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در آمد سالیانه 30 هزارمیلیارد ریالی
عربستان ا ز زائران ایرانی

عضو هیئت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس:

پادشاه عربستان باید از ملت ایران عذرخواهی کند

گزارش:

15 آمار متفاوت از بازار کار ایران

به گزارش حماسه سازان، سرلشکر خلبان شهید »سیدعلیرضا 
خانواده  یک  در  و  آبادان  در   1330 فروردین  در  یاسینی« 
به  پای  ازگذراندن دوران طفولیت،  متولد شد؛ پس  مذهبی 
مدرسه نهاد؛ تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان مهرگان و 
تحصیالت متوسطه را در دبیرستان دکتر فالح آبادان در فقر 

و تنگدستی خانواده به پایان رساند.
در  داشت،  هوانوردی  فنون  به  وافری  عالقه  که  آنجا  از 
پس  و  شد  هوایی  نیروی  خلبانی  دانشکده  وارد   1348 سال 
به   » »اف 33  هواپیمای  با  پرواز  مقدماتی  از گذراندن دوره 
پیشرفته  هواپیماهای  با  پرواز  و  خلبانی  دوره  تکمیل  منظور 
شکاری به کشور آمریکا اعزام شد. در این مدت، دور ههای 
همچنین  37«و  »تی  آموزشی  هواپیمای  خلبانی  آموزشی 
هواپیمای پیشرفته شکاری »اف 4«را با موفقیت به پایان رساند 
و پس از بازگشت به ایران با درجه ستوان دومی در پایگاه 

ششم شکاری )بوشهر( مشغول خدمت شد.
یاسینی در گفت  مادر سرلشکر خلبان شهید  آتیه محمودی 
از  پسرم  اینکه  بیان  با  سازان  حماسه  خبرنگار  با  گویی  و 
رغم  علی  داشت:  اظهار  بود،  پرواز  عاشق  کودکی  همان 
پرواز  از  دست  داشت،  که  فرماندهی  مختلف  مسئولیتهای 
»اف   جمله  از  هواپیماها  مختلف  انواع  با  وی  کشید؛  نمی 
پرواز  ،»پی 3 اف«، »میگ 29« و »سوخو 24«  ،»اف 4«    »5

می کرد؛ اما هواپیمای محبوبش »اف 4 «بود.
وی افزود: فرزندم با اوجگیری تظاهرات همه جانبه علیه رژیم 
اعالمیه  پخش  با  ارتش  در  اختناق  و  فشار  جو  علیرغم  شاه 

های حضرت امام خمینی )ره(، در بین پرسنل متعهد دست 
به افشاگری می زد. مادر سرلشکر خلبان شهید یاسینی ادامه 
داد: با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و خروج مستشاران 
خارجی از ایران، همچون دیگر پرسنل متعهد نیرو به حفظ و 
حراست از دستاوردهای انفالب پرداخت و با تشکیل گروه 
تجهیزات  و  ها  سیستم  اندازی  راه  و  بازسازی  امر  در  هایی 

اهتمام ورزید.
وی تصریح کرد: با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، از 
جمله خلبانانی بود که در عملیات غرورآفرین 140 فروندی 

در حمله به خاك عراق نقش مهمی ایفا کرد.
جنگ  طول  در  من  علیرضای  کرد:  خاطرنشان  محمودی 
جمله  از  بود؛  شکن  خط  و  قراول  پیش  خلبانی  همواره  نیز 
فرماندهی  شکاری،  سوم  پایگاه  فرماندهی  او  مسئولیتهای 
فرماندهی   ،1365 تا   1363 لهای  سا  به  کاری  دهم  پایگاه 
پایگاه ششم از سال 1367 و فرماندهی منطقه هوایی شیراز در 
سال 1371 بود و به پاس رشاد تهایش در دوران دفاع مقدس 
از دست مقام مقام معظم رهبری مفتخر به دریافت نشان فتح 
شد. وی یادآور شد: در ابتدای اسفند 1372 به سمت رئیس 
ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
این  دار  عهده  شهادت  هنگام  تا  و  شد  منصوب  اسالمی 

مسئولیت بود.
بیان داشت: پسرم در 15  مادر سرلشکر خلبان شهید یاسینی 
دی 1373در یک سانحه هوایی در نزدیکی اصفهان، به همراه 
فرمانده فقید نیروی هوایی، شهید منصور ستاری و تنی چند 
از فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد؛ فرزند شهیدم به هنگام شهادت 43 سال داشت و از 

