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جهانگیری معاون اول رییس جمهور:

پاسخ سخنگو

قاچاق چوب

اعتصاب آب 

دستمزد کارگران 

سزاوار نیست

اشتباه است 

صداوسیما

فقط در ۱۰ روز اول 

آدرس غلط 

حداقل سه هفته 

۶ خودکشی ؟

سخنگوی دولت در پاسخ به برخی القائات اظهارداشت: وقتی در ستاد ملی کرونا 
درخصوص تعطیلی ها بحث شد برخی از دستگاه های اجرایی عنوان کردند که ما باید ایجاد 
آمادگی کنیم و برای اینکه سفرهای استانی را ممنوع کنیم باید از قبل اطالع رسانی کنیم 
تا مردم برنامه ریزی کنند.سخنگوی دولت ادامه داد: برای کنترل و نظارت بر تعطیلی های 
گسترده، آمادگی های انتظامی به همکاری بسیج مورد نیاز بود و تعطیلی ادارات نیز نیازمند 
برنامه ریزی اســت.ربیعی با بیان اینکه مشاغل ضروری و خدمات عمومی نباید تعطیل 
شوند، تصریح کرد: بنابراین چنین تعطیلی گسترده ای نیازمند این بود که یک هفته تمهیدات 
و آمادگی برای آن صورت بگیرد لذا اگر ما از روز شنبه اعالم می کردیم که از فردا می خواهیم 

این تعطیلی را اجرا کنیم با نواقص بسیار زیادی روبرو می شدیم.

کشفیات چوب قاچاق از موتور، ماشین سواری و شاسی بلندها در مناطق مختلف 
مازندران حکایت از آن دارد که زیرساخت های غارت جنگل های خزری به راحتی فراهم 
اســت و درختان تکه تکه شده، غارت می شوند.تا دیروز صدای اره موتوری ها سکوت 
جنگل را می شکست و درختان بیگناه نمدار، بلوط و سرو را از قامت می انداخت و امروزه 
تجهیزات نوین و مدرن، درختان جنگل را قطع می کنند و جنگل های شمال را بی صدا به 
تاراج کشانده اند.طی هفت ماه گذشته ۳۴۶ مترمکعب چوب جنگلی در حوزه های تحت 

پوشش قاچاق شده و هزار و ۴۸۵ استر هیزم کشفیات صورت گرفته است.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسالمی که با اعالم اعتصاب غذای خود در 
اعتراض به عدم حل مشکالت مردم حوزه انتخابیه اش خبرساز شده بود به سواالتی درباره 
اعتصاب غذای خود پاسخ داد و گفت که در صورت بی توجهی مجدد به خواسته های مردم 

در فاز بعدی اعتصاب آب را نیز به اعتصاب غذایش اضافه می کند

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد که درســال ۹۸ نســبت حداقل دستمزد ساالنه 
کارگران به متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری ۳۴ درصد و خانوارهای روستایی ۶۲ 
درصد بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد ساالنه کارگران نسبت به متوسط 

هزینه ساالنه یک خانوار شهری ۳۸ درصد و خانوار روستایی ۶۹ درصد بوده است.

مجید انصاری، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت : از حصر  بیش از ۱۰ 
سال می گذرد و ادامه این روند شایسته و سزاوار نیست. امیدوارم هرچه زودتر این مسأله با 
پیگیری قوه قضاییه حل شود و مسائل مشابه دیگر نیز هر چه زودتر برطرف شود. اقدامات 
امنیتی و اطالعاتی هم در جای خود ضروری و الزم است اما پیوند بین مردم و نظام باعث 
استحکام و انسجام جامعه می شود و این پیوند با دستور و اقدامات سخت و خشن ایجاد 

نمی شود بلکه با اعتماد، باور و امید تولید می شود.

