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تقدير از نوآورى هاى همكاران خالق 
شركت توزيع برق استان سمنان

ــيرد،  ــم اختتاميه كنفرانس منطقه اى س در مراس
برندگان جشنواره نوآورى هاى شركت توزيع نيروى برق 

كشور مورد تقدير قرار گرفتند.
گفتنى است : اين كنفرانس كه در سالن خليج فارس 
پژوهشگاه نيرو در تهران برگزار شد ، پس از بررسى هيات 
داوران ، در نهايت 15 اثر حائز رتبه  گرديده و سه نفر از 
كاركنان شركت توزيع نيروى برق استان سمنان مفتخر 
ــومين جشنواره  به دريافت تنديس ويژه و لوح افتخار س

نوآورى هاى شركت هاى توزيع برق گرديدند.
يادآور مى شود : از مجموع پنج طرحى كه به عنوان 
رتبه هاى نخست معرفى شدند ، "ساخت دستگاه تست 
ــدس على اصغر  ــط مهن ــرچراغ هاى گازى" كه توس س
پاكدامن كارشناس GIS و مطالعات مهندسى اين شركت 
ارائه شده ، به عنوان يكى از طرح هائى است كه حائز رتبه 

اول گرديده است .

رداى قهرمانى بر تن پوالد مردان نفت 
مسجدسليمان

ــوم و پايانى ليگ برتر وزنه بردارى خوزستان  هفته س
در رده سنى نوجوانان با قهرمانى تيم نفت مسجدسليمان 
خاتمه يافت .  به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى 
نفت و گاز مسجدسليمان ، هفته سوم مسابقات قهرمانى 
ليگ برتر استان خوزستان ( يادواره شادروان بهمن مطلق ) 

لحظاتى پيش با شناخت تيم هاى برتر به پايان رسيد . 
اين مسابقات از صبح امروز در سالن وزنه بردارى شهر 
مسجدسليمان و با حضور تيم هاى مناطق نفتخيز جنوب 
– نفت مسجدسليمان - نفت اميديه – نفت گچساران – 
هيأت وزنه بردارى شوشتر – هيأت وزنه بردارى انديمشك 
ــوان ايذه – هيأت وزنه بردارى انديكا آغاز و لحظاتى  – پهل
ــى كه با حضور  پيش خاتمه يافت .  طى اين رويداد ورزش
62 پوالد مرد نوجوان در 10 وزن پيگيرى شد ، تيم نفت 
مسجدسليمان با 2331 امتياز ، تيم نفت اميديه با  2107 
ــتر با 2018 امتياز به  امتيازو تيم هيأت وزنه بردارى شوش

ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب كردند . 

احيا آب بندان ها موجب افزايش حجم 
ذخيره آب براى كشاورزان مى شود

ــكالت كشاورزى  ــائل و مش ــه بررسى مس در جلس
ــرود بر لزوم احيا  ــت از منابع آب زراعى در لنگ و حفاظ
ــا براى ذخيره آب زمين هاى زراعى و اليروبى  آب بندان ه
ــد  به گزارش روابط عمومى  انهار و آب بندان ها تأكيد ش
ــد خّرمى  ــتان گيالن ،وحي ــه اى اس ــركت آب منطق ش
ــركت  امروز در جلسه بررسى مسائل  مدير عامل اين ش
ــاورزى و حفاظت از منابع آب زراعى در  و مشكالت كش
فرماندارى لنگرود اظهار داشت : با توجه به اينكه لنگرود 
در انتهاى آب خور قرار دارد ،تمام  تالش خويش را انجام  

خواهيم داد تا كمترين آسيب به كشاورزان وارد شود.

اخبار
ــى امور عمرانى  معاون هماهنگ ــاح ويـــزد ــزد از افتت ــتاندارى ي  اس
ــش دولتى و خصوصى  ــردارى 722 پروژه بخ بهره ب
ــزار و 379 ميليارد تومان در دهه  بااعتبار بالغ بر دو ه
ــاخت، صنعتى،  ــر و در بخش هاى عمرانى، زيرس فج

كشاورزى، گردشگرى، آموزش و پژوهش خبر داد.
ــت خبرى با اصحاب  ــن صادقيان در نشس محس
رسانه استان يزد كه به منظور اعالم برنامه هاى در نظر 
گرفته شده به مناسبت ايام دهه فجر و چهلمين سالروز 
ــالمى ايران برگزار شد،  پيروزى انقالب شكوهمند اس
گفت: در اين ايام 722 پروژه بخش دولتى و خصوصى 
بااعتبار بالغ بر دو هزار و 379 ميليارد تومان در دهه فجر 
در استان در بخش هاى عمرانى، زيرساخت، صنعتى، 
كشاورزى، گردشگرى، آموزش و پژوهش به بهره بردارى 
مى رسد. وى با تأكيد بر اينكه با اجراى اين پروژه ها سه 

