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جانها و داراییهای ما از بخششهای
گوارای خدا و عاریههای سپرده اوست،
هر آنچه را که به ما ببخشد ،مایه خوشی
و شادی است و هر آنچه را که بگیرد اجر
و ثوابش باقی است.
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فعال شدن دوباره کارت سوخت
در سال آینده بدون سهمیهبندی

عضو کمیسی��ون انرژی مجل��س شورای
اسالم��ی از فعال شدن دوب��اره کارت سوخت
در کش��ور خبر داد .به گ��زارش تسنیم ،احمد
صفری افزود :تصمیمی که طی هفته جاری با
حض��ور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس
گرفت��ه شد ای��ن بود ک��ه سال آین��ده بدون
هیچگونه اعمال تغییر قیمت و سهمیهبندی،
فق��ط از کارت سوخت استفاده ش��ود .وی در
ادامه اظه��ار داشت :توزی��ع هدفمند سوخت
در شرایط سخ��ت تحریمی و اقتصادی کشور
ضرورت��ی اجتنابناپذیر اس��ت .نماینده مردم
کرمانش��اه و عضو کمیسیون ان��رژی مجلس
شورای اسالمی گفت :بدونشک احیای مجدد
کارت سوخت ضمن توزیع نظاممند و مدیریت
بهت��ر فرآوردههای نفتی موجب کاهش شدید
آمار قاچ��اق سوخت در کشور خواهد شد .وی
همچنی��ن در پاسخ به این پرس��ش که آیا با
استفاده از کارت سوخت بهطور کامل میشود
جل��وی قاچاق سوخت را در کش��ور سد کرد،
افزود :شاید بهصورت  100درصدی نباشد ولی
در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار موثر است
و شکی در این قضیه نیست.

 ۷۰درصد درآمد مالیاتی محقق شد

دولت در  8ماه امسال  671/1هزار میلیارد
ریال درآم��د مالیاتی کسب کرد که این میزان
حدود  ۷۰درصد رقم مصوب و پیشبینی شده
در ای��ن دوره بوده است .به گزارش پژوهشکده
پول��ی و بانکی ،بررسی وضعیت بودجه عمومی
دول��ت به استثن��ای درآمده��ا و پرداختهای
اختصاص��ی در آبانم��اه امس��ال ک��ه از سوی
بان��ک مرکزی منتش��ر شده ،نش��ان میدهد
 855/3هزار میلی��ارد ریال از درآمدهای دولت
به نسب��ت  ۱۴۵۷هزار میلیارد ریال مصوب در
 8ماهه سال  ۹۷محقق شده است .درآمدهای
دول��ت در  8ماهه سال گذشت��ه  840/4هزار
میلی��ارد ریال ب��وده ک��ه نشاندهن��ده رشد
 1/8درص��دی است .بر پایه این گزارش ،میزان
درآمدهای مص��وب مالیات��ی در  8ماه امسال
 957/6هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان،
 671/1هزار میلی��ارد ریال محقق شد .این در
حالی است که دولت در  8ماهه سال  ۹۶معادل
 600/6ه��زار میلیارد ری��ال و در  8ماهه سال
 ۹۵براب��ر  582/8هزار میلیارد ریال درآمدهای
مالیاتی داشته که حکایت از رشد  11/7درصدی
در س��ال  ۹۷دارد .در بخ��ش مالیات اشخاص
حقوقی ،طی  8ماه امسال  273/9هزار میلیارد
ریال درآمد مصوب ش��ده بود که از این میزان
 157/4هزار میلیارد ریال محقق شد.
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■■شكسته شدن حكومت نظامي به فرمان
«ام�ام خميني(ره)» توس�ط م�ردم انقالبي
ايران1357 -ش
■■تصوي�ب اليحه انحالل س�اواك و محاكمه
وزيران توسط مجلس شوراي ملي  1357 -ش
■■عزيم�ت شاهطهماس�ب اول صف�وي به
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■■درگذشت «س�ونيا كووالوسكي» اديب و
رياضيدان روس1891 -م
■■درگذشت «شارل مونتسكيو» فيلسوف و
نويسنده بلندآوازه فرانسوي1755-م
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وام

