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الزامات کار و کار و کار
آقای رئیسی در جلسه اخیر هیئت دولت ،خطاب
به وزیــران و مدیران ارشــد دولتی تاکید کرد:
«آقایان چون بعضی از همکاران و معاونان خود
را انتخاب کرده اند ،خاطرشان جمع شده است
وبا توجه به فضای اربعینی هوس سفر اربعین
کردهاند .خاطرتان اما نباید جمع شود که چون
معاون تعیین کرده اید ،سریع عزم سفر به کربال
کنید ،ما مخلص کربال و کربالیی ها هستیم اما
من وشما ماموریت جدی مان االن کار و کار و کار
است».تاکیدی دلنشین که در واقع نیاز امروز
کشور است.این رویکرد رئیس جمهور آن هم
در ایام اربعین که طی سال های اخیر در سطح
کالن مدیریتی در مدتی هر چند کوتاه کشور را
نیمه تعطیل می کردند ،نشان از تالش مضاعف

آقای رئیسی برای جبران عقب افتادگی هاست.
این بین با توجه به تاکیدات رهبر انقالب در
اولین جلسه با کابینه سیزدهم به نظر می رسد بر
این تاکید «کار و کار و کار» می توان سه پیشوند
اضافه کرد.
 - 1کــار عقالنی و تخصصی  -2کــار جهادی
 -3کار علیه فساد.
واقعیت این است که امروز کشور بیش از هر چیز
به کارآمدی نیاز دارد .کارآمدی که تلفیقی از کار
مضاعف جهادی همراه با عقالنیت و تخصص
گرایی و ضدیت با فساد و رانت است .چه آن که
تجربیات گذشته نشان داده کار بدون توجه به
قیود ذکر شده در مقاطعی فرصت سوزی های
تاریخی کــرده که شاید کشور دیگرتاب آوری
تکرار خطاهای از آن دست را نداشته باشد.
مثال در گذشته تجربه هایی مانند مسکن مهر
در دولت نهم و دهم را داشتیم که اگر چه کلیت
آن کاری بزرگ بود اما برخی محاسبات غلط
غیرتخصصی و غیرعقالنی در بخش هایی از
این طرح عمال تمام یا بخش مهمی از زحمات
مربوط به این پروژه را زیر سوال برد یا طرح تحول
سالمت در دولت یازدهم و دوازدهــم که عمال
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باعث دسترسی بسیاری از افراد به درمان رایگان
و ارزان شد اما با توجه به در نظر نگرفتن برخی
محاسبات تخصصی عمال به یکی از معضالت
فعلی نظام بهداشت و درمان کشور بدل شده
وحجم قابل توجه سرمایه کشور را بلعیده است،
به گونه ای که منابع عظیمی از نقدینگی به جای
آن که در راستای رشد پایدار کشور هزینه شود،
در پروژ ههای عام پسند و زود اثر و کم عمق در
سرنوشت کشور هزینه شد .یا همان طور که در
مقاطعی کار به دور از فساد و رانــت ،صدمات
جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور زد ،همچون
اجرای ناقص و فسادزای سیاست موثر و بزرگ
اصــل  ۴۴و خصوصی ســازی که عمال تبدیل
بــه یــک فرصت ســوزی بــزرگ تاریخی شــد که
مثالهایی همچون هفت تپه ،هپکو ،آذرآب و...
نمونه هایی از آن است.خالصه آن که امروز کشور
نیازمند کاری است که نتیجه آن کارآمدی باشد؛
کارآمدی که عقالنیت ،تخصص گرایی و مبارزه با
فساد و رانت ستیزی و حرکت جهادی از الزامات
آن است که بدون توجه به این الزامات میتواند
کاری باشد که بیشتر از آن که فرصت ساز باشد،
فرصت سوز و منابع سوز باشد.

پیام تسلیت سران قوا در پی درگذشت نوجوان فداکار ایذه ای
در پی درگذشت علی لندی ،نوجوان فداکار
ایــذه ای ،ســران سه قــوه و جمعی از مسئوالن
با صــدور پیام های تسلیتی به خبر درگذشت
نوجوان قهرمان واکنش نشان دادند .در بخشی
از پیام تسلیت حجت االســام رئیسی ،رئیس
جمهور آمــده :تاریخ ایــران عزیز ،مشحون از
رشــاد تهــا و فــداکــار یهــای قهرمانانی است
که جــان بر سر آرمــا نهــای انسانی نهاد هاند.
درگذشت غمانگیز فرزند عزیزم علی لندی،
نوجوان غیور ایذهای ،مایه تأسف و تاثر گردید.
نام این نوجوان عزیز که دالورانه و پروانهوار به
دل آتش زد تا جان دو انسان را نجات دهد ،در
شمار قهرمانان ملی این مرز وبوم و در امتداد

حسین فهمید هها و بهنام محمد یها ،ثبت
خواهد شد.داستان ایثار ایــن قهرمان ملی،
باید به زبان هنر و قلم اصحاب فرهنگ و رسانه
به گونه ای تاریخی روایــت شود تا این نوجوان
اســوه ،الها مبخش نسلهای آینده فرزندان
ایــران اسالمی باشد .بی شــک ،هر ایرانی به
داشتن چنین فرزندان غیوری به خود می بالد.
اینجانب ،درگذشت تاثر برانگیز فرزند عزیزمان
را تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان آن
مرحوم از درگاه پروردگار متعال ،صبر و تسلی
خاطر مسئلت دارم .رئیس مجلس هم در پیام
تسلیت خود نوشته :اقدام این نوجوان با غیرت و
رشید ۱۵ساله که برای نجات دو بانوی گرفتار در

حادثه آتشسوزی ،جان خویش را شجاعانه نثار
کرد بار دیگر ،جلوههای ایثار و از جان گذشتگی
ملت سلحشور ایران را در یادها زنده کرد .رئیس
قوه قضاییه نیز در پیام تسلیت اش نوشته :اقدام
غیرتمندانه این نوجوان فداکار نمایانگر روحیه
شجاعت و فتوت فرزندان این سرزمین است
و قطع ًا ایثار و ازخودگذشتگی او در یادها و
خاطر هها باقی خواهد ماند .در پی درگذشت
نوجوان فداکار ایذه ای ،وزیر بهداشت ،معاون
اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور ،استاندار
خوزستان و جمعی از مسئوالن کشوری با صدور
پیام های تسلیت جداگانه ای با خانواده این
نوجوان ابراز همدردی کردند.

امام جمعه اردبیل :رزمایش سپاه در ارس پاسخی به حضور اسرائیل در کشور آذربایجان است
آیــت ا ...سیدحسن عاملی در خطبههای
نمازجمعه این هفته اردبیل با اشاره به حضور و
رزمایش سپاه در جداره مرزی کشور آذربایجان
اظهار کرد :اسرائیل برای توطئه علیه ایران به
آذربایجان آمده و سپاه نیز در برابر دشمن خود
مانور و رزمایش اجرا میکند .وی افــزود :این
مانور و رزمایش سپاه به اسرائیل پیام میدهد که

دست از پا خطا نکن .از طرف دیگر در اثنای مانور
«سه کشور» (آذربایجان – ترکیه -پاکستان)
همه جا پر میشود که ایــران را از نقشه حذف
میکنیم ،طبعا این طرف هم آمادگی خود را
اعالم میکند .به گزارش فارس ،نماینده ولی
فقیه در استان اردبیل به ناراحتی مردم کشور
ایــران از اظهارنظرهای برخی از نمایندگان

جمهوری آذربایجان اشــاره و خطاب به ملت
آذربایجان بیان کرد :ما باید با هم متحد باشیم .ما
دشمن مشترک داریم ،ایران ذخیره روز مبادای
آذربایجان است .نه این که با گفتن این سخن
که ایران باید از نقشه دنیا حذف شود دو کشور
را به طرف اختالف سوق دهیم و دشمنی مثل
اسرائیل را شاد کنیم.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• این سبدهای حمایتی رو کجا می دن که برم
حضوریبگیرم؟زحمتنکشنخودشونبخوان
بیارن...اصال راسته که این قدر تلویزیون تبلیغ
می کنه؟ این وامی که به مستاجران می دن به
خدا ۹۰درصد نمی تونن بگیرن چون ضامن
می خواد .نمی شد یارانه رو به جای ضامن می
گرفتن؟ من بیکار چه کار کنم؟ به خدا خسته
شدم .آقای رئیسی لطفا یه وام بال عوض بده
بتونم نیم کیلو میوه بخرم امسال ما نوبرانه
هیچی نخوردیم .به خدا سوء تغذیه گرفتیم .
••با این همه اقتصاددان که هــرروز صدا و
سیما باآن ها مصاحبه می کند چرا هرروز
وضع کشور بدتر می شود؟
•• می شه علت این همه سفر بدون دردسر به
ترکیه وکیش رو بگید .درحالی که برای سفر
به کربال ومشهد باید این مقدار محدودیت
اعمال بشه؟
•• مــی خــواهــنــد حـــداقـــل 230میلیارد
هزینه کنند تا مخازن زباله را در دار کنند
تا زبالهگردها نتوانند آشغال ها را بدزدند!
کــاری نــدارم به این که آن ها خیلی راحت
ظرف چند هفته راهی برای شکستن یا باز
کــردن پیدا میکنند .حــرف من ایــن است
که بهترنیست این مبلغ و هزینه های مشابه
صــرف مقابله بــا فقر شــود؟ آیــا بــا ایــن پول
نمیشود برای زبالهگردها شغل ایجاد کرد؟
•• از مسئوالن خواهش می کنیم پشت تریبون
یا رسانه ها با احتیاط صحبت کنن  ،چون با
سخنرانی مجلسیان بــرای واردات خودرو
قیمت خــودرو پایین آمــد و با صحبت های
سخنگوی شورای نگهبان دوباره قیمت باال
میره  .خداوکیلی مردم خسته شدن از این
ناهماهنگی  .هر مسئول یک ساز می زنه
مردم هم باید در بالتکلیفی باشن  .این چه
اقتصادی است که داریم؟
•• یکی پیدا بشه بگه ما که پول میوه وگوشت و...
نداریم چه کنیم؟ میوه یه زمانی کیلویی هزار
بود االن شده  ۲۰هزارتومان و حتی بیشتر! من
که در آژانس بودم با گرون شدن بنزین بیچاره
شدم .چکار کنم؟ شکایت به کجا ببرم؟ میوه

ایتا،

آیگپ ،
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رو می بینیم آه می کشیم.خدایا به فریاد برس.
•• آقای نویسنده ورزشی! قهرمانی سرخ ها
به زعم برخی ها یعنی چی؟ چرا این قدر شما
جوش می زنین؟ بیچاره ها با این حرف های
بیخود شما هیچی عوض نمی شه و تیم تون
هم به هیچ جا نمی رسه! فقط ازمخاطب های
روزنامه تون کم می شه.
••بــاگــذشــت دومـــاه ازشــــروع بــه کــاردولــت
جدیدمتاسفانه نتوانستندجلوی گرانی های
سرسام آور را بگیرند مردم نابود شدند .
••تــعــداد گــداهــا خیلی زیــاد شــده !همه جا
هستن حتی تازگی ها میان در خونه ها باید
سازمان شهرداری یا هر سازمان مسئول راجع
به سامان دهی این ها یه فکری برداره.
•• آقــای رئیس توانیر ایــن قــدر با بــرق ،بازی
سیاسی نکنید! آن موقعی کــه بــرق را به
کشورهای هم جــوار می فروشید مــردم باید
جوراشتباه شما را بکشند؟! آن هم درموقعیت
سخت کرونایی .نمک برزخم این مردم نپاشید.
••چــرا همیشه بــایــد لقمه را دور سرمان
بچرخانیم؟ با پول هایی برای قفل دار کردن
ظرف های زباله وطرح های مشابه ،می توان
شغل ایجاد کرد .این طوری جلوی بسیاری
از بزهکاری ها هم گرفته می شــود .وقتی
شهرداری حاضر است این مقدار هزینه کند
معلوم می شود طالی کثیف برای آن ها خیلی
بیشتر از این ها ارزش دارد ای کاش این هزینه
ها درست مصرف شود.
•• وزیرنفت شفاف بفرمایند این تانکرهای
نفت به لبنان باچه قیمتی ارسال می شوند؟
•• اینجانب یکی ازکارکنان کشتارگاه ...
هستم ،متاسفانه اتفاق خیلی بزرگ جامعه
ضعیف کشور را هــدف قــرارداده،مــوضــوع
ازاین قرار است،روزانه مقداربسیار زیادی
گوسفند ماده که حتی بسیاری ازآن ها حامله
انــد واردکشتارگاه می شوند و پس ازذبــح
به بهانه استان هــای دیگر توسط مافیای
واردکننده گوشت به کشورهای عربی ودیگر
جاها صادرمی شود،اگرجلوی این کارگرفته
نشود در آینده نزدیک مشکل بسیاربزرگی

نمابر05137009129 :

گریبانگیر جامعه خواهد شد.
•• هر نانی خریدیم سفت است و مانند آدامس
و خوب جویده نمی شه .بچه ها هم با ناراحتی
می خورند .حتی نان سنگک و سالمندان
هم می نالند .چرا از آرد گندم کمتر استفاده
میشه؟ االن همین بخارپزها بهتره.
••لعنت بر کسانی که جان مردم را در دولت
روحانی بازیچه مطامع سیاسی خــود قرار
دادند واز واردات و توزیع واکسن جلوگیری
کردند تا روحانی را ناکارآمدجلوه دهند.
•• بــا تشکر از دول ــت محترم ب ــرای تسریع
درواکسیناسیون مردم .فقط کاش در کنار
آن بر بازارهم نظارت کنند .یک عده باگران
کردن ارزاق عمومی سوء استفاده می کنند.
••به سردبیر  ...بگید که یک مطلب راجع
به طالبان بنویسه  .چرا افغانستانی که یک
زمانی متعلق به ایران بوده حاال افتاده دست
طالبان هیچ کس دلش نمی ســوزه؟ دیگه
حتی روزنامه تون رو برای پاک کردن شیشه
هم نمی خرم .خیلی بی غیرت هستید!
پاسخ :مخاطب گرامی! مستحضر باشید
طی یکی دو ماه گذشته بارها و بارها مطالب،
گزارش ،یادداشت ها و تحلیل هایی از اوضاع
سیاسی و مردم افغانستان نوشته و چندباری
هم تیتر و عکس آن را در صفحه اول آورده ایم.
•• اون سایتی که آقای رئیسی راه انداخته بود
برای پیشنهاد مدیران چی شد؟ استانداران از
این سامانه در اومدن؟ مدیرکلها چی؟
•• اختالسگر آمــریــکــایــی بعد از لــو رفتن
موضوع جلوی ملت عذرخواهی کرد بعد هم
خودکشی ! قابل توجه آقایون اختالسگر و دزد
ایرانی که ککشون هم نمی گزه و حتی تقدیر
می شن یا به یک شغل بهتر ارتقا داده می شن!
آقای کافی گفتن که مال مردم ،مال مردمه و
توبه نداره  .حاال تو این مملکت چی می گذره؟
••چرا ستون اقتصادی تون این قدر بی توجه
هستند؟ نوشتین نیم سکه هشت میلیون و
 550هزارتومان!؟ این رو اصالح کنید  .پس
سکه کامل چقدر می شه؟ چند وقته که این رو
اشتباه می زنید و اصال هم توجه نمی کنید.

