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برای مواجهه واقعگرایانهتر با شرایط کشور

توصیه های روحانی به اعضای کابینه

وزرا با مردم حرف بزنند
«جنــگ اقتصــادی امریکا علیــه ایران»
این روزها شــاه بیت ســخنان مســئوالن
کشــور اســت .البتــه همزمــان اطمینــان
خاطر هم داده میشــود کــه تدابیر ویژه
برای مواجهه با شرایط جدید اندیشیده
شده اســت .چنان که معاون اول رئیس
جمهوری دیروز در جلســه ستاد اقتصاد
مقاومتــی تأکیــد کــرد که شــرایط جدید
پیــش رو دائمــی نیســت .بــا ایــن وجود
نگرانــی مردم نســبت بــه آینــده چیزی
نیســت که قابل کتمان باشــد .التهابات
و نوســانات اخیــر در بــازار ارز و ســکه که
بتدریج تأثیرات ســوء خود در حوزههای
دیگــر را نیــز نمایــان میکنــد ،در کنــار
گالیههــا و انتظــارات تولیدکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی همگــی تأییدکننــده
آن اســت که اوضاع کشــور ویژه اســت و
عبــور از آن هــم تدابیــر ویــژه میطلبد.
ایــن امــا همــه ماجــرا نیســت چنــان که
برخــی کارشناســان و فعــاالن سیاســی
و اقتصــادی هــم تأکیــد دارنــد بخــش
قابــل توجهــی از مشــکالت موجــود
ریشــه در مســائل سیاســی ،جنگ روانی
رســانهای خارجی و حتی داخلی و ســوء
مدیریتهــا دارد .چنان کــه محمدرضا
باهنر ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام روز گذشــته در گفتوگوی مفصل
خــود بــا «ایــران» یــادآور شــد کــه صــدا
و ســیما و حتــی برخــی تریبونهــای
مقدس همچــون نماز جمعههــا القای
ناکارآمدی میکنند.
بــه هــر روی اگــر عوامــل مختلفــی در
بــروز موقعیــت جدیــد دخیل هســتند،
قاعدتــاً راهکارهــای مواجهــه بــا آنهــا
بایــد متفــاوت و متنوع باشــد .امــا نکته
قابل تأملتر شــاید تأثیرات ســوء همان
جنــگ روانــی و ارائــه برخــی اطالعــات
نادرســت و شــایعات و دروغســازیها
باشــد کــه به تعبیــر اســحاق جهانگیری
درصــدد تأثیر بر افکار عمومی اســت تا
بــا القــای ناکارآمــدی مجموعــه نظــام،

بــه نگرانیهــای موجــود دامــن زده و
توانمندیهــا بــرای عبــور از ایــن پیچ را
بــا تردید همــراه ســازد.در ایــن میان به
نظــر میرســد تشــریح واقعیــات و ارائه
اطالعــات درســت و بموقــع ،تبییــن
ظرفیتهــا و در یک کالم ارتباط بیشــتر
و بهتــر بــا مــردم فاکتــور ضروری اســت
کــه مــوج ناامیــدی و نگرانــی بــه آینــده
را ســد خواهــد کــرد یــا حداقل ســرعت
آن را کاهــش خواهــد داد .چــه ،در
صــورت غفلــت از این مهــم ،فضا برای
شایعهســازان و التهابآفرینــان کــه
بخصــوص بــه مــدد توســعه رســانهای
عرصــه را بــرای جــوالن مهیــا دیدهاند،
فراهــم خواهــد شــد .بیــراه نبــود کــه بنا
بــر اطالعــات خبرنــگار «ایــران» رئیس
جمهــوری چندی پیــش از همه اعضای
دولــت و مدیــران ارشــد خــود در مرکــز
و اســتانها خواســته کــه ارتبــاط خود با
قشــرهای مختلف و بخصوص رسانهها
را بیــش از پیــش کننــد .ایــن مطالبــه
روحانــی ناظر بر اهمیــت توجه به افکار
عمومــی و ارائــه گــزارش عملکردهــا و
تبیین شرایط توسط اعضای دولت است
چنــان کــه او در جمــع مدیــران اجرایی
هــم تأکید کرد کــه دولتیهــا باید جلوتر
از دیگــران در میدان باشــند .دیروز علی
الریجانی رئیــس مجلس هم از اعضای
دولت خواست که با مردم حرف بزنند.
او در جمع اعضای فراکســیون شفافیت
مجلس گفت« :مردم اضطراب نداشته
باشــند؛ مجلس و دولت کار میکنند که
شــرایط متعادل شــود و در این راســتا از
طریــق دولــت نیز با کشــورهای مختلف
ی خواهد شــد و کارهــای اقتصادی
رایزن 
نیز پیگیری میشود؛ در هر صورت برای
افزایش کارآمدی حکومت باید ظرفیت
ذهنــی جامعــه بــاال رود و دولــت نیــز با
مردم حرف بزند؛ چرا که صحبت کردن
باعث افزایش همفکری میشود».
بــه نظــر مــی رســد ایــن تاکیــدات ناظر

