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افتتاح و بهره بردارى 32 پروژه شركت توزيع 
نيروى برق استان گلستان

ــركت توزيع نيروى برق استان گلستان  مديرعامل ش
گفت:همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ــتان  ــتان گلس ــركت توزيع نيروى برق اس ــروژه ش 32 پ
ــال افتتاح و به ــر 487678 ميليون ري ــا اعتبارى بالغ ب  ب

 بهره بردارى مى رسد. على اكبر نصيرى گفت: به مناسبت 
چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر 
32 پروژه اين شركت در حوزه هاى تامين برق بخش هاى 
زيرساختى صنعتى، مركز آموزشى و ادارى، توسعه و احداث،  
اصالح و بهينه سازى شبكه هاى توزيع برق و نيروگاه گازى و 
بهره بردارى از پست فوق توزيع در سراسر استان نيز افتتاح 

و به بهردارى مى رسد.

با راه اندازى هشتمين جايگاه CNG در 
ناحيه تالش شمار جايگاههاى CNG استان 

گيالن به 100 باب رسيد
 CNGــوره بنزين و ــگاه دو منظ ــا راه اندازى جاي  ب
(گازطبيعى  تعداد جايگاههاى CNG اين ناحيه به هشت 
ــمار جايگاههاىCNG استان گيالن به يكصد  باب و ش
ــيد . به گزارش روابط عمومى شركت ملى پخش  باب رس
 فرآورده هاى نفتى منطقه گيالن : اين جايگاه در شهرستان 
تالش در زمينى به مساحت 1500متر مربع با چهار سكو 
و هشت نازل فعال و هزينه اى بالغ بر چهار ميليارد تومان 
توسط بخش خصوصى احداث شد .  جايگاه جديداالحداث 
رضايى نيا  چهارمين جايگاه شهر تالش است كه عالوه بر 
امكان سوخترسانى به 2000 خودرو به طور متوسط طى 
ــبانه روز، اشتغالزايى هشت نفر را نيز درپى  24 ساعت ش
ــتمين جايگاه CNG در ناحيه تالش  دارد.  با افتتاح هش
مجموع ظرفيت سوخترسانى دراين شهرستان به هشت 

هزار و675 متر مكعب بر ساعت رسيد .

رفع ضعف فشار آب آشاميدنى 6 روستاى 
شهرستان هاى شفت و رضوانشهر

ضعف فشار آب شرب 6 روستاى شهرستان هاى شفت 
و رضوانشهر برطرف شد. مدير امور آب و فاضالب روستايى 
شفت امروز با اشاره به تعويض پمپ 7,5 كيلو وات مجتمع 
آبرسانى كاظم آباد اين شهرستان گفت: با نصب و راه اندازى 
ــار آب 400 مشترك در سطح 4 روستا  پمپ جديد، فش
تقويت شد. فريد تقى مهر، اعتبار هزينه شده براى انجام اين 

عمليات را بيش از 50 ميليون ريال ذكر كرد. 
ــتمى مدير امور آب و فاضالب روستايى  ــيرزاد رس ش
رضوانشهر هم امروز از تعمير و راه اندازى پمپ تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى دارسرا و خليل آباد خبر داد و گفت: 20 
ميليون ريال براى اجراى اين طرح هزينه و ضعف فشار آب 

آشاميدنى 200 خانوار مرتفع شد.
گفتنى است؛ شهرستان هاى شفت و رضوانشهر داراى 

21 هزار و 800 مشترك روستايى آب شرب مى باشند. 

اخبار
ــال پر كار احداث پروژه هاى مـشـهـد  شهردار مشهد گفت: سال 98،  س

زيرساختى در مشهد خواهد بود.
ــدار و گفتگو با اعضاى  ــا كاليى در دي محمدرض
ــازمان نظام مهندسى كه  ــان س هيات مديره و بازرس
در سالن شهداى شهردارى برگزار شد، اظهار كرد: به 
نظر مى رسد سال 98 سال پركارى در زمينه احداث 
پروژه هاى بزرگ عمرانى و زيرساختى به ويژه در بخش 

حمل و نقلى در مشهد باشد.
ــان كرد: پروژه هاى نيمه تمام چندانى در  وى بي
ــرورت دارد پروژه هاى جديد  ــهر باقى نمانده و ض ش
تعريف شود. شهردار مشهد به همكارى موثر و مثبت 
ــهد و نظام مهندسى اشاره كرد و  بين شهردارى مش
گفت: اين ميزان از اشتراك در عملگرايى و مفاهيم در 
عموم فعاليت هايى كه شهردارى و نظام مهندسى طى 
4 دهه گذشته به دنبال آن بوده و براى دستيابى به آن 

