
س��خنگوی دولت اخیراً در یادداش��تی تحت 
عنوان »گزارش های عصر جمعه با رنِج دیدن 
رن��ج« از حال و هوای خود در روزهای جمعه 
نوش��ته اس��ت، اما آیا از ح��ال و هوای جمعه 
مردم جامعه نیز خب��ر دارد که نمک به زخم 
آنان می پاش��د و بذر ناامیدی را در میان آنها 

می افشاند؟  
علی ربیعی در این یادداش��ت نوش��ت: »من 
فک��ر می کنم م��ردم، به  خص��وص دو دهکی 
که بیشترین فشار متوجه آنهاست حق دارند 
هرچه می خواهند بگویند و درد را فریاد کنند 
اما آنهایی که برای رس��یدن به اهداف ۱۴۰۰ 

فریاد می کشند را نمی فهمم.«
س��ندروم بی حوصلگی که علی ربیعی به آن 
اش��اره کرده اس��ت، حکای��ت از خبرهای بد، 
لمس رن��ج مردم در اثر فش��ارهای اقتصادی 
دارد و جالب است که او در این یادداشت خود 
اش��اره کرده که نمی تواند در مورد علت ها به 
روشنی س��خن بگوید، گویا خود نیز می داند 

که مردم در این دولت نامحرم هستند. 
وی درب��اره برنامه ه��ای دول��ت از محدودیت 
فض��ای مجازی س��خن میگوی��د و از محدود 
کردن آب باریکه این فضا برای مردم که تنها 
دلخوش��ی و مایع تفریح برای آنان اس��ت، اما 
نمی گوید که دولت روحانی بود که به واسطه 
همین فضا، شعار اشتغال زایی می داد و انتقاد 
ناپذیری این دولت از رسانه های منتقد منجر 
هجوم مردم به این فضا شد تا الاقل در فضایی 
غیر رس��می از درد  دل خود س��خن گویند. 

او از امض��ای قرارداد 25 س��اله ایران و چین 
س��خن به میان آورده و توصی��ه می کند که 
این بزرگترین منفعت ملی ماس��ت که اجازه 
ندهی��م آمریکا م��ا را در دام ش��ورای امنیت 
وارد کند.  او در س��خنانش بازی های سیاسی 
را ه��م در نظ��ر دارد و در واکنش به مخالفت 
محمود احمدی نژاد با »برنامه راهبردی ایران 
و چین«، رئیس جمهور پیش��ین را متهم کرد 
که میلیارد ها دالر پول کشور را در کشور های 

بی سر و صاحب رها کرده اند.
دراین یادداش��ت سخن از خس��تگی مردم از 
مب��ارزه با کرون��ا و خس��تگی کادر درمان به 
می��ان آمده و ربیعی می گوی��د که قبوالندن 
اینکه ابتال و مرگ در همین نزدیکی ماس��ت 
و اگر اقتصاد را تعطیل کنیم ، فش��ار تعطیلی 
آن بی��ش از 2۰ میلی��ون نفر را ب��ه دام فقر 
وحش��تناک س��قوط می دهد کار س��خت و 

دشواری است. 
 جانسوزتر از نامه تلخ 

اما خواندن این یادداشت زمانی جانسوزتر می 
شود که او می نویسد که مردم حق دارند فریاد 
بکش��ند اما نمی گویند که فریاد را بر سر چه 
کسی بکشند ؟ کجا فریاد بکشند؟ در خیابانها 
که دش��منان را دلش��اد کنن��د؟ نظم عمومی 
برهم بریزد و س��نگ روی سنگ بند نشود؟ و 
قوزی باالی قوز گذاش��ته شود تا مردم همین 

امنیت خاطر را هم از دست بدهند؟! 
مردم و منتقدین فریاد نکش��یده باعث تکدر 
خاطر مس��ئوالن ش��دند و بارها در سخنرانی 
دولتم��ردان رگب��اری از توهین ه��ا را تحمل 
کردند و ناقص العق��ل ، متکبر، عصر حجری 

و بی شناسنامه و ... خوانده شدند. 
چه کسی مس��ئول این شرایط به وجود آمده 
اس��ت؟ و وعده های س��یب و گالبی و آسمان 
آفتاب��ی و ... به کنار، چه کس��ی می گفت که 
کاری م��ی کنیم که مردم نی��ازی به دریافت 

