
شــهروند| اعتراضات و ناآرامی های چنــد روز اخیر 
در شهرهای مختلف کشــور در حالی ادامه دارد که وجه 
مشترک اظهارات اغلب مسئوالن و سیاسیون یک چیز است 

»پیگیری مطالبات مردم«. 
وزیر کشور یکی از این مسئوالن است که دیروز خبر داد 
سه قوه دولت، مجلس و قضائیه مصمم به پیگیری مطالبات 
مردم هستند. همزمان فراکسیون امید و کمیسیون امنیت 
مجلس هم خبر از تشــکیل جلســه اضطراری در مورد 
پیگیری و بررســی مطالبات معترضــان داده اند. فعاالن 
سیاسی جناح های مختلف نیز پیشنهاد داده اند که رسانه 
ملی با انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات و مطالبات مردم به 
ایجاد فضای وحدت بخش کمک کند و برخی از نمایندگان 
مجلس نیز خواهان این شــدند که شرایط برای اظهارنظر 

مدنی مردم مهیا شود.
اما عالوه بر این، هشدارهایی هم دیروز در این باره به گوش 
رسید؛ به  طوری  که استاندار تهران دیروز خبر داد مجوزی 
برای تجمع در تهران صادر نشده است و برگزاری هر گونه 
اعتراض خیابانی را غیر قانونی خواند. از طرفی علی مطهری 
عضو هیأت رئیسه و سیدحسین نقوی حسیني سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو تن از 
نمایندگاني بودند که عالوه بر این که بر لزوم رســیدگی به 
مطالبات معترضان تأکید کردند، خواستار برخورد با تخریب 
اموال عمومی و ایجاد آشــوب شــدند.  وزیر کشور هم در 
اظهاراتش تأکید کرد که برخی می خواهند این موضوعات 
را به گونه ای حل کنند که در آن رعب و وحشت، اغتشاش 
و آسیب رساندن به اموال مردم وجود داشته باشد و چهره 
نظام مند و متعالی مردم ایران اسالمی را به  عنوان قانون شکن 

معرفی کنند؛ قطعا نمی توانیم تحمل کنیم.
 دولت، مجلس و قوه قضائیه مصمم به پیگیری 

مطالبات مردم 
با توجه به ادامه اعتراضات مردمی مسئوالن دولتی خبر از 
رسیدگی به مطالبات مردم داده اند؛ وزیر کشور در این راستا 
تأکید کرد: حوادث و اتفاقات چند روز اخیر موجب نگرانی، 
تأثر و ناراحتی مردم عزیزمان شده که همیشه هوشیاری و 
هوشمندی مردم و اهمیت دادن آنها به نظم و امنیت و قانون 
موجب شکست هر توطئه ای شده است. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با تأکید 
بر لزوم رعایت نظم، قانون و امنیت، مدارا و خویشتنداری 
نیروهــای انتظامــی، امنیتــی و مســئوالن مربوطه را 
تحسین برانگیز توصیف کرد و گفت: فضای ایجاد شده نه تنها 
برای امنیت، تولید و اشتغال کشور بهره ای ندارد بلکه موجب 
آسیب رســاندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور می شود. 
وزیر کشــور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه مصمم 

به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکالت آنها هستند. 
باید ببینیم چه  کرده ایم که مردم از ما ناامید 

شده اند
شاید بتوانیم وزیر بهداشــت را از معدود وزرای کابینه 
دوازدهم بدانیم که به اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و 
از ناامیدی مردم سخن گفته است. او که دیروز در نشست 
مسئوالن دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی صحبت 
می کرد، با بیان این که قوه مجریه، مقننه، و قضائیه و مراکز 
دولتی و خطیب نمازجمعه و یا فردی که در رسانه ملی ظاهر 
می شــود همه در ایجاد امید و  ناامیدی مردم نقش دارند، 
گفت: »باید ببینیم چه کرده ایم که مردم از ما ناامید شده اند.« 
وزیر بهداشت این را هم اضافه کرد که مأیوس کردن مردم 
نه تنها گناه بزرگی است بلکه خیانت به کشور و جامعه هم 

به شمار می رود. من وزیر بهداشت به شخصه باید بدانم در 
حوزه بهداشت و درمان چه اقداماتی موجب شده که مردم 

ناراحت، عصبانی و ناامید شوند.« 
مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است

همزمان با انتشار اخبار منتشر شــده استاندار تهران در 
مورد برگزاری هر گونه تجمع گفــت: هیچ مجوزی برای 
برگزاری تجمع در تهران صادر نشده است، بنابراین هر گونه 
تجمعي غیر قانونی است. محمد حسین مقیمی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: هیچ درخواست مجوزی برای برگزاری 
تجمع به استانداری تهران نرسیده است و استانداری هم 
هیچ مجوزی صادر نکرده است. وی ادامه داد: بنابراین چون 
مجوزی صادر نشده است، برگزاری هرگونه تجمع در تهران 

غیر قانونی است.
صداوسیما بلندگوی یک جریان سیاسی نباشد

در این میان انتقادها از رسانه ملی از سوی سیاسیون هر 
دو جناح صورت گرفت؛ رئیس فراکســیون امید مجلس 
نیز ازجمله کسانی بود که رویکرد صداوسیما را نسبت به 
اعتراضات اخیر زیر سوال برد و گفت: گله ای جدی از رسانه 
ملی داریم که باید صداوسیما تجدید نظر کند. محمدرضا 
عارف در گفت وگو با ایســنا درباره ضرورت ایجاد ظرفیت 
قانونی برای اعتراضات مردمی گفت: ظرفیت قانونی وجود 
دارد و راهکارهایی برای تجمعــات و گردهمایی در قانون 
دیده شده است اما باید شرایط زمانی را هم درک کنیم که 
در چه شرایطی قرار داریم. وی درباره این که چه راهکاری 
برای این که این تجمعات مورد سوءاســتفاده قرار نگیرد، 
وجود دارد، اظهار کرد: ما در منطقه ای هستیم که می دانیم 
دشمنان ما منافع خود را از دست رفته تلقی می کنند و شاید 
یکی از راه های رسیدن به منافعشان کاهش ثبات و امنیت 
در کشور ما است و تالششان هم این است. عارف همچنین 
اظهار کرد: رسانه ملی وظیفه اش باید تقویت منافع ملی و 
تقویت انسجام و وحدت ملی باشــد؛ نه این که در جایگاه 

بلندگوی یک جریان سیاسی قرار گیرد. 
شرایط برای اظهار نظر مدنی مردم مهیا شود

برخی از نمایندگان مجلس نیز در راستای پذیرش این 
اعتراضات اظهار نظر کردند و از آن به  عنوان یک حق مدنی 
نام بردند؛ نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر 
ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی 
مسئوالن در عین حال خواســتار برخورد با تخریب اموال 

عمومی و ایجاد آشوب شــد. در یادداشت علی مطهری با 
عنوان فرهنگ اعتراض آمده اســت: »در کشور ما فرهنگ 
اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض آمیزی به ســرعت 
از شعارهای اولیه خود دور می شود و به خشونت می گراید. 
شــاید علت آن این باشــد که مجوز هیچ تجمعی صادر 
نمی شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را 
غیر قانونی می نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در 
اصل بیست و هفتم راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه 
و مخل احکام اسالم نباشــد، مجاز اعالم کرده است. علی 
مطهری همچنین نوشته است: وزارت کشور ما باید اعتراض 
مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سختگیری 

نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.«
وزارت کشور مکان مشخصی تعیین کند

با ادامه دار شدن اعتراضات سیدحسین نقوی حسینی، 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت که وزارت کشــور باید مکان مشخصی برای 
تجمعات مردم تعیین و اعالم کند تا آنها بتوانند ضمن بیان 
اعتراضات شان، توضیحات مسئوالن را بشــنوند. در این 
صورت دیگر دشمنان قسم خورده ما نمی توانند از این فضا 

بهره برداری و سوءاستفاده کنند. 
باید کشور در همه شرایط حفظ شود

معاون سیاسی وزیر کشور نیز با اشاره به تجمعات اخیر 
گفت: در هر کشوری برای انجام همه امور شرط اول داشتن 
آرامش در فضای آرام و امن اســت؛ می توان در بستر آرام 
اهداف و برنامه ها را عملیاتی کرد. اسماعیل جبارزاده افزود: 
انتظار است مردم با هر گرایش و هر خط فکری به این نکته 
توجه کنند که انقالب و کشور برای ماست و باید کشور در 
همه شرایط حفظ شود. دولت با تمام اقتدار مقابل متعرضان 
به اموال دولتی و مردم می ایستد و اجازه نمی دهد عده ای 

آگاهانه و ناآگاهانه کاری انجام دهند.
تکذیب خبر احضار امام جمعه مشهد به 

شورایعالی امنیت ملی
اما پیش از ظهر دیروز شایعه ای در فضای مجازی نسبت 
به احضار علم الهدی، امام جمعه مشهد به شورایعالی امنیت 
ملی منتشر شد که ساعتی بعد تکذیبیه ای از سوی دفتر 
وی نسبت به انتشــار این شایعه منتشر شــد. به گزارش 
ایلنا، در متن این تکذیبیه آمده است: امروز صبح اخباری 
در خصوص احضار یا اخطار به آیت اهلل علم الهدی از سوی 

شورایعالی امنیت ملی در برخی رسانه ها منتشر شده است. 
این در حالی اســت که آیت اهلل علم الهدی دو شب گذشته 
در مراسم گرامیداشت نهم دی  ماه در مدرسه علمیه نواب 
مشهد سخنرانی داشــت و اخبار مربوط به این مراسم در 
رسانه ها موجود اســت؛ لذا این خبر و اصل ارتباط این نهاد 
امنیتی با ایشان تکذیب می شود. در این تکذیبیه همچنین 
آمده است که »با توجه به جوسازی های اخیر علیه نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی که از روز پنجشنبه و همزمان 
با سفر استانی ایشان به سبزوار آغاز و با انتشار اخبار کذب 
در فضای مجازی دنبال شده و به وارد آوردن مطالب کذب 
نسبت به نهاد عالی امنیتی کشور ادامه پیدا کرده است، در 
صورت عدم عذرخواهی مدعیان و منتشــرکنندگان این 
اخبار، دفتر آیت اهلل علم الهدی علیه آنان پیگیری قضائی 

خواهد کرد.«
این تکذیبیه در حالی منتشر شد که رسانه ها پیش از آن 
خبر احضار امام جمعه مشهد به شورایعالی امنیت ملی را از 
قول دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی منتشر کرد که این 
فعال سیاسی اصالح طلب نسبت به انتشار این خبر واکنش 
نشان داد و گفت: »خبر رادیو فردا به نقل از من در خصوص 
احضار امام جمعه مشهد به شــورایعالی امنیت ملی دروغ 
است.« غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با ایلنا، در این باره 
گفت: »من کانال تلگرامی ندارم که بخواهم چنین خبری را 
در آن منتشــر کنم، این خبر را کامل تکذیب می کنم. وی 
ادامه داد: شاید در حد سوال از دوستان درباره این موضوع 
پرسیده باشم اما آن را در کانال تلگرامی نداشته ام و منتشر 

نکرده ام.«
 نشست فوق العاده فراکسیون امید

 برای بررسی اعتراضات 
همزمان سخنگوی فراکسیون امید مجلس از برگزاری 
جلسه فوق العاده هیأت رئیســه این فراکسیون به ریاست 
محمدرضا عارف برای بررســی اعتراضات اخیر در برخی 
شهرهای کشور خبر داد. بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: نشست هیأت رئیسه فراکسیون امید عصر دیروز 
به ریاست آقای عارف برگزار شد و پس از ارایه تحلیل های 
نمایندگان مقرر شد فراکسیون نظرش را در قالب بیانیه ای 
اعالم کند. وی افزود: آنچه مورد توجه اعضای فراکســیون 
امید است این اســت که ما نیازمند یکپارچگی و انسجام 
ملی هستیم و مردم باید به این موضوع توجه داشته باشند 
و بدانند عده ای می خواهند برداشت سیاسی خود را از این 
مسائل داشته باشند. پارسایی یادآور شد: ضمن حرمت به 
حق و حقوق مردم، باید سعی شود فاصله بین اغتشاش و 

اعتراض بحق مردم حفظ شود. 
دستگیری چند نفر در ناآرامی های اخیر 

دیروز همچنین روابط عمومی دادستانی از قول دادستان 
تهران با اشــاره به حوادث و تجمعات چنــد روز اخیر در 
تهران و برخی نقاط ایران از دســتگیری تعدادی خبر داد. 
جعفری دولت آبادی در این مــورد گفت: »عده ای با حمله 
به مساجد، پمپ بنزین ها، اماکن دولتی، تحریق و تخریب 
اموال عمومی تالش دارند امنیت کشور را به هم بزنند، در 
مصاحبه با این زندانیان، آنان با اعالم این که دچار احساسات 
شده و با توجه به جو ایجاد شــده اقداماتی چون آتش زدن 
مسجد و اماکن عمومی را عملی ساخته اند، این که مسجد یا 
حسینیه را که نه نگهبان دارد و نه حفاظ؛ آن هم در ساعات 
نیمه شب آتش بزنند و یا به افراد بسیجی  حمله کنند، کامال 
موید دخالت عوامل بیگانه در این وقایع و مجرمانه بودن آن 

است.«

روی خط خبر

قول پیگیری مطالبات
 وزیر کشور: رعب و وحشت و اغتشاش را قطعا تحمل نمی کنیم

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷

 افزایش قیمت حامل های انرژی
جزو نگرانی های نمایندگان است

فــارس| علی اصغر یوســف نژاد، ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه 97 دیروز در نشست خبری 
خود که در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، طی 
سخنانی گفت: در جلسه امروز کلیات الیحه بودجه 
97 کل کشــور مورد بررسی کمیسیون تلفیق قرار 
گرفت و تصویب شــد. وی افزود: طبــق آیین نامه 
داخلی کمیسیون تلفیق ترتیباتی مشخص شد که بر 
اساس آن ابتدا نمایندگان دولت، موافقان و مخالفان 
به مدت 30 دقیقه سخنان خود را مطرح کنند؛ لذا 
در جلســه تعداد 16نفر از نمایندگان درمجموع به 
مدت 80 دقیقه موافقت هــا و مخالفت های خود را 
در خصوص کلیات الیحه بودجــه 97 ارایه کردند. 
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 97 به اعتبار 
پیش بینی شــده در بخش مالیات در الیحه بودجه  
ســال 97 نیز اشــاره کرد و گفــت: در این بخش 
پیش بینی ها 128 هزار میلیارد تومان است که تالش 
ما در این رابطه این است که بر اساس پوشش مالیاتی 
و شناخت پایه های جدید به ویژه از کسانی که فرار 
مالیاتی دارند و مالیــات خود را پرداخت نمی کنند، 
این اعتبار اخذ شود. وی با بیان هدف اصلی و انگیزه 
کمیسیون تلفیق بودجه  سال 97 یادآور شد: هدفمان 
این است که فشــار به قشر متوســط و کم درآمد 
جامعه کمتر شود و در این رابطه دیدگاه ها و نظرات 
کارشناسان بزرگ علمی، اقتصاددانان و کسانی که 
در رابطــه با الیحه بودجه اظهارنظــر کردند، حتی 
نگرانی ها و دغدغه های جامعه در خصوص تولید و 
اشتغال را مد نظر خود قرار دهیم و در نتیجه بهترین 
و واقع بینانه ترین نظر به صورت حکم پیشــنهادی 
کمیســیون تلفیق به صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی پیشنهاد شود. یوسف نژاد در بخش پایانی 
نشســت خبری خود به موضــوع افزایش قیمت 
حامل های انرژی نیز اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند 
افزایش قیمت حامل های انرژی و فشار بر جامعه جزو 
نگرانی ها و دغدغه های دلسوزان مردم و نمایندگان 
خواهد بود، لذا تصمیمات ما به گونه ای خواهد بود که 
به  نفع و سود مردم و همچنین مصلحت آنها باشد و به 

اقشار کم درآمد جامعه آسیبی وارد نشود.

 ضرب االجل مجلس به دولت
برای اصالح قانون انتخابات

خبرآنالین| مدتی پیش بــود که محمدجواد 
کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس برای 
دولــت ضرب االجل یک ماهه تعییــن کرد و گفت 
که اگر نتواند تا پایان این زمــان الیحه نظام جامع 
انتخابات را برای تصویب به مجلس ارایه کند، ما طرح 
خود را تقدیم می کنیم. اکنون هم محمد محمودی 
شاه نشین، عضو کمیسیون شــوراهای مجلس از 
آماده بودن این طرح در کمیسیون شوراها خبر داده 
و می گوید که هر طور که کولیوند تصمیم بگیرد، اقدام 
خواهد شــد. او البته این را هم گفت که نظر رئیس 
مجلس این بوده که کمیسیون شوراها هم وارد کار 
شده و فکری برای حل مشکل قوانین انتخاباتی کند. 
او ادامه داد: سه کمیته در مراحل نهایی کار قرار دارند. 
ما االن در مرحله رفع ایرادات ادبیاتی هستیم چون 
می توان گفت که نظرات جمع بندی شده و در قالب 
مواد و تبصره تدوین شــده است. کولیوند به عنوان 
رئیس کمیســیون این اختیار را دارد که اگر به این 
نتیجه برســد که الیحه دولت زمانبر بوده و متقارن 
با زمان انتخابات خواهد شــد، اقدامات الزم را برای 
ارسال طرح به صحن مجلس انجام دهد. متاسفانه 
همواره لوایح و طرح های انتخاباتی نزدیک انتخابات 
ارایه و سالیق افراد هم در آن دخالت داده می شود و 
درنهایت آن قانونی که باید، تصویب نمی شود؛ اما االن 
چون انتخاباتی نداریم بهترین فرصت است که بتوانیم 
با عقالنیت بیشتر این طرح و الیحه پیشنهادی دولت 

را تجزیه و تحلیل کرده و در نوبت دستور قرار دهیم.

افزایش قیمت بنزین باید با افزایش 
دریافتی مردم همخوانی داشته باشد

ایسنا| نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت 
بنزین و حذف یارانه هاســت. محمدرضا منصوری 
افزود: با توجه به تورمی که در کشــور به وجود آمده 
است و از آن جا که حقوق ها افزایش پیدا نکرده است، 
لذا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت موجب خواهد 
شــد که تورم از وضع فعلی بیشتر شده و به نسبت 
درآمد مردم رشــد نامتوازن پیدا کند.  وی با تأکید 
بر این که مردم توان پرداخت مبلغی باالتر از قیمت 
فعلی بنزیــن را ندارند، گفــت: از این رو نمایندگان 
مجلس با بررســی تمامی جوانــب مخالفت خود 
را با طرح افزایش قیمت اعالم کــرده و به این طرح 
رأی نخواهند داد. منصوری افزایش قیمت بنزین را 
راهکار دولت برای جبران کســری بودجه بیان کرد 
و افزود: این کســری بودجه را باید از طریق وصول 
مطالبات و معوقات بانکی، افزایش بهره وری با تحقق 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و برخورد با مفاسد 
اقتصادی جبران کرد و نیازی به افزایش قیمت بنزین 
و سایر حامل های انرژی نیست. وی گفت: از آن جا که 
در حذف یارانه ها ممکن است یارانه بسیاری از افراد 
بدون دلیل حذف و باعث نارضایتی اقشار کم درآمد و 
متوسط جامعه شود، لذا مجلس با حذف یارانه ها نیز 
مخالفت خواهد کرد و به آن رأی نخواهد داد. اافزایش 
قیمت بنزین باید با افزایش دریافتی مردم همخوانی 
داشته باشد و اگر شرایط به گونه ای باشد که دولت 
بخواهد بــر افزایش قیمت بنزین اصــرار کند، نرخ 
معقول آن هم در شرایط خاص افزایش 10 درصدی 
است و افزایش قیمت بنزین تا 10 درصد و رسیدن به 

1100 تومان می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

 روحانی در پیام تبریکی به هموطنان مسیحی
به مناسبت آغاز  سال 2018 میالدی: 

 به ایرانی که خانه مسلمان، مسیحی
یهودی و زرتشتی است، افتخار می کنیم

رئیس  جمهوری در پیــام تبریکی به هموطنان 
مسیحی به مناســبت آغاز  ســال 2018 میالدی 
تأکید کرد: »ما به ایرانی که خانه همه ایرانیان اعم از 
مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی است، افتخار 
می کنیم و احترام به همه ادیان الهی را آموزه گرانقدر 
اســالم رحمانی می شناســیم«. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر ریاســت جمهوری، متن پیام 
تبریک حجت االسالم حســن روحانی به این شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آغاز  ســال 2018 میالدی را بــه همه هموطنان 
مسیحی تبریک عرض می کنم. امیدوارم این ایام که 
مقارن با ایام میالد حضرت عیسی مسیح)ع( است، 
برای همه شما سرشار از لحظات فرخنده و نیکو باشد. 
بدون  شک آموزه های مسیح)ع( برای بشریت سرشار 
از توجه به معنویت، صلح و دوســتی اســت. سیره 
زندگی و توصیه های آن حضرت همواره باید راهنمای 
همه ما باشــد. ما امروز بیش از گذشــته نیازمند به 
پیروی از آموزه های پیامبران الهی هســتیم. ما به 
ایرانی که خانه همه ایرانیان اعم از مسلمان، مسیحی، 
یهودی و زرتشتی اســت، افتخار می کنیم و احترام 
به همه ادیان الهی را آموزه گرانقدر اســالم رحمانی 
می شناسیم. با آرزوی سالی توأم با برکت و شادکامی 
برای هموطنان مسیحی، از خداوند متعال توفیق و 

سربلندی روزافزون را برای همگان مسألت دارم.
حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران

کدخدایی مطرح کرد: 

 تأیید طرح دو فوریتی
 در خصوص قانون حمایت از

انقالب اسالمی مردم فلسطین
شــهروند| عباســعلی کدخدایــی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: رئیس محترم مجلس شورای 
 اسالمی عطف به نامه شــماره 85993 /355 مورخ

6 /10/ 1396 طــرح دو فوریتی الحاق یک تبصره 
به ماده یک قانون حمایت از قانون انقالب اسالمی 
مردم فلسطین مصوب جلسه مورخ 6 دی ماه 1396 
مجلس شورای اسالمی در شــورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.

نوبخت اعالم کرد: 

 پیش بینی ایجاد ۸۳۰ هزار شغل
در سال ۹۷

مهر| سخنگوی دولت از پیش بینی اشتغال 830 
هزار نفر در سال 97 خبر داد و جزییات برنامه های 
دولت را بــرای کاهش آلودگی هــوا در پایتخت و 
شهرهای بزرگ را اعالم کرد. محمدباقر نوبخت در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما با 
بیان این که ایجاد اشتغال یک وظیفه است، گفت: 
پیش بینی می کنیم  ســال آینده حدود 830  هزار 
نفر وارد بازار کار شــوند. رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: 70 درصد از این تعداد را تحصیلکرده ها 
تشکیل می دهند. او ادامه داد: در الیحه بودجه  سال 
آینده باید حرفی برای گفتن داشــته باشیم این در 
حالی است که در الیحه بودجه  سال 97 همچنان 
بحث خروج از رکــود را هم دنبال می کنیم. نوبخت 
به رام کردن تورم باالی ۴0 درصد و رســاندن آن به 
نرخ تک رقمی اشــاره کرد و افزود: در الیحه بودجه 
 ســال آینده فصل قابل توجهی برای ایجاد فرصت 
شــغلی در حد توان قانون برنامه و نیاز کشور دیده 
شده است. وی گفت: تا  سال گذشته موفق به ایجاد 
650 تا 700  هزار فرصت شغلی شده بودیم اما  سال 
آینده باید کاری کرد تا 830  هزار نفر وارد بازار شوند. 
سخنگوی دولت تأکید کرد: برای گشایش در فضای 
اقتصادی و عمومی کشــور و ورود سرمایه گذاران 
خارجی به داخــل در حد توان تالش کردیم و هنوز 
هم کوشش خواهیم کرد. او ادامه داد: دولت متعهد 
شده است 500 1 میلیارد تومان برای گشایش معابر 
و زیرســاخت های واحد های مسکونی تأمین مالی 
کند، شهرداری هم قول داد تا عوارض و مالیات ها را 

در سهل ترین شرایط قرار دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

 بنزین ۱۵۰۰ تومانی
از ابتدا منتفی بود

تسنیم| رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت که طــرح بنزین 1500 تومانــی تنها در حد 
یک پیشــنهاد بوده و از نظر مجلس منتفی است. 
محمدرضــا پورابراهیمی، نماینده مــردم کرمان 
و رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی با تأکید بر اهمیت رفع مشکالت معیشتی 
و اقتصادی مردم گفــت: مجلس و دولت در تنظیم 
بودجه 97 برای رفع مشــکالت اقتصــادی تمام 
تالش خود را خواهند کرد. وی با بیان این که مسائل 
معیشتی اولویت اساسی مجلس در بررسی الیحه 
بودجه 97 خواهد بود، درباره احتمال افزایش قیمت 
حامل های انرژی گفت: افزایش قیمت حامل های 
انرژی به  هیچ  عنوان قطعی نیســت؛ این که گفتند 
بنزین 1500 تومان خواهد شد نیز از اساس منتفی 
بود چراکه یک پیشــنهاد از سوی دولت مطرح شد 
و این پیشــنهاد مورد پذیریش مجلس قرار نگرفته 
است. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: برای رفع 
مشکالت اقتصادی باید همه همراه و همدل باشند و 
در تصمیم گیری ها به سیاست های اقتصاد مقاومتی 

توجه داشته باشند.
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میز سیاست

سلیمی نمین: تجمع کنندگان 
مراقب شعارهایی که می دهند باشند

خبرآنالین نوشت: عباس ســلیمی نمین، مدیر 
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و فعال سیاسی 
اصولگرا دربــاره اتفاقات و اعتراضــات اخیر گفت: 
برخی سیاست های اقتصادی چه در زمینه گسترش 
بی رویه موسسات مالی و اعتباری و چه در بُعد عدم 
نظارت بر مسائل عمرانی و ساخت و سازها خساراتی 
را بر مــردم وارد کرد، از همین رو مدت ها اعتراضاتی 
را از این دست در خیابان های تهران و دیگر شهرها 
شاهد هستیم. طبیعتا خاستگاه این اعتراضات ریشه 
بحقی دارد؛ چراکه مسئوالن امر موظف بودند در این 
رابطه نظارت دقیقی داشته باشند و این که فقط به 
مردم توصیه کنند از موسسات و بانک هایی که سود 
بیشــتری می دهند، فاصله بگیرند و به آنها اعتماد 
نکنند، صحبت دقیقی نبوده است؛ بلکه الزم بود با 
نظارت بانک مرکزی فعالیت این موسسات متوقف 

می شد.
او افــزود: امــروز برخی تالش می کننــد بر این 
مطالبات مردم یک ســری مطالبات سیاسی هم بار 
کنند که البته بسیار ناشــیانه عمل می کنند. امروز 
مواضعی که آمریکایی ها و اســراییلی ها علیه ما چه 
در ارتباط با برجام و چه در رابطه با اســتقالل کشور 
مطرح می کنند، بیانگر ناخشنودی آنها از این نظام 
است؛ طبیعی است وقتی شعارهایی در این تجمعات 
سر داده می شود که باب میل این دو دولت است، یک 
پیام روشن به مردم می دهد که باید مراقبت بیشتری 
صورت بگیرد چرا که خاســتگاه آنهــا هیچ گاه این 

نیست که از بیگانگان حمایت کنند.
انتقاد توییتری وزیر علوم احمدی نژاد 

از روحانی به بهانه تجمعات اخیر
ایلنا نوشــت: محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت 
احمدی نژاد و نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تجمعات مردمی در شهرهای مختلف در توییتر 
خود نوشــت: آقای روحانی! صدای مردم در اعتراض به 
مشکالت اقتصادی و معیشــتی را شنیدید. ژنرال های 
خســته خود را از خواب بیدار کنید تا فکری برای حل 
معضل گرانی و اشتغال جوانان بکنند. اگر باری از دوش 

مردم برنمی دارید، سربار مشکالت آنها هم نباشید.

پاسخ حضرتی به نامه کروبی: 
لحظه ای از موضوع حصر غافل نیستیم

اعتمادآنالین نوشت: الیاس حضرتی، عضو شورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی در پاســخ به درخواست 
شیخ مهدی کروبی، دبیرکل این حزب از وی مبنی 
بر تشکیل شورای اجرایی حزب اعتماد ملی نامه ای 
برای ایشان ارسال کرد. در این نامه خطاب به مهدی 

کروبی آمده است: 
تدبیر شــما در ایجاد حزب اعتماد ملی خلق یک 
سرمایه ملی بزرگ برای کشور و نظام بود؛ زیرا با وجود 
احزاب سیاســی قدرتمند، مطالبات مردم به شکل 
منطقی تری پیگیری شده و از سرمایه اجتماعی مردم 
برای مشروعیت بخشی به نظام محافظت می شود. 
حاصل بی توجهی به دلسوزی ها و خیرخواهی های 
امثال شــما ایجاد برخی بحران هــا و التهاب های 
اجتماعی اســت که این روزها شاهدیم. قطعا مردم 
ما این مرحله را هم با خویشــتنداری و قانونگرایی و 
پیگیری معقول مطالبات منطقی خود پشــت سر 
خواهند گذاشت اما امیدواریم با تدبیری که سال ها 
انتظار آن را می کشیم، آشتی و وفاق ملی مطلوب در 
بین همه نیروهای انقالب ایجاد شود و جملگی برای 
حل معضالت کشور متحد و همسو عمل کنند تا از 
رنج مردم بکاهند. قطعا این امر خواسته قلبی شما و 
دیگر دلسوزان نظام است که متاسفانه به آن توجه 

نمی شود.
ایــن را نیز بیفزایم که فرزندان شــما در »اعتماد 
ملی« لحظه ای از موضوع حصر غافل نیســتند و از 
تمام ظرفیت ارتباطی خویــش در این زمینه بهره 
گرفته اند و حداقل طی یک  سال گذشته ده ها مالقات 
با مسئوالن مربوطه داشته اند و امیدوارند که با تدبیر 
درست مســئوالن گشــایش هایی ایجاد شده و در 
چند ماه آینده به رفع کامل داستان حصر بینجامد 
و حضرتعالی بدون محدودیت، حزب اعتماد ملی و 
مردم مسلمان عالقه مند و عدالت طلب را از تجارب و 

مدیریت خودتان بهره مند سازید. 
ممدوحی: خرابکارها می خواستند 

روی مردم را به دولت باز کنند
خبرآنالین نوشت: آیت اهلل حسن ممدوحی درباره 
تجمعات اخیر گفت: آن قدر فشار اقتصادی به مردم 

آمد که بیرون ریختند، اما عده ای خرابکار از این اتفاق 
سوءاستفاده کرده و با جمعیت مردمی قاطی شدند و 
شعارهای ساختارشکنانه و ناپسندی سر دادند؛ چون 
نیت پاکی نداشتند و فقط می خواستند روی مردم را 

به دولت باز کنند.
وی بــا بیان این که مــردم االن نگران هســتند، 
در توصیه ای به دولتمردان افــزود: دولت باید یک 
بازنگری سریع در کارهای خود انجام دهد واال خطر 
بیشــتری متوجه خود دولت خواهد شد. دولتی ها 
در صحبت های تلویزیونی طوری سخن بگویند که 

باعث عصبانیت بیشتر مردم نشوند.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم با بیان 
این که انتظار داریم رسانه ها بیشتر به رفع مشکالت 
اقتصادی، بیکاری ها و گرانی ها بپردازند، یادآور شد: 
البته مردم در روز 9 دی به اعتراضات غلط پاســخ 
گفتند، حسابی بر ســر سوءاســتفاده کاران فریاد 
کشیدند و نشان دادند که اعتراضات غلط در دولت 
و جمهوری اسالمی جایی ندارد. مردم خودشان در 
صحنه هستند و احتیاجی به یک عده چپگرا یا یک 

عده خرابکار ندارند.
وی با بیان این که نباید کاری کنیم که مردم دست 
به چنین تجمعاتی بزنند، ادامه داد: به دولت توصیه 
می کنم که کاری نکند که مستمســک به دســت 

خرابکارها بدهد که بیایند و داد و بیداد کنند.
ممدوحی با اشاره به خوشحالی مقامات کاخ سفید 
از تجمعات اخیر گفت: مردم ایران حسابی هوشیارند 
به محض آن که دیدند راهپیمایی های قبل موجب 
سوءاســتفاده آمریکایی ها و مزدوران شان در داخل 

کشور شد، در 9 دی پاسخی قاطع دادند.
هیچ وقت مشکالت مردم 

در کف خیابان ها حل نمی شود
فارس نوشــت: عضو مجمع محققین و مدرسین 
با تأکید بر این که هیچ وقت مشکالت مردم در کف 
خیابان ها حل نمی شــود، گفت: وقتــی عده ای به 
خیابان می ریزند، نمی تــوان مردم را از یکدیگر جدا 
کرد؛ چون ممکن اســت از گروه هــای تکفیری و 

خارجی به داخل این تجمعات بیایند.
حجت االســالم محمدتقی فاضل میبدی، عضو 
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره 

به اعتراضات اقتصادی مردم و سوءاســتفاده برخی 
جریانات از گله مندی آنها اظهار داشت: مسائل اخیر 
اتفاقات خوشایندی نیســت و نمی توان منشأ آن را 
صرفا مشکالت اقتصادی و معیشتی دانست چراکه 
تحریک برخی رســانه ها، بزرگنمایی مشکالت از 
سوی صداوسیما و برخی دست های خارجی در این 

اتفاقات دیده می شود.
فاضل میبدی با بیان این که اگر دولت نتوانسته 
مســائل اقتصادی را حل کند، راهش این نیست 
که مــردم به خیابــان بیایند و شــعار بدهند هر 
چند که اعتراضات مدنی حق آنها اســت، افزود: 
این طور نمی شود که به خاطر گران شدن تخم مرغ 
مردم به خیابــان بیایند، زمــان احمدی نژاد که 
وضع اقتصــادی بدتر بود؛ چرا مــردم به خیابان 

نمی ریختند؟
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 
با تأکید بر این که هیچ وقت مشکالت مردم در کف 
خیابان ها حل نمی شــود، یادآور شد: وقتی عده ای 
به خیابان می ریزند، نمی توان مــردم را از یکدیگر 
جدا کرد چراکه ممکن است از گروه های تکفیری و 

خارجی به داخل این تجمعات بیایند.
وی افزود: گروهی از مردم به خاطر مطالبات مدنی 
به خیابان آمده و تجمعات خیابانی برگزار کرده اند اما 
ممکن است در این بســتر برخی با اغراض سیاسی 

تجمعات را به خشونت تبدیل کنند.
فاضل میبدی خاطرنشــان کرد: وقتی نارضایتی 
زیرپوست جامعه شکل می گیرد برخی مسئوالن ما 
متوجه نمی شوند یا دیر متوجه این موضوع می شوند 
که در این صورت  تر و خشک با یکدیگر می سوزد و به 
نظر بنده مسئوالن هر سه قوه باید مشکالت را درک 

کنند و بفهمند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 
درباره حمایت گروه های مختلف ازجمله اصولگرایان 
از دولت مشــروع و قانونی دوازدهــم گفت: در این 
موقعیت فعلی در شرایط داخل و خارج تنها چیزی 
که ما را نجات می دهد، اتحاد ملی، وحدت و عدم دو 
قطبی سازی است؛ چراکه آقای روحانی با رأی مردم 
انتخاب شده و هر نوع تضعیف این دولت خالف شرع 

و خالف عقل است.
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وزیر کشور و برخی از نمایندگان مجلس از ضرورت رسیدگی به اعتراض مردم گفتند