گزارش

جایگاه اول تا هفتم ایران در جهان در تولید  22محصول کشاورزی

در صورت پرداخت یکجای معوقات وامگیرندگان انجام میشود

تولیدات کشاورزی در  40سال اخیر  5برابر شده است

بخشودگیسودوامهایمسکنزیر  ۱۰۰میلیونتومان

ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ  ۵۵۰۴ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است.
از سال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۹۷ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
رﺷﺪی ح��دود  ۵۱۵درﺻﺪی از  3/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
ﺑﻪ  ۲۲ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ،تولیدات زراعی با رشد حدود
 ۳۲۰درصدی از  ۲۰میلیون تن به  ۸۴میلیون
تن ،محصوالت دام و طیور با رشد  ۳۳۰درصدی
از  3/5میلیون تن به  ۱۵میلیون تن و تولیدات
شی�لات و آبزیان با رشد  ۲۱۰۰درصدی از ۵۰
هزار تن به بیش از  1/1میلیون تن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در چند س��ال گذشته برای نخستینبار
طرح پرورش ماه��ی در قفسهای تعبیهشده
در آب دریاها اج��را شده و با این روش تاکنون
بی��ش از  ۳۰هزار تن ماه��ی تولید شده است.
تولید گندم به عن��وان راهبردیترین محصول
کشاورزی بی��ش از  ۳برابر شده و از  ۴میلیون
ت��ن در سال  ۱۳۵۶به حدود  13/5میلیون تن
در سال  ۱۳۹۷رسیده است ،در حالی که سطح
زیر کشت این محصول در این مدت فقط یک
میلی��ون هکتار افزایش یافت��ه است .در نتیجه
افزای��ش تولید نیشکر از  ۶۸۰هزار تن به بیش
از  7/5میلیون تن و افزایش تولید چغندر قند از
 ۴میلیون تن به بیش از  ۸میلیون تن ،تولید قند
و شکر نیز از  ۶۳۰هزار تن به بیش از  ۲میلیون
تن رسیده و کش��ور در آستانه خوداتکایی قرار
گرفته است .با توسعه صنایع
روغنکش��ی و فناوریهای
کش��ت ،تولی��د دانهه��ای
روغن��ی ب��ا رشد بی��ش از
 ۲۱۰۰درصدی از  ۲۶تن به
 ۵۸۰هزار تن رسیده است.
با فراهم کردن زیرساختهای صنعتی مورد نیاز
و فرص��ت سرمایهگذاری ،اشتغال و کسبوکار،
تولید مرغ نیز رش��د  ۱۳۳۰درصدی را تجربه
کرده و از  ۱۶۳هزار تن به بیش از  2/3میلیون
ت��ن و تولید تخممرغ با رش��د  ۳۲۰درصدی از
 ۲۱۵ه��زار تن به  ۹۰۳ه��زار تن رسیده است.
اجرای عملیات آبخیزداری از  ۵۰۰هزار هکتار
به  ۲۷میلیون هکتار و جنگلکاری جنگلهای
شم��ال کشور از  ۲۹هزار هکت��ار به  ۴۸۰هزار
هکتار رسیده است .همچنین سامانههای نوین
آبیاری به عنوان یکی از زیرساختهای افزایش
به��رهوری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از
این رو از اراضی تحت سامانهها از حدود  ۳۷هزار
هکتار در سال  ۱۳۵۶به بیش از  ۲میلیون هکتار
در سال  ۱۳۹۷افزایش یافته است .اکنون ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 5/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زراﻋﻲ و  ۴۱۹ﻫﺰار
از اراﺿﻲ ﺑﺎﻏﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻗﺮار
دارد و ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ۳۶۱۹ﻫـﺰار رأس دام ،ﺑﻴﺶ از
 ۶۹۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ طیور و ﺑـﻴﺶ از  ۳۱۴۳ﻫﻜﺘﺎر
از ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۷
بیم��ه شدهاند .همچنی��ن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ
و رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ک��ه
از آرمانهای انقالب اسالمی بوده ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶روﺳﺘﺎﻫﺎی
دارای آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ  6/8درﺻﺪ ب��وده که
در ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ۶۸درﺻـﺪ ارﺗﻘﺎ
ﻳﺎﻓﺖ .پس از انقالب راههای بسیاری از روستاها
آسفالت شده است و بسیاری از روستاها از نعمت
ب��رق برخ��وردار شدهاند .در بخ��ش ساخت راه
آسفالته در روستاها از  16درصد پس از انقالب
اکنون 76درصد ارتقا یافته است.

