
استیضاحزنگنهبهصحنمجلسمیآید
عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارسال طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر 

نفت به هیات رئیسه برای اعالم وصول آن خبر داد.
هدایت اهلل خادمی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه 
با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و به منظور بررس��ی طرح اس��تیضاح وی 
در کمیس��یون انرژی برگزار شد. وی افزود: متقاضیان طرح و اعضای کمیسیون 
انرژی در خصوص استیضاح وزیر نفت مطالبی را مطرح کردند که ضمن آن زنگنه نیز 
توضیحاتی ارائه کرد. خادمی ادامه داد: هر چند توضیحاتی از سوی وزیر نفت ارائه شد 
اما هیچ کدام از این س��خنان برای نمایندگان قانع کننده نبود لذا طرح استیضاح وی به 
هیات رئیسه مجلس ارسال شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین یادآور شد: پس 
از ارسال طرح استیضاح وزیر نفت، این طرح روال قانونی خود را طی کرده، اعالم وصول 

فارس شده و عماًل استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. 

بنزیندونرخیدربودجه۹۹حذفمیشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ممکن است نرخ بنزین ۱۵۰۰، 
۱۸۰۰ ی��ا ۲ هزار تومان ش��ود و احتم��اال دو نرخی بودن بنزی��ن در بودجه 
۹۹ حذف می ش��ود. هادی قوامی اف��زود: نماین��دگان ۱۰ روز فرصت دارند 
پیش��نهادات خود را در مورد بودجه عمومی به کمیسیون های تخصصی ارائه 
دهند و کمیس��یون ها هم ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را آماده کنند 
و سپس به کمیسیون تلفیق ارائه دهند. وی درباره بودجه ۹۹گفت: همچنان دو سوم 
بودجه کشور بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
است،بنا بود این بودجه کاهش یابد و انتظار داشتیم که یک سوم بودجه کشور، بودجه 
ش��رکت های دولتی باشد. وی گفت: برای اولین بار و در سال ۹۹ از محل درآمد نفت 
برای هزینه هایی همچون حقوق و دس��تمزد هزینه نمی ش��ود و آنچه از نفت به دست 

مهر می آید صرف طرح های عمرانی خواهد شد. 

تجهیزبالگردهایترابریهوانیروزبهتوپهای۲۰میلیمتری
امیر خلبان یوس��ف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در مراسمی که به مناسبت 
س��الروز شهادت امیر کش��وری در س��تاد هوانیروز برگزار ش��د، گفت: امروز 
بالگردهای ترابری هوانیروز به توپ های ۲۰ میلی متری و راکت مجهز شده اند. 
وی با بیان اینکه بالگرد  ۲۱۴ در قالب تیم ترابری در گذشته نمی توانست از 
خود دفاع کند، افزود: امروز با دستان پرتوان متخصصین جوان هوانیروز و صنعت 
دفاعی کش��ور به دستاورد جدیدی دست یافته ایم و با تجهیز راکت و انواع موشک به 
بالگرد های ترابری و تهاجمی قابلیت جدیدی را در ماموریت ها  آینده خواهیم داشت. 
امیر قربانی با اش��اره به تولید انبوه قطعات هوانیروز در کش��ور، گفت :صنعت هوانیروز 
بس��یار پیچیده اس��ت، در حال حاضر هوانیروز در حوزه تولید قطعات به خود کفایی 
رس��یده اس��ت، امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار قطعه از این صنعت را در داخل کشور تولید و 

روابطعمومیارتش مورد استفاده بالگردها قرار دادیم. 

