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براساس گزارش های رسمی منتشر شده از سوی 
مسئوالن وزارت دفاع، اکنون هزار طرح و برنامه 
برای ساخت قطعه در شرکت های دانش بنیان در 
حال اجراست که ارزشی بالغ بر 12هزارمیلیارد 
تومان دارد؛ طرح هایی که به گفته امیرســرتیپ 
»مهدی خواجه امیری«، معاون هماهنگ کننده 
وزارت دفاع به عنوان بخشی از سرریز دانش در 
این وزارتخانه می تواند نیازهای اساسی بسیاری 
از صنایع کشور را برطرف کند. با این حال، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید دارد با 
کمک دانش بنیان ها موفق شــده است هم خود 
را به روز نگه دارد و هم توان رزم دفاعی کشــور 
را در باالترین ســطح حفظ کنــد. درباره آنچه 
وزارت دفاع در این حوزه انجام می دهد با معاون 
هماهنگ کننده  این وزارتخانه   گفت وگو کرده ایم.

 نام وزارت دفاع به مســائل نظامی و 
دفاعی گره خورده  و به دیگر کارکردهای آن کمتر 
توجه می شود. کارکردهای غیرنظامی وزارت دفاع 

چه مواردی را شامل می شود؟ 
خدماتی که وزارت دفاع ارائه می کند، گســتردگی  
باالیــی دارد. هم اکنون 775شــرکت  دانش بنیان و 
خصوصی با وزارت دفاع همکاری دارند که هیچ کدام از 
آنها کارکرد یا ماهیت نظامی ندارند. همه این شرکت ها 
در حوزه های تخصصی خود در حال کار هســتند، 
اما مرز دانش در آنهاســت. به دلیل اهمیت دانش در 
فعالیت های نظامــی و صنایع دفاعــی در تمام دنیا 
بخش های نظامی و صنایع نظامی در لبه فناوری های 
زمان خود هستند؛ چراکه اگر ساختارهای نظامی و 
دفاعی از دانش روز عقب بمانند از دشمنان خود عقب 
مانده  اند و این موضوع می تواند منجر به خدشه وارد 
شدن به امنیت ملی کشورها شــود؛ از این رو، وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بهره گیری از 
شــرکت های دانش بنیان موفق شــده است در یک 
قلم، بالغ بر 1100محصول تولیــدی دانش بنیان را 
که موردنیاز وزارت دفاع بوده است تولید کند و حتی 
سرریز محصوالت تولیدی را به سایر بخش های کشور 
که به این محصوالت نیاز داشته اند، عرضه کرده است. 
اخیرا نیز نمایشگاهی از توانمندی های وزارت دفاع 
در این بخش برگزار شد تا مسئوالن کشور در جریان 
توانمندی علمی وزارت دفــاع در تولید محصوالت 
دانش بنیان قرار بگیرند و بــرای رفع نیازهای خود از 
این محصوالت اســتفاده کنند. بارها اعالم کرده  ایم 
که حاضریم به همه صنایع کشور در حد توان خود از 
سرریز توانمندی های علمی خود کمک کنیم. نیروی 
انسانی متخصص، دانشمند، جوان و نخبه بسیاری در 
بدنه وزارت دفاع فعالیت دارند که بعد از وزارت علوم 
باالترین تعداد نخبگان شاغل را میان وزارتخانه های 

کشور به خود اختصاص داده اند.
چگونه از توان شرکت های دانش بنیان 

برای تقویت توان رزم کشور استفاده می شود؟ 
وزارت دفاع بخش هایی دارد که در مباحث نوآورانه 
کار  و تالش می کنند ایــن کار را جلو ببرند. ما هرگز 
نمی توانیم در وضعیت فعلی متوقف شویم و به آن قانع 
باشــیم؛ چراکه متوقف بودن سبب اضمحالل حوزه 
دفاعی و صنعتی اســت و ما در این حوزه شبانه روز 
کار می کنیم. ما در کنار هر صنعــت دفاعی، 150تا 
160شرکت دانش بنیان داریم که در حال کار هستند. 
این موجب تقویت توان رزم دفاعی ما شــده اســت. 
در برخی کارخانجاتی که داریــم کارهای بزرگی در 
حال انجام اســت که صرفا نظامی یا دفاعی نیستند؛ 
به عنوان نمونه در یکی از کارخانه های ما که موضوع 
تولید موتور را در دستور کار دارد، مسئله تولید موتور 
کولر آبی مورد توجــه قرار گرفته که بدون تســمه 
است و به شکل آهن ربایی کار می کند. این محصول 