ــغلى در استان يزد ايجاد شده  هزار و 945 فرصت ش
است، افزود: 65 درصد اين پروژه ها در سطح روستاهاى 
ــتان هاى استان به  ــطح شهرس ــتان و مابقى در س اس
ــن در بحث اعتبارى  ــند، همچني بهره بردارى مى رس
بيشترين سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى انجام 
ــده و 20 درصد اين اعتبارات توسط بخش دولتى  ش
ــور عمرانى  ــت. معاون هماهنگى ام ــده اس تأمين ش

استاندارى يزد از افتتاح بزرگراه يزد بافق در اين ايام خبر 
ــروع عمليات پروژه بزرگراه يزد  داد و اظهار داشت: ش
طبس و همچنين پروژه اردكان چوپانان در اين ايام در 
نظر گرفته شده است كه اين پروژه هاى مهم زيرساختى 
استان قلمداد مى شوند. صادقيان با بيان اينكه در حال 
ــتر در حوزه  ــتان يزد بيش حاضر محور برنامه هاى اس
گردشگرى خواهد بود، اذعان كرد: يكى از دستاوردهاى 

انقالب اين است كه 132 مجوز براى پروژه گردشگرى 
ــردى، هتل و موارد تفريحى و  با اماكن اقامتگاه بوم گ
ورزشى در بخش گردشگرى در استان صادر شده است. 
وى تصريح كرد: تمام تالش ما در حوزه عمرانى در دهه 
ــود كه پروژه هايى كه افتتاح خواهد  فجر اين خواهد ب
ــد، مورد استفاده مردم قرار گيرد و در همين راستا  ش
ــتر پروژه ها در حوزه روستايى قرار گرفته تا مورد  بيش
استفاده آن ها قرار گيرد. معاون هماهنگى امور عمرانى 
ــتاوردهاى انقالب در  ــاره به دس ــتاندارى يزد با اش اس
حوزه زيرساختى، با بيان اينكه پيش از انقالب راه  هاى 
روستايى استان مشتمل بر 288 كيلومتر راه خاكى بوده 
است، عنوان كرد: در حال حاضر اكثر روستاهاى باالى 
20 خانوار و حتى زير 20 خانوار استان از راه روستايى 
ــزار و 228 كيلومتر برخوردار  ــفالت به ميزان دو ه آس
هستند. صادقيان تأكيد كرد: در حال حاضر به بركت 

انقالب اسالمى 2/99 درصد روستاهاى استان از نعمت 
برق برخوردار هستند؛ همچنين 95 درصد از روستاهاى 
استان نيز با هزار و 675 كيلومتر خط انتقال از شبكه 

آب سالم و بهداشتى برخوردار هستند.
وى با تأكيد بر اينكه امروزه 85 درصد روستاهاى 
استان نيز از نعمت گاز برخوردار هستند، خاطرنشان 
كرد: از مجموع 542 روستاى واجد شرايط گازرسانى، 
ــتند و  ــبكه گاز هس ــتا داراى ش هم اكنون 394 روس
گازرسانى به 76 روستا نيز در حال انجام است؛ صادقيان 
در پايان در خصوص توزيع پروژه ها در شهرستان هاى 
ــتان يزد، عنوان كرد: 15 پروژه در ابركوه،  مختلف اس
ــكذر، 65 پروژه  ــروژه در اردكان، 34 پروژه در اش 84 پ
در بافق، 43 پروژه در بهاباد، 123 پروژه در تفت، 229 
پروژه در خاتم، 27 پروژه در مهريز، 54 پروژه در ميبد و 

48 پروژه نيز در شهرستان يزد افتتاح خواهد شد.

