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همچنان تا فرا رس��يدن انتخابات رياس��ت جمهوری زمان 
باقی مانده اس��ت، اما اصالح طلبان از حاال به فکر ترس��يم 
جاي��گاه خود در دولت آينده هس��تند. اين درحالی اس��ت 
كه  پروژه عبور از روحانی در جريان اس��ت و آنها با تطيهر 
خود تالش می كنند تا به افکار عمومی بقبوالنند مش��کالت 
اقتص��ادی به آنها باز نم��ی گردد. يکی از اين روش��ها اين 
است كه اصالح طلبان به جای پاسخگويی نسبت به عملکرد 
هفت س��اله خود، از مس��ئوليت مرتبط به خود ش��انه خالی 
كرده و نهادها، افراد و ناظرين را عامل مشکالت اخيری كه 
از سوی دولت و مجلس تحت تسلط اصالح طلبان به وجود 

آمده معرفی می كنند.
يک��ی از جديدترين رفتارهای اص��الح طلبان در اين زمينه  
در نامه اخير موس��وی خوئينی ها از نيروهای سنتی جريان 

اصالحات به رهبر انقالب به چشم می خورد. 
در نامه خوئينی ها به رهبر انقالب، انتقاداتی به نوع مديريت 
»عالی ترين جايگاه مديريت كش��ور« ديده می ش��ود. وی با 
انتق��اد از وضعي��ت اجتماعی حاكم بر كش��ور، در اين نامه 
نوش��ته؛ »در ذهن اين مردم باورهايی كه پشتوانه استحکام 
و نيز مقبوليت و مش��روعيت نظام اس��المی بود، به گونه ای 
روزافزون آسيب ديده و بر زبان بسياری از مردم در كوی و 
برزن و در برخی محافل و مجالس، س��خنانی می رود كه از 
عمق بی اعتقادی و بی اعتمادی نس��بت به مديريت كالن و 

مديران كشور حکايت می كند.«
وی با متوجه كردن وضعيت بد اقتصادی كشور به عالی ترين 
جايگاه مديريت نظام، تاكي��د كرد: »تورم روزافزون، همراه 
با كاهش درآمد اقش��ار گسترده، نه  تنها زندگی امروز مردم 
را گرفتار دشواری های طاقت فرس��ا كرده كه ناهنجاری در 
درون بسياری از خانواده ها را گسترش داده و آنان را نگران 

آينده نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است.«
دبي��ركل مجمع روحانيون مبارز با اش��اره به اينکه »از نگاه 
مردم، ش��يوه مديريت در باالترين س��طح و قدرِت نافذ آن، 
نقش آفريِن اصلی در تمام يا اكثر مهاّم امور كش��ور اس��ت« 
افزود: »در چشم اين خيل عظيم، اوضاع غيرقابل دوام  امروز 
صرف��ا معلول تصميم��ات مديرانی كه می آين��د و می روند 
نيست كه البته اين آمدن ها و رفتن ها هم خارج از چارچوب 

اراده عالی و حاكم بر كل مقدرات كشور نيست.
 موسویخوئينیهاكيست؟

به قول برخی از كارشناس��ان سياسی، سيدمحمد موسوی 
خوئينی ها به دليل سکوت و كم گويی و البته كالم و رفتار 
مرموز، به مرد خاكس��تری  جريان اصالح طلب شهره است. 
وی نماد جريان چپ راديکال، آمريکاستيز تمام عيار و دولت 
گرايی تام و تمام در دهه ش��صت ب��ود. او در ابتدای دولت 
اول هاش��می رفسنجانی، از سوی رئيس جمهوری وقت، به 
رياس��ت مركز تحقيقات رياست جمهوری منصوب شد و با 
مديريت و رهبری چهره های نامداری نظير سعيد حجاريان 
و عليرضا علوی تبار و حسين بشيريه، پروژه های مختلفی از 
جمله  لزوم توس��عه سياسی در ايران را پيش برد. او پس از 
چالش با هاش��می رفسنجانی و اختالف عقيده با طرفداران 
اقتصاد بازاری در س��ال 69 جای خود در مركز تحقيقات را 
به حس��ن روحانی داد و با هم��کاری عباس عبدی، روزنامه 
»س��الم« را تاسيس كرد. س��الم در واقع توپخانه قدرتمند 
موس��وی خوئينی ه��ا و جريان چپ رادي��کال عليه مواضع 
دولت هاش��می بود. وی  در س��ال 76، از مواضع چپگرايانه 
پيش��ين خود كناره گرفت و ب��ا نيروهای چپ مدرن]جبهه 
مش��اركت و س��ازمان مجاهدين انقالب[ رويکرد خود را به  
س��مت ارزش��های ليبرالی، راس��ت مدرن]حزب كارگزاران 