مشکالت را به مردم بگوییم

خبــر اول اینکه روزنامه رای الیوم نوشــت :تهدیدات
متقابــل بیــن رؤســای جمهوری ایــران و امریــکا ،در
دیـــگه
چه خبر
چارچوب اســتفاده از زبان جنگ به اوج خود رســیده
اســت و ایــن مســأله ،فرضیههایی مبنی بــر اینکه امریــکا در حال هموار
کردن راه برای تقابل نظامی با ایران اســت را تقویت کرده است .این در
حالی اســت که عدهای دیگر معتقدند این تهدیدات ،به مسائل داخلی
در ایــران و امریکا برمیگردد .به گزارش «انتخاب» ،در بخش دیگری از
این گزارش آمده اســت :به نظر میرســد تهدیدات رد و بدل شــده بین
ایــران و امریــکا در چارچــوب آمادگی بــرای احتماالت شــروع مذاکراتی
بیــن دو طــرف قــرار میگیــرد ،کــه چــه بســا در هلســینکی در ایــن مورد
توافقی شــده باشــد؛ همانطور که ترامپ تصریح کرده که آماده رسیدن
بــه توافقی واقعی با ایران اســت .به ادعای این روزنامــه عربی ،با وجود
اســتفاده از زبان تهدید از ســوی ترامپ و روحانی ،سناریوی مذاکره بین
ایران و امریکا نسبت به دیگر سناریوها احتمال بیشتری دارد.
در نخستین اجالس ملی
گزارش حقوق شهروندی

همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی
اتخاذ میشود و در این زمینه بنده به دولت
دستور دادم و اکنون نیز اجرا میشود که باید هر
وزارتخانه و دستگاه که یک پیشنهادی را مطرح
میکند آن پیشنهاد در دستور هیأت دولت قرار
بگیرد و درباره آن بحث کنیم و قبل از اینکه
پیشنهاد دستگاه مربوطه را ببینم باید در سایت
منتشر شود .ما آمدهایم به مردم خدمت کنیم
مردم باید بر کار ما نظارت کنند.
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بــه اهمیــت توجــه بــه مطالبــات افــکار
عمومــی و آســیب هــای مترتــب بــر
احســاس بــی امیــدی مــردم نســبت
بــه آینــده اســت .بــه گفتــه کارشناســان
ناامیــدی مــردم و بخش هــای مختلف
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی بــی
انگیزگــی را در پــی خواهد داشــت و این
یعنی تشــدید مشــکالت پیــش رو بدون
آنکه اطمینانی برای بهبود وجود داشته
باشــد .کیفیــت برخــورد برخــی از مردم
بــا نوســانات اخیــر و تمایل بــرای خرید

 1در شــرایطی کــه نیازمنــد توضیــح
مسئوالن کشــور در خصوص وضعیت
گفتـــار موجود به منظــور تنویر افــکار عمومی
هســتیم ،متأســفانه ارتبــاط وزیــران بــا
مردم بسیار ضعیف است .مردم ایران
این روزها مشکالتی را لمس میکنند و
در زندگــی خود با آن روبهرو هســتند که
احمد خرم
وزیر راه دولت باید پاســخهای درســتی را از مســئوالن
اصالحات بشنوند.آنهابایدبدانندکهچرانوسانات
ارزی در چند ماه گذشــته تمام کشــور را
تحت تأثیر قرار داده و بحران شدیدی را ایجاد کرده است .اما
نمیدانم که چرا مســئوالن نمیگویند ریشه این همه مشکل
در چیســت؟ مــردم از اینکه هــر روز از خواب بلند میشــوند و
با مســائل جدیــدی مواجه هســتند ،متحیر ماندهانــد .در این
شــرایط وزیران باید با مردم روراست باشند و از این مشکالت
برای مردم سخن بگویند تا آنان اعتماد خود به مسئوالن را از
دســت ندهند .وزیران و مدیران کشــور بدانند که اگر شجاعانه
وارد صحنه شدند ،به مردم پاسخگو باشند و با انگیزه و همت
باال کار کنند ،مردم حتی اگر سختی هم بکشند دیگر اعتراضی
ندارند.بازی تیم ملی ایران در جام جهانی را درنظر بگیرید .ما

