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آمریکا در جایگاهی نیست که چین را علیه ایران تحریک کند
س��فیر س��ابق ایران در چین گفت: آمریکا در موقعیتی نیس��ت که بتواند به 

مقابله با تصمیم چین برای خرید نفت از ایران بپردازد.
جواد منصوری با اش��اره به اظهارات اخی��ر مقامات چینی برای ادامه خرید 
نفت از ایران با وجود اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا، گفت: صرف نظر 

از قدرت نظامی و موقعیت جغرافیایی، چین غول اقتصادی جهان اس��ت و آمریکا 
نمی توان��د آن را نادیده بگیرد. وی افزود: کاال های چی��ن به علت قیمت پایین برای 

قش��ر متوسط و ضعیف آمریکا بسیار مهم و ضروری است، چینی ها معتقدند که به رفاه 
طبقه  متوسط و ضعیف آمریکا کمک می کنند البته آمریکایی ها هم این را می دانند، اما 

به دلیل سیاست های دولت ترامپ، این موضوع را نادیده می گیرند.
منصوری گفت: رابطه با ایران برای چین مهم است و با توجه به مشکالتی که آمریکا 

برای این کشور به وجود می آورد، نفت بیشتری از ایران خریداری خواهد کرد.  مهر

نظرگاه
مردم باید در جریان اتفاقات مهم قرار می گرفتند

نماین��ده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: هر وقت مردم احس��اس کردند 
کش��ور و انقالب ش��ان تهدید می ش��ود و از سوی مسئوالن ش��ان در جریان این 

تهدیدات و خطرات قرار گرفتند با تمام وجود برای دفاع از آن به صحنه آمدند.
محمدعل��ی پورمخت��ار ادامه داد: س��خنان رئیس جمهور در فض��ای ناآرام و 

پرالتهاب اقتصادی فعلی الزم و ضروری بود. مردم باید در جریان اتفاقات و مشکالت 
کش��ور قرار می گرفتند. طی ۴۰ سال گذشته هم همین طور بوده است. وی افزود: اگر 

مسئوالن واقعیات، توطئه ها، تهدیدها و حتی فرصت های پیش روی کشور را با جزییات به 
اطالع جامعه نرسانند، نیروی انسانی جنگ اقتصادی هم پا به میدان نخواهد گذاشت.

پورمخت��ار در ادام��ه با اش��اره با مطالب فوق خاطرنش��ان کرد: تش��ریح اقدامات و 
برنامه های دولت برای مهار جنگ اقتصادی و تقابل ها و مقاومت های مجموعه نظام برای 

پیروزی در این جنگ، قطعا در حمایت مردم از نظام و انقالب موثر است.  ایسنا

دیدگاه
سوال از رئیس جمهور نباید تابو شود 
رئیس هیئت مدیره دیده بان ش��فافیت و عدالت گفت: من هم مثل آقای روحانی 
معتقدم که سوال از رئیس جمهور در وقت مناسبی مطرح نشده اما وقتی آقای روحانی 

این کار را نادرست می دانند نباید خودشان با تهدید مجلس، کار نامناسبی انجام دهند.
احمد توکلی با بیان اینکه حرف زیبنده ای نبود و این رفتار در شان رئیس جمهور 

نیست، گفت: برای گفتن حقایق، قانون اساسی چند راه حل گذاشته است و اگر تاکنون 
وقت گفتن حقیقت بوده و ایشان نگفته اند و کتمان کرده  اند، خب این کار بدی است زیرا 

مردم را نامحرم دانسته اند. اگر وقت گفتن حقایق نیست و ایشان به خاطر مطرح شدن سوال 
از ایشان می خواهند بگویند باز هم بد است؛ این یک رفتار غیر عقالنی است که چیزی را که 

وقت گفتن آن نیست، می خواهند مطرح کنند. این هم در شان آقای روحانی نیست.
وی عن��وان کرد: آق��ای روحانی ابزارهای خوب��ی دارند؛ طبق نص قانون اساس��ی، 