سازندگی[ تغيير داد. 
موس��وی خوئينی ها به هنگام انتخابات رياس��ت جمهوری 
از هم تش��کيالتی خود يعنی محمد خاتمی به عنوان نامزد 

رياست جمهوری، حمايت كرد. 
وی مس��ئول اصلی تسخير النه جاسوس��ی آمريکاست، به 
نوعی كه بی اطالع و بدون خبر دادن به امام)ره( دانشجويان 

را تش��ويق به تس��خير و به آنها هم توصيه می كند كه هيچ 
اطالع��ی ب��ه امام ندهن��د و كار خود را بکنن��د. خوئينی ها 
همچنين عضو ش��ورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 
بوده و سمت های متنوع و مختلف ديگری مانند مسئوليت 
احراز صالحيت  رياس��ت جمهوری اول، عضويت در مجلس 
خبرگان اول، دادس��تانی كل كش��ور، نايب رئيس دور اول 
مجلس عضويت در مجمع تش��خيص مصلحت نظام و ... را 

هم در كارنامه دارد.
 فرافکنیروشهميشگیاصالحطلبان

پي��ش از موس��وی خوئينی ه��ا، مصطفی ت��اج زاه از ديگر 
نيروه��ای طيف تندروی جبه��ه اصالح��ات در توئيتی، با 
سوءاستفاده از وضعيت افزايش نرخ دالر و مسئول دانستن 
رهب��ری، راه برون رفت از اين وض��ع را نه مديريت صحيح 
منابع ارزی از س��وی دولِت تح��ت حمايت اصالحات، بلکه 
رضايت حضرت آيت اهلل خامنه ای به انجام مذاكره با آمريکا 

عنوان كرده بود.
البت��ه آنچه در اظه��ارات تاجزاده و موس��وی خوئينی ها به 
عنوان دو نيروی راديکال اصالح طلب، مستتر است، نديدن 
واقعيت ها و دادن آدرس غلط به مخاطب به شمار می رود. 
اين دو و افرادی مش��ابه، به جای مس��ئول دانس��تن دولت 
روحانی و نامه نگاری با ش��خص اول اجرايی كش��ور و طرح 
پرس��ش از او برای بيان چرايی وضعيت امروز، راه به بيراهه 
گرفته و برای انحراف اذهان، تالش دارند مسئوليت خويش 
در حمايت از دولت تدبير و اميد را به حاش��يه بکش��انند و 

فرع را اصل جلوه بدهند.
 واكنشها

در اين ميان واكنش های متعددی نيز نس��بت به اين نامه 
نش��ان ديده می ش��ود، از جمله عضو كميس��يون فرهنگی 
مجل��س گف��ت: اصالح طلبان ب��ه جای آنکه در گوش��ه ای 
بنش��ينند و درباره وضع موجود نامه نگاری كنند، بهتر است 
كه پاسخگو باشند و به دولت راهکار برون رفت از مشکالت 

را ارائه دهند.
حجت االسالم سيد رضا تقوی افزود: افرادی كه االن مدعی 
هس��تند و مواردی را درباره مش��کالت اقتصادی مردم ذكر 

می كنند، بايد پاسخگوی وضع موجود باشند.
وی تصري��ح كرد: دولت فعلی م��ورد حمايت همين آقايان 
بوده اس��ت از اين رو به جای آنکه در گوش��ه ای بنشينند و 
از ديگران بخواهند كه پاس��خگوی وضع موجود باشند، بايد 
طرح و برنامه برون رفت از مش��کالت اقتصادی را به دولت 