وی سه پسر و یک دختر به یادگار مانده است.
اراده، صبر و  ایمان و  اسوه  یاسینی  اظهار داشت: شهید  وی 
بردباری وخالقیت و والیتمداری بود؛ هرگز دوست نداشت 
بیشترین  اینکه  با  بیاورد؛  میان  به  هایش سخنی  مأموریت  از 
و  بود  داده  انجام   )4 )اف  هواپیمای  با  را  جنگی  پروازهای 
قهرمان پروازهای برون مرزی محسوب می شد، اما در بازگو 
کردن آن همه رشادت و از خودگذشتگی ابا داشت تا مبادا 
نخواسته  خدایی  و  شده  آلوده  ریا  شائبه  به  فداکاریهایش 

خودنمایی کرده باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: علیرضای من به قهرمان پروازهای 
برون مرزی بود. حتی زمانی که مسئولی تهای مهم داشت و 
قانوناً از پروازهای جنگی بر حذر بود، به پرواز درم یآمد و 

همین امر روحیه سایرین را برای جنگیدن تقویت می کرد.
بود که  خلبانی  یاسینی  علیرضا  سید  اینکه شهید  بیان  با  وی 

آسمان جنگ را به تسخیر خود درآورد، بیان داشت: از جمله 
خلبانانی بود که در طول هشت سال دفاع مقدس سخت ترین 
عملیات های جنگی را انجام داد و به کابوسی برای نیرویهای 

عراقی تبدیل شده بود.
دالور  فرزند  امثال  فداکاری  مرهون  ما  امروز  امنیت   *
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و  شماست 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 6 فروردین 1394 
با حضور در منزل مادر شهیدان سرلشگر خلبان سید علیرضا 

یاسینی و سید رضا یاسینی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار برادر ایشان که از جانبازان دفاع مقدس است به 
ذکر خاطراتی از شهدا پرداخت و علیرضا را انسانی جسور، 

شجاع و مومن توصیف کرد.
حسینعلی حاجی نیز ضمن اظهار خرسندی از دیدار با خانواده 
فداکاری  مرهون  ما  امروز  امنیت  گفت:  عزیز  شهدای  این 
عملیات  با  را  صدام  شخص  که  شماست.کسی  فرزند  امثال 
های غرور آفرینش عصبانی کرده بود و مقام معظم رهبری 
از دست دادنش را سخت دانست و از امید واری هایش به 

آینده او سخن گفته بود.
وی در ادامه با آرزوی سالی خوش برای این خانواده مکرم 
را  یاسینی  عبدالمطلب  سید  مرحوم  ابوالشهدا  خاطره  و  یاد 

گرامی داشت.
حماسه سازان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای 
سر افراز ایران اسالمی ، بخشی از وصیت نامه شهید سر لشگر 

خلبان سید علیر ضا یاسینی را تقدیم می کند:
من یک خلبان هستم. سالها از بیت المال برایم هزینه کرده اند 
تا به اینجا رسیده ام. حال وظیفه دارم که دینم را ادا کنم. مگر 
نه اینکه همواره آرزوکرده ایم که ای کاش در واقعه عاشورا 

می بودیم و فرزند زهرا)س( را یاری می کردیم؟
اکنون زمان آن فرا رسیده و همگان مکلفیم که برای لحظه 
نداشته  انتظار  من  از  بنابراین  نگذاریم.  تنها  را  ای روح خدا 
باشید که بیش از این در کنارتان باشم. به یقین اجر شما نیز 
که به تربیت فرزندان و امور خانه همت می گمارید و زمینه 
بیشتر ما در صحنه فراهم می کنید نزد خدا  را برای حضور 

محفوظ خواهد بود.

مادر شهيد ياسينى در گفت و گوى اختصاصى با حماسه سازان

عليرضاى من به قهرمان پروازهاى برون مرزى شهره بود

دیدارهای نوروزی
 نماینده مردم شریف 

شاهين شهر و ميمه و برخوار
 در مجلس شورای اسالمی

با خانواده معظم شهدا



آور  تأسف  حوادث  انقالب  معظم  رهبر     
یمن و حمایت آمریکا و غرب از متجاوز را 
نمونه ای از رفتار نا امن کننده دنیا برشمردند 
و فرمودند: جمهوری اسالمی ایران، بر خالف 
قدرتهای بی مهار، امنیت را بزرگترین نعمت 
و  خود  امنیت  حفظ  برای  و  داند  می  الهی 

دیگران، می ایستد و دفاع می کند.