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی گفت: باید گفت که یک خطای 
دیگر دیده شد که ماجرا را بدتر می کند. اینکه گمان کنیم اعتراضات فقط ناشی از افزایش 
قیمت بنزین است. بله اگر آن تصمیم نبود آن اتفاقات در آبان سال ۱۳۹۸ رخ نمی داد. باید 
به فراتر از آن تصمیم رفت و از این اعتراضات درس گرفت. تقلیل این رویداد به افزایش 
قیمت بنزین خطرناک است و نشان می دهد که باید منتظر تکرار این حوادث باشیم، چون 
با این حد از رشد نقدینگی و کمبود تولید همچنان با افزایش قیمت ها مواجه خواهیم بود.

روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: یکی از عجایب روزهای اخیر بعد از ویروس 
کرونا، خواندن مدام توئیت های قاتل سردار سلیمانی)ترامپ( در بخش های مختلف خبری 
صداوسیماست! رسانه ملی آنچنان به صحبت های  ترامپ عالقمند است که فراموش کرده 
رئیس جمهور آمریکا چه فرد دروغگوئی است و چه جنایت هایی در حق ملت ایران کرده 
است. معلوم نیست رسانه ملی از چه چیز نگران است! فاکس نیوز هم دیگر به این اندازه 

به ترامپ توجه ندارد.

روزنانه همشهری نوشت:مشاهدات میدانی حاکی است سیر صعودی قیمت انواع 
گوشــت قرمز و مرغ و افت تقاضا، ناشــی از کاهش قدرت خرید مشتریان، زمینه کاهش 
قیمت و عرضه چند نرخی این اقالم را در بازار خرده فروشی فراهم کرده است.فروشندگان 
گوشت و مرغ می گویند: این روزها اغلب مشتریان فقط از ابتدا تا دهم هر ماه برای خرید 
گوشت به قصابی ها مراجعه می کنند و در ۲۰ روز باقیمانده هر ماه به دلیل باال بودن قیمت ها 

و کاهش قدرت خرید مشتریان، بازاری سوت و کور را شاهد هستیم.

خبرگزاری ایرنا در واکنش به حرف های قالیباف نوشت: آدرس غلط به مردم زمانی 
داده شــد که چشــم بر تحریم های کمرشکن واشنگتن بسته و نشانی مقصر را در خیابان 
پاستور اعالم کردند. سیگنال ضعف به خارج زمانی داده شد که همه تریبون های مخالف 
دولت یکصدا دســتاوردهای کشور را زیر ســوال بردند و دولت را ناکارآمد جلوه دادند. 
شرایط کشور زمانی به خیابان های واشنگتن گره خورد که با انواع خودتحریمی ها، حتی 
اندک حمایت های دوســتان و هم پیمانان هم از اقتصاد ایران گرفته شــد. با این همه اما 
دولت در مســیر اجرای مســوولیت های خود تاکنون استوار ایستاده و تا پایان دوره خود 

هم خواهد ایستاد.

دکتر مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه وضعیت امروز اقدامی عاجل 
می طلبد، اظهار داشت: برخورد جدی یا تعطیلی عمومی باید صورت گیرد و بهانه های 
اقتصادی باید جای خود را به بهبود وضعیت ســالمت اقشار مختلف جامعه بدهند زیرا 
اقتصاد ایران که شکوفاتر از کشورهای اروپایی و غربی نیست پس بدون رودربایستی باید 

با حداقل سه هفته تعطیلی در شهرهای بزرگ موافقت شود.

فردین آذریان )خبرنگار( از خودکشی های سریالی میان دانش آموزان نوجوان 
رامهرمزی در استان خوزستان خبر داده که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرده 
اســت. بر اساس گزارش های محلی منتشر شــده، شامگاه جمعه ۲۲ آبان ۹۹ دختر 
۱۵ ساله ی دیگری در رامهرمز خوزستان خود را حلق آویز کرده است. پیش از این 
خودکشــی پر ابهام، طی یک ماه گذشــته، ۵ خودکشی مشابه در میان دانش آموزان 
این شهرســتان رخ داده است. رستمی رئیس آموزش و پرورش رامهرمز اختالفات 
خانوادگی، تعصبات کورکورانه، تعرضات فکری و عاطفی و عدم پاســخگویی به 
نیازها و اقتضائات زیستی را از علت های این رخداد تلخ  عنوان کرده است. او گفته از 
۲۷ هزار دانش آموز رامهرمزی دستکم ۴ هزار دانش آموز از داشتن تلفن همراه برای 
ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بوده اند. رئیس اداره آموزش و پرورش 
رامهرمز همچنین به صراحت دلیل خودکشی یکی از دانش آموزان دختر را مخالفت 
خانواده با تهیه تلفن همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این نوجوان عنوان کرده است.