■■رشد  ۱۷درصدی اعتبار پسانداز مسکن

گروه اقتصادی :طی  ۴دهه گذش��ته ،تولیدات
کشاورزی ایران با  5برابر افزایش به  122میلیون
تن رس��یده و ایران در  22محصول کشاورزی
جای��گاه اول تا هفتم جه��ان را دارد .به گزارش
ف��ارس به نق��ل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت
جهاد کشاورزی ،بهرغم ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎیی که بخش
کشاورزی تا قبل از انقالب شکوهمند اسالمی به
آنها مبتال بوده  -نظیر ساختار سنتی ،محرومیت
و عدم توسعه مناط��ق روستایی  -و همچنین
ب��روز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی متناوب و کاهش فزاینده
مناب��ع آب در  ۴۰سال گذش��ته ،ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصل��ه سالهای  ۱۳۵۶تا
 ۱۳۹۷از  ۲۶ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۲۲ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ نش��ان از
اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
و برخورداری از حمایت و توسعه همهجانبه در
بخش کشاورزی دارد .در این مدت ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
ﻛﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ()GDP
بهرغ��م رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ از  5/8درﺻﺪ ﺑﻪ
 ۱۰درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ارزش
اﻓﺰوده ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﺎورزی در ارزش اﻓﺰوده
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از  32/5درﺻﺪ
است ﻛﻪ حکای��ت از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دارد .بهرغ��م نوسانات اقتصادی
کشور ،بخش کشاورزی به
عن��وان یک بخش با ثبات،
از نرخ رشد مثبت برخوردار
بوده و در برخی سالها رشد
اقتصادی کش��ور بهواسطه
رشد بخش کشاورزی بوده
اس��ت .در این مدت اگرچ��ه جمعیت کشور با
 ۱۳۲درﺻﺪ رش��د از ﺣﺪود  ۳۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶ از  ۸۱ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ بال��غ شده است ،لیکن
تولیدات کشاورزی با رشد  ۳۶۸درصدی از رشد
جمعیت پیشی گرفته است .به این ترتیب ﺳﺮاﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ محصوالت کشاورزی نیز ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل
 ۱۰۳درﺻﺪ از ح��دود  ۷۴۰ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ۱۵۰۰
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ،دام و ﻃﻴﻮر
و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ب��ا  ۲۹۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از  ۱۰۲کیلوگرم
ب��ه  ۲۹۶کیلوگ��رم ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ با
 ۸۶درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از  ۵۵۷کیلوگ��رم به ۱۰۳۵
کیلوگرم ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی با  ۱۳۰۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ از یک کیلوگرم به  ۱۴کیلوگرم و ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﻴﻮر ب��ا  ۹۴درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
از  ۹۵کیلوگ��رم به  ۱۸۴کیلوگ��رم ﻃﻲ  4دﻫﻪ
گذشته رسیده اﺳﺖ .روند افزایش تولید موجب
ش��ده اس��ت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی داﺧﻠـﻲ
ﻛﺸـﻮر و خودکفایی در محصوالتی چون گندم،
شکر ،مرغ ،تخممرغ ،لبنیات (بویژه پنیر) و بهبود
چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصوالت،
بهواسط��ه ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﻲ ،رش��د بهکارگی��ری
ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ارزش
اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ  ۲۳۹درﺻﺪ
رﺷﺪ از  ۳۳ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ  ۱۱۱ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محص��والت
کش��اورزی از ﺣﺪود  ۱۳دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻪ
 ۷۱دﻻر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۷برسد؛ به عبارت
دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی
ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بی��ش از  ۱۰برابر شده و از ۴۴۳