چنان  کرد  ظهور  خاورمیانه  در  اسالم  اینکه  از  پس 
دین  .این  نمود  زده  حیرت  را  جهان  که  کرد  رشدی 
را درنوردد و  توانست جهان  متعالی  تعالیم  با  آسمانی 

مرزها را طی کند.
به گزارش حماسه سازان به نقل ازمهر ایرو اسالم اینفو

نوشت، اسالم در کانادا از همه ادیان بیشتر رشد نموده 
اولین دین در  به  این رشد خود  با  قادر است  اینک  و 

کانادا تبدیل شود.
کنند  می  فعالیت  اسالم  ضد  بر  که  ها  رسانه  علیرغم 
این دین به شدت رشد کرده و تعداد مساجد هر روز 
بیشتر می شود و زنان محجبه افزایش می یابند و بیشتر 
مسلمانان مهاجرانی هستند که از کشورهای اسالمی به 

این کشور آمده و سبب رشد اسالم شده اند.
اینک در کانادا بیش از 3 درصد جمعیت را مسلمانان 
تشکیل می دهند که این رقم نسبت به سال های گذشته 

افزایش یافته است.
مسلمانان کانادا از جنبه های اقتصادی فرهنگی و علمی 
این  در  نیز  زیادی  اسالمی  مراکز  کرده  رشد  بسیار 
نگرانی  این موضوع سبب  اند  اندازی شده  راه  کشور 
افرادی است که قصد دارند مانع توسعه اسالم در غرب 

شوند و اسالم را تهدید علیه امنیت و صلح می دانند.

با  الملل  بین  امور  کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل 
بیان اینکه شکست رژیم آل سعود در عرصه فرهنگی 
و اعتقادی موجب تجاوز به یمن شده است، گفت: این 

تجاوز آینده تاریکی برای عربستان به دنبال دارد.
با  وگویی  گفت  در  امروز  ابیانه  قدیری  محمدحسن 
اشاره به تجاوزهای اخیر عربستان به خاك یمن اظهار 
کرد: امروز پادشاهی عربستان تبدیل به دشمن شماره 
یک جهان اسالم شده است و در کمک به کودتا علیه 
مردم مصر نیز جمعیت زیادی در این کشور را بر ضد 

خودش شوراند.
تصریح  مکزیک  و  استرالیا  در  کشورمان  سابق  سفیر 
بین مردم  امروز عربستان جزو منفورترین ها در  کرد: 
مصر است و باید بگویم این تنفر از عربستان در عراق، 
اوج  به  یمن  در کشور  اینک  و  بحرین  لبنان،  سوریه، 

خود رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: شکست رژیم آل سعود در عرصه

فرهنگی و اعتقادی موجب تجاوز گسترده این کشور 
علیه مردم انقالبی یمن شده است و این شکست نه تنها 

از شیعیان بلکه از جانب اهل سنت نیز هست.
ابیانه ادامه داد: تا زمانی که داعش به جنایات  قدیری 
عراق  و  سوریه  در  سنت  اهل  و  شیعیان  علیه  خود 
نیز از این گروهک تروریستی  دست می زد عربستان 
حمایت می کرد، اما زمانی که داعش اعالم کرد که 
خواستار سرنگونی آ ل سعود هم هست با او به مخالفت 

پرداخت.
وی تأکید کرد: به هر حال اقدامی که امروز عربستان 
اشتباه  یک  داده  انجام  یمن  انقالبی  مردم  علیه 

استراتژیک از سوی آ نهاست.
الملل  بین  امور  مسائل  ارشد  پژوهشگر  و  کارشناس 

اظهار کرد:
انقالبشان  و  حیثیت  ارضی،  تمامیت  از  یمن  مردم 
سکوت  سعود  آل  مقابل  در  و  کنند  می  حمایت 
 23 کشور  با  عربستان  جنگ  قطعاً  اما  کرد  نخواهند 
میلیون نفری یمن شکست های بعدی را برای آل سعود 

به دنبال خواهد داشت.
امروز  عربستانی  سربازان  و  نظامیان  اینکه  بیان  با  وی 
در ناز و نعمت به سر می برند و تکیه آن ها بر سالح 
های مدرنی است که خریداری کرده اند، افزود: ملت 
یمن با تکیه بر ایمان خود و با توجه به قدرت مقاومت 
پیروزی  به  دارند  مقابل رژیم آل سعود  باالیی که در 

خواهند رسید.
قدیری ابیانه ادامه داد: هر جا که ایمان در مقابل سالح 
نشانه های آن  از  پیروز می شود و یکی  ایمان  بایستد 
پیروزی حزب اهللا و حماس بر رژیم جعلی صهیونیست 

است.
وی با بیان اینکه تسلیحاتی که رژیم جعلی صهیونیست 
در اختیار دارد خیلی مدرن تر و پیشرفته تر از تجهیزات 
عربستان است و جمعیت حزب اهللا و حماس خیلی کمتر 
از جمعیت یمن است اما شاهد شکست صهیونیست ها 
تجاوز  این  ایم، گفت:  بوده  مردمی  این دو جنبش  از 

آینده تاریکی برای عربستان به دنبال خواهد داشت.