مورد حمايت خود ارائه دهند.
لطف اهلل فروزنده عضو هيئت علمی دانش��گاه تربيت مدرس 
ني��ز در اين ب��اره  گفت: هم��ه ما می دانيم كه مس��ئوليت 
وظايف اجراي��ی اعم از اقتصادی و غير اقتصادی با دولت ها 
اس��ت و دولت است كه بايد تامين كننده معيشت، اشتغال 

و ساير موارد باشد.
وی افزود: اگر قرار است كسی يا نهادی پاسخگوی معيشت 
مردم باش��د، آن نهاد دولت اس��ت و طی 8 س��ال اخير هم 
دولت در دس��ت »حسن روحانی« اس��ت كه از موتلفين و 

همفکران موسوی خوئينی ها است.
فروزن��ده خاطرنش��ان كرد: تفک��ر مورد حمايت موس��وی 
خوئينی ها در س��نوات مختل��ف زمام كش��ور را در اختيار 
داشت و امروز بسياری از مشکالت كشور ناشی از طرز تفکر 
و مديريت آنها است، تفکری كه به توانمندی داخلی اعتقاد 
ن��دارد و همواره به دنبال ارتباط با غرب بود كه مش��کالت 

ناشی از آن را پس از تصويب برجام ديديم.
محمد مهاجری فعال رسانه ای نيز در اين باره تصريح كرد : 
من هم كار او را قابل دفاع نمی دانم اما خشم و عصبانيت و 
اهانت راه به جايی نمی برد. دوس��تانی كه به تندی به آقای 
خوئينی ها حمله كرده اند اين نکته ی روشن را در نيافته اند 
كه عمال در زمينی بازی كرده اند كه او طراحی كرده است. 
يعنی عمال همان كاری را كرده اند كه او می خواس��ته است. 
وی افزود :  به عقيده ی من آقای خوئينی ها نامه اش بشدت 

قابل نقد اس��ت. واقعا يك جمله ی ت��ازه و نو در حرف های 
آق��ای خوئينی ها وجود نداش��ت كه ديگران نگفته باش��ند. 
ديگران��ی كه ش��ايد ش��أن و جاي��گاه آق��ای خوئينی ها را 
نداش��ته اند. انتظار می رفت كه آق��ای خوئينی ها با ادبيات 
مناس��ب تر و با تحليل دقيق تر اين نامه را می نوشت. بنظرم 
ادبياتی كه ايشان به كار برد، بيشتر شبيه به ادبيات اصالح 
طلبان نورس��يده و بی تجربه است و بعالوه تحليل هايی كه 

ايشان نوشته، سطحی، دم دستی و غيرعميق است.
نکته ی ديگر اينکه معلوم نيس��ت چرا اين زمان برای انتشار 
نامه انتخاب ش��ده اس��ت. مس��ائلی كه در نامه مطرح شده 
می توانس��ت مثال دو س��ال قبل هم مطرح شود. يك چهره 
سياس��ی قاعدتا بايد برای اقدامی كه می كند زمان ش��ناس 
باش��د. حميدرضا ترقی عضو ش��ورای مركزی حزب موتلفه 
اس��المی با اش��اره به نامه سيد محمد موس��وی خوئينی ها 
عضو مجمع روحانيون مبارز به رهبر انقالب اظهار داش��ت:  
اينکه ايشان می خواهد تمام مشکالتی كه ناشی از عملکرد 
وابس��تگان به جريان مجمع روحانيون در كش��ور اس��ت و 
نقش اصلی را اصالح طلبان در پديد آمدن چنين ش��رايط 
اقتصادی در كشور را بر عهده دارند را به گردن مقام معظم 
رهبری بياندازد، امر مستمری است كه نشان دهنده واقفيه 
ب��ودن اين جريان و ع��دم التزامش به والي��ت فقيه بعد از 