تالش كرده، سابقه نداشته و اين فرصت مغتنم است.
ــدن فرآيندها و حركت به  كاليى الكترونيكى ش
سمت بهبود فعاليتها را موثر خواند و گفت: اينكه بتوان 
بارى از دوش ارباب رجوع برداشت و آن ها را درگير و 
دار طوالنى و خسته كننده بروكراسى ادارى يارى داد، 
ــندى دارد. وى در ادامه به موضوع تمركز  جاى خرس
ساختمان هاى پزشكان در محدوده خيابان احمدآباد 
ــكالت خاص آنها اشاره كرد و گفت: تالش هاى  و مش
مختلفى در مجلس براى مصوب كردن قانون و حتى 
اصالح قوانين گذشته براى حل معضل ساختمان هاى 
پزشكان شده است. همچنين تالش هايى در شهردارى 
ــف صورت گرفته يا  ــراى گرفتن عوارض از اين صن ب

ــده اما  ــت در برابر موضوعات ترافيكى انجام ش مقاوم
چندان منتج به نتيجه نشده است. شهردار مشهد بيان 
ــائل مرتبط با كاربرى ساختمان هاى  كرد: فارغ از مس
ــكان، خوب است ضوابط، امكانات فنى و حداقل  پزش
ــاختمان هاى پزشكان در نظر  استاندارهايى براى س

گرفته شود تا حدى مشكالت موجود مرتفع گردد.
ــد همت جدى  ــوع بى.آر.تى باي براى حل موض
ــت رييس كميسيون ويژه توسعه و عمران توس  داش
ــت، بيان كرد:  ــوراى شهر مشهد نيز در اين نشس ش
ــاخت و ساز  ــى از س در حال حاضر از درآمدهاى ناش
ــت؛  ــم و اين درآمدها كاهش يافته اس فاصله گرفتي
ــائلى چون  ــوى مس ــهرى بايد به س پس مديريت ش

ــراى پروژه هاى پايه اى و  ــام پروژه هاى ناتمام، اج اتم
زيرساختى و اجراى پروژه هاى فرهنگى و حل معضل 

ترافيك حركت كند.
سيد مسعود رياضى افزود: ترافيك يكى از مسائل 
ــائل فرهنگى و اجتماعى گره  مهمى است كه با مس
ــورده و در صورتيكه بتوان اين معضل را حل كرد،  خ
ــوع افتخار كرد. وى بيان  مى توان بعدها به اين موض
ــى .آر.تى همت  ــراى حل موضوع ب ــرد: پس بايد ب ك
جدى داشت و آن را اجرا كرد. همچنين موضوع طرح 
ــته مركزى شهر نيز بايد مورد توجه  ترافيك در هس
قرار گيرد و هم اكنون اليحه اى مرتبط با اين موضوع 
ــوراى شهر در دست مطالعه قرار دارد. اين عضو  در ش

ــهر مشهد در خصوص مسيرهاى  شوراى اسالمى ش
ــير امن دوچرخه  ــوارى، گفت: اينكه مس دوچرخه س
سوارى قابل استفاده براى عموم داشته باشيم، آرزوى 
من است و در حد وسعم به عنوان يك عضو شورا براى 

دستيابى به اين موضوع تالش مى كنم.
ــيرهاى  ــى در ادامه گفت: در حال حاضر از مس رياض
ــتفاده نمى كند.  ــى اس ــوارى كس موجود دوچرخه س
ــم و در حال حاضر از  ــه اى در اين زمينه نداري مطالع
ــتفاده نمى شود  ــيله نقليه اس دوچرخه به عنوان وس
 بلكه دوچرخه سوارى در واقع دوچرخه بازى و وسيله

 تفريح است.
ــاره كرد و گفت:  ــده اش وى به ديگر اقدامات انجام ش
هم اكنون 2 ناحيه شهر به صورت پايلوت معرفى شده 
ــازى آن گام برداشته شده  ــتاى هوشمندس و در راس
ــازى پل ها، ساخت المان  است. ضمن اينكه مقاوم س

خاص در مشهد و غيره نيز برنامه ريزى شده است.

سال 98، سالى پركار احداث پروژه هاى زيرساختى در مشهد است 

ح آب و فاضالب  بھره برداری از ۲۸ طر
وستایی گیالن در دھه فجر ر

در دهه فجر امسال 28 طرح بخش  ــتاى گـيــالن ــالب در 51 روس آب و فاض
گيالن به بهره بردارى رسيد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى گيالن امروز 
با اعالم اين خبر گفت: بيش از 38 ميليارد تومان اعتبار براى 

اجراى اين طرح ها هزينه شد. 
ــردارى از اين ــره ب ــج ور افزود: با به ــى رن  محب عل

 طرح ها، جمعيتى بالغ بر 34 هزار نفر در روستاهاى گيالن 
تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتى قرار گرفتند.

