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رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با »توسعه ایرانی«:

امکان نفوذ اخاللگران به صنعت قطعه سازی هم وجود دارد
چرتکه 3

رئیس جمهور گفت: مسئوالن ما باید با ابتکار جدید بتوانند مشکالتی 
که برای ما پیش آمده را تبدیل به فرصت کنند و این کار امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، حســن روحانی  در پانزدهمین 
جشنواره شهید رجایی عنوان کرد: بســیار خوشحالم در هفته دولت در 
خدمت مدیران ارشد هســتم و طبق نظر مردم و اظهارنظر آنها برخی از 

همکارانمان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.
وی افزود: اساسا این جشنواره برای این است که دولت و کارمندان ما 
به خلق و خوی و صبر شهید رجایی نزدیک شوند. شهیدان رجایی و باهنر 
به عنوان مدیران ارشد، خدوم، متواضع، پرتالش و مخلص بودند و هر کجا 

اخالص و خدمت کنار هم قرار گیرد، موجب افتخار است.
رئیس جمهور تاکید کرد: البته شــرایط امروز کشور توأم با سختی و 
مشکالتی است که از سوی بدخواهان و دشمنان این ملت به ما تحمیل 
شده است اما در عین حال در دوران شهیدان رجایی و باهنر هم شرایط 
بسیار سختی داشتیم. در آن شرایطی که دشــمن به سرزمین ما تجاوز 
کرده بود جنگی را تحمیل کرده بود و مــزدوران و منافقان به جان مردم 
افتاده بودند و مردم بی گناه و مدیران خدوم را به شــهادت می رساندند، 
روزهای سختی داشتیم و توطئه های فراوانی علیه مردم تحمیل شده بود.

روحانی با اشاره به اینکه سال ۵۸ سال سختی برای استقرار نظام بود، 
یادآور شد:  سال ۵۹ که اوج خدمات این عزیزان بود، انواع توطئه ها از حمله 
هوایی و تجاوز به طبس را در آغاز سال ۵۹ داشتیم تا کودتایی که دشمنان 
طراحی کردند در کشور و تجاوز عراق به ایران در کنار هم قرار گرفته بود و 
یک شکافی هم میان مسئوالن اجرایی و مقننه و قضایی آن زمان بوجود 
آمده بود. در آن زمان شــما می بینید فاصله بین رئیس جمهور آن زمان 
با نخســت وزیر و مردم بوجود آمده بود و مشکالت فراوانی را پیش روی 

مردم قرار داده بود.
رئیس جمهور تاکید کرد: با همه این مشکالت مردم ما مقاومت کردند 
و صبر پیشه کردند و امام را تنها نگذاشتند و در دفاع مقدس حاضر شدند 
و از آن مقطع عبور کردیم امروز جنس مشــکالت متفاوت است. مشکل 
اقتصادی داریم و جنگ اقتصادی و روانی و سیاسی به ما تحمیل شده و باید 
این جنگ را با پیروزی و فتح ملت ایران تمام کنیم این کار نه تنها شدنی 

است بلکه با وعده خدا حتمی است.
روحانی با بیان اینکه ما می توانیم با وحــدت و مقاومت و با ابتکارات 
جدید از پس این کار برآییم، خاطرنشــان کرد:  شاید اداره کشور امروز با 
سیاق سال های قبل کمی متفادت باشد. مسئوالن ما باید با ابتکار جدید 
بتوانند مشــکالتی که برای ما پیش آمده را تبدیل به فرصت کنند و این 

کار امکان پذیر است.
وی عنوان کرد: امروز نامه ای از وزیر نیرو دریافت کردیم طرحی برای 

برگزاری برنامه های وزارتخانه اش با ویدئو کنفرانس فراهم کرده این کار 
صرفه جویی هایی را ایجاد می کند. او ابــالغ کرده همه وزاتخانه ها از این 
شیوه ها استفاده کنند. مهم است در این شرایط هزینه ها را کاهش دهیم 
و به خدمات بیفزاییم مردم وقتی به اداره ای مراجعه می کنند باید با روی 
گشاده مواجه شوند باید باور کنیم خادم مردم هســتم تا خود را رئیس 

می دانیم نمی توانیم به مردم با چهره گشاده برخورد کنیم.
رئیس جمهور یادآور شــد: ما خدمتگذار مردم هســتیم و مردم ما را 
انتخاب کردند که به آنان خدمت کنیم، هرچه خدمت رســانی ما کمتر 
باشد مشروعیت ما کمتر می شــود. مردم به ما رای ندادند که چند سال 
رییس باشیم و بعد برویم. مردم این همه وقت می گذارند و با همه سختی ها 
پای صندوق رای می آیند تا با امید بیشــتر کسانی را انتخاب کنند که به 

آنان خدمت کنند.
روحانی با بیان اینکه امام در زمان جنــگ باالترین قدرت را به دولت 
داد، تاکید کرد: ایشان مخصوصا در چهار سال پایانی عمر شریفش بسیار 
از دولت حمایت کرد و اختیارات فراوانی به آن داد. تا زمانی که اختیارات 
دولت باال نباشد و قدرت زیادی نداشته باشد مردم زندگی خوشی نخواهند 
داشــت. البته این معنایش دیکتاتوری و خودرایی نیســت بلکه قدرت 

داشتن برای رسیدگی به امور مردم و رفع مشکالت و مسائل است.
وی افزود: بعضی ها انتقاد می کنند و نصیحت می کنند اما در قالب آن 
می خواهند نیش بزنند و تخریب کنند. در حالی که اصل نصیحت و انتقاد، 
همانطور که امیرالمؤمنین می فرماید خالصانه و خالی از فریب است. پس 
اگر روزی دستگاه نظارتی به جای نظارت دخالت کرد دیگر مدیر نمی تواند 
کار کند. نظارت را برای این درست نکردیم که مانع و سرعت گیر درست 

کنیم و دل مدیر را بلرزانیم بلکه برای کمک رسانی به دولت است.
روحانی گفت: ما در میدان جنگ بازرسی هم داریم. ممکن است یک 
جمعی خطایی هم کنند بعد بازرســی نظر هم می دهد اما اگر در نقشه 

عملیات بگوید من قبول ندارم که کار پیش نمی رود.
وی ادامه داد: از مجلس می خواهم کمک کنند ما در مقررات و قوانین 
تجدیدنظر کنیم. نباید بگذاریم فسادی رخ دهد و نظارت تعطیل شود اما 
دخالت باید تعطیل شود. با دخالت دیگران دستگاه اجرایی نمی تواند به 
هدفش برسد. البته مردم دراظهارنظر آزادند اما نباید شائبه سیاسی بیاید. 
اگر شائبه سیاسی بیاید قاضی مرده اســت. اگر این شبهه در ذهن مردم 
بیاید دستگاه قضایی ما کارش تمام است و قضاوت مشروعیت خود را از 
دست می دهد مردم باید حس کنند هر فردی در این کشور از هر جناح و 
قبیله ای وقتی در دادگاه رفت قاضی همه را یکسان می بیند. نه از لحاظ 

سیاسی به منزلت و نه به مذهب او نگاه می کند.
روحانی گفت: یکی از وظایف بزرگ ما مبارزه با فســاد و رانت در این 

کشور است. فکر می کنید با دادگاه فساد از بین می رود. دستگاه قضایی 
آخرین مرحله است. گاهی نیاز است مجرم محاکمه شود اما با بگیر و ببند 
و دادگاه فساد برطرف نمی شود. آغاز مبارزه با فساد بارش بر دوش ما به 
عنوان دولت است. مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند. اگر بخواهیم فساد 
از بین برود، همه چیز باید شفاف باشــد. خورشید شفافیت را که روشن 
کنید فساد از بین می رود. آغازش با شفافیت است. باید در کشور ما رقابت 

سالم به وجود بیاید.
وی ادامه داد: در کارها و رقابت مردم دولت ورود نمی کند. اگر بنا باشد 
بنگاه های اقتصادی ما بخشی از آن نظامی و شــبه نظامی و خصوصی 
باشــد، چطور بخــش خصوصی کار کنــد؟ غیر از یک ســری وظایف 
حاکمیتی، شــفافیت برای ما اصل است. یک عامل بســیار موثر ایجاد 
دولت الکترونیک اســت. تا دولت الکترونیک درســت نشود به نظر من 
کار ما آب در هاون کوبیدن است. ما با دولت الکترونیک باید سهولت به 
 وجود بیاوریم. بخش های اداری ما سختشان می شود چون دخالتشان 

سخت می شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: با دولــت الکترونیک برخی خواهند گفت 
ما آمده ایم مدیریت کنیم. امســال قدم خوبی در این بخش برداشته شد 
و آن الکترونیک در بخش ســالمت بود. با این کار مخارج دولت و مردم 
کاسته می شــود و فســاد از بین می رود. در دولت الکترونیک فساد کم 
می شود و اگر انتخابات الکترونیکی شود، مشکالت انتخابتی کم می شود. 
اینجا مسئوالن دستگاه های اداری و اســتخدامی بیان کردند ما دولت 
الکترونیک را تا پایان سال ۹۹ به پایان می رسانیم و فکر می کنم دیر است 
و آن یعنی شش ماه مانده به پایان کار این دولت. این کار بزرگ در دولت 
دوازدهم باید انجام شود البته آقای جهرمی به جای آخر سال به من گفتند 
۹۹/۹/۹ ولی اشــکال ندارد ما تالش کنیم دولت الکترونیک را که برای 

خدمت رسانی به مردم و جلوگیری از فساد است اجرایی کنیم.

باید با دنیا حرف بزنیم
رئیس جمهور دیروز در جسله هیأت دولتن نیز گفت: باید با دنیا حرف 
بزنیم و تعامل داشته باشیم، اما بدیهی اســت که بایستی توجه اصلی به 
ظرفیت های داخلی باشــد، چرا که همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت 

می گیرد.
روحانی با بیان اینکه در ایامی که مشکالت مردم نسبت به سال های 
قبل بیشتر شده امیدوارم با تالش و خدمات بیشتر بتوانیم تا حد ممکن 
کاســتی ها را جبران کنیم، افزود: امروز دولت در همه زمینه ها با حضور 

فعال در صحنه به دنبال کاهش مشکالت مردم است.
وی یادآور شــد: اینکه وزیر امور خارجه کشــورمان به نقاط مختلف 
جهان و کشورهای مختلف سفر کرده و در حال رایزنی و گفتگوست و در 
طول یک هفته  دو بار به فرانسه ســفر می کند به معنای تالش و فعالیت 
فوق العاده خادمان مردم برای تأمین منافع مردم اســت. باید در عرصه 
سیاست خارجی از ظرفیت کشــورهای دوست و همسو استفاده کرده و 

مشکالت را کاهش دهیم.
استفاده از توان داخلی و تعامل با جهان مکمل هم هستند

رئیس جمهور گفت: متأسفانه بعضاً افکار نامتعادلی مطرح می شود که 
یا باید از خارج و یا از داخل کشور چشم پوشی کنیم در حالی که معتقدیم 

از همه توان خود در عرصه های مختلف استفاده کنیم.
 روحانی بــا تأکید بر اینکــه قدرت اصلــی کشــورمان در توجه به 
ظرفیت های داخلی اســت، گفت: البته این بدان معنا نیست که چشم 
خود را به ظرفیت های خارجــی ببندیم و با کشــورهای دیگر تعامل و 
مراوده نداشته باشیم چرا که حوزه های مختلف در جهان امروز از جمله 
عرصه های اقتصادی، علم و فناوری و هنر موضوعاتی نیستند که فقط در 

حصر دیواره سیاسی یک کشور باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اســتفاده از توان داخلی و تعامل با جهان 
مکمل هم هســتند و تضادی بین آنها وجود ندارد، گفــت: ایران با همه 
کشــورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشــمنی هســتند، تعامل 
و مشــارکت دارد. اینکه صادرات کشــورمان افزایش یافتــه و در علم و 
فناوری رشــد کرده  و تعامل خوبی با جهان داریم و جوانان کشورمان در 
دانشگاه های خارجی مشغول تحصیل هســتند همه به معنای تعامل و 
همکاری با جهان است. باید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم، اما 
بدیهی است که بایستی توجه اصلی به ظرفیت های داخلی باشد، چرا که 

همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت می گیرد.
روحانی با بیان اینکه وظیفه دولت سر دادن شعار نیست، گفت: وظیفه 
اصلی دولت کار و تالش و خدمت به مردم اســت و باید این اقدامات را به 

مردم گزارش دهیم.

خبر

روحانی در جشنواره شهید رجایی:

اگر مردم و دولت یکی باشند، می توانیم مذاکره کنیم 

 بخت بلند وزرای پیشنهادی دولت 
برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس؛

ینه  دو  گز
مقتصد

سياست 2

دولت روحانی در حال حاضر بیش از هر مشکل دیگری با گرفتاری های 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند. بنابراین طبیعی است که بخواهد 
اعضای جدیدی که به آن ورود می کنند، کارکشته های اقتصادی باشند؛ 
این گرایش و تمایل را می توان در انتخاب گزینه های پیشنهادی دولت 

برای تصدی وزارتخانه های میراث فرهنگی و آموزش و پرورش دید.  
حســن روحانــی، رئیس جمهــوری چهــارم شــهریور دو گزینه 
علی اصغر مونســان و محســن حاجی میرزایی را به ترتیب برای وزارت 
در وزارتخانه های میراث فرهنگی و آموزش و پرورش پیشــنهاد کرد که 
قرار است 12 شهریور، سه شنبه آینده جلسه رأی اعتماد مجلس به آنها 
برگزار شــود.  نگاهی به این گزینه های پیشنهادی حاکی از آن است که 
هر دو آنها، عالوه بر سابقه و اشتغال در حیطه تخصصی وزارتخانه ای که 
برای آن در نظر گرفته شده اند، دستی نیز در اقتصاد، بودجه، ثروت سازی 
و برنامه ریزی مالی داشته اند؛ گویی که روحانی به دنبال کسی بوده است 
که با آشنایی به برنامه ریزی اقتصادی بتوانند وزارتخانه عریض و طویل 
و بدون درآمد آموزش و پرورش را    اداره کند و همینطور کســی که بلد 
باشــد با تجربه های اقتصادی اش، از ظرفیت و پتانسیل گردشگری در 

ایران ثروت بسازد. 
کارنامه توریستی -  اقتصادی

شورای نگهبان ماه گذشــته مصوبه مجلس مبنی بر تاسیس وزارت 
میراث فرهنگی را تایید کرد و به دنبال آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری منحل شد. پیش از انحالل، علی اصغر مونسان برای 

دو سال رئیس این سازمان بود...
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