
روحانی:  صبح جمعه متوجه تغییر قیمت بنزین شدم!
از حدود یک ماه تا 40 روز    اقتصادی
ط�رح  اج�رای  پی�ش 
سهمیه بندی و تعدیل نرخ بنزین را به وزیر کشور و شورای 
امنیت کشور واگذار کردم،  من هم مثل همه مردم صبح 

روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است! 
به گزارش فارس، حس��ن روحان��ی رئیس جمهور عصر روز 
چهار  شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی 
درباره س��همیه بندی بنزین تصریح کرد: من این طرح را از 
حدود یک ماه تا 40 روز پیش به طول کامل به وزیر کشور و 
شورای امنیت کشور واگذار کردم.    به وزیر کشور و شورای 
امنیت کش��ور اعالم کردم که اجرای طرح س��همیه بندی 
بنزین را با صداوس��یما، تبلیغ��ات و برنامه ریزی هماهنگ 
کنید و به من هم زمان آن را نگویید و هر زمانی که شورای 
امنیت کشور وقت و زمان مناسب را برای اجرای آن دید آن 

را اجرایی کند.  
روحانی گفت: من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که 
صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم 
این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته 
بودم که زمانش را به من نگویید چرا که این مصوبه در جلسه 
سران قوا مصوب شده است.  وی خاطرنشان کرد: مردم از ما 
سؤال می کنند که چرا به یکباره دولت به دنبال اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین افتاد، در حالی که من مصمم به اجرای 

این طرح از سال 95 بودم و بر همین اساس هم به دنبال ایجاد 
تغییر کوچک در نرخ بنزین بودم. وقتی این موضوع در هیئت 
دولت مطرح شد، اعضای کابینه با آن مخالفت کردند و من هم 
گفتم که وقتی همه وزرا مخالف این موضوع هستند از اجرای 

این طرح هم عقب نشینی می کنم.  
رئیس جمهور افزود: دولت در س��ال 96 طرح اصالح قیمت 
بنزین را به مجلس ارائه کرد تا هر دو در این باره تصمیم گیری 
کنیم و در مجل��س تقریباً توافق الزم درب��اره قیمت بنزین 
صورت گرفته بود ولی رئیس کمیسیون تلفیق و اعضای آن 
نزد من آمده گفتند در شرایط سال 96 دولت اجرای این طرح 
را به عقب انداخته و در سال 97 اجرایی کند که چنین شد. 

روحانی گفت: وقتی در سال 97 هم به دنبال اصالح قیمت 
بنزین بودم با تحریم های شدید خارجی مواجه شدیم و گفتند 
که در این شرایط اجرای این طرح به مصلحت نیست و بهتر 

است آن را به تأخیر بیندازید. 
وی افزود: ماه مشابه سال گذشته به دنبال اجرای این طرح 
بودیم اما اعضای دولت به م��ن اعالم کردند که اجرای طرح 
اصالح قیمت  بنزین را به بعد از 22 بهمن موکول کنید اما من 
چون پیش از آن به مقام معظم رهبری قول داده بودم قیمت 
بنزین را اصالح خواهم کرد خدمت معظم له رسیده و اعالم 
کردم که دولت می گوید اجرای این طرح را به بعد از 22 بهمن 
موکول کنید.  روحانی خاطرنشان کرد:  رهبر معظم انقالب 

بعد از اظهارات من اعالم کردند که اگر دولت اصرار دارد که 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و اصالح قیمت آن به بعد 
از 22 بهمن موکول شود این پیشنهاد دولت را می پذیرم. اما 
وقتی 22 بهمن هم گذشت به ما گفتند که شب عید است و 
بهتر است اجرای این طرح را به بعد از عید موکول کنید و ما 