قادر اســت 50درصد در مصرف انرژی صرفه جویی 
برای مصرف کننده در پی داشــته باشــد. اگر تمام 
کولرهای آبی با این فناوری ســاخته شوند نه تنها در 
ایام تابستان با مشکل قطع برق روبه رو نخواهیم شد، 
بلکه نیروگاه های تولید بــرق به راحتی قادر خواهند 
بود انرژی تولیدی خود را صادر و برای کشور ارزآوری 
کنند. مشــابه این موتور برای اســتفاده در ماشین 
لباسشویی در دستور کار قرار گرفته است و تا یک ماه 
آینده شاهد ساخت ماشین  لباسشویی خواهیم بود که 
چنین موتوری دارد. این موضوع دروازه ورود وزارت 
دفاع و شرکت های دانش بنیان آن به حوزه لوازم خانگی 
کشور است. اگر از استعدادها و نخبگان جوان فعال در 
شرکت های دانش بنیان اســتفاده شود، برای مردم، 
دولت و کشور آورده خوبی دارد و می تواند گره گشای 

بسیاری از مشکالت باشد.
انتظار از وزارت دفــاع برای کمک به 
طرح های صنعتی و عمرانی باالســت. شنیده 
می شود وزارت دفاع در موضوع  ساخت خانه ورود 
کرده است. این موفقیت چگونه حاصل شده است؟ 
ورود وزارت دفاع به حوزه ساختمان و فناوری ساخت 
واحدهای پیشــرفته مســکونی پیش از آغاز به کار 
دولت سیزدهم مطرح شــد، اما اجرای این طرح و به 
بهره برداری رسیدن نخستین نمونه های ساختمان با 
مختصات جدید در دولت سیزدهم به وقوع پیوست. 
اکنون نخستین نمونه از ساختمان مسکونی ساخته 
شده است. این ســاختمان در 12طبقه و هر طبقه 
با 6واحد در مدت 6ماه با مصالح پیشــرفته و فناور با 
بهره گیری از امکانات و تجهیزات کامال بومی ساخته 
شده است. این ساختمان مقاومت باالیی مقابل بالیای 
طبیعی دارد و با سازه های پیچ و مهره ای احداث شده 
است. این فناوری می تواند در انبوه سازی  به کار گرفته 
شود و با توجه به شــعار دولت در ساخت واحدهای 
مســکونی، از این فناوری می توان در راستای تحقق 
شعار دولت اســتفاده کرد. این ساختمان ها با توجه 
به ارتعاش زلزله مقاومت دارند و مقابل صوت، گرما و 
سرما مقاوم هستند. برخی مصالح به کاررفته در آنها 
نیز برای نخستین بار استفاده شده است. این واحدها را 
می توان در مناطق زلزله زده برای اسکان فوری مردم 

آسیب دیده به کار گرفت.
نقش شرکت های دانش بنیان در تولید 

سالح  و ادوات نظامی تا چه اندازه است؟ 
بدنه وزارت دفــاع تحصیالت باالیــی دارد و به این 
دلیل، کارکنان وزارت دفــاع دنبال مباحث علمی و 
پژوهشی هستند و این کار به شکل جدی در وزارت 
دفاع دنبال می شــود. ما نیز در وزارت دفاع به دنبال 
ایده ها، پرورش آن و نیــز عملیاتی کردن این ایده ها 
هســتیم؛ از این رو از ابداعات، اختراعات و نیز تولید 
دانش چه در میان کارکنان و چه در میان شرکت های 
دانش بنیان حمایــت می کنیم. قطعا محصوالتی که 
تولید می کنیم در تجهیزات دریایی، هوایی، موشکی 
و سامانه های الکترونیکی به کار گرفته می شوند. به 
جرأت می توان گفت نمونه های تولید شده محصوالت 
دانش بنیان در حوزه های دفاعی و نظامی کشــور در 
مقایسه با نمونه های خارجی آن کارایی بهتری داشته  
و توانســته اند عملکرد بهتری را از خــود به نمایش 
بگذارند. در یک نمونــه، زیردریایی فاتح، تکنولوژی 
بسیار پیشرفته ای دارد که آن را قادر به قوس در آب، 
شناسایی و تخریب کرده است. حتی می توانم بگویم 
این زیردریایی با تغییراتی که در تکنولوژی آن داده ایم 
از نمونه های خارجی خود نیز کارایی بیشتری دارد و 
این موضوع سبب شده است زیر سطح، دست برتر را 

