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هشدار نسبت به تروریسم شیمیایی در غرب آسیا
وزی��ر دفاع گف��ت: این رژیم با توجه ب��ه در اختیار داش��تن انبوهی از ذخایر 
سالح های ممنوعه شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای، منجر به تهدید صلح و امنیت 

بین المللی شده است.
امیر سرتیپ امیر حاتمی با صدور پیامی به مناسبت پاسداشت قربانیان سردشت 

افزود: امروز سه دهه از جنایات جنگی و حمله ناجوانمردانه رژیم بعث عراق و حامیان 
بین المللی آن به ویژه ایاالت متحده که با در اختیار گذاشتن تسلیحات ممنوعه شیمیایی 

صحنه های فجیعی از کش��تار زنان، کودکان و غیرنظامی��ان به وجود آورده اند می گذرد که 
بخشی فراموش نشدنی در تاریخ مقاومت علیه استکبار و تجاوزات خارجی است.

وی تاکی��د کرد: تغیی��ر و انحراف رویکرد و اولویت های س��ازمان منع س��الح های 
شیمیایی از یک سازمان خلع سالحی به سمت سازمان امنیتی و سیاسی منجر به عدم 

استقالل عملکرد در برابر کشورهای غربی خواهد شد.  فارس

امنیت و اقتدار
بزرگترین وظیفه مسئوالن پاسخ به مردم است

مش��اور فرمانده کل قوا گفت: مس��ائل اقتصادی و اجتماعی کشور بدون حضور و 
مشارکت مردم قابل رفع نیست و بزرگترین وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است.

سردار حسین دهقان افزود: این مشارکت و حضور مردم است که به مسئولین 
قدرت می دهد. مسئولین نباید خود را برتر از افراد جامعه و مردم بدانند، در اصل 

هیچ فرقی بین یک مسئول و فرد عادی جامعه نیست. وی ادامه داد: هیچ مسئولی 
در هر مسندی که باشد بدون مشارکت و پشتوانه مردم نمی تواند مسائل و مشکالت 

جامعه را حل کند، در واقع مس��ائل اقتصادی و اجتماعی کش��ور بدون حضور و مشارکت 
مردم قابل حل نیست.

مشاور فرمانده کل قوا گفت: دشمن شناسی بدین معنی است که درک عمیق و واقع 
بینانه از دشمن داشته و از اهداف دشمنان شناخت داشته و در مقابل اقدامات آنان، اقدام 

عملی انجام دهیم. تنها با حرف نمی توان علیه اقدامات دشمن مقابله کرد.  ایسنا

دیدگاه
سپاه به هیچ وجه  در برابر مشکالت مردم بی تفاوت نیست

مس��ئول روابط عمومی کل سپاه گفت: سپاه به هیچ وجه نمی تواند در برابر این 
مسائل بی تفاوت رد شود چراکه دغدغه و مشکالت مردم برای سپاه پراهمیت است.

س��ردار رمضان ش��ریف افزود: ایجاد امنیت و رفاه ب��رای مردم وظیفه ذاتی 
سپاه است و بی شک داشتن این نعمت ما را در مقابل دشمنان قدرتمند خواهد 

کرد و دشمنان به این حقیقت می رسند که در مقابل نظام مقدس انقالب اسالمی 
ایران حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

وی ب��ا بیان اینکه مردم با س��پاه رابطه عمیق و ژرف دارند افزود: اقدامات س��ازنده 
س��پاه در طول چندین سال گذشته در مناطق محروم و حاشیه نشین کشور قابل توجه 
بوده و س��پاه به هیچ وجه نمی تواند در برابر این مسائل بی تفاوت رد شود چراکه دغدغه 
و مش��کالت مردم برای سپاه پراهمیت است.در حقیقت سپاه مردمی ترین نهاد است که 

