مشکالت امروز اقتصادی حاصل بی تدبیری است
آیت اهلل مجتهد شبس��تری ب��ا بیان اینکه بخش قابل توجه مش��کالت
اقتصادی ریش��ه داخل��ی دارد ،گف��ت :گرچه تحریم ها در نابس��امانی
اقتصادی بی تاثیر نیس��ت اما واقعیت این است که بخش زیادی از این
مش��کالت حاصل بی تدبیری داخلی است .وی با بیان اینکه ،برخی می
خواهند دشمن را مقصر اصلی مشکالت معرفی کنند ،تصریح کرد :واقعا
این بی انصافی و غیرقابل قبول است کم کاری خودمان را به حساب دشمن
بنویسیم باید بدانیم که مردم هوشیار و آگاه هستند و مسائل را به درستی درک
می کنند .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین گفت :مشکالت امروز
نشان می دهد که آقایان مسئول توجه الزمی به اقتصاد مقاومتی نداشته اند.
وی در پایان گفت :مشکالت اقتصادی قابل حل است و این مشکالت با مدیریت
تسنیم
و تدبیر حل خواهد شد.

همکاری نیروی هوایی ارتش با خودروسازان کشور
فرمانده نیروی هوایی ارتش از ورود این نیرو برای کمک به خودروس��ازان
در حوزه قطعه سازی خبرداد.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در بازدید از گروه خودروسازی سایپا گفت :بنا به فرمایش مقام معظم
رهبری تحریمها برای ما مایه برکت اس��ت .وی ادامه داد :دس��تاوردهای با
ارزشی در صنعت خودروسازی داریم که در اثر همین تحریمهاست.
امید ما نس��بت به صنعت خودروس��ازی کش��ور پس از تحریمها بس��یار زیاد شده
اس��ت .امیر نصیرزاده در پایان خاطرنش��ان کرد :با توجه به ظرفیتهایی که نیروی
هوایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران در نهضت قطعه سازی به دست آورده ،آماده
همکاری با بخش خودروسازی کشور است .روابط عمومی نیروی هوایی ارتش

رویداد
سرمقاله
ادامه از صفحه اول

تالش هس��تند ت��ا خالءهای موج��ود را پر کنند و
در این راه موفقیتهای زیادی نیز به دس��ت آورده
اند اما همچن��ان مردم تحت فش��ارهای اقتصادی
قرار دارند چرا که قوه مجریه مس��ئولیت بیش��تری
در ای��ن زمینه دارد .مش��ارکت حداکثری مردم در
انتخابات ریاست جمهوری  1400و انتخاب فردی
که بتواند مش��کالت باقی مانده از دولت پیشین را
برطرف کند ،قطعا کار دشواری خواهد بود .انتخاب
آگاهانه و منطقی مردم و به دور از احساس��اتی که
تحت تاثیر وعدهها و شعارهای مطرح شده از سوی
نامزده��ا قرار نگی��رد و بتواند ف��ردی را حتی اگر
وابستگی جناحی نیز نداشته باشد و صرفا براساس
شاخصهها و ویژگیهایی که دارد انتخاب کند ،تنها
راه مردم اس��ت .مردم به اظهارنظ��رات و تحلیلها
و پیش��نهادهای جناحهای سیاس��ی به ویژه جناح
سیاس��ی اصالح طلب نباید توجه داش��ته باش��ند.
م��ردم در چند دوره به اصالح طلبان اعتماد کردند
و نتیجه آن را نیز دیدند.
م��ردم بای��د در انتخاب خود گزین��ه ای را در نظر
داش��ته باش��ند ک��ه از ویژگی انقالب��ی و مدیریت
جهادی برخوردار باش��د .ای��ن دو ویژگی در درون
خود ،از ظرفیتها و قابلیتهای بس��یاری برخوردار
است که میتواند با اتکاء به انقالبی گری و مدیریت
جهادی ،مشکالت اقتصادی کشور را حل کند.
ظرفیتهای جمهوری اس�لامی ایران بس��یار قوی
و غن��ی اس��ت و ت��وان آن را دارد ک��ه تحریمهای
اقتصادی آمریکا را کامال خنثی کند .کافی است از
ظرفیتهای موجود استفاده بهینه شود.
از هم اکنون مردم با وجود آن که تحت فش��ارهای
اقتصادی هستند ،باید در اندیشه انتخابات ریاست
جمهوری  1400باشند .نقطه ضعفهای خود را در
نوع انتخاب بیابند تا در انتخابات ریاست جمهوری
س��ال آینده فردی را به ریاست جمهوری برگزینند
که ت��وان اجرایی او همراه با پش��توانه دولتی قوی
و کارآمد ،مش��کالت را حل کن��د .نارضایتی مردم
از اوضاع اقتصادی به حق اس��ت ،اما این نارضایتی
نبای��د تدبی��ل به قهر م��ردم ب��ا صندوقهای رای
ش��ود .م��ردم ایران اس�لامی بارها نش��ان داده اند
که در س��خت ترین ش��رایط حامی انقالب خود و
دستاوردهای بزرگ آن هستند.

