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آشوب مشکلی را 
حل نمی  کند

مأموریت آیت هللا رئیسی به 
مسؤوالن قضایی درباره
 سهمیه  بندی بنزین

یک مقام مطلع درباره پرداخت یارانه جدید بنزینی به مردم گفت: 
لیس��ت 18 میلیون خانوار جمع بندی ش��ده، منابع مورد نیاز نیز 
تامین ش��ده و در اختی��ار خزانه قرار گرفته و پ��س از تصویب در 

دولت پرداخت خواهد شد.
   در جلس��ه عصر روز گذشته هیات وزیران موضوع پرداخت کمک 
معیش��تی دول��ت از محل مابه التف��اوت افزایش قیم��ت بنزین در 
دس��تورکار قرار گرفته و برنامه ریزی ش��ده به زودی و در چند روز 
آینده اولین پرداختی از این محل به                                                                                                     حس��اب سرپرس��تان خانوار 
واریز شود. به                                                                                                     گفته نوبخت، 18 میلیون خانوار و حدود 60 میلیون 
نفر مش��مول کمک معیش��تی دولت از محل افزایش قیمت بنزین 
می شوند. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بر 
پرداخت هرچه س��ریع تر این کمک معیش��تی به                                                                                                     مردم تاکید شد. 
همچنین احمد توکلی روایتی از جلسه با مقام معظم رهبری ارائه 
ک��رد که مقام معظم رهبری به                                                                                                     رئی��س جمهور گفته اند که خوب 

ب��ود همزمان با اج��رای طرح اولین پرداخت نق��دی یارانه صورت 
بگیرد، ولی حاال که انجام نشده الزم است زودتر اقدام کنید.

به                                                                                                     گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت ماهانه به                                                                                                     18 
میلیون خانوار رقمی حدود 2500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که در س��ال 30 هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود که از محل 

مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین به                                                                                                     دست خواهد آمد.
ب��ر اس��اس گزارش ه��ا، روال کار ب��رای پرداخت یاران��ه یا کمک 
معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین بدین گونه است که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیس��ت مربوط به                                                                                                     60 میلیون نفر واجد 
شرایط دریافت این بسته را به                                                                                                     سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد 
کرد و ش��ماره حساب سرپرس��تان خانوار از سازمان هدفمندی به                                                                                                     
خزانه داری کل کش��ور ارس��ال و از س��وی خزانه داری برای مردم 

واریز می شود.
طبق گفته مسئوالن، خانوار یکنفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 

هزار نفر، س��ه نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و 
پنج نفره 205 هزار تومان دریافت می کنند.

یک مقام مطلع به                                                                                                     فارس گفت:                                                                                                             سعی دولت بر این است که تا چند 
روز آینده نسبت به                                                                                                     یارانه نقدی جدید ناشی از مابه التفاوت افزایش 

قیمت بنزین واریز اقدام کند.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع در جلس��ه هیات وزیران در 
حال بحث و بررس��ی اس��ت. لیس��ت 18 میلیون خانواری که قرار 
است یارانه دریافت کنند تقریبا جمع بندی شده است، منابع مورد 
نی��از نیز تامین ش��ده و در اختیار خزانه ق��رار گرفته و به محض 

تصویب در دولت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز میزان منابع مورد نیاز از محل 
فروش بنزین با قیمت های جدید تامین نش��ده است، این منابع به 
صورت تنخواه از وزارت نفت تامین شده است تا در آینده با فروش 

بنزین جایگزین شود.  فارس

قائ��م مقام مع��اون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت گفت: 20 
داروی بیوتکنول��وژی های تک را که عمدتا در درمان س��رطان و 

بیماری های روماتولوژی کاربرد دارند در کشور تولید می شود.
ش��اهین آخوندزاده قائم مق��ام معاون تحقیق��ات و فناوری وزیر 
بهداشت، در حاشیه نشست هم اندیشی رؤسای مراکز تحقیقاتی، 
مراک��ز رش��د و ذی نفع��ان حوزه عل��وم دارویی کش��ور در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت:  ایران در دو سال گذشته از نظر تولید 
علم در منطقه اول بوده و با فاصله نس��بت به کشور ترکیه از نظر 