در کنار مردم و برای مردم گام برمی دارد.  تسنیم

پاسداران

 مخاطب بایدها غیر از آقای روحانی
و هیات دولت کس دیگری نیست

مس��ئله ی بعدی که این هم جزو چیزهایی است 
که خیلی مهم است، مسئله ی اقتصاد کشور است، که 
دیگر حاال بحثهای زیادی در این زمینه کرده ایم؛ آقای 
رئیس جمهور هم در صحبتش��ان مفّصل پرداختند به 
مس��ئله ی اقتصاد و کارهای��ی که باید انج��ام بگیرد. 
البّته ایش��ان مواردی را ذکر کردند که »باید این کار 
بشود، باید این کار ]دیگر[ بشود«. مخاطب این بایدها 
کیس��ت؟ خود ایشان. یعنی ]مخاطب[ این بایدها غیر 
از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاری ش��ان در دولت 
دوازده��م، هیچ کس دیگر ]نیس��ت[؛ یعنی غالب این 
کارها، حاال بخش��ی  از آنها ممکن اس��ت به مجلس یا 
به قوّ ه ی قضائّیه یا به بعضی جاهای دیگر ارتباط پیدا 
کند، اّما عمده اش کارهای خود مسئولین دولتی است؛ 
این بایدها را خود اینها بایس��تی انج��ام بدهند؛ اینها 

واقعّیت است. مسئله ی اقتصاد خیلی مهم است.
در مس��ئله ی اقتصاد، یکی مسئله ی تولید داخلی 
است که خیلی مهم است! اینکه ایشان ذکر کردند در 
مورد سرمایه گذاری، درست است، ما هم ]قبول داریم[. 
.... ما امروز در روس��تاهایمان، در شهرهای کوچکمان، 
در مناطق گوناگونی از کش��ور، با مبالغ خیلی کمتری 
میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم. می بینید کسانی را؛ یک 
نفری آمده در تلویزیون -گزارش��ش را بنده همین طور 
گذرا دیدم- بیست نفر را مثاًل مشغول کار کرده با ابتکار 
خودش، با شوق و ذوق خودش در فالن بخش و فالن 
صنعت و همه ی سرمایه گذاری اش -از اّول تا آخر- صد 
میلیون نمیش��ود، اّما توانسته ذّره ذّره ذّره کار را پیش 
ببرد، بیست نفر را مثاًل آنجا مشغول کار کرده، ]آن هم[ 

کار تولیدی.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
22 خرداد 96

مخاطب شمایید

حذف پست تروریستی!
این ش��بکه  اجتماعی فیلم منتشر شده توسط 
وحید یامین پور با هش��تگ #هزار جالد هزار 
اش��رف درباره گروه��ک منافقین را ح��ذف کرد. این 
فیل��م که بی��ش از 13 ه��زار الیک و صده��ا کامنت 
گرفته و با اس��تقبال گس��ترده کاربران ایرانی مواجه 
شده بود، در پیج های شخصی شمار زیادی از کاربران 
فضا مجازی و ش��بکه های اجتماعی نیز بازنش��ر شده 
ب��ود. یامین پور ضمن تایید ای��ن خبر گفت: این فیلم 
صرف��ا روایتی از هزاران جنای��ات منافقین بود و هیچ 
صحنه خش��ونت آمیز و مغای��ر با قوانین ش��بکه های 
اجتماعی نداش��ت. البته من در ابتدای متن آن نوشته 
ب��ودم که کودکان و اش��خاص دارای بیماری از دیدن 
آن خ��ودداری کنند ب��ا این ح��ال در اقدامی عجیب 
فیلم این جنایت از صفحه ش��خصی من حذف ش��ده 
اس��ت."ایران ترابی" پرستار دوران دفاع مقدس در این 
کلیپ به جنای��ات منافقین در جریان عملیات مرصاد 

و شرط گذاری بر سر زنان حامله اشاره می کند.

راه اندازی #هزار جالد هزار اشرف
بسیاری از کاربران فضای مجازی در   
روزه��ای گذش��ته ب��ا راه انداخت��ن 
هش��تگ #هزار جالد هزار اشرف در صفحات شخصی 
خود به بازخوانی جنایات گروهک منافقین پرداختند.
در روزهای گذش��ته همزمان با ایام سالروز شورش 
مسلحانه س��ازمان مجاهدین خلق )گروهک منافقین( 
علیه ملت ای��ران در 30 خرداد 60 و انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی در 7 تیر، کاربران شبکه های اجتماعی 
ب��ا راه اندازی هش��تگ #هزار جالد هزار اش��رف برخی 