هم آن را پذیرفتیم.  
رئیس جمهور گفت:  اردیبهشت ماه 98 به دنبال اجرای طرح 
بودیم اما یک خبرگزاری در روز سه   شنبه به نقل از یک فرد 
در یک اداره خبری را منتشر کرد که بر اساس تصمیم دولت 
قرار است بنزین از شب جمعه سهمیه بندی شده و قیمت آن 
تغییر کند این در حالی است که ما هم بنای اجرای این طرح 
را از روز جمعه داشتیم.  من در سفر کرمانشاه بودم که وزیر 
نفت به من اعالم کرد پمپ بنزین   ها شلوغ شده و راهبندان 
عظیمی از خودرو  ها برای بنزین زدن ایجاد شده و بنزین   ها در 
جایگاه   ها تمام شده و تانکرهای حامل سوخت هم نمی توانند 

به پمپ های بنزین برسند.   
رئیس جمهور گفت:  مس��ئوالن به من گفتند که اگر دولت 
بالفاصله اجرای س��همیه بندی بنزین ی��ا اصالح قیمت آن 
را لغو نکند فاجعه ای در همان ش��ب رخ خواه��د داد  بعد از 
شنیدن گزارشات مختلف از همان کرمانشاه اعالم کردم که 
اجرای سهمیه بندی بنزین را لغو کنید و به فرصت دیگری 

موکول شود. 
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روحانی: صبح جمعه متوجه 
تغییر قیمت بنزین شدم!

 رئیس جمهور در س�فر روز گذش�ته خود به 
آذربایجان شرقي هفت طرح عمراني و خدماتي 
را به بهره برداري رساند و ۱۵ پروژه عمراني را 

کلنگ زني کرد | صفحات یک و ۱۱

ويژه هاي جوان  

 چه بروم و چه بمانم،  به خاطر  رهبري است!
 مشاور هاشمي هم خواستار عذرخواهي 

روحاني شد
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  بسيج با مديريت جهادي 
معادالت را تغيير مي دهد

  دکتر حس��ین اکبری در گفت وگو با »جوان« :  امتیاز ویژه بسیج این 
اس��ت که در مقابل هر بحران و خطر توانسته خودش را آماده و بازسازي 
کند اما در ابداع گري و الگو س��ازي کمتر توانسته عمل کند، یعني بسیج 
در حوزه واکنشي خیلي قوي است، اما در حوزه کنشي خیلي قوي عمل 

نکرده است . |صفحه ۵

  سخنگوی ستاد طرح معیشت  در گفت و گو با »جوان«: برای آن دسته 
از افرادی که در حال حاضر درخواست دریافت یارانه داده اند از  بانک   ها 
می خواهیم تا اعالم کنند مجموع گردش حساب افراد خانوار از مبلغی که 
ما تعیین کرده ایم باالتر است یا نه؟ جواب آن بله یا خیر است که اسم این 

کار استعالم است،  نه سرکشی به حساب افراد. |همین صفحه

 حساب بانکی  را  سرکشی نمی کنيم
استعالم می گيريم

رهبر انقالب در دیداربسیجیان: 
 توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک به دست ملت نابود شد 
بسیج در همه میادین دفاع آماده به کار باشد 

ملتراتکریموتعظیممیکنم

سخنگوی طرح معیشت با 
مهسا گربندی
  جوان آنالین

بیان اینکه اظهارات برخی 
از افراد با واقعیت دارایی و 
درآمد آنها تفاوت دارد، به »جوان« می گوید: »برای آن 
دسته از افرادی که در حال حاضر درخواست دریافت 
یارانه داده اند به بانک   ها درخواست ارسال می کنیم تا 
اعالم کنند مجموع گردش حساب افراد خانوار از مبلغی 
که تعیین شده باالتر است یا نه، اسم این کار استعالم 

است،  نه سرکشی به حساب افراد.«
حس��ین میرزایی، س��خنگوی س��تاد شناس��ایی طرح 
حمایت های معیش��تی در پاسخ به این س��ؤال خبرنگار 
»ج��وان آنالین« که چرا برخ��ی افراد از چن��د روز پیش 
اعتراض خود را از طریق کد دستوری ثبت کردند، اما کد 
رهگیری برای آنها ارسال نشده است، می گوید: »تاکنون 
درصد زیادی از پیامک   ها ارسال شده است. این پیامک  ها 
به ترتیب بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. تاریخ مراجعه 
افراد به همراه کدپیگیری برای آنها ارس��ال خواهد شد و 
درنهایت ظرف مدت زمان 30 روز نتیجه بررسی های الزمه 