بانک عامل بخش مسکن ،از بخشودگی سود
تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی و کمتر ،متعلق
به قبل از س��ال  ،١٣٩٥در
ص��ورت پرداخ��ت یکجا و
نقدی خب��ر داد .به گزارش
مهر به نق��ل از بانک عامل
بخ��ش مسکن ،ای��ن بانک
دولت��ی در اطالعی��های،
امک��ان بخشودگی س��ود تسهی�لات اعطایی
 ۱۰۰میلی��ون تومانی و کمتر را که وام گیرنده
قبل از س��ال  ١٣٩٥دریافت کرده است ،اعالم
ک��رد .در این اطالعیه آمده اس��ت :در راستای
اج��رای ماده  ٢تبص��ره  ٣٥قانون اصالح قانون
بودج��ه س��ال  ،١٣٩٥هموطنانی ک��ه قبل از
پایان س��ال  ١٣٩٥از تسهی�لات اعطایی یک
میلی��ارد ریالی و کمتر از آن استف��اده کرده و
در بازپرداخ��ت آن دچار مشک��ل شدهاند ،برابر
ضوابط اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
در ص��ورت بازپرداخت یکجا و نقدی باقیمانده
از اص��ل تسهیالت ،از بخش��ش سود و جریمه
بهرهمندمیشوند.

همچنین آمارهای پولی و بانکی نشان میدهد
در آبانماه سال جاری نسبت
به م��دت مشابه س��ال قبل،
مناب��ع صن��دوق پسان��داز
مسکن به می��زان  ۱۷درصد
رشد داشته است .به گزارش
بانک مرکزی ،آمارهای پولی
و بانکی در آبانم��اه اطالعات مهمی نظیر دارایی
و بده��ی بانکها ،دارایی و بده��ی بانک مرکزی،
نقدینگی و سپردهها را در بر دارد .یکی از بخشهای
ای��ن گزارش در بخ��ش سپردههای قرضالحسنه
پسانداز« ،منابع صندوق پسانداز مسکن» است.
بررسیها نشان میدهد در آبانماه ،این رقم به سطح
 8/9هزار میلیارد تومان رسیده است ،به نحوی که
منابع صندوق پسانداز مسکن آبانماه سال  ۹۵در
سطح  4/6هزار میلیارد تومان قرار داشت که تا آبان
سال  ،۹۶سطح این منابع به رقم  7/6هزار میلیارد
توم��ان افزایش یافته بود .طی س��ال گذشته نیز
 ۱۷درصد به این منابع افزوده شد تا روند صعودی
جذب این منابع در سال جاری تداوم داشته باشد.

سوخت

خیز ایران برای صادرات سوخت در  ۴۰سالگی انقالب

تراز تولید بنزین کشور مثبت شد

همگرای��ی کمنظیر تم��ام فرزن��دان ایران
اسالمی در استفاده حداکث��ری از توان داخلی
موجب شد ایران از یک واردکننده مستمر بنزین
به یک کشور خودکفا و در آستانه تبدیل شدن
ب��ه صادرکننده بنزین مبدل ش��ود .به گزارش
تسنیم ،ایران برای نخستین
بار در تاریخ خود و در حالی
که در چهلمین سال انقالب
اسالمی قرار داریم ،با همت
و تعام��ل کمنظی��ر تم��ام
فرزندان انقالب در مجموعه
وزارت نفت ،سپاه پاسداران و بخش خصوصی،
در تولی��د بنزین خودکفا ش��د .این خودکفایی
عالوه بر تأثیرات اقتصادی متعدد ،از نظر مبانی
استراتژیک نیز ب��رای ایران بسیار حائز اهمیت
است .ایران که ساله��ا مقادیر مختلف بنزین
وارد میکرد تا نیاز داخلی به این فرآورده نفتی
را در کن��ار میزان تولی��د آن در پاالیشگاههای
داخلی رفع کند ،از مهر ماه امسال یعنی میانه
چهلمین سال انقالب ،هرگون��ه واردات بنزین
را متوقف کرده و اکن��ون که در آستانه جشن
چهلمی��ن سالگرد پیروزی انقالب ق��رار داریم،
برنامهریزی برای صادرات بنزین آغاز شده است.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت با اشاره به توقف واردات
بنزین از مهرماه سال جاری گفت« :تولید بنزین
کشور اکنون به  105میلیون لیتر در روز رسیده
که بخش قابل توجه��ی از این تولید بنزین در
پاالیشگاه ست��اره خلیجفارس انجام میشود».
وی افزود« :زمانی آمریکا روی تحریم بنزین ایران
حساب میکرد اما ما این تهدید را با رسیدن به
خودکفای��ی در تأمین بنزین ،خنثی کردهایم».
دشمنان مردم ایران از سال  1387یعنی پیش
از آغاز تحریمهای گسترده غرب علیه کشورمان،
در نخستین اقدام خصمانه تحریمی علیه ایران