اخبار ویژه ...
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مسائل کشور با سوزاندن فرصت ها 
قابل حل نیست

سرویس سیاسی- اســحاق جهانگیری در جلسه با 
مدیران ارشــد شــبکه بانکی و بررسی عملکرد برنامه های 
نظام بانکی در سال جهش تولید، با اشاره به تأکید رهبر معظم 
انقالب مبنی بر ضرورت کمک به مسئولین دولت برای حل 
مسایل کشور اظهار داشت: آیا شرایطی از این بدتر هم وجود 
دارد؟ برخی افراد که خیلی ادعا هم دارند فقط این جمالت 
مقــام معظم رهبری را تکــرار می کنند و تصور می کنند که 
دیگران متوجه عملکرد آنها نیســتند. هر یک از ما در دوران 
مسئولیت های مختلف خود کارنامه ای داریم و عملکرد ما از 
حافظه مردم پاک نخواهد شد. اگر می خواهیم مسایل کشور 
و مشکالت مردم را حل کنیم جز از طریق تفاهم، انسجام و 

مشارکت ملی قابل انجام نیست.
وی با اشــاره به تحریم هــا و اینکه عده ای می گویند 
کشور همواره از ابتدای انقالب تحت تحریم ها بوده است، 
خاطرنشــان کرد: درست است که از ابتدای انقالب اسالمی 
تحت فشار و تحریم بوده ایم اما تحریم ها با یکدیگر متفاوت 
هستند. تحریم های اخیر بسیار متفاوت از تحریم های گذشته 
هستند و آمریکا و شخص ترامپ با تمام قدرت ایستادند تا 
اقتصاد ایران را دچار فروپاشــی کنند و این فشارها تا حدی 
بود که حتی کشــورهای دیگر نتوانستند به تعهدات خود در 

مقابل ایران عمل کنند.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری اینکه از اواخر 
سال گذشته شرایط جدیدی تحت عنوان ویروس کرونا، بر 
کشور تحمیل شد تصریح کرد: بسیاری از کشورها که دارای 
اقتصاد بزرگی هســتند، در مواجهه با بیماری کرونا به رشد 
منفی باالی اقتصادی رســیدند و این مشکل برای ایران نیز 
صــادق بود و ویروس کرونا ما را نیز با مشــکالت مختلف 
مواجه کرد که در وهله نخست سالمت مردم و سپس مسایل 

اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشت.
جهانگیری گفت: متأسفانه در این شرایط عده ای سعی 
دارند همواره مردم را در فضایی تاریک قرار دهند و نســل 
جوان را نسبت به آینده کشور و سرنوشت خود نگران کنند. 
در این شــرایط ما به دو جهت مسئولیت داریم که فشارها را 
تحمل کنیم؛ از یک ســو قبول مسئولیت کرده ایم که کشور 
را از شــرایط ســخت عبور دهیم و از سوی دیگر ما به مردم 
و کشــور عالقمند هستیم چرا که عده ای جان خود را برای 
کشور داده اند و بهترین فرزندان این کشور برای حفاظت از 

این آب و خاک فدا شدند.
معــاون اول رییــس جمهوری با بیــان اینکه ارزیابی 
اتفاقات اخیر و مواجهه کشــور با پیچیدگی ها و فشارهای 
متعدد نشــان می دهد که مسئولین اقتصادی کشور عملکرد 
خوبی داشته اند، خاطرنشان کرد: البته این به معنای عدم اشتباه 
نیست چرا که هر مســئول و مدیری ممکن است بر اساس 
محاسبات و شرایط پیش رو دچار خطا و اشتباه شود که مهم 
این است که این اشتباهات از طریق نقد دلسوزانه مطرح شود 