به مناسبت ايام دهه فجر 722پرو  ژه 
دريزد به بهره بردارى مى رسد

و۴ در سیستان و بلوچستان  یع نفتگاز یور توز
تحقق یافت

ــركت ملى پخش فرآورده  مدير ش هاى نفتى منطقه زاهدان از توزيع زاهـــدان
نفت گاز يورو 4 خبر داد و گفت : هم اكنون روزانه 800 
هزار ليتر به طور ميانگين از اين فرآورده در نواحى منطقه 

توزيع مى شود.
ــه زاهدان ، كورش  ــه گزارش روابط عمومى منطق ب
ــاى نفت گاز يورو4 از  ــت افزود : اولين محموله ه باالدس
ــال به منطقه ارسال شده است و  نيمه دوم دى ماه امس
ــورد نياز ناحيه زابل و  ــال حاضر تمامى نفت گاز م در ح
بخشى از مصارف ناحيه زاهدان و خاش ، با كيفيت يورو4 

عرضه مى گردد.
ــاره به سخنان ماه گذشته مديرعامل  وى ضمن اش
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران كه خبر از  ش
بهره مندى شمارى از استان هاى كشور از جمله سيستان 
و بلوچستان از نفت گاز يورو4 داده بود ، تحقق اين امر در 
منطقه زاهدان را عملى شدن زود هنگام اين وعده عنوان 
ــرد. مدير منطقه زاهدان گفت : توزيع نفتگاز يورو4 در  ك
ــه زابل در حال انجام  ــى جايگاه هاى نفت گاز ناحي تمام
ــاى مختلف از جمله  ــوده و مصرف كنندگان بخش ه ب
كشاورزى، صنعتى و حمل و نقل در آن ناحيه نيز از اين 
فرآورده استفاده مى كنند. همچنين دو جايگاه سوخت 
در زاهدان و يك جايگاه در شهرستان خاش عرضه كننده 
اين سوخت پاك مى باشند. وى ابراز نمود : بزودى توزيع 
ــگاه هاى منطقه زاهدان  ــت گاز يورو4 در تمامى جاي نف
ــه نفت گاز  ــبت ب ــد. نفتگاز يورو4 نس فراگير خواهد ش
معمولى گوگرد و نيتروژن بسيار كمترى دارد و استفاده از 
آن عالوه بر اينكه باعث عمر بيشتر موتور خودرو مى شود،  

آلودگى هوا را نيز به شدت كاهش مى دهد.

یایی  گسترش خط مسافری در
 به عراق

ــوردى  ــدر و دريان بن ــر كل  مدي ــال حاضر خـرمشـهـر ــهر گفت: در ح خرمش
ــهر كويت فعال است و در صدد  ــافرى خرمش خط مس

افزايش خطوط مسافرى به كشور عراق هستيم. 
ــدر و  ــى اداره كل بن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــعدى مدير كل بندر و  ــهر، نوراله اس دريانوردى خرمش
دريانوردى خرمشهر در مراسم افتتاحيه سى و پنجمين 
 همايش آموزشى هسته هاى گزينش تابعه وزارت راه و

ــهر سازى ضمن خير مقدم به اعضا و مديران هسته   ش
ــازى از افزايش  ــهر س هاى گزينش تابعه وزارت راه و ش
ــور عراق خبر داد و اظهار كرد: در  خط مسافرى به كش
ــافرى خرمشهر كويت فعال است  حال حاضر خط مس
ــور عراق  ــافرى به كش ــدد افزايش خطوط مس و درص
ــح كرد:يكى از مزيت هاى  ــتيم. وى در ادامه تصري هس
ــد،  ــور عراق مى باش ــهر همجوارى با كش بندر خرمش
ــوس كه قبل از بندر بصره قرار دارد و با بندر  بندر ابوفل
خرمشهر7مايل دريايى فاصله دارد مكان مناسبى براى 
ــترش تبادالت در حوزه تجارى و مسافرى دريايى  گس
مى باشد همچنين   در حوزه مسافرى دريايى متقاضيان 
ــافرى   ــترش خط مس زيادى وجود دارد و در حال گس

دريايى به كشور عراق مى باشيم.
يادآور مى شود بندر خرمشهربا230 هكتار وسعت 
ــور در خليج فارس به  ــومين بندر آزاد كش به عنوان س
ــور عراق  ــمار مى رود، كه به دليل همجوارى با كش ش
ــى آن،يك منطقه استراتژيك از  عالوه بر اهميت سياس
ــود و اين بندر  ــوب مى ش نظر تجارى و اقتصادى محس
مناسب ترين گزينه براى ترانزيت كاال از طريق زمينى و 

دريايى  به كشور عراق به شمار مى آيد.