رئیس جمهور هر وقت بخواهند می توانند در مجلس سخنرانی کنند.  الف

احزاب

 برخی غربی ها
سعی می کنند اروسیاه ها را تطهیر کنند

متأّس��فانه امروز برخی از سیاستهای غربی، سعی 
میکنن��د ای��ن روس��یاه ها را تطهیر کنن��د، منافقین 
را به یک ش��کلی در موضع مظلومّیت نش��ان بدهند 
و برایش��ان فض��ای مظلومّیت ایجاد کنن��د؛ و ]البّته[ 
نخواهند توانست؛ کس��انی که هزاران نفر را در داخل 
کش��ور از بین بردند، از ام��ام جماعت و امام جمعه تا 
کاس��ِب بازاری تا جوان دانشجو تا پاس��دار کمیته تا 
خانواده ای که س��ر افطار نشس��ته بودند -و دیگران و 
دیگ��ران و دیگ��ران، هزاران نفر، ح��اال من رقم دقیق 
را نمیدانم- تا رؤسای کش��ور ]مثل[ شهید بهشتی و 
آن ش��خصّیت های برجس��ته ی آن روز که به شهادت 
رس��یدند و تا این دو بزرگوار؛ آن وقت حاال دس��تهای 
سیاس��ی خبیث و مغرض -چه در خارج کش��ور، چه 
دنباله هایش��ان ی��ا دلبستگانش��ان در داخل کش��ور- 
میخواهن��د اینه��ا را تطهیر کنند و چه��ره ی اینها را 
موّجه نش��ان بدهند و اینها را مظلوم نش��ان بدهند و 
در مقابل، خدشه به چهره ی مبارک و نورانی امام وارد 
کنند. چهره ی امام خدشه بردار نیست و البّته مطمئّناً 

ناکام بوده اند و خواهند بود.
بن��ده باید به این مناس��بت واقعاً تش��ّکر کنم از 
تالش��های دولت. حاال ام��روز که گزارش��های آقایان 
خیل��ی گزارش��های خوب��ی ب��ود، هم گ��زارش آقای 
رئیس جمه��ور، گ��زارش معاون اّول محت��رم، گزارش 
وزرا و معاونی��ن رئیس جمهور؛ خیل��ی نقاط مثبت و 
خوبی در این گزارش��ها واقعاً وجود داش��ت که خوب 
اس��ت به معنای کامل کلمه اینها منعکس بشود و به 
گوش مردم برس��د. همان طور که اشاره کردند، مایه و 
سرمایه ی اصلی ما مردمند؛ اعتماد مردم و امید مردم، 
کمک کار همه ی دولتها است؛ ما به این احتیاج داریم 
و ان شاءاهلل باید این کار ]انعکاس گزارشها[ در رسانه ی 
ملّی انجام بگیرد و دیگران هم بگویند تا مردم بشنوند. 

بنده قدردانی میکنم از زحمات آقایان.
اداره ی کش��ور کار سختی اس��ت، اینکه کارهای 
مثبت��ی وج��ود دارد، معنایش این نیس��ت که کمبود 
نیس��ت، مش��کالت نیس��ت، ضعِف کاری در بخشهای 
مختلف نیست؛ چرا هست لکن اداره ی کشور کار آسانی 
نیس��ت. بنده یادم هست که گاهی بعضی ها می آمدند 
خدمت امام و ش��کایت میکردند از بخشهای مختلف و 
مانند اینها؛ امام یک جمله میگفتند آقا اداره ی کش��ور 
کار س��ختی است؛ به ]گفتن[ همین یک جمله ایشان 

اکتفا میکردند؛ واقعاً هم همین جور است.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
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مخاطب شمایید

توئیت اتمی 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ومان 
در س��الگرد حمله هس��ته ای ایاالت متحده به 
هیروش��یما که به مرگ بیش از ۸۰ هزار انس��ان منجر 
ش��د، ضمن یادآوری این حادثه نوشت: در سال ۱۹۴۵ 
و در چنین روزی، آمریکا به اولین و تنها کشوری بدل 
ش��د که از سالح هس��ته ای، آن هم بر روی یک مرکز 
شهری اس��تفاده کرده است. اکنون و پس از ۷۳ سال، 
نظامی گ��ری آمریکا که دس��ت ب��ه توس��عه زرادخانه 
گسترده هسته ای زده و در تعارض با ان پی تی حاضر به 
نابودی آن نیست، و بی اعتنایی کامل آن به حیات بشر 
از بین نرفته است.آمریکا در روزهای پایانی جنگ دوم 
جهانی با حمله به دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی، 

بیش از ۱۲۰ هزار نفر را به کام مرگ فرستاد.

