
ویژه نامه دهه فجر خبرگزاری شبستان
 17 بهمن 1398 

6



خاطرات
دوران تبعید امام )ره(

در نوفل لوشاتو
»قسمت سوم«

درخت خاطرات
درخت سیب تکیه گاهی بود که امام تشریف می آوردند و می نشستند 
پای آن درخت و به آن تکیه  می دادند. چون معمول علماء و بزرگان 
است که قبل و بعد از نماز بنشینند و به سؤاالت مردم پاسخ بدهند. 
لذا امام هم یک چند دقیقه ای زودتر می آمدند و کنار آن درخت سیب 

می نشستند و به سؤاالت مردم پاسخ می دادند.

هدایای امام برای اهالی نوفل لوشاتو
از  شهید عراقی روایت می کنند که در نوفل لوشاتو بودیم شکایتی 
ناحیه همسایه ها نشد، اما امام که خود معلم اخالق بودند بارها از 
عذرخواهی  بود  به هم خورده  مردم  آسایش  روستا  این  در  اینکه 
ایاب  این همه  ظرفیت  سرسبز  روستای  این  اینکه  ضمن  داشتند؛ 
نداشت،  را  و شخصیت های جهانی  و جمعیت خبرنگاران  ذهاب  و 
آنچه مسلم است، اگرچه آسایش آن ها تا حدودی به هم خورده بود 
ولی رونقی هم برای آن ها ایجاد شد. شهید مهدی عراقی می گفت: 
پایان روزهایی که امام نوفل لوشاتو را ترک می کردند برای اهالی آن 
روستا هدیه فرستادند و از اینکه برای اهالی مزاحمتی ایجادشده، 

عذرخواهی کردند.

نقش مؤثر مرحوم حاج امحد مخینی در نوفل لوشاتو
من با مرحوم حاج احمد آقا در ایران هم که بودم ارتباط تنگاتنگی 
داشتم. شهرکی در ساالریه قم احداث شد و من مدیرعامل شرکت 
قم  در  و چهارشنبه  روزهای سه شنبه  در  روز  دو  هفته ای  لذا  بودم 
بودم، دریکی از همین روزها بود که برای اولین بار حاج احمد آقا 
من را دعوت کردند به منزلشان و نهار در خدمتشان بودم. ارتباط 
در  مبارزین  زمان  آن  شد.  شروع  موقع  همان  از  آشنایی مان  و 
نوفل لوشاتو نیازهایی داشتند مثالً برای ضبط صدای امام، دستگاه 
تکثیر الزم دارند. من هم یک دستگاه تکثیر خریداری کردم و در 
داشتیم  هم  مالی  ارتباط  کارها  این  کنار  در  گذاشتم.  این ها  اختیار 
به طوری که من ماهانه مبلغی را در اختیار حاج احمد آقا قرار می دادم.
باید اذعان کنم که وجود حاج احمد آقا در نوفل لوشاتو به عنوان فرزند 
امام وجود پر خیروبرکتی بود. الحق ایشان فردی باهوش، مخلص و 
سراپا در اختیار امام بودند. مرحوم حاج احمد آقا خیلی مبادی اخالق 
بودند و هدایت کلی تشکیالت در نوفل لوشاتو به عهده ایشان بود. 
داشتند،  خوبی  همکاری  نوفل لوشاتو  در  که  دیگری  کسان  ازجمله 

آقای محتشمی پور و مرحوم آقای فردوسی پور بودند.
امام  می کردند.  عمل  را  سیره  همین  هم  ایران  در  آقا  احمد  حاج 
فقط یک شب مدرسه رفاه خوابیدند و از شب بعد به مدرسه علوی 
رفتند. آن شب هم در مدرسه علوی وقتی به همراه ستاد استقبال به 
خدمت امام رسیدیم حضرت امام فرمودند: بروید برای اداره اینجا 
این  اجرای  آقا در  احمد  بدهید و مرحوم حاج  هیئت مدیره تشکیل 
برنامه موفق بود و خیلی از کارها از قبیل رفت وآمدهای امام، کنترل 
وضعیت آنجا، حفاظت و حراست از حضرت امام، تدارکات و ... زیر 

نظر ایشان انجام می گرفت.
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دکتر ارزانی با اشاره به اعزام 30 گروه مبلغ به مدارس تهران برای برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی، 
از حضور فعال مؤسسات قرآنی و کانون های مساجد و ایجاد غرفه های فرهنگی در مسیر راهپیمایی یوم اهلل 