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در انتخابات س��ال ۹۲ 
اعالم کردم که گ��زارش ۱۰۰ روزه اولیه اقدامات دولت 
و اع��الم اقدام��ات و برنامه های ۴ س��اله دولت در پایان 
دول��ت یازدهم دو برنامه اصلی دولت اس��ت، گفت: چه 
زمانی در کش��ور گفتم که مش��کالت را ۱۰۰ روزه حل 
می کنیم؟ بس��یاری از دولت ها در جهان برنامه گزارش 
اقدام��ات ۱۰۰ روزه و برنامه ه��ای ۴ س��اله دارند و این 

اختراع و اکتشاف ما نیست.
حسن روحانی روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو با تاکید بر اینکه دولت 
بدون اشکال و ایراد نیس��ت و از انتقاد سازنده استقبال 
می کند، گفت: قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود 
احتمال انحراف دارد و کش��ور دانشجویی می خواهد که 
با صراحت و ش��هامت حرف بزند و مسئوالن را نقد کند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه آذر، به عنوان ماه دانش��جو، 
وحدت حوزه و دانشگاه، مجلس، قانون اساسی و حقوق 
ش��هروندی و ماه پرافتخاری اس��ت، تأکی��د کرد: اما در 
می��ان همه این روزها روز دانش��جو و ایامی که تعلق به 
بیان جایگاه دانش��جو، دانش��گاه و اظهارنظر دارد، ویژه 

است.
وی با اش��اره به اینکه در 7 س��ال گذش��ته موفق بودم 
در روز دانش��جو در یکی از دانش��گاه های کشور سخنان 
دانش��جویان را بشنوم، تصریح کرد: از طرح بیان روشن، 
ش��فاف و نقادانه دانش��جو نس��بت به دولت خوش��حال 
می شوم و این آزادی بیان جزء افتخارات انقالب اسالمی 
اس��ت. روحانی تصریح کرد: معتقدم در نقادی، دانشجو 

باید بی محابا، اما با محتوا نقد کند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه اگر بگوییم فالن فرد، 
مخالفین را بی شناس��نامه خوانده است، حرف نادرستی 
اس��ت، افزود: در یک مراسم سخنرانی فردی سخنی بر 
زب��ان آورد که م��ردم و ملت اینچنی��ن می گویند و من 
گفتم از طرف مردم نگویید، بلکه بگویید، نظر حزب من 
این اس��ت و منظور من از شناسنامه این بود و اینکه نه 

به عنوان کل ملت ایران، سخن بگویید.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به نمایندگی از ملت 
صحبت کند، رئیس جمهور اس��ت، ادام��ه داد: اینگونه 
س��خنان را تحریف نکنیم که به نفع کشور نبوده و نباید 

اینگونه عمل کنیم و باید واقعیت ها را درک کنیم و همه 
زوایا را برای منفعت کشور در نظر بگیریم.

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در انتخابات س��ال ۹۲ 
اعالم کردم که گ��زارش ۱۰۰ روزه اولیه اقدامات دولت 
و اع��الم اقدام��ات و برنامه های ۴ س��اله دولت در پایان 
دولت یازدهم دو برنامه اصلی دولت اس��ت، تأکید کرد: 
چه زمانی در کشور گفتم که مشکالت را ۱۰۰ روزه حل 
می کنیم؟ بس��یاری از دولت ها در جهان برنامه گزارش 
اقدام��ات ۱۰۰ روزه و برنامه ه��ای ۴ س��اله دارند و این 

اختراع و اکتشاف ما نیست.
روحانی با تأکید بر اینکه در همان ۱۰۰ روز ابتدایی دولت 
یازده��م بود که اولین توافق با ۱+۵ و 6 قدرت جهانی به 
ص��ورت توافق موقت انجام، تصویب و اعالم ش��د، تأکید 
کرد: حتی حق غنی س��ازی جمهوری اس��المی ایران به 
عنوان مهم ترین دستاورد در آن توافق موقت به رسمیت 
شناخته شد چرا که تا آن روز به دلیل قطعنامه های شورای 
امنیت، غنی سازی کشور را به رسمیت نمی شناختند، اما 
اعالم کردند که ایران حق غنی سازی دارد و این بزرگترین 

دستاورد  ۱۰۰روز اول بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: همین توافق موقت گشایشی 

در پول های کش��ور ایجاد کرد و کلید ما چرخید و 7۰۰ 
میلیون دالر طبق توافق ژنو به صورت ماهانه آزاد شد.