حضرت امام)ره( است.
وی ادامه داد: نکته ديگر اينکه ايش��ان تصور كرده كه مردم 
در كشور ما متوجه اين نيستند كه تحريم ها، نابسامانی ها و 
فشارهای اقتصادی همگی ناشی از عدم اجرای سياست های 
اقتص��ادی مقام معظ��م رهبری و تکيه دوس��تان ايش��ان 
به غرب، آمري��کا،  اروپا و بيگانگان و حت��ی نامه طرفداران 
ميرحس��ين موس��وی به آمريکايی ها برای تشديد تحريم ها 
عليه ملت ايران اس��ت. ترقی ب��ا تاكيد بر اينکه مردم كاماًل 
درك می كنند كه منشأ اين گرفتاری ها و مشکالت جريان 
اصالحات و مجمع روحانيون مبارز اس��ت نه رهبری، گفت: 
خاطر نش��ان كرد: اين ن��وع موضع گيری ها نمی تواند نقش 
اين جريان را در بحران ها و مشکالتی كه امروز كشورمان با 

آن روبروست تطهير كند.
ص��ادق زيب��اكالم، عض��و هيئت علم��ی دانش��گاه تهران و 
فعال سياس��ی اص��الح طلب نيز درباره نامه اخير موس��وی 
خويينی ها گفته ؛ چند س��وال اساس��ی درباره نامه موسوی 
خويينی ها قابل طرح اس��ت. سوال اول اين است كه آقای 
خويينی ها! اين وضع��ی كه االن در تيرماه 1399 و بعد از 
گذش��ت قريب به 41 س��ال از پيروزی انقالب در كشور به 

وجود آمده ناشی از چيست؟
وی افزود: موسوی خويينی ها در نامه خود هيچ اشاره ای به 
مسير پيموده شده كه امروز به اينجا رسيده است نمی كند، 
چون اگر قرار باش��د كه چگونگی رس��يدن ب��ه وضع فعلی 
كالبدشکافی شود خط مش��ی فکری موسوی خويينی ها و 
اعتقاد و عملکردش، او را به متهم برجسته اين وضع تبديل 
می كن��د. وی همچنين گف��ت: اگر قرار باش��د يك دادگاه 
برگزار ش��ود برای اينکه ببينيم عامل وضع فعلی كشور چه 
كس��انی، چه جريانی و چه تفکراتی هستند، قطعاً موسوی 

خويينی ها و تفکر او جزو متهمين رديف اول خواهند بود.
اس��تاد علوم سياسی دانشگاه تهران با اشاره به اينکه بخش 
عمده ای از مش��کالت و مصائبی كه امروز گريبان جامعه را 
گرفته ناشی از تندروی های موسوی خويينی ها و همفکران 
او اس��ت، گفت: اينکه انگش��ت اتهام را به س��مت يك فرد 
بگيريم و بگوييم كه همه تقصيرها بر گردن مرحوم هاشمی 
رفسنجانی است يا مثاًل مرحوم امام خمينی )ره( مقصر بود 
و ي��ا رهبر معظم انقالب را مقصر بدانيم، چش��م پوش��ی بر 

واقعيت های جامعه است.
زيب��اكالم تاكيد ك��رد: واقعيت اين اس��ت ك��ه من صادق 
زيباكالم و امثال موسوی خويينی ها در به وجود آمدن اين 
وضع مقصريم و نمی شود كه »كی بود، كی بود، من نبودم« 
راه بياندازيم و به گونه ای رفتار كنيم كه انگار همه قصور از 
جانب رهبری يا شورای نگهبان يا سپاه است و من موسوی 
خويينی ها درس��ت عمل كردم و هي��چ تقصيری ندارم، به 

نظر من با واقعيت هيچ نسبتی ندارد.
وی در ادام��ه گفت: قبل از آنکه به س��راغ »چه بايد كرد؟« 
برويم، موس��وی خويينی ها و همفکرانش بايد پاسخ دهند 
كه چه كرده اند. اگر نسل امروز از آرمان های انقالب اسالمی 
فاصل��ه گرفته بيش از ه��ر كس ديگری ص��ادق زيباكالم، 
س��عيد حجاري��ان و موس��وی خويينی ها مقصر هس��تند، 
چون نتوانس��تيم از اهداف و آرمانه��ای انقالب نگهداری و 