داشته باشیم.
فناوری هایی که در اختیار ماست تا چه 
اندازه بومی سازی  شده و تا چه اندازه این مسئله 

اقتدار دفاعی کشور را تضمین کرده است؟ 
کشــور ما از نظر ژئوپلیتیکی در نقطه حساسی قرار 
دارد و به این دلیل، دشمنی با ایران از سوی دشمنان 
پایانی ندارد. با توجه به این موضوع، حساســیت ها 

برای حفظ امنیت و منافع خودمــان باید همواره در 
دستور کار باشد تا بتوانیم در اوج قدرت باشیم. وجود 
چنین آمادگی بــا توجه به،  به روزرســانی تهدیدها 
علیه کشورمان است. با این حال، در سال های اخیر 
با تکیه بر دانش و تــوان نیروهای متخصص داخلی 
توانسته ایم بسیاری از نیازهای خود را تامین کنیم. 
امروز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان 
هدف پیکان تهدیدات دشــمن با بهره گیری از همه 
امکانات خود توانسته است در خط مقدم پشتیبانی از 
نیروهای مسلح قرار بگیرد و نیازهای دفاعی و نظامی 
نیروهای مســلح را تامین کند. اگر پایگاه آمریکایی 
عین االسد مورد اصابت موشک های ایرانی قرار گرفت، 
سامانه های وزارت دفاع در آن نقش داشتند. اگر مراکز 
تجمع داعــش در عراق از داخل خــاک ایران هدف 
گرفته می شد، این موضوع ناشی از وجود سامانه های 
نقطه زن ساخته شده در وزارت دفاع است. تجهیزات 
مورد اســتفاده در حمالت پهپــادی و توپخانه ای و 
گلوله باران هوشمند مراکز تجمع عناصر ضد انقالب 
در مرزها محصول وزارت دفاع است. توانایی های رزم 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران را آمریکایی ها درک 
کرده اند و آنان می دانند کــه اگر رهبری می فرمایند 
دوران بزن در رو تمام شده است، امروز در نقطه ای قرار 
داریم که اگر یکی بزنند، حتما در 10نقطه پاسخ آن را 

دریافت خواهند کرد.
تا چه اندزه در شــاخص های نظامی و 

دفاعی خودکفا هستیم؟ 
مسئله بومی ســازی به اندازه ای در صنایع دفاعی و 
نظامی کشور پیشــرفت کرده اســت که ما را کامال 
از موضوع مهندســی معکوس در این صنعت خارج 
کرده است؛ به گونه ای که اکنون می توانیم ادعا کنیم 
به کشوری مولف در ساخت بســیاری از سالح ها و 
تجهیزات نظامی و دفاعی تبدیل شده ایم. اکنون به 
جرأت می توان ادعا کرد که مهندسان ما انواح سالح ها 
را طراحی کرده و آن را می ســازند. تولید محصوالت 
نظامی مسئله ای که منتهی به یک ماه و 2ماه باشد، 
نیست، بلکه زمان زیاد، هزینه، نیروی انسانی و تفکری 
را نیاز دارد که در ســال های گذشــته با مجاهدت و 
سختکوشی مســئوالن وقت، روســای دانشگاه ها، 
دانشمندان و نخبگان به محصول نهایی رسیده است 