یارانه نداشته باشند؟ مردمی که وفای به عهد 
و وعده ه��ای دولت یازدهم را فراموش کرده و 
به وعده های دولت دوازدهم دل خوش کردند، 
االن بای��د چگونه فریاد بزنند ؟ آیا اصال رمقی 
برای فریاد کشیدن برای آنها باقی مانده است 
؟ سال 96 بود که رئیس جمهور می گفت: به 
غیر از تحریم های هس��ته ای که در این چهار 
س��ال آن ها را برداشتیم، مابقی تحریم ها را به 
خوبی و با ق��درت برمی داریم و عزت و منافع 

ایران را به ملت ایران برگرمی دانیم.
آیا عزت به مردم ایران بازگش��ت؟ آیا تحریم 
ها مرتفع ش��د ی��ا با خروج امری��کا از برجام، 
اروپایی ها هم دور برداش��تند و تعهداتشان را 
انجام ندادند؟ تحقق عدالت درآمدی و زدودن 
چهره فقر از کش��ور یکی دیگ��ر از وعده های 
آقای روحانی بود که در برنامه وی برای دولت 
دوازده��م ، پیش روی مردم ایران قرار گرفت 
و بر طبق آن قرار بود دولت دوازدهم وضعیت 
رفاه��ی 8 تا ۱۰ میلیون نفر از خانوار هایی که 
در پایین ترین س��طح زندگی هس��تند، بهبود 
بخش��د. آیا آنچ��ه که ام��روز می بینیم همان 

بهبود وضعیت این عده است؟
رئیس جمهور در س��فر انتخاباتی به خرم آباد 
گفته بود: »به مردم قول می دهم که در دولت 
دوازده��م فقر مطلق در ایران برای همیش��ه 
رخت بربندد.« آیا این قول محقق ش��د یا فقر 
مطلق  گریبان تعداد بیش��تری از مردم ایران 
را گرفت؟ وعده پشت وعده، وعده هایی که در 

آن روزها هم غیر قابل باور بود. 
حاال چرا س��خنگوی دول��ت ناامیدانه صحبت 
م��ی کن��د و نمک ب��ه زخم آنها می پاش��د . 
مش��کالت تصمیم��ات دول��ت و تحریمها را 
مردم تحمل می کنند و سخنگوی دولت ابراز 

ناامیدی می کند؟ 
 راهکار حکیمانه 

جالب اینجاست که مسئولین دولت مسئولیت 

اقدامات و وعده های خود را نمی پذیریند و به 
جای عذرخواهی از مردم ب��ه آنها می گویند 
که به خاطر ش��رایط ب��د اقتصادی حق دارید 

فریاد بزنید. عجب راهکار حکیمانه ای. 
اگر آقای ربیعی کمی به همان فضای مجازی 
س��ر می زد ش��اهد لطیفه هایی بود که مردم 
درباره دولت س��اخته اند به نظر می رس��د که 
گوی��ا دولتم��ردان م��ا فرام��وش کرده اند که 
پاس��خ گویی مس��ؤلین یکی از اصول مهم در 
حکومت اسالمی به شمار می رود و این امر در 
تدوین و وضع قانون م��ورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. براس��اس قانون همه  مس��ؤالن ارشد،  
مدیران و دست اندکاران نظام باید پاسخ گوی 

عملکرد خود باشند.
مقام معظم رهبری در ای��ن باره می فرمایند: 
»مس��ئوالن بلند پایه  کش��ور، قوای سه گانه، 
از خ��ود رهبری تا آحاد مأم��وران و مدیران، 
همه باید پاس��خ گوی کار خ��ود، تصمیم خود 
و س��خنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که 