گردشگری  حوزه  کارشناس  یک  اعالم  اساس  بر     
از  عربستان سعودی  دولت  »شرق«،  با  گفت وگو  در 
زائران ایرانی خانه خدا به صورت میانگین ساالنه بیش 
بیشتر  می کند.  کسب  درآمد  میلیاردریال  هزار   30 از 
سفر  از  عربستان  درآمد  حجم  مبلغ  این  70درصد  از 
این  شرایط  همین  در  است.  ایرانی  حجاج  عمره  حج 
پس  به ویژه  عربستان،  و  ایران  میان  تنش ها  که  روزها 
دو  به  تعرض  همچنین  و  یمن  به  کشور  این  حمله  از 
نوجوان ایرانی در فرودگاه جده در اوج است، بسیاری 
شده اند.  کشور  این  به  حجاج  اعزام  توقف  خواستار 
استدالل منتقدان این است که در شرایطی که شأن و 
احترام حجاج ایرانی در عربستان حفظ نمی شود الزم 
نیست با فرستادن زائران ایرانی به این کشور به اقتصاد 
هم  رابطه،  این  در  تاکنون  برسانیم.  مالی  سود  آنها 
برخی از مراجع تقلید و هم مسئوالن مختلف اظهارنظر 
کرده اند. عالوه  براین در نظرسنجی های صورت گرفته 
اغلب  در  رابطه،  همین  در  مختلف  در وب سایت های 
موارد بیشتر از 90درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی 
رأی به لزوم لغو سفرهای حج عمره تا زمان تغییر رفتار 

عربستان داده اند. 
اقتصاد  سهم  و  جایگاه  بررسی  شرایطی  چنین  در 
هم  و  ایرانیان  جیب  برای  هم  حج،  سفر  گردشگری 
برای خزانه دولت سعودی حائزاهمیت است. بر اساس 
بین المللی  آخرین آمارهای منتشرشده توسط صندوق 
درآمد  عربستان  دولت  به  وابسته  خبری  منابع  و  پول 
 30 معادل  عمره  و  واجب  حج  از  عربستان،  ساالنه 
میلیارد دالر تخمین زده شده است. درهمین حال سایت 
موسم  از  حاصل  درآمد  پیش،  چندی  العربیه  شبکه 
میلیاردریال   32 را  عمره(  احتساب  )بدون  امسال  حج 
بود.  کرده  اعالم  میلیارددالر(   8/5 )معادل  عربستان 
10سال پیش، در سال 2004 میالدی، درآمد عربستان 
از موسم حج برابر با 5/2 میلیاردریال عربستان )معادل 
مدت  ظرف  به  این ترتیب  و  بود  دالر(  میلیارد   1/38
شش  برابر  از  بیش  حج،  از  عربستان  درآمد  10سال، 
شده است. این کشور ساالنه پذیرای 22 میلیون زائر از 
کشورهای مختلف اسالمی است که از این تعداد، بیش 

از دومیلیون زائر مربوط به حج تمتع است. 
برای بررسی بیشتر و جزئی تر سهم زائران ایرانی در این 
اردشیر  سراغ  به  عربستان  دولت  درآمدهای  از  بخش 
دفتر  سابق  مدیرکل  و  اروجی، کارشناس گردشگری 
آمار و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، رفتیم تا در 
این باره از او بپرسیم. این صحبت های او در گفت وگو 