ــامل 2 طرح  ــرد: اين طرح ها ش ــان ك وى خاطرنش
ــه در طول دهه فجر  ــانى بود ك فاضالب و 26 طرح آبرس

افتتاح و روستاييان گيالن از آن بهره مند شدند. 
ــاس برنامه هاى پيش بينى شده،  رنج ور گفت: بر اس
ــال 1400 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى به  تا س
ــربند يا در  ــتاهاى گيالن كه فاقد آب ش درصدى از روس
مناطق ساحلى قرار دارند كه منبع تامين آب ندارند و يا در 

مناطق كوهستانى واقع شده اند، آبرسانى خواهد شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى گيالن افزود: 
ــالمى از 2 هزار روستاى گيالن،  ــال انقالب اس طى 40 س
ــتاى باالى 20 خانوار از آب آشاميدنى  يكهزار و 790 روس
ــالم و بهداشتى بهره مند شده اند. ضمن اينكه پيش از  س
انقالب، سازمانى براى آبرسانى به مناطق روستايى وجود 
ــت. رنج ور يادآور شد: در اين مدت 22 هزار كيلومتر  نداش
شبكه توزيع و خط انتقال آبرسانى روستايى اجرا، 642 باب 
ــتگاه پمپاژ احداث، 472 حلقه چاه حفر و 827 دهنه  ايس
چشمه بهسازى شده است. وى اظهار داشت: در اين مدت 
162 هزار مترمكعب مخزن ذخيره و 70 باب تصفيه خانه 

آب نيز در روستاهاى گيالن احداث شده است.

توسعه تجھیزات ابزار دقیق در حوزه پایش 
کمی و کیفی  آب شرب

ــركت آب وفاضالب  ــل ش مديرعام ــعه اصـفـهـان ــت: توس ــان گف ــتان اصفه اس
ــوزه پايش كمى و كيفى  آب  ــزات ابزار دقيق در ح تجهي
شرب با هدف تامين پايدار در دستور كارقرارگرفت چرا كه 
ــرب بيش از 4 ميليون نفر در استان  در حال حاضر آب ش

اصفهان از طريق يك سامانه آبرسانى انجام مى شود 
مهندس هاشم امينى به توسعه تجهيزات و استفاده 
از تكنولوژى در امر آبرسانى در استان اصفهان اشاره كرد و 
بيان داشت: 126 باب شيرخانه روى خطوط اصلى  انتقال 
ــد.اين در  ــتر بر توزيع آب  احداث ش با هدف كنترل بيش
حاليست كه توسعه و تكميل سيستم  تله مترى تاسيسات 
ــدازى 60  ــد وى ادامه داد:راه ان ــانى عملياتى گردي آبرس
ايستگاه داراى قابليت مانيتورينگ و صدور فرمان مركزى 
و 40انشعاب داراى: عملگر برقى با قابليت فرمان اتوماتيك 
دبى، فشار يا هر دو پارامتر به منظور تله مترى شبكه توزيع 
آب شهر اصفهان در دستور كار قرار گرفت . رئيس هيات 
مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بيان اينكه  تحليل شبكه هاى توزيع و استخراج مدلهاى 
بهسازى هيدروليكى و زون بندى شبكه هاى توزيع ، ارتقاى 
بهره ورى را در بر دارد تصريح كرد: با بهسازى هيدروليكى 
 و زون بندى شبكه هاى توزيع راند مان توليد آب افزايش 
مى يابد كه در نهايت موجب افزايش بهره ورى در تامين 
آب ميشود كه در اين زمينه  برروى 200 حوضچه كنترل 

فشار مطالعات جامع هيدروليك انجام شد 
ــرل و مانيتورينگ  ــتگاه  كنت ــه داد: 68 ايس وى ادام
تاسيسات آبرساني در شهرهاى تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ راه اندازى شد . تا توزيع آب در سطح استان 

عادالنه توزيع شود.

 عملیات اصالح انشعابات
آب شرب در اسالمشھر

ــش از 300  ــاه اخير بي ــى دو م ط ــاميدنى در اسـالمشهـر رشته انشعاب آب آش
اسالمشهر تعويض و يا اصالح و بازسازى گرديده است .

