرد و گفت: 
بودجه هزینه ای استان تهران با افزایش ۲۴ 
درصدی سال آینده به ۹۶۲ میلیارد تومان 
می رسد که نقش مهمی در افزایش انگیزه و 

رونق تولید دارد.
اســتاندار تهــران همچنیــن در مورد 
ساماندهی شهرک های صنعتی خصوصی 
استان تهران خاطرنشــان کرد: ظرف یک 
ماه آینده وضعیــت بافت های صنعتی پس 
از بررســی در کارگروه زیربنایی در شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف 

می شود.

 وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفــت: ما موضوعی به 
نام اینترنت ملی نداریم. به  گزارش ایلنا بــه نقل از خانه ملت، 
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت 
داخلی می شــود، توضیح داد: خیر این صحت ندارد؛ اینترنت 
داخلی معنا ندارد؛ بلکه یک عبارت کاریکاتور شده، بسیار غلط 
است. وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت اختالل ندارد، بلکه به 
دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابالغ به اپراتورها قطع 

شده است  درباره اختالل اینترنت در روزهای اخیر، گفت: اینترنت اختالل ندارد، بلکه به دستور و تشخیص 
شورای امنیت کشور با ابالغ به اپراتورها قطع شده است. وی افزود: از روز گذشته پیگیری های الزم در حال 
انجام است تا با عادی شدن شرایط مجوز الزم صادر شود و شرکت ها مجدد اینترنت را برقرار کنند. وزیر کابینه 
دوازدهم با بیان اینکه قطع خدمات ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده اما حفظ امنیت کشور به تشخیص 
امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: من امروز صبح با گروه های مختلف که در این موضوع دست 

اندرکار هستند مانند وزارت کشور، صحبت کردم تا سریع تر اینترنت وصل شود.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه رئیس جمهور برای بازگشت آرامش به 
جامعه باید میدان دار شود، گفت: مردم باید نسبت 
به تصمیم افزایش قیمت بنزین قانع و توجیه شوند.

سید حسن حسینی شــاهرودی در گفت وگو 
با خبرنــگار مهر با بیــان اینکــه مهم ترین نقش 
رئیس جمهور و دست اندرکاران کشور این است که 
در شرایط فعلی آرامش را به جامعه بازگردانند، افزود 
رئیس جمهور باید در این روزها باید میدان دار باشد، 
زیرا مردم باید نسبت به تصمیم افزایش قیمت بنزین 
قانع و توجیه شوند که دولت بهترین کار را انجام داده 

و ضرورت داشته که چنین کاری را انجام دهد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: دولت باید در مورد زمان، شیوه و دالیل لزوم 
افزایش قیمت بنزین به مردم توضیح دهد و اعالم 
کند که چرا این زمان را انتخاب کرده و با این شیوه، 
یکباره و بدون اطالع رسانی، افزایش قیمت بنزین را 
اجرایی کرده است. همچنین دولت باید با شهامت و 

به زبان مردم، دالیل اتخاذ این تصمیم را اعالم کند.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس شورای اسالمی افزود: دولت باید اعالم 

کند که آیا آشوب و اغتشاش را پیش بینی می کرد یا 
خیر؟ اگر پیش بینی کرده بود، چرا تمهیداتی برای 
جلوگیری از اقدامات پیش بینی نشد؟ چرا دولت 
غافلگیر شده است؛ درحالی که دولت باید در سطح 
جامعه آرامش ایجاد کند. ســخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
زمان آقای احمدی نژاد یک ماه پیش از هدفمندی 
یارانه ها، رئیس جمهور شخصاً چندین بار با مردم 
صحبت کرد؛ نمایندگان و ائمه جمعه توجیه شدند، 
وزرا در رسانه ملی با مردم صحبت کردند و پس از 
ایجاد این آمادگی، یک ماه پیــش از اجرای طرح، 
یارانه ها به حساب مردم، واریز و سپس آب، برق، گاز 

و بنزین هدفمند شد. 
حســینی شــاهرودی خاطرنشــان کرد: 
رئیس جمهــور باید بــا گفتــار آرام، منطقی و 
مستدل، توجیهات خود را در خصوص این طرح 
با مــردم در میان بگــذارد و در برنامه های زنده 
تلویزیونی در مقاطع منظــم حضور یابد؛ مردم 
ما مردم خوبی هستند. اگر رئیس جمهور دالیل 
قانع کننده ای بیان کنــد، مردم مجدداً به دولت 

اعتماد خواهند کرد.
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موسوی:

 دولتمردان  آمریکا در جایگاه دلسوزی 
برای مردم ایران نیستند

استاندار: 

استان تهران در آرامش و امنیت است 
آذری جهرمی : 

 اینترنت داخلی معنا ندارد 

حسینی شاهرودی:
روحانی برای بازگشت آرامش میدان دار شود

رنا
س: ای

 عک
  