کنایه رضا رشیدپور به حیدری
رضا رش��یدپور ک��ه مجری مصاحبه پیش��ین 
رئیس جمهور در تلویزیون بود، در توئیتی تازه 
به گفت و گوی حس��ن روحانی واکنش نش��ان داد و با 
لحن��ی کنایه آمیز مطلبی را نوش��ت. او که در مصاحبه 
قبلی روحانی مقابل رئیس جمهور نشس��ته بود، نوشت: 
مرتضی جان س��الم برسون و بگو فالنی خیالش راحته. 

شیرینی هم نخر خودشون دارن. فدات شم.

عربستان علیه کانادا
ب��ا  اجتماع��ی  ش��بکه های  فع��االن 
تصویری عجیب در حس��اب کاربری 
"اینفوگرافیک عربس��تان" علیه کانادا روبه رو شدند که 

یادآور حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.
وزارت اطالع رس��انی عربستان در تالشی ناامیدانه 
ب��رای مه��ار پیامدها، پ��س از آنکه حس��اب کاربری 
"اینفوگرافیک عربس��تان" یک توئی��ت حاوی تصویر 
گرافیکی از یک هواپیم��ای کانادایی به مقصد تورنتو 
را که حمالت ۱۱ س��پتامبر را تداعی می کرد، منتشر 
کرد و موجب جنجال در شبکه های اجتماعی شد، این 
حساب را موقتا بس��ت. این طرح گرافیکی جنجال به 
پا کرده و ریاض را به تهدید کانادا به حمالتی مش��ابه 

حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ متهم کرد.

سیاست مجازی

شهردارى اسد آباد در نظر دارد يك دستگاه تاكسى درون شهرى و ايستگاههاى 

تاكسى و 24 پنل تبليغاتى سطح شهر را از طريق مزايده كتبى واگذار نمايد. لذا 

متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده و تحويل مدارك 

تا تاريخ 1397/5/24 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.

آگهى مزايده

سعيدى – شهردار اسد آباد

نحوه واگذارىمدلشرحرديف

فروش1388يك دستگاه تاكسى درون شهرى1

اجاره يكساله-پنل و ايستگاه تاكسى2

نوبت دوم

شهردارى قزوين در نظر دارد جهت تعيين پيمانكار، به منظور تهيه مصالح و 

اجراى پروژه فرهنگسراى امام خمينى (ره) واقع در منطقه دو شهردارى قزوين؛ 

در طول مدت 15 ماه (پانزده ماه) از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. واجدين 

شرايط مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت 10 روز از زمان 

انتشار آگهى به آدرس اينترنتى www.qazvin.ir، يا سايت ملى مناقصات و 

يا واحد مديريت پيمان و رسيدگى واقع در شهردارى مركزى قزوين مراجعه 

نمايند. ضمناً هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس: قزوين، خيابان شهردارى، شهردارى مركز، تلفن: 02833227001-5

((آگهى مناقصه عمومى))

على صفرى- شهـردار قزويـن

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم موسسه دعوت ميشود تا در جلسه مجمع 

عمومى عادى بطور فوق العاده موسسه كه در ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 

1397/05/30 در محل قانونى موسسه تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

انتخاب اعضاء هيئت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده موسسه رابين 