با »شرق« است: »دولت عربستان به هر کشور مسلمانی 
تمتع می دهد  برای حج عمره و حج  سهمیه مشخصی 
که این آمار در پاره ای مواقع بسته به روابط دولت این 
کشور با دیگر کشورها متغیر است. اما به صورت کلی 
آنها برای کشور ما در حوزه حج عمره بین 800 تا 900 
حج  حوزه  در  همچنین  گرفته اند،  درنظر  سهمیه  هزار 
تمتع شیوه محاسبه آنها به ازای جمعیت کشورها و هر 
اساس سهم  همین  بر  که  است  نفر، یک حاجی  هزار 
ایران در این بخش نیز 75 هزار نفر تعیین شده که البته 
کشور  دو  روابط  که  دوره هایی  در  آمار  این  مجموع 
مثبت بود تا یک میلیون نفر هم افزایش پیدا کرد. با این 
حال آمارهای زائران در سفرهای حج تمتع و حج عمره 
به دلیل انجام کارهای عمرانی در عربستان در چهار تا 
پنج سال اخیر متغیر شده و کاهش داشته است.« اروجی 
می افزاید: »برای رسیدن به درآمدهای دولت عربستان 
از طریق حجاج ایرانی، به طور میانگین برای رسیدن به 
را  نفر  هزار   850 عمره  حج  برای  مشخص  عدد  یک 
درنظر می گیریم. از طرفی با توجه به اینکه هزینه های 
قیمت های  متنوع  کاروان های  دالیل  به  عمره  حج 
به  بسته  تومان  میلیون   2/8 تا  میلیون   1/7 بین  مختلف 
نوع کاروان و هتل دارد، میانگین این اعداد را می توان 
 850 اگر  حاال  گرفت.  نظر  در  تومان  میلیون  دو  عدد 
عدد  به  کنیم  تومان ضرب  میلیون  دو  در  را  نفر  هزار 

میزان  این  که  می رسیم  میلیاردتومان   700 یک هزارو 
این بخش است  تنها در  ایرانی  مبلغ هزینه کرد حجاج 
هزارتومان  سه  قیمت  با  دالر  درنظرگرفتن  با  حتی  و 
مجموع آن به 560 میلیون دالر در سال می رسد؛ یعنی 
می توان گفت حجاج ایرانی در هر سال چیزی حدود 
اقتصاد  به  عمره  حج  بخش  در  تنها  دالر  میلیون    560

زیارتی گردشگری عربستان کمک می کنند.«
مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان میراث 
چنین  تمتع  حج  بخش  با  رابطه  در  همچنین  فرهنگی 
آماری را ذکر می کند: »همان گونه که گفتم بر اساس 
اعالم عربستان به ازای هر هزار نفر، یک حاجی تعیین 
شده که سهم کنونی ما در هر سال برای حج تمتع 75 
مرمت  حال  در  که  سال  چند  این  در  است.  نفر  هزار 
کشور  هر  سهمیه  از  درصد   20 هستند  حرم  توسعه  و 
کم کرده اند که سهمیه ما به 60 هزار نفر رسیده است 
نفر هم  هزار  تا 100  ما حتی  دوره هایی سهمیه  در  اما 
رسیده بود. با این حال من به صورت میانگین برای این 
بخش نیز سهمیه 75 هزار نفری را درنظر می گیرم که با 
توجه به قیمت باالتر نرخ هزینه این حج عدد 10 میلیون 
تومان به ازای هر نفر را باید برای آن در نظر گرفت. بر 
ایرانی  این اساس مجموع درآمد این کشور از زائران 
میلیاردتومان در سال  نیز حدود 750  تمتع  موسم حج 

است که برابر است با 250 تا 300 میلیون دالر.«

برحسب  که  آنجا  از  اروجی  اردشیر  گفته  طبق 
خود  با  عربستان  از  ایرانی  حاجی  هر  رایج  سنت های 
آشنایان  و  نزدیکان  برای  سوغاتی  زیادی  مقدار 
مبلغ خرید  اگر  می آورد  به کشور  و  کرده  خریداری 
هر نفر را تنها یک میلیون تومان در نظر بگیریم ایرانی ها 
نزدیک  میلیاردتومان-   925 معادل  عربستان  از  ساالنه 
به 300 میلیون دالر - کاال به عنوان سوغاتی خریداری 
کرده و به کشور وارد می کنند. با درنظرگرفتن مجموع 
میانگین  به صورت  می شود  مشخص  ذکرشده  اعداد 
از  درآمد  دالر  میلیارد  یک  حدود  سال  هر  عربستان 
طریق زائران ایرانی کسب می کند، حتی اگر این مبلغ 
را در دالر سه هزارتومانی ضرب کنیم به عدد سه هزار 
یا 30 هزار میلیارد ریال می رسیم.  همه  میلیارد تومان 
اینها در شرایطی است که دولت عربستان برای کسب 
این سود کالن از گردشگران زیارتی ایران، حتی یک 
دالر هزینه تبلیغ یا تالش برای جذب نمی کند و همه 
هزینه ها برای تبلیغات و جذب حجاج ایرانی در داخل 
کشور و توسط شرکت ها و سازمان های داخلی انجام 
با ذکر همین موارد می گوید: طبیعی  می شود. اروجی 
سعودی  دولت  داریم  انتظار  ما  درچنین شرایطی  است 
به خاطر شرایط  فقط  نه  ایرانی،  و شهروندان  با حجاج 
میزبانی از زائران، بلکه دست کم به دلیل همین سود و 
منفعت اقتصادی، رفتاری درخور شأن و همراه با احترام 
سالک،  حجت االسالم  درهمین شرایط  باشد.  داشته 
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی، 
سفر  لغو  امکان  از  »شرق«  با  گفت وگو  در  نیز 
مجلس شورای اسالمی،  سوی  از  ایرانی  عمره گزاران 
به صورت موقت و تا اجرای مجازات متخلفان تعرض 