ــتان اسالمشهر با اعالم خبر  مدير امور آبفاى شهرس
ــت : موضوع صرفه جويى و جلوگيرى  مذكور  اظهار داش
ــى الخصوص در فصول گرم و اوج مصرف  از پرت آب عل
ــاميدنى  ــود آب آش ــاء وضعيت موج ــن ارتق و همچني
 شهروندان و مشتركين محترم از حيث كمى و كيفى جزو
ــتور كار اين امور قرار دارد و   برنامه هاى اصلى و در دس
ــتا اصالح و بازسازى و به روزرسانى انشعابات  در اين راس
 آب شرب مخصوصاً انشعابات قديمى با عمر باال در حال

 انجام مى باشد .
ــفاء نظرپور با اشاره به اجراى عمليات انجام شده  ش
در اين خصوص ياد آور شد : در همين راستا و به منظور 
ــاى الزم از  ــعابات ، با صرف هزينه ه ــانى انش به روز رس
ــل اعتبارات جارى و داخلى و در خالل آذر و دى ماه  مح
جارى تعداد 355 رشته انشعاب آب آشاميدنى در منطقه 
ــنگبرى و كوچه هاى مرتبط  مهديه جنوبى و خيابان س
ــازى و يا  ــر و بهس ــتانهاى 5 ، 7 ، 9 ، 11 ) تعمي  ( بهس
ــت و تا اواخر بهمن ماه كل انشعابات  تعويض گرديده اس
مورد استفاده قديمى در اين خيابان و كوچه هاى بهستان 
15 و 17 بهسازى و در مدار بهره بردارى قرار مى گيرند. 
ــهر خاطر نشان كرد : اين  مدير امور آبفاى اسالمش
عمليات همچنان در حال انجام است و مطالعات الزم در 
ــعابات قديمى و فرسوده در ساير  ــبكه و انش ارتباط با ش
ــده و اميدواريم با فراهم شدن  مناطق اين شهر انجام ش
ــن اعتبارات تخصيص يافته مطابق  مقدمات الزم و تامي

برنامه زمانبندى شده اجرايى و عملياتى گردد .

مانور شیرآالت سنگین در شھر صالحیه 
بھارستان   شھرستان 

ــازى و نگهدارى و  با هدف مرئى س انجام تعميرات الزم ، عمليات مانور آبفاى تهران
ــيرآالت سنگين در شهر صالحيه شهرستان بهارستان  ش

انجام شد . 
ــركت آب و فاضالب ــط عمومى ش ــزارش رواب  به گ
 جنوب غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهر صالحيه 
با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : پيرو دستورالعمل صادره 
از حوزه معاونت نظارت بر بهره بردارى شركت موضوع به 
روز رسانى و نگهدارى و تعمير و تجهيز شيرآالت سنگين 
موجود بر روى خطوط و شبكه هاى آبرسانى اين شهر يكى 
از برنامه هاى اصلى و در دستور كار قرار گرفته و از ابتداى 
سالجارى مطابق اولويت بندى صورت گرفته و برنامه ريزى 
ــد .  اميد رسولى ضمن تشريح  الزم در حال انجام مى باش
پروژه انجام شده در اين خصوص و در مدت زمان سالجارى 
ــيرآالت در شهر صالحيه با  ــد : عمليات مانور ش يادآور ش
صرف هزينه هاى الزم از محل اعتبارات جارى و داخلى و 
توسط نيروهاى متخصص و امداد و حوادث طى مدت زمان 
سالجارى با مرئى سازى و بهسازى تعداد 80 عدد شير آالت 
ــوب و همچنين نصب و راه اندازى و تعويض 34 عدد  معي
شير آالت جديد به جاى شير آالت قديمى و فرسوده و فاقد 
كار آيى الزم در سايزهاى مختلف انجام و به پايان رسيد . 

مـدير امور آبفاى شهر صالحيه خاطرنشان ساخـت : 
ــيرآالت باالى 150 اينچ و از نوع سنگين مى  اغلب اين ش
باشد . كه به منظور دسترسى سريع و آسان و استفاده به 
موقع در مواقع ضرورى از جمله كنترل خطوط و شبكه ها 
در مواقع شكستگى خطوط و يا تنظيم ميزان آب ورودى 
به شبكه با كّميت مطلوب و يكسان نصب و راه اندازى و يا 

مرئى سازى شده است  . 