تا امکان اصالح فراهم گردد.
جهانگیــری با تأکید بر اینکه باید حس دولت داری را 
در مردم تقویت کنیم گفت: یکی از بدترین اتفاقات در کشور 
تضعیف حس دولت داری در مردم است و که باعث می شود 

مردم احساس کنند حاکمیت توان حمایت از آنها را ندارد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: عده ای نیز در داخل 
کشــور تالش می کنند که به جامعه القا کنند دولت ضعیف 
اســت و تصور می کنند که اگر دولت را ضعیف و ناکارآمد 
جلــوه دهند، مردم نگاه مثبتی به آنها خواهند داشــت اما در 

حقیقت مردم آنها را اصاًل به حساب نمی آورند.

جهانگیری در ادامه ســخنان خود با تأکید بر ضرورت 
احیاء اعتماد مردم و تالش در جهت مثبت شدن افکار عمومی 
نســبت به آینده کشور اظهار داشت: ترامپ انسانی به معنای 
واقعی ظالم و زورگو اســت که تا آنجا که توانســت به مردم 
ایران فشــار وارد کرد و تحریم های ظالمانه غیرانســانی به 
تعبیر خودشان جنگ اقتصادی بر ملت تحمیل کرد و سردار 
سلیمانی عزیز قهرمان ملی ما را به شهادت رساند. وقتی چنین 
فردی در انتخابات ریاست جمهوری رأی نیاورد کاماًل طبیعی 
است که مردم ایران خوشحال شوند اما این به آن معنی نیست 
که شــخص جدیدی کــه روی کار آمده باید فردی ممتاز و 

ویژه تلقی شود.
معــاون اول رییس جمهوری ادامــه داد: وقتی افکار 
عمومی تصور می کند که ممکن اســت در شــرایط جدید 
تحریم ها از میان برداشــته شود، نگاه جامعه نسبت به آینده 
کشور مثبت می شود اما متأسفانه عده ای از اینکه نظر مردم 
و افکار عمومی مثبت باشد ناراحت می شوند و باورشان این 
است که این جریان ممکن است به نفع فالن گروه باشد. این 
افراد غافل هستند که مثبت شدن افکار عمومی جامعه به نفع 

ملت ایران است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای حل مسایل کشور 
و مشکالت مردم متحد باشیم گفت: ایران کشوری ثروتمند 
است که از نیروی انسانی قدرتمندی برخوردار است و با اتکا 
به این ظرفیت ها می تواند از پیچ های ســخت عبور کرده و 

مسایل را پشت سر بگذارد.
معاون اول رییس جمهــوری تصریح کرد: مهمترین 
موضوع این است که اجازه ندهیم از شرایط سختی که کشور 
و مردم در آن قرار دارند برای تسویه حساب های سیاسی و 
جناحی استفاده شود، این ظلم به مردم است که در شرایطی 
که آنها گرفتار معیشت و مشکالت متعدد هستند ببینند برخی 
از مسئولین به جای همنوایی و همکاری برای حل مشکالت، 
به دنبال آن هستند که از این فرصت علیه دیگری استفاده کند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود از اقتصاد 
مقاومتی به عنوان مجموعه سیاست هایی مدبرانه و اجماعی 
برای حل مسایل کشور یاد کرد و گفت: جهش تولید و اقتصاد 
مقاومتی دو موضوع مهمی است که چه تحریم باشیم و چه 

تحریم نباشیم نباید از دستور کار خارج شود.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از عملکرد نظام 
بانکــی برای کمک به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی که 
منجر به تحوالتی نظیر خودکفایی در تولید گندم شد، از نظام 
بانکی خواســت در تحقق جهش تولید نیز تمام تالش خود 
را بــه کار گیرنــد چرا که جهش تولید هم مطالبه مقام معظم 

