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ادامه از صفحه اول

امنیت و ...مطرح میش��ود پس اگر این پایهها را تأمین
نکنی��م قطعاً اجازه نمیدهد ک��ه جوانان ما به پلههای
بعدی برسند و به ارزشهای انسانی بیندیشند.
میبینید امروز دش��من در حالی که همه راهها را
علیه ایران آزمودن��د نظیر جنگ تحمیلی ،منافقین و
ترورها و هر آنچه از دستشان بر میآمد در نهایت محور
برنامهه��ای خود را به جنگ اقتصادی اختصاص دادند
یعنی امروز تهدیدات اقتصادی سنگینتر 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
نمیتواند یک مدیریت اجرایی مناس��ب باش��د .ما بعد
از  40س��ال باید آسیب شناس��ی کنیم و ببینیم چه
دستاوردهایی داریم و چه کاستیها داریم و با استفاده
از داشتهها برای رفع آن مشکالت اقتصادی کشور بهره
بگیریم .چهل سالگی انقالب نباید ما را مغرور سازد و به
همین داشتهها بسنده کنیم بلکه باید با آسیبشناسی
به دنبال تحقق آن دیدگاه رهبری باشیم که فرمودند
در افق  1400باید قدرت اول منطقه باشیم.

ما باید تمام تجهیزات را خودمان بس��یازیم و از
خامفروشی خودداری میکردیم اما کارکرد چندانی
نداش��تهایم .ما میتوانس��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  9درصد ذخایر
دنیا را داریم و یک درصد جمعیت جهان اما استفاده ما
از این منابع بسیار پایین است .اینها نشان میدهد که
ما در کنار بیان پیشرفتها باید این مسائل را هم مرور
کنیم و بدانیم که چه چیزهایی را از دست دادهایم.

بگویید چه چیزهایی را از دست دادهایم؟
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م��ا از داش��تههای خود ک��ه میگویی��م باید از
نداشتهها نیز بگوییم .یا در عرصه خودروسازی شایسته
نیس��ت که ما ببینیم  10الی  20هزار کشته به خاطر
حوادث رانندگی و پایین بودن کیفیت خودروها داریم.
پس ما در عین اینکه در برخی عرصهها پیشرفتهای
خیلی خوبی داش��تیم و در برخی عرصهها نیازمند به
یک بازنگری هس��تیم .وقتی به چهل س��الگی انقالب
رس��یدهایم 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
نداشتهایم این آسیبشناسی را باید انجام داد تا نقاط
قوت و ضعف را به خوبی پیدا کرد.
وجود اصل والیت فقی��ه و رهبریهای والیت و
در کنار آن حمایت گس��ترده م��ردم از نظام در کنار
هم چه تاثیراتی در رس��یدن انقالب به  40س��الگی
داش��ته اس��ت؟ این دو مؤلف ه تا چه می��زان میتواند
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 الیهه��ای زیرین برده و
پ��روژه نفوذ را اجرا کند ای��ن دو مولفه تا چه میزان
میتواند 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 میبینید
که این وحدت رویه و انس��جام تح��ت هدایت والیت
فقیه اس��ت که در این چهل س��اله توانسته کشور را
ال
پی��ش ببرد .از نظر دینی هم ای��ن بحث والیت کام ً
آش��کار است و کس��انی هم که به این موضوع اعتقاد
دارند به عینه اینها را دیدهاند و حتی اگر از نظر تجربی
نیز بخواهیم بگوییم تجربه کردهاند.
ما اگر میخواستیم مانند این کشورهای همسایه
تش��تت آرا داش��ته باش��یم هر کدام به یک سمت و
س��ویی برویم قطعا ای��ن موفقیته��ا در حوزههای
صنعتی و فنی و ...را به دس��ت نمیآوردیم .بنابراین،
موضوع��ی که امروز در باب بحث والیت و رهبری در

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با سیاست روز:

ما یک ضد انقالب بزرگ
داریم که نامش اقتصاد است
امروز جنگ ،جنگ اقتصادی است

کش��ور وجود دارد ،بارها گفتهام که این امری بدیهی
است که هر کش��وری که از این امر برخوردار نباشد
نمیتواند به پیشرفت برس��د شما کشورهای اطراف
را نگاه کنید در کش��وری مانند مصر نتیجه چه ش��د
میبینیم ک��ه همچنان عقبگرد دارد یا کش��ورهایی
مانن��د تونس االن کجا هس��تند؟ بنابرای��ن ما وقتی
بح��ث  40س��الگی انقالب را داریم بح��ث رهبری و
والیت بحث روشن و کلیدی آن است که همگان آن
را درک کردهاند و ما نیز با استفاده از این فرصت باید
به آن پیشرفتهایی که رهبری اشاره کردهاند برسیم.
امروز جنگ جنگ اقتصادی و ش��اید بتوان گفت که
بزرگترین نارضایتیهایی ک��ه امروز در جامعه ایجاد
میش��ود به خاطر فراز و نش��یبهای اقتصادی ،عدم
اشتغال مناسب است.
با توجه به این مباحث امروز پاش�نه آشیل انقالب
و کشور را چه میبینید؟

ببینید من همیش��ه میگویم ما یک ضد انقالب
بزرگ داریم که نامش اقتصاد اس��ت و این اس��ت که
مردم را آزار میدهد .امر اقتصاد که شامل بخشهای
مختل��ف صنعتی ،مالی ،درآمد ملی ،ارزش پول ملی،
اشتغال و ...میش��ود ،باید درست کنیم چراکه همه
اینها به نوعی میتواند کش��ور را به مرحلهای برساند
که مردم با رضایتمندی بتوانند در آن زندگی کنند.
دانش��جویان ام��روز در سلس��له مرات��ب مازلو را
میخوانند در حالی که ما در آموزههای دینی خودمان
هم به بهترین نحو این مباحث را داریم چنانکه پیامبر
اسالم(ص) میگویند از یک در فقر وارد میشود و از در
دیگر ایمان میرود .میخواهم بگویم آنچه این روزها در
دانشگاهها در باب سلسله مراتب طبقاتی مطرح میشود
و میگویند از سلسله نیازهای فیزیولوژیکی شامل آب و
نان و غذا و کار و ...در آن پایههای نیازهای اولیه اس��ت
و در مرحله بعدی مباحثی همچون احترام و آموزش و

ب�ا توجه ب�ه نکاتی ک�ه گفتی�د در ب�اب جوامع،
داش�تهها و کاس�تیهایی 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 میبینیم که خوشبختانه
در این موضوع توان باالیی داریم و دفاعمقدس و تمام
دوران  40س��اله نیروهای دفاعی کشور نشان دادهاند
که به خوبی از کشور دفاع کردهاند.
یکی دیگر از مطالبات مردم بحث فرصتهای شغلی
برای فرزندانشان است که باید از داشتههای کشور برای
تحقق ای��ن مهم بهره گرفت .من فک��ر میکنم اگر در
تجاریس��ازی علم تالش کنیم و به جای خامفروش��ی
منابع معدنی و طبیعی آن را با بهرهگیری از دستاوردهای
علمی ف��رآوری کرده و هم اش��تغال ایجاد کنیم و هم
درآمدزایی بسیاری از مشکالت حل میشود.
در بح��ث فرهنگی انتظ��ار مردم این اس��ت که
فرهنگ غنی کش��ور که در جهان بینظیر 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 خواستههای مهم مردم است.

با توجه ب�ه اینکه اکنون مهمترین چالش کش�ور
مباحث اقتصادی اس�ت و میش�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
چالشه�ا اهتمام دارند و در چهل س�الگی انقالب
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻼﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺳــﻴﺮﺩ،
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  15ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺭﺗﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
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
ﺳــﺮﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﮔﺎﺯﻯ" ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  GISﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺭﺗﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺭﺩﺍﻯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺗﻦ ﭘﻮﻻﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﻔﺖ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻫﻔﺘﻪ ﺳــﻮﻡ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
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
– ﭘﻬﻠــﻮﺍﻥ ﺍﻳﺬﻩ – ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻧﺪﻳﻜﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ
ﭘﻴﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ  .ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
 62ﭘﻮﻻﺩ ﻣﺮﺩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ  10ﻭﺯﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﺪ  ،ﺗﻴﻢ ﻧﻔﺖ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ  2331ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ  ،ﺗﻴﻢ ﻧﻔﺖ ﺍﻣﻴﺪﻳﻪ ﺑﺎ 2107
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻭ ﺗﻴﻢ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺷــﺘﺮ ﺑﺎ  2018ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ .

ﺍﺣﻴﺎ ﺁﺏﺑﻨﺪﺍﻥﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﻭ ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺩﺭ ﻟﻨﮕــﺮﻭﺩ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺣﻴﺎ
ﺁﺏﺑﻨﺪﺍﻥﻫــﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﺏ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ
ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺁﺏﺑﻨﺪﺍﻥﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷــﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ،ﻭﺣﻴــﺪ ﺧﺮّﻣﻰ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺩﺭ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ.