  

ادامه از صفحه سه
یعنی خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم؟

بله، ما پیشاپیش خودمان را تحریم کرده ایم. حال 
سوال این است که چه باید کرد؟ این را بگویم یکی از 
استادان دانشگاه مصاحبه ای کرده بود و کسانی را که 
با این کنوانس��یون ها مخالفت می کنند خائن نامیده 
بود. با او تماس گرفتم و همین مسائلی را که به شما 
گفتم برای او گفتم و در نهایت پرس��یدم که باید چه 
کنی��م؟ او گفت که باید فکر کنم زمانی دیگر تماس 
می گیرم. اتفاقا پ��س از چندی تماس گرفت و گفت 
که من فرصت نکردم اما ش��خص دیگری هس��ت که 
به او گفته ام با شما تماس بگیرد. ما هم منتظریم که 
تماس بگیرد و حرف هایش را بشنویم. این را گفتم که 
بگویم برای ش��نیدن صحبت ها و راهکارهایی به نفع 
این کنوانسیون سینه ما فراخ است اما آنچه خودمان 
به جمع بندی رسیده ایم این است که وضعیت کشور 

با پیوستن به این کنوانسون ها بهتر نخواهد شد. 
این را باید بگویم ک��ه اروپا در برجام 12 وظیفه 
را تعه��د کرده اس��ت، حال آنکه ای��ران تمام آنچه را 
که باید انجام می داده انجام داده اس��ت و آژانس برای 
چهاردهمین بار اعالم ک��رد که ایران به تعهدات خود 
متعهد بوده است، آمریکا هم که از برجام خارج شده 
و اروپا هم مرتباً می گوید که پایبند اس��ت!! اما کدام 
پایبن��دی را اروپا می گوید؟ اکنون 2 س��ال از برجام 
می گذرد کدام نشانه از پایبندی اروپا می توان یافت؟!

9 م��اه از خروج آمری��کا از برجام می گذرد کدام 
پایبندی اروپا به برجام مش��هود اس��ت؟! اروپایی که 
خود به تعهداتش پایبند نیس��ت چرا از ما می خواهد 
به تعهداتی که هنوز نهایی نش��ده بپیوندیم. اف.ای.

تی.اف را می گویم. ما تعهدی در این زمینه نداشته ایم 
و ی��ک امضا، تعهد نظام نیس��ت و ت��ا زمانی که یک 
کنوانسیون به تصویب نرسد و قانون نشود هیچ الزام 
اجرایی ندارد. بنابراین خب یکی از حرف های ما این 
اس��ت که اروپا تاکنون به عهد خود وفا نکرده بسیار 
خ��وب، االن بیاید به میدان و ب��ه تعهدات 12بندی 
خود عمل کند، اگر این تعهدات را اجرا کرد آن وقت 
از ای��ران بخواهد تعهد جدید بپذیرد. آیا این عقالیی 
نیس��ت؟ چرا همیش��ه آنها طلب کنند و ما محکوم 

باشیم االن نوبت ماست که طلب کنیم. 
آیا این احتمال وج�ود دارد که مجمع همین اصل 
را تصویب کند که اروپا هر زمان تعهداتش را اجرا 

کرد ما پیش شرط را می پذیریم؟
ای��ن احتمال وجود دارد. بله ش��خصاً این چنین 

پیشنهادی داشته ام و مورد توجه قرار گرفته است. 
آقای روحانی و آقای الریجانی خصوصًا این روزها 
که بررسی پالرمو و س�ی.اف.تی است در جلسات 
مجمع حضور نمی یابند در حالی که آنها از حامیان 
ای�ن کنوانس�یون ها هس�تند. آیا دلی�ل این عدم 
حضور مشخص است؟ آیا این عدم حضور به خاطر 
دلخوری از ترکیب مجمع اس�ت ک�ه گفتید اکثراً 

مخالف کنوانسیون ها هستند؟
آق��ای روحانی که از خیلی قبل ترها در جلس��ات 

حضور پیدا نمی کند و از زمان رحلت آقای هاشمی که 
نیامده  است و در زمان آقای هاشمی نیز دو سه جلسه 
بیشتر ش��رکت نکرد. بنابراین رفتار ایشان را نمی توان 
بازخورد رفتاری دانست که از مجمع گرفته شده باشد. 
ای��ن عدم حضور معلول انتظاری اس��ت که ایش��ان از 
مجمع داشته  است که دوره آقای هاشمی نیز این انتظار 
محقق نشده است اما آقای علی الریجانی در جلساتی 
که موضوع بحث بوده حضور داش��ته است. او فقط یک 
جلسه آخر را حضور نداشت و فکر می کنم در جلسات 

بعدی حضور داشته باشد و از موضع خود دفاع کند. 
نکته ای که وجود دارد در حوزه اقتصادی کش�ور، 
قطعًا برای شما خوش�ایند نیست که ببینید مردم 
برای تهیه گوش�ت و یا مایحتاج خود در صف های 
طوالنی بایس�تند. این روندی که در کش�ور اتفاق 
می افتد نتیجه بی تدبیری اس�ت یا تحریم هاس�ت 
و یا آنطور که آق�ای رئیس جمهور گفته اند حاصل 
ورود برخ�ی از خصولتی ه�ا و نیروهای مس�لح به 