نظم پايا به شماره ثبت  3065 و شناسه ملى 14005663883 

هيئت مديره

سوشیانت آسمانی

روز خبرنگار است اما به جای  تبریک و تش��ویق و خوش و دست بـه نقد
بش باید س��خنانی را بخوانی��م و تحلیل کنیم که 
چیزی جز افزون کردن مش��کالت به بار نمی آورد 
چ��ون به قول ض��رب المثل��ی قدیمی»گوش اگر 
گوش ت��و و ناله اگر ناله من اس��ت، آنچه البته به 
جایی نرسد، فریاد اس��ت« اما به هر حال با توجه 
ب��ه احترامی که ب��ه مخاطبان قائلیم ک��ه قبل از 
پخش صحبتهای رئیس جمهور سواالتشان را از او 
پرس��یدند س��واالت مردم را در س��خنان روحانی 
جس��ت و ج��و خواهیم ک��رد، قطع��ا می دانید که 
بس��یاری از کامنتهای مردم قاب��ل چاپ نبوده هر 

چند که در پایگاه های خبری منتشر شده است.
م��ردم از زمان��ی ک��ه فهمدین��د قرار اس��ت 
رئیس جمهورش��ان بع��د از چندبراب��ر ش��دن ارز 
و کاه��ش ش��دید ارزش پ��ول ملی با آنها س��خن 
بگوید ب��ه س��ایت ها مراجعه کرده و سواالتش��ان 
را نوش��تند ش��اید تیم اطالع رس��انی دولت وقت 
ک��رد و جواب داد، با سانس��وری خودخواس��ته از 
آن خودس��اخته های اجباری برخی از س��واالت و 
س��خنان مردم به رئیس جمه��وری را برایتان نقل 
می کنی��م، باور بکنید یا نه اینها حرفها و س��واالت 

مردم است)نقطه چین ها سانسورهای ماست(:
 ت��ا حال چه کرده اید بجای چه خواهیم کرد 
و همچنین م��ردم و مجموعه نظ��ام در این جنگ 
اقتصادی از نظر شما متحدانه چه کنند؟ )ناشناس(

 یکبار دیگه حرف های سال ۹۲ و ۹۴ و ۹۵ و 
۹۶ را تکرار کن یکبار هم مصاحبه با لیدر تبلیغاتی 

خودت )رشیدپور( را پخش کن )ناشناس(
 نقش صرافی های مرتبط با ... بحران ارزی رو 
انکار می کنی؟! با تاریخ چه خواهی کرد ...؟ )ناشناس(

 ب��ا ک��دام صاب��ون روی تاری��خ را خواهی 
شست؟ )ناشناس(

 فق��ط بگ��ه چرا اینق��در فس��اد و دزدی و 
رانتخواری و تخلف زیاد شده؟ )علی(

 اگ��ر تحریم ها دوباره آغاز ش��د راهکارتان 
چیه؟ باز هم مذاکره؟ )سپرده گذاران نابود شده(

 از ۲۳۰ کشور جهان، چند کشور وجود دارد 
که در طی ۵ سال، دالر و یورو و سایر ارزها سه برابر 
شده است؟ در ضمن چنین فاجعه ای هر چند سال 
تکرار شده است. حداقل در خاورمیانه که وجود ندارد 
اگر دوستان هم پاسخ دهند ممنون هستم. )محمد(

 سالم به همه ی هموطنان، دلم خیلی برای 
خودمان می س��وزد، روحانی به هیچ سوالی پاسخ 

نخواهد داد. خود راخسته نکنید... )ناشناس(
 چ��را دالر از ۳۸۰۰ ش��د ۱۰۰۰۰ تومان؟ چرا 
اقتصاد داخلی ما اینقدر به دالر وابسته است؟ )ناشناس(

 به نظر من دولت باید خسارت کاهش ارزش 
پول مردم و حقوق کارمندان و کارگران را به نوعي 
جبران کند آن فردي که به نظام و حکومت اعتماد 