22 بهمن خبر داد.
کشور،  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  مساجد  کارگروه  رئیس 
برپایی مراسم گرامیداشت شهدای مقاومت )سردار شهید 
حضرت  حرم  در  نیا  مظفری  شهید  به ویژه  سلیمانی( 
با  ویژه  نشست های  برپایی  همراه  به  )س(،  معصومه 
سنت،  اهل  استان های  مراکز  در  مقاومت  محوریت 
برپایی همایش بزرگ سادات با حضور برادران اهل سنت 
از  را  و شیعه در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی 

برنامه های محوری دهه فجر امسال برشمرد.
 حجت االسالم والمسلمین دکتر ارزانی، با اشاره به برنامه های 
ایام  طول  در  صداوسیما  معارف  و  قرآن  شبکه 
خبری  جامعه  پوشش  گفت:  فجر  دهه 
فعالیت دستگاه های عضو مساجد، 
اعزام  و  قرآنی  کاروان  برپایی 
کشور،  جنوب  مناطق  به  آن 
با  انس  جلسات  برگزاری 

قرآن، ساخت و پخش برنامه های آیه های انقالب با استفاده از مستندات موجود در سال 1342 از برنامه های 
شبکه قرآن و معارف خواهد بود.

وی اعزام 30 گروه مبلغ به مدارس استان تهران باهدف برپایی برنامه های فرهنگی از مهم ترین برنامه های 
دفتر تبلیغات اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت: برپایی گفتمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفتمان 
خروج نیروهای بیگانه از منطقه، برگزاری جلسات سبک زندگی، برپایی نمایشگاه فرهنگی در روز 22 بهمن 
با اهدای اقالم فرهنگی به شرکت کنندگان در مراسم و آمادگی تخصیص غرفه به اعضای کارگروه مساجد 

در طول مسیر راهپیمایی از مهم ترین به برنامه های دفتر تبلیغات اسالمی است.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به پویش یک میلیون ختم قرآن 
و هدیه آن به روح شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهید ایشان را از مهم ترین برنامه های سازمان 
دارالقرآن الکریم عنوان کرد و گفت: برنامه های آموزشی با بهره گیری از اساتید قرآنی، اعزام کاروان های قرآن 
ویژه به استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان باهدف خدمت رسانی اظهار همدردی با مناطقی 

آسیب زده از مهم ترین برنامه های سازمان دارالقرآن الکریم است.
دکتر ارزانی با اشاره به برنامه های اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور در ایام اهلل دهه فجر خاطرنشان 
کرد: برگزاری کرسی تالوت در ایام دهه فجر در مساجد، تجدید میثاق و گل باران مزار شهدا در سراسر 
کشور، راه اندازی غرفه های قرآنی در مسیر راهپیمایی، برپایی غرفه قرآنی در نماز جمعه 18 بهمن، دیدار با 
خانواده های شهدای قرآنی کشور و برگزاری 40 محفل قرآنی در 40 موسسه قرانی به مناسبت چهلم سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش از دیگر برنامه های اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور 

در طول ایام دهه فجر است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر ارزانی در تشریح برنامه های دهه فجر

اعزام 30 گروه مبلغ به مدارس استان تهران

انقالب اسالمی بر مبنای آگاهی مردم 
و در اثر کتاب ، کتابت و روشنگری 

بود،کتاب را باید بنویسیم، به آن ارج 
نهیم و نقد کنیم و نقد یک کتاب به 
معنای اهمیت و نه نقص آن است.

تحریم ملت ایران از سوی آمریکا، اقدامی 
تروریستی است و جنایت های آمریکا را باید 

با کتاب و بیان به همگان گفت.

 همه شاخص ها نشان می دهد در برابر 
و  ایم  نشده  تسلیم  دشمنان  فشارهای 

تسلیم نخواهیم شد.

رشد اقتصادی بدون نفت ما امسال مثبت 
خواهد بود و در برخی از امور از جمله صنعت، 
تورم تولیدگر ما منفی است و در برخی امور 

7 دهم درصد است.