بخش اقتصاد است یا...؟
به نظر من بسیار روشن است اگر کسی با مسائل 
اقتصادی ایران آش��نا باشد می فهمد که این مشکالت 
نتیج��ه بی تدبیری، بی تدبیری و بی تدبیری اس��ت. نه 
حاصل تحریم هاست هر چند که تحریم ها تا حدودی 
اثرگذار اس��ت، اما نمی توان به آن نسبت داد و عامل 
اصلی بی تدبیری است. ببینید در دوران جنگ با 6 تا 
9 میلیارد دالر ارز حاصل از فروش نفت کشور را اداره 
می کردی��م و االن با 10، 30 تا 40 میلیارد دالر بازهم 
کشور با مشکالت بسیار مواجه است درست است که 
نفت ایران از س��وی آمریکا تحریم ش��ده اما ما 40 تا 
50 میلی��ارد دالر درآمد از ص��ادرات غیر نفتی داریم 
اینها را ما زمان جنگ نداشتیم. چطور در زمان جنگ 
کش��ور را اداره می کردیم که م��ردم دو رنج همزمان 
یعنی رنج جنگ و معیشت را با هم نداشتند. آن زمان 
مدیریت بود. ما تجربه خوبی داریم چرا از آن تجربیات 
اس��تفاده نمی ش��ود؟ االن دولت می گوید 12 میلیارد 
دالر اختص��اص داده برای خرید کاالهای اساس��ی و 
واردات کاال تا آنها با ارز 4200 به دس��ت مردم برسد. 
آیا به دس��ت مردم می رس��د؟ نه نمی رس��د. هزینه را 
مل��ت می دهد اما فای��ده را ملت نمی برد. این وس��ط 
سود را دالالن و واس��طه ها می برند. کاری ندارد خب 
از تجربیات دوران دفاع مقدس استفاده کنند و کاالها 
را مدیریت شده به دست مردم برسانند. اگر می کردند 
مردم مش��کالت معیشتی نداشتند. یا مسئله ای مانند 
قاچ��اق دام و امثالهم البد از مردم انتظار دارند جلوی 
قاچاق را بگیرند. نه این وظیفه دولت است و سازوکاری 

است که دولت در اختیار دارد. 
اخیراً تحلیل�ی را دیده ایم که می گوید ارزش پول 
س�وریه در طول س�ال ها جن�گ تغیی�ر چندانی 
نداش�ته اما م�ا که امنیت ه�م داش�ته ایم با افت 
شدید ارزش پول مواجه بوده ایم چنانکه اگر خیلی 
خوش بینان�ه نگاه کنیم ارزش پولمان در این چهار 
س�ال حداقل به یک دوم رسیده است چطور این 

وضعیت روی داده است؟

دقیقا می توان گفت که ارزش پول به یک س��وم 
افت کرده است.

چ�ه اتفاقی می افتد که کش�وری ب�ا جنگ درگیر 
است و کشورهای بسیاری علیه آن اقدام می کنند 
و حتی بخش�ی از این کشور س�قوط کرده، ارزش 
پولش افت نمی کند اما کشوری مانند ما به چنین 

وضعیتی دچار می شود؟
این معلول سیاس��ت پولی و ارزی اس��ت. سیاست 
پولی سوریه این نیست که بخواهد نقدینگی بیشتری را 
تزریق کند بیش از شرایط اقتصادی اش. چون اراده اش و 
سیاستش این نیست که نقدینگی ایجاد کند، لذا قیمت ها 
نیز مهار ش��ده است در حالی که ما طی 30 سال اخیر 
نقدینگی مان 80 برابر شده است. این در شرایطی است 
که تولید ما یک و نیم برابر افزوده شده است در طی 40 
س��ال یک نیم برابر و پول 80 برابر. وقتی این وضعیت 

روی می دهد معلوم می شود که چه اتفاقی می افتد. 
نکته دیگ�ری که ای�ن روزها مطرح اس�ت، گفته 
می شود 16 میلیارد دالر از درآمد فروش نفت سال 
95 ب�ه خزانه پرداخته نش�ده و ظاه�راً پرونده ای 
علیه آق�ای نوبخت در قوه قضاییه ایجاد ش�ده و 
نمایندگان نیز در این زمینه نامه ای منتش�ر کرده 

بودند، در جریان این موضوع هستید؟
من اطالعی ندارم.

