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 معاون سیاســی حزب نــدای ایرانیان، 
گفــت: به آقای رئیســی توصیــه می کنم 
از وزرایــی اســتفاده کنــد کــه در کنار 
تخصص، تعهد، کارآمــدی و دانش کافی، 
دغدغــه مردم داشــته باشــند، متعهد به 
 مردم باشــند و بــه حقوق اساســی مردم 

احترام بگذارند. 
ر  د شــیخ محمدی  محمدحســین 
گفت وگو بــا خبرنگار ایلنــا، در واکنش به 
پیروزی ســید ابراهیم رئیسی در انتخابات 
ریاســت جمهوری، ضمــن آرزوی توفیق 
برای وی بــه عنوان منتخب مــردِم ایران، 
گفت: امیدوارم با تشــکیل دولتی ملی و با 
اســتفاده از تمام توان کارشناسی نخبگان 
کشــور، فارغ از نگاه جناحی و سیاســی، 
شاهد حرکت به سمت کاهش دغدغه های 
اقتصادی و معیشتی مردم و کاهش فساد و 

بی عدالتی باشیم.
وی در خصــوص بحران هــای پیــش 
روی دولت ســیزدهم گفت: ورشکســتی  
صندوق های بازنشســتگی، نظــام بانکی، 
بیکاری جوانان و قشــر تحصیل کرده، آب 
و تغییــرات اقلیمــی، نابرابــری، تبعیض 
گســترده و فاصلــه شــدید طبقاتــی 
مهمتریــن چالش هایی انــد کــه اقتصاد، 
 سالمت و زندگی مردم ایران را درگیر خود 

کرده  است.
رئیس شــورای سیاســت گذاری حزب 
نــدای ایرانیان در ادامه خاطرنشــان کرد: 
گالیه ها و نقدهــای متعددی نســبت به 
عملکــرد دولت دوازدهم مطرح اســت که 
باید در فرصت مناســب به آسیب شناسی 
آن بپردازیم، یکی از اشــکاالت اساســی 
رئیــس دولــت دوازدهــم، حلقه بســیار 
بســته  مشــورتی و عدم توجه بــه نظرات 
کارشناسی دلسوزان کشــور بود. امیدوارم 

در دولت ســیزدهم به نظرات متخصصان، 
 دلســوزان و کارشناســان کشــور توجه 

کافی شود.
وی با اشاره به برخی ضرورت های کابینه 
ســیزدهم گفت: به آقای رئیســی توصیه 
می کنم از وزرایی استفاده کنند که در کنار 
تخصص، تعهد، کارآمــدی و دانش کافی، 
دغدغه مردم داشته باشند، متعهد به مردم 
باشــند و به حقوق اساســی مردم احترام 

بگذارند.
شــیخ محمدی اظهار داشت: امروز همه 
وظیفه  داریم دولِت منتخب را کمک کنیم. 
امیدوارم در دولت ســیزدهم بــا پیگیری 
و تالش حجت االســالم رئیســی گام های 
خوبی برای رفــع دغدغه هــای اقتصادی 
و معیشــتی مردم، فقرزدایی، پاسداشــت 
حقوق شــهروندی مردم، حاکمیت قانون، 
اجرای عدالــت اجتماعی، کاهش فســاد 
و بی عدالتــی و تقویت فضای کنشــگری 
 سیاســیـ  اجتماعــی در داخل کشــور 

برداشته شود. 
ما هم تا حد توان عملکرد دولت سیزدهم 
را با نگاه نقادانه رصــد خواهیم کرد و تالش 
می کنیم طرح ها، برنامه ها و پیشنهادهای 
خود را با هــدف تحقــق حکمرانی خوب 
 و ارتقــای کارآمــدی در اختیــار دولــت 

قرار دهیم.

یــک فعال سیاســی اصالح طلــب گفت: 
رئیس جمهور باید دســتاوردهای برجامی را 
پیگیری کند تا بتوانــد اقتصاد ایران را باز کند 
و اعتمــاد مردم را بــا تحقق وعده هــا دوباره 

بازسازی و بازتولید کند. 
محمــد جــوادی حصــار در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره این کــه رئیس جمهور 
آینده کشــور باید در قبال مسائل بین المللی 
مانند FATF که معیشــت مردم را گروگان 
گرفته است چگونه عمل کند، گفت: به نظر من 
رئیس جمهور ایران فارغ از نتیجه هر کسی که 
است، باید به تعهدات بین المللی ایران در حوزه 
برجام متعهد بماند و تالش کند تنش زدایی در 

منطقه قوت بگیرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: 
رئیس جمهور باید  دســتاوردهای برجامی را 
پیگیری کند تا بتواند اقتصاد ایران را باز کند و 
اعتماد مردم را با تحقق وعده ها دوباره بازسازی 
و بازتولید کنــد و در حد بضاعــت و امکان و 
اختیارات دولت، به شهرســتان ها و استان ها 

منتقل شود و تمرکززدایی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه مشارکت اقتصادی 
باید بخش خصوصی را فعال کنند و موانع بخش 
خصوصی را در تولید کم کنند؛ زیرا اگر ما بخش 
خصوصی فعال و پویایی داشــته باشــیم، بار 
مسائل اقتصادی کشور از دوش دولت برداشته 
می شود و به سمت مردم هدایت می شود و آنها 
خودشان هنگامی که مشارکت جدی در تولید 
و هزینه داشته باشند، در مصرف و بهینه سازی 
مصرف هم مشــارکت جدی خواهند داشت. 
جوادی حصار با بیان این که باید شــکاف بین 
دولت و ملت را کم کنیم، اظهار داشــت: آقای 
رئیس جمهــور باید بتواند این شــکاف را کم 
کند. می توان به آینده کشــور امید داشــت و 
انشااهلل با بکارگیری جوانان نخبه و متخصصان 
 ایرانی می توانیم رونق تولید و رونق اشــتغال 

را رقم بزنیم.

وی ادامــه داد: هیچ چیز دور از دســترس 
نیست، می توانیم مناسبات بین المللی را سامان 
بخشیم تا مسائل و مشکالت حل شود آن وقت 
سرمایه گذاری به سمت کشــور بازمی گردد 
و ســرمایه گذاران بین المللی به سمت ایران 
می آینــد. فکر می کنــم در اینصورت رشــد 
جدیدی آغاز و گشــایش های بین المللی آغاز 

خواهد شد.
این فعال سیاسی با بیان این که امیدواریم با 
امنیتی که در کشور شروع می شود شاهد رشد 
سرمایه گذاری اقتصادی و کاهش فقر در ابعاد 
اقتصادی و فرهنگی و سیاســی باشیم، عنوان 
کرد: دولت هر کسی باشد باید اتکاء به مردم و 
افزایش اعتماد به مردم را در اولویت کارش قرار 
دهد، من گمان می کنم مشکالت کشور یکی 
پس از دیگری مرتفع خواهد شد، امید به مردم 
و کشــور بازمی گردد و همه مشکالت هم حل 

خواهد شد.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه این 
روزها مردم نگران محدود شدن فضای مجازی 
هستند دولت آینده چه باید انجام شود تا این 
نگرانی مردم برطرف شود، گفت: فضای مجازی 
امروز در صنعت، علم، توسعه و تبادل اطالعات 
و حتی کسب و کار عمومی مردم مثل اکسیژن 
در ریه های  مردم می ماند که اگر از آنها بگیریم، 

دچار تنگی نفس می شوند.
این فعال سیاســی با بیان ایــن که فضای 
مجازی دیگر چیزی نیست که بتوانیم از مردم 
بگیریم، عنوان کرد: امروز فضای مجازی برای 
مردم مانند آب و برق می ماند، همانطور که آب 
و برق را قطع کنیم مردم فلج می شوند، فضای 
مجازی هم دقیقاً در ســاختار زندگی عمومی 
کشور به همین جایگاه رسیده است که شما اگر 
اینترنت را از مردم بگیرید و بخواهید مدیریت 
شده در اختیارشان قرار دهید مانند این است 
که آب را جیره بندی کنید این گونه نیســت 

صدای مردم درنیاید.

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی 
پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانستند 
و با تأکید بــر اینکه نه گالیه از دشــواری 
معیشت، نه مخالف خوانی ها با انگیزه دلسرد 
کردن مــردم و نــه عواملی ماننــد تهدید 
بیماری فراگیر و برخــی اختالل ها در آغاز 
ســاعات اخذ رأی نتوانســت بر عزم ملت 
فائــق بیاید، خطــاب به منتخبــان مردم 
در مســئولیت واالی ریاســت جمهوری 
یــا عضویــت شــوراها، گفتنــد: فرصت 
خدمتگزاری به کشــور و ملت را قدر بدانید 
 و انگیزه های خدائــی را همــواره مّد نظر 

داشته باشید.
به گزارش ایلنا،  متــن پیام رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سربلند ایران!
حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 
۲۸ خــرداد، صفحه ی درخشــان دیگری 
بــر افتخــارات شــما افــزود. در میانه ی 
عواملی که هریک به گونه ئی میتوانســت 
مشــارکت در انتخابــات را کم رنگ کند، 
مناظر چشــم نواِز اجتماعات شما در مراکز 
رأی گیری در سراســر کشــور، نشــانه ی 
 آشکاری از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده ی

 بیدار بود. 
پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران 
اســت که یک بار دیگر در برابــر تبلیغات 
رســانه های مزدور دشــمن و وسوســه ی 
خام اندیشــان و بدخواهان، قد برافراشت و 
حضور خود در قلب میدان سیاســی کشور 

را نشان داد. 
نه گالیه از دشــواری معیشــت طبقات 
ضعیف، نه دلتنگی از تهدید بیمارِی فراگیر، 
نــه مخالف خوانی هائــی که بــا انگیزه ی 
دلســرد کردن مردم از ماه هــا پیش آغاز 
شــده بود، و نه حتی برخــی اختالالت در 

جریان رأی گیری در ساعاتی از روِز انتخاب، 
هیچیک نتوانســت بر عزم ملت ایران فائق 
آیــد و انتخابــات مهم ریاســت جمهوری 
 و شــوراهای شــهر و روســتا را دچــار 

مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاک میسایم و 
خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت 
ایران عطا کرد و نظر رحمتــی که بر ایران 
و جمهوری اســالمی افکند، شکر بی پایان 

می گزارم. 
به ملت ایــران شــادباش میگویم و به 
حضــرات محترمی کــه با انتخــاب مردم 
به مســئولیت واالی ریاســت جمهوری یا 
عضویت شــوراها در سراســر کشور دست 
یافته اند، همراه با عــرض تبریک، قدردانی 
از ایــن ملــت باوفــا و پایبنــدی کامل به 
وظائفی را که در قانون برای آنان شــمرده 
شــده اســت، یادآوری میکنــم. فرصت 
خدمتگزاری به کشــور و ملت را قدر بدانید 
 و انگیزه های خدائــی را همــواره مّد نظر 

داشته باشید.
الزم میدانم از شــورای محترم نگهبان 
و وزارت کشــور و دســتگاههای حافــظ 
امنیت و سالمت و رســانه ی پرتالش ملی 
و نامزدهــای محترم و همه ی کســانی که 
 به نحوی به این آزمون بزرگ کمک کرده اند 

تشکر کنم.
بــه حضــرت ولی اهلل االعظــم ارواحنا 
فداه که صاحــب اصلی این کشــور و این 
نظام اســت ســالم عرض می کنم و درود 
میفرســتم، علو درجــات امــام عزیز که 
سلســله جنبان حرکت عظیــم ملت ایران 
بود و شــهیدان واالمقــام را کــه برترین 
 افتخــارات کشــورند، از خداونــد متعال 

مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۹ خرداد

گفتوگو گفتوگو خبر

معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان: 

  رئیسی از وزرایی استفاده کند که 
به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند 

جوادی حصار در گفت وگو با ایلنا: 

 دولت آینده دستاوردهای برجامی را 
حفظ کند

پیام رهبر انقالب خطاب به مردم؛

پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است

راه اندازی کمپین برای خرید تجهیزات اطفای حریق در جنگل ها

 در گرماگرم انتخابات،
زاگرس در آتش سوخت

چرتکه 3

شهرنوشت 6

واکنش بازارهای مهم به اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری

 لبخند بورس، 
سقوط آزاد سکه 

دیروز روز مهمی برای اقتصاد و سیاست 
ایران بود، با مشخص شدن نتیجه سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری، حاال اقتصاد ایران 
نیز خــود را مهیا می کند تا بــا وضعیت تازه 

روبرو شود. 
بازارهــای پولــی و مالی ایــران، اولین 
بازارهایــی بودنــد کــه بــه انتخابــات 
ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. رشد 
شــاخص بورس و ریزش قیمت طال و سکه و 
دالر در بازار از سوی بسیاری از تحلیلگران، 
لبخند بازارهــای پولی و مالی بــه انخابات 

سیزدهم ارزیابی شد. 

 قیمت دالر مدتی طوالنی است در محدود 
۲3 هزار تومان قرار دارد. هر چند بهای دالر 
در بازار آزاد به محــدوده ۲4 هزار تومان نیز 
در روزهای اخیر رسیده بود اما در اولین روز 
هفته در بازار آزاد نیز به کانال ۲3 هزار تومان 
وارد شد. در صرافی های بانکی نیز دالر به رغم 
تجربه نوسان کاهشی نتوانست کف سخت 
مقاومتی خود را بشــکند. این چنین بود که 
دالر در کانال ۲3 هزار تومــان باقی ماند و تا 
نیمه این کانال عقب نشــینی کرد. بسیاری 
از فعاالن بازار معتقدند بــا توجه به افزایش 

احتمال دستیابی به توافق در وین،...

 با اعالم نتایج نهایی شمارش آرا ازسوی وزیر کشور؛

سیدابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد
سياست 2