را به افرادی که ثبت نام کرده اند، اعالم می کنیم.«
میرزایی با اشاره به این مس��ئله که از 25 میلیون خانوار 
در کش��ور 7 میلیون خان��وار مش��مول دریاف��ت یارانه 
 معیش��تی نش��ده اند، اظهار می دارد: »اینکه گفته ش��ده

4/ 5 میلیون خانوار برای درخواست طرح معیشتی ثبت نام 
کرده اند نادرست است، زیرا که درصد قابل توجهی از این 
درخواست   ها تکراری بوده و برخی از آنهایی که درخواست 
یارانه کرده اند سرپرس��ت خانوار نبوده اند. در حال حاضر 
کمتر از 4 میلیون سرپرس��ت خانوار درخواست دریافت 

یارانه معیشتی کرده اند.«
س��خنگوی طرح معیشت در پاس��خ به این سؤال که چرا 
برخی از معلوالن که تحت پوشش بهزیستی نیز هستند از 
یارانه معیشتی محروم شده اند، می گوید: »در کشور کسانی 
هستند که در عین معلولیت، صاحب کارخانه بسیار بزرگی 
هستند و گردش مالی بسیار خوبی دارند. ما برای دریافت 
یا عدم دریافت یاران��ه معیش��تی از الگوریتم های دقیق 
اقتصادی اس��تفاده کرده ایم. البته افرادی که خودش��ان 
را ذی حق دریاف��ت یارانه معیش��تی می دانند، می توانند 
درخواست بدهند و اگر مشمول دریافت این یارانه باشند 
حتماً مبلغ تعیین ش��ده به حساب ش��ان واریز می شود. 

بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.«
او درباره مبنای دریافت یا عدم دریافت یارانه معیش��تی 
خانوار  ه��ا تصریح می کند: »اگ��ر بازه اطمین��ان از اینکه 
خانوار مشمول دریافت یارانه معیشتی است، از 90درصد 
بیشتر شده باشد، یارانه به حس��اب آنها واریز شده است 
اما اگ��ر از 90 درصد کمتر ش��ده باش��د آن را موکول به 
بررس��ی بیش��تر کرده ایم. برای این افراد یک برازشی از 
وضعیت اقتصادی شان از طریق استعالم حساب های بانکی 
انجام می دهی��م و آن را همراه با دارایی هایش بر اس��اس 

الگوریتم های اقتصادی می سنجیم.«
»برخی از سرپرستان خانوار سیم کارتی به نام خود ندارند و 
نمی توانند برای درخواست یارانه معیشتی ثبت نام کنند.« 
 میرزایی در این باره به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: 
»برای احراز هویت افراد باید مراجعه حضوری برای افراد 
را مالک قرار می دادیم که عالوه بر افزایش سفرهای درون 
ش��هری و افزایش بار ترافیک، هزینه  زی��ادی را بر دوش 

مراجعه کنندگان قرار می داد. بنابراین برای احراز هویت 
باید سیم کارت به اسم خود فرد باشد تا اطالعات در اختیار 

خود سرپرست خانوار قرار بگیرد.«
او درباره راهکار آن دس��ته از سرپرس��تان خانواری که به 
ع��دم دریافت یارانه معیش��تی اعتراض دارن��د می گوید: 
»سرپرستان خانوار می توانند با هزینه بسیار کم و صرف 
وقت چند دقیقه ای یک س��یم کارت اعتباری به نام خود 
بگیرند و با آن سیم کارت در سامانه طرح معیشت ثبت نام 

کنند.«
میرزایی درباره این سؤال که مبنای انتخاب 60 میلیون نفر 
که یارانه معیشتی به آنها تعلق گرفته است چه بوده و آیا به 
حساب های بانکی آنها سرکشی شده است، پاسخ می دهد: 
»مبنای ما اطالعات ثبت شده ای است که در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان قرار 
دارد. از آنجایی که ممکن اس��ت وضع مال��ی افراد تغییر 
کند، ما مکانیزمی برای منابع کش��ور مخصوصاً در حوزه 
رفاهی درنظر گرفته ایم و اینطور نیست که یک بار شخص 
را تأیید کنیم و وارد سیاس��ت حمایت رفاهی شود تا آخر 
در آن بماند. بلکه افراد از نظ��ر اقتصادی و اجتماعی دائماً 
در حال پایش شدن هستند.« سخنگوی طرح معیشت با 
بیان اینکه اظهارات برخی از افراد با واقعیت دارایی و درآمد 
آنها تفاوت دارد، می گوید: »برای آن دس��ته از افرادی که 
در حال حاضر درخواست دریافت یارانه داده اند به بانک   ها 
درخواست ارسال می کنیم تا اعالم کنند مجموع گردش 
حساب افراد خانوار از مبلغی که ما تعیین کرده ایم باالتر 
اس��ت یا نه؟ جواب آن بله یا خیر اس��ت که اسم این کار 

استعالم است و نه سرکشی به حساب افراد.«

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت های معیشتی در گفت و گو با »جوان«:
حساب بانکی  را  سرکشی نمی کنیم استعالم می گیریم

20 هزار ویدئو بود مرا آرزو!
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  مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات: تعدادی از عناصری که در 
تالش برای جمع آوری اطالعاتی از اغتشاشات و انتقال آنها به خارج 
 کشور جهت ارائه به بیگانگان بودند قبل از هرگونه اقدام، شناسایی

و دستگیر شدند.| همین صفحه

20 هزار ويدئو
بود مرا آرزو!

 پمپئو: تاکنون نزدیک به 20 هزار پیام، ویدئو
 عکس و یادداشت از حوادث اخیر ایران دریافت کرده ایم

پمپئو: تاکنون نزدیک به 20 هزار پیام، ویدئو،  عکس و یادداشت از حوادث اخیر ایران دریافت کرده ایم
مایک پمپئ��و که در کش��اکش اغتشاش��ات در ایران 
درخواست ارس��ال فیلم، عکس و محتوای اغتشاشات 
را مطرح کرده بود، با سرخوشی گفته که 20 هزار پیام، 
ویدئو و عکس از ایران دریافت کرده است.   وزیر خارجه 
دولت ترامپ سه     شنبه شب برای چندمین بار گفت که 
دولت امریکا صدای ایرانی    ها را می شنود و در کنارآنها 

ایستاده است. 
ظاهراً پمپئو که ت��ا مدتی قبل برای مذاک��ره با ایران ، 
12 ش��رط تعیین کرده بود، حاال نه فقط از 12 شرط 
خود عقب نشس��ته، حتی به ارس��ال عکس و فیلم از 
اغتشاشات ایران راضی اس��ت. او هفته قبل در توئیتر 
نوشته بود:»معترضان شجاع ایران! ویدئوها، عکس ها 
و اطالعات خ��ود را پیرام��ون س��رکوب اعتراض    ها از 
سوی رژیم ایران برای ما بفرستید. ایاالت متحده آزار 

معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد.«
 پمپئو ح��اال با خوش��حالی از  موفقیت خ��ود و دولت 
امریکا خبر داده!  و  به خبرنگاران گفته است: » تاکنون 
نزدیک به 20 هزار پیام، ویدئو، عکس و یادداشت درباره 
سرکوبگری های رژیم از طریق تلگرام دریافت کرده ایم 
و امیدواریم ایرانی     ها همچنان بتوانند به ارسال پیام های 