و اینکه در این ش�رایط تنه�ا 16 نماینده اعتراض 
کرده اند؟

ای��ن هم از عجایب روزگار اس��ت. به هر حال در 
اینگونه مسائل باید صبر کرد و نتایج تصمیم دستگاه 

قضایی را دید. 
چهل س�ال از انقالب می گذرد و با تمام مس�ائلی 
که مطرح شده توانسته ایم تحریم ها و تهدیدات و 
اقدامات تروریس�تی و جنگ و صدها توطئه دیگر 
دشمن را از سر بگذرانیم. این چهل سالگی بسیار 
عالی اس�ت اما این سوال مطرح است که از اکنون 
ب�ه بعد و با توجه ب�ه آن ابالغیه ای که رهبر معظم 

انقالب داشته اند چه باید کرد که مردم این بزرگی 
را حس کنند و همچنان پشتوانه نظام باشند؟ 

حضرت آقا در نیمه اول بیانیه  شان یک اشاره ای 
ب��ه گذش��ته کردن��د و اینکه چهل س��ال قبل ما در 
ش��رایطی انقالبمان را ش��روع کردیم که وضعیت ما 
انحط��اط از نظر اقتص��ادی و سیاس��ی و فرهنگی و 
علمی و... بود. آن زمان گفته می شد که هیچ انقالبی 
ب��دون حمایت یکی از دو ابرقدرت ش��رق و غرب به 
پیروزی نخواهد رس��ید و ما انقالب��ی کردیم نه تنها 
بدون حمای��ت یکی از دو ابر ق��درت بلکه بر خالف 
اراده ابرقدرت ها و هر دو ابرقدرت ها با هم علیه ایران 
و حمایت از صدام متحد ش��دند. س��الح های روسیه 
در کنار س��الح های ش��یمیایی آلمانی و موشک های 
فرانس��وی و آواکس ه��ا و جنگنده ه��ای آمریکایی و 
ث��روت س��عودی و کویتی و مزدورانی از 37 کش��ور 
در خدم��ت ص��دام بودند. ی��ک نوع اجم��اع جهانی 
علی��ه انقالب ایران. اما دیدیم ک��ه ملت بزرگ ایران 
با ایثارهای خود ایس��تاد همه توطئه ها را پش��ت سر 

گذاشت و ما با سختی به پیروزی رسیدیم.
ما به پیش��رفت هایی دست یافتیم که کشورهای 
تحت حمایت قدرت های جهانی چنین پیشرفت هایی 
در عرصه های علمی، فناوری های »های تک«، یا عرصه 
زیر س��اخت های اقتصادی و فرهنگی و یا اس��تقالل 
سیاسی دس��ت پیدا نکرده اند. این به ما الهام می کند 
ک��ه چهل س��ال دوم چگونه باید باش��د. به درس��تی 
حضرت آقا دس��ت گذاشتند روی نس��ل جوان و آنها 
را ظرفیت آینده کشور عنوان کردند، نسل جوانی که 
اکن��ون 16 میلیون تحصیل کرده دانش��گاهی دارد و 

نخبگان خود را نشان می دهد و نخبگی آنها بروز کرده 
اس��ت، اینها دیگر از صفر نمی خواهند ش��روع کنند 
بلکه از یک وضعیت به نسبت عالی می خواهند شروع 
کنن��د و در مقابل آنها موانع گذش��ته که در مقابل ما 
بود در مقابلش��ان نیس��ت. نه اینکه استکبار جهانی از 
توطئه هایش دس��ت برداشته باش��د بلکه آن دشمنی 
وجود دارد اما اس��تکبار ضعیف ش��ده اس��ت. قدرت 
آمری��کا کاهش پیدا کرده و ی��ا موقعیت رژیم جعلی 
صهیونیس��تی افت کرده و حت��ی می بینید در منطقه 
غرب آسیا اینها چقدر موقعیت خود از دست داده اند. 
آمریکا نیز ناچار ش��د نیروهای خود را از سوریه خارج 
کند. اینها نشانه های روشنی است برای آینده که نشان 

می دهد آینده بسیار روشن تر از گذشته است.
مهم این اس��ت که نسل جوان از تجربه 40 ساله 
بهره گیرد با انگیزه با قدرت و با نشاط به میدان بیاید 
و یک نکته دیگر آن است که ما انقالب را بدون نقشه 
راه شروع کردیم. اما اکنون رهبری در برابر نسل جوان 
یک نقشه راه با تجربه 40 ساله را قرار داده است و این 
بسیار عالی اس��ت. پس نقشه راه در خدمت آن است 
و باید در میدان بیاین��د و دولتمردان باید راه را برای 
نس��ل جوان باز کنند. االن یک وزی��ر جوان در میان 
هیأت دولت کارکرد بسیار خوبی دارد و رضایت مردم 
و کارهای خوبی داشته است. این شوخی نیست، این 
یک واقعیت است که باید به نسل جوان میدان داد. اگر 
در عرصه علم و فناوری جوانان حمایت شوند و یا اگر 
اصل 44 به گونه ای اجرا ش��ود که میدان را در اختیار 
نسل جوان قرار دهد و سرمایه های ملی در اختیار قرار 
گیرند و یا آنچه که در صندوق توسعه ملی سالیانه باید 