به قلم مدیرمسئول
از دی��روز تا همین حاال که فهمیده رییس س��ابق
دول��ت برای "آنجلینا جول��ی" توییت کرده هر دو
تا پایش توی یک چاروق اس��ت که باید برای عمه
رهبر کره ش��مالی نامه بنویسم و در روزنامه چاپ
بشود.
هر چقدر می گویم ننجون جان! روزنامه جای این
قرتی بازی ها نیس��ت و حرفهای��ت با عمه و خاله
را در جم��ع خانوادگی بگو ب��ه خرجش نمی رود
که نمی رود.
می گویم حاال ببینم چه پیامی نوشته ای که سینه
اش را صاف می کند و از روی کاغذ می خواند:
با صحبت صریح شما درباره وجود تبعیض بنیادین
بی��ن عمو و عمه موافقم .ناامن��ی عمه های جهان
محصول مدیریت فعلی اس��ت که ب��ر عموپروری
و دایی طلبی جهانیان اس��توار اس��ت .هر عمه ای
در جه��ان نیازمند احترام ،حفظ حرمت و صداقت
است .برای اصالح وضعیت عمه های جهان همه با
هم و متحد تالش خواهیم کرد .هر کس از این به
بعد به عمه کسی ناسزا گفت دایی ها و عموهایش
را مورد عنایت قرار خواهیم داد.
می گویم این که کپی توییت آقای سابق (ببخشید
رییس جمهور س��ابق) است .می گوید چه اشکالی
دارد؟ مگ��ر مواضع ما و رییس جمهور س��ابق فرق
دارد؟ اصال همین ش��ماها هس��تید که ب��ا به رخ
کش��یدن تفاوت مواضع کاری می کنید که مواضع
عم��ه ها و عموها روبروی هم قرار بگیرد و باالخره
یکی از مواضع آسیب ببیند .به هر حال ما و رییس
س��ابق دولت مواضع خودمان را به ش��کل ش��فاف
نش��ان دادی��م و االن آنجلینا جول��ی و عمه رهبر
کره ش��مالی هم باید با نش��ان دادن مواضع خود
به شفافیت بیش��تر جامعه و علی الخصوص اذهان
جهانیان کمک کنند.
البت��ه می دانم پای اس��تداللش چوبین اس��ت اما
من که از پس اس��تدالل ه��ای ننجون برنمی آیم.
فل��ذا عجالتا این چند خ��ط را چاپ می کنم و اگر
جوابیه ای از آنجلیناجولی یا رییس سابق یا حتی
عمه جان رهبر کره شمالی به روزنامه سیاست روز
رسید در شماره بعدی منتشر می کنم.

باید نیازمندان را دریابیم
رییس سازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :هر
کاری که از دس��تمان بر میآید باید در راه خدا به محرومان کمک کنیم و
آنها را دریابیم وگرنه کیفر بی تفاوتی در برابر آنها را خواهیم دید.
حجت االسالم عباس محمد حسنی ،با بیان اینکه این گونه پویشها یکی از
بهترین راههای کمک به محرومان است افزود :به مانند پویشهای قبلی باید
از مردم استمداد گرفت تا به محرومان و نیازمدان جامعه و استانها کمک کرد.
محمدحسنی اضافه کرد :درحال حاضر محرومان در اولیات زندگی شان از قبیل مواد
غذایی ،لباس ،لوازم و وسایل بهداشتی مربوط به ویروس کرونا و نوشته افزار ،خوراکی
تا پوشاک گرفتار و نیازمند یاری ما هستند بنابر این همه ما باید با افتخار دست به
جیب شده و کریمانه و عزتمندانه در رفع نیازمندیهای آنان مشارکت کنیم و بدانیم
که خداوند چند برابر جبران خواهد کرد .روابط عمومی ارتش
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محمد باقر قالیباف:

فرصتها به تهدید تبدیل شده است

ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده و وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد ،تحقق تحول در کشور ممکن نیست
رئیس مجلس شورای اسالمی پیشرفت کشور در عرصههای
مختل��ف را در گرو خداباوری و مردممحوری دانس��ت و با
انتقاد از کاهش افسار گسیخته ارزش پول ملی تاکید کرد:
وقتی ارزش پول ملی لجامگسیخته است تحول در اقتصاد
شکل نمیگیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
دکتر محمدباقر قالیباف روز جمعه در نشس��تی مشترک با
مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل اس��تان مازندران
به بررسی نظام مسائل این استان پرداخت.
قالیباف در ابتدا ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای
مازندران گفت :امروز موظف هس��تیم حرف مردم را بزنیم
و در این راس��تا گام برداریم؛ استان مازندران ظرفیتهای
خوب��ی دارد ولی باید بپذیریم مردم با مش��کالت متعددی
روبرو هس��تند .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
هم اکنون مهمترین وظیفه آسیبشناسی مشکالت است،
در واقع با توجه به س��خنان رهبر انقالب مبنی بر اینکه با
دو ظرفیت جنگل و دریا میتوان این اس��تان را اداره کرد،
باید مشخص شود مشکل کجاست.
وی در این زمینه گفت :بدون شک نداشتن برنامه مشخص
سبب شده ش��اهد مشکالت کنونی باشیم و ریشه نداشتن
برنامه نیز س��وء مدیریت اس��ت لذا مش��کالت مرتبا دست
به دس��ت ش��ده و در ش��رایط کنونی فرصته��ا به تهدید
تبدیل ش��ده اس��ت .قالیب��اف ادامه داد :اس��تان مازندران
ظرفیت کش��اورزی و گردش��گری دارد اما امروزه به دلیل
مسائل یاد شده دچار خسارتهای زیادی شده که نیازمند
چارهاندیشی است.
رئیس مجلس افزود :باید یادآور ش��د ما دولت و قوه مجریه
نیس��تیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستیم و
باید ریلگذار امور باشیم تا سیاستها درست اجرایی شود.