رشد اقتصادی

تسلیم نخواهیم شد

تحریم

می رتوریستی اقدا

آگاهی مردم
رئیس جمهور در 
مراسم تقدیر از 
برگزیدگان جایزه 

کتاب سال و جایزه 
جهانی کتاب سال:
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مبارزات مردم ایران 
با حکومت پهلوی

»قسمت اول«
خـیـــزش 

مردم اصفهان در 
ماه رمضان 57

مبارک  ماه  شروع  از  قبل  روز  طاهری چند  آیت اهلل  دستگیری  با  مقدمات رمضان،  پهلوی،  رژیم  توسط  اصفهان  ماه در  در  اصفهان  مردم  سراسری  نیمه شب خیزش  در رمضان فراهم شد. آیت اهلل طاهري  در  اصفهان   هماهنگي   شوراي   نظر  با  مرداد،   به  دهم  و  روحانیون « دستگیر  »خنثي سازي   در خیابان ها ریختند و با پلیس  درگیر شدند و یک  جوان  تهران  منتقل  شد. فرداي  آن  روز مردم  حسین آباد به  اجراي  طرح   نفر  چند  و  رسید  به  شهادت   ذاکر  علي   نام   آنجا اعتصاب  کردند و با بستن  مغازه ها به طرف منزل  اثر اصابت  گلوله  زخمي  شدند. پس ازآن  بازاریان  به   در  و  کردند  حرکت   خادمي   اطالع  همگان رساندند.اعالمیه اي  خبر تحصن  مردم  را به  متحصن شدند. آیت اهلل خادمي  با صدور آیت اهلل 

مبارزات طالب 
یزد در ماه رمضان 

1357
فعالیت های مبارزاتی در ماه رمضان سال 

با پیشاهنگی روحانیون رخ  نیز  1357 در یزد 
داد. در ابتدای این ماه، ساواک از تحرکات طالب 

خبر داد که با راهبری آیت اهلل شهید صدوقی، به شهرها 
و روستاهای دور و نزدیک سفر می کردند و به افشاگری 

علیه رژیم پهلوی می پرداختند.
به  در گزارشی  یزد  ژاندارمری  رابطه، ضداطالعات  این  در 

ساواک این استان در 16 شهریور 1357 درباره فعالیت های 
طالب یزدی در ماه رمضان آن سال چنین نوشت:

»موضوع: آیت اهلل حاج محمد صدوقی«
خبر رسیده گویاست از اول ماه رمضان سال جاری، نامبرده 
باال حدود 20 نفر طلبه را با یک دستگاه مینی بوس به 
در  موردنظر  طلبه های  از  یک  هر  و  اعزام  مهاباد 
و  مضِر  تبلیغات  به  اقدام  مهاباد  روستاهای 
بلوا و  به  را  اهالی  و  نموده  ضد میهنی 

شورش تحریک می نمایند.

با فرارسیدن  ماه  رمضان  در شیراز در شیرازدرگیري  خونین  
یکي   کرد.  پیدا  دیگر  رونقي   مساجد 

آقاي  سید  که   بود  نو  این  مساجد، مسجد  از 

احمد پیشوا یکي  از روحانیون  مبارز شیراز در آنجا 

سخنراني  مي کرد. این  مسجد از اول  ماه  رمضان  شاهد 

خیاباني  مي شد.سخنراني هاي  ضد رژیم  بود که  هرروز منجر به  تظاهرات  

روز 19 مرداد و مطابق  با پنجم  ماه  رمضان  بنا به  دعوت  آیت اهلل 

شیخ بهاءالدین  محالتي  براي  همدردی  با مردم  اصفهان  و کازرون  

جمعیت  زیادي  در مسجد نو تجمع  کردند و آقاي  سید احمد پیشوا 

اتمام  جلسه  شرکت کنندگان  در  از  آن ها سخنراني  کرد. پس   براي  

خیابان ها دست  به  تظاهرات  زدند. پلیس  بر روي  آن ها آتش  گشود 

آنان  مورد اصابت  گلوله  قرار گرفتند و تعداد  از  و درنتیجه  ده ها تن  

زیادي  نیز دستگیر شدند. نیروهاي  رژیم  به  مسجد نیز حمله  کردند و 

به  ضرب  و شتم  مردم  روزه دار پرداختند. روزنامه   اطالعات  گزارش  

داد: »در تظاهرات  شیراز 3 نفر کشته  وعده ای  مجروح  شدند«.