وی با بیان اینکه توانس��تیم ق��راردادی امضاء کنیم که 
تنها مصوب دول��ت نبود، بلکه مجلس و ش��ورای عالی 
امنیت ملی نیز تصوی��ب کردند و مصوب کل نظام بود، 
تأکید کرد: آیا اینکه 6 قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان 
ملل کنار رفت و تا به امروز نیز آن قطعنامه ها کنار رفته 

است، ضرر کردیم؟
وی با تأکید ب��ر اینکه بنزین ۲ نرخی و دالر چندنرخی 
س��خت و فسادآور است، گفت: اما گاهی شرایط اضطرار 
بوجود می آید و باید در دوران سختی قبول کنیم و همه 
باید در کنار هم باش��یم و دانشگاه ها در چگونگی اجرای 

این طرح وارد شوند.
رئی��س جمه��ور در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به 
موض��وع اصالح قیمت بنزین اش��اره و با تأکید بر اینکه 
قان��ون ما را موظف می کند قیم��ت حامل های انرژی را 
افزایش دهیم، گفت: همیشه این بحث وجود داشته که 
افزایش قیمت بنزین به یکباره انجام ش��ود یا به صورت 
سال به سال و کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه 

دارند.

روحانی با تأکید بر اینکه اس��اس تصمیم به س��همیه ای 
کردن و افزایش قیمت بنزین این بوده است که نیازمند 
به واردات بنزین نشویم، گفت: قبل از این دولت، بنزین 
و گازوئیل وارد می کردیم و حتی در فصل زمس��تان گاز 
را ه��م وارد می کردیم، به طوری که یکی از کش��ورهای 
همس��ایه شمالی وقتی در یک زمس��تان سخت متوجه 
نیاز ما به گاز ش��د، قیمت را ۹ براب��ر کرد و دولت قبل 
ناچار به پرداخت آن ش��د. خوش��بختانه امروز نیازی به 
واردات گاز نداریم و حتی به کش��ورهای عراق و ترکیه، 
گاز ص��ادر می کنیم. در گازوئیل ه��م امروز صادرکننده 
هس��تیم و در بنزی��ن خودکفا ش��ده ایم در حالی که در 
مقطعی مجبور بودیم برای تأمین بنزین از پتروشیمی ها 

استفاده کنیم که برای محیط زیست مشکل ساز بود.
روحانی با اش��اره به نظرات مطرح شده از سوی یکی از 
دانشجویان در مورد وعده های دولت، گفت: آمار و ارقام 
می گوید که اقدام��ات خوب و اثرگذاری در دولت انجام 
ش��ده است،به عنوان نمونه حقوق معلمان در این دولت 
حدود 3.۵ برابر افزایش یافته است به طوری که متوسط 
حقوق معلم در ابتدای دولت ما یک میلیون و 3۰۰ هزار 
توم��ان بود، اما امروز این رقم به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان افزایش یافته است. 
روحانی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان درخصوص 
اعتماد دولت به آمریکا، گفت: ما به آمریکا اعتماد نکردیم 
ب��ه همین خاطر گفتیم که تواف��ق را بعد از تصویب در 
س��ازمان ملل می پذیریم و امضا می کنیم، ما کار خود 

را درست انجام دادیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام نه مقدس اس��ت 
ونه لعنتی ، گفت برجام یک قرار داد بین المللی اس��ت 
که بای��د تالش کنی��م از مزای��ای آن اس��تفاده کنیم، 
پیامب��ر)ص( هم با یه��ود بنی قریظه قرار داد بس��ت ، 
آنها خیانت کردند و پیامبر روبرویش��ان ایس��تاد، پیامبر 
با کفارپیمان بست و آنها پیمان شکستند. ما باید در هر 

شرایطی منافع خود را در نظر بگیریم.
در دی��دار دانش��جویان دانش��گاه فرهنگی��ان با رئیس 
جمه��ور، نمایندگان 7 تش��کل دانش��جویی دیدگاه ها، 
نظ��رات و نقدهای خود را در زمینه ه��ای مختلف بیان 

پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری کردند. 