در سالهای اخیر ،فروش کاتالیستهای مورد
نی��از در تولید بنزین به ایران را تحریم کردند و
پ��س از آن ،موضوع فروش بنزین به ایران را در
لیست تحریمها قرار دادند تا از دریچه بنزین ،به
توان اقتصادی کشور ضربه بزنند اما فرزندان این
مرز و بوم با تمرکز بر تکمیل
مگاپ��روژه پاالیشگاه ستاره
خلیجف��ارس و بهرهبرداری
از آن ،موف��ق شدن��د در
وهل��ه اول با رساندن میزان
ظرفی��ت تولی��د بنزین به
می��زان تقاضای مصرف این ف��رآورده نفتی در
کش��ور ،ای��ران را در تأمین و تولی��د بنزین به
خودکفایی برسانند و در وهل��ه دوم با افزایش
ظرفیت تولید بنزین ،ع�لاوه بر ایجاد ثبات در
خودکفایی بهدس��ت آمده ،امکان تبدیل شدن
ب��ه یک صادرکننده بنزی��ن را فراهم کنند .در
این راه وزارت نفت دست در دست متخصصان
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) و متخصصان
بخشهای خصوصی صنعت پاالیش کشور داد
و ای��ن همگرایی کمنظیر تم��ام فرزندان ایران
اسالمی در استفاده حداکث��ری از توان داخلی
موجب شد ای��ران از ی��ک واردکننده مستمر
بنزین به یک کشور خودکفا و در آستانه تبدیل
شدن به صادرکننده بنزین مبدل شود .طی تمام
سالهای گذشته ،تولید بنزین در ایران همواره
کمتر از میزان مصرف این فرآورده نفتی بوده و
برای نخستین بار در سال جاری این تراز مثبت
شده است .ب��ه عبارتی ،مثبت شدن تراز تولید
بنزین در مقایسه با میزان مصرف ،هدیه فعاالن
صنع��ت پاالیش کشور به م��ردم در چهلمین
سال انقالب است .در واقع ایران اکنون در حال
برنامهریزی برای آغاز صادرات بنزین به میزان
حداقل  2تا  3میلیون لیتر در روز است.