رهبری و هم یک نیاز اساسی کشور است.
جهانگیــری همچنین با اشــاره به اینکــه پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی به تمام خانوارها 
بدون مراجعه افراد به بانک یک شاهکار در نظام بانکی کشور 
بود، گفت: بر اســاس گزار ش ها تأثیر این تســهیالت یک 
میلیون تومانی در زندگی مردم مثبت بوده که امیدوارم دولت 

بتواند این گونه برنامه های حمایتی را استمرار بخشد.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از بانک مرکزی 
در موضوع تأمین ارز افزود: بانک مرکزی مســئول تهیه ارز 
نیست اما با مدیریت دقیق منابع ارزی، اقدامات بسیار خوبی 
در تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانه 
ها انجام داد که انتظار داریم این رویه با جدیت بیشــتر دنبال 

شود.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت بخش خدمات در اقتصاد 

کشور اظهار داشت: بخش خدمات ۵۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی و ۵۰ درصد اشــتغال کشــور را بر عهــده دارد و در 
گزارش مرتبط با اشــتغال سه ماهه دوم سال جاری که اعالم 
شده بود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به دلیل شرایط کرونایی 
بیکار شــده اند، میزان بیکاری در بخش صنعت ۴۰ هزار نفر 
اما در بخش خدمات بیش از ۸۰۰ هزار نفر بود که الزم است 

برای حمایت از بخش خدمات طرحی ویژه تدوین شود.
معــاون اول رییس جمهوری با اشــاره به اینکه میزان 
سرمایه گذاری در کشور طی ده سال اخیر رشد منفی داشته 
و این موضوع برای آینده کشــور نگران کننده است، اظهار 
داشت: نظام بانکی می تواند برای حل این مشکل راهکار پیدا 

کند تا زمینه سرمایه گذاری در کشور مهیا شود.
جهانگیری اظهار داشــت: شــرایط اقتصادی کشور 
نیازمند آن است که نظام بانکی محکم پای کار بایستد و تمام 
کسانی که شبکه بانکی کشور را مورد نقد قرار می دهند، خود 
به خوبی می دانند که اقتصاد و معیشت مردم زمانی رونق پیدا 

خواهد کرد که نظام بانکی نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی جهانگیری در ادامه با اشــاره به افتتاح طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به سه استان کشور که اخیراً توسط رییس 
جمهور به بهره برداری رسید، افزود: برخی بانک های عامل 
گالیه داشتند که با وجود مشارکت در تأمین مالی اجرای این 
طرح، نامی از آنها برده نشــده است اما بر اساس تجربه خود 
می گویم که بعید است طرح بزرگی در کشور اجرا شود بدون 

آنکه بانک ها در تأمین مالی آن نقش نداشته باشند.
معــاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت نقش 
شبکه بانکی کشــور در پیشبرد برنامه های اقتصادی گفت: 
نبض اقتصاد کشور باید همواره توسط مجموعه ای متشکل از 
مدیران اقتصادی کشور کنترل شود تا از اتفاقات بد پیشگیری 
و برای اقداماتی که باید انجام شود، بسترسازی کنند که چنین 

مسئولیت مهمی بر عهده بانک مرکزی است.
جهانگیری افزود: بانک مرکزی وظایف و مســئولیت 
های ســنگینی بر عهده دارد که کنترل نقدینگی، کنترل تورم 
و مراقبت از رشــد اقتصادی از جمله این وظایف است و به 
طور کلی تمامی شــاخص های اقتصادی به نوعی وابسته به 
عملکــرد بانک مرکزی و نحوه نظــارت ها و حمایت های 

این بانک است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش رییس 
کل بانــک مرکزی مبنی بر اعطــای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در شش ماهه نخست سال خاطرنشان کرد: وقتی 
این عدد را در مقابل بودجه دولت قرار می دهیم متوجه می 
شــویم که عددی بســیار بزرگ و تعیین کننده ای در اقتصاد 
کشور است که می تواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند.