بعضیهاپنبهدرگوشهایشان
چپاندهاند!

ادامهازصفحهاول
پیامده��ای ناامید کننده ای را به همراه داش��ته 
باشد زیرا انتظار از دارنده شاهد کلید قفل  گشا، 
این بود که حداقل های تأمین که نیازی به ادامه 
پرداخت یارانه ایجادی در دولت های نهم و دهم 
نباشد اما این اتفاق نیفتاد تا خوش باوری همین 
جریان مس��یر را به  س��وی عقد ق��رارداد جهانی 
برجام با کشورهایی در غرب بکشاند که در طول 
تاری��خ نکبت بار خود یک حرف درس��ت نزده اند 
و ی��ک روده راس��ت هم در بدنش��ان ندارند! که 
این رون��د و اصرار بی مورد به  رغ��م نصایح مقام 
معظم رهب��ری پیرامون عدم اعتم��اد به آمریکا 
همچنان در چهار سال دوم استیالی این جریان 
ب��ر حاکمیت اجرایی دولت ادام��ه یافته و تقریباً 

دود شود و به هوا برود! 
حاص��ل همه این تالش ها که ب��ه  نوعی پتک به 
سندان کوبیدن ش��باهت داشت چیزی نبود جز 
هزینه های کالن مادی و معنوی برای کش��ور و 
افت ارزش واحد پولی به دلیل افزایش بی سابقه 
تحریم ها توس��ط سردسته مخالفان برجام یعنی 
آمری��کا ک��ه هر روز به دسایس��ی تازه متوس��ل 

می شوند! 
حاال بیش از شش سال از دور خودشان چرخیدن 
سیاس��تمداران کابینه به هم��راه وزیر و معاونان 
وزارت امور خارج��ه می گذرد در حالی  که هنوز 
هم نقطه س��ر خط باقی  مانده ان��د و روز به  روز 

فشارها بر دوش جامعه افزایش می یابد! 
اعتماده��ای بیش  ا زان��دازه به غرب حاصلی جز 
تحریم ها و آخرین نامه س��ه کشور اروپایی فاقد 
وجاهت پیرامون ضدی��ت تلویحی با مفاد برجام 
را ن��دارد ک��ه همگی حاصل دس��ت  به  دس��ت 
کردن های دو س��ال گذش��ته در لوای سیاس��ت 
ناموفق مدارا اس��ت زیرا غرب خریدار زمان هایی 
است که ما در سبد اخالص گذاشته و در اختیار 

آن ها قرار می دهیم! 
حتی مجلس هم نتوانست با استفاده از گروه های 
وابسته به سیاس��ت دولت که گل سرسبد آن ها 
فراکسیون تدبیر و امید بود کاری از پیش ببرد و 
قوانین را به صورتی مدون نماید که با تضادهای 
اقتصادی ایجاد ش��ده در این شش سال و اندی 

منافات نداشته باشند! 
حذف چهره های استخوان ترکانده در جریان های 
سیاسی پس از انقالب اسالمی در مجلس شورای 
اس��المی و ورود چهره های جوان با اس��تفاده از 
سیس��تم لیس��تی در انتخابات سال ۹۴ که فاقد 
تجرب��ه الزم به  منظور عب��ور از بحران های پا به 
میدان گذاش��ته بودن��د و همچنین رخوت بیش  
از ان��دازه و کهولت رئیس قوه مقننه که در پایان 
مجلس نهم خس��تگی چین  و چروک های مفرط 
در چهره تکیده ایشان مشاهده می شد و نیازمند 
بودند تا برای مجلس دهم کاندیدا نشوند و فشار 
زائدالوصف به قوه قضاییه که زیرساخت های الزم 
ب��رای آن پیش بینی  نش��ده بود هم��راه با ضعف 
مدیریتی در قوه مجریه دست  به  دست هم دادند 
تا بار اداره کش��ور بیش از قبل بر دوش نهادهای 
نظارتی افتاده که حوادث غیرمترقبه نیز مضاعف 
آن گردی��د ت��ا پرداخت این هزینه ها از هر س��و 
افزایش یابد در حالی که فشار تحریم ها صادرات 
نفت را به  شدت کاهش می داد و جامعه را ناچار 
می س��اخت تا ب��رای تأمین هزینه ه��ای جاری 
زندگی خود دس��ت به حراج اموال و میراث های 
خانوادگی بزنند و پس اندازها را دس��تمایه گذار 
روال زندگ��ی کنن��د که امیدی به کس��ب  و کار 
ب��ه  منظور ایج��اد درآمد نبوده و ای��ن جریان تا 