و امروز از آن استفاده می کنیم.
آیا این محصوالت بازار خارجی دارد؟ 

بله. اتفاقا جلوه این توانمندی را می توان در نمایشگاه 
تجهیزات نظامی که اخیرا در مســکو برگزار شــد 
و ایران نیز در آن مشــارکت داشــت، مشاهده کرد. 
بخشــی از محصوالت تولیــدی در وزارت دفاع در 
این نمایشــگاه به نمایش درآمد که منجر به حیرت 
بازدیدکنندگان آن شد. استقبال باالیی برای مذاکره 
و فروش این محصوالت در نمایشــگاه داشته ایم تا 
نسبت به عقد قرارداد برای فروش سالح به کشورهای 
متقاضی اقدام شــود. متخصصان نظامی کشورهای 
دیگر به خوبی می دانند محصوالتی که ایران در این 
نمایشــگاه به نمایش گذاشت، با مهندسی معکوس 
ساخته نشده است، بلکه تولیدی جدید و با فناوری 
کامال منحصربه فرد و با استفاده از ایده و تفکر ایرانی 
ساخته شده است که مشــابه دیگری ندارد. چنین 
ویژگی سبب شده اســت حتی کشورهایی که خود 
پیشینه طوالنی در ساخت ســالح دارند، متقاضی 

خرید سالح های ایرانی باشند.
آیا تاکنون فروش سالح داشته اید؟ 

تقاضای خرید سالح از ایران وجود دارد. ما با هر کدام 
از کشورهایی که نیاز به کمک داشته باشند براساس 
سیاســت ها و تدابیری که ابالغ می شــود، آمادگی 
داریم همکاری کنیم. بحث ما دیگر ســاخت سالح 
برای خودمان نیســت و به راحتی می توانیم ســالح 
هم به کشورهای متقاضی بفروشیم. حضور ایران در 
نمایشگاه مسکو نیز از این جهت قابل بررسی است. 
کشــورهای مختلف عالقه مند هستند از تکنولوژی 
پیشرفته سالح های ایرانی در صنایع دفاعی و نظامی 

خود استفاده کنند .
با توجه به فناوری هایی که به آن دست  
یافته ایم آیا برای برطرف کردن چالش های صنایع 

گامی برداشته شده است؟
رهبــر معظم انقالب 2ســال قبل تأکیــد فرمودند 
همه به صنایع خودروســازی کشــور کمک کنند. 
وزارت دفاع بالفاصله وارد عمل شــد و تجهیزاتی را 
که می توانست در خودروســازی مورد استفاده قرار 
گیرد و به این صنعت برای ارتقای خود کمک کند در 
اختیار خودروسازان قرار داد. حتی در زمینه باطری، 
به خودروسازان گفتیم که می توانند باطری مورد نیاز 
خود را از مجموعه صنایــع وزارت دفاع به دلیل توان 
ســاخت باطری هایی با عمر و توان باال تامین کنند. 
عالوه بر این، نزدیک به یک ماه قبل با حضور وزرای 
صمت و دفاع، رونمایی از رایانه خودروهای ســواری 
انجام شد و به خودروســازان اعالم کردیم می توانند 
رایانه موردنیاز خودروی خود را از وزارت دفاع تامین 
کنند. با توجه به تولید انواع الستیک در وزارت دفاع، 
حتی پیشنهاد استفاده از توان تولید الستیک برای 
استفاده از خودروهای داخلی در هر اندازه ای ارائه شد. 
با توجه به اینکه در صنایع هواپیمایی برای خلبانان 
هواپیماها کمربند ایمنی تولیــد می کنیم، ظرفیت 
خود را برای ســاخت کمربند ایمنی برای خودروها 
به خودروســازان اعالم کردیم و منتظــر اقدام آنان 
هستیم. غیراز خودروســازان، وزارت دفاع لوله های 
مقاوم در برابر حرارت را در صنایع دفاعی تولید می کند 
که قابلیت استفاده در صنایع نیروگاهی و پاالیشگاهی 
را دارد. به این صنایع نیز اعالم شده است که می توانند 
نیاز خود را از وزارت دفاع تامین کنند؛ بنابراین تأکید 
داریم که سرریز دانش در وزارت دفاع، قابلیت تامین 
نیازهای صنایع را دارد و این بستگی به صنایع دارد که 