جهانگیــری در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران با برخی 
مشــکالت و بیماری های مزمن روبرو است که طی سال ها 
انباشته شده و درمان نشده است، افزود: همه عالقمند هستند 
که اتکاء اقتصاد کشور از منابع طبیعی برداشته شود اما در عمل 
هر گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، اقتصاد کشور با 

مشکل مواجه شده است.
معــاون اول رییس جمهوری دولتــی بودن اقتصاد را 
از دیگر مســایل و مشکالت اقتصاد کشور برشمرد و اظهار 
داشــت: متاسفانه در ســالهای اخیر، اقتصاد کشور عالوه بر 
بیماری های مزمن ســاختاری با تحریم های ظالمانه آمریکا 
و ویروس کرونا نیز مواجه شده است. حل مسایل اقتصادی 
کشور همواره نیازمند تصمیمات جدی، شجاعانه و عالمانه 
بوده اســت تا بتواند اقتصاد را از این شــرایط و مشــکالت 

مزمن خارج کند.
جهانگیری در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به 
ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک ســپه افزود: این موضوع یــک نیاز بود و نیروهای 
مســلح نیز می خواستند از بانکداری خارج شوند. این ادغام 
یک مطالبه از ســوی مقام معظم رهبــری نیز بود که پس از 
پیشنهاد رییس جمهور در سال ۹۷ مورد موافقت ایشان قرار 

گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این اتفاق چنین تجربه 
ای در کشور وجود نداشت که پنج بانک و موسسه اعتباری 
در یک بانک ادغام شــود. هم ستاد کل نیروهای مسلح و هم 
بانک مرکزی در این زمینه عملکرد بســیار خوبی داشتند که 

باید صمیمانه از همه آنها تشکر کنیم.
در این جلســه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از 
اقدامات انجام شــده و برنامه هــای آتی بانک مرکزی برای 

پیشبرد اقتصاد کشور ارائه کرد.
مدیران عامل بانک های صادرات، اقتصاد نوین، سامان 
و ملی نیز به نمایندگی از سایر بانک های عامل به بیان دغدغه 

ها و نظرات خود در این جلسه پرداختند. 

  معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه رهبر معظم انقالب بارها بر راهبرد عزت، حکمت و مصلحت برای ارتباط و تعامل با کشورهای دیگر تأکید کرده اند، گفت: 
اگر در چنین مقطعی از این راهبرد استفاده نکنیم پس چه زمانی استفاده خواهیم کرد، مسائل کشور با سوزاندن فرصت ها قابل حل نیست. 

سرویس سیاســی- وزیر کشور 
گفت:  آمار ســازی و مخفی کاری نباید 
داشــته باشــیم، این جان مردم است و 
بر اســاس این آمار دکتر نمکی تصمیم 

می گیرد.
عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیر 
کشــور روز گذشته در نشست در جلسه 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونــا گفت: بــه فرمانــداران میگویم 
موضوع سالمت، اولویت اول است، لذا 
از تمــام ظرفیت ها برای مبارزه با کرونا 
ســتفاده کنید. از قوه قضاییه هم بخاطر 
همکاری دادســتان ها برای حمایت از 

اعمال محدودیت ها تشکر میکنم.
وی افزود: فرمانداران باید هر روز ، جلسه خاص این موضوع را داشته باشند و 
هماهنگی ها را انجام دهند. یک سیســتم ارتباطی آماده می شود که فرمانداران باید در 

آن شرایط و تصمیمات را اطالع دهند.
رحمانی فضلی گفت باید فرمانداران چک لیست داشته باشند و کارها را با دقت 
دنبال کنند. تصریح می کنم، تجمعی نباید باشــد، هیچ رودربایســتی با هیچ دستگاه یا 
فردی نداشــته باشــید و اگر موردی بود که توان ممانعت ندارید، بگویید وزیر کشور 

دستور داده است.
وزیر کشــور گفت به هیچ وجه آمار ســازی نباید داشته باشید چون از جمله بر 
اســاس آمارهای شما فرمانداران، آقای نمکی و همکارانش تصمیم می گیرند. از همه 
ظرفیت های مردمی باید در روند مبارزه با بیماری استفاده شود. تشکیل میز خدمت را 
بررســی کنید اگر دستاورد خوبی دارد بگویید تسری یابد. از اصناف ضعیف حمایت 