گرفته اند باشند.«
پاسخ گویی یک حقیقت اسالمی است و همه 

باید به آن پایبند باشیم . 
براس��اس اصل ۱22 قانون اساسی، مسئوالن 
موظف به پاس��خ گویی مس��تقیم ب��ه مردم یا 
نماین��دگان مردمن��د و رئی��س جمه��ور، در 
حدود اختی��ارات و وظایفی که برعهده دارد، 
در مقاب��ل رهب��ری، ملت و مجلس ش��ورای 
اسالمی مس��ئول و پاسخ گو است. پاسخ گویی 
نه فقط برای رفع تکلیف، که به عنوان پاس��خ 
به مطالبات عمومی همچون رفع فقر، فس��اد 
مال��ی، بی عدالت��ی، کاهش فاصل��ه  طبقاتی، 
فراه��م آوردن زندگی آبرومندان��ه برای تمام 
اقش��ار جامعه و گس��ترش ایم��ان، معنویت 
و ت��الش در جه��ت احقاق حق��وق مظلومان 
و...، اس��ت. همچنین در نظ��ام علوی موضوع 
نظارت و پاس��خ گویی آن قدر دقیق است که 
اگر گزارشی در خصوص تخلف یکی از عوامل 
به امیرالمومنین امام علی)ع(  می رس��ید، آن 
را بررس��ی می ک��رد و از او توضی��ح و پاس��خ 
می خواس��ت. ایشان در پی گزارشی از یکی از 
کارگزارانش فرمود: درباره تو گزارشی دریافت 
داشتم که اگر انجام داده باشی پروردگارت را 
به خش��م آورده ای و امامت را عصیان کرده و 
امانت را به رس��وایی کش��یده ای، به من خبر 
رس��یده که زمین های آب��اد را برهنه و ویران 
ساخته ای و آنچه توانسته ای از بیت المال زیر 
دستت به خیانت خورده ای. بی درنگ حساب 
خویش را برایم بفرس��ت و بدان که حس��اب 

خدا از حساب مردم بسی سخت تر است.
همچنین ایشان کارگزاران حکومت را نسبت 
به عملکردشان پاسخ گو دانسته و آنها را موظف 
می کنند به س��ؤاالت مردم نیز پاسخ گو باشند 
و آنه��ا را در جریان کارها و تصمیم هایش��ان 
قرار دهند. امام علی علیه السالم به مالک اشتر 
می نویسد: اگر رعیت برتو گمان ستم برد عذر 
خود را آش��کارا با آنان در میان گذار و با این 

کار آنان را از بدگمانی بیرون آور. 
اما بهتر است در یادداشت بعدی، آقای ربیعی 
پاسخ دهد چه زمانی بوده که مسئولین بابت 

مصیبت هایی که در نتیجه تصمیمات آنها بر 
سر مردم آمده از مردم عذر خواهی کردند؟ 

بهتر اس��ت آقای ربیعی روزه��ای جمعه هم 
مانند دیگر روزها برای مردم دلس��وزی نکند 
و به اس��تراحت خود بپردازد و منتی بر س��ر 
مردم نگذارد. صحبت های دیگری هم در این 
یادداش��ت آمده که جای تعجب دارد. ایشان 
از ایس��تادگی و تحمل سختی در برابر امریکا 
س��خن می گوید تا چرخ کشور بچرخد و تیر 

تحریم گران به سنگ بخورد. 
س��وال اینجاس��ت که پایداری در برابر امریکا 
خوب اس��ت اما چرا مس��ئولین از خود شروع 
نمی کنن��د و مانن��د زمان جن��گ، در میدان 
حاضر نمی ش��وند؟ آقای ربیعی چرا سری به 
خانه های اشرافی برخی مسئولین دولت نمی 
زن��د و از فرزندان خارج نش��ین آنها س��راغی 

نمی گیرد؟! 
اگر مردم در حال حاضر حامی والیت هستند 
ب��ه این دلیل اس��ت که هم به ی��اد دارند که 
رهب��ر انقالب خود به ش��خصه در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل حضور داش��تند و همراه 
جوانان برای دفاع از کش��ور م��ی جنگیدند .  
مردم عملگرایی ایش��ان را به چش��م دیده اند 
و م��ی دانند که در هر مرحله ای ایش��ان در 
کنار مردم ایستاده اند. ساده زیستی ایشان که 

دیگر گفتن ندارد.
اگر امروز مردم از اقدامات قوه قضاییه حمایت 
می کنند به دلیل این اس��ت که تشنه اجرای 
عدال��ت هس��تند و م��ی خواهند بخش��ی از 
مسببین ش��رایط اقتصادی کش��ور به سزای 
عمل خود برسند. مردم می دانند زاهد بودن 

با زهد نمایی دو امر متفاوت است. 
کدامیک از رزمندگان ، اس��را و جانبازان و ... 
در زم��ان جنگ کاخ نش��ین بودند، اختالس 
کردن��د؟ ی��ا زندگی اش��رافی پ��ی گرفتند؟ 
سرنوشت همت چه شد؟ سرنوشت بابایی چه 

شد؟ سرنوشت سردار سلیمانی چه شد؟
اگر این افراد از پایداری در مقابل امریکا سخن 
گویند به گزافه نرفته اند. به همین دلیل است 
ک��ه مردم ای��ن گروه را خدا مح��ور و از خود 