به دو نوجوان ایرانی خبر داد. 
عربستان  پلیس  »تعرض  است:  افزوده  ادامه  در  سالک 
سعودی به زائران ایرانی خانه خدا محکوم است، البته 
هوشیاری  و  مقاومت  با  ما  نوجوان های  خوشبختانه  و 
جای  کار  این  خود  که  ایستادند  تعرض  این  برابر  در 
قانونی  برخورد  دنبال  مجلس  بااین حال  دارد.  ستایش 
این موضوع است که ان شاءاهللا در قالب یک طرِح  با 
دوفوریتی، این قضیه پیگیری خواهد شد. تصمیم ما این 
است که ان شاءاهللا اشد مجازات برای متخلفان و این دو 
به صورتی قوی و  پلیس مجرم و اجرای مجازات آنها 
جدی پیگیری شود. همین طور امیدواریم وزارت امور 
تا  را  مسئله  این  نیز  وزارت  و  حج  سازمان  و  خارجه 
اجرای این خواسته، که هم برای ما مهم است و هم به 

شکل مطالبه مردمی درآمده، دنبال کنند.«

سیاسی
ماهنامه سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، اردیبهشت 1394،  شماره 6  2

     دولت عربستان سعودی از زائران ایرانی خانه خدا به صورت میانگین ساالنه بیش از 30 هزار میلیارد ریال درآمد کسب می کند.
     بیشتر از 70 درصد این مبلغ حجم درآمد عربستان از سفر حج عمره حجاج ایرانی است.

گزارش

درآمد ساليانه 30 هزارميليارد ریالى عربستان از زائران ایرانى

عضو هیئت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس:

پادشاه عربستان باید از ملت ایران عذرخواهی کند

فرمانده معظم کل قوا در ديدار جمعى از فرماندهان، 
کارکنان و خانواده هاى شهداى ارتش:

ايران در مقابل هرگونه تعرض
مقتدرانه از خود دفاع خواهد کرد

قديرى ابيانه:

آينده تاريكى
پيش روى آل سعود است

اسالم از هر دينى
بيشتر در کانادا رشد کرده است

کرد:  اظهار  یمن  به  سعودی  عربستان  وحشیانه  تجاوز 
نقش وهابی سعودی در مسائل و حوادث منطقه یک 
نقش فعال، روشن و پررنگی است که به هیچ وجه نمی 

توان آن را نادیده گرفت.
که  نفتی  دالرهای  با  سعودی  وهابیت  کرد:  بیان  وی 
در اختیار دارد که حاصل از فروش بیش از 9 میلیون 
دارد،  بسیار کمی که  قیاس جمعیت  نفت و در  بشکه 
همه جانبه و تمام قد در مقابل با بیداری اسالمی شکل 
گرفته در منطقه ایستاده است. دست عربستان در همه 

نزاعهای منطقه به خوبی روشن است.

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
با طراحی  و تحرکات وهابیت  اقدامات  تصریح کرد: 
صهیونیست و دالرهای نفتی بیش از 35 سال است که 
علیه اسالم ناب و انقالبی، والیت فقیه و نظام جمهوری 

اسالمی صورت می گیرد.
سوی  از  ها  توطئه  و  ها  نقشه  اغلب  کرد:  تاکید  وی 
با هدف گسترش حاکمیت مستبد  غربی ها و آمریکا 
و سلطه جوی خود، طراحی و پی ریزی می شود و با 
هماهنگی صهیونیست و با دالرهای سعودی در منطقه 

علیه انقالب و نظام اسالمی اجرا می شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
به  منطقه خاورمیانه  در  درگیری  و  نزاع  هر  در  افزود: 
عربستان  مالی  حمایت  و  دخالت  توان  می  روشنی 
سعودی علیه انقالب و اسالم را دید و این امر به خوبی 

در جنگ تحمیلی قابل مشاهده بود.
وی با محکوم کردن شدید تجاوز عربستان علیه مردم 
بی دفاع یمن ابراز کرد: نشانه های تزلزل و اضمحالل 
وهابیت و شاهزاده های غرب دوست و آمریکاپرست 
عربستان قابل مشاهده است و روزبه روز بر مردم جهان 

آشکارتر می شود.