جنایات این سازمان در سال های اخیر را مرور کردند.
از جمله وقایعی که در هش��تگ #ه��زار جالد هزار 
اشرف در فضای مجازی مطرح بود، ماجرای شرط  گذاشتن 
اعضای گروهک منافقین در حمله به ش��هر اس��الم آباد 
همزمان با عملیات مرصاد بود. در این عملیات منافقین 
ب��ا ورود به داخل خاک ایران به بیمارس��تان اس��الم آباد 
غرب وارد ش��ده و با پاره کردن شکم زنان آبستن، بر سر 
اینکه کودک داخل رحم دختر اس��ت یا پسر شرط بندی 
می کردند! دس��ت داش��تن اعضای گروهک منافقین در 
نسل کشی کردها همزمان با انتفاضه شعبانیه مردم عراق 
در 1991، ترور 7 تیر و شهادت آیت اهلل بهشتی و 72 تن 
از مس��ئوالن نظام، اشاره به کشتار مردم کوچه و خیابان 
و بیش از 12 هزار ش��هید ترور توسط منافقین از جمله 

موضوعات داغ فضای مجازی در این هشتگ بود.

تکذیب حذف یارانه سه دهک  
محمدباقر نوبخت اعالم ک��رد: همانطور که در 
زمان بررس��ی الیحه بودجه97 در مجلس، نیز 
اعالم کردیم حذف یارانه 3 دهک  قابلیت اجرایی ندارد 
و حتی با وج��ود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها 
در س��ال 97 به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ 

برای مردم نگرانی ایجاد نکنید!

سیاست مجازی

آگهى مناقصه 97/12   يك مرحله اى                                

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در نظر دارد مورد مشروحه ذيل را  بر اساس قيمت مقطوع  واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكاران واجد شرايط 
و تعيين صالحيت شده واگذار نمايد.

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران تا بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  97/4/9   مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ  97/4/13
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز  شنبه مورخ 97/4/23

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 97/4/24
آخرين مهلت تحويل پاكت (الف) به صورت حضورى ساعت 14 روز شنبه مورخ  97/4/23  به آدرس ذيل مى باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند براى دريافت اطالعات بيشتر به نشانى قزوين،انتهاى بلوار نوروزيان، پشت صدا و سيما ، اداره كل راه و شهرسازى استان قزوين ، 
اداره پيمان و رسيدگى مراجعه و يا با شماره تلفن33659474 -028 تماس حاصل نمايند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز 1 تماس 021-4193
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه (www.setsdiran.ir) بخش» ثبت نام/پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر» موجود است.

1- انجام كليه اقدامات كارگزارى بر اساس برنامه اجرائى سال 97 با مبلغ برآورد  4/679/000/000 ريال  و مبلغ تضمين 233/950/000 ريال
نوبت اول : 97/4/9
نوبت دوم:97/4/10

اداره روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

وح��دت مل��ی را می فهمیم،  انشقاق نداش��تن در روزهایی دست بـه نقد
که فش��ار دشمنان زیاد ش��ده را می دانیم، اما نقد 
منصفان��ه و تلنگرهای طالیی به نیت اصالح را هم 
بارها دی��ده و نتیجه اش را ح��س کرده ایم. اگر به 
حجت االسالم حسن روحانی نقد می کنیم نه برای 
عقده گش��ایی اس��ت و نه ب��ه بازی گرفت��ن منافع 
عموم��ی به دلیل واه��ی پیروزی گزین��ه دیگر در 
انتخابات بعدی! دلمان می سوزد که می نویسیم آن 
هم بعد از صحبت هایی که امید داشتیم الهام بخش 
ش��عار  ک��ه  نمی ش��ود  باش��د.  وحدت آفری��ن  و 
وحدت آفرین��ی بدهیم و بع��د داد بزنیم که عده ای 
برای انتخاب��ات مجلس نیت کرده اند... نمی ش��ود 
فریاد مقاومت سر بدهیم و در عمل حتی در لباس 
پوشیدن خودمان هم رعایت نکنیم. نمی شود بدون 
یک ببخش��ید اشتباه شد همه اش��تباهاتمان را به 
گردن دیگ��ران بیاندازیم و بخواهیم ملت حرفمان 
را باور کند و رس��انه جز در مدحمان برای خدشه 
وارد نشدن به وحدتی که اینطور تعریفش کرده ایم 
ننویسد! جناب رئیس جمهوری عزیز، جناب رئیس 
ش��ورای امنیت ملی، جناب رئیس ش��ورای عالی 
فرهنگی... جناب دکتر حس��ن روحانی کاش یکبار 
دیگر سخنرانی خوتان را نگاه کنید و ببینید چطور 
62 بار از باید و نبایدهایی استفاده کردید که قطعا 
برای به دس��ت آوردن دل مل��ت الزم بود به چرا و 