بخواهند از این امکانات استفاده کنند.
در ســاخت خودروهای غیرنظامی، 
خبرهایی شنیده می شود که به این موضوع وارد 

شده اید. این خودروها چه مشخصاتی دارند؟ 
وزارت دفاع در ســاخت خــودرو، اولویــت خود را 
در ســاخت خودروهای تاکتیکی قرار داده اســت. 
خودروهــای تاکتیکی ســاخت وزارت دفاع از نظر 
ماموریت در زمین های ناهمــوار، خطوط مرکزی و 
نیز جاده های پر دســت انداز قابلیت های بی نظیری 
دارند که آنها را از ســایر خودروهای مشابه متمایز 
کرده است. اخیرا، با توجه به نیاز نیروهای مسلح در 
جا به جایی نیروها، وزارت دفاع به ساخت اتوبوس برای 
ترابری نیرو ورود کرده و موفق به ســاخت نخستین 
نمونه های اتوبوس خود شده است. امیدواریم به زودی 
خط تولید اتوبوس فعال شــود تــا بتوانیم نیازهای 
وزارت دفاع و بعد از آن نیاز سایر بخش های کشور را 

به این خودروها برطرف کنیم.
تحریم ها تا چه اندازه به وزارت دفاع در 

رسیدن به دستاوردهای امروز کمک کرد؟
در گام اول انقالب باید به حداکثر توانمندی در تولید 
محصوالت نظامی و دفاعی با اســتفاده از تکنولوژی 
بومی می رســیدیم که این اتفاق رخ داد. در گام دوم 
وقتی کار به بومی ســازی رسیده اســت دیگر نیاز 
نداریم که فالن تکنولوژی را از کشــوری وارد کنیم؛ 
خصوصا در برهه ای که تحریم ها و فشار اقتصادی، ما 
را با چالش هایی روبه رو کرده است که سبب می شود 
نیازمند بودن به بیگانه در این عرصه کاری خطرناک 
باشد. تحریم ها و فشارهای اقتصادی محرکی شد که 
خالقیت و نوآوری جوانان و نخبگان کشور در وزارت 
دفاع و شرکت های دانش بنیان به کار گرفته شود و با 
وجود آنها سامانه های پشــتیبانی کننده از نیروهای 
مسلح تقویت شوند. به این دلیل سراغ داشته های خود 
رفتیم و خوداتکا شدیم و براساس منویات مقام معظم 
رهبری، با تغییر جهت نگاه به بیرون به درون توجه و 
با تمام وجود این حرف را عملیاتی کردیم. نیروهای 
مسلح باور دارند که هر کمبودی را می توانند با تکیه بر 

توان داخلی برطرف کنند.

توسعهصنایعدفاعی؛ازسالحتااتوبوس
معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع از به کارگیری شرکت های دانش بنیان در وزارت دفاع می گوید

استاندار تهران خبر داد 

مدیر کارتابلی در
 استانداری نداریم 

اســتاندار تهران گفــت: اتــکای دولت بــه ظرفیت های 
تمام نشدنی مردم است و بر اســاس دستور رئیس جمهور، 
تالش خود را برای بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای 
برطرف کردن مشکالت به کار گرفته ایم. محسن منصوری 
در نشســت خبری هفته دولت در جمع خبرنگاران، گفت: 
در 10ماه گذشــته، یک ســوم از روزهایی که در مجموعه 
استانداری فعال بودیم در شهرستان های استان سپری شده 
است تا از نزدیک در جریان مشــکالت مردم قرار بگیریم و 
بتوانیم برای آن چاره اندیشــی کنیم و به این دلیل مدیری 
در اســتانداری مدیریت کارتابلی ندارد. به گفته منصوری، 
رویکرد جوانگرایی دولت در استان تهران به نحوی پیگیری 
شد که امروز 10سال متوسط سن مدیریت در استان تهران 
کاهش پیدا کرده اســت. در فرمانداری ها، بخشداری ها و 
ادارات کل شــاهد حضور جوانان دهــه60 و بعضا دهه70 
هستیم. البته در کنار این جوانگرایی تعهد و تخصص نیز از 
شاخص هایی بود که مورد تأکید قرار گرفتند. وی در ارائه 
گزارش عملکــردی از مجموعه اســتانداری تهران، گفت: 
در هفته دولت 715پــروژه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
ورزشی و خدمات شــهری به  ارزش 2۴هزارو۹۳6میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهند رســید که با بهره برداری از 
آنها برای 10هزارو7۴6 اشــتغال جدید در اســتان تهران 
ایجاد خواهد شــد. در مقایسه با ســال های گذشته تعداد 
پروژه ها با 70درصد رشــد و 260درصد رشد در اعتبارات، 
رشد چشمگیری را رقم زده است و روز جمعه نیز با حضور 
معاون اول رئیس جمهور بخشی از پروژه های هفته دولت به 
بهره برداری خواهند رسید. استاندار تهران افزود: تمرکز کار 
در شهرستان های محروم و کمتر برخوردار بوده، اما از نظر 
اعتباری شهرستان های ری، اسالمشــهر، مالرد و ورامین 