ت�ا چه میزان توانس�تهاند رضایت مردم را در رفع
این دغدغهها جلب کنند؟

استراتژی را به درستی ریلگذاری کنیم با آن تجربیات
گذش��ته وآزمون 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 میرویم که دستاوردی ندارد .ما
باید به دنبال یک نقشه راه با ریلگذاری 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 نمیآید بگوید برنامههای من این چنین
است نه همه جا براساس ریلگذاری صورت گرفته کار
میش��ود .اینکه هر دولتی میآی��د و برای خود برنامه
میدهد یعنی اینکه ما یک برنامه منس��جم و درستی
نداریم حاال که  40سال از انقالب گذشته باید برای این
ریل گذاری یک استراتژی درست طراحی کرد.

متاس��فانه ش��اید بتوانیم بگوییم ما بیش از آنکه
سیاسی باشیم سیاست زده شدهایم .سیاست چیز بدی
نیست ،یعنی تدبیر امور و اداره کشور .اما اینکه بیاییم
تم��ام فکر و ذهنمان صرف رقابت و بازی با جناحها و
طیفهای سیاس��ی کنیم این میشود سیاستزدگی.
این سیاس��ت زدگی یعنی اینکه  80درصد وقت خود
را صرف رقابتهای سیاسی کنیم و  20درصد را برای
انجام کاره��ای زیربنایی اختصاص دهیم در حالی که
این معادله باید برعکس باش��د و ما باید  80درصد از
انرژی و وقت خود را برای کارهای زیربنایی قرار دهیم.
این سیاس��ت زدگی پس از  40سال دیگر پذیرفتنی
نیست و باید یک تجدید نظری در این رفتارها صورت
گیرد و انرژیها را باید صرف پیش��رفت کشور و انجام
مطالب��ات مردم کرد و ن��ه اینکه به دنب��ال مقابله با
انتقادها و دیدگاههای مخالف پرداخت.
بنابراین االن دیگر از ما پذیرفته نیست و هیچکس
نمیتواند پاسخ دهد که با این همه نعمتها و فرصتهایی
که در کشور داشتهایم با سیاستزدگی همه این داشتهها
را در مسیری غیرصحیح استفاده کردهایم.
به نظر ش��ما چ��ه راهکارهای��ی میتواند وجود
داشته باش��د که آرمانهایی که ما  40سال است از
آنها صحبت میکنیم 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؟

ما همواره س�ندهای چشمانداز و برنامههای پایهای
داش�تهایم اما میبینیم که دولتها عمال توجهی به
این چشماندازها و برنامههای توسعهای نداشتهاند؟

در حقیق��ت آن برنامههایی که به نام برنامههای
توس��عه اقتص��ادی  5س��اله نامگذاری ش��ده همین
ب��وده یا آنها خوب مطالعه نش��ده و یا اینکه در اجرا
کاستیهایی 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 بومیس��ازی صنایع نفت و
مش��تقات آن نرسیدیم در حالی که این مسئله ربطی
ب��ه دولتها ندارد و حتی اگر از تاریخ کش��ف نفت در
مسجد سلیمان حساب کنیم میشود  105سال واقعا
چ��را در این دوران نتوانس��تهایم 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 میدادند که ما خودکفا شدهایم اگر
خودروسازی خودکفا شده پس چرا االن این وضعیت
اس��ت پس این نش��ان میدهد که صنعت خودرو به
خارج وابس��ته است و مس��ئوالن خودرویی کشور به
مردم اطالع درس��ت نداده و پنهانکاری کردهاند .این
نشان میدهد که در صنعت خودرو استراتژی درستی
نداش��تهایم بنابراین ما در این عرصه باید یک حرکت
جدیتری بعد از  40سال صورت دهیم.
اگر زمان آن اس��ت که ما از  40سالگی انقالب
بهره گرفته و با یک آسیبشناسی 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 خواستههای به حق مردم را محقق کرد.