ک��رده پولش را در بانک گذاش��ته امروز ۷۰ درصد 
ارزش ان را از دس��ت داده چه کسي جوابگوي این 
س��رقت پنهاني او خواهد بود ان کارمند و کارگري 
که حقوق میگرفته در مدت ۶ ماه ۷۰ درصد ارزش 
حقوق او ناپدید ش��ده کي جوابگو این وضع خواهد 
بود باالخره باید به نوعي جبران ش��ود و آن فرد که 
به شما اعتماد نکرده و پولش را تبدیل به سکه و ارز 
و ط��ال و ملک نموده ارزش پولش وا حفظ نموده و 
در مواردي بیشتر هم شده اقاي رئیس جمهور باید 

فکري اساسي براي این وضع بنمایند. )ناشناس(
  آیا برنامه ای برای جبران ضرر سپرده گذاران 
بانکی که یک عمر سرمایه خودشون رو تو بانک ها 
گذاش��ته بودن دارید؟ چون این سخنگوی شما و 
رئیس بانک مرکزی ش��ما ب��ود که با حباب حباب 
کردن و ارز و سکه نخریدن گفتن باعث شد ما ارز 
و س��که نخریم و مسئولیت مس��تقیمش به عهده 
شماس��ت. چه فرقی بین کس��ایی که موسس��ات 
غیر مجاز پولش��ون رو خورده بودن و پولش��ون رو 
برگردوندید وج��ود داره با س��پرده گذارانی که تو 
بانک های معمولی و مجاز سرمایه هاشون به خاطر 
سیاس��ت های نادرست ش��ما و کابینه شما از بین 
رفته؟ چه زمانی س��ود بانکی رو می برید باال تا این 
ان��دک س��رمایه هم به طور کام��ل از بین نره؟ آیا 
انتظار داری��د االن که دالر به ۱۲۰۰۰ رس��یده و 
س��که یک روز ۱ میلیون می ره باال و روز بعد یک 
میلیون میاد پایین بریم ارزش و سکه بخریم؟وضع 
معیش��تی حقوق بگیران و به ویژه فرهنگیان اصال 
برای ش��ما مهمه و اگه هس��ت چطور می تونید به 
افزای��ش ۸ درصدی حقوق راضی باش��ید؟با وجود 
سه برابر ش��دن قیمت ارز چطور ادعای تورم تک 
رقمی دارید؟ وقتی ریال ارزش��ی ن��داره و مبنای 
هم��ه قیمت ه��ا دالره چ��را حقوق ه��ا رو به دالر 
پرداخ��ت نمی کنید؟ چط��ور می تونید مردم رو به 
مقاومت دعوت کنید وقتی خودتون و فرزندانتون 

زندگی های اشرافی دارید؟ )رضایی(
 اصال چرا کاندیدا شدی؟ )الدن(

 چ��را وزرا و معاونی��ن ناکارآم��د رو به هر 
قیمتی نگه میداری؟ چرا افراد دوتابعیتی )که قسم 
وفاداری به کش��ور دیگه رو خوردن( تو پست های 
حس��اس قرار میدی؟ چرا فامیلی خودت، داداشت 
و پس��رت با هم فرق دارن؟ آخرش��م بگو دختر و 
دامادت تو اتریش از زندگیشون راضین؟ نمی خوان 

برگردن به کشور تحت مدیریت پدر؟!!! )الدن(
 آقای روحان��ی؛ لطفاً بجای آمریکا و برجام 
و حواشی به ملت بگو چرا آمدی؟ چرا اصرار داری 

باشی؟ )ناشناس(
 روحانی به الریجانی نامه نوشت؛ به مجلس 

می آیم و حقایق را می گویم / سؤال از رئیس جمهور 
در چارچوب قانون اساس��ی نبود / مشروعیت من و 
ش��ما از آرای مردم است. آقای روحانی مگر بنا بود 
به مجلس بیایی و دروغ بگویی. و اما بدانید با وضع 
آشفته ای که به وجود آورده ای  کسی از سر و صدای 
بلندت نمی ترس��د اگر مجلسیان مرد باشند. از این 
هیاهو ها نترسند و بلند و با هم بگویند روحانی تو بیا 
و هرچه دل تنگت می خواهد بگو ولی توان شنیدن 