محافظ��ت كنيم. اين فعال اصالح طل��ب تاكيد كرد: امثال 
من و موس��وی خويينی ها به جای اينکه پاس��خگو باشيم، 
بياييم و از خودمان سلب مسئوليت كنيم و انگشت اتهام را 
به سمت يك فرد يا جريان بگيريم و او را مقصر جلوه دهيم 

به هيچ وجه درست نيست.
زيباكالم اظهار داشت: من مايل هستم به موسوی خويينی 
ها بگويم كه چر ا ش��ما در هم��ه بزنگاه های مهم دهه های 
گذشته سکوت كرديد و در جاهايی كه بايد قرص و محکم 
می ايس��تاديد حاضر نش��ديد؟ قب��ل از هر چيز ش��ما بايد 
توضيح بدهيد كه چرا طی 41 سال گذشته همواره سکوت 

كرده ايد؟
وی در ادامه گفت: نمی ش��ود شما درباره اسباب و عللی كه 
وضع كش��ور را به اينجا رسانده سکوت كنيد و بعد انگشت 
اتهام را به س��مت رهبری بگيريد و بگوييد كه ايشان مقصر 
هس��تند. دبيركل حزب مردمی اصالحات با اشاره به اينکه 
موس��وی خوئينی ها مس��ئول همه عواق��ب عملکرد دولت 
روحانی اس��ت، گف��ت: او  چهره مرم��وزی دارد چرا كه در 
پش��ت صحنه هم��ه تندروی های ده��ه اول انقالب حضور 
داش��ته است. حجت االسالم محمد زارع فومنی افزود: قبل 
از هر چيز نامه موسوی خوئينی ها  فرار رو به جلو است كه 
به منظور تبرئه خود و دوس��تانش نوشته كه سالهاست ادعا 

می كنند می توانند وضع كشور را سامان دهند.
وی ب��ا بيان اينکه نزديك به چند دهه اس��ت كه رياس��ت 
جمهوری در دس��ت مرد خاكس��تری اصالحات اس��ت و او 
هميشه پش��ت صحنه تمام انتخابات بوده است، افزود: من 
معتقدم كه دولت های مختلف پس از انقالب دس��ت پخت 

موسوی خوئينی ها  است.
اين فعال سياسی اصالح طلب تاكيد كرد: دولت روحانی هم 
كه نااميدی و س��رخوردگی را برای م��ردم به ارمغان آورده 
از ابتدا مورد حمايت موس��وی خويينی ها بوده اس��ت و در 
حال��ی كه رئيس جمهور بايد پاس��خگوی نابس��امانی های 
امروز باشد، موسوی خوئينی ها مسئوليت ها را ناجوانمردانه 

متوجه مقام معظم رهبری كرده است.
دبيركل ح��زب مردمی اصالحات با اش��اره ب��ه اينکه عمر 
سياس��ی امثال موس��وی خوئينی ها به پايان رسيده است، 
گف��ت: آنها نه اصالح طلب هس��تند و نه اص��الح گر، بلکه 
منفعت طلبانی هس��تند كه دولت ها را سركار می آورند تا 

از قبل آنها به خواسته های خود برسند.
فومنی تاكيد كرد: از موس��وی خوئينی ها و امثال او بپرسيد 
كه خانه های چند هزار متری باالی ش��هر را از كجا آورده 
اند؟ از او كه مدعی دفاع از معيش��ت و مس��کن مردم است 
بپرسيد كه در كاخ های چندهزار متری چه می كنند؟ يك 
س��ال پيش ش��هرداری تهران ملکی را در منطقه دارآباد به 
رئيس دولت اصالحات هديه داد، از او بپرسيد ماجرای اين 

هدايا چيست؟
وی افزود: به نظر من موس��وی خوئينی ها و امثال او اساساً 
اصالح طلب نيس��تند، بلکه بيش از هر چيز »افراط طلب« 
هس��تند و می خواهند فضا را رادي��کال كنند تا از اين فضا 

نهايت بهره را ببرند.
دبي��ركل حزب مردم��ی اصالحات تصريح ك��رد: انتخابات 
رياس��ت جمهوری نزديك اس��ت و آنها می خواهند بگويند 

كه اصالح طلبان در 7 س��ال گذش��ته هيچ كاره بودند و در 
صددند كه خود را از حمايت روحانی تبرئه كنند.  