می دانند و از آنها حمایت می کنند. 
بازی با کلمات بازی آس��انی است اما فراموش 
نکنیم شکم خالی دین و ایمان را نمی شناسد 
و همانگونه  در فرمایش��ات گهر بار امام علی 
)ع( آمده است : »از دری که فقر وارد شود از 

در دیگر ایمان بیرون می رود«
مسئولین دلسوز بایستی  آستین باال بزنند، از 
خود بگذرند و به جای شعار وارد میدان عمل 
شوند. کارشناسان اقتصادی و مردم مدتهاست 
که می دانند تنها بخشی از فشارهای وارده به 
آنها ناشی از تحریمها است و همه چیز به این 
تحریمها بر نمی گ��ردد بلکه بخش زیادی از 
این ش��رایط ناشی از تصمیمات اشتباه و نگاه 
به بیرون اس��ت. فریاد کش��یدن مردم زمانی 
ک��ه دولتم��ردان تنها نظاره گر باش��ند فایده 
ای ن��دارد . مردم می گویند هر کس��ی بجای 
این مسئولین میتواند اینگونه مملکت را اداره 
کند و نیازی به دلس��وزی و نوش��تن رنجنامه 

نیست.

معاون سیاسی و اجتماعی 
استانداری تهران خبر داد  

رسیدگی به تخلفات 
مالی سازمان های 

مردم نهاد 

معاون سیاس��ی و اجتماعی اس��تانداری تهران از پیگیری و نظارت بر 
عملکرد مالی سازمان های مردم نهاد و انجمن های خیریه خبر داد.

شکراهلل حسن بیگی معاون سیاس��ی و اجتماعی استانداری تهران در  
جلسه ش��ورای توسعه و حمایت از س��ازمان های مردم نهاد، با اشاره 
ب��ه اینکه در قانون و آیین نامه مربوط به س��ازمان های مردم نهاد به 
رس��یدگی وضعیت مالی سمن ها از طریق موسسات حسابرسی اشاره 
شده اس��ت، گفت: س��ازمان های مردم نهاد و انجمن های خیریه به 
تهی��ه صورت های مالی و تراز حس��اب های مجموع��ه خود دقت نظر 
داش��ته باش��ند و این موارد از طریق کمیته تش��کیل ش��ده در دفتر 

اجتماعی پیگیری خواهد شد.
 حسن بیگی با تاکید بر اینکه قوانین در خصوص مواجهه و برخورد با 
تخلفات برخی سازمان های مردم نهاد باید بازدارنده باشد عنوان کرد: 
در خصوص سازمان ها و انجمن های خیریه مردم نهاد که با تخلفات 
مالی همراهند اقداماتی از س��وی استانداری تهران و سپس ارجاع به 

مراجع ذیصالح انجام خواهد شد.
در این جلس��ه در خصوص اخذ تعهد از س��من های متخلف، درج در 
پرونده و تعهد به رفع اش��کاالت از سوی اعضای شورا مصوباتی اتخاذ 

شد.  فارس 
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كتايون مافی

امام صادق )ع(: دورترین مردم ار خداوند عّزو جل در روز قیامت سرکشان 
متکّبر هستند.

جهانگیری: 
روند رضايت بخش تأمین دارو با 

جديت استمرار يابد
معاون اول رئیس جمهور 
گفت: اقدامات الزم برای 
تأمین واکسن آنفلوآنزا به 

میزان کافی انجام شود.
جهانگی��ری  اس��حاق 
رئیس جمهور  اول  معاون 
نحوه  بررسی  جلس��ه  در 
تأمی��ن ارز کاال های اساس��ی و ض��روری که دیروز 
به ریاس��ت وی برگزار شد، با اشاره به گزارش های 
ارائه ش��ده، روند تخصیص ارز ب��رای تأمین دارو و 
کاالهای اساس��ی را رضایت بخ��ش توصیف کرد و 
گفت: خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و 
وزارتخانه های بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، دغدغه 
و نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی و دارو وجود 
ن��دارد. وی همچنی��ن با اش��اره به گ��زارش وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی از حل مشکل 
کمبود انسولین در کشور و اقدامات انجام شده این 
وزارتخانه برای تأمین واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: 
معموالً در فصل پاییز مطالبه جدی برای واکس��ن 
آنفلوآن��زا وج��ود دارد و الزم اس��ت از ه��م اکنون 
برنامه ریزی های الزم انجام ش��ود تا مردم نسبت به 

