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در یکی از گفت وگوهای صریح صداوسیما با رئیس جمهور رقم خورد

سوالهای متفاوت؛ قولهای روحانی

طاهری  -ادامه از صفحه اول( * /...آیا در حوزه حقوقی
و مسئله فنی حادثه قول خواهید داد؟ ) این کمیته ای که
تشکیل شده بناست این حادثه را دنبال کنند و طبق قوانین
بینالمللیبایدجعبهفنیبررسیشودو تیمبایددنبالکند.
* (در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زلزله زدگان کشور و
این که چرا در بازدید از مناطق زلزله زده با حلقه محافظان
فراوان و ماشین ضدگلوله رفتیدکه این مسئله خیلی بازتاب
داشت و سوال پیش آمد؟ ) ما حوادث تلخ و شیرین داریم
شما حوادث تلخ را ردیف کردید! حادثه زلزله حادثه ای
بود از لحاظ قدرت زلزله ،کم سابقه و خدا کمک کرد و قبل
از آن پیش لــرزه ای آمد و باعث شد خیلی از مــردم خارج
شوند و تلفات کمتر شد .به نظرم در زلزله کارهای خوبی
صورت گرفت اما کار ما بی نقص نیست .من دقایق اول با
وزیر کشور صحبت کردم و کمیته تشکیل شد و بالفاصله
همان شب تیمی به منطقه اعــزام شد و بخش امــداد کار
بزرگی انجام داد و  8717نفر از مصدومان را نجات دادند
و به بیمارستان ها منتقل کردند .در کرمانشاه در سرپل
ذهاب جایی مشخص شده بود که من از ماشین پیاده شوم
و آن جا بــرای مــردم صحبت کنم در مسیر که می رفتیم
جایی را دیدم که ساختمانی فرو ریخته همان جا به راننده
گفتم که نگه دارد و از ماشین پیاده شدم البته مقداری هم
سخت است معمو ًال برای محافظان ،من از ماشین پیاده
شدم و کنار ساختمانی که فرو ریخته بود رفتم آن جا با مردم
صحبت کردم نزدیک ماشین بلندگو گذاشته بودند تا من
صحبت کنم دیدم که بلندی وجود ندارد و من مسلط نیستم
و جمعیت را نمیبینم گفتم بلندگو را بیاورید داخل ماشین و
من داخل ماشین رفتم تا مسلط باشم تا با مردم صحبت کنم
و صحبت کردم و بعد هم شورا را در کرمانشاه تشکیل دادیم.
به بیمارستان رفتم و به مجروحان سر زدم ،بیمارستانی که
 600عمل جراحی را در طول مدتی کوتاه انجام داده بود و
برخی از پزشکان و پرستاران از خستگی بیهوش شده بودند.
* (بالفاصله مجری پرسید چرا فیلم و تصویری از حضور شما
در بین مردم زلزله زده منتشر نشد؟ )که روحانی پاسخ داد:
اگر منتشر نشده باید منتشر شود چون قاعدتا در آن جا هم

خبرنگار و هم عکاس بود .بخش خبری ریاست جمهوری
باید منتشر کند.در این بخش رشیدپور خطاب به بخش خبر
نهاد ریاست جمهوری گفت که این فیلمها و تصاویر را منتشر
کنید و وعده داد که پیگیر انتشار این تصاویر باشد .البته شب
گذشته تعداد اندکی از تصاویر این حضور در فضای مجازی
منتشر شد.
* (در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت ارز در روزهای
اخیر) وعده دولت به مردم این است که ارز مورد نیاز کشور را
تامین کند .ما خوشبختانه درآمد ارزی مان خیلی بیشتر از
مخارج ارزی مان است .اگر به طور حدودی بگویم در سال
 96و تا پایان سال حدود  90میلیارد دالر درآمد خواهیم
داشت .از نفت و غیرنفت .االن صادرات غیرنفتی ما باالی
 30میلیارد است نفت ما هم باالی این رقم است .بنابراین
تا پایان سال مجموع درآمد کشور چیزی حدود  90میلیارد
دالر خواهد بود و مخارج کشور اعم از واردات قانونی حتی
قاچاق را هم که حساب کنیم و خدمات را که حساب کنیم
همه روی هم مخارج ما حدود  70تا 75میلیارد دالر خواهد
بود .یعنی درآمد ما بیش از مخارج ماست.
* (در پاسخ به این سوال که چرا االن دالر  4750تومان
است؟ ) اوال دالر 4هزارو  750تومان نیست حاال وسط این
دعوا شما نرخ تعیین نکنید .خیلی پایین تر از این ها است.
همین امــروز هم پایین تر بــوده است باز هم باید پایین تر
بیاید.این کاری است که باید بانک مرکزی انجام دهد .ما
یک اشکاالتی در کشور داریم برای توزیع مسئله دالر .هیچ
کجای دنیا شما پیدا نمی کنید که مردم بروند در خیابان
اسکناس بگیرند .من به مردم به صراحت میگویم که دولت
هیچ گاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه
خودش نیست.
* (در پاسخ به سوالی دربــاره ریزگردها در خوزستان و
آلودگی در کالن شهرها) ما از سال گذشته شروع کردیم
برای اینکه بتوانیم منشأ گردوغبار داخلی را شروع به مهار
کردن کنیم .آنچه مربوط به اهواز است یک منشأ آلودگی
مربوط به جنوب شرق اهواز که پارسال من آنجا را بازدید
کردم ،است .نهال کاری را از پارسال در آنجا آغاز کردیم.

تاکنون 5هــزار هکتار نهال کاری شــده اســت در همین
منطقه .تا پایان امسال 30هــزار هکتار دیگر نهال کاری
خواهد شد .ما یک کانال بسیار معظمی را از رود کارون
شــروع کردیم .بــرای اینکه آب را از کــارون به این منطقه
برسانیم .فــردا پس فردا آب به طور کامل به این منطقه
می رسد .با این کانالی که  47کیلومتر است این منطقه
بخشیاش مرطوب میشود برای اینکه گردوغبار بلند نشود
و هم نهال کاری می شود و تا پایان سال ان شاءا 30 ...هزار
هکتار دیگر نهالکاری صورت میگیرد.
* (در پاسخ به این سوال که آیا بودجه مربوط به مبارزه با
ریزگردها حذف شده است؟ )من چنین خبری ندارم که
بودجه ریزگرد حذف شــده؛ بودجه باید به صحن علنی
مجلس برود اما اگر حذف شده باشد هم به عنوان رئیس
جمهور قول میدهم به مردم که این بودجه حذف نشود.
* (در پاسخ به سوالی درباره صندوق های مالی و اعتباری)
دولت از خودش پولی ندارد و هر پولی در این زمینه پرداخت
شود از جیب مردم یعنی از مالیات و فروش نفت و مواردی
دیگر است.در عین حال تاکنون بیش از 11هزار میلیارد
تومان بانک مرکزی پول گذاشته که مشکالت  98درصد
سپردهگذارانحل شود .یعنی اصل پولشان را بگیرند و سود
عادالنه را محاسبه کنند.روسای 3قوه نمایندگانی انتخاب
کردند که این مسائل حل شود 2.الی 3میلیون خانواده
گرفتار مشکالت صندوقهای اعتباری شده اند که مشکل
 98درصد مردم حل شده است و قول میدهم که این مشکل
را تا پایان دنبال کنیم تا همه مشکالت مردم حل شود.
(درباره آلودگی هوای کالنشهرها) تالش می کنیم برای
جایگزین کردن خودروهای جدید جای خودروهای فرسوده
از کامیون ها ،کامیونت ها ،اتوبوس ها و سایر خودروهای
فرسوده .با این رونــد فعلی ما عقب هستیم .فرسوده ها
همیشه دارد سبقت می گیرد بر بخش نو .با برنامه ریزی
صــورت گرفته 3ســال آینده امید ما ایــن اســت که کلیه
کامیون ها و اتوبوس ها و کامیونت های فرسوده را جمع
کنیم از طریق تسهیالتی که ارائه میدهیم.
* (درباره شبکه های اجتماعی) من همه تالشم را گذاشتم
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تا این شبکه های اجتماعی بازگردد .فیلتر موقت بود و ما
نگذاشتیم دائمی باشد .باید از اخالق ،ایمان مردم و فضای
شفاف اطالعاتهم حفاظت کرد.
* (در پاسخ به سوالی درباره فیلتر توئیتر؟ ) ما در حد توان،
تالش خودمان در دولت را انجام دادیم اما این شبکه ها در
دولت گذشته فیلتر شده و هنوز کلید ما نتوانسته باز کند که
امیدوارم کلید دولت دوازدهم بتواند باز کند!دولت برای
حفظ فضای مجازی موجود خیلی زجر کشید.
* (درباره افزایش هزار درصدی تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی؟ ) براساس گزارشی که در دولــت دادنــد این
خودروهایی که به نام هیبریدی می آید واقع ًا هیبریدی
نیست اگر هیبریدی واقعی باشد کمک خواهیم کرد.
* می خواهم به مردم قول دهم که شرایط کشور ،شرایط
اقتصادی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی اگر چه معضالتی
دارد و گرچه مردم هنوز به همه آرزوها و خواسته های خود
نرسیدهاند اما دولت قادر است به کمک مردم و سایر قوا و در
سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری مشکالت را حل کند
و انشاءا ...قدم به قدم با هم مشکالت را حل خواهیم کرد
* (سخن پایانی) به مردم در ایام انتخابات قول دادم برای

اشتغال و هم برای رفع فقر مطلق و من این دو هدف را در
برنامه بودجه گذاشتم و از نمایندگان می خواهم که این
اهداف را محقق کنند با یاری که در تصویب بودجه میکنند.
امیدوارم بودجه ای را تحویل بگیریم که قولی که دولت به
مردم داده ،انجام شود.
▪حاشیه نگاری از گفت و گوی زنده روحانی

* دربخشی از این گفت و گو رئیس جمهور آمار  100هزار
اشتغال موبایل محور را ارائه کرد که رشیدپور به او گفت :این
آمار را به حساب دولت نگذارید؛ اینها نتیجه خالقیت مردم
است .اما روحانی در پاسخ گفت که تا زیرساخت های نسل
سوم و چهارم اینترنت و حمایت از آزادی درفضای مجازی
فراهم نشود این شغلها ایجاد نمیشود.
* در بخشی از این گفت و گو رشیدپور به رئیس جمهور گفت:
شما گفته بودید که دستتان روی دکمه فیلترینگ نمی رود
اما رفت؛ روحانی بالبخند پاسخ داد :برای چند روز روی
دکمه رفت .برخی خیال کردند ما دنبال بهانه بودیم که
برای همیشه برخی شبکه ها را ببندیم اما این طور نیست.
البته باید از فرهنگ و ایمان مردم هم در این فضا به خوبی
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حراست شود.
رشید پور دو مرتبه به روحانی گفت که شما با لبخند به
سواالت پاسخ می دهید من جسارت می کنم سوال صریح
میپرسم.
* در بخش های پایانی این گفت و گو ،رشید پور به روحانی
گفت :این با مزه نیست که مسئوالن و خود شما در فضای
توئیتر توئیت می کنید اما این فضا به روی جوانان بسته
است؛ این جالب نیست؟...گویا کلید شما آن را باز نمیکند.
روحانی :کلید دولت یازدهم نتوانست اما ما سعی خودمان
را می کنیم در دوازدهم آن را باز کنیم.
* در واکنش به سوال رشیدپور درباره صندوق های مالی
و اعتباری که پس از توضیحات روحانی دربــاره «صندوق
توسعه ملی» بود ،روحانی به شوخی گفت :شما از «بادام»
یاد چشم بادامی افتادید؛ آن صندوق با این صندوق که شما
میگویید فرق دارد.
* در بخشی از گفت و گو روحانی در پاسخ به سوالی درباره
گرانی ارز گفت که درآمد ارزی از امسال بیشتر می شود،
اما رشید پورگفت :علی برکت ا ...ولی چرا دالر 4750
تومان است؟!

فضای مجازی

گفت وگوی متفاوت زیر ذره بین کاربران فضای مجازی

کاربران فضای مجازی نیز همزمان با پخش گفت وگوی
روحانی از تلویزیون نظرات متفاوت خود را به ویژ ه درباره
شیوه این مصاحبه و پاسخ های رئیس جمهور در صفحات
فضایمجازی منعکسکردندکهبخشیازآندرپیمیآید.
*این که سواالت مجری از رئیس جمهور متفاوت از گذشته
و صریح تر است ،یک اتفاق نیکوست.
ِ
جسارت همراه نزاکت آقای رشید پور رو می پسندم.
*
روحانی هم از دفعات قبل صریح تر جواب داد.
*رشیدپور طلسم فرار کردن روحانی از چالش در مصاحبه
رو داره میشکنه .آفرین بهش.
*انصافا با وجود سوتی قیمت دالر و آمار خانواده های
درگیر موسسات غیرمجاز تا همین جا هم رشیدپور متفاوت
ترین گفت وگوی خبری با یک رئیس جمهور در تلویزیون
ایران را انجام داده ،تاکید می کنم متفاوت ترین نه بهترین!
*آقای رشید پور یادت باشه فقط جلوی روحانی می تونی

بشینی ازش انتقاد کنی وگرنه زمان احمدی نژاد یادمونه
شمارو از در صدا و سیما هم راه نمی دادن تو .
*فک کنم #رشیدپور یه برگه نوشته با عنوان سواالت
مهمی که حتما باید از رئیسجمهور پرسید .یه برگه هم
نوشته سواالتی که اگر وقت شد بپرسم .بعد برگه اول رو
جا گذاشته.
*آیاباکاشتنهالومالچپاشیمشکلریزگردهاحلمیشه
؟ منابع بودجه از کجاست ؟ چرا با گذشت دو سال تامین
نشده ؟ حقابه تاالب ها چه شد ؟ سرنوشت انتقال آب چه
شد ؟آقای رشیدپور اینا سواله نه مچ گیری که عکس وسط
زلزله نشونت بده.
* محمد عــلــی ابــطــحــی در پــایــان ایـــن مــصــاحــبــه در
توئیتی نوشت:مصاحبه رئیس جمهور پــایــان یافت.
متاسفانه ســواالت آقــای رشید پور متفاوت نبود .حتی
طعم سخنرانی های آزاد خــود روحــانــی را نــداشــت.از

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خبر داد:

پیشنهاد  350میلیون دالری دولت برای تکمیل طرح انتقال آب با لوله به سیستان
دولــت در الیحه بودجه  ۹۷اعتبار  ۳۵۰میلیون دالری
برای تكمیل طرح  ۴۶هزار هكتاری انتقال آب با لوله در
دشت سیستان پیشنهاد داده است .رئیس سازمان جهاد
كشاورزی به خبرنگار ما گفت :از سال  ۹۳تا امسال ۵۰۰

میلیون دالراعتبارازمحل صندوق توسعه ملی برای اجرای
طرح ۴۶هزارهكتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان
اختصاص یافت و در این زمینه حــدود چهار هــزار و 100
كیلومترلولهگذاری انجام می شود«.رضا نجفی» ادامه داد:

سیاست داخلی وخارجی و حتی اقتصاد حرف مهمی
پرسیده نشد ...به حــوادث اخیر اشــاره نشد .کشور به
مصاحبهدیگری احتیاج داشت.
*روحانی برای طبقه نخبگان حرف نزد برای مردم پایین
جامعه حرف زد باهدف هم این کار را کرد برای همین
مجری متفاوت آورد و هم ســواالت کوچه و خیابان را
پذیرفت.
* ترجیح میدم واقعنگر باشم و بگم این گفتگو چند قدم از
گفتگوهای معمول بهتر بود ،هرچند تا گفتگوهای شفاف
بسیار فاصله داره .و میخوام تقاضا کنم سران دو قوه دیگر
هم ،همین چند قدم رو طی کنند و چنین گفتگویی داشته
باشند .لطف ًا.
*قطع ًا اگر رئیس جمهور و دولت گوش شنوایی داشته
باشند و به توصیه های دلسوزانه حجت االسالم روحانی
در گفت وگوی تلویزیونی امشب عمل کنند ،همه مشکالت
کشور حل خواهد شد!

این طرح ۶۲درصد پیشرفت فیزیكی دارد و ۱۰هزارهكتار
آن آماده بهره برداری است ،برای اجرای طرح انتقال آب به
اراضی سیستان حدود ۴۰۰میلیون مترآب ازمحل مخازن
ذخیره چاه نیمه ها تخصیص می یابد .وی با بیان اینکه برای
 ۱۰هزار هكتار اراضی آماده بهره برداری نیز ساالنه حدود
 ۸۶میلیون مترمكعب آب نیازاست اظهارکرد :با انتقال آب
ازطریق لوله به اراضی كشاورزی دشت سیستان ،تلفات آب
از ۷۰درصد به كمتراز  5درصد كاهش می یابد.
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