خود ادامه دهند.« 
 وزیر خارجه ترامپ گفته اس��ت تم��ام آن چیزی که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مورد خاورمیانه و 
در مورد فعالیت های جمهوری اسالمی ایران می گوید، 
در حقیقت مقابله با این رفتار    ها است: » ما می خواهیم 
این رفتارهای حکومت ایران را متوقف کنیم. ما خواهان 
تغییر در داخل ایران هس��تیم. ما خواهان تغییر رفتار 
حکوم��ت ایران هس��تیم و می خواهیم ای��ن حکومت 
رفتاری عادی داش��ته باش��د، به دنبال داد و س��تد با 
جهان باش��د، به زندگی مردم خود برسد و رسانه     ها را 
آزاد بگذارد.« حدود 30 ماه قبل ب��ود که جان بولتون 
رئیس وقت ش��ورای امنیت امریکا گف��ت که »نتیجه 
بازبینی سیاست های امریکا در قبال ایران بایستی این 
باشد که انقالب سال 1979 آیت اهلل خمینی تا جشن 

چهل سالگی اش دوام نخواهد آورد. «
 مدتی بعد، پمپئو یک گام از سیاس��ت تغییر رژیم در 
ایران عقب نشس��ت و برای مذاکره با ایران البته با 12 
شرط اعالم آمادگی کرد. او در خردادماه 98 از 12 شرط 
خودش هم عقب نشس��ت و در گفت وگو با فاکس نیوز 
گفت:» » امریکا آماده است بدون هیچ پیش شرطی با 
ایران گفت وگو کند، ما آماده مذاکره هستیم.«  او البته 
یک شرط برای مذاکره تعیین کرد:» واشنگتن زمانی 
حاضر به گفت وگو خواهد بود که ایران بخواهد همانند 

یک کشور عادی رفتار کند.«  
او گفت که نه به دنبال »تغییر رژی��م«  بلکه »در حال 
اعمال فشار حداکثری هستیم تا اصل ماهیت جمهوری 
اس��المی ایران را تغییر دهی��م، تا اطمین��ان حاصل 
کنیم که این رژیم صرفاً مانند یک کش��ور عادی رفتار 
می کن��د.«  پمپئو ح��اال همین یک ش��رط را هم کنار 
گذاش��ته و به دریافت 20 هزار فیلم، عکس و مطلب از 

اغتشاشات ایران سرخوش است. 

  دستگیری گزارشگران پمپئو
مدیرکل ضد جاسوس��ی وزارت اطالعات دیشب اعالم 
کرد: تعدادی از عناصری که در تالش برای جمع آوری 
اطالعاتی از اغتشاش��ات و انتقال آنها به خارج کش��ور 
جهت ارائه به بیگان��گان بودند قب��ل از هرگونه اقدام، 

شناسایی و دستگیر شدند. 
عناصر مذک��ور که با بودج��ه  بیگانگان در کش��ورهای 
مختلف آموزش ه��ای الزم جمع آوری اطالع��ات را در 
پوشش شهروند خبرنگاری دیده بودند، از مدت    ها قبل 
تحت رص��د اطالعاتی قرار داش��ته و پ��س از اوج گیری 
اغتشاشات، مشخص ش��د که دستوراتی برای حضور در 
اغتشاشات و تهیه گزارش های دقیق و به ویژه تصویری 

دریافت کرده اند. بر این اس��اس تعداد ش��ش نفر از این 
افراد در زمان حضور در صحنه های اغتش��اش و اجرای 
دستورات عناصر سرویس اطالعاتی دستگیر و همچنین 
دو نفر دیگر نیز که اقدام به جم��ع آوری اطالعات کرده 
بودند و قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشتند، قبل از 
خروج از کشور شناسایی و دستگیر شدند. مدیرکل ضد 
جاسوسی ضمن تأکید بر هوش��یاری و مراقبت سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در صیانت از نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران، اظهار داشت: س��ایر افراد مرتبط با این 
شبکه در سطح کشور تحت رصد قرار داشته و در صورت 
هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، 

مورد برخورد قضایی و امنیتی قرار خواهند گرفت. 