قوانین و مقررات جھت حل مشکالت مردم 
است نه سنگ اندازی

ــر راه  ــام وزي ــور قائم مق ــا حض ب ــازي در طرح مسكن مهر اصـفـهـان وشهرس
ــائل و مشكالت طرح مسكن مهر  ــور در استان، مس كش

استان بررسي شد. 
ــوراي مسكن استان به  هفتاد و هشتمين جلسه ش
رياست عباس رضايي استاندار اصفهان و با حضور احمد 
اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير راه وشهرسازي در طرح 
ــور ، حميدرضا اميرخاني مديركل راه  ــكن مهر كش مس
وشهرسازي و كليه مديران استاني مرتبط با اجراي طرح 

مسكن مهر در محل استانداري اصفهان برگزار شد.
ــد بر رفع  ــه با تاكي ــتاندار اصفهان در اين جلس اس
ــكالت موجود در طرح بزرگ مسكن مهر در استان  مش
ــررات را براي رفع  ــت: قانونگذار قوانين ، ضوابط و مق گف
ــكالت مردم تصويب مي كند نه براي سنگ اندازي  مش
و ايجاد مشكالت جديد و الزم است تا مشكالت تكميل 
پروژه هاي مسكن مهر با راهكارهاي مديران دستگاههاي 
ــتان مرتفع گردد. وي خطاب به مسئولين  اجرايي در اس
دستگاههاي اجرايي و خدمت رسان اظهار داشت: مشكالت 
اين طرح بايد در استان حل شود و پروژه هاي مسكن مهر 
نيمه تمام تا شهريورماه سال آينده به متقاضياني كه اكثرا 
ــر ضعيف و زحمت كش استان هستند تحويل شود.  قش
مهرآبادي قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر كشور نيز 
ــت: خوشبختانه استان اصفهان عملكرد بسيار  بيان داش
ــكوني مهر به  ــي در تكميل و تحويل واحدهاي مس خوب
مردم در مقايسه با كشور داشته و به منظور رفع مشكالتي 
ــكالت  ــون خدمات زيربنايي، ماليات ، بيمه و مش همچ
ــت مصوبات قبلي جلسات گذشته يك به  ايمني الزم اس

يك اجرايي گردد.

سکونتگاه ھای غیررسمی، نشان دھنده 
عقب ماندگی حاکمیت نسبت به نیاز مردم  

ــدرى، در دومين  ــا حي محمدرض ــه با موضوع مـشـهـد گفتگوى تخصصى ك
فرصت ها، چالش ها و افق هاى فراروى توسعه روستاهاى 
ــهر مشهد برگزار شد با بيان اينكه  واقع در حريم كالنش
حريم شهر مشهد هم مى تواند فرصت باشد و هم تهديد، 
اظهاركرد: نسبت به رفع مشكالت اين موضوع بايد اهتمام 
جدى داشته باشيم وگرنه انتقادى كه نسبت به گذشتگان 

شده، براى ما نيز مصداق پيدا خواهد كرد.
ــوراى پنجم شهر مشهد  وى در ادامه گفت: عزم ش
ــت و در حوزه  ــينى جدى اس ــراى مقابله با حاشيه نش ب
ــى از هيچ اقدامى مضايقه  ــارات و بحث هاى تقنين اعتب
ــه آنچه در ــه اينك ــاره ب ــدرى با اش ــرد. حي ــد ك  نخواه
 سكونتگاه هاى غيررسمى اتفاق افتاده نتيجه مهاجرت 
ــهر و پس از آن به دواير بعدى  ــتاها به حاشيه ش از روس
و مركز شهر است، افزود: امروزه به دليل تاثيرات شرايط 
ــور، مدل مهاجرتى تغيير كرده و به  كالن اقتصادى كش
دليل ارزان بودن زمين و هزينه هاى زندگى به روستاهاى 
ــيه شهر  ــپس وارد حاش همجوار مهاجرت مى كنند و س
ــوند. وى با تاكيد بر اينكه موج مهاجرت به مناطق  مى ش
روستايى حريم شهرها امرى اجتناب ناپذير است، تصريح 
ــك با تداوم خشكسالى هاى كنونى، موج  كرد: بدون ش

مهاجرت در سال آينده بيشتر نيز خواهد شد.
رئيس شوراى اسالمى شهر مشهدمقدس همچنين 
اظهاركرد: حاكميت وظيفه پاسخگويى به نيازهاى مردم 
ــم، آنها راهى  ــخ ندهي ــه نياز مردم پاس ــر ب را دارد و اگ
ــخگويى به نيازهاى خود پيدا خواهند كرد؛  براى پاس
ــكونتگاه هاى غيررسمى نشان دهنده عقب ماندگى  س

حاكميت نسبت به نياز مردم است.