کنید.
رحمانی فضلی تصریح کرد: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی است، شاید از منظر تأثیرگذاری و قدرِت اجرایی از قانون هم 
باالتر باشد. در شورای عالی امنیت ملی همه مصوبات به تصویب مقام معظم رهبری 
می رسد و ایشان در ستاد مقابله با کرونا هم فرمودند در حکم مصوبات شورای امنیت 

ملی است و همه ی این ها مصوبات رهبر معظم انقالب بوده و مانند قانون است.

سرویس سیاسی-  سلیمی نمین 
گفت: شــنیدم که مقــام معظم رهبری 
سانی که از ایشان حکم داشتند و دارند 
را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست 

جمهوری منع کرده اند.
انتخابات ریاست جمهوری روز 
به روز نزدیک تر می شــود و گمانه ها، 
اخبار و حتی شــایعات مربوط به آن نیز 
جدی تر می شــود. فهرست گزینه های 
احتمالی برای کاندیداتوری مدام مورد 
بررسی قرار می گیرد و ورود هر یک از 
چهره های مطرح امکان سنجی می شود. 
مثال در فهرســت گزینه های احتمالی اصولگرا نام دو رئیس قوه به چشــم می خورد 

که ورودشان به انتخابات آتی قطعا معادالت سیاسی را حساس و پیچیده می کند. 
قرار گرفتن نام رئیسی و قالیباف در بین کاندیدا های احتمالی جریان اصولگرا 
همچنین بررسی این مساله را جدی می کند که آیا این جریان خواهان تکرار وضعیتی 

مشابه انتخابات ۹۶ است؟ آسیب ارائه دو کاندیدای قوی چیست؟ 
عباس ســلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا البته احتمال ورود همزمان آقایان 

رئیسی و قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را رد می کند. 
او گفت: »این گزاره دو تعارض با خرد جمعی داد. اول اینکه آقای رئیسی وارد 
قوه قضاییه شده، االن بر مسائل این قوه مشرف شده و اقداماتی را نیز برای سالم سازی 
این قوه آغاز کرده اند و راه درازی تا هدف دارند لذا خیلی مطابق خرد جمعی نیست 
که این قوه بســیار تعیین کننده و حســاس را رها کنند و به بحث کاندیداتوری در 
انتخابات ریاســت جمهوری وارد شــوند. به نظر من اگر این کار را کنند با توجه به 
سوابقشــان در این قوا و اقداماتی که آغاز کرده اند، اگر در نیمه راه رها کنند تاثیرات 
بســیار نامطلوبی خواهد داشت. به هرحال وقتی کاری که آغاز شده در نیمه راه رها 
شود سبب خواهد شد که جریانات ناسالمی که بعضا در قوه قضاییه جای پایی برای 

خود پیدا کرده بودند، بسیار مستحکم تر شود«.
وی افزود: »تعارض دوم این اســت که اگر چنین امری صورت بگیرد، طبیعی 
است که ما باید تالش کنیم تا یک گزینه ارائه دهیم. یعنی ما عل القاعده برای اینکه به 
مردم برای انتخاب اصلح کمک کنیم، نباید گزینه های فراوان را پیش روی آنان قرار 
دهیم بلکه باید منصفانه و عادالنه قبل از ارائه کاندیدا های متعدد، به ائتالف برسیم و 
یک شــخصیت معرفی شــود که بتواند نظر جامعه را به سوی خود جلب کند و مردم 
فرصت مطالعه درباره احواالت و سوابق او را داشته باشند. وقتی تعداد کاندیدا های 

زیاد باشد طبیعتا این کار سخت خواهد شد«.
این فعال سیاســی اصولگرا تاکید کرد: »ما باید نهضت کاندیدا نشــدن را داشته 
باشیم . افراد باید سعی کنند که کمتر احساس وظیفه کنند و هر کسی به صحنه نیاید؛ 
بنابراین حتی اگر قرار باشد که آقای رئیسی و آقای قالیباف کاندیدا شوند حتما باید 
در پشــت صحنه ائتالف شوند. البته بعید می دانم که آقای رئیسی با توجه به جایگاه 

