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اگر جای آقای رئیسی بودم!
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم ،صبح
دیروز در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و رهبر
معظم انقالب اسالمی با تنفیذ رأی ملت ،حجت االسالم
سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران
منصوب کردند.
رهبر انقالب در این حکم صفات و عباراتی را در توصیف
آقای رئیسی با عنوان شخصیتی «مردمی»« ،پرهیزکار» و
دارای سوابقدرخشان مدیریت به کار بردند که مسئولیت
ایشان را برای تصدی ریاست جمهوری و حل مشکالت
مردم و کشور دو چندان می کند .بدیهی است همان
گونه که رهبر انقالب در این مراسم تصریح کردند ،برخی
مشکالت از جمله مشکالت اقتصادی زمان بر و نیازمند
حرکت براساس برنامه کلی است ،اما به عنوان یک ناظر
رسانه ای اگر خودم را جای آقای رئیسی قرار بدهم نکاتی
به ذهن می رسد:
* یک تیم منسجم اقتصادی با فرمانده ای مجرب
انتخاب می کردم ،چرا که تجربه گذشته چه در دولت
آقای روحانی و چه دولت های قبلی نشان داده است که
یکی از جدی ترین مسائلی که باعث هدر رفتن تالش ها
و گاه خنثی کردن یکدیگر می شود ،نبود انسجام در تیم
اقتصادی و نبود فرمانده ای مجرب بر راس این تیم است.
* همه اعضای تیم اقتصادی را از بین کسانی انتخاب می
کردمکهحداقلادارهیکشرکتخصوصی ۵۰نفرهرابرای
پنجسالدررزومهخودداشتهباشند.
*وعــده هــای زیــاد نمی دادم و بــرای حل دو موضوع
اساسی همچون حذف یارانه های پنهان و اصالح نظام

روزنامه خراسان پنج شنبه
منتشر نمی شود
شماره بعدی روزنــامــه خــراســان ،شنبه  16مــرداد
منتشر می شــود .به اطــاع مخاطبان گرامی می
رســانــد ،بــا توجه بــه کمبود بــرق و تصویب هیئت
وزیــران در خصوص تعطیلی ادارات و سازمان ها و
همچنین مالحظات اقتصادی ،روزنامه خراسان در
روز پنج شنبه ،چهاردهم مرداد منتشر نخواهد شد.
مشترکان محترم مستحضر باشند به تعداد روزهای
تعطیلی به اشتراک آن ها اضافه می شود .

مالیاتی و یکی دو موضوع کوتاه مدت و زود بازده همچون
واکسیناسیون کرونایی و اصالح سیستم توزیع و تهیه
کاالهای اساسی از طریق کاال برگ الکترونیک تمرکز
می کردم.
* بر بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور با پذیرش
هزینه های شفافیت و روا داری تمرکز می کردم ،چرا که
اکنون به واسطه تمرکز و سرمایه گذاری جدی رسانه های
خارج نشین و برخی عملکردهای نادرست و سلیقه های
عجیب داخلی مرجعیت رسانه ای در حال انتقال به خارج
از کشور است .بماند که مزایای شفافیت داخلی بسیار
فراتر از این موضوع است و حتی اصلی ترین پروژه آقای
رئیسی که در دوره رقابت های انتخاباتی هم بسیار بر آن
تاکید می کرد یعنی مبارزه با فساد را به طور جدی تحت
تاثیر مثبت قرار خواهد داد.
* برای مبارزه سازمان دهی شده و هماهنگ با فساد،
قرارگاهی مشترک با مجلس و قوه قضاییه تشکیل می
دادم.
*گسل های اجتماعی را ترمیم می کردم .گسل هایی
مانند افزایش شکاف طبقاتی که متاسفانه هم اکنون
در برخی موارد در حال سر باز کردن و عمیق تر شدن
نیز هست.
* از طرح های پوپولیستی دوری می کردم ،چرا که ورود
به این عرصه عمال مدیر یا مدیران را وارد دوری از تسلسل
خواهد کرد که نتیجه ای جز از دست رفتن زمان و منابع
در پای اهداف وکارهای کوتاه مدت نخواهد داشت.
*قطعا به هرگونه قول و وعده طرف های غربی بی اعتماد
بودم و تمرکز خود را بر ظرفیت ها ،توانمندی ها و توانایی
های داخلی قرار می دادم .هرچند برای رفع تحریم ها از
راه های مختلف و حتی از راه مذاکره هم تالش می کردم .
*برای نهادینه شدن آرما نها و ارزش های اصیل انقالب
در جامعه که متاسفانه در طول سال های اخیر توسط
برخی با تفسیر به رای ها و عملکردهای نادرست دچار
خدشه شده است ،اهتمام جدی به خرج می دادم.
* طبقات محروم و مستضعف را از حمایت های نقدی
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مستقیم بهر همند مــی ک ــردم .در هــر برنامه اصــاح
اقتصادی اعم از حرکت به سمت تغییر در نظام پرداخت
یــارانــه هــا ،حــذف یــارانــه پنهان ،واقعی کــردن قیمت
انرژی ،اصالح مالیات ها و ...ممکن است فشارهایی
بر قشرهای پایین جامعه بیاید بنابراین نگاه ویژه به آن
ها و پرداخت نقدی و مستقیم به این اقشار از ضروریات
هرگونه اصالح و جراحی اقتصادی است که این روزها
انجام آن از بدیهیات اقتصاد ایران است .
*ارز ۴۲۰۰هزارتومانیرابالحاظکردناقداماتحمایتی
برایقشرهاینیازمندحذفمیکردموبهرانتوفاجعهاین
ارزپایانمیدادم.تصمیمیکهبهتجربهنشاندادهعوارض
و عواقب بسیار ناگواری داشته و رانت های عظیمی را پدید
آورده است.
* بر ترمیم اعتماد عمومی در بین آحــاد مــردم تمرکز
میکردم .چرا که بدون تعارف سرمایه اجتماعی کشور
در طول سال های گذشته به واسطه برخی عملکردها
و تصمیم های ناصواب و گاه سوال برانگیز دچار ضربات
جدی شده است.
* خود را اسیر قبیله گرایی احزاب سیاسی نمی کردم،
اما تالش می کردم ،احزاب واقعی و مردمی را نهادینه
کنم ،چرا که یکی از راه های خروج از پوپولیسم را حضور
و فعالیت احزاب واقعی می دانم که پاسخ گوی شعار های
خود باشند.
*به جز الیه محدودی از مسئوالن تا حد وزیر و استانداران
در الیه های دیگر مدیریتی بر گزینش نخبگان صاحب
تجربه ،جسور وفارغ از گرایش سیاسی تمرکز می کردم.
*می دانستم که در عصر جامعه اطالعاتی سانسور و
سکوت و تاخیر در اطالع رسانی معنایی ندارد و در فرایند
اطالع رسانی آنی که در آن روایت اول نقش اصلی را بازی
می کند و دست پیش را در اختیار دارد ،بر حمایت از
رسانه های توانمند و حرفه ای اهتمام می کردم.
این فهرست قطعا می تواند طوالنی تر شود و بدیهی
است نکات دیگری را نیز می توان به این خواسته ها و
پیشنهادها افزود.