واریز ش��ود که به نرخ 34 رسیده که متاسفانه دولت 
دریغ می کند باید این س��رمایه ها در اختیار این نسل 
باشد شرکت های استارتاپ ریسک پذیری باالیی دارند 
اما در مقابل نتایج عالی به بار می آورد. اینها باید مورد 
حمایت قرار گیرد ش��رکت های دانش بنیان باید مورد 
حمایت قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد آینده بس��یار 

امیدوارکننده خواهد بود. 
دو س�وال مانده، یکی اینکه آق�ای روحانی گفته  
اس�ت س�ال آینده س�ال واگذاری شستاست و از 
طرف�ی دیگر گفت�ه نیروهای مس�لح نبای�د وارد 

کارهای اقتصادی شوند. 
در مورد شس��تا می دانید که ش��رکت های شستا 
بسیار گسترده است و اموال آن متعلق به 48 میلیون 
نفر جمعیت کشور است. من سالهاست که انتظار این 
مس��ئله را می کشم که این ش��رکت ها واگذار و تبدیل 
شود به سرمایه های نقدی و در مسیری همچون بورس 
قرار گیرد، چراکه وقتی بورس تأمین مالی ش��ود کلی 
تأثیرگذار است چراکه بهترین شرکت ها در بورس قرار 
دارد. از این منظر ما خیلی استقبال می کنیم. از طرفی 
هم هزینه هایی که نگهداری این شرکت ها دارد از جمله 
هزینه ه��ای مدیریت و یا س��فرهای خارجی مدیران و 
ریخ��ت و پاش های آنها اس��ت ک��ه با واگ��ذاری این 
شرکت ها این هزینه ها از دوش مردم برداشته می شود.

اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار ش�ود درست 
است؟

آری به بخش خصوصی به معنای واقعی نه خصولتی.
 درباره منع فعالیت اقتصادی نیروهای مس�لح که 

از سوی رئیس جمهوری بیان شده است چطور؟
 ام��ا در باب فعالیت اقتصادی نیروهای مس��لح، 
باید در نظر داش��ت ک��ه آنها دو کارک��رد اقتصادی 
دارند یکی در حوزه س��ازندگی اس��ت مانند قرارگاه 
خاتم االنبی��ا)ص( که انصافاً اگر آنها نبودند بس��یاری 
از پروژه های ملی کش��ور خوابی��ده بود، اصول قانون 
اساس��ی نیز می گوی��د که در دوران صل��ح نیروهای 
مس��لح باید پشتوانه صلح باش��ند لذا این حضور هم 
پش��توانه قانونی دارد و هم پش��توانه مردمی و دولت 
نیز از نتایج آن بس��یار خرسند است مانند طرح هایی 
که در عس��لویه و یا س��تاره خلیج فارس و یا کارهای 

عمرانی و پل سازی و سدسازی ها می بینیم. 
اما یک نوع فعالی��ت اقتصادی هم دارند که من 
قبول دارم نیروهای مس��لح نباید وارد آن ش��وند که 
ش��امل بانکداری می ش��ود، واقعاً این کار قابل قبول 
نیس��ت که نیروهای مس��لح در ح��وزه بانکداری به 
عرصه آمده و فعالند. این همان بحث هایی اس��ت که 
بای��د واگذار کنند. من خب��ر دارم که رهبری هم به 
س��تادکل ابالغ کرده اند که بای��د بانک های نیروهای 
مس��لح ادغام شوند و 6 بانک بش��ود یک بانک. این 
را من از رئیس بانک مرکزی ش��نیدم که این کار در 
حال انجام اس��ت. این اگر اتفاق بیفتد س��رمایه های 
بس��یاری آزاد می شود بویژه اینکه بخش عمده ای از 
این س��رمایه  شامل ساختمان بانک هاست که فروش 

آنها سرمایه ای بزرگ را به همراه می آورد. 

شهرستانها

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با سیاست روز:

 احمقانه است که اقتصاد ملی ما
برای بیگانگان شفاف شود

وز
ت ر

اس
سی

انقالب را بدون نقشه راه 
شروع کردیم. اما اکنون 

رهبری در برابر نسل جوان 
یک نقشه راه با تجربه 40 ساله 
قرار داده اند و این بسیار عالی 
است. پس نقشه راه در خدمت 

آن است و باید در میدان 
بیایند و دولتمردان باید راه را 
برای نسل جوان باز کنند. االن 
یک وزیر جوان در میان هیات 

دولت کارکرد بسیار خوبی 
دارد و رضایت مردم و کارهای 

خوبی داشته است