از جزر و مد اروند گذشتیم و سر از آنسوی
ف��رات درآوردیم! ه��دف عملیاتم��ان فاو بود
اما رسیدی��م به کربال! اگر خدا ،ق��وم موسی را
در هم��ان دریا نجات داد ،لیک��ن قوم روحاهلل را
کیلومترها از ساحل اروند ،جلوتر برد! محل نبرد
والفجر  ۸در حاشیه اروند بود ولی چشم که باز
کردیم ،خودم��ان را عوض فاو ،در بینالحرمین
دیدی��م!اهلل اکب��ر! چه زود کرب�لای  ۴بدل به
کربالی  ۵ش��د و کربالی  ۵بدل به خود کربال!
ما در روزهای نبود سیمخاردار ،تنها نگذاشتیم
انق�لاب را؛ حاال تنها بگذاریم که «خرمشهر» و
«دزفول» هم نام شهرهای ایران عزیز است و هم
نام موشکهای مردم عزیز ایران؟! هیهات! ما را
اگر واهم��ه از جزر و مد روزگار بود ،همان اروند
بای��د کم میآوردیم ،ن��ه االن که حاجقاسممان
الگوی مقاومت همه احرار عالم شده! دقت شود!
ما اینجور میگوییم؛ «انقالبمان ،اماممان ،رهبر
انقالبمان»! دشمن خ��وب بداند که ما جدا از
انقالب اسالمی نیستیم! انق�لاب نیز جدا از ما
نیست! خودم��ان را صاحب انقالب میدانیم ما!
از پوست و گوشت و استخوانمان! انقالب از رگ
گردن به ما نزدیکتر است! تپش قلب ما پژواک
دائم این سرود است؛ «از تبار حسین شهیدی»!
معلوم است که فردا میآییم! متفاوتتر از قبل!
حتی باشکوهتر از  ۲۲بهمن والفجر  ۸که نیک اگر
بنگری ،زهرا خود مادر شده است؛ مادر پسری به
نام «کریم»! کریم همهاش  ۳سال دارد اما وقتی
اسمش را از او میپرسی ،میگوید؛ «آقاکریم»!
چنان هم قشنگ میگوید که مادربزرگش کیف
کند؛ «عزیز فدای تو بشه آقاکریم!»
ه��انای دشمن! فردا همه میآییم! آقاکریم
هم هست! همه شهدا هستند! فردا امام برای ما از
بلندای آسمان ،آن دست زیبایش را تکان خواهد
داد! فردا یوماهلل دیگری است! گویی هنوز عظمت
مل��ت ایران را ندیدهای ،ت��و که  ۲۲بهمن  ۶۴یا
 ۲۲بهمن  ۸۸را دیدهای! آنها را بگذار کنار! فردا
را بچسب! فردا بنا داریم ب��ا مدد از خدا ،در تراز
۴۰سالگی انقالب اسالمی ،حماسه بیافرینیم! فردا
خیابان انقالب ،سر وصال ،قرار دارد سمیهخانم
با آقاکریم! بله که شه��دا زندهاند و فردا آنها هم
میآین��د! فردا موسم قرار م��ا با چشمان همت
است! فردا بزنگاه بوسه ما بر لب همیشه خندان
خ��رازی است! فردا عشق خواهیم کرد با صدای
راوی فت��ح! ف��ردا صفا خواهیم ک��رد با بیسیم
حاجاحمد! فردا پی��دا میکنیم ما متوسلیان را!
میبینمش! اگر انق�لاب اسالمی به ما شهیدی
ب��ه نام «عل��ی چیتسازیان» معرف��ی کرد که
وسط معرکه جن��گ ،در پی عبور از سیمخاردار
نف��س بود ،فردا نوبت تشکر م��ا از انقالب است!
تشک��ر از انقالب ،بابت همه ای��ن قابهای ناب!
بله که ما فهمی��ده را و حججی را و چمران را و
احمدیروشن را و وزوایی را و بیضایی را و پیچک
را و شهری��اری را بدهکاری��م به ام��ام و انقالب
و رهب��ر انقالب! اگر این نهض��ت نبود و اگر این
نظام نبود و اگر نبود که سایه ولیفقیه بر سر ما
بلند است ،کجا ما این همه ستاره منور داشتیم؟!
پ��س ،فردا متفاوت میآییم! متفاوت از همه ۲۲
بهمنهای گذشته! بهمن فردا سنگینتر است!
دشمنشکنی فردا بیشت��ر است! نه! بریده نشد
نسل انقالب! عصر فردا ،عصر صدر انقالب است!
فردا آقاکریم با تمثال پدربزرگ شهیدش میآید؛
«آقاکری��م»! پدربزرگی که زمان بر او نمیگذرد
و همیش��ه  ۴۰ساله میماند! خودت ببین دیگر
تبسم کنار نخلستان را! خودت ببین دیگر حرکت
..
فاطمهالزهرا! فردا ،آمدن
قایق عاشورا را! یا زهرا! یا
از ما و دعا برای آمدن «مهدی فاطمه» در فردایی
نزدی��ک ،با شما! اگر دعای شما ،دست بچههای
نخلستان را گرفت و تا خود کربال برد ،رساندن ما
به منجی عالم بشریت را نیز میتواند! و «یا زهرا»
آن روز هم رمز عملیات خداوند است! به نام اهلل؛
پاس��دار حرمت خون شهیدان ،فردا انقالب به پا
میکنیم در خیابان آزادی ،با حضور متحدمان!
و ب��ا همه عشقمان به ماه و خورشید! آری! فردا
قرار بیق��راران است! و چشم آسمانیان به قدوم
ما! یا علی!