  

 

ادامه از صفحه اول
ما باید تمام تجهیزات را خودمان بس��یازیم و از 
خام فروشی خودداری می کردیم اما کارکرد چندانی 
نداش��ته ایم. ما می توانس��تیم در بسیاری از صنایع از 
جمل��ه در ح��وزه صنعت نف��ت کاری کنیم که تمام 
صنایع از الکتروموتورها تا وس��ایل اکتشافی و تولید 
نفت را خودمان طراحی و بس��ازیم چراکه شایس��ته 
نیست کش��وری با این همه امکانات نیازمند صنایع 
دیگران باشد و اگر هم زمانی به ما تکنولوژی ندهند 

تولید نفت ما با مشکل مواجه شود. 
در معدن هم همچنین ما از کشورهایی هستیم که 
دارای منابع بسیاری هستیم تقریبا ما 9 درصد ذخایر 
دنیا را داریم و یک درصد جمعیت جهان اما استفاده ما 
از این منابع بسیار پایین است. اینها نشان می دهد که 
ما در کنار بیان پیشرفت ها باید این مسائل را هم مرور 

کنیم و بدانیم که چه چیزهایی را از دست داده ایم.
بگویید چه چیزهایی را از دست داده ایم؟

 م��ا از داش��ته های خود ک��ه می گویی��م باید از 
نداشته ها نیز بگوییم. یا در عرصه خودروسازی شایسته 
نیس��ت که ما ببینیم 10 الی 20 هزار کشته به خاطر 
حوادث رانندگی و پایین بودن کیفیت خودروها داریم. 
پس ما در عین اینکه در برخی عرصه ها پیشرفت های 
خیلی خوبی داش��تیم و در برخی عرصه ها نیازمند به 
یک بازنگری هس��تیم. وقتی به چهل س��الگی انقالب 
رس��یده ایم باید گذش��ته را مرور کنی��م و ببینیم چه 
عواملی وجود دارد که موجب شده تا در برخی صنایع 
پیشرفت داشته باشیم و در برخی نیز پیشرفت خوبی 
نداشته ایم این آسیب شناسی را باید انجام داد تا نقاط 

قوت و ضعف را به خوبی پیدا کرد. 
وجود اصل والیت فقی��ه و رهبری های والیت و 
در کنار آن حمایت گس��ترده م��ردم از نظام در کنار 
هم چه تاثیراتی در رس��یدن انقالب به 40 س��الگی 
داش��ته اس��ت؟ این دو مؤلفه  تا چه می��زان می تواند 
ب��ه ادامه این روند چهل س��اله کم��ک کند و به هر 
حال دش��من به دنبال این باش��د که آن اصل تغییر 
رژی��م را از قالب آش��کار به الیه ه��ای زیرین برده و 
پ��روژه نفوذ را اجرا کند ای��ن دو مولفه تا چه میزان 

می تواند با آن مقابله داشته باشد؟
در باب مس��ئله والیت و رهبری براس��اس برهان 
عقل��ی امروز کس��انی که حتی اعتقاد دینی نداش��ته 
باشند به والیت فقیه، اما از نظر برهان عقلی می بینید 
که این وحدت رویه و انس��جام تح��ت هدایت والیت 
فقیه اس��ت که در این چهل س��اله توانسته کشور را 
پی��ش ببرد. از نظر دینی هم ای��ن بحث والیت کاماًل 
آش��کار است و کس��انی هم که به این موضوع اعتقاد 
دارند به عینه اینها را دیده اند و حتی اگر از نظر تجربی 

نیز بخواهیم بگوییم تجربه کرده اند. 
ما اگر می خواستیم مانند این کشورهای همسایه 
تش��تت آرا داش��ته باش��یم هر کدام به یک سمت و 
س��ویی برویم قطعا ای��ن موفقیت ه��ا در حوزه های 
صنعتی و فنی و... را به دس��ت نمی آوردیم. بنابراین، 
موضوع��ی که امروز در باب بحث والیت و رهبری در 