ترکیب هیئت رئیسه شورا و سرپرست شهرداری مشهد مشخص شد
منتخبانششمیندورهشورایشهرمشهدترکیبهیئترئیسهوکمیسیونهایمختلفشورارامشخصورضاخواجهنایینی
معاون مالی پشتیبانی شهرداری مشهد را تا زمان انتخاب شهردار بهعنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند .به گزارش
فارس،حسنموحدیانبهعنوانرئیسشورا،فاطمهسلیمیمنشیاولومجیدطهوریانمنشیدومشدند.حسینحسامی
مسئولیتخزانهداریوریاستکمیسیونبرنامهوبودجهرابرعهدهگرفت.موسیالرضاحاجیبگلونیزبهعنوانسخنگویشورا
انتخابشد.همچنینحمیدضمیریرئیسکمیسیونمعماریوشهرسازی،مجیددبیریانرئیسکمیسیوناقتصادی،حسن
منصوریانرئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعی،ایمانفرهمندیرئیسکمیسیونعمرانوحملونقل،هاشمدایمیرئیس
کمیسیونحقوقیونظارت،مجیدطهوریانعسکریرئیسکمیسیونتوسعهوعمرانتوسوابراهیمعلیزادهرئیسکمیسیون
حاشیهشهر،حسینکریمدادیسکانداردوکمیسیونخدماتشهریومحیطزیستوکمیسیونایثارگرانشدوموسیالرضا
حاجیبگلووفاطمهسلیمیبهعنواننمایندگانشورایشهرمشهددرشورایشهرستانمشخصشدند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• جناب آقــای روحانی زندگی این دنیا خیلی کوتاهه و
باالخره زمستان می ره و روسیاهی به زغال می مونه .با این
کارهایی که شما با بورس و ارزش پول ملی کردید و حقوق
مردم را پایمال کردید ،فکر می کنید با یک معذرت خواهی
ساده مشکل حله؟ خیر ما شما را واگذار می کنیم به خدا و
اون دنیا هم باید جواب پس بدید و این رو بدونید که قطعا
آخرتی هم وجود داره.
•• فیلتر کردن شبکه های اجتماعی دردی را دوا نمی کند.
اگر بتوانید بر قلب های مردم حکومت کنید ،خواهید دید که
نیازی به فیلتر کردن نیست.
••کلیه مغازه ها باز و شلوغ است آن وقت شما پارک ها را که
فضای باز است ،تعطیل میکنید؟ واقعا که...
••تنها دستاوردی که باید در کارنامه سلطانی فر وزیر ورزش
نوشت قهرمانی پرسپولیس در پنج دوره لیگ برتر است که
امیدوارم با رفتن ایشان ادامه داشته باشد.
••آقــای روحانی ،به خاطر این همه تدبیر و تالش و امید
متشکریم و آثار آن را به شدت در سفره کوچک شده مان
احساس می کنیم .لطفا هرگز دوباره برنگرد!
•• اگههمیناستقاللقهرمانشدهبودهمکریمیخوندین،
هم روزنامه تون کری رو توجیه می کرد که تیم قهرمان شده
کری می خونه .حاال برای پرسپولیس عیب داره.
••باالخره روحانی هم رفت .ببینیم از فردا چه جوری انتقاد
می کنید!
•• شاید باورش برای شما سخت باشد ولی دو ماه با باال رفتن
کرایه خانه ام از  600هزار به  900هزار تومان و با منت
صاحبخانه ام حقوقم با شرط و شروط به روزی صد هزار،
آن هم روزمــزد باال رفت و این برای من یعنی یک معادله
وحشتناک و یک فاجعه اقتصادی!
••آقای روحانی چرا همون روزهای انتخاباتی نگفتی که
گران شدن کاالها در دست دولت نیست؟ مگه قانون جنگله
در این مملکت که هر کسی هر کاالیی رو که دوست داره
گران کنه و حاال که دوران ...تموم شده زبون باز کردی که
گرانی دست دولت نیست!
•• درست است که نباید به غرب اعتماد کرد ،به شرق هم
نباید اعتماد کرد .باید با دنیا تعامل داشت چون به نفع مردم
است .االن در زمینه آب و برق فناوری های جدید آمده و اگر
بخواهیم از ظرفیت موجود استفاده کنیم قطعا ضرر و زیان
خواهیم کرد.
••شنیدم جنگل های ترکیه در حال سوختن است و هنوز
آتش مهار نشده .مدیران و مسئوالن ایرانی نمی خواهند