به دنبال این جنایت ها، علماي  شیراز با صدور اطالعیه هایي  روز 

را روز عزاي  عمومي  اعالم  کردند. مراجع  ماه  رمضان   هفتم  

تقلید قم ، علماي  مشهد و یزد و بعضي  شهرستان ها هم با 

تبدیل  کردند.صدور اطالعیه هایي  این  فاجعه  را به  یک  هیجان  ملي  
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دوران کودکی او با رنج و سختی توأم بود. تحصیالت خود را تا سال دوم دبیرستان ادامه داد. وی به عنوان کارمند فروشگاه 
کوروش استخدام شد. با شروع انقالب اسالمی، فصل جدیدی در زندگی وی گشوده شد، شرکت در راهپیمایی ها و پخش 
اعالمیه های حضرت امام )ره( را مانند یک وظیفه حیاتی انجام می داد، چندین مرتبه مورد ضرب و شتم مأموران قرارگرفته 
بود و تا حد مجروحیت صدمه دیده بود، وقتی روزنامه ها عکس امام )ره( را چاپ کردند با شوق به خانه آورد و در قابی قرارداد 
که عکس خودش در آن قرار داشت. شب قبل از شهادت، عکس امام راحل را بوسید و با وی خداحافظی کرد. آن شب 
مأموران رژیم سطح خیابان را با خاک اره آغشته به بنزین پوشانده و چراغ ها را خاموش کرده بودند، وقتی به سوی جمعیت 
تظاهرکننده آتش گشودند. وی را که در پیشاپیش جمعیت درحرکت بود به شهادت رساندند.

شهید محمدمهدی قطبی زاده وحدانی

دوران کودکی را با فقر و تنگدستی سپری کرد و باافتخار و سربلندی بر مشکالت آن فائق آمد. سپس در حالی که کار می کرد 
به درس پرداخت و تا اول راهنمایی ادامه داد. آنگاه به طور کامل به دنیای اشتغال پا گذاشت و در تأمین مخارج زندگی به 
کمک پدرش شتافت. او در کلیه فعالیت ها شرکت می کرد و با تظاهرات مردمی همراهی می کرد. سرانجام روز 17 شهریور 
57 در حالی که دست پدر و مادرش را بوسیده و حاللیت طلبیده بود به سیل خروشان مبارزان پیوست و در اثر اصابت گلوله به 
شهادت رسید.

شهید رضا آسوده

سال 1340 در اردبیل چشم به جهان گشود. دوران کودکی را به سرعت گذراند و تا دوم نظری درس 
خواند. روز 16 شهریور 57 بعد از نماز مغرب درحالی که به اتفاق خانواده تلویزیون تماشا می کرد، خطاب 

به مادرش گفت: »بر همه ما واجب است درراه اسالم جان فشانی کنیم«. مادر با او مخالفت کرد تا 
پسرش دچار خطر نشود. سرانجام پس از شرکت گسترده در تظاهرات، 17 شهریورماه 57 در میدان 

ژاله هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید و در بهشت زهرا رخ در نقاب خاک کشید.

شهید بهزاد صداقت

سید علی اندرزگو را تاریخ انقالب خوب به یاد دارد. چریک مسلمان جسوری که از همان سال های 
جوانی به فعالیت و مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت. او در رمضان 1316 به دنیا آمد و در تاریخ دوم 

شهریور 1357 در جریان تعقیب و گریز با نیرو های ساواک به شهادت رسید. جسارت شهید اندرزگو و 
مبارزات مستمرش همواره در خاطر مردم انقالبی خواهد ماند.

شهید سید علی اندرزگو

معرفی شهدای مبارزه با رژیم ستم شاهی
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یاران 

خمینی

معرفی شخصیت های مؤثر در پیروزی 
انقالب اسالمی

»قسمت اول«
مبارزات تاریخی علیه حکومت پهلوی که از سال 1342 به طورجدی و 
سازمان یافته آغاز شد، مبارزین و شخصیت های فداکار بسیاری به خود 
دیده است که هرکدام به نوعی در این پیروزی شکوهمند نقش داشتند، 
از وعاظ و منبری ها گرفته تا نویسندگان، علما و اساتید دانشگاه، همه 
حول رهبری پیامبرگونه معمار کبیر انقالب، خمینی بت شکن، در 15 سال 
مبارزه خستگی ناپذیر توانستند، حکومت شاهنشاهی و استبداد داخلی را 
از پای درآورند که در این نوشتار به معرفی این شخصیت ها می پردازیم.