دست پ ُر نیروی دریایی سپاه در آسمان و
دریا با پهپاد انتحاری

ایدهای که یکساله به
محصول رسید

تجهیز شناورهای تندرو به پهپادهای رزمی و انتحاری،
ایدهای اس��ت که مهرماه سال گذشته از سوی فرمانده
کل سپاه مطرح شد و به فاصله یکسال این ایده تبدیل
به محصول ش��د .هفته گذش��ته نیروی دریایی س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمی طی مراس��می که با حضور
سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل سپاه برگزار شد،
 ۱۸۸فرون��د از ان��واع پهپادهای شناس��ایی و رزمی را
تحوی��ل گرفت ک��ه در این میان  ۳نمون��ه پهپاد عمود
پرواز جدید تحت عنوان سپهر ،شهاب  ۲و هدهد  ۴نیز
به نیروی دریایی سپاه ملحق شد.
در این مراس��م همچنین برای نخس��تین ب��ار برخی از
تجهیزات و دس��تاوردهای جدید نیروی دریایی سپاه از
جمله ش��ناورهای تندرو مجهز ب��ه پهپادهای انتحاری
ابابی��ل ۲-و تجهی��ز ای��ن نیرو ب��ه پهپاده��ای رزمی
مهاجر ۶-و همچنی��ن دو نمونه پهپاد جدید به نمایش
درآمد که در ادامه به تشریح ویژگیهای هرکدام از این
دستاوردهای جدید خواهیم پرداخت.
 ۱۷مهرماه سال گذشته و در ششمین همایش قایقهای
تندرو که در استان گیالن برگزار شد ،سرلشکر حسین
س�لامی در این همایش از ض��رورت ایجاد یک ترکیب
عملیات��ی میان پهپاد و قایقهای تندرو س��خن گفت و
تاکید کرد :اگر پهپادهای سبک وزن با قایقهای تندرو
ترکیب ش��وند میتوانند هر هدفی را تا  ۱۰کیلومتری
خود م��ورد اصابت قرار دهند .یک س��ال بعد یعنی در
مهرماه س��ال جاری ،یکی از دس��تاوردهای مهم و قابل
توجهی که به نمایش درآمد ،تجهیز ش��ناورهای تندرو
نیروی دریای س��پاه به پهپاد انتحاری ابابیل ۲-اس��ت
ک��ه در این ابت��کار عملیات��ی ،با نصب س��کوی پرتاب
پهپاد بر روی س��قف قایق ،ش��ناورهای تندرو س��پاه از
ای��ن پس قابلیت حمل پهپاده��ای انتحاری را خواهند
داش��ت .ابابیل  ۲که در ابتدا بعن��وان یک پهپاد هدف
توسعه یافته بود ،با برد عملیاتی  ۱۰۰کیلومتر ،مداومت
پروازی  ۷۵تا  ۱۲۰دقیقه ،س��قف ارتفاع پرواز  ۱۱هزار
پا و بیشینه سرعت  ۲۵۰کیلومتر در ساعت بعنوان یک
پهپ��اد ارزانقیمت با ویژگیه��ای عملیاتی منعطف در
دهه  ۱۳۷۰در کش��ورمان به تولید انبوه رسید که تا به
امروز نیز در کارکردهای مختلف در خدمت سازمانهای
نیروهای مس��لح است .این پهپاد که یکی از گزینههای
ارزان قیم��ت به منظور اس��تفاده از آن در نقش پهپاد

