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روحانی:
پرداخت کمک های معیشتی از دوشنبه 

آغاز می شود
رئیس جمهور دس��تور داد س��ازمان برنام��ه و بودجه 
پرداخت کمک های معیش��تی را از روز دوش��نبه آغاز 

کند.
حجت االس��ام حس��ن روحانی رئی��س جمهور عصر 
یکشنبه در جلس��ه هیات دولت با اشاره به حوادث 3 
روز گذش��ته تاکید کرد: اساس و هدف دولت در طرح 
حمایت معیش��تی، کمک به خانوارهای متوسط و کم 
درآمد اس��ت که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ 

معیشتی تحت فشار هستند.
حجت االس��ام حس��ن روحانی اظهارداشت:برای این 
کار س��ه راه بیش��تر نداری��م، یا باید مالی��ات مردم را 
افزای��ش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت 
ها را انجام دهیم، یا باید نفت بیش��تری صادر کنیم و 
از مح��ل آن ای��ن هزینه ها را تامین کنیم و  یا باید از 
یارانه ها بکاهی��م و از محل آن به خود مردم نیازمند 

برگردانیم.
 روحان��ی ادامه داد: فروش نفت ما با محدودیت هایی 
مواجه اس��ت و اگر محدودیت هم نداشتیم، پول نفت 
برای اینگونه مصارف مناس��ب نیست، در سال 1390 
م��ا 110 میلیارد دالر درآمد نفتی داش��تیم اما امروز 

شرایط متفاوت است.
رئی��س جمهور افزود: میزان اخذ مالیات را هم بخاطر 
شرایط اقتصادی جامعه نمی توانیم زیاد افزایش دهیم 

و دریافت مالیات از مردم باید متعادل باشد.
روحان��ی با بیان اینکه ماه ه��ای متمادی این موضوع 
مط��رح بود ک��ه چگونه م��ی توانیم از اقش��ار ضعیف 
حمایت کنیم تا زمانی که گشایشی ایجاد شود، گفت: 
در این دول��ت تاش کردیم تولید بنزی��ن را افزایش 
دهی��م . در س��ال 92بنزی��ن تولیدی در کش��ور 56 
میلی��ون لیتر در روز بود که این رقم را در س��ال 98 
به 107 میلی��ون لیتر رس��اندیم و در بنزین خودکفا 
شدیم ، قبا میلیاردها دالر برای واردات بنزین هزینه 
می ش��د ضمن اینکه با مشکات خاصی برای خرید و 

واردات بنزین نیزمواجه بودیم.
روحانی با اش��اره به افزایش مصرف بنزین درکش��ور، 
افزود: مصرف بنزین در س��ال گذش��ته و اوایل امسال 
رو ب��ه فزونی گرف��ت و به طور متوس��ط  9.7 درصد 
رش��د ک��رد، و مصرف روزان��ه ما امس��ال 97 میلیون 
لیت��ر بود که اگر همین روند ادامه داش��ته باش��د  در 
 س��ال 1400 ما مجددا وارد کننده بنزین می شدیم.

  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اقدام برخی برای اخالل در بازار تهران 
ناکام ماند

دبی��رکل جامعه انجمن های اس��امی اصن��اف و بازار 
خبر داد که صبح امروز، یکشنبه 26 آبان ماه، با کمک 
پلیس امنیت اق��دام برخی برای اخال در بازار تهران 

ناکام ماند.
احمد کریمی اصفهان��ی در ارتباط با آخرین وضعیت 
ب��ازار تهران بع��د از اعتراضات ب��ه افزایش نرخ بنزین 
اظه��ار ک��رد: صبح روز گذش��ته بازار ته��ران همانند 
همیشه باز شد اما عده ای خارج از خود بازاری ها، بازار 

را به تشنج کشیدند.
وی ادام��ه داد: به لحاظ اینکه کس��انی که تابع قانون 
نیستند، کارش��ان تخریب اس��ت، آهنگ بیگانگان را 
می زنند و گاها کارهای��ی می کنند که امنیت را تحت 
تاثیر قرار می دهد؛ از حدود ساعت ده صبح مغازه داران 
بازار را تعطیل کردند ت��ا پلیس، امنیت بازار را برقرار 