لُنبان  محله ی  در   1307 ماه  آبان  دوم  بهشتي  محمدحسین  سید 
در  را  خود  تحصیالت  شد.  متولد  روحانی  خانواده ای  در  و  اصفهان 
را  دبیرستان  دینی،  فراگیری علوم  به شوق  اما  آغاز کرد،  زادگاهش 
نیمه تمام رها کرد و به مدرسه ي علمیه صدر اصفهان رفت و هم زمان 
زبان انگلیسي را نیز آموخت. سپس به قم رفت و درس خود را نزد 
اساتیدي چون آیت اهلل بروجردي و حضرت امام خمیني )ره( ادامه داد 
و هم زمان دیپلم متوسطه را نیز گرفت و در دانشکده ی علوم معقول 
و  پذیرفته شد. وي در سال 1330 گرفت  دانشگاه تهران  منقول  و 
براي تحصیل و تدریس به قم بازگشت. او به عنوان دبیر زبان انگلیسي 
در دبیرستان حکیم نظامي قم مشغول به کار شد و هم زمان به عنوان 
شاگرد در کالس های عالمه  طباطبایی شرکت کرد. در سال 1342 به 
پیشنهاد شوراي مرکزي، امام خمیني یک گروه چهارنفری را به عنوان 
شوراي سیاسي و فقهي تعیین کردند که عبارت بودند از: دکتر بهشتي، 

استاد مطهري، انواري و موالیي.
از  و  رفت  آنجا  به  نیز  بهشتي  دکتر  پاریس،  به  )ره(  امام  با هجرت 
سوي رهبر انقالب براي عضویت در هسته ي مرکزي شوراي انقالب به 
همراهی آیت اهلل مطهری، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، آیت اهلل موسوي 

اردبیلي و دکتر باهنر انتخاب شد.
و  بازرگان، دکتر سحابي  آیت اهلل مهدوي کني، مهندس  بعد،  چندي 
انقالب  پیروزي  از  پیوستند. پس  این شورا  به  نیز  خامنه اي  آیت اهلل 
او به عضویت مجلس خبرگان انتخاب شد و نقش مهمي در تدوین 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایفا کرد. بعدها با رسمیت یافتن حزب 
جمهوري اسالمي دبیر کلي آن را بر عهده گرفت و در اسفندماه 1358 
به ریاست دیوان عالي کشور منصوب شد و تا پایان عمر این سمت را 
بر عهده داشت. سرانجام در هفتم تیرماه 1360 در انفجار ساختمان 
حزب جمهوري اسالمي به دست منافقین به همراه هفتادودو نفر از 

یاران خود به شهادت رسید.

آيت اهلل سيد حممد حسينی بهشتی
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فرزند و همراه همیشگی حضرت امام خمینی )س(؛ او در سال 1324 در 
شهرستان قم دیده به جهان گشود و پس از گذراندن تحصیالت متوسطه 
به توصیه امام خمینی )س( به فراگیری علوم اسالمی پرداخت. هنگامی که 
ایران  در  تبعید شدند،  وی  از کشور  برادرش حاج  سید مصطفی  و  پدر 
اشرف رفت  به نجف  آبادان  راه  از  در سال 1344، مخفیانه  ماند.  باقی 
و پس از پنج ماه اقامت نزد پدر، به ایران بازگشت اما در مرز خسروی 
دستگیر شد. برای بار دوم از طریق خرمشهر به عراق رفت و در همین 
سفر با پوشیدن لباس روحانیون به حلقه علمای دین پیوست. این بار نیز 
به هنگام بازگشت توسط ساواک دستگیر شد و پس از مدتی حبس در 

زندان قزل قلعه در تاریخ 24 مردادماه 1346 آزاد شد.
سرانجام با آغاز اولین حرکت های مردمی در سال 1356، او به نجف و 
سپس به همراه امام به پاریس رفت. او رابط امام و سایر مراکز مبارزه 
بود. سید احمد، در تمام طول زندگی اش در کنار حضرت امام خمینی )س( 
آخرین روزهای سال  ایشان در  بود.  او  اعتماد  یاور مورد  ماند و همواره 

1373 به دیار باقی شتافت.