چگونه تبدیل شود.
رئیس جمهوری، متن س��خنرانی هایتان  آقای 
برای کس��ی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک 
کشور است عالی اس��ت، برای کسی که قرار است 
تحلیل کند و راهکار نشان دهد، اما از رئیس دستگاه 
اجرایی کشور که حتی رهبری هم عنوان می کنند 
که مخاطب »بایدها« اس��ت بی رودروایسی افتضاح 
است. ناراحت نشوید می گوییم افتضاح است چون 
انتظار چنین ادبیاتی را از کس��ی که 5 سال است 
از ریاس��ت مرکز مطالعات استراتژیک خداحافظی 
ک��رده و رئیس جمهور ش��ده را نداریم. این توهین 
نیس��ت، توقع باالیی است که براس��اس شناختی 
که از ظرفیت های ش��ما )درست یا نادرست( وجود 
دارد، داریم. این یک التماس است برای تغییر لحن 
و تغیی��ر عمل ف��ردی که از ت��ه دل آرزو می کنیم 
موفق باشد چون موفقیت او موفقیت نظام، انقالب 
و کش��ور است و باعث س��ربلندیمان می شود. این 
دلخوری از حسن روحانی، انتقام جویی شخصی از 
او نیست این یک خواهش عاجزانه است برای بهبود 
عملکرد رئیس جمهوری که باید برای موفقیت 81 
میلیون ایرانی تالش کند. رئیس جمهوری با مدیران 
و مردم صحبت کرد اما صحبتی بدون ارائه راهکار 
عملی و صحبتی که نمی شود روی آن نام پاسخ به 

مطالبه عمومی گذاشت.
ما را قبول نداشته باشید، باورمان نکنید اما به 
خواهشی که در این متن وجود دارد توجه کنید، به 
درخواستی که برای بهبود شرایط برایتان نوشته ایم 
ب��دون در نظ��ر گرفتن اس��م نویس��نده و روزنامه 
منتشرکننده توجه کنید. یکبار هم از دریچه ای که 
ما می نویس��یم به معضالت نگاه کنید و یکبار روی 
صندلی ما بنشینید و ببینید که می ت�واند دلخوری 

و ناراحتی و تلنگرهایمان به حق باشد یا نه:

باید پاسخگو باشیم
سخنرانی روحانی با مدیران و مردم آغاز شد و 
راهکارهایی برای حال امروز کش��ور بیان، اما جناب 
رئیس جمه��وری در راس��تای راهکار دوم موس��وم 
به راه��کار مقاومت در برابر امری��کا اینطور تحلیل 
می کنن��د که: »ما باید در تاریخ ب��ه ملت، به مردم 
و به خدایمان پاس��خ بدهی��م، می توانیم این کار را 
بکنیم و در هر فضایی روبه روی هم بایستیم، یعنی 
ایس��تادن در برابر آمریکا با باالترین هزینه، وضع ما 
بدتر می شود، وحدت شکننده تر می شود، اقتصاد و 
فرهنگ بدتر می ش��ود« اما جناب رئیس جمهوری 
محترم نگفتند که مسیر پاسخگویی به افکار عمومی 
و ایجاد وح��دت بین تفکرهای متفاوت چیس��ت؟ 
کاش روحانی برای راهکاری مثال می گفت که حاضر 
اس��ت انتقادها و راهکارهای متفاوت را از منتقدان 
در جلس��ات خصوص��ی بگیرد که ای��ن انتقادها به 

روزنامه ها و صحنه های عمومی کشیده نشود.