کش��ور وجود دارد، بارها گفته ام که این امری بدیهی 
است که هر کش��وری که از این امر برخوردار نباشد 
نمی تواند به پیشرفت برس��د شما کشورهای اطراف 
را نگاه کنید در کش��وری مانند مصر نتیجه چه ش��د 
می بینیم ک��ه همچنان عقبگرد دارد یا کش��ورهایی 
مانن��د تونس االن کجا هس��تند؟ بنابرای��ن ما وقتی 
بح��ث 40 س��الگی انقالب را داریم بح��ث رهبری و 
والیت بحث روشن و کلیدی آن است که همگان آن 
را درک کرده اند و ما نیز با استفاده از این فرصت باید 
به آن پیشرفت هایی که رهبری اشاره کرده اند برسیم. 
امروز جنگ جنگ اقتصادی و ش��اید بتوان گفت که 
بزرگترین نارضایتی هایی ک��ه امروز در جامعه ایجاد 
می ش��ود به خاطر فراز و نش��یب های اقتصادی، عدم 

اشتغال مناسب است.
با توجه به این مباحث امروز پاش�نه آشیل انقالب 

و کشور را چه می بینید؟ 

ببینید من همیش��ه می گویم ما یک ضد انقالب 
بزرگ داریم که نامش اقتصاد اس��ت و این اس��ت که 
مردم را آزار می دهد. امر اقتصاد که شامل بخش های 
مختل��ف صنعتی، مالی، درآمد ملی، ارزش پول ملی، 
اشتغال و... می ش��ود، باید درست کنیم چراکه همه 
اینها به نوعی می تواند کش��ور را به مرحله ای برساند 
که مردم با رضایتمندی بتوانند در آن زندگی کنند. 
دانش��جویان ام��روز در سلس��له مرات��ب مازلو را 
می خوانند در حالی که ما در آموزه های دینی خودمان 
هم به بهترین نحو این مباحث را داریم چنانکه پیامبر 
اسالم)ص( می گویند از یک در فقر وارد می شود و از در 
دیگر ایمان می رود. می خواهم بگویم آنچه این روزها در 
دانشگاه ها در باب سلسله مراتب طبقاتی مطرح می شود 
و می گویند از سلسله نیازهای فیزیولوژیکی شامل آب و 
نان و غذا و کار و... در آن پایه های نیازهای اولیه اس��ت 
و در مرحله بعدی مباحثی همچون احترام و آموزش و 

امنیت و... مطرح می ش��ود پس اگر این پایه ها را تأمین 
نکنی��م قطعاً اجازه نمی دهد ک��ه جوانان ما به پله های 

بعدی برسند و به ارزش های انسانی بیندیشند. 
می بینید امروز دش��من در حالی که همه راه ها  را 
علیه ایران آزمودن��د نظیر جنگ تحمیلی، منافقین و 
ترورها و هر آنچه از دستشان بر می آمد در نهایت محور 
برنامه ه��ای خود را به جنگ اقتصادی اختصاص دادند 
یعنی امروز تهدیدات اقتصادی سنگین تر است، بنابراین 
ما باید با این انس��جام و امنیتی که به پشتوانه رهبری 
ایجاد ش��ده برای تحقق این مطالب��ات گام برداریم نه 
آنکه از همان ابتدا نگاه کنیم ببینیم که ما نتوانس��تیم 
حت��ی آن نیازهای اولی��ه را تأمین کنیم. این مدیریت 
نمی تواند یک مدیریت اجرایی مناس��ب باش��د. ما بعد 
از 40 س��ال باید آسیب شناس��ی کنیم و ببینیم چه 
دستاوردهایی داریم و چه کاستی ها داریم و با استفاده 
از داشته ها برای رفع آن مشکالت اقتصادی کشور بهره 
بگیریم. چهل سالگی انقالب نباید ما را مغرور سازد و به 
همین داشته ها بسنده کنیم بلکه باید با آسیب شناسی 
به دنبال تحقق آن دیدگاه رهبری باشیم که فرمودند 

در افق 1400 باید قدرت اول منطقه باشیم. 
ب�ا توجه ب�ه نکاتی ک�ه گفتی�د در ب�اب جوامع، 
داش�ته ها و کاس�تی هایی که وج�ود دارد به نظر 
ش�ما مهمترین خواس�ته و مطالبه مردم از نظام و 

مسئوالن چیست؟ 
مردم آنچه را که انتظار دارند یک امنیت خوب در 
کشور است که در این مورد می بینیم که خوشبختانه 
در این موضوع توان باالیی داریم و دفاع مقدس و تمام 
دوران 40 س��اله نیروهای دفاعی کشور نشان داده اند 

که به خوبی از کشور دفاع کرده اند. 
یکی دیگر از مطالبات مردم بحث فرصت های شغلی 
برای فرزندانشان است که باید از داشته های کشور برای 
تحقق ای��ن مهم بهره گرفت. من فک��ر می کنم اگر در 
تجاری س��ازی علم تالش کنیم و به جای خام فروش��ی 
منابع معدنی و طبیعی آن را با بهره گیری از دستاوردهای 
علمی ف��رآوری کرده و هم اش��تغال ایجاد کنیم و هم 

درآمدزایی بسیاری از مشکالت حل می شود. 
در بح��ث فرهنگی انتظ��ار مردم این اس��ت که 
فرهنگ غنی کش��ور که در جهان بی نظیر اس��ت به 
خوب��ی تبلور یابد و در عین حال آن عدالت اجتماعی 
در جامعه اجرایی ش��ود. و امکانات کش��ور به صورت 
عادالنه در اختیار هم��گان قرار گیرد چنانکه یکی از 
شعارهای انقالب همین بحث استقالل کشور بود که 
بتوان��د این منابع را عادالنه در اختیار مردم قرار دهد. 
در حوزه اعتقادی ه��م ما بهترین فرهنگ و باورهای 
دینی را داریم باید از این امر پاس��داری کنیم و نباید 
عملکرد مس��ئوالن طوری باش��د که به این امر لطمه 
وارد شود و این یکی از خواسته های مهم مردم است.
با توجه ب�ه اینکه اکنون مهمترین چالش کش�ور 
مباحث اقتصادی اس�ت و می ش�ود گفت که یکی 
از مهمترین مباحث در میان اقش�ار جامعه اس�ت 
به نظر ش�ما تا چ�ه میزان مس�ئوالن در رفع این 
چالش ه�ا اهتمام دارند و در چهل س�الگی انقالب 

ت�ا چه میزان توانس�ته اند رضایت مردم را در رفع 
این دغدغه ها جلب کنند؟

متاس��فانه ش��اید بتوانیم بگوییم ما بیش از آنکه 
سیاسی باشیم سیاست زده شده ایم. سیاست چیز بدی 
نیست، یعنی تدبیر امور و اداره کشور. اما اینکه بیاییم 
تم��ام فکر و ذهنمان صرف رقابت و بازی با جناح ها و 
طیف های سیاس��ی کنیم این می شود سیاست زدگی. 
این سیاس��ت زدگی یعنی اینکه 80 درصد وقت خود 
را صرف رقابت های سیاسی کنیم و 20 درصد را برای 
انجام کاره��ای زیربنایی اختصاص دهیم در حالی که 
این معادله باید برعکس باش��د و ما باید 80 درصد از 
انرژی و وقت خود را برای کارهای زیربنایی قرار دهیم. 
این سیاس��ت زدگی پس از 40 سال دیگر پذیرفتنی 
نیست و باید یک تجدید نظری در این رفتارها صورت 
گیرد و انرژی ها را باید صرف پیش��رفت کشور و انجام 
مطالب��ات مردم کرد و ن��ه اینکه به دنب��ال مقابله با 

انتقادها و دیدگاه های مخالف پرداخت. 
بنابراین االن دیگر از ما پذیرفته نیست و هیچ کس 
نمی تواند پاسخ دهد که با این همه نعمت ها و فرصت هایی 
که در کشور داشته ایم با سیاست زدگی همه این داشته ها 

را در مسیری غیرصحیح استفاده کرده ایم. 
به نظر ش��ما چ��ه راهکارهای��ی می تواند وجود 
داشته باش��د که آرمان هایی که ما 40 سال است از 
آنها صحبت می کنیم و به برخی از آنها دست یافتیم 
و برخی از آنها نیز محقق نش��ده اس��ت از آن حالت 
ش��عاری خارج ش��ده و به صورت ملموس و آش��کار 
اجرایی شود و مردم ببینند کارآمدی انقالبشان را؟ 

با توجه به پایه هایی که در کش��ور داریم از جمله 
این امنیتی که به فضل الهی و رهبری های امام راحل 
و رهب��ر انقالب و خون ش��هدا و نیز نیروهای نظامی و 
انتظامی کش��ور حاصل شده باید یک استراتژی خوب 
و مناس��ب طراحی کنیم. اس��تراتژی صنعت��ی با این 
محور که بر چه صنعت هایی باید کار ش��ود استراتژی 
فرهنگ��ی، اس��تراتژی پیش��رفت در داش��ته هایی که 
در مناب��ع معدن��ی و نفت و گاز و... داری��م. اگر ما این 

استراتژی را به درستی ریل گذاری کنیم با آن تجربیات 
گذش��ته و آزمون و خطاهایی که در گذشته داشیم آن 
وقت هر کس��ی که بر مس��ند قدرت رسید باید در آن 
مسیر حرکت کند ولی اگر ریل گذاری درستی نداشته 
باش��یم معلوم نیست که به کدام سمت باید بریم و به 
هر س��و و هر جهتی می رویم که دستاوردی ندارد. ما 
باید به دنبال یک نقشه راه با ریل گذاری درست باشیم 
پس این موضوع از اوجب واجبات است که باید اجرایی 
ش��ود. اگر این موضوع از سوی مجلس شورای اسالمی 
به درس��تی انجام ش��ود هر دولتی هم که بر س��ر کار 
آید باید روی این ری��ل کند. در همه دنیا همین طور 
است هرکس نمی آید بگوید برنامه های من این چنین 
است نه همه جا براساس ریل گذاری صورت گرفته کار 
می ش��ود. اینکه هر دولتی می آی��د و برای خود برنامه 
می دهد یعنی اینکه ما یک برنامه منس��جم و درستی 
نداریم حاال که 40 سال از انقالب گذشته باید برای این 

ریل گذاری یک استراتژی درست طراحی کرد. 
ما همواره س�ندهای چشم انداز و برنامه های پایه ای 
داش�ته ایم اما می بینیم که دولت ها عمال توجهی به 
این چشم اندازها و برنامه های توسعه ای نداشته اند؟

در حقیق��ت آن برنامه هایی که به نام برنامه های 
توس��عه اقتص��ادی 5 س��اله نام گذاری ش��ده همین 
ب��وده یا آنها خوب مطالعه نش��ده و یا اینکه در اجرا 
کاستی هایی داش��ته و به خوبی اجرا نشده باید دید 

که دلیل این وضعیت چه بوده است. 
در همین موضوع نفت بعد از چهل سال ما هنوز 
ب��ه مرحله تولید قطعات و بومی س��ازی صنایع نفت و 
مش��تقات آن نرسیدیم در حالی که این مسئله ربطی 
ب��ه دولت ها ندارد و حتی اگر از تاریخ کش��ف نفت در 
مسجد سلیمان حساب کنیم می شود 105 سال واقعا 
چ��را در این دوران نتوانس��ته ایم به ای��ن خودکفایی 
برسیم؟ چرا باید کشوری که در صنایع دفاعی این قدر 
خوب پیش��رفت کرده چرا نبای��د در این صنعت نفت 
پیشرفت داشته باشد، چون استراتژی مناسبی در این 
عرصه وجود نداشته است، یا همین خودروسازی که با 
کمی تحریم به این وضعیت دچار شده است در حالی 
که همیشه شعار می دادند که ما خودکفا شده ایم اگر 
خودروسازی خودکفا شده پس چرا االن این وضعیت 
اس��ت پس این نش��ان می دهد که صنعت خودرو به 
خارج وابس��ته است و مس��ئوالن خودرویی کشور به 
مردم اطالع درس��ت نداده و پنهان کاری کرده اند. این 
نشان می دهد که در صنعت خودرو استراتژی درستی 
نداش��ته ایم بنابراین ما در این عرصه باید یک حرکت 

جدی تری بعد از 40 سال صورت دهیم.
 اگر زمان آن اس��ت که ما از 40 سالگی انقالب 
بهره گرفته و با یک آسیب شناسی درست ببینیم که 
اس��تراتژی طراحی شده چگونه باید باشد به هر حال 
باید ببینیم در صنایعی که باید به خودکفایی برسیم 
چه کارهایی را باید ص��ورت داد و در آنهایی هم که 
واقعا ت��وان وجود ندارد و اجب��ار واردات وجود دارد 
اقدام صورت گیرد تا در نهایت با یک نقشه راه ادامه 
راه داده و خواسته های به حق مردم را محقق کرد. 

شهرستانها

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با سیاست روز:

ما یک ضد انقالب بزرگ 
داریم که نامش اقتصاد است

امروز جنگ، جنگ اقتصادی است

در موضوع نفت بعد از چهل 
سال ما هنوز به مرحله تولید 
قطعات و بومی سازی صنایع 
نفت و مشتقات آن نرسیدیم 
در حالی که این مسئله ربطی 
به دولت ها ندارد و حتی اگر از 
تاریخ کشف نفت در مسجد 

سلیمان حساب کنیم می شود 
105 سال واقعا چرا در این 
دوران نتوانسته ایم به این 

خودکفایی برسیم؟

هر
م