بیشترین پروژه ها را داشتند.

شهرستان های پاکدشت و رباط کریم بیکار ندارند 
وی ادامه داد: تحوالت بزرگی در حوزه های اقتصادی ظرف 
یک سال گذشته در استان تهران رخ داده، به شکلی که نرخ 
بیکاری روزبه روز کاهش داشته است، امروز در استان تهران 
شهرستان هایی همچون پاکدشت و رباط کریم بدون بیکار 
هستند؛ یعنی اگر کســی اهل کارکردن باشد و کار نداشته 
باشــد، در این شهرســتان ها ظرفیت و آمادگی الزم وجود 
دارد تا در ســریع ترین زمان ممکن به کارگاه ها و کارخانه ها 
معرفی شود. استاندار تهران با تأکید بر اهمیت شورای تامین 
در اســتان تهران، گفت: گاهی حتی گره های اقتصادی در 
شورای تامین بازگشایی می شود و اقداماتی که در این شورا 
در حوزه اقتصادی انجام می شــود، کمتر از اقدامات بزرگ 
حوزه اقتصادی اســتانداری تهران نیست. درخصوص بحث 
اتباع بیگانه در استان تهران موضوع اساسی ساماندهی اتباع 
بود که در آخرین سرشماری 776هزارو۴67نفر اتباع جدید 
شناسه دار شدند و کد شناسایی دریافت کردند. وقتی این عدد 
را با تعداد اتباع قبلی جمع می کنیم، مشــخص می شود در 

استان تهران درحال حاضر بیش از 2میلیون نفر اتباع داریم.

افزوده شدن 21۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت استان تهران
اســتاندار تهران در ادامه به موضوع کرونا اشاره کرد و گفت: 
از دیگر مسائل مهمی که در استان تهران پیگیری می شود، 
مدیریت و مقابله با کرونا ویروس اســت، در برهه ای روزی 
700نفر فوتی داشتیم اما به لطف خداوند و تالش دستگاه های 
مرتبط این تعداد در برخی روزها به صفر رسید. وی به تقویت 
ساختار بهداشــتی و درمانی اســتان تهران و اضافه شدن 
1۳00تخت بیمارستانی در یک سال گذشته به مجموعه این 
ظرفیت اشاره کرد و گفت: بیمارستان مالرد پس از 1۳سال 
به بهره برداری رسید و بیمارستان الغدیر بومهن نیز به زودی 
به بهره برداری خواهد رســید. منصوری در پاسخ به سؤالی 
درخصوص مدیریت پسماند اســتان نیز گفت: در این حوزه 
پیگیری های خوبی صورت گرفته و در شهر تهران تفکیک از 
مبدأ به صورت جدی پیگیری می شود. در سطح شهرستان  ها 
نیز این موضوع با ورود بخش خصوصی در حال پیگیری است.