اين فعال سياس��ی اصالح طلب افزود: اي��ن فرار رو به جلو 
برای آن اس��ت كه انتخابات رياس��ت جمهوری را در پيش 
داريم و اصالح طلبان می خواهند خود را از كارنامه روحانی 
مبرا كنند. اگر كارنامه اين دولت رضايت بخش نيس��ت چرا 
پشت س��ر هم »تکرار« كرديد؟ اين تکرار كردن های رفيق 
نزديك موس��وی خوئينی ها وضع كشور را به اينجا رسانده 

است.

 پيشدستی 
البته اص��ل موضوع معترض بودن مردم نس��بت به اوضاع، 
بخص��وص در حوزه اقتص��اد، مطلب پنه��ان و محرمانه ای 
نيس��ت؛ تقريباً همه می دانند كه تورم جانکاه است، اوضاع 
اقتصادی خراب است، قدرت خريد مردم پايين آمده و ... اما 
بامزه آنجاس��ت كه مسئوالن اجرايی خود را دولت گشايش 
می خوانن��د و معتقدند كه اگر نبودن��د كار از اين هم بدتر 
می ش��د! اما آيا تا كنون ش��ده تا اصالح طلبان پاس��خگوی 
مردمی باشند كه به واسطه تبليغات و تعاريف آنها به دولت 

روحانی رأی دادند ؟
آي��ا به مردم گفته اند كه  حمايت بی چون و چرا از حس��ن 
روحان��ی در دو انتخابات 92 و 96 ب��ه چه دليل بود و چرا 
آنها برای بهبود ش��رايط  كش��ور و رفع مشکالت معيشتی 
مردم نامه های مطالبه گرانه به حسن روحانی هيچگاه نامه 

ای ننوشتند؟
دراي��ن ميان آيا اين گونه نام��ه نگاری ها اين تصور را ايجاد 
نم��ی كند كه اصالح طلبان تندرو در صدد مخدوش كردن 
اركان نظام هستند و برای ماندن در قدرت از هيچ گزينه ای 

ولو به ضرر مردم چشم پوشی  نمی كنند؟
س��وال ديگر اين اس��ت كه چرا اصالح طلب��ان ميانه رو در 
اين مورد به هم طيف��ان تندروی خود تذكر نمی دهند و با 
تاخير در موضع گي��ری و يا نگرفتن موضع با آنها همراهی 

می كنند؟ 
به نظر می رس��د نامه نگاری اخير او با رهبر انقالب،  نوعی 
اعاده حيثيت از طيف چپ سنتی در جريان اصالحات بود. 
چپ س��نتی و در رأس آن موس��وی خوئينی ه��ا با رجعت 
به اصل راديکالِی دهه ش��صت خود، ميکوش��ند ضمن ارائه 
تصوي��ری همراهانه ب��ا مردم در آينده ای نزديك مش��خصاً 
در انتخابات رياس��ت جمهوری بع��دی، قدرت را با پا پيش 
بکشند. يادمان باش��د كه موسوی خوئينی ها هم در اصالح 
قانون اساس��ی نقش داش��ته، هم نظارت ب��ر انتخابات، هم 
در كار تقني��ن ب��وده، هم مصلح��ت نظ��ام و مهمتر اينکه 
اكثريت اين س��مت ها را در دوره ای به عهده داشته كه امر 
ريل گذاری س��ازوكار در كش��ور انجام می شده است. وی به 
گونه ای مش��کالت را مطرح می كند كه گويی يك روز قبل 
از نگارش نامه از مريخ آمده و با چنين اوضاعی مواجه شده 

و وظيفه  سنگين اصالح امور را به دوش گرفته است . 
در اين ميان يقيناً فرصت طلبی های اصالح طلبان و آزمودن 
مجدد اس��تعداد ماهيگيری در آب گل آلود ديگر برای مردم 
قانع كننده نيس��ت و كمکی به حل مشکالت مردم و تغيير 

نظر آنها  نمی كند.