باید هزینه پرداخت کنیم
در ادام��ه صحبت های رئیس جمه��ور تصریح 
کرد: »هزینه باید پرداخت کنیم اما کمترین هزینه 
توقعات را کاهش می دهیم.« جناب روحانی کاش 
می گفتید اشتباه محاسباتی داشتید که آب خوردن 
مل��ت را هم منوط به امضای برجام می دانس��تید، 
کاش می گفتید مذاکره با کدخدا اشتباه محاسباتی 
ب��ود و اینه��ا را می گویید ت��ا هزینه هایی که برای 
مقاومت مقابل امری��کا پرداخت می کنید همانطور 
که گفتید کم باش��د. انتظار داشتیم که راهکارهای 

پرداخت هزینه کم ارائه کنید. 

باید نشان دهیم
روحانی در ادامه صحبت های خود تأکید کرد: 
»واقعیت امروز ایران را مدنظر قرار می دهیم، همه 
همکاری می کنیم، امروز دولت و نماینده ملت یعنی 
رئیس جمهور دست همه را می بوسد، در برابر تمام 
مردم و جناح ها و حتی کسانی که بدترین توهین ها 
را به من کردند، دس��ت آنها را هم می بوسم، امروز 
روز ب��ه اهتزاز درآوردن پرچم عزت و عظمت ملت 
ایران اس��ت، ما باید به دنیا نش��ان دهیم سختی و 
مش��کالت را تحم��ل می کنیم و اس��تقالل مان را 
معامله نمی کنی��م، آزادی مان را معامله نمی کنیم، 
اس��المیت نظام را معامله نمی کنیم، اما سختی را 
تحمل می کنیم، با هم در کنار هم.« کاش نمونه ای 
از این دست منتقدان را بوسیدن را در عمل نشان 
می دادید. کاش متوجه بودید که همه چیز در عمل 
سنجیده می شود نه در حرف. کاش راهکاری برای 

نشان دادن تحمل سختی به دنیا ارائه می دادید.

باید مین زیرپای خودش را ببیند!
وی اضافه کرد: »من امروز می گویم که دولت 
در خط اول این مبارزه است، آن کسی که در خط 
اول اس��ت، باید زیر پای خودش مین را هم ببیند، 
نه آتش توپخانه و هواپیما ، بلکه باید آتش تفنگ و 
تیر مس��تقیم را هم باید ببیند چون در خط مقدم 
اس��ت، این همانی است که پیغمبر هم گفته است 

در خط مقدم بودن از شب قدر هم باالتر است؛ ما 
به عنوان خط مقدم و همه نظام و همه مس��ئوالن 
در کنار هم می گوییم که روز س��خت اس��ت، من 
می گویم که از 18 اردیبهش��ت هر روز و ش��ب ما 
یوم و لیله القدر اس��ت.« ما می خواهیم بشنویم که 
دولت چطور در خط مقدم اس��ت وقتی در همین 
م��اه رمضان به بند »و« تبص��ره 20 برای افطاری 
ندادن توجه نکرده اس��ت! کاش مصداق هایی برای 
در خط مقدم بودن شما در مبارزه برای ملت بیان 

می کردید و راهکار ادامه مسیر را نیز می گفتید.
رئیس جمهور گف��ت: »من به عن��وان یک فرد 
می گویم که تا پای ج��ان و آبرو و حیثیت با افتخار 
می ایس��تیم هیچ ترس و هراسی نداریم، اما شرطش 
این اس��ت که ما دولتی ها اول باید فش��ار را تحمل 
کنی��م، اگر می خواهی��م که بگوییم روز س��ختی و 
فش��ار اس��ت، اما برای دیگران است، حتما شکست 
می خوریم« جناب رئیس جمهور چطور فشار را شما و 
دولتتان تحمل می کنید وقتی در هیات دولت تصویب 
می کنید ک��ه عده ای خاص حقوقی باالتر از س��قف 
تعیین شده قانونی بگیرند؟! آقای رئیس جمهوری که 
معتقدید باید فشارها را اول شما تحمل کنید؛ لطفا 
فیش حقوقی خودتان و هیات دولت را با کارگری که 
حداقل حقوق را می گیرد مقایسه کنید! لطفا بگویید 

چطور قرار است در صف اول تحمل فشار باشید!