هتک  به  اشاره  با  مجلس  اصولگرای  فراکسیون  عضو 
فرودگاه  ماموران  سوی  از  ایرانی  نوجوان  دو  حرمت 
جده و مشمئزکننده بودن این اقدام گفت: معتقد هستم 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  عزت  و  شرافت  حفظ  که 
نباید کارهای  و  بوده  واجب  امری  ایران  بزرگ  ملت 
عربستان  به  مفرده  عمره  سفرهای  چون  را  مستحب 

سعودی در قیاس با این امر واجب ادامه داد.
وی در پایان گفت: دیدگاه من بر این است که پیرامون 
این جسارت ماموران عربستانی، پادشاه عربستان باید از 

ملت و نظام ایران عذرخواهی کند.

یاداشت؛
اولین بوسه آل سعود بر تابوت خود!

دکتر ”سارا فالحی“ مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالم  
در یادداشتی آورده است: عربستان یمن را مورد تجاوز قرار 
می دهد،آمریکا و هم پیمانان غربی اش به همراه اسرائیل و 
این تجاوز آشکار حمایت می  از  برخی دول مرتجع عربی 
المللی را زیر پا می گذارند. ماجرا  کنند و تمام قواعد بین 
شود. داده  پاسخ  باید  که  است  مهمی  سوال  این  چیست؟ 

ائتالف آمریکایی- صهیونیستی - عربی در فاصله چند ماه 
سه بار تشکیل می شود؛ بار اول علیه بشار اسد و حکومت 
شیعی عراق؛ بار دوم به ظاهر علیه داعش و این بار علیه یمن! 
آیا یمن کشور دیگری را مورد تجاوز قرار داده است؟ آیا 
امنیت منطقه ای و یا جهانی را به خطر انداخته است؟ آیا به 
پیدا کرده است و می خواهد جهان  سالح هسته ای دست 
را با تسلیحات هسته ای خود نابود کند؟ آیا حقوق بشر را 
المللی  بین  تروریسم  پایگاه  به  آیا  است؟  انداخته  خطر  به 
اند  تبدیل شده است؟ آیا مردم یمن تقاضای کمک کرده 
که از شرایط جدید نجات پیدا کنند؟ نه یمنی ها فقط علیه 
حکومت دیکتاتوری حاکم بر کشورشان انقالب کرده اند و 
می خواهند سرنوشت خودشان را رقم بزنند.اما چرا به یکباره 

مورد تجاوز یک ائتالف مرتجع قرار می گیرند؟
برای پاسخ به سواالت فوق باید به چند نکته مهم اشاره کرد:
1- عربستان به عنوان رهبر این ائتالف مرتجع مطرح است.

این نکته تأمل بر انگیز ماجراست. 2- اسرائیل در صف مقدم 
حمالت هوایی علیه یمن قرار دارد. 3- آمریکا و غرب که 
تجاوز  این  از  هستند  ایران  با  ای  هسته  مذاکرات  حال  در 
آشکار حمایت می کنند و بعضاً به طور مستقیم با عربستان 
همراه هستند. 4- دولت های مرتجع عربی که از قیام های 
مردمی علیه سیستم سیاسی قبیله ای و مرتجع خود در هراس 
یمن  علیه  ائتالف  اصلی  دهندگان  تشکیل  و  حامیان  هستند 
هستند. 5- یمن یک کشور شیعی است و انصاراهللا به عنوان 
مرکز  در  اسالمی  حکومت  خواهان  و  انقالبی  گروه  یک 
بیداری  دوم  موج  حامل  یمن   -6 دارد.  قرار  یمن  تحوالت 