وی این را هم گفت که در مورد انتقال آرادکوه مرجع تصمیم 
را ســازمان محیط زیســت می دانیم. این زیرساخت برای 
50ســال پیش بوده که جمعیت تهران از آن موقع چندین 
برابر شــده و امروز دیگر آرادکوه خارج از تهران محسوب 
نمی شود ولی مرجع این تصمیم سازمان محیط زیست است.
اســتاندار تهران در پاسخ به سؤال همشــهری درباره نبود 
آرامستان و زایشــگاه در شهرســتان پردیس با تأیید این 
موضوع از تدبیر دولــت برای برطرف کــردن چالش نبود 
آرامستان در این شــهر خبر داد و گفت: مسئله آرامستان 
این شهرستان حل شــده و زمین مورد نیاز این کار تحویل 
شهرداری شده است. بحث بیمارستان الغدیر مشکل ردیف 
بودجه ای داشت چراکه بیمارســتان خیرساز بود و 2سال 
مسکوت مانده بود. در سفر رئیس جمهور این درخواست را 
مطرح کردیم که خوشبختانه مشکل حل شد و هم اکنون 

در ۳شیفت کار در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر همشهری درباره وضعیت مسکن 
مهر و تاریخ واگذاری همه این واحدها به متقاضیان، گفت: 
برای تکمیل پروژه مســکن مهر در اســتان تهران حدود 
10هزار میلیــارد تومان منابع الزم اســت. ما عالقه مندیم 
هر چه زودتر این پــروژه به اتمام 
برســد اما صادقانه با مردم 
صحبت کنیــم. برخی از 
پروژه هــای این طرح 
بیش از یک سال زمان 
می برنــد و بنابرایــن 
نمی توان زمان دقیقی 
بــرای تکمیــل همــه 
واحدهای مسکن 
اعالم  مهــر 

کرد.

نامه فعاالن سیاسی به سران اصالحات و اعتدال
بی معرفتی سیاسی

جمعی از فعاالن سیاسی و رسانه ای جریان انقالب در نامه ای 
به ســران جریان اصالحات و اعتدال از ســکوت آنها مقابل 
مواضع میرحسین موسوی انتقاد کرده و این سکوت را نشانه 

ناجوانمردی و بی معرفتی سیاسی دانستند.
به گزارش فارس، جمعی از فعاالن سیاسیـ  رسانه ای جریان 
انقالب در نامه ای به ســران جریان اصالحــات و اعتدال از 
سکوت آنها مقابل مواضع میر حسین موسوی انتقاد کردند 
و این ســکوت را نشــانه ناجوانمردی و بی معرفتی سیاسی 
دانستند. در این نامه که خطاب به آقایان خاتمی، سیدحسن 
خمینی، ناطق نوری و روحانی نوشته شده، از آنها خواسته 
شده که با اعالم موضع، نسبت خود را با حاکمیت و موسوی 

مشخص کنند. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
بســمه تعالی، حجج االسالم آقایان ســیدمحمد خاتمی، 
سیدحســن خمینی، شــیخ علی اکبر ناطق نوری و شیخ 

حسن روحانی
با ســالم و تحیت؛ این نامه ای اســت از ســوی جمعی از 
عالقه مندان به گفتمان انقالب اسالمی به شما شیوخ مدعی 
پیروی از خط امام راحل که در سال های اخیر به عنوان هیأت 
امنای ائتالف اصالحات و اعتدال در فضای سیاســی کشور 

فعال بوده اید.
سکوت سنگین و تأسف آور شما در مقابل توهین آشکار آقای 
میر حسین موسوی به جبهه مقاومت و یکی از سرداران عزیز 
مدافع حرم و برخی توهمات اگر از سر همدلی با بیان کننده 
این سخن باشــد؛ وای به حال مدعیان خط امام که اینگونه 
به وادی پشــیمانی افتاده اند و مصداق استحاله گشته اند. و 
اگر از سر محافظه کاری و ترس از بیان مواضع باشد جز ذبح 
حقیقت و مروت پای منافع سیاســی معنای دیگری ندارد. 
چگونه است که رفقای نااهل شما نیزه ای به سوی مدافعان 
حرم پرتاپ می کنند و شما بر آن چشم می بندید و بهتان به 

نظام می چسبانند و باز هم شما دم برنمی آورید؟
کمترین انتظار از شما مدعیان خط امام و به اصطالح اعتدال 
این است که فارغ از مواضع جناحی، مرزبندی خود را با فردی 
که با توهین و تخطئه جبهه مقاومت و سرداران مدافع حرم و 
مبارزه با تروریسم، با آرمان های انقالب و امام و رهبری مقابله 
می کند، مشخص نمایید که در غیراین صورت هم ادعای خط 
امام و انقالب و مبارزه با رادیکالیســم شما زیر سؤال خواهد 
رفت و هم در پیشگاه وجدان و روح تاریخ همواره به واسطه 