رسولاكرم)ص(: صدقه بال را برطرف می  كند و مؤثرتريِن داروست.  قضای حتمی 
را برمی  گرداند و درد و بيماری  ها را چيزی جز دعا و صدقه از بين نمی  برد.

در جریان سفر مدیرعامل بنیاد برکت افتتاح شد؛

19 پروژه آب رسانی برکت در 
کهگیلویه و بویراحمد

19 پروژه آب رس��انی بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام در اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد به بهره برداری رسيد.

در جريان س��فر اميرحس��ين مدنی، مديرعامل بنياد بركت به اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد، 19 پروژه آب رسانی با پوشش 60 روستا در اين 
استان به بهره برداری رس��يد. دو پروژه آب رسانی واقع در شهر چيتاب 
ش��امل حفر يك حلقه چاه، تجهيز يك حلقه چاه و س��ه كيلومتر خط 
انتقال و روستای دره بيد عليا توسط مديرعامل بنياد بركت افتتاح شد. 
مدنی در ديدار با آيت اهلل س��يدنصير حس��ينی، نماين��ده ولی فقيه در 
كهگيلويه و بويراحمد و امام جمعه ياسوج با اشاره به طرح های عمرانی 
و زيربنايی بنياد بركت در اس��تان گفت: 156 طرح عمرانی ش��امل 44 
مدرسه، 50 مركز فرهنگی مذهبی، 26 طرح آب رسانی، 18 پل راه، 11 
مركز بهداش��تی درمانی و 7 پروژه ديگر را در دس��ت اقدام داريم كه از 

اين تعداد، 103 پروژه افتتاح و تکميل شده است.
وی س��رمايه گذاری بنياد بركت در پروژه های عمرانی و زيربنايی استان 
كهگيلويه و بويراحمد را 650 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: عالوه بر 
طرح های ياد شده، در حال احداث 650 واحد مسکن برای محرومين در 

استان نيز هستيم. مديرعامل بنياد بركت درباره طرح های آب رسانی اين 
بنياد در سراسر كشور نيز توضيح داد: احداث 196 طرح با 671 زيرپروژه 
و 1010 ميليارد ريال اعتبار پيش بينی شده را در دستور كار داريم كه 
از اين تعداد، 103 طرح با 504 زيرپروژه تکميل و به بهره برداری رسيده 
اس��ت. مدنی با اشاره به فعاليت های اشتغال زايی بنياد بركت در استان 
كهگيلويه و بويراحمد نيز تاكيد كرد: اجرای 1036 طرح اش��تغال زايی 
اجتماع محور با حجم سرمايه گذاری 940 ميليارد ريال باعث ايجاد بيش 
از 4 هزار فرصت كس��ب و كار در مناطق محروم و كم برخوردار اس��تان 
شده است. بنياد همچنين با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و 
اشتغال زايی از طريق حمايت از بنگاه های اقتصادی، با 6 واحد صنعتی 
و توليدی در اس��تان مش��اركت داش��ته و 600 ميليارد ريال در آن ها 
س��رمايه گذاری كرده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به خدمات 
گس��ترده  اين بنياد در حوزه های مختلف بيان كرد: در مدرسه س��ازی 
در حال س��اخت 1000 مدرسه دوم هس��تيم. امسال نيز بيش از 220 
مدرس��ه را تکميل و تحويل می دهيم كه در مجموع، تا پايان امس��ال 
تعداد مدارس افتتاح ش��ده بركت به يك هزار و 550 مدرسه می رسد و 
300 هزار دانش آموز در اين مدارس مش��غول به تحصيل خواهند شد. 
وی افزود: در استان استان كهگيلويه و بويراحمد نيز ساخت 44 مدرسه 
را هدف گذاری كرده ايم كه تا به امروز 27 مدرس��ه افتتاح ش��ده است. 
وی افزود: بنياد بركت همچنين در مجموع 240 مركز درمانی و جامع 
سالمت را در سراسر كش��ور به بهره برداری رسانده يا در دست ساخت 

دارد كه 11 مركز در استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده است.
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نگاهی به نامه موسوی خوئینی ها و برنامه های انتخاباتی اصالح طلبان 

متهم در جایگاه شاکی