اعتراضات اقتصادی ادامه یافت. 
اما هنوز هم بعضی از مسئوالن گردشی در طول 
چهل سال گذشته پنبه را در گوششان چپانده اند 
تا ه��ر کس خر خودش را بران��د و اجازه ندهند 
آن هایی که می توانند و کوهی از تجربه های عبور 
از بحران را با خود دارند وارد گود زورخانه شوند 
و گوشه ای سکان اقتصاد را به دست بگیرند و از 

طوفان های در راه نجات بخشند! 
ام��روز بیش از پانزده ه��زار نفر به  منظور حضور 
به  عنوان نماینده مردم مجلس ش��ورای اسالمی 
کاندیدا ش��ده اند که ان��گار این ثب��ت  نام نوعی 
استخدام و برون  رفت از بیکاری است که به نظر 
می رس��د صف دریافت ن��ذری انتخابات به دیگر 
چهره ه��ای تأثیرگذار در سیاس��ت قانون گذاری 

کشور فرصت عرض اندام نداده باشد!

روحانی:سرمقاله

چهزمانیگفتممشکالترا۱۰۰روزهحلمیکنیم؟

آیتاهللرئیسی:
رسیدگیبهتخلفاتانتخاباتیبایددر
زمانوقوعباشد،نهبعدازانتخابات

رئیس قوه قضائیه با اعالم آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجریان و ناظران 
انتخابات تأکید کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن مورد رسیدگی 
قرار گیرد. آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، یکی 
از افتخارات بزرگ نظام اس��المی را ابتنا و اتکا بر رای مردم دانس��ت و تصریح کرد: 
اینکه امام راحل فرمودند »میزان رای ملت است«، یک سخن تشریفاتی و سیاسی 
نبود بلکه حقیقتا و در عمل به رای و نظر مردم اعتقاد داشتند. مقام معظم رهبری 
نیز به اعتماد عمومی و باور به مردم به نظام، اعتقاد دارند و این متفاوت از بسیاری 
نگاههای سیاسی است که در دنیا به صورت مقطعی به مردم توجه می کنند و در 
میتینگ های سیاس��ی از مردم س��خن می گویند اما بعد از رقابت های سیاسی و 
انتخابات��ی، مردم را فراموش می کنند. رئیس قوه قضائیه، انتخابات را از جلوه های 
مهم توجه به رأی مردم دانس��ت و ادامه داد: انتخابات در کش��ور ما از نظر ظاهری 
تفاوتی با انتخابات در س��ایر نقاط دنیا ندارد اما از نظر ماهیت، تفاوتی اساسی دارد 
و این تفاوت در »تکلیف مداری« اس��ت. اساس اینکه کسی خود را در معرض رای 
مردم قرار می دهد و کس��ی که رای می دهد باید بر مبنای تکلیف باش��د. تکلیف 
مداری، محور ماهیت و س��یرت انتخابات در کش��ور ماس��ت. البته شکل و صورت 
انتخابات اش��کاالتی دارد که باید رفع ش��ود و از جمله موضوعاتی است که باید در 
مجموعه الگوهای اسالمی - ایرانی پیشرفت، مورد توجه باشد و یک شکل متناسب 
با این الگوها برای آن تدوین شود. وی تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید 
به موقع و متناسب باشد و اقدام در خصوص این تخلفات بعد از برگزاری انتخابات، 
فای��ده ای ندارد. هر تخلف در هر زمانی ک��ه رخ داد باید همان موقع با آن برخورد 
ش��ود. در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز این موضوعات را پیش 
بینی کرده ایم. از همکاران خود در دستگاه قضایی می خواهم که ضمن همکاری 
با مجریان و ناظران، نس��بت به رس��یدگی به تخلفات انتخاباتی در زمان خود اقدام 
کنند. رئیسی ابراز امیدواری کرد که با عمل به قانون، انتخابات خوبی با حضور مردم 
برگزار ش��ود و نمایندگانی شایس��ته قانون گذاری انتخاب شوند تا گامی به سمت 
قانونگذاری بهتر و ایجاد مجلس��ی در تراز ش��ورای اسالمی مرتبط با نظام مقدس 
جمهوری اس��المی برداریم. رئیس قوه قضائیه، در ادامه با اش��اره به فصل تصویب 
بودجه در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: محوری ترین نکته ای که باید در این 
زمینه مورد توجه باشد، توجه به معیشت قشر محروم جامعه است. در همه تصمیم 
س��ازی ها و تصمیم گیری ها و با توجه به جنگ اقتصادی و مشکالت موجود باید 