پیامك2000999 :

این آتش سوزی ها را مهار کنند؟ چون همه شون تخصص
دارند تو این زمینه ها ...همه دنیا از ما همفکری می گیرند.
•• روحانی گفت از فردا می خوام کار علمی و فرهنگی کنم.
باید تسلیت بگیم به جامعه علمی و فرهنگی کشور!
••من خودم پرسپولیسی هستم ،توضیحی که درباره چاپ
خبر قهرمانی پرسپولیس نوشته بودید کامال منطقی بود.
دوستانی که اتهام زدند قصد ندارند دلجویی کنند؟
••این میزان بیتدبیری در مدیریت کرونا در ایران نمیتونه
تصادفی باشه .فکر کنم یکی از آقازادهها  50میلیون آدم
وارد کرده ،دارن این جوری مردم رو می کشن که بعد مردم
جدید بریزن تو بازار!
••آقای وزیر کشور حداقل از فرمانده نیروی انتظامی سوال
کنید که این اتباع افغانستان از کجا و چگونه وارد ایران و
مشهد می شوند؟
•• این که می گفتند آخر هفته روحانی رفته دقیقا مال همین
االن است.
••خراسان عزیز ،اینترنت محدود می شود تا دیگر کسی
نتواند از نواختن سیلی به گوش سرباز راهور فیلم برداری
و اطالع رسانی کند!
•• روی صحبتم با نانوایان عزیز است .به وجدان خودتان
رجوع کنید .آیا درست است نانی که همین تازگی هم گران
شد ،توی این وضعیت گرانی و کرونا و تورم نصفش خمیره،
نصفش سوخته؟ خیلی ها هستند که خریدن همین نان هم
براشون سخته .لطفا حاال که نظارتی از طرف دولت نیست
خودتون مردانگی به خرج بدید و نان با کیفیت به دست
مردم برسونید.
••من از کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی هستم.
متاسفانه دراین شرایط بحرانی کرونا دورکــاری حذف شده
است و ما مجبور هستیم دراین پیک پنجم هر روز در محل کار
حضورپیداکنیم.ضمناینکهتعداداربابرجوعهادراینپیک
خیلیکمتراستومامیتوانیمبهصورتدورکاریارائهخدمت
کنیم .لطفا در این باره اطالع رسانی کنید چرا که هر روز شاهد
افزایش ابتالی همکاران مان هستیم.
••در کشور ما فاصله انتخاب رئیس جمهور تا انتقال قدرت
خیلی زیاد است .به ویژه درباره انتقال قدرت دولت های نا
کارامد این زمان نباید زیاد باشد.
•• به نظرم تخریب گسترده سینماها ،تئاترها و اماکن
فرهنگی قدیمی دیگر در سراسر ایران و تغییر کاربری و
فرسودگی آنان نمی تواند اتفاقی باشد و برنامه ریزی شده و
سازمان یافته است.