به کارشناسان جدید فکر کنیم!
روحانی تصریح کرد: »اگر تا امروز ما 8 ساعت 
کار می کردی��م و ف��ردا هم همان 8 س��اعت را به 
همان س��بک کار کنیم، موفق نمی شویم، شرایط 
ما امروز متفاوت اس��ت و باید به فکر کارشناس��ان 

جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم.«
رئیس جمه��ور عزیز اگر قرار اس��ت بیش از 8 

س��اعت کار کنید و از خودتان ش��روع کنین چرا 
تا االن چنین کارکردی از دولت مش��اهده نش��ده 
اس��ت؟ چرا تاکن��ون این موضوع را عملی نش��ان 
نداده اید؟! باید به فکر مش��اوران جدید باش��ید؟! 
خب چرا با رفتار عملی و با انتصاب جدید این باید 

را به انجام شد تغییر ندادید؟!
خ��الل  در  رئیس جمه��ور  نی��ز  ادام��ه  در 
صحبت هایی که با مدیران و مردم داش��ت، تأکید 
ک��رد: »هم��ه مدیران دول��ت از مدیران ارش��د تا 
معاونی��ن و مدیران کل باید در عمل نش��ان دهند 
که ش��رایط امروز با ش��رایط دیروز فرق دارد. اگر 
الزم اس��ت صرفه جویی ش��ود بای��د اول از دولت 
ش��روع شود. از سازمان های برنامه و بودجه و امور 
اداری و اس��تخدامی می خواه��م که با مس��ئولیت 
م��ن، برنامه های جدی��دی ب��رای صرفه جویی در 
هزینه ها تدوین کنند.« خب در این پنج س��ال چه 
می کردید؟! برای صرفه  جویی چه راهکاری دارید؟! 
مجددا چه زمانی از ش��ما بپرس��یم که بایدهایتان 

چقدر عملی شده است؟!
روحان��ی می گوید: »مردم نی��ز باید بدانند که 
م��ا چه کاری انجام می دهی��م و باید خدمات را به 
مردم توضیح دهیم.« اما وقت مطالبه گری مردم به 
میانش��ان نمی رود اما برای سوال پرسیدن به همه 
رسانه ها وقت نمی دهد اما به مردم مطالبه گر، انگ 
اجییر شده جناح مقابل را می زند. کاش او حداقل 
بدون پرسش مردم به همه وعده هایی که از ابتدای 
س��ال 92 داده و میزان پیشرفتش��ان اش��اره کند، 
وعده هایی به جز رفتن بانوان به ورزشگاه و رونمایی 

از حقوق شهروندی که در حد رونمایی ماند!!
روحان��ی در ادامه با تأکید بر اینکه باید در این 
مقطع حساس حداقل در 4 بخش اشتغال، مبارزه 
ب��ا فقر، تنظیم بازار و تولی��د، برنامه های ویژه ای را 
تدوین و ارایه کنیم، گفت: »اگر این 4 بخش اصالح 
و درست ش��ود، موفق خواهیم شد.« اما نمی گوید 
برای همی��ن 4 بخش که در اختی��ار هیات دولت 
اس��ت در 5 سال گذشته چه کرده و برای سه سال 

باقی مانده چه برنامه هایی دارد.

هیات دولتی که به روحانی پاسخ ندهند...
اما روحانی دو نکته دیگر را نیز یاد آور ش��د اول 
اینکه: »وزیر صنعت ، معدن و تجارت باید صریحا به 
مردم بگوید که چه اقالم و جنس هایی به کش��ور به 
وفور وارد می ش��ود و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و 
اگ��ر این اقدام نیاز به ارز دارد ما تحت هر ش��رایطی 
آن را تأمی��ن خواهیم کرد.« و نکته دوم اینکه» بانک 
مرکزی موظف اس��ت به مردم توضیح دهد که برای 
چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده 
اس��ت.« خب جناب روحانی اگر اعضای هیات دولت 
ش��ما به شما پاس��خ نداده  اند که چطور انتظار دارید 
به مردم پاس��خ دهند، اگر به ش��ما پاسخ داده اند که 
خودتان اینها آمارها را اعالم کنید و اگر پاسخ ندادند و 
شما همچنان آنها را بر صندلیشان حفظ کردید که ...

نگاهی پرسشگرانه!
اما چند باید دیگری که در سخنرانی روحانی 

با مردم عنوان شد از این قرار است:
 باید با تالش و توان بیش��تر مشکل اشتغال 

و بیکاری در جامعه را حل کنیم.
 باید از هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی 
ب��رای 6 ماه و یکس��ال گذش��ت کنیم و اش��تغال 
روستایی را با سبک جدید و در نظر گرفتن شرایط 

ساماندهی کنیم.
 باید در هر زمینه ای برای رفع مشکل اشتغال 

در کشور، تالش کنیم.
 بای��د وزارتخانه ها و دس��تگاه های دولتی، 
س��هام خود را در بورس فعال کرده تا کارخانه ها و 

بنگاه های سودده آنان در اختیار مردم قرار گیرد.
 باید تولید را رونق داده و در آن تحرک ایجاد 

کنیم.
 باید از باال بردن مطالبات مردم جلوگیری کنیم.

 بای��د توقع��ات را پایی��ن  آورده و تولید را 
افزایش دهیم.

 باید به تولید داخلی کمک کنیم.
 نباید اجازه دهیم افرادی که درآمدشان کم 

است،  دچار مشکل شوند.
 باید از اقشاری که در فشار هستند، حمایت 

کنیم.
 بای��د ت��الش کنی��م ت��ا قیمت گذاری ها با 

مرکزیت انجام شود.
 باید امور ش��رکت های دولتی مورد بررسی 

قرار گرفته و اجازه ندهیم مردم در فشار باشند.
 بخ��ش خصوصی باید به کمک دولت بیاید 
ت��ا با راه  حل ه��ای جدید نیازمندی های کش��ور و 

مردم را تأمین کنیم.
 باید به فکر حمایت از یکدیگر باشیم.

 اگ��ر در دس��تگاهی نس��بت به س��ه ماهه 
پارسال مصرف بیشتری اتفاق افتاد، باید با مسئول 

مربوطه برخورد شود.
 باید خدمات را تس��هیل و ارزان تر کنیم و 

اگر بناست قیمتی در خدمات باالتر برود.
 نباید اجازه دهیم این افزایش قیمت بیشتر 

از نرخ تورم باشد.
 دستگاه های دولتی باید نسبت به برنامه ها و 
خدمات خود با مردم صحبت کنند و از آنها مشورت 
بخواهند، اما نباید به دنبال حاشیه ها و پاسخگویی 

به برخی رفتارها در فضای مجازی باشیم.
جناب روحان��ی بفرمایید برای ای��ن بایدها در 
5 س��ال گذش��ته چه کردید و در سه سال آتی چه 
برنامه ای دارید، اینها آن چیزی است که افکار عمومی 
انتظار داشت از شما بشنود. این سواالت پاسخ داده 
نش��ده همان دلیلی است که ما می گوییم کاش این 
س��خنرانی را از رئیس مرکز مطالعات اس��تراتژیک 

می خوانیدم نه عالی ترین رئیس اجرایی کشور.
با شنیدن صحبت های رئیس جمهوری  گاهی 
آرزو می کنیم که کاش او در همان خیابان نیاوران، 
جایی که دفتر مرکز مطالعات استراتژیک قرار دارد 
می ماند تا به تحلیل تئوری مشکالت بپردازد چون 
در این کار خبره اس��ت و اجازه می داد فرد دیگری 
که مس��لط به کار عملیاتی اس��ت س��مت ریاست 
جمهوری را پذیرفته و به رفع عملیاتی مش��کالت 
بپ��ردازد. کاش روحانی که از عزم جدی برخورد با 
معضالت و وحدت مل��ی صحبت می  کند، عملش 
را همراس��تا با این س��خنان و همراس��تا با جایگاه 
عملیاتی اش کن��د تا در آینده بتوانیم خوش��حال 
باشیم که رئیس جمهوری عملیاتی و جهادی داریم 
ک��ه به جز تبحر در یافتن مش��کالت و معضالت و 
خالء ه��ای موجود راه حل برون رف��ت از آنها را نیز 
بلد بوده و در عمل نشان می دهد که توانایی انجام 
کارهای بزرگ و ایجاد آرامش برای مردم را دارد.

مخاطب 62 باید روحانی کیست؟!

کاشدرنیاورانمیماندید
باید و نباید به جای چرا و چگونه