همچنی��ن باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای اجرایی
شدن احکام داشته باشیم.
وی تصریح ک��رد :تصمیمات مجل��س فرآیند خرد جمعی
نماین��دگان و نخبگان اس��ت و باید از س��وی قوه مجریه و
س��ایر نهادهای مختلف اجرایی ش��ود؛ بای��د از دخالت در
کار اجرایی پرهیز ش��ود تا قوه مجریه پاس��خگوی مردم و
نمایندگان مجلس باش��د .رئیس مجلس افزود :هم اکنون
در اس��تان مازن��دران آب وج��ود دارد اما مردم تش��نهاند،
کشاورزان دارای مش��کالت هستند ،توریستها محل بهره
برداری عمومی را دچار آس��یب میکنن��د و مردم منطقه
نمیتوانند به خوبی از مزیتهایشان بهره ببرند.
قالیباف تصریح کرد :بنابراین اعتقاد دارم اساس��یترین کار
انتحاری اس��ت ،با اس��تفاده از پرتابگر ( )JATOعمل
برخاس��تن و پرواز را انجام میده��د ،در دو نمونه قابل
بازیابی به وسیله چتر و یا ارابه(اسکید) است و به همین
دلیل نیازی به باند برای نشس��ت و برخاس��ت ندارد و
قابلیت برنامه ریزی پروازی از قبل و یا حین پرواز را به
وسیله اپراتور دارد.
بکارگیری پهپادها در نقش پهپ��اد انتحاری که امروزه
در جهان متداول ش��ده است و در کشورها و جنگهای
مختل��ف ش��اهد ب��ه کارگی��ری آن هس��تیم ،از جمله
قابلیتهای عملیاتی است که امروز برای نیروی دریایی
سپاه که پیشتر ش��ناورهای تندروی آن به موشکهای
ک��روز مجهز ش��ده بودند ،رق��م خورده اس��ت .مزیت
بکارگی��ری پهپاد انتحاری در مقایس��ه با موش��کهای
کروز این اس��ت که پهپادهای انتح��اری به دلیل آنکه
توس��ط اپراتور هدایت میش��وند ،در تمام مراحل پرواز
قابلی��ت هدایت را دارند و کاربر میتواند از مس��یرهای
مختل��ف پهپ��اد را به هدف نزدی��ک و در نهایت به آن
اصابت کند .از دیگر ویژگیهای استفاده از این پهپادها
با توجه به تاکتیک ش��ناورهای تندرو سپاه در دریا که
همان هجوم به صورت فوجی به شناورهای بیگانه است،
قابلیت سردرگم کردن سامانههای پدافندی شناورهای
دشمن است که میتواند راه را برای شلیک موشکهای
ک��روز دریایی باز کند .یکی دیگر از پهپادهایی که برای
نخس��تین بار تحویل نیروی دریایی س��پاه ش��د ،پهپاد
رزمی مهاجر ۶-تولید ش��ده توس��ط وزارت دفاع است
که پیش از این تحویل نیروهای زمینی ارتش و س��پاه
شده بود و اخیرا نیز با افزایش راندمان موتور آن قابلیت
حم��ل  ۴بمب قائم را پیدا کرده اس��ت ک��ه به افزایش
قدرت آتش آن کمک شایانی میکند.
مطاب��ق با تصاویر منتش��ر ش��ده از مراس��م الحاق این
پهپادها به نیروی دریایی س��پاه ،دس��تکم  ۱۵فروند
پهپاد مهاجر ۶-به این نیرو تحویل داده ش��ده است که
در نوع خود تعداد قابل توجهی اس��ت .اما نکته بارز این
پهپادها دقت اصابت بمبهای س��ری قائم به اهداف در
دریا است .بر اساس تصاویر و فیلمی که از این عملیات
منتشر شده است ،مهاجر ۶-با استفاده از بمبهای قائم
ب��ا دقت اهداف کوچکی در دریا را که قایقهای کوچک
هستند را مورد اصابت قرار میدهد.
شرایط شناورها در دریا ایجاب میکند تا پهپادهایی که
قرار اس��ت از مبدأ شناور در دریا پرواز کنند ،به صورت
عمود پرواز باش��ند ت��ا در محلهایی مثل پد بالگرد نیز
بتوانند عمل نشس��ت و برخاس��ت را انجام دهند .پیش
از این و در آذرماه س��ال گذشته شاهد رونمایی نیروی
دریایی ارت��ش از پهپاد عمود پرواز پلی��کان بودیم که
این پهپاد به منظور شناس��ایی در دریا قادر بود از روی
پد بالگرد ناوش��کنها و ناوهای پشتیبانی نداجا به پرواز
درآید و ماموریت خود را انجام دهد.