اسالمی است که دولت های مرتجع عرب برای فرار از آن 
مذهبی  به جنگ  را  آن  نمودند  داعش تالش  از  با حمایت 
بین شیعه و سنی تبدیل کنند. 7- ائتالف اول که علیه بشار 
اسد و دولت عراق تشکیل شده بود با شکستهای پی درپی 
تروریسم تکفیری در عراق و سوریه شکست خورده است. 
شدن  مشخص  با  داعش  علیه  دوم  ائتالف  ناکارآمدی   -8
ماهیت این ائتالف برای مردم منطقه. 9- تالشهای آمریکا، 
مقاومت  برای تضعیف جبهه  آنها  متحدان عرب  و  اسرائیل 
از جنگ سی و سه روزه اسرائیل علیه حزب اهللا و جنگهای 
و  سوریه  با  داعش  تقابل  تا  غزه  علیه  روزه   51 و  روزه   8
عراق با شکست مواجه شده است. 10- ایران در حال از سر 
گذراندن یک دوران نوین دیپلماسی در جهان و منطقه است 
که می تواند نقش جهانی و منطقه ای خود را گسترش دهد. 
نتیجه موارد ده گانه فوق شکست فاحش عربستان و متحدین 
منطقه ای و فرامنطقه ای آن در برابر ایران و جبهه مقاومت 
ای  منطقه  دعوای  در  عربستان  واقع  در  است.  آن  حامی 
ایران که از اول انقالب وارد یک فاز جدیدی شد  با  خود 
راهبردهای گوناگونی را اتخاذ کرده است تا نقش ایران را 
به چالش بکشد. همراهی و مساعدت دالری، جغرافیایی و 
تسلیحاتی صدام در برابر ایران، قرار گرفتن در جبهه اسرائیل 
با جبهه مقاومت مخالف اسرائیل، تالش  و آمریکا و تقابل 
برای انحراف بیداری اسالمی، حمایت از تروریسم تکفیری 
استراتژیک،  خطاهای  این  نتیجه  و...؛  عراق  و  سوریه  در 
آن  ای  منطقه  نقش  کاهش  و  عربستان  راهبردی  شکست 
بوده است. جبهه  منطقه  ایران در  نقش  افزایش  مقابل  و در 
و  اسرائیل  همراهی  به  عربستان  که  ایران  حامی  مقاومت 
آمریکا و سایر کنشگران مرتجع عربی به دنبال تضعیف آن 
بودند تا در نهایت ایران را تضعیف کنند وارد دوران نوینی 
از حیات سیاسی و نظامی خود شده است، تا جایی که دامنه 
و گستره این جبهه به یمن که عربستان آن را حیات خلوت 
خود می داند رسیده است؛ این یعنی اینکه جبهه مقاومت نه 

تنها تضعیف نشده است بلکه به مرزهای عربستان هم رسیده 
است. نتیجه این مهم باز هم نشان دهنده نقش پررنگ ایران 
بزرگ  های  قدرت  عنوان  به   5+1 گروه  است،  منطقه  در 
جهانی بر سر میز مذاکره با ایران هستند تا به شکل مسالمت 
قدرت  یعنی  این  و  شود  حل  ایران  ای  هسته  مسئله  آمیز 
دیپلماسی ایران که می تواند شکست دیگری برای عربستان 
باشد چون اگر ایران در این مذاکرات موفق شود دیگر نمی 
توان با مطرح کردن ایران به عنوان تهدید منطقه ای از فشار 

قدرتهای فرامنطقه ای بر آن استفاده نمود.
ایران و سایر کشورهای اسالمی  با  عربستان بجای همراهی 
اسرائیل همراهی  با  تاکنون  دارند  قرار  اسرائیل  برابر  در  که 
جنگهای  در  شکست  با  اسرائیل  حالیکه  در  است؛  نموده 
نیابتی نشان داد که نمی تواند متحد قدرتمندی برای عربستان 
در  تفرقه  ایجاد  برای  ابزاری  عنوان  به  عربستان  از  و  باشد! 
بین کشورهای اسالمی استفاده می کند تا با شکاف در بین 
خود  برابر  در  آنها  مقاومت  پتانسیل  از  اسالمی  کشورهای 

بکاهد.
ضد  ماهیت  افشای  و  تکفیری  تروریسم  و  داعش  شکست 
بشری و ضد اسالمی آنها برای مردم منطقه و جهان از یک 
بین  در  سعود  آل  نظام  برابر  در  مقاومت  پتانسیل  طرف، 
گروههای معترض در عربستان خصوصاً شیعیان این کشور، 
ساختار مرتجع، قبیله ای و غیر دموکراتیک سیاسی حاکم بر 
عربستان به همراه ایدئولوژی مذهبی واپسگرا و غیر جذاب 
حاکم بر این کشور باعث شده است تا آل سعود از ترس فرو 
ریختن نظام سیاسی خود به یک فرