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رهبر معظم انقالب امسال را سال اقتصاد 
مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری کردند و 
این موضوع به خوبی نشان می دهد که دغدغه 
اصلی مردم و رهبــری انقالب همین بحث 
تولید و اشتغال و عدم وابستگی به بیگانگان 
در عرصه اقتصادی اســت و باید برنامه های 
رئیس جمهور منتخب به این سمت و سو برود.

شعار آن جا خوب است که نقطه آرمانی 
برای گم نشدن هدف باشد نه آن که بدل به 
نقاط خیالی و آرزوهای واهی شود، نه آن که 
صحنه و میدان جهاد برای آبادانی از اقدام 

بهنگام و اجرای امور، خالی بماند. 
قله باید نقشه راهی برای مسیر باشد نه 
آن که با افراط در شعار دادن به جای اقدامات 
عملی، مردم خود را با هزار امیدواری و آرزو به 
امید گشایش هایی در راه و توفیقات احتمالی 
آینده در انتظار بگذاریم و وعده را پشت وعده 
قطار کنیم و هنگام سر رسید وعده ها و فوت 
زمان ها، بهانه بیاوریم و زمین و زمان را مقصر 
بدانیم و بگوییــم که برای ایجاد آبادانی در 
و اصالح خرابی های گذشته، 4 سال  آینده 

دیگر زمان می خواهیم. 
مقام معظم رهبــری بارها به موضوع اصلی و 
اولویت دار کشــور اشاره داشته اند و اهمیت آن را 
زودتر از هر شخصی به مسئولین برای اجرا و اصالح 
امور گوشزذ کرده اند. ایشان اول سال در حرم مطهر 
رضوی کسب رفاه، امنیت و پیشرفت همه جانبه 
را مرهون یک اقتصاد قوی دانســته اند و فرمودند: 
»بدون این که کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد، 
این ها به دست نمی آید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید 

قوی، همراه با مدیریت قوی است.«
فراموشی حقوق های نجومی

اکبر رضوانی نیا کارشــناس مسایل سیاسی 
با این توضیح که مقام معظم رهبری مســائلی را 
می گویند که باید فالن موضوع جزو مسائل اصلی 
قــرار بگیرد اما یک فــردی یا گروهی جوی را در 
کشــور به راه می اندازند که نخیر مســئله اصلی 
چیز دیگری است و به این ترتیب از کارهای مهم 
مملکت غفلت می شــود، این طورادامه می دهد: 
»به طور مثال مســئله امــالک نجومی را مطرح 
می کنند تا قضیه حقوق های نجومی به فراموشی 
سپرده شــود و به جای رفع ضعف ها و فسادهای 
اقتصادی موجود، آن را در جای دیگری جست وجو 
می کنند. یا آن که برای فراموشی برجام و مسئله 

مذاکرات، ذهن ها را به ســمت و ســوی دیگری 
مشــغول می کنند و برای بی حاصلی توافق بهانه 
تراشیده می شود. به طور کلی مقام معظم رهبری 
به عنوان دیده بان کشــور وقتی معیار و مالکی را 
تعیین و تبیین می کنند، مدیریت های کوچک تر 
بایــد در مورد آن مصداق یابی کنند و مالک ها و 

شاخصه ها را مدنظر قرار دهند.«
وی بــا بیان این که مطالبات مردم اکثرا بحق 
است و اتفاقا برای محقق شدن مطالبات خود بسیار 
مظلوم واقع شده اند، می گوید: »هنوز عموم مردم در 
جامعه با مشکالت اقتصادی دست به گریبان هستند 
و با ســیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند. از 
مشکل بیکاری گرفته تا تورم و گرانی های پی در پی 
اجناس و مایحتاج مورد نیاز. از طرفی به طورمرتب 
برای رفع این مشــکالت وعده داده می شود اما از 
طرف دیگر مردم باز امیدوارند تا بلکه اوضاع سامان 
یابد. مردم در وضعیت کنونی، رئیس جمهوری را 
می خواهند که آنان را درک کند، مثل مردم باشد، 
از میــان مردم بیاید و خود را باالتر از عموم مردم 

فرض نکند تا بخواهد بر آنان فخر بفروشد.«
اقتدار کشور و مشارکت مردمی 

یک تحلیل گر مســایل سیاسی ضمن مرور 
بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت انتخابات 
و مشارکت سیاسی مردم، می گوید: »عبارت عزت 
ملی که در سخنان مقام معظم رهبری بارها تکرار 
شــده را باید با توجه بــه این نکته معنا کرد که 
حضور و بودن در صحنه توسط مردم مایه عزت 
و آبرو و پیشرفت یک کشور است. بازتاب جهانی 
حوادثی چون انتخابات و مسائل مهم کشور حتما 
برای آن اجتماع عزت آفرین است. باالخره دنیا 
بــه ما نگاه می کنــد و وزن اتفاقات داخلی ما را 
می سنجد و با توجه به آنها با ما مواجه می شود. 

کــه اگر عموم مردم این تبعیض هــا را ببینند یا 
مشاهده کنند که مسئولین بر سر تصاحب قدرت 
به جای خدمت به جامعه با یکدیگر دچار اختالف 
و درگیری می شوند، خب آنها نیز برخورد خود را 
مطابق سود و زیانشــان تغییر داده و دیگر نفس 
شرکت در انتخابات آن ارزش معنوی و الهی خود 

را از دست خواهد داد.«
دولت از تأثیرگذاری 20 درصدی لغو 

تحریم ها بر اقتصاد آگاه بود
یک فعال سیاسی دانشجویی با ذکر این نکته 
که به هر حال هر کاندیدایی با هر شعار و وعده ای 
در پازل انقالب اســالمی قــرار می گیرد و باید به 
این نکته توجه داشــته باشد که اگر وعده نابجا یا 
نادرستی بدهد نه تنها توانایی تحقق آن را ندارد و 
باید در آینده به مردم در مورد آن پاســخگو باشد 
بلکه افکار عمومی را به این واسطه مشغول امری 
واهی و غیر کارشناسی کرده است، ادامه می دهد: 
»پیشنهاد می کنم که نامزدها قبل از ارائه وعده ها 
بر روی آن، کار کارشناسی انجام دهند و مصادیق 
و مثال های آن موضوع را برای آگاهی یافتن مردم 
بیاورند تا وعده کلی نداده باشــند. مثال در دوره 
قبلی فقط به وعده لغو تحریم ها بســنده شد اما 
گفته نشــد که با رفع تحریم هــا فقط 20 درصد 
اقتصاد کشــور از آن نفع می برد. البته این وظیفه 

این که مقام معظم رهبری تأکید دارند اگر ایران 
را دوســت دارید حــق رأی را از خود نگیرید و 
فــارغ از این که به چه کســی رأی می دهید به 
تکلیف رأی دادن و مشارکت در انتخابات عمل 
کنید، به این دلیل است که میزان عالقه مندی 
ما به نظام اســالمی در کل دنیا رصد می شود و 
بازتاب جهانی می یابد. معنای حضور و مشارکت 
یا اهمیت دادن و فعالیت عموم مردم در هر یک 
از انتخاباتی که در داخل کشــور برگزار می شود 
این است که ملت، انتخابات را تأیید و پشت نظام 
اسالمی خود ایستاده اند و این خود بزرگ ترین و 
بهترین پیامی اســت که دنیا - چه دوست و چه 

دشمن - آن را می بیند.«
وی بــا بیان این که همه باید در ایام انتخابات 
بســیج شــوند چرا که تقدیر کشــور در آن رقم 
می خورد، ادامه می دهد: »اگر مســئولین شرایط 
مناســبی را برای انتخابات فراهم سازند و قدر و 
منزلت آرای مردم را با عملکرد خود حفظ نمایند 
بــه طور طبیعی مردم نیز به آنان اعتماد خواهند 
کرد. به عنوان مثال مســئولین نباید با حرف ها و 
ســخنرانی های خود مطالبی را بر زبانشان جاری 
ســازند که در آن تشکیک انتخابات وجود داشته 
باشد یا آن که بخواهند به نفع فالن حزب یا گروه 
وابسته به خود امتیاز بیشــتری قائل شوند، چرا 

یک کارشناس سیاسی: مردم در 
رئیس جمهوری  کنونی،  وضعیت 
را می خواهند کــه آنان را درک 
کند، مثل مردم باشــد، از میان 
مــردم بیاید و خــود را باالتر 
از عمــوم مردم فــرض نکند تا 
بفروشــد. آنان فخر  بر  بخواهد 

یک تحلیلگر مســایل سیاسی: 
عبارت عزت ملی که در سخنان 
مقام معظــم رهبری بارها تکرار 
شده را باید با توجه به این نکته 
معنا کرد کــه حضور و بودن در 
و  مایه عزت  مردم  توسط  صحنه 
آبرو و پیشرفت یک کشور است.

برعهده رســانه ها نیز هست تا به صورت جدی و 
خاص مباحث اقتصادی و جوانب آن را به چالش 
بکشند تا مثال اگر کسی وعده لغو تحریم های بانکی، 
برطرف کردن رکود یا اجاره بهای سنگین مسکن 
را می دهد از او توضیح بخواهند که به چه صورتی 

این امور را انجام خواهد داد؟« 
وی در این مورد به گزارشــگر کیهان توضیح 
می دهد: »اگر راهکار علمی و دقیق بیان نشــود، 
همانند دوره قبلی خواهد شــد، به این صورت که 
می گویند چرا ما در بحث اقتصاد داخلی آن طور که 
باید رشد نکرده ایم؟ و جواب می دهند که احتماال 
به دلیل تحریم اســت و در نتیجه برای حل این 

اشتغال و تولید دغدغه اول مردم 
اهمیت حضور پرشور مردم در انتخابات تا انتخاب اصلح – بخش پایانی
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ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ کدپستی: ...............................................................................

پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: شرکت پرورش داده ها به شناسه ملی 10101147298- شرکت صنعتی و 
بازرگانی صنام به شناســه ملی 10102191894- شرکت مهندسی پرسوالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملی 10102025262- شــرکت کارخانجــات مخابراتی ایران به 
شناســه ملی 10530004647 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی 10100439645 به 
عنوان بازرس اصلی و محمدرضا صالحی پناه به شماره ملی 0386363285 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 

به 1394/12/29 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۲۹۹۹(

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم 
نور پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 

۴۷۷0۲۴ و شناسه ملی ۱۴005۱۴0۳۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت پرورش داده ها به شناســه ملی 10101147298 به نمایندگی 
محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندسی پرســوالکترونیک رادمهر به شناسه 
ملی 10102025262 به نمایندگی شــراره پزشــگی وحدتی به شماره ملی 
0042844691 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره سید بابارضا قریشی زاده 
به شــماره ملی 5219548931 به ســمت مدیرعامل انتخــاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت 
ایجاد تعهد نماید با امضا ســه نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران 

به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۳۳000(

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۴۷۷0۲۴ و شناسه ملی ۱۴005۱۴0۳۸۳

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
گنو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶5۳۶۲ 

و شناسه ملی ۱0۱00۸۹۸۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - آقای نادر خاکپور به کد ملــی 0049382403 بعنوان رئیس هیئت 
مدیــره و آقای مانلی مجد به کد ملــی 0055875841 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای علی افخم ابراهیمی به کد ملی 2991494085 بعنوان 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت از هر 
قبیل من جمله چک و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســامی با امضاء 
مدیرعامــل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یــک نفر دیگر از اعضاء هیئت 

مدیره همواره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۳۲۹۹۱(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/2/6 و مجوز شــماره 
95/172374 مورخ 95/6/1 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای احمد موحدنسب به شماره ملی 0042483603 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای مصیب محمدی به شــماره ملی 0439526574 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی برومندآزاد به شــماره ملی 
0054117038 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام 
او همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و 

مهر صندوق معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳00۱(

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه 
مسجد انصار الحسین به شماره ثبت 

۳۳۶۶ و شناسه ملی ۱0۱00۲۱۴۷0۸

شــهرداری بندر امام خمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسامی شهر 
در نظر دارد مناقصه پروژه پیاده روســازی و دفع آبهای ســطحی 
کوی شــهید مطهری شــهر بندر امام خمینی)ره( با بــرآورد اولیه 
7/534/449/024 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط، 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: پروژه پیاده روســازی و دفع آبهای سطحی کوی شهید 

مطهری شهر بندر امام خمینی)ره(
2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 96/1/26 لغایت 96/1/30

3- محل دریافت اسناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اله طالقانی- ساختمان 
مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن: 0615-2222020-4

4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب فراگیر بشماره 1083057382 

نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز سه شنبه 96/2/12 از ساعت 8 الی 12 

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشــایی پاکات: روز سه شــنبه 96/2/12 توضیح اینکه به 
پیشنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 

5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 376/722/000 ریال که فقط به 
صــورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه شــهرداری 
بندر امام خمینی)ره( که می بایســت در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر 

پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطاعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی 
شما خواهد بود.

11- اعتبار پروژه از محل بودجه سال 1396 شهرداری بندر امام خمینی)ره( 
می باشد.

نصیری فر- شهردار 

نوبت دوم
مناقصه عمومی 

)مرحله دوم(
آگهی مزایده

شرکت مهندسی پناه ساز ایران در نظر دارد نسبت به فروش لوله ها 
و اتصاالت مازاد خود در منطقه عسلویه بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی بمدت یک هفته جهت 
دریافت اســناد مزایده و بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت پــس از واریز مبلغ 
100/000ریال به حساب 5864825184 نزد بانک ملت بنام آقایان فرامرز 
طالبــی و امیرابراهیــم افروز و ارائه اصل فیش بــه آدرس تهران- خیابان 
کریم خان زند- خیابان شــهید عضدی شــمالی- نبش خ دهم پاک )93( 
طبقه ســوم- دبیرخانه کمیســیون معامات مراجعه نمایند. شماره تماس 

88801179 )داخلی 1072(
لوله های A333-GR6-ApL-5L و غیره... در سایزهای مختلف
اتصاالت A105-A350-LF2 و غیره... در سایزهای مختلف

هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

مؤسسه عمران ساحل در نظر دارد تهیه و تأمین لوله های )شمع( تک 
درز مورد نیاز پروژه بندر خدماتی تنبک واقع در منطقه عسلویه به شرح ذیل 

از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ردیفتوضیحاتطول)متر(
4/000pipe 56", Wall thk=25mm, ST521
10/000pipe 42", Wall thk=20mm,  API5L,X522

لذا از داوطلبان حائز شــرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه با در 
دست داشتن معرفی نامه معتبر و رزومه کاری به نشانی تهران- تهرانپارس- 
اتوبان شهید دوران )اسب دوانی قدیم(- میدان شهید مهتدی- جنب نیروی 
دریایی ســپاه- مؤسسه عمران ساحل- طبقه دوم- واحد تأمین کاال- آقای 

عسکری مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 38542894

)لطفًا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل فرمائید(
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه عمومی

موضوع باید به صورت جدی با غرب وارد مذاکره 
شد. اما دیدیم که در صحنه عمل، نتیجه این اتفاق 
در نظر مردم خدشه دار شدن عزت ملی بود. البته 
اغلب وعده های دولت محقق نشــد، مانند عزت 
دادن به گذرنامه ایرانی و ویزا ندادن دولت آمریکا 
به ســفیر اعالم شده از طرف دولت برای سازمان 
ملل، همین طور حادثه منا که اگر شدت برخورد 
رهبری نبود حکومت عربســتان حاضر نمی شد 

جنازه های حجاج را بدهد.«
فصل انتخابات و سؤاالت مردم

فصل انتخابــات از راه رســیده و هرکجا که 
می رویم سخن از کاندیدای اصلح است و اینکه چه 

افرادی در این میدان رقابت قرار خواهند گرفت.
سؤاالتی که در بین مردم مطرح است معموال 
حول این مســایل اســت که فالن چهره سیاسی 
حضور پیدا می کند یا نه، و فالن فرد در لیست فالن 
جریان قرار می گیرد یا نه و خالصه تنور انتخابات هر 
روز داغ تر می شود و با پایان یافتن ثبت نام داوطلبان 

این شور و اشتیاق بیشتر شده است.
اما در کنار تمام این شور و شوقی که به وجود 
آمــده، مطالبات بر زمین مانده مردم حرف اول را 

می زند.
مطالباتی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی و 
رونق گرفتن تولید ملی و مبارزه بی امان با قاچاق 
کاال، ایجاد اشــتغال، مسکن و ازدواج آسان برای 
جوانان و رسیدگی به مشکالت اقشار آسیب پذیر 
جامعــه از جمله مطالباتی اســت کــه مردم از 
دولتمردان داشته اند و وعده هایی همچون راه حل 
اقتصاد صد روزه یا بازگشــت عزت به پاسپورت 
ایرانی یا به فراموشی سپردن برخورد با حقوق های 
نجومی، همگی موید این نکته اســت که رئیس 
دولــت آینده باید فردی از جنس همین مردم و 
آزمون پــس داده در میدان های مختلف انقالب 
اســالمی باشد و در تبعیت از والیت مطلقه فقیه 
دارای سوابقی درخشان و ارزشمند باشد تا بتواند 
صالحیت سکانداری ریاست اجرایی نظام اسالمی 
ایران را داشــته باشد و چنین فردی بدون شک 
مورد اقبال عمومی آحــاد مردم نیز قرار خواهد 

گرفت.
ابوالفضل صیاد، فعال فرهنگی مذهبی درباره 
وظایف مردم و مســئولین در انتخابات پیش رو 
اعتقاد دارد که مسئولین و نامزدها باید از جناح بازی 
و سیاسی بازی پرهیز کنند و نامزدها و احزاب نباید 
مالک شــان برای جذب آرا، فریب افکار عمومی 

باشــد. وی می گوید: »آرامش عمومی کشــور در 
ایام انتخابات الزمه برگزاری انتخاباتی است که در 
آن مــردم آگاهانه و از روی تحقیق و علم انتخاب 
می کنند. نکته مهم دیگر این است که به کارنامه 
احزاب و مهم تر از آن کارنامه افراد و کاندیداها توجه 
شود، برخی وعده دادند اما عمل نکردند، کسی که 
بارها شعار داده اما عمل نداشته است مردم نباید 
به او اعتماد داشته باشند. برخی دیگر در کارنامه 
کاری خود مفاسدی داشتند و یا خدای نکرده به 
بیت المال دست درازی داشته اند که همه این ها باید 
مورد رصد مردم باشــد تا در بهترین روش توسط 

مردم این افراد ناکارآمد کنار زده شوند.« 
صیاد در پاســخ به این پرسش ما که مردم به 
طور خــاص از رئیس جمهور آینده و به طور عام 
از اعضای شوراهای شــهر و روستا چه مطالباتی 
دارنــد، توضیح می دهد: »مــردم تمایل دارند که 
کشــور پیشرفته ای در تمام جنبه ها داشته باشند 
و در این رهگذر اوضاع معیشتی و اقتصادی آنان 
نیز بهبود یابد اما گاهی مصادیق یا راه حل ها را در 
جایی دیگر می بینند که البته این موضوع بیشتر به 
گفتمان موجود در جامعه و رفتار نخبگان سیاسی 
برمی گردد؛ وقتی برخی از مسئولین شعار مذاکره 
با قدرت ها را سر می دهند یعنی  می خواهند این 
تفکر را به عموم القا کنند که ما به تنهایی توانایی 
نداریــم و باید به روحیه خودباوری و ما می توانیم 
اهمیتی ندهیــم، در حالی که مردم به طور کلی 
مدافع تقویت اســتقالل و عزت ملی اند و با تفکر 
وابستگی به قدرت ها که برخی شعار آن را می دهند 
مخالف اند. مردم همواره پیشرفت کشور و تکیه بر 
توان داخلی را می پسندند اما عده ای این موضوع 
را برای مردم برعکس تعریف می کنند. نکته دیگر 
اینکــه به کارگیری نیروی جــوان متعهد انقالبی 
متخصص حتما از مطالبات مردم اســت چرا که 
نیروهای تازه نفس انقالبی دارای روحیه ای جهادی 
هستند و امور اجرایی کشور را با پتاسیل باالی خود 
به ســرعت جلو می برند. نکته مهم دیگر مبارزه با 
رانت و فساد و تبعیض است که همواره از مطالبات 

اصلی و انقالبی است.« 
ســامان رحمت آبادی نیز ضمــن بیان اینکه 
مردم در میادیــن گوناگون به وظایف خود عمل 
کرده اند، به بیان وظایف مسئولین می پردازد و به 
گزارشگر کیهان می گوید: »مردم به دنبال مسئولی 
هستند که مشکالت آنان را درک کرده و حل کند، 
مشــکالت هم که عموما اقتصادی است و مردم 
دغدغه معیشتی دارند، بنابراین موضوع اقتصادی 

باید در اولویت باشد.«
این کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه ادامه 
می دهد: »وظیفه مسئولین در این است که عدالت 
را در فضــای انتخاباتی مخصوصا در تریبون های 
رسمی مانند صدا و سیما و ارگان هایی که فضایی 
در دست دارند مانند دانشگاه ها بیشتر کنند.  چرا 
که فضای باز گفتمانی باعث می شــود تا مردم از 
میان ســخن ها و وعده ها، بهترین ها را برگزینند 
و حتما در این فضا گفتمان انقالبی بهتر می تواند 

خود را اثبات کند.«