این سکوت دردناک محکوم خواهید بود.
حضور و فعالیت سیاســی در جمهوری اسالمی بدون اعالم 
موضع و نظر در چنین مواقع خطیری جز زیستن همزمان 
در دو لباس اپوزیسیون و پوزیســیون معنای دیگری ندارد 
 که خود مصــداق واضحــی از ناجوانمــردی و بی معرفتی 

سیاسی است.
موسوی با انتخاب مسیر خود عالوه بر اینکه عمال و علنا در 
مقام اپوزیسیون نظام اسالمی قرار گرفته با ادبیاتی تأسف آور 
به مدافعان حرم توهین کرده است. اکنون نوبت شما حضرات 
است که برخالف دفعات قبل با اعالم موضع، جایگاه خود را 
نسبت به این فرد و حاکمیت مشخص نمایید. چرا که این نه 
نخستین کنش موســوی در مقام اپوزیسیون نظام است نه 
آخرین. بنابراین سکوت نه تنها راه حل مطلوب جریان های 

سیاسی نیست که نوعی همراهی با وی قلمداد می شود.
از خداوند متعــال برای خود عاقبت به خیری و برای شــما 
شیوخ، جســارت ایســتادن بر آرمان های انقالب اسالمی 
 را طلــب می کنیــم. اســامی امضاکننــدگان به ترتیــب
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1۳- علی رضایی.................................. تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی
1۴- میثم رمضانعلی................................. فعال رسانه ای و فرهنگی
15- علی رجبی...........................................................فعال رسانه ای
16- فرشته رفیعی....................................................... فعال رسانه ای  
..................................... عضو هیأت علمی دانشگاه 17- ساسان زارع
18- روح االمین سعیدی.......................... فعال رسانه ای و فرهنگی
............................ مدیرعامل خبرگزاری مهر 1۹- محمد شجاعیان
20- رضا شکیبایی...........................مدیرعامل مؤسسه وطن امروز
21- مصطفی شوقی.............................. فعال رسانه ای و مستندساز
22- مصطفی صادقی.....عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت
2۳- احسان صالحی..................................تحلیلگر و فعال رسانه ای
2۴- سعید صدراییان................... مدرس دانشگاه و فعال رسانه ای
25- علی صدری نیا ..................................... فعال فرهنگی، سیاسی
26- محمد صرفی .....................................تحلیلگر و فعال رسانه ای
27- رضا صیادی ....................................... فعال رسانه ای و فرهنگی
28- کیان عبداللهی............................... سردبیر خبرگزاری تسنیم
2۹- حنیف غفاری....................................تحلیلگر و فعال رسانه ای
۳0- مسعود فروغی............................. سردبیر روزنامه فرهیختگان 
...........................مدیرعامل خبرگزاری دانشجو ۳1- هادی قاسمی
۳2- علی قندهاری.......................... مدیرکل روابط عمومی مجلس
۳۳- کورش کمره ای................................. فعال رسانه ای و فرهنگی
۳۴- مهدی گیوه کی......................... مدیرمسئول روزنامه جام جم

۳5- محمد صالح مفتاح............................   فعال سیاسی و رسانه ای 
۳6- محسن مهدیان..........................مدیرعامل مؤسسه همشهری
۳7- محمد امین میرزایی....................... مدیرعامل خبرگزاری برنا
۳8- محسن میرشمسی..............................قائم مقام خبرگزاری برنا
۳۹- محبوبه نیاورانی....... عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت
۴0- صادق نیکو...........................................فعال رسانه ای و فرهنگی
۴1- امیر حسین یزدان پناه ............................ مدیرکل اداره اخبار مجلس
۴2- حسین طاهری................................معاون خبر خبرگزاری مهر 
۴۳- حبیب ترکاشوند ................................................  فعال رسانه ای
۴۴- سیدمحمود رضوی......................................  تهیه کننده سینما
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