باختیم ولی مردم شــاد بودنــد .چون مربی تیم ملی هرکاری
میتوانست برای پیروزی تیم ملی انجام داد ،بازیکنان ایرانی
شجاعانهبهمیدانآمدندوفداکارانهخواستندپاسخانتظارات
و توقعات مردم را بدهند .مردم هم درک کردند که بازیکنان
کشورشــان هر چه در توان داشتند گذاشتند اما شرافتمندانه و
مردانه باختند .اینگونه بود که حذفشان از جام جهانی قابل
قبول بود.البته کوتاهی اولیه از سوی مدیران دولتی سبب شد
یدانم چرا دولتمردان
تا کوتاهیهای دیگر هم پدید بیاید .نم 
روحانی از زمان آغاز بکار خود به مردم نگفتند که چه کشوری
را تحویــل گرفتند .واقعاً دلیل این محافظهکاری را نمیدانم.
مشــخص بود تبعات کشــوری که هشــت ســال بدون طرح و
برنامه اداره میشــد به این دولت میرسد اما هیچ روشنگری
در این قضیه انجام نشد .همه اتفاقات گذشته دست به دست
هم دادند تا شــرایطی ایجاد شــود که کســی رویش نمیشــود
حــرف راســت را بــه مــردم بزنــد .از وزیــران نمیخواهیــم که
واقعیــات را کتمان کنند ولــی از آنان باید توقع داشــت که هر
مشکلیرابامردمدرمیانبگذارند.مهاربحرانلجامگسیخته
تنها با اعتمادسازی بین مردم و حاکمیت ،بین مردم و مردم
و بین عوامل حاکمیت باهم تحقق پیدا میکند ،پس وقت آن
است که با مردم صمیمیتر بود.

همه ما به وضوح آثار یک جنگ روانی
 3و اقتصــادی را در کشــور میبینیــم .در
گفتـــار چنین شــرایطی الزم اســت یــک اتاق
تبلیغاتی هم در داخل ایران بســازیم
و لحظه به لحظه ترفندهای دشمنان
و رقیبــان را رصــد کــرده و پاســخهای
مناســب همراه با اقدامــات درخور آن
محمودمیرلوحی بدهیم .اما با تأسف احساس میشود
عضو شورای که فضای کشــور بــه نوعی رها شــده و
شهر تهران
مسئوالن ما ،مردم ایران را بیدفاع در
برابر این هجمهها قرار دادهاند .البته درست است که بخشی
از افکار عمومی نسبت به اظهارات و اقدامات مقامات گارد
گرفتهونظراتومطالبمسئوالنرابهسختیمیپذیرند،اما
باید فکری به حال وضع موجود کرد .مردم ما مطالب منتشر
شده در بیرون از کشور را-اگر نخواهیم بگوییم باور میکنند-
براحتی دریافت میکنند و در انتقال آن هم مشارکت دارند،
اما دریغ از اظهارات مسئوالن داخلی که بتواند در میان مردم
دست به دست بچرخد و آنان را اقناع کند.
پس الزم اســت تا اتاق فکری طراحی شود .باید کمک کنیم
تــا مــردم در برابــر جنگ اقتصــادی و روانی دشــمن تجهیز

شوند .مقامات و مسئوالن کشور باید پای کار بیایند و با مردم
حرف بزنند ،اما این کار را نمیکنند .شــاهد مثال این مدعا،
مراســم تودیــع و معارفــه رئیس بانک مرکزی اســت که جز
سکوت مقاماتی که در آنجا حضور داشتند ،اتفاق دیگری رخ
نداد .مسئوالن بدانند که ایجاد فضای خالی از اخبار درست
راهگشــا نیســت .هر میزانی از واقعیات کــه جامعه آمادگی
پذیــرش آن را دارد ،بایــد از ســوی دولتمــردان و بخصــوص
مقامات اقتصادی اعالم شــود .مردم بایــد بدانند که رقیب
ما ،رقیب سرسختی است و نزدیکترین زمان مواجهه ایران
بــا آن در دادگاه الهــه خواهــد بــود .امریکاییهــا از هماکنون
منتظر فرارســیدن تاریخ برگزاری دادگاه هستند تا این باور و
احساس را در بین جهانیان به وجود بیاورند که تصمیماتی
که در امریکا گرفته میشود ،در فرانسه و بریتانیا و شرق آسیا و
روسیه و ...هم تبعیت میشود .در حالی که این گونه نیست.
س جمهوری امریکای  15ســال پیش نیســت که
ترامپ رئی 
بتواند دنیا را علیه ما متحد کند .امریکا تنهاست و بسیاری از
کشورها تمایل دارند در این جنگی که علیه همه است ،وارد
نشوند .آنچه که در کشور ما حائز اهمیت است اینکه روحیه
مردم را در برابر چنین اتفاقات احتمالی و جنگ روانی که به
راه افتاده باال برده و برای گذر از این دوران آماده کنیم.

مسئوالن اتاق تبلیغاتی بسازند

ادعای روزنامه عربی درباره احتمال
گفتوگوی ایران و امریکا

در جمع مدیران ارشد دولتی

درنشستهماندیشی
مدیران ارشد دولت

اگر صرفهجویی را از خودمان آغاز کنیم و همه
به صحنه بیاییم ،مردم هم ما را همراهی کرده
و در برابر مشکالت خواهند ایستاد .البته باید
برنامههای خود را برای مردم توضیح دهیم.
مسئوالن باید بدانند که هرگز بدون یاری و
مساعدت مردم ،پیروز نخواهیم شد و مردم
نیز باید بدانند که ما چه کاری انجام میدهیم
و باید خدمات را به مردم توضیح دهیم .اگر
مردم بدانند که چه میکنیم و درست عمل
کنیم ،قطعاً از ما حمایت خواهند کرد.
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مدیران دولتی باید با بیان و منطق درست
مردم را قانع کنند ...مدیران دولتی ما روزه
سکوت گرفتهاند .نمیدانم از چه میترسند.
هر کس درپست مدیریتی خود باید بداند طبق
قانون اساسی و وظیفه شرعی ،دارای توانمندی
باالیی است و باید به وظیفه خود عمل کند و
اگر میترسد و از اخم این و آن هراس دارد،
باید کنار برود .واجب نیست این افراد تا پایان
چهار سال بر صندلی خود بنشینند.
 1اردیبهشت 97

ارز و ســکه بیشــتر از نیــاز خــود معطوف
بــه همیــن نگرانــی هــا از آینده اســت.با
این وصف به نظر میرســد تا تحقق آن
مطالبــه رئیــس جمهــوری و ایــن تأکید
رئیــس مجلــس هنــوز فاصلــه داریــم و
بار اصلــی توضیح و تشــریح واقعیات و
ارائــه عملکردهــا و برنامــه همچنــان بر
دوش رئیــس جمهــوری و معــاون اول
وی اســت .حتی برخی وزرایــی که حوزه
کاری آنهــا درگیــری و ارتبــاط بیشــتر بــا
وضعیــت موجــود دارد نیــز آن گونــه که

باید و شــاید در میدان نیســتند تا بموقع
در قبــال شــایعهها موضــع بگیرنــد ،یــا
حتی درباره مشــکالت با مردم صادقانه
صحبــت کننــد .بــدون تردیــد وقتــی
مشــکالت و چالشها در معــرض افکار
عمومــی قــرار گیــرد ،تصمیمگیریهــا و
برنامهریزیهــای مــردم و اصنــاف هــم
برای مواجهه با مشکالت واقعگرایانهتر
خواهــد بــود و در صورت جلــب اعتماد
مردم ،همراهی آنها با شــرایط سخت را
نیز تقویت خواهــد کرد .بنابراین به نظر

ضرورت اقناعسازی

 2پیشــبرد توســعه در هیــچ کشــوری
بــدون اینکه مــردم فهم درســتی از
گفتـــار رفتار و عملکرد حاکمان خود داشته
باشند ،امکانپذیر نیست .مردم باید
اجماالً نســبت به عملکرد مسئوالن
در حکومــت خــود اقناع شــوند .این
نکته مهمی اســت که مســئوالن در
ناصر ایمانی
فعال سیاسی حوز ه هــای مختلف خــود به میدان
اصولگرا بیاینــد و بــا مــردم حــرف بزننــد و
بگوینــد کاری را کــه دولــت انجــام
میدهد به نفع مردم و کشــور اســت .اگر این اقناع فکری
و روحی توســط مســئوالن در قبال عامــه جامعه صورت
نگیرد مردم هیچ موقع با دولتها و حکومتها همراهی
نخواهند کرد و همین همکاری نکردن آنها سبب میشود
کشور نتواند به اهداف خود برسد .حال اگر روزی دولت به
مردم نیاز داشــته باشد و به طور مثال درخواستی را برای
صرفهجویــی در مصــرف کاالیی داشــته باشــد ،همراهی
نخواهنــد کــرد و آن کشــور نمیتوانــد پیشــرفت چندانی
داشــته باشــد .یکی از راههای اقناع روحی افکار عمومی،
ســخن گفتن مســئوالن اســت .البته ســخنی که صادقانه

میرســد برگــزاری نشســتهای خبری،
حضور در برنامههــای مختلف مردمی،
ســفرهای اســتانی ،شــرکت در نمــاز
جمعههــا بــه عنــوان ســخنران پیــش از
خطبه و حضور در صدا و ســیما از جمله
اقدامات ضروری است که وزرا و مدیران
ارشــد دولت باید در دستور کار خود قرار
دهند .تعلــل در حرف زدن با مردم چه
بســا پیامدها و آسیبهایی در پی داشته
باشــد که برگردانــدن آب رفتــه به جوی
میسر نباشد.

بوده و از روی نیت پاک باشــد تا مردم آن را بپذیرند .این
گونه نباشــد وقتی به آن سخنان گوش میدهند لبخندی
زده و میگویند همه اینها دروغ است .اما سؤال این است
که چرا مســئوالن مــا و بخصــوص دولتمردان ایــن کار را
انجام نمیدهند؟ این موضوع باید ریشهیابی شود وگرنه
همــه آنچه کــه درخصوص اقنــاع افــکار عمومی مطرح
شــده را خود وزیــران بخوبی بلد هســتند .آنهــا میدانند
کــه صحبت کــردن با مــردم چه اثــرات مثبتــی دارد .اما
چــرا صحبت نمیکنند ،دالیل مختلفی میتواند داشــته
باشد .نخست اینکه برخی از وزیران اساساً عملکرد قابل
دفاعی ندارند تا اینکه بخواهند بیایند و آنها را برای مردم
توجیــه کننــد .دوم اینکه برخــی از وزرا انگیــزه کافی حتی
بــرای کار کــردن هم ندارند .یکــی از انتقاداتــی هم که به
ی شــود همین است .برخی
آقای رئیسجمهوری وارد م 
از وزیران انگیزهای برای تالش کردن ندارند چه برسد به
آنکه بخواهند از اقدامات خود برای مردم گزارش بدهند.
حال چرا این افراد در مسند وزارتخانه حضور دارند ،قابل
فهم نیست .در چنین اوضاعی هرچقدر هم که از وزیران
بخواهید برای مردم صحبت کنند ،تمایلی به انجام این
کار از خود نشان نمیدهند.

جای خالی تکنیکهای ارتباطگیری

 4شــکی در این نیست که کشور ما هم
اکنون در شــرایطی غیرعادی به ســر
گفتـــار میبرد .وقوع چنین شرایطی در اکثر
کشــورهای دنیــا و خصوصــاً جوامــع
توســعهیافته منجــر بــه واکنشهای
ســریعی در حاکمیــت میشــود کــه
یکی از مهمترین و اساسیترین آنها،
جالل میرزایی افزایش ســریع و فوری سطح ارتباط
عضو
فراکسیون امید مقامات بلندپایه با مردم و اســتمرار
این ارتباط بــرای حفظ آرامش افکار
عمومــی تا موعــد فروکش کردن شــرایط ویژه اســت .در
کشور ما اما شاهد هستیم که این اتفاق یا در سطوحی رخ
نمیدهد یا اگر اتفاق میافتد ،مبتنی بر روشــی اثربخش
نیســت .ترکیب هیأت وزیران یکــی از مهمترین جاهایی
است که میتوان این نقد را به آن وارد دانست .متأسفانه
وزرای مــا تنهــا وزرای بیان مســأله هســتند حــال آنکه در
شــرایط فعلــی جامعه بــرای حفظ آرامش بــه چیزی به
مراتب بیشــتر از بیان مسأله احتیاج داریم .این وضعیت
حاصل اســتمرار حضور مدیران دهــه  60و اوایل دهه 70
در ســطح وزرا و معاونــان آنها اســت .به عبارتــی به نظر

میرسد تغییرات شرایط جامعه در طول این چهار دهه،
مــا را در موقعیتی کامــاً متفاوت قرار داده اما در ســطح
برخی از وزیران و معاونان آنها سعی میشود با شیوههای
مرســوم دهه  60به این شــرایط واکنش نشــان داده شود.
تکثر فعلی جامعه ،مطالبه محور شــدن اقشــار مختلف
مردم ،افزایش ارتباط با جوامع و کشورهای دیگر و همین
طــور انقــاب ارتباطاتی که در همه ســطوح شــکل گرفته
نیازمند مدیران عالی رتبهای متناسب با همین شرایط در
سطوح عالی است .مع االسف وقتی دیده میشود برخی
وزرا یــا معاونان آنهــا حتی از برخی اخبار مهم رســانهها
نیز عقب هســتند ،باید نســبت به مدیریت افکار عمومی
توسط چنین ترکیبی در شرایطی چون امروز ابراز ناامیدی
کرد .این وضعیتی اســت کــه بارها نمایندگان مجلس در
جلســات مختلف با برخــی از وزرا تجربــه کردهاند و البته
تعدد این مورد نیز کم نبوده است .با این توصیف ما هم
اکنون نیازمند مدیران عالی هستیم که عالوه بر تسلط به
حوزه کاری خودشــان ،به موضوع مدیریت افکار عمومی
و تکنیکهای ارتباطگیری با آن هم تســلط داشته باشند.
خأل وجــود چنین مدیران و وزرایی ضربه ســختی خواهد
بود به امید و اطمینان افکار عمومی.

مسئولیت وزرا در مدیریت افکار عمومی
 5مهمترین نقطه ضعــف دولت آقای روحانی از همان
ســال  92تاکنــون در حــوزه ارتباطــات عمومی بــود .در
گفتـــار مجموعــه دولــت به هر دلیلی امکان تشــریح شــرایط
و همیــن طــور توضیــح خدمات ارائه شــده در ســطح
عمومــی به وجــود نیامــده اســت .در چنین شــرایطی
اســت که امکان ایجاد همراهی عمومــی با دولت هم
کم میشــود و نهایتاً بار خیلــی از اقداماتی که منجر به
محمد دامادی
عضو فراکسیون حفظ همگرایــی مردم با دولت خواهد شــد ،بر دوش
مستقلین

مقاماتــی چــون رئیــس جمهــوری و معــاون اول وی
میافتد .اتفاقی که خود آسیبی بسیار جدی است ،چرا
کــه به دلیــل تکرار برخی از مســائل از زبــان عالیترین
مقــام دولــت از یک ســو نوک تیــز پیــکان حمالت هم
بیشــتر روی شــخص رئیس جمهــوری متمرکز خواهد
شد و از سویی دیگر شأنیت و نفوذ کالم وی را در سطح
عمومــی کاهــش میدهد.ایــن نقیصه البتــه در دولت
دوازدهم تشــدید شــده است؛ چرا که شــرایط عمومی

کشــور خطیرتر از دوره قبل اســت و ما شاهد فشارهای
فزاینــده خارجــی هســتیم و در همیــن حــال بــه نظــر
میرســد پرهیز مجموعه وزرا و مدیــران عالی دولت از
اظهار نظر مســتقیم خطاب به مــردم نیز بیش از قبل
شده است .واقعیت دولت آقای روحانی از همان سال
 92بیــش از چیزی کــه به نمایش میگذاشــت و تبلیغ
میکرد ،فعالیت انجام میداد .آسیب این رویکرد خود
را در انتخابات ریاســت جمهوری سال  96نشان داد که

طرفداران دولت برای توضیح خدمات دستگاه اجرایی
بــه مــردم ،بــه دلیل یــک وقفه و تعلــل چهارســاله در
اطالعرسانی به مشکل برخورد کردند .اکنون این تعلل
در اطالعرســانی و صحبت مســتقیم با مردم میتواند
تبعاتی در ســطح ملی داشته باشد .وزرا همان طور که
مســئول حوزه اجرایی خویش هســتند ســهمی هم در
اداره افکار عمومی در مســیر آرامــش جامعه دارند که
متأسفانه پایبندی زیادی به آن نشان نمیدهند.

پشت پرده التهابآفرینی در بازار ارز

خبر دیگر اینکه خبرگزاری ایرنا در گزارشی به پشت پرده بازار ارز پرداخته
و نوشته که برخی صرافها التهابآفرینی میکنند .در این گزارش آمده
اســت :برخی ناظران علت این وضعیت را خط و نشان رئیس کل جدید
بانــک مرکــزی در روز معارفه میدانند که وعده داد بســاط رانت ارزی را
جمع میکند .واقعیت اینکه فساد ناشی از رانت ارزی ،در سه ماه گذشته
بازار محصوالت پتروشیمی و فوالدی را چنان در بازار سرمایه آلوده کرده
بود که دالالن برای خرید به قصد صادرات این کاالها به صف میشدند؛
به نرخ ارز رســمی ( 4200تومانی) مواد پتروشیمی و فوالدی میخریدند
امــا با نرخ آزاد و غیررســمی در بازارهای همســایه میفروختند .اســامی
این صرافیها نزد ایرنا محفوظ اســت .پیگیریهای ایرنا نشــان میدهد،
 2صرافــی قدرتمنــد کــه یکــی از آنها بــه نهادهــای قدرت متصل اســت
(صرافــی وابســته بــه بانــک انصــار) و تاکنــون ارز اغلب پتروشــیمیها و
معدنیها را با رانت خود جذب کرده ،از احتمال آزادسازی نرخها در باز
ثانویه احساس خطر کردهاند.

هجوم اتباع ترکیه به شهرهای مرزی ایران

شــنیدیم کــه در پی افزایــش نــرخ ارز در ایران ،اتبــاع ترکیه از طریق ســه
دروازه مرزی سروـ اسندره ،رازی -کاپی کوی و گوربوالغ -بازرگان به ایران
ســفر کرده و اقدام بــه خرید مایحتاج و کاالهای مــورد نیاز خود میکنند.
به گزارش ایرنا ،هنوز آمار دقیقی از ســفر زمینی این اتباع به ایران اعالم
نشــده ولــی اصنــاف فعال در مــرز اعالم کردهانــد که حضور اتبــاع ترکیه
در شــهرهای مــرزی ایــران به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت .هم
اکنــون هــر لیــره ترکیه کــه خود شــاهد افــت  30درصدی ارزش در ســال
جــاری میالدی بــود ،با دو برابر افزایش نرخ ،به قیمــت  25هزار ریال در
شــهرهای مرزی ایران خرید و فروش میشود .به این طریق عمالً قدرت
خریــد اتبــاع ترکیــه در ایران به علت گران شــدن نرخ ارز ،طــی چهار ماه
اخیر دو برابر شده است.

سخنگویقوهقضائیه:پروندهشهرام
جزایری به دادسرای تهران احاله شد

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده
شــهرام جزایری گفت :پرونده این فرد به دادســرای تهران
اخـــــبار
احاله شده است و قرار است در تهران پیگیری شود.
بــه گــزارش میــزان ،حجتاالســام محســنی اژهای بــا بیان اینکــه این پرونــده از
جنبههای مختلف مثل اقدام به خروج از کشــور و چگونگی آن و همچنین بحث
پرداخت رشوه و افرادی که آنجا همراه وی بودهاند و هویت و ارتباط آنها با موضوع،
نیاز به بررسی دارد ،گفت« :با توجه به ماهیت موضوع و با توجه به سابقه قبلی این
فرد در مورد فرار و هم در مورد برخی از پروندهها که داشته است ،ضرورت داشت
این پرونده در تهران رسیدگی شود .لذا این درخواست مطرح شد و اکنون با احاله
این پرونده موافقت شــده است و ادامه رســیدگی در تهران خواهد بود ».محسنی
اژهای در ادامه تصریح کرد که متهم نیز همراه پروندهاش به تهران احاله میشود.
معاون اول دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه پروندههایی که درباره ارز یا احیاناً
خودرو در شهرســتانهای مختلف مطرح شده اســت نیز برای رسیدگی به تهران
ارســال شــده است ،درباره دستگیر شــدگان با اتهام اخالل در نظام اقتصادی و در
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از  29نفری که دستگیر شدهاند ،کسی از مسئوالن
فعلی یا قبلی یا افراد دانهدرشت در میان آنها هست یا خیر ،گفت« :این افرادی که
دستگیر شدهاند ،همان طور هم که قبالً گفته شد برخی از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت هستند و برخی از سازمان توسعه تجارت دستگیر شدهاند؛ اما اینکه تعبیر
میکنید به دانهدرشــتها ،این لفظ در قوه قضائیه نیســت؛ بلکه ما میگوییم که
هرکسی که جرمی مرتکب شود ،در هر ردهای که باشد و احیاناً در هر جایگاهی که
باشد اگر توجه اتهام به اوست باید تعقیب شود که این کار دارد صورت میگیرد».

محمدعلی انصاری:روشها و نگاههای گذشته
برای نسل جدید جوابگو نیست

مراســم معارفه غالمعلی اصغریان به عنوان معــاون فرهنگی و تبلیغات
حرم مطهر امام خمینی عصر دیروز در حرم امام برگزار شد.
به گزارش جماران ،حجتاالســام والمسلمین محمدعلی انصاری دراین
مراســم گفــت :فلســفه احــداث حــرم مطهر نشــأت گرفتــه از ضــرورت کار
فرهنگی در جامعه اســت .جواب روشــن ما برای تشــکیل آســتان و ساخت
حرم این اســت که ما رســالت تاریخی و فرهنگی داریم و به این کار متعهد
هســتیم و تا اینجــا که آمدیم چند گام بیشــتر برنداشــتهایم و هنوز گامهای
بلند دیگری باید برداشــته شــود .سرپرســت حرم مطهر امام خمینی تأکید
کــرد :احتــرام و تعظیــم یــاد ،نــام و نشــان امــام همــه در ّ
ظل یــک حرکت
فرهنگی اســت .چــرا که امــام در دوران ما احیاگر همه حقایق ناب بشــری،
انسانی ،اسالمی و توحیدی است .امام پرچم و نماد یک حقیقت جاودانه
اســت؛ امــام فریــاد نهفته همــه مظلومــان تاریخ اســت .وی انگیــزه ثانوی
احداث حرم امام خمینی را ایجاد بستر برای خدمت به مردم عنوان کرد و
افزود :طبیعی است که برای کار فرهنگی و خدمت به مردم ،آن هم به نام
امام و اســام ،ابزار خــودش را میطلبید .هیچکس در دنیــا نمیتواند ادعا
داشته باشد که کار فرهنگی را با دست خالی و بدون امکانات و بدون نقشه
راه میتواند انجام دهد.
وی اظهار داشــت :ما وقتی ســاخت حرم امام را شروع کردیم می دانستیم
رســالت ســنگینی به عهده داریم و برای کارهای فرهنگی بــزرگ باید ابزار،
امکانــات ،فضــا و شــرایط الزم را در اختیــار داشــته باشــیم .در عیــن حال و
بــه یاری خداونــد از توانی که بــرای کار تبلیغــی و دینی داشــتیم فروگذاری
نکردهایــم و بــا بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات کارســاز مرحــوم یادگار امام
که فهم و درک بســیار باالیی در مســائل فرهنگی داشــتند ،و پس از ایشــان
نیز پیروی از منویات آقای حاج ســید حســن خمینی ،کارهای بزرگی در این
مدت انجام شــده که نقطه اوج کارها مراســم سالگردها بوده است .مراسم
ســالگرد امام یک کار سخت ،ســنگین و طاقت فرساست؛ مجموعه ستادی
ما بسیاری از سختیها را به جان خریده و با فداکاری و ایثار مراسم سالگرد
امام را ،که نقطه قوت کار فرهنگی حرم اســت ،به شایســتگی انجام دادند.
سرپرســت حرم مطهر امام خمینی تأکید کرد :روشها و نگاههای گذشــته
برای نسل جدید جوابگو نیست.