حساس خود در این خصوص اقدام کنند«.
وی در پاســخ به اینکه کاندیداتوری آقــای قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر 

منطقی است؟ گفت: »وضعیت آقای قالیباف فرق می کند.
 او چند ماه اســت که در راس یک قوه قرار گرفته و اینگونه نیســت که مثال 
تجربیات بسیار زیادی درباره قوه مقننه داشته باشند و ما نادیده گرفتن این تجربیات 
را خالف عقل و منطق بدانیم. آقای قالیباف یک مدتی در قوه بوده اند و این ضرورت 

احساس شود، درباره ایشان منعی نست.
 البته اگر فرد توانمندتر و الیق تر از آقای قالیباف باشد، قطعا ماندن قالیباف در 
قوه مقننه ضروری خواهد بود. اما اگر فرد توانمندتری نداشــتیم خیلی خالف منطق 

نیست که اواز قوه مقننه بیاید و در قوه مجریه قرار بگیرد«.
ســلیمی نمین در پاسخ به پرســش دیگری مبنی براینکه اخباری که درباره منع 
برخی از گزینه های احتمالی از کاندیداتوری چقدر جدی و ریشــه دار است؟ گفت: 

»ریشه ای دارد که ظاهرا به مقام معظم رهبری می رسد.
 البته من هم شنیدم که مقام معظم رهبری سانی که از ایشان حکم داشتند و دارند 

را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده اند«.
وی اخبار منتشــر شــده درباره منع شــدن قالیباف از کاندیداتوری را صحیح 
ندانســت و گفت: »قطعا صحت ندارد. این منع به جا هایی مثل بنیاد مســتضعفان و 
مثل آن مربوط اســت و گفته شــده که این آقایان اگر می خواهند کاندیدا شوند اول 
باید اســتعفا دهند و نمی توانند که همزمان حکم رهبری را دارند، کاندیدای ریاست 

جمهوری شوند«.

وزیر کشور: 

هیچ تجمعی نباید باشد؛ با هیچ 
دستگاه یا فردی رودربایستی نداریم 

سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا: 

نباید گزینه های فراوان را پیش 
روی مردم  قرار دهیم 

چهارشنبه 28 آبان 1399، 2 ربیع الثانی 1442 ،18 نوامبر 2020، شماره 3615، صفحهسیاسی

نسخه مجید انصاری 
انصاری بیان کرد: اگر ما شاهد تقویت اعتماد مردم به عدالت قضایی در کشور 
باشیم و مردم قوه قضاییه را پناهگاه خود بدانند و مطمئن شوند در صورتی که مسأله ای 
به این قوه منتهی شود، نهایتًا  به عدالت ختم خواهد شد؛ بقای نظام بیشتر حفظ می شود. 
رســیدن به عدالت قضایی مدنظر اســالم، امام علی)ع(،  قانون اساســی و جمهوری 
اســالمی ایران راه طوالنی اســت و ما باید در این مسیر بیشتر سرمایه گذاری و اقدام 
کنیم. به خصوص در شرایط کنونی که دشمنان سعی در ایجاد ناامیدی در جامعه دارند 
و اقداماتی از این حیث بهترین عامل خنثیســازی اقدامات تبلیغی و تخریبی دشــمن 
خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری در حوزه های نرم افزاری و عدالت 
خواهانه در عرصه های سیاســی به مراتب برای بقای نظام مؤثرتر از اقدامات سخت 
نظامی، امنیتی و اطالعاتی اســت، گفت:  البته اقدامات امنیتی و اطالعاتی هم در جای 
خود ضروری و الزم است اما پیوند بین مردم و نظام باعث استحکام و انسجام جامعه 
می شود و این پیوند با دستور و اقدامات سخت و خشن ایجاد نمی شود بلکه با اعتماد، 

باور و امید تولید می شود.