مجل��س یازدهم به عن��وان یک مجل��س انقالبی که مردم
نس��بت به آن انتظار و امید دارن��د ،تحقق مردم باوری در
تدوین برنامه  5ساله هفتم است.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد :میتوان گفت
تاکنون نوع برنامه ریزیها بیش��تر شبیه ذهنیات و آرزوها
بوده تا منطبق با ظرفیتها و مطابق رویکرد درستی مانند
مردم ب��اوری که در ای��ن زمینه میتوان به برنامه شش��م
توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست.
وی تصری��ح کرد :دولت س��یزدهم و مجل��س یازدهم باید
برنامه  5س��اله هفتم را طوری برنامهریزی کنند که دارای
 3س��طح ملی ،منطقهای و محلی باشد .باید احکام دقیق و
مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق
ام��ا نی��روی دریایی س��پاه نی��ز در رونمای��ی اخیر از
دستاوردهای پهپادی خود ،سه نمونه پهپاد عمود پرواز
را به نمایش گذاش��ته که در این میان  ۲نوع آن یعنی
پهپاد شهاب ۲-و هدهد ۴-از نوع کوادکوپتر(چهارموتور)
و هگزاکوپتر( ش��ش موتور) هستند که به همین جهت
به راحتی قابلیت عملیاتی شدن حتی از روی شناورهای
تندرو کوچک را نیز دارند.
دیگر عمود پرواز نیروی دریایی سپاه ،سپهر نام دارد که
در حقیقت نمونه عمود پرواز ش��ده پهپاد معراج نیروی
زمینی سپاه اس��ت که تیرماه امسال با حضور سرلشکر
سالمی در جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه رونمایی
ش��ده بود .در نمونه عمود پرواز معراج ،با افزودن چهار
موتور عم��ودی قابلیت پرواز عم��ودی در آن به وجود
آمده است .این پهپاد که به منظور عملیاهای شناسایی
از یک س��امانه اپتیکی آسانس��وری برای جمع ش��دن
حین فرود برخوردار است ،مداومت پروازی بیش از ۱۰
س��اعت دارد و با وزن  ۳۳کیلوگرم ،طول بال  ۳.۶متر،
بر اساس اطالعات منتشر ش��ده برد  ۱۰۰۰کیلومتری
دارد .در می��ان پهپادهای جدیدی که به نیروی دریای
سپاه ملحق شده است ،البته دو پهپاد نیز وجود دارد که
تاکنون اس��م و مشخصاتی از آنها به طور رسمی منتشر
نش��ده است .یکی از آنها پهپادی اس��ت که با توجه به
قرارگیری اپتیک در قس��مت دماغه آن به نظر میرسد
یک پهپاد شناس��ایی باشد و با توجه به پیکربندی بنده
آن ،از روی پرتابگ��ر خودرویی به پ��رواز درمیآید و بر
روی ش��کم فرود خواهد آمد .به توجه به افزایش سطح
مقطع بال این پهپاد به نظر میرس��د نس��بت به پهپاد
سایه از مداومت پروازی بیشتری برخوردار باشد.
ام��ا دیگر پهپادی که توس��ط نیروی دریایی س��پاه به
نمایش درآمده ،مانند پهپ��اد قبلی از روی یک پرتابگر
خودرویی پرواز و بر روی شکم فرود میآید .پیکربندی
این پهپاد به صورت بال باال و سکان عمودی آن نیز به
 Vش��کل است .به نظر میرسد با توجه به نوع آنتنها و
تجهیزات نصب ش��ده بر روی این پهپاد ،از آن در نقش
جنگ الکترونیک به منظور حمل محمولههای جنگالی
اس��تفاده شود .تصاویر این پهپاد جدید را که مربوط به
تستهای پروازی آن است در ادامه خواهید دید.
الحاق حجم انبوهی از پهپادهای رزمی و شناس��ایی به
نیروی دریایی س��پاه که گس��تره وس��یعی از سواحل و
آبهای جنوبی کش��ورمان خصوصا در منطقه حساس
و راهب��ردی تنگه هرمز و خلیج فارس را تحت پوش��ش
خود دارد ،گویای اهمیت مس��ئله به کارگیری پهپاد در
ماموریتهای مختلف نیروهای مسلح کشورمان است .به
گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه ،این نیرو دارای چهار
گروه پهپادی اس��ت که با الحاق پهپادهای جدید،گروه
پنجم پهپادی این نیرو در منطقه سوم دریایی در شمال
خلیج فارس هم تشکیل خواهد شد .فارس

با احکام منطقهای و س��پس با مس��ائل ملی تطابق داشته
باشد .رئیس قوه مقننه بیان کرد :گاهی قوه مجریه به جای
دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری در حوزه
دفع پسماند زباله دخالت میکند اما مشاهده میشود هیچ
کدام به درستی سامان نمییابد.
وی ادام��ه داد :طب��ق تجربیات��م اعتقاد دارم مش��کلی که
طی  30س��ال در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم
میت��وان ظرف م��دت  18ماه حل و فصل ک��رد و در این
زمینه نیاز به زباله س��وز و حتی بودج��ه دولتی ندارد زیرا
باید به سمت تولید کمپوست حرکت کنیم.
وی افزود :دول��ت ارزش پول ملی را رها کرده و میخواهد
مس��ئله زباله اس��تان را ح��ل کند و در هر دو به مش��کل
میخورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کش��اورزی نیز
مش��کل ایجاد میشود .قالیباف بیان کرد :وقتی ارزش پول
ملی لجامگس��یخته است تحول در اقتصاد شکل نمیگیرد
زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
قالیباف افزود :کس��ی که وارد اس��تانهای شمالی میشود
بای��د هزین��هاش را پرداخت کن��د و برای ای��ن کار نیاز به
برنامهریزی از س��وی مدیران اس��تانی اس��ت .اگر تاکنون
در مجل��س ب��ه این موضوع توجه نش��ده ،بای��د در برنامه
 5س��اله هفتم به آن توجه ش��ود .رئیس ق��وه مقننه بیان
کرد :افرادی که در این مناطق ویال میس��ازند باید مالیات
متفاوتی از س��اکنان آن بدهند که آن هم باید با اختیارات
مدیریت اس��تانی باشد .وی ادامه داد :این افراد بابت تولید
زبال��ه باید هزینه آن را بپردازن��د ،وگرنه یک طیف از همه
چی��ز بهرهمند میش��وند همان طور که در ح��وزه اقتصاد
رانتخواری میکنند و در حوزه گردش��گری زیرساختها
خانه ملت
را از بین میبرند.