آیت اهلل خامنه ای در تاریخ 24 تیرماه سال 1318 ه.ش مطابق با 28 صفر 
سال 1358 ه.ق در خانواده ای روحانی در شهر مقدس مشهد متولد شدند. 
پدر ایشان مرحوم حجت االسالم حاج سید جواد از علما و فضالی شهر مشهد 
و مادرشان فرزند حجت االسالم سیدهاشم نجف آبادی بودند. ایشان فقه و 
اصول را در محضر آیت اهلل بروجردی )ره( و حضرت امام خمیني )ره( و حاج 
شیخ مرتضي حائری  یزدي )ره( و فلسفه را نزد عالمه طباطبایي )ره( فراگرفتند. 
هاشمی  حجت االسالم  بهشتي،  آیت اهلل  چون  اشخاصي  با  ایام  همان  در 
رفسنجانی، آیت اهلل منتظري، حجت االسالم دکتر باهنر آشنا شده و رابطه ي 
بسیار نزدیک و دوستانه  برقرار ساختند و به اتفاق آنان از سال 1341 ه.ش 
که مبارزات روحانیت به رهبري امام خمیني )ره( آغاز شد وارد صحنه ي مبارزه 
شده و در جریانات سال 1342 به عنوان فردي ثابت قدم و قابل اعتماد شناخته 
شدند. آیت اهلل خامنه اي در سال 1356 به اتفاق جمعي از فضال و دانشمندان 
بزرگ تهران و قم »جامعه ي روحانیت مبارز« را پایه گذاري کردند. در اواخر 
همین سال براي چندمین بار دستگیر و براي مدت سه سال به ایرانشهر تبعید 
شدند. پس از پیروزي انقالب، ایشان که از نزدیکان امام محسوب مي شدند 
از سوي ایشان براي عضویت در شوراي انقالب -که وظیفه اداره ي کشور را 
بر عهده داشت- انتخاب شدند. در اسفندماه 1357 پنج نفر از فعال ترین 
مبارزان مسلمان »حزب جمهوري اسالمي« را تشکیل دادند. در همان سال 
سرپرستي سپاه پاسداران انقالب اسالمي را نیز به عهده گرفتند پس ازآن در 
همان روز دریکی از محله هاي جنوب شهر تهران در مسجد ابوذر، بعد از اداي 
نماز و در آغاز سخنراني براثر انفجار بمبي که داخل ضبط صوت جاسازی شده 
 بود مورد سوءقصد قرارگرفته و از ناحیه ي سمت راست بدن به شدت مجروح 

و به بیمارستان قلب تهران انتقال یافتند.

آيت اهلل سید علی حسينی خامنه ای
حجت االسالم واملسلمین سيد امحد مخينی
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دستاوردهای 
انقالب شکوهمند 

اسالمی

دگرگونی در توسعه تولید ملی

اینفوگرافیک دستاوردهای انقالب اسالمی در 
تولید و انرژی

15 برابر شدن تولید محصوالت فوالدي و تولید 
1 میلیون تن محصوالت فوالدي در سال 1357 

به 7/ 15 میلیون تن در سال 1394

در سال 1356 میزان تولید ناخالص 
داخلی 119 هزار میلیارد تومان بود 

که این رقم در سال 1393 با 7 / 
1 درصد رشد به 203 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

 نرخ رشد اقتصادی در سال 1356، حدود
 7 / -3 درصد بوده است که در سال 1395 
این نرخ به 5 / 4 درصد رسیده است و بیانگر 
آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در 

سال های بعد از انقالب به مراتب بیشتر از سال 
1356 بوده است.

پیش از انقالب تنها 1/ 3 میلیون مشترک برق اعم از خانگی و 
عمومی و صنعتی و کشاورزی وجود داشت و این در حالی است 
که این رقم در سال 1392 به 000/ 414 / 30 مشترک رسیده است.

وضعیت آب رسانی در سال 1357 میزان تولید آب 5/ 1 میلیون مترمکعب آب و تعداد 
انشعابات 7/ 2 میلیون بوده است اما این رقم تا سال 1394 در کل کشور 450 هزار 

کیلومتر شبکه آب رسانی شهری و روستایی وجود دارد.

 4/5
درصد

 15
برابر

 203
هزار میلیارد تومان

 450
هزار کیلومتر

 30/414
هزار مشترک
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