تعداد مقاالت و ارجاعات قرار داشته است.
وی اف��زود: به ط��ور اخص برنام��ه امروز هم اندیش��ی بین مراکز 
تحقیقاتی علوم دارویی، مراکز رش��د و صنعت داروس��ازی بوده و 
علت آن نیز این اس��ت که در تولید علم داروسازی رتبه 7 دنیا از 

نظر اس��تنادات و 8 دنیا از نظر تعداد مقاالت را داریم و پتانسیل 
تولید علم ما باید به محصول تبدیل ش��ود که خوشبختانه صنعت 
داروس��ازی از این نظر نمونه است و در اوج تحریم روی پای خود 

هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه حدود ۹6 درصد داروهای مصرفی و 70 درصد 
م��واد اولی��ه داروی��ی را تولید می کنی��م که نش��ان می دهد علم 
تولیدش��ده در دانشکده های داروسازی به خوبی استفاده می شود 
اف��زود: همچنین 20 داروی بیوتکنول��وژی های تک را که عمدتا 
در درمان س��رطان و بیماری های روماتولوژی کاربرد دارند، تولید 

می کنیم که از این نظر رتبه باالیی در منطقه داریم.
قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت گفت: جلسه 
امروز برای قوی تر کردن شرکت های دانش بنیان است. فارس

دسترسی به سایتهای داخلی و خدمات آنالین بومی به دلیل وجود 
زیرس��اخت های ش��بکه ملی اطالعات، به رغم محدودیت به وجود 
آمده در دسترس��ی به شبکه اینترنت کش��ور، برای کاربران ممکن 
اس��ت. شبکه ملی اطالعات مطابق با سند »ضرورت تبیین الزامات 
ش��بکه ملی اطالعات« که به تصویب ش��ورای عالی فضای مجازی 
رسیده، ش��بکه ای متشکل از زیرس��اخت های ارتباطی با مدیریت 
مس��تقل کاماًل داخلی، شبکه ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و 
ش��بکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراس��ری 
برای آحاد مردم اس��ت. در این س��ند بر ایجاد ش��بکه ای با قابلیت 
برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور 
و میزبانی داخلی در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت تاکید شده 
اس��ت. حال با توجه به قطعی های پیش آمده در ش��بکه اینترنت 
کش��ور از روز گذشته، استفاده از مزایای شبکه ملی اطالعات بیش 

از پیش مورد توجه قرار گرفته و شواهد نشان می دهد که سرویس 
هایی که بر بستر شبکه ملی اطالعات ، شکل گرفته اند، هم اکنون 
بدون اختالل در دس��ترس کاربران قرار داشته و به فعالیت خدمات 
رس��انی خ��ود ادامه می دهند. به نحوی ک��ه در حال حاضر امکان 
اس��تفاده از موتورهای جس��تجوی بومی که زیرساختی مستقل از 
گوگل دارند، برای کاربران وجود دارد. دسترسی به اغلب سایتهای 
ایرانی که در داخل کشور میزبانی می شوند و نیز امکان استفاده از 
اغلب پیام رس��ان های بومی فراهم است. حتی شنیده ها حاکی از 
آن است که میزان مراجعات به پیام رسان های بومی افزایش یافته 
است. در همین حال بررسی ها نشان می دهد که عالوه بر سرویس 
های داخلی همچون سرویس های حمل و نقل اینترنتی و فروشگاه 
های آنالین داخلی، ش��بکه ش��تاب بانکی و شبکه خدمات رسانی 

بانک ها نیز بدون اختالل به فعالیت خود ادامه می دهند. مهر

دادستان کل کشور طی 
بخشنامه ای خواستار شد

لزوم مراقبت کامل مسئولین از افزایش قیمت کاال ها به بهانه 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت

حجت االس��الم و المس��لمین منتظری طی بخش��نامه ای به 
دادستان های عمومی و انقالب مراکز استان ها بر لزوم مراقبت 
کامل مس��ئولین از افزایش قیمت کاال ها به بهانه اجرای طرح 
مدیریت مصرف س��وخت و به منظور کاهش مشکالت مردم، 

تاکید کرد.
حجت االس��الم و المس��لمین محمدجعفر منتظری دادستان 
کل کشور طی بخشنامه ای به دادستان های عمومی و انقالب 
مراکز اس��تان ها بر ل��زوم مراقبت کامل مس��ئولین از افزایش 
قیمت کاال ها به بهانه اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت و 

به منظور کاهش مشکالت مردم، تاکید کرد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

نظ��ر به تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر لزوم 
مراقب��ت کامل مس��ئولین از افزایش قیمت کاال ه��ا به بهانه 
اج��رای طرح مدیریت مصرف س��وخت و ب��ه منظور کاهش 

مشکالت مردم، مقتضی است:
اوال: با س��ازمان های متولی از قبیل مجامع صنفی، س��ازمان 
حمای��ت از حق��وق مص��رف کنن��دگان و س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی تعامل و همکاری الزم ب��ه عمل آورده و از هرگونه 
افزایش قیمت به بهانه افزایش بهای بنزین جلوگیری و نسبت 

به ارائه خدمات قضایی پیشگیرانه اقدام نمایید.
ثانیا: از مردم عزیز و کس��انی که در اثر شرارت اشرار و تعدی 
به اموال آنان، دچار خس��ارت و زیان شده اند خواسته شود با 
مراجعه به دادس��تان ها و حوزه های قضایی مربوط، نسبت به 
طرح ش��کایت اقدام نمایند تا مرتکبین این جنایت که توسط 
نیرو های امنیتی و انتظامی شناسایی شده یا می شوند یا تحت 
تعقیب قرار گرفته اند، به جبران خس��ارت وارد ش��ده محکوم 

گردند. میزان
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طبیعی اس��ت که مردم نس��بت به تصمیم دولت در 
افزای��ش قیمت بنزین نگران باش��ند، چ��ون تجربه 
چنین تصمیماتی را داش��ته اند و دیده اند که دولت 
در بح��ث نظارت��ی و کنترل ش��رایط ب��ازار و فضای 

اقتصادی کشور ضعیف عمل کرده است.
با توجه به این ک��ه دولت محترم بدون آن که افکار 
عموم��ی را از تصمیم خود آگاه کن��د، طرح افزایش 
قیمت بنزی��ن را ناگهانی و علیرغم همه س��خنان و 
وعده  هایی که داده می ش��د، اجرا کرد، -مس��ئولین 
دولت��ی همواره در طول س��ال تاکی��د می کردند که 
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد- به 
همین خاطر خیال مردم حداقل تا پایان سال اندکی 

راحت بود.
دول��ت وع��ده داده که پس از اجرای ط��رح افزایش 
قیمت بنزی��ن نظارت و کنترل دقیق و ش��دیدی را 
ب��ر ب��ازار و عرضه کاالها و خدمات ب��ه مردم خواهد 
داش��ت ت��ا افزایش قیمت��ی پس از اج��رای تصمیم 
اتف��اق نیفت��د. نکته ای که حض��رت آیت اهلل خامنه 
ای رهب��ر معظم انق��الب نیز روز گذش��ته در درس 
خ��ارج فقه بر آن تاکید کردن��د. رهبر معظم انقالب 
در این زمینه فرمودند؛ »مس��ئوالن هر چه می توانند 
دقت و مراقبت کنند تا مش��کالت این طرح )سهمیه 
بندی( برای مردم هر چه ممکن اس��ت کم ش��ود.« 
ایش��ان تاکید کردند که اجرای ای��ن طرح به گرانی 
کاالها منجر نش��ود. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
سخنان خود نظر مثبت و یا منفی درباره طرح دولت 
و تصمی��م س��ران قوا برای افزای��ش قیمت بنزین  و 
س��همیه بندی آن اعالم نکردند اما براساس آنچه که 
در زمان تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با 
محوریت سران س��ه قوه فرموده بودند از تصمیمات 
این شورا حمایت می کنند، اما این حمایت  ها قطعاً و 
قاعدتاً مشروط است. مشروط به این که تصمیمات و 
اقدامات این شورا با محوریت سران سه قوه، زیانی به 
مردم وارد نکند، همانگونه که این ش��رط در سخنان 

روز گذشته ایشان در درس خارج فقه مطرح شد.
مجری طرح افزایش قیمت و س��همیه بندی بنزین، 
دول��ت تدبی��ر و امید اس��ت، حت��ی پیگی��ر آن نیز 
دولت بوده اس��ت و هر چند در قان��ون این اجازه به 
دولت داده ش��ده اما برای اج��رای آن نیز باید پیش 
زمینه  هایی آماده ش��ود تا چنین طرح پرمناقشه ای 

اجرا شود.
کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران سیاسی بسیاری 
پ��س از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین با این 
اق��دام مخالفت کردند، مخالفت آنه��ا دو وجه دارد، 
برخی زمان آن را مس��اعد نمی دانستند، برخی دیگر 

از روش به کار گرفته شده در آن گالیه داشتند.
منتقدین طرح افزایش قیمت بنزین اعتقاد دارند که 
اول چاه را حفر می کنند س��پس من��ار را می دزدند، 
ب��ه این معنا که دولت نخس��ت باید این موضوع را با 
مردم در میان می گذاشت، بستر را تا اندازه ای آماده 
می ک��رد، نگرانی افکار عمومی را ت��ا حدی بر طرف 
می کرد و بخش��ی از مبالغی که وعده داده به حساب 
مش��مولین واریز می کرد آنگاه دست به اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین و س��همیه بندی آن می زد که 
همگان دیدند که هیچ یک از این روش  ها از س��وی 

دولت اعمال نشد.
قطع��ا اعتراضات چن��د روز گذش��ته هزینه  هایی به 
کشور وارد کرده است، هزینه  های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماع��ی، در این میان فرصت طلبان و اش��راری 
که مترصد چنین اتفاقاتی هس��تند وارد معرکه شده 
و س��عی می کنند جری��ان مطالبه به ح��ق مردم را 

منحرف کنند و به سوی آشوب و فتنه بکشانند.
رس��انه  های خارجی نی��ز در این ماجراه��ا هیچگاه 
س��اکت نمانده اند و در این مواقع الش��خوروار سعی 
کرده اند تا با بزرگنمایی  های دروغین فضا را آش��فته 

تر جلوه دهند.
قدر مسلم در بحث اجرای طرح افزایش قیمت بنزین 
و س��همیه بندی آن، مساله مهم، مردمی هستند که 
در ای��ن طرح، تح��ت تأثیر ق��رار می گیرند و نگرانی 
هم��ان 18 میلیون خانواری ک��ه دولت آنها را پایش 
کرده، نگرانی بجا و به حقی اس��ت که باید اطمینان 
حاصل کنند اجرای خواسته دولت در افزایش قیمت 
بنزین و سهمیه بندی آن تاثیر منفی بر روند زندگی 
آنها نخواهد داش��ت چرا که، این قشر هم اکنون نیز 
تحت فشار اقتصادی قرار دارند. فشار اقتصادی که به 
خاطر ضعف مدیریت اقتصادی ایجاد شده و در طول 
6 س��ال گذش��ته به خاطر تمرکز زیاد بر روی برجام 

تشدید شده است.
م��ردم اکنون ب��ه خاطر تحق��ق نیافت��ن وعده  های 
برجامی دولت ناخرسند هستند و برای همین خاطر، 
تضمین نیاز است که آیا دولت می تواند بازار را تحت 
کنترل داش��ته باش��د و اجازه ندهد از این فضا علیه 

مردم سوء استفاده شود؟!

نظارت بر بازار، شرط الزم 
برای اجرای طرح افزایش 

قیمت بنزین 

روایت احمدتوکلی از توصیه 
رهبر انقالب به روحانی
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خ���ب���ر

خ���ب���ر

سرمقاله

 لیست 60 میلیون نفری دریافت کنندگان آماده است
فرمانده ناجا عنوان کرد؛

خط دهی سازمان های 
ضدانقالب و منافقین در 

پس پرده تحرکات اخیر
فرمانده ناجا گفت: بررسی های ما حاکی از خط دهی 
سازمان های ضدانقالب و منافقین در پس پرده این 
تحرکات است، این افراد شناسایی و در موعد مقرر به 

سزای اعمال خود خواهند رسید.
سردار حس��ین اش��تری اظهار کرد: در پی اتفاقات 
چند روز گذشته و ایجاد خساراتی به اموال عمومی 
و مردم��ی، پلیس بالفاصله در صحنه حاضر ش��د و 
با س��عه صدر مأموریت خود را انجام داد. وی افزود: 
پلی��س بالفاصله هر کجا که اخالل��ی در روند تردد 
مردم و انجام کارهای روزانه ش��ان ایجاد شده بود را 
برطرف کرد و با توجه به درخواست های مکرری که  
مردم  عزیز داش��تند تا ساعات پایان شب شنبه در 
کنارشان بود. عالی ترین مقام انتظامی کشور اشاره 
کرد: همان طور که اس��تحضار دارید سران محترم 
قوا، مصوبه ای در خصوص سوخت )بنزین( تصویب 
کردند و باید همه براساس قانون موضوعات را دنبال 
کنند. سردار اشتری تأکید کرد: مردم ما هرگز اجازه 
نمی دهند عده ای از احساسات پاک مردم و این فضا 
سوء اس��تفاده کنند، ما نیز اجازه اخالل و ناامنی به 

اخاللگران و فرصت طلبان نمی دهیم.
فرمان��ده نیروی انتظامی اضافه کرد: مطمئنا نیروی 
انتظامی در کنار مردم و در خدمت امنیت آنان است 
چ��را که امنیت مردم و حفاظ��ت از اموال عمومی و 
مردمی خط قرمز ماس��ت. وی ادام��ه داد: بحمداله 
پلیس وظایف خود را به خوبی انجام داده و در همین 
جا اعالم می کنم کسانی که قصد اخالل، بی نظمی و 
تعدی به حقوق مردم را دارند و یا قانون گریز هستند، 
بدانند که براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد. 
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: طی روزهای اخیر 
به همت همکارانم، تع��دادی از اخاللگران و فرصت 
طلبان شناسایی و برخورد الزم با آنها صورت گرفته 
و بحمداهلل وضعیت نسبت به روز گذشته بهتر است 
و اینجا به مردم عزیز تأکید می کنم صف خود را از 
صف معدود افرادی که به دنبال اخالل و بی نظمی  
هستند، جدا کنند. سردار اشتری تأکید کرد: مردم 
عزیز هرگونه مش��اهدات، اخبار و اطالعات خود را 
مبنی بر اخالل و بی نظمی به پلیس گزارش دهند، 
مراکز پلیس آماده ارائه خدمات هس��تند  و هر کجا 
که الزم باش��د حاضر خواهیم ش��د. فرمانده نیروی 
انتظامی بیان ک��رد: ایجاد هرگونه اخالل و تخریب 
اموال عمومی کش��ور از مصادیق بارز جرم اس��ت و 
پلیس براساس وظیفه ذاتی و قانونی خود با افرادی 
که جرمی مرتکب شوند، برخورد می کند. وی ادامه 
داد: پلی��س حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم 
و در کنار مردم است، خط قرمز ما تعدی به حقوق 
مردم اس��ت امیدواریم که با هوشیاری بسیار خوبی 
که مردم طی روزهای گذشته داشتند و صف خود را 
از تعداد معدودی فرصت طلب جدا کردند همچنان 

این روند را ادامه دهند.
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محمد صفری

نظر رهبر انقالب درباره اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین

صفحه 2

منابع پرداخت یارانه جدید تامین شد

تولید 20 داروی های تک در کشور

به دلیل زیرساختهای شبکه ملی اطالعات
امکان دسترسی به سایت ها و خدمات بومی مستقل از شبکه اینترنت