تأمین این واکسن اطمینان خاطر داشته باشند.
مع��اون اول رییس جمهور از بان��ک مرکزی نیز به 
خاطر تعامل مناس��ب و همکاری ب��رای تأمین ارز 
مورد نیاز دستگاه های متولی تأمین دارو و کاالهای 
اساس��ی قدردان��ی ک��رد و گفت: بان��ک مرکزی با 
وج��ود فش��ارها و محدودیت ه��ای ارزی، عملکرد 
مناس��بی در تأمین ارز مورد نیاز کش��ور داشته که 
قابل تقدیر اس��ت. جهانگیری ب��ا تأکید بر اهمیت 
و ضرورت تأمین دارو و کاالهای اساس��ی در کشور 
و لزوم اطمینان بخش��ی به جامعه در خصوص عدم 
کمب��ود اقالم ضروری در کش��ور، از بانک مرکزی، 
وزارتخانه ه��ای صمت، بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی و جهاد کشاورزی خواس��ت روند مناسب 
تأمین دارو و کاالهای اساس��ی را با جدیت استمرار 
بخش��ند تا م��ردم دغدغه ای در خص��وص کمبود 

این گونه کاالها نداشته باشند.
در این جلس��ه وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی نیز ضمن قدردانی از همکاری های بانک 
مرکزی گزارش��ی از روند تأمین دارو در کشور ارائه 
ک��رد و گفت: خوش��بختانه ب��ا همکاری های بانک 
مرک��زی گره ه��ای بزرگ��ی در بخ��ش تأمین مواد 
اولیه دارو باز ش��د و امروز دغدغه و نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.
نمکی از رفع مشکل کمبود انسولین در کشور خبر 
داد و به ارائه گزارش��ی از تالش ها و اقدامات انجام 
شده برای واردات و تأمین واکسن آنفلوآنزا پرداخت. 
وزیر جهاد کش��اورزی هم در این جلسه گزارشی از 
آخرین وضعی��ت ذخایر نهاده ها نظی��ر ذرت، جو، 
کنجاله، روغ��ن خام و دانه های روغن��ی ارائه کرد 
و گفت: خوش��بختانه با برنامه ریزی های انجام شده 
مش��کل و نگران��ی در تأمی��ن این اق��الم نخواهیم 
داش��ت. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این نشس��ت گزارشی از وضعیت ذخایر 2۰ قلم 
از کاالهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص 
ارز و ترخی��ص این کاالها ارائه ک��رد. در ادامه این 
جلس��ه رییس س��ازمان بنادر و کشتیرانی و رییس 
کل گم��رک جمهوری اس��المی ایران گزارش��ی از 
آخرین وضعیت موجودی کاالی اساس��ی در بنادر 
کشور، آمار ش��ناورهای حامل کاالهای اساسی در 
لنگ��رگاه ها و بنادر و آم��ار موجودی اقالم ضروری 
ب��ه تفکیک ن��وع کاال ارائه کرد و به مقایس��ه روند 
تخلیه کاالهای اساس��ی از کش��تی و بارگیری این 
اقالم پرداخت. در این جلسه که رییس سازمان غذا 
و دارو نیز حضور داش��ت، نحوه تأمین ارز مورد نیاز 
دارو و کاالهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت. تسنیم

گزارشخبر
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به  احتراما این شهردارى در نظر دارد نسبت 
واگذارى نگهبانى ساختمان شهردارى و گشت 
مدت  براى  شاهدیه  شهر  سطح  بازرسى  و 
شرکتهاى  ازکلیه   لذا  نماید.  اقدام  یکسال  
واجد الشرایط و صالحیت دار دعوت بعمل مى 
پایان وقت  تا حداکثر  تاریخ 99/4/16  از  آید 
اسناد  دریافت  جهت   99/4/23 مورخ  ادارى 
مربوطه به دبیرخانه شهردارى واقعدر شاهدیه 
کسب  جهت  یا  و  مراجعه  وحدت   ،بلوار 
اطالعات بیشتر مى توانند  با شماره تلفنهاى 
نمایند  تماس حاصل   35211717-35211616
رسانى  اطالع  پایگاه  به  توانند  مى  وهمچنین 
 w.w.w.shahedieh.ir نشانى  به  شهردارى 

مراجعه فرمایند .
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