حقایق را هم داشته باش. )دوست(
 ش��ما بفرمایی��د مگه پول س��پرده گذاران 
مؤسسات مالی و اعتباری ندادن؟ فرقی هست آیا؟ 
تازه این مورد استحقاق بیشتری هم هست. بیشتر 
مردم متوجه نیس��تن که چه بالیی سرشان آمده، 

این مطالبه جدی است. )نسترن(
 ریاس��ت محت��رم جمه��ور ش��ما فرمودید 
حقوقدانی��د پ��س چ��را از تحریم ه��ای داخل��ی 
کانون ه��ای وکال علی��ه حقوقدان��ان جلوگی��ری 
نمی کنید مگر غیر این اس��ت ک��ه افزایش وکیل 
سبب کاهش حق الوکاله است تا دیگر کمتر وکیل 

نجومی در کشور داشته باشیم.
 بعد از این گرانی افس��ار گس��یخته و پرش 
اقتصادی چه امیدی برای خانواده ها و فرزندانش��ان 
هست؟ مبتنی بر تجربیات قبل، هیچ وقت قیمت ها 
ب��ه کانال ه��ای اولیه باز نخواهد گش��ت. چ��را ... و 
فساد های از این دس��ت باعث بدبختی جوانان این 
مملکت ش��دند؟ تا به حال فکر کرده اید که در این 
شرایط چطور یک جوان باید تشکیل زندگی دهد یا 

به چه نحو باید هزینه های زندگی را تامین کرد؟
 انتظار دارم رئیس جمهور مثل بس��یاری از 
روسای جمهور دنیا مستقیم با مردم صحبت کند 

نه با سوال و جواب مجریان. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه م��ردم ما کاماًل در 
طول س��ال های گذشته تجربه بس��یار خوبی هم از 
مقامات آمریکایی و هم از دولتم��ردان ایران دارند، 
گفت: کس��انی که امروز دولت را در ایران در اختیار 
دارند از ابتدا شعارش��ان تعامل، مذاکره، گفت وگو و 
میز مذاکره بوده و بر همین مبنا هم پیش رفته اند 
و حت��ی با آمریکایی ها و بقیه مذاکره کرده اند. ما در 

طول دو س��ال به صورت مداوم مذاکراتی داش��تیم 
که به نتیجه ای رس��ید که ک��م و بیش آمریکایی ها 
اجرا می کردند و بقیه متعهد بودند و ایران هم کاماًل 
متعهد بود. ابتدای مصاحبه با طرح مسایل بین المللی 
شروع شد و همین نشان از نگرفتن اهمیت صحبت و 
درد دل داخلی ها بود که البته هم می تواند به مجری 
برگ��ردد که س��وال کرد و ه��م رئیس جمهوری که 

متذکر نشد مسایل مهمتری در داخل است.
روحانی در ادام��ه صحبت های تکراری درباره 
خروج امریکا از برجام داش��ت و گفت: »اروپا امروز 
روب��ه روی آمریکا ایس��تاده در حالی که همیش��ه 
متحد آمریکا بوده است، ما امروز در سراسر جهان 
تنها نیس��تیم یعنی همه کش��ورهای جهان به جز 
چند کشور معدود حامی و طرفدار ایران هستند و 
ایران را به عنوان، متعهدی که قابل اعتماد اس��ت 
و به عنوان کشوری که در هر تعهدی قابل اعتماد 
اس��ت، می شناس��ند.« اما نگفت این س��خنان چه 