روابطعمومیقوهقضاییه توجه ویژه به این قشر وجود داشته باشد. 

نشس��ت بررس��ی و تحلیل واقعیت های افزایش 
قیم��ت بنزین با عنوان »روای��ت تلخ بنزین« با 
حض��ور علیرضا زاکانی، نماین��ده ادوار مجلس، 
س��ّید نظام الدین موسوی، کارش��ناس رسانه و 
محّمدجواد عامری، کارش��ناس مس��ائل انرژی 

برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت، زاکان��ی ریش��ه اتفاقات پس 
از اج��رای ط��رح مدیری��ت مصرف س��وخت را 
ناکارآمدی دولت دانس��ت و گفت: اساساً دولت 
از مشکالت کشور درک درستی ندارد. همچنین 
درک درستی از خواسته های مردم و نیاز جامعه 

ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد مجلسی 

هستیم که همراه دولت است.
نماینده س��ابق تهران با بی��ان اینکه ناکارآمدی 
دولت در ش��ش سال اخیر آسیب هایی به کشور 
وارد کرده و کش��ور را با خس��ران عظیم مواجه 
کرده، اظهار داشت: شعار دولت، تدبیر بود اّما در 
تاریخ انقالب، بی تدبیرتر، ناکارآمدتر و ناامیدتر از 
دولت فعلی نداشته ایم. مجلس هم نتوانسته برای 
چنین دولتی ریل گذاری کند و از عهده نظارت 
دقیق هم برنیامده اس��ت. زاکان��ی، عذرخواهی 
دول��ت و مجلس از مردم را ضروری دانس��ت و 
تصریح ک��رد: دولت و مجلس باید مس��یری را 
ط��ی کنند که بر پایه دان��ش و عقالنیت و اتکا 
به ظرفیت های درونی کش��ور باشد. وی با بیان 
اینک��ه تصمیم غلط بنزینی، تنها اش��تباه دولت 
نبوده و یک رویه اس��ت، به طرح نظام س��المت 
و سیاس��ت خارجه دولت اش��اره کرد و افزود: از 
طرفی، ما رهبری داری��م که از تدبیر و حکمت 
فوق العاده ای برخوردار اس��ت، همچنین مردمی 
که در صحنه هستند و خیل کثیر متخصصینی 