پرویز سروری:

دولت راه دور زدن تحریم را
بسته است
دبیر ش��واری ائتالف نیروهای انقالب گفت:
وزیر نفت این دولت رس��ماً اعالم کرده است
که ما هیچ اقدام��ی برای دور زدن تحریمها
انجام نمیدهیم.پرویز سروری ،فعال سیاسی
و دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره
عملکرد اقتصادی دولت و نابسامانی در بازار
گف��ت :در دوره اول دولت تدبیر و امید آقای
روحانی گفته بود که حل مشکالت کشور تنها در صورتی ممکن است
که با کدخدا ببندیم و با او صحبت کنیم.
وی افزود :در موضوع مذاکرات تابلوهایی از طرف بسیج شهرداری در
سراس��ر تهران نصب شده بود که نش��ان میداد مذاکره با آمریکا جز
خسارت هیچ آوردهای برای کشور ندارد ،آن زمان آقای رئیس جمهور
این را به عنوان یک عامل منفی برای حل مش��کالت کش��ور در یکی
از س��خنرانیهای مهم خود مطرح و تصریح کرد که شما میخواهید
ب��ا این مطالب آمریکا را جری تر کنید .وی با اش��اره به اینکه رئیس
جمهور امروز اظهاراتی درس��ت در مقابل آن اظهارات مطرح میکند
و تمام مش��کالت کش��ور را معطوف به دخالتهای آمریکا می بیند،
گف��ت :ما هم حتماً معتقدیم که آمریکا با تم��ام قدرت به دنبال این
اس��ت که مانع بسط و توسعه تفکر انقالب اس�لامی شود و کشور را
ناکارآمد نشان دهد ،اما اگر یک دولت کارآمد و جوان سر کار بیاید با
اهتمام حداکثری به سامان دادن معیشت و اقتصاد مردم به طور قطع
میتواند درصد قابل اعتنایی از این نابس��امانیها را رفع کند .سروری
ادام��ه داد :ام��ا دولتی که اقتصاد دولت را فریز کرده آن هم با امید به
خارج و با توجه به اینکه همه تخم مرغهایش را در س��بد سیاس��ت
خارجی گذاش��ته اس��ت امروز تالش میکند که مشکالت فعلی را با
تکیه بر اروپا حل کند .دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت :این
باعث ش��ده است که فریز شدن و شرطی شدن اقتصاد و بهم خوردن
تعادل در اقتصاد دولت تش��دید ش��ود و من همه اینها را معطوف به
ناکارآمدی دولت می بی نم ،دولتی که حتی حاضر نیست تحریمها را
دور بزند .وی افزود :وزیر نفت این دولت رسماً اعالم کرده است که ما
هیچ اقدامی برای دور زدن تحریمها انجام نمیدهیم و بعد هم دیدیم
که تحت عنوان اف ای تی اف _با اینکه تصویب نشده_ اطالعات کلیه
سرپل های دور زدن تحریم در اختیار دشمن قرار میگیرد و آنها همه
نقاط قوت ما را کور میکنند.
وی گفت :آقای رئیس جمهور امروز با فرافکنی به دنبال این است که
به نوعی مشکالت را از دوش خود بردارد و آن را به گردن موضوعات
مبهم و غیر قابل ارزیابی بیاندازد و به مردم بگوید که این همان چیزی
اس��ت که هس��ت و هیچ راهی ندارد و مردم باید نوسانات اقتصادی و
افزایش بیکاری و بس��ته شدن اشتغال را به عنوان یک واقعیت مسلم
بپذیرند و هیچ امیدی هم برای حل معضالت نداشته باشند .مهر