کند.
این فعال سیاس��ی گفت: پلیس امنیت، در بازار حاضر 
است و به زودی مغازه ها باز خواهد شد. تا کنون بیش 
از 50درص��د از مغازه ها باز ش��دند. پلیس با اقتدار و 

امنینت در صحنه حضور دارد.
وی تاکی��د کرد:  خ��ود بازاری ه��ا مغازه هایش��ان را 
نبس��تند. ع��ده ای از خارج  ب��ازار تش��نج هایی ایجاد 

کردند. ایسنا

سپاه هیچگونه کانالی در شبکه های 
اجتماعی ندارد

سپاه پاسداران انقاب اسامی اعام کرد که هیچگونه 
کانال��ی در ش��بکه های اجتماع��ی ن��دارد و صفحات 
منتس��ب به این نهاد در ش��بکه های اجتماعی جعلی 

است.
در پی انتش��ار برخی اخبار و ش��ایعات در شبکه های 
اجتماع��ی و فضای مجازی از طریق کانال هایی با نام 
س��پاه، روابط عمومی کل س��پاه در اطاعیه ای با رد 
هرگونه انتس��اب این کانال ها به این نهاد، اعام کرد: 
همان گونه که در گذش��ته نیز اعام شده است، سپاه 
پاسداران انقاب اس��امی هیچگونه کانال رسمی در 
ش��بکه های اجتماعی ندارد و صفحات منتسب به این 

نهاد در شبکه های اجتماعی جعلی است.
در این اطاعیه تصریح شده است: بدیهی است هرگونه 
اطاع رس��انی رس��می اخبار و گزارش ها در خصوص 
ماموری��ت، عملکرد و مواضع ای��ن نهاد تنها  از طریق 
www.sepahnews.  س��ایت سپاه نیوز به نش��انی

com صورت می پذیرد.

اخبار

روایت احمدتوکلی از توصیه رهبر انقالب به روحانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبرانقاب به رئیس جمهور گفتند، 
مناسب بود همزمان با اجرای سهمیه بندی بنزین اولین پرداخت نقدی یارانه ها 

نیز صورت می گرفت؛ ولی حاال که انجام نشده، الزم است زودتر اقدام کنید.
احمد توکلی درباره موضع رهبر انقاب در خصوص وقایع اخیر پس از دو نرخی 
کردن بنزین گفت: در حاشیه دیدار با مسئولین در روز عید )جمعه(، رهبر انقاب 

یک توصیه به آقای روحانی داشتند که خوب است زودتر اجرایی شود.
وی ادامه داد: آقای روحانی در حاش��یه جلس��ه گزارش��ی مختصر از روند اجرای طرح 
س��همیه بندی به رهبر انقاب ارائه می کنند.  توکلی در ادامه با اش��اره به س��وال رهبر 
انقاب از رئیس جمهور گفت: رهبر انقاب به رئیس جمهور گفتند، مناسب بود همزمان 
ب��ا اجرای این ط��رح اولین پرداخت نقدی یارانه ها نیز ص��ورت می گرفت؛ ولی حاال که 

انجام نشده، الزم است زودتر اقدام کنید.  فارس

ایراد مجلس به زمان و شیوه افزایش قیمت بنزین است
س��خنگوی هیات رییس��ه مجلس با بیان این که مجلس شورای اسامی با توجه 
به فرمایشات رهبری فواید اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را به نفع مردم در 
نظر خواهد گرفت گفت که اگرچه ایرادات و انتقاداتی به زمان و شیوه این طرح 

وجود داشته، اما همه موظف هستند از آن حمایت کنند.
اسداهلل عباسی با اشاره به مباحث مطروحه در جلسه غیرعلنی مجلس در این زمینه 
گفت: مصوبه س��ران قوا برای افزایش قیمت بنزین پس از تایید رهبری الزم االجراست. 
پیش از این هم مجلس، قانون هدفمندی یارانه ها را مصوب کرده بود ولی دولت در نحوه  اجرا 
تاخیر داشت. وی افزود: در جلسه روز گذشته تصمیم گرفته شد که کمیسیون برنامه و بودجه 
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی ایراداتی که به شیوه  اجرایی این طرح وارد است 
جهت کاهش فشار بر مردم بررسی و رفع اشکال کنند و از سوی دیگر قرار شد هرچه سریع تر 

درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به حساب های مردم واریز شود. ایسنا

تأکید بر پرداخت یارانه بنزین به مردم
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش قیمت بنزین 
نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کاال و خدمات در بازار باشد و دولت باید نظارت 
و کنترل جدی برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت در بازار را داشته باشد.

حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس با اش��اره به 
افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین ، گفت: نمایندگان همگی پیگیر رفع اشکاالت 

و اصاح ایرادات در بحث افزایش قیمت بنزین به نفع مردم هستند.
وی افزود: دولت باید طبق گفته خود هر چه س��ریعتر منابع حاصل از افزایش قیمت و 

سهمیه بندی سوخت را به حساب مردم واریز کند.
دلیگان��ی اظهار داش��ت: اگرچه افزایش قیمت و س��همیه بندی بنزین تصمیم ش��ورای 
اقتصادی سران سه قوه بوده اما مجری طرح، دولت است و دولت باید پاسخگوی ایرادات 

و اشکاالت نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین باشد.  فارس

حضرت آیت اهلل خامنه ای، در درس خارج فقه خود، س��خنانی 
را درباره مدیریت مصرف سوخت مطرح کردند.

رهبر معظم انقاب اس��امی صبح روز )یکش��نبه( در ابتدای 
جلسه  درس خارج فقه درباره  مسائل پیش آمده پس از اجرای 

طرح مدیریت مصرف سوخت، مطالبی بیان کردند.
متن کامل بیانات رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است.

قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم، من عرض بکنم که در این 
یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصّوبه ی سران کشور، 
س��ران قوا اتّفاق افتاد؛ دیروز، دیش��ب، پریش��ب، در برخی از 
شهرهای کشور. و متأسفانه مشکاتی هم درست شد، تعدادی 
جان باختند و مراکزی تخریب ش��د؛ از این کارها هم ش��د در 

این یکی دو روزه.
چند نکته را باید توّجه داش��ت؛ اّوالً وقتی یک چیزی مصّوبه ی 
سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش بینی به او نگاه کند، 
بن��ده در این قضّیه سررش��ته ندارم یعن��ی تخّصص این کار را 
ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس ها 
ه��م در این قضّیه ی بنزین مختلف اس��ت، بعضی ها آن را الزم 
و واج��ب میدانند بعضی ها مضر میدانن��د، بنابراین من هم که 
صاحبنظر نیس��تم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیس��تم 

لکن اگر سران سه قّوه تصمیم بگیرند، من حمایت میکنم.
من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با 
پش��توانه ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید 

عمل بشود به آن تصمیم؛ این یک نکته.
نکته  دّوم اینکه خب بله، یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا 
نگران میشوند یا ناراحت میشوند یا به ضررشان است یا خیال 
میکنند به ضررش��ان است، به هر تقدیر ناراضی میشوند، لکن 
آتش زدن به فان بانک، این کار مردم نیس��ت، این کار اشرار 

است؛ کار اشرار است، این را باید توّجه داشت.

در یک چنین حوادثی معموالً اش��رار، کینه ورزان، انس��انهای 
ناباب وارد میدان میش��وند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی 
هیج��ان با اینه��ا همراهی میکنند و این جور مفاس��د را به بار 
می آورند. این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه 
عاوه ی بر هر مش��کلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند. 
ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کش��وری اس��ت، برای هر 

جامعه ای است، اینها قصدشان این است.
ش��ما ماحظ��ه کنید در ای��ن دو روز تقریباً یعنی دو ش��ب و 
یک روزی که از این قضایا گذش��ته همه ی مراکز شرارت دنیا 

علی��ه ما، این کارها را تش��ویق کردن��د؛ از خانواده ی منحوس 
خبی��ث خان��دان پهلوی ت��ا مجموعه ی خبی��ث و جنایت کار 
منافقین، اینها دارند مرتّباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر 
تش��ویق میکنند ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد. 
من عرضم این اس��ت: هیچ کس به این اشرار کمک نکند؛ هیچ 
انسان عاقل و شایسته ای که به کشور خودش عاقه مند است، 
به زندگی راحت خودش عاقه مند اس��ت، به اینها نباید کمک 

بکند؛ اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.
مس��ئولین هم البّته دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن 

است از مش��کات این کار کم کنند. حاال من دیروز دیدم در 
تلویزیون که بعضی از مس��ئولین محت��رم آمدند گفتند که ما 
مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و 
کاالها نشود؛ خب بله، این مهم است، چون االن گرانی هست، 
بنا باش��د باز اضافه بش��ود گرانی، خب ای��ن برای مردم خیلی 
مش��کات درس��ت میکند، باید مراقبت کنند. این مراقبتها را 
اینها بکنند، مس��ئولین حفظ امنّیت کش��ور هم به وظایفشان 
عم��ل کنند، مردم عزیز م��ا هم که خوش��بختانه در قضایای 
گوناگون این کش��ور بصیرت خودش��ان را، آگاهی خودشان را 
نش��ان دادند، بدانن��د که این حوادث تلخ از ناحیه ی کیس��ت 
و چگونه اس��ت، این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن 
و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه کس��ی اس��ت، این 
را بفهمن��د، توّجه کنند، که میفهمند هم مردم، ملتفتند، و از 
اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه ی ما است، مسئولین کشور 

هم به وظایفشان به طور جّدی عمل کنند.
باالخره وقتی یک تصمیمی گرفته ش��د از ناحیه ی سران سه 
قوه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، سران سه 
قوه ی کشور نشس��تند یک تصمیمی گرفتند؛ به یک پشتوانه  

کارشناسی هم مّتکی است.
گفت��م م��ن صاحب نظر نیس��تم در این قضّیه لک��ن به عنوان 
یک آدمی که میبیند مس��ئولین کشور تصمیم گرفتند. زمان 
ام��ام )رضوان اهللّ علیه( ه��م همین جور بود، ی��ک کارهایی را 
مسئولین، سران سه قوه تصمیم میگرفتند و اجرا میشد، حاال 
هم همین جور اس��ت. امیدواریم ان شاء اهلّل به کمک مردم، به 
هم فکری و هم افزایی مس��ئولین و دلس��وزی و پیگیری آنها و 
 لط��ف الهی ان ش��اء اهلّل این کار به بهتری��ن وجهی پیش برود.
آث�ار  نش�ر  و  حف�ظ  دفت�ر  رس�انی  اط�الع   پای�گاه   

حضرت آیت اهلل خامنه ای

یکی از مراجع تقلید ش��یعیان با بی��ان اینکه حفظ نظام از 
اوجب واجبات اس��ت، گفت: مردم و مسئوالن در خصوص 

دشمن مشترک هر دو یک وظیفه ویژه دارند.
آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی در پایان درس تفسیر 
خود در مس��جد اعظم قم با اشاره به برخی اعتراضات مردم 
در این روزها، اظهار داش��ت: اآلن که یک مش��کلی در این 
جریان پیدا ش��ده، مس��ئولین یک وظیفه دارند، مردم یک 
وظیفه دارند اما در خصوص دش��من مش��ترک هر دو یک 

وظیفه ویژه دارند.
وی تأکید کرد: مس��ئوالن م��ا واقعاً، ش��رعاً و عقًا موظف  
هس��تند که ام��ور را ارزیابی کنند، دقی��ق بفهمند که فعًا 
مصلحت مملکت چیس��ت؟ و اگ��ر در این خصوص کوتاهی 
یا اش��تباهی کنند واقعاً ش��رعاً ضامن هس��تند، این وظیفه 

آنهاست.
اس��تاد س��طوح عالی حوزه ادامه داد: وظیف��ه  ای که مردم 
دارند همان اس��ت که دین به ما می  گوید: »اْدَفْع بِالَِّتی ِهی 
یَئَة« به بهترین روش جلوی اشتباهات مسئوالن  أَْحَسُن السَّ
را بگیریم، این وظیفه ماست! آتش زدن و امثال این کارها، 

جز ایجاد آشوب مشکلی را حل نمی  کند.