ک��ه در کش��ور هس��تند. زاکانی با بی��ان اینکه 
مجل��س فعل��ی اگر هم��ت کند بای��د در طرح 
بنزین��ی دولت تغییر ایجاد کند و این س��رمایه 
خدادادی را عادالنه تقسیم کند، تصریح کرد: در 
غیر این صورت، قطعاً مجلس آینده طرح دقیقی 
خواه��د داد و این رویه غلط را پایان خواهد داد. 
رویه ای که بیش��تر کس��انی مورد توجه هستند 
که هم برخوردار هس��تند هم مورد توجه دولت 
هستند. نماینده سابق تهران در مجلس با بیان 
اینکه یک فاجعه در جامعه رخ می دهد و رئیس 
جمهور می خندد و می گوید بی خبر بوده، اضافه 
کرد: این بی مس��ئولیتی، امکانی فراهم کرده که 
دشمنان چش��م امید داشته باشند که از داخل 
به کش��ور آس��یب بزنند. زاکانی با بیان اینکه با 
دولتی بی حس و بی درد مواجه هس��تیم که در 
پرتو اش��رافی گری، خبری از مش��کالت ندارد، 
گفت: ما با بی شفافیتی مشکل داریم. ما با دروغ 
مش��کل داریم. دولت با کس��انی که بخواهند به 

مردم راست بگویند برخورد می کند.
زاکانی اف��زود: دولت باید میزان خس��ارت ها را 
ش��فاف کند و محل جبران  این خس��ارت ها را 
اع��الم کند و در نهایت محصول تصمیم خود را 
درباره جبران خسارات به نفع مردم قرار دهد تا 
اعتم��اد عمومی برگردد. در ادامه این نشس��ت، 
محمد جواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران 
اظهار داش��ت: دولت به بهانه مبارزه با قاچاق و 
درآمدزای��ی برای کمک به م��ردم طرح افزایش 
قیمت بنزین را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد 
و لطمات جدی را در فقیرسازی مردم وارد کرد. 
وی اف��زود: بی تدبیری های این چنینی قبال هم 
از این دولت داشته ایم مانند الگوی قراردادهای 
نفتی IPC که بدون مش��ورت با کارشناس��ان 

تنظیم ش��د و زمانی ک��ه متن ۱۱ صفحه ای آن 
در اختیار کارشناس��ان قرار گرفت، ۱۵۰ اشکال 
کارشناسی داشت. دبیرکل جمعیت ایثارگران با 
بی��ان اینکه در موضوع بنزین دول��ت ادعا دارد 
می خواه��د قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس 
برس��اند، ادام��ه داد: اگر واقعا مبن��ا فوب خلیج 
فارس اس��ت بای��د ببینیم چرا قیم��ت دالر باال 
رفت و قیمت آن متغیر است؟ اگر قیمت دالر را 
3۰۰۰ تومان در  نظر بگیریم، فوب خلیج فارس 

حدودا ۱۵۰۰ تومان خواهد بود.
عامری تصریح کرد: قدرت خرید مردم به شدت 
پایین آمده اس��ت و دولت به جای اینکه مشکل 
را ریش��ه ای حل کند مانند اصالح نظام بانکی، 
قیمت س��وخت را افزایش می ده��د. همچنین 
انجم��ن  دبی��رکل  موس��وی  س��یدنظام الدین 
روزنامه نگاران مس��لمان در سخنان خود اظهار 
داش��ت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت 
ب��ه مقوله افزای��ش قیمت بنزین با این ش��یوه، 
انتق��ادات زی��ادی دارند و در بی��ان مقام معظم 
رهبری هم این نکته وجود دارد که در خصوص 
این موضوع هم کسانی هستند که انتقاد جدی 
دارند و آن را س��م مهلک می دانند و کسانی هم 
هستند که راجع به اصل مسئله موافق هستند. 
دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مس��لمان با بیان 
اینکه در خصوص اقناع افکار عمومی در مسئله 
افزایش قیمت س��وخت دو ن��گاه اهمال و عمد 
وج��ود دارد، گف��ت: این مس��ئله حتم��ا باید با 
مردم در میان گذاش��ته می ش��د، نکته ای که 
وجه ممیز انقالب اسالمی با سایر سیستم های 
سیاس��ی است، مس��ئله صداقت و مردمی بودن 

نظام است. 
در بدترین ش��رایط جنگ حض��رت امام تاکید 
داش��تند که مشکالت کش��ور با مردم در میان 
گذاشته ش��ود و دعوی مقام معظم رهبری هم 
باره��ا ای��ن بوده که مس��ائل با م��ردم در میان 

فارس گذاشته شود. 
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