در موضوع نفت بعد از چهل
سال ما هنوز به مرحله تولید
قطعات و بومیسازی صنایع
نفت و مشتقات آن نرسیدیم
در حالی که این مسئله ربطی
به دولتها ندارد و حتی اگر از
تاریخ کشف نفت در مسجد
سلیمان حساب کنیم میشود
 105سال واقعا چرا در این
دوران نتوانستهایم به این
خودکفایی برسیم؟

با توجه به پایههایی که در کش��ور داریم از جمله
این امنیتی که به فضل الهی و رهبریهای 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 صنعتهایی باید کار ش��ود استراتژی
فرهنگ��ی ،اس��تراتژی پیش��رفت در داش��تههایی که
در مناب��ع معدن��ی و نفت و گاز و ...داری��م .اگر ما این

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  14ﺑﻬﻤﻦ  1397ﺷﻤﺎﺭﻩ41250

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﻳـــﺰﺩ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻳــﺰﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ  722ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺨــﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺑﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﺩﻭ ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  379ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ
ﻓﺠــﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ،ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﻣﺤﺴــﻦ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻭ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ  722ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺑﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  379ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ،ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺳﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ 722ﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﺭﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  945ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ 65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﺪﻩ ﻭ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣــﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺘﮕﺎز ﯾﻮرو ۴در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺯﺍﻫـــﺪﺍﻥ
ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ  4ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 800
ﻫﺰﺍﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ،ﻛﻮﺭﺵ
ﺑﺎﻻﺩﺳــﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫــﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ 4ﺍﺯ
ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﺍﺑﻞ ﻭ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺵ  ،ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻮﺭﻭ4
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭﻯ ﺿﻤﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ
ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ 4ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ  ،ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﺪﻥ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻛــﺮﺩ .ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﺘﮕﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ 4ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
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
ﻧﻔــﺖ ﮔﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ 4ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻧﻔﺘﮕﺎﺯ ﻳﻮﺭﻭ 4ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ،
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻳﺰﺩ ﺑﺎﻓﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺷــﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻳﺰﺩ
ﻃﺒﺲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ

ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮی درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﺮاق

ﻣﺪﻳــﺮ ﻛﻞ ﺑﻨــﺪﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧــﻮﺭﺩﻯ
ﺧـﺮﻣﺸـﻬـﺮ
ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻂ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﻛﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨــﺪﺭ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ،ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﺍﺳــﻌﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﻨﺪﺭ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ
ﺷــﻬﺮ ﺳﺎﺯﻯ ﺿﻤﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻪ
ﻫﺎﻯ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷــﻬﺮ ﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺧﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻂ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻛﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﺭﺻــﺪﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮﺩ:ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻯ
ﺑﻨﺪﺭ ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﺑﻮﻓﻠــﻮﺱ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﺼﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﺭ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ7ﻣﺎﻳﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺧﻂ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺪﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﺑﺎ 230ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺳﻌﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺁﻥ،ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ.

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  132ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﻡﮔــﺮﺩﻯ ،ﻫﺘﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻭ
ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ
ﻓﺠﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 288ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻛﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ
 20ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺯﻳﺮ  20ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻭ ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  228ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی

ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘــﺎﻡ ﻭﺯﻳــﺮ ﺭﺍﻩ
ﺍﺻـﻔـﻬـﺎﻥ
ﻭﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ.
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ
ﺍﺻﻐﺮﻱ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ
ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻛﺸــﻮﺭ  ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ
ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮ ﺭﻓﻊ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺑﺰﺭگ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﮔﻔــﺖ :ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ،ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮﺩﺩ .ﻭﻱ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﺍ
ﻗﺸــﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺧﻮﺑــﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻲ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ  ،ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ  2/99ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 95ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  675ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ
ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ  85ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  542ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ،
ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ  394ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ
ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ  76ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ 15 :ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﻛﻮﻩ،
 84ﭘــﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ 34 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺍﺷــﻜﺬﺭ 65 ،ﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﺭ ﺑﺎﻓﻖ 43 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺑﺎﺩ 123 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺗﻔﺖ229 ،
ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻢ 27 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻳﺰ 54 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺒﺪ ﻭ
 48ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﻧﺸﺎندھﻨﺪه
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺣﻴــﺪﺭﻯ ،ﺩﺭ ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﻣـﺸـﻬـﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻖ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺭﻭﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ،
ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺟﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺰﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸــﻴﻨﻰ ﺟﺪﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻯ ﺗﻘﻨﻴﻨــﻰ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ
ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﻛــﺮﺩ .ﺣﻴــﺪﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﺍﺯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷــﻬﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﻳﺮ ﺑﻌﺪﻯ
ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﻣﺪﻝ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺝ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ :ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ،ﻣﻮﺝ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪﻣﻘﺪﺱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔــﺮ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺳــﺦ ﻧﺪﻫﻴــﻢ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ؛
ﺳــﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.