وی اظهار داش��ت: نکته س��وم که باید به آن توجه داشت، 
که هم مس��ئوالن باید آن را ببینن��د و هم مردم باید آن را 
ببینند، این دش��من مشترکی اس��ت که برای نابودی نظام 
]معاذاهلل[ صف بس��ته است، بنابراین وظیفه همه مسئوالن 
این اس��ت که عالمانه و محققانه، ش��ب و روز تاش کنند، 
از اقتصاددانان مملکت مش��ورت بگیرند و سؤال کنند، اگر 
اقدامی صاح مملکت باشد، یقیناً مردم تشخیص می  دهند 
و ب��ه انجام آن رضای��ت می  دهند. نظام را ب��ا تخصص باید 

حفظ کرد، این به تعبیری از اوجب واجبات است.
آی��ت اهلل جوادی آملی ابراز داش��ت: حفظ نظ��ام از اوجب 
واجبات اس��ت، اگر اقدامی محققان��ه، عالمانه و همراه با »َو 
أَْمُرُهْم ُشوَری« باشد، یک اقدامی خواهد شد که به نفع همه 

خواهد بود و اعتراض کسی را هم در پی نخواهد داشت.
وی در پای��ان تأکید کرد: در نتیجه مس��ئوالن باید وظیفه 
 ش��ان مشخص باشد، آنها ضامن هستند، اما مردم نیز شرعاً 
وظیف��ه  دارند ک��ه به بهترین وجه از نظ��ام دفاع کنند چرا 
که دش��من مشترک در کمین است. ما از ذات اقدس الهی 
می خواهیم به برکت خون های پاک شهدا این نظام را سالم 

نگه بدارد تا دست صاحب اصلی اش برسد.  مهر

آیت اهلل جوادی آملی:
آشوب مشکلی را حل نمی  کند

توضیح وضعیت طرح های فراکسیون امید برای لغو افزایش 
قیمت بنزین، تنفس پنج س��اله به بانک رفاه کارگران برای 
واگذاری س��هام، بررس��ی افزایش قیمت بنزی��ن با حضور 
ش��مخانی در جلس��ه غیرعلنی مجلس، تاکی��د بر ضرورت 
جلوگیری از افزایش قیمت س��ایر کاالها از مهمترین اخبار 

جلسه روز گذشته مجلس بود.
جلس��ه غیرعلنی مجلس شورای اسامی با حضور شمخانی 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی برای بررسی موضوع افزایش 

قیمت بنزین برگزار شد.
علی الریجانی هم در آغاز جلس��ه علنی با اش��اره به جلسه 
غیرعلنی مجلس برای بررسی افزایش قیمت بنزین با تاکید 
بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت س��ایر کاالها به بهانه 
افزایش قیمت بنزین تاکید کرد که نیاز اس��ت فضای آرامی 

برای تصمیمات درست فراهم شود.
همچنین س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس ب��ا بیان این که 
مجلس شورای اسامی با توجه به فرمایشات رهبری فواید 
اج��رای طرح افزایش قیمت بنزی��ن را به نفع مردم در نظر 
خواه��د گرفت گفت: اگرچه ای��رادات و انتقاداتی به زمان و 
ش��یوه این طرح وجود داشته، اما همه موظف هستند از آن 

حمایت کنند.
فاطمه سعیدی، س��خنگوی فراکسیون امید نیز با بیان این 
ک��ه دو طرح این فراکس��یون درباره لغ��و افزایش تدریجی 
قیمت بنزین و تک نرخی آن به دلیل تاکیدات مقام معظم 
رهبری از دس��تور کار خارج ش��د، گفت: این فراکسیون از 
هیئت رئیسه مجلس خواستار حضور روسای قوا در مجلس 
ب��رای همفک��ری جهت اجرای این ط��رح و رفع نواقص آن 

شدند.
مسعود پزش��کیان در جریان جلس��ه علنی پس از استماع 
نطق حس��ین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس با 
اش��اره به انتقاد معاون پارلمانی ریاست جمهوری نسبت به 
توهین یک نماینده به دولت بیان کرد: نمایندگان اجازه نقد 

دارند اما توهین برازنده نمایندگان نیست.
نمایندگان ط��رح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی را با 164 رای 
مواف��ق، 9 رای مخال��ف و 5 رای ممتن��ع از مجموع 229 
نماین��ده حاضر در مجلس تصویب کردند که بر اس��اس آن 
به بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام خود تنفس پنج 

ساله دادند.  ایسنا

خالصه مهمترین اخبار مجلس 
حمایت ها و انتقادهای نمایندگان به سهمیه بندی بنزین

رئیس قوه قضائیه درب��اره اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده بیانیه ای 
در 5 ماده خطاب به مسؤالن قضایی صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:
نظر به اینکه اجرای طرح س��همیه بندی و اعام 
نرخ جدی��د بنزین، موجب بروز برخی حوادث و 
نگرانی ها در جامعه ش��ده است، نکات زیر مورد 

توجه و اهتمام قرار گیرد:
نس��بت به پیش��نهاد دولت محترم برای اجرای 
طرح س��همیه بندی و اعام ن��رخ جدید بنزین 
که با اس��تناد به تکالیف قانونی، به منظور ایجاد 
هماهنگی در ش��ورای اقتصادی سران قوا مطرح 
و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی 

موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که 
م��ی توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی 
به آن پرداخت، دس��تگاه قضایی خود را موظف 
می داند برای رفع مشکات احتمالی در فرآیند 

اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.
در مقاطع مختلف حیات پربرکت نظام جمهوری 
اس��امی، هر زمان به مردم اعتماد ش��ده است، 
پش��تیبانی و حمای��ت آنها عام��ل اصلی اجرای 
تصمیمات مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام، 
تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته. در این 

مورد هم س��خن گفتن با مردم و تشریح دالیل 
این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری 
می نماید. لذا از طریق اس��تانداران و مس��ئولین 
مربوط��ه پیگیری نمایید تا دالی��ل این تصمیم 
به صورت ش��فاف برای مردم به ویژه اثرگذاران 
جامع��ه و نخب��گان تبیین گ��ردد و دیدگاه های 

نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.
به دادس��تان های محترم در سراسر کشور تاکید 
می گردد ضمن مراقبت نس��بت به حفظ حقوق 
شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، 

در مورد اشرار،  وابستگان به جریانات ضد انقاب 
و نفوذی هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای 
خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف 
ق��رار داده اند، با هم��کاری نیروه��ای انتظامی و 

امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.
سازمان بازرس��ی کل کشور موظف است ضمن 
نظارت دقی��ق بر محل هزینه ک��رد درآمدهای 
ناش��ی از افزایش قیمت بنزی��ن و ایفای وظایف 
دول��ت در جهت جلوگی��ری از افزایش قیمتها، 
اجرای کام��ل تعهدات دول��ت در برابر مردم از 

جمل��ه پرداخت به موق��ع و منظ��م یارانه ها را 
مس��تمرا پیگیری نماید تا زمین��ه برای افزایش 

اعتماد مردم فراهم گردد.
به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داده می شود 
با تش��کیل کمیته ای متش��کل از دادستان کل، 
رئیس س��ازمان بازرس��ی و رئیس حوزه ریاست 
و با دعوت از مدیران ذیربط، نس��بت به پیگیری 
موارد فوق و بررسی وضعیت حوزه های قضایی 
و گزارش ه��ای دریافتی و ارائه مش��ورت های 
الزم، به نحو مقتضی اقدام نمایند. عزت و اقتدار 
روز افزون نظام جمهوری اس��امی و سربلندی 
و توفی��ق م��ردم عزیزم��ان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.«  روابط عمومی قوه قضاییه

وزارت اطالعات: 
عوامل اصلی اغتشاشات دو 

روز گذشته  شناسایی شده اند
وزارت اطاع��ات در بیانیه ای با اعام اینکه عوامل 
اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی شده اند، 
آورده است: برخورد با اشرار را وظیفه خود می دانیم. 

متن بیانیه وزارت اطاعات به شرح زیر است.
ب��ا توجه به بیانات ارزش��مند مقام معظم رهبری 
م��د ظله العال��ی در خصوص مس��ائل پیش آمده 
پس از اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت، به 
آگاهی ملت ش��هید پرور می رس��اند، این وزارت 
خان��ه ضمن نصب العین قرار دادن منویات معظم 
ل��ه و توجه دادن همه مس��ئولین ام��ر به وظایف 

خ��ود، برخورد با اش��رار را وظیفه خ��ود می داند 
و  ب��ا هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت و 

آرامش ملت شریف، برخورد قاطع می نماید.
ضمناً، عوامل  اصلی اغتشاش��ات دو روز گذش��ته 
شناس��ایی و اقدام مناسب در حال انجام است که 
نتیجه آن، متعاقباً به آگاهی ملت ش��ریف خواهد 
رسید. یقیناً دش��منان دلبسته به این اغتشاشات 
همچون گذش��ته دس��تاوردی جز ش��رمندگی و 
س��رافکندگی نخواهند داش��ت. برقراری امنیت و 
آرامش مردم ش��ریف و ملت عزیز ایران را وظیفه 
دین��ی و ملی خویش می دانی��م و به رهبر فرزانه 
و مردم س��ربلند کشور اطمینان می دهیم که در 
این راه از هیچگونه مجاهدتی دریغ نخواهیم کرد. 

 روابط عمومی وزارت اطالعات

رئی��س دفتر رئیس جمهوری ب��ا تقدیر از 
حمای��ت رهبر انقاب اس��امی از تصمیم 
س��ران قوا در اصاح قیم��ت بنزین گفت: 
حمای��ت ارزش��مند مقام معظ��م رهبری 
نش��ان می دهد ش��جاعت و تدبیر در زمان 
تصمیم گی��ری ب��رای انج��ام جراحی های 
اقتصادی با هدف حمایت از معیشت مردم 
و بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور یکی از 

مطالبات رهبر انقاب است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
ب��ا بیان اینکه »هدف اصلی این طرح کمک 
معیشتی به طبقه متوسط و کمتر برخوردار 

است«، اظهارداش��ت: دولت از سال گذشته 
همواره به دنبال منابع مورد نیاز برای کمک 
معیشتی به حدود 60 میلیون نفر می باشد 
که با اصاح قیمت بنزین همه درآمدها میان 
آنها توزیع می شود. حدود نیمی از خانوارهای 
کش��ور خودرو ندارند و با این طرح بیشتر از 
درآمد بنزین بهره خواهند برد. وی همچنین 
تاکید کرد: اکنون راه بهانه جویی و ایرادگیری 
و مان��ع گ��ذاری در راه دولت که مجری این 
تصمیم بزرگ اقتصادی اس��ت بسته شده و 
امیدواریم همه مس��ئولین و صاحبنظران با 
همدلی و وحدت بتوانیم به خوبی این طرح 

را اج��را کنیم. واعظی همچنین با اش��اره به 
بیانات رهبر انقاب درباره قیمت دیگر کاالها، 
تاکید کرد: دولت قطعا این موضوع را در نظر 
دارد و تاش خواهد کرد با نظارت و مدیریت 
بازار، اجازه برخی سودجویی ها و گرانی دیگر 
کااله��ا را ندهد و با حمایت های معیش��تی، 

نگرانی های مردم را برطرف کند.
ریی��س دفتر ریی��س جمهور با اش��اره به 
اعتراض��ات مردم در برخی ش��هرها افزود: 
دولت همواره تأکید ک��رده اعتراض امری 
عادی و از حقوق مسلم مردم و شهروندان 
اس��ت و همه ما می بایس��ت در کنار مردم 
 و ش��نونده نظرات و مطالبات آنها باش��یم.

 پایگاه اطالع رسانی دولت

اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به گرانی کاالها منجر نشود
رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه:

مأموریت آیت اهلل رئیسی به مسؤوالن قضایی درباره سهمیه  بندی بنزین

دولت اجازه گرانی کاالها را نمی دهد