دردی از مردم دوا خواهد کرد! 
روحانی در ادامه این گفتگوی زنده تلویزیونی 
در پاس��خ به سوالی درباره نوس��انات اخیر ارزی و 
تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ ش��ده است ، 
گفت:» یکسری مشکالت و بیماری های اقتصادی 
داریم ک��ه مربوط به این دول��ت و دولت قبل هم 
نیست. برخی از آن مربوط به قبل انقالب و برخی 
از آن مرب��وط به ادامه آن و بعد از انقالب اس��ت. 
مش��کالتی ک��ه در بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
وجود دارد اینها مش��کالت سال های کشور ماست 
ک��ه در یک ش��رایطی بروز و ظه��ور پیدا می کند. 
موضوع نقدینگی یکی از مواردی اس��ت که وقتی 
در یک شرایطی به حرکت در می آید، تخریب هایی 
را بوجود م��ی آورد، چرا نقدینگی حرکت می کند؟ 
بخاطر اینکه اعتماد مردم نسبت به آینده متزلزل 
می ش��ود، چرا ارز باال و پایین می ش��ود به غیر از 
مس��أله نقدینگی داخلی، دسترسی ما به ارز مورد 
بحث اس��ت ممکن است ارز به اندازه کافی داشته 
باش��یم و روابط بانکی م��ا با دنیا یا مس��أله ورود 
اس��کناس به ای��ران، طال و یا امث��ال اینها در یک 
ش��رایطی تغییر بکند و اینها همه دست به دست 
هم می ده��د و توقعات و انتظاراتی برای آینده که 

انتظارات تورمی است را ایجاد می کند.«
روحان��ی البت��ه ای��ن را گف��ت ک��ه» ام��روز 
رئیس جمهور، وزرا و معاونین تمام دستگاه های دولت 
و قوای دیگر دنبال رفع مش��کالت هستند. جلسات 
سه قوه ای که داریم مجلس شورای اسالمی همه در 
ای��ن کار همکاری می کنند، ب��ه نظر من اگر مردم ، 
دول��ت و قوای ما همه در کن��ار هم قرار بگیرند اوالً 
هیچ کس نمی تواند ما را شکس��ت دهد و هیچ وقت 
ای��ن تحریم ها نمی تواند به ما فش��ار آورد و برایمان 
مشکالت درس��ت کند و در مقابل فوائدی هم دارد 
و می توانیم حتماً به س��المت از آن عبور کنیم.« اما 

نگفت که دقیقا کی این اتفاقات حل خواهد شد!
او درباره احتمال جنگ هم تحلیلهایی ارائه کرد 

و دوباره تَکرار کرد که مردم نگرانی نداشته باشند.

حقایقی که مردم می خواستند حرف هایی که زده شد!

بیل خوردن به کمر خواسته های مردم
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معاون وزیر کشور:
سمن ها ابزار سیاسی نشوند

فاطمي گـروه رویکرد  معاون مش��ارکت های  اجتماع��ی وزارت کش��ور ضمن اش��اره به میدان 
اینکه بی��ش از یک میلیون نف��ر عضو س��ازمان های مردم نهاد 
هس��تند به قانون سازمانهای مردم نهاد نیز اش��اره کرد و گفت: 
پیش نویس الیحه قانون س��ازمان های مردم نهاد به هیات دولت 
ارائه شده است و امیدواریم پس از تصویب به مجلس ارائه شود.

کمال اکبری در نشست خبری گفت: مشارکت اجتماعی 
یک��ی از مهمتری��ن و محوری ترین نیازهای هر جامعه اس��ت 
و توس��عه اجتماع��ی مس��تلزم حضور مردم��ی و ظرفیت های 
مردمی اس��ت همچنین س��ازمان های مردم نهاد بهترین قالب 
برای مش��ارکت های اجتماعی هستند. وی افزود: سازمان های 
مردم نهاد به دلیل اینکه از بدنه اصلی جامعه اند آگاهترین افراد 
به نیازهای جامعه بوده و بدون داش��تن تقاضا و مطالبات مالی 

به صورت داوطلبانه در جامعه خدمت رسانی می کنند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه 
س��ازمان های مردم نهاد متنوعی در ح��وزه اجتماعی و کاهش 
کنترل آسیب های اجتماعی داریم، گفت: همچنین سازمان های 
مردم نهادی نیز در حوزه های محیط زیست، بهداشت، سالمت، 

امور ورزشی و فرهنگی و حمایتی نیز داریم.
به گفته وی، در س��طح کش��ور در حال حاض��ر نزدیک به 
۱۴ هزار س��ازمان مردم نهاد و موسس��ه وجود دارد که در حوزه 
اجتماعی فعال هس��تند و بیش از ۸۰ درصد این س��ازمان های 
مردم نهاد فعال و ۱۴ درصد یا غیر فعال اند یا فعالیت اندکی دارند 
که امیدواریم همه س��ازمان ها حض��ور و فعالیت خوب و موثری 
داشته باشند اکبری با اشاره به اینکه وزارت کشور مسئولیت هایی 
در حوزه سمن ها و س��اماندهی آنها برعهده دارد، گفت: یکی از 
این وظایف تس��هیل صدور پروانه تاس��یس سمن ها و همچنین 
ایجاد کارگروه مشارکت های اجتماعی در ذیل شورای اجتماعی 
کش��ور است که در این کارگروه هم افزایی و همکاری سازمان و 

دستگاه ها در حوزه مشارکت اجتماعی انجام می شود.
 معاون مش��ارکت های اجتماعی وزارت کش��ور در بخش 
دیگ��ری از صحبت های��ش ب��ه اقدامات انجام ش��ده در حوزه 

س��ازمان های مردم نهاد از س��ال گذش��ته تاکنون اشاره کرد 
و گف��ت :یکی از مطالبات س��من ها و یک��ی از اقدامات انجام 
ش��ده داش��تن قانون بود که این قانون بتواند همه حوزه های 
سمن ها را شامل شود و اداره کند که در این راستا پیش نویس 
الیحه قانون با کمک سازمان های مردم نهاد انجام شد و بعد از 
انجام کارهای کارشناس��ی آن این پیش نویس به هیات دولت 
ارائه ش��د که امیدواریم بعد از تصوی��ب در در هیات دولت به 
مجلس ارائه و به س��رعت نیز بررس��ی شود تا به خواسته مهم 

سازمان های مردم نهاد پاسخ خوبی داده شود.
اکب��ری اضافه ک��رد: مهمترین کار دیگری ک��ه از ابتدای 
امسال انجام شد توسعه حضور سازمان های مردم نهاد در تأمین 
حقوق ش��هروندی است و بر اس��اس توافق نامه ای که سازمان 
امور اجتماعی کشور با س��ازمان اداری استخدامی انجام داده 
سازمان های مردم نهاد بر چگونگی تامین حقوق شهروندی در 
دس��تگاه های اداری نظارت می کنند که شیوه نامه اجرایی آن 
نیز ابالغ شده است. همچنین انتخابات نمایندگان سازمانهای 

مردم نهاد نیز اواخر امسال انجام می شود.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد: از مهمتری��ن کارهایی که در 

سال گذش��ته پیگیری شد و امس��ال نیز اجرا می شود حضور 
سمن ها در مداخالت اجتماعی است که این سمن ها در حوزه 
اجتماعی ورود کنند و به ایجاد نشاط و امید و کاهش و کنترل 
آس��یب های اجتماعی بپردازند در این راستا نیز از ۶۰۰ طرح 
و پروژه در قالب کاهش کنترل آس��یب های اجتماعی حمایت 
کردی��م البته طب��ق قانون هی��چ کمکی به عن��وان کمک به 
سمن ها وجود ندارد و حمایت های ما در قالب انجام پروژه های 

مشترک با سازمان های مردم نهاد بوده است.
وی اظه��ار کرد: یکی از محوری تری��ن کارهایی که مورد 
توجه ما است ضرورت حضور س��ازمان های مردم نهاد در امور 
بین الملل��ی و همکاری های خارج از کش��ور اس��ت که این امر 
در حال حاضر در قالب انجمن ه��ای بین المللی و انجمن های 
دوستی در حال انجام است و امیدواریم سازمان های مردم نهاد 
پذیرایی هیات های مردمی از کش��ورهای مختلف باشند؛ البته 
در ای��ن امر نیز وزارت خارجه با ما همکاری می کند. همچنین 
نزدیک به۶۰ س��ازمان مردم نه��اد مقام مش��ورتی بین المللی 
دریافت کردند و امیدواریم س��ازمان های مردم نهاد کشور، هم 

در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی اثرگذار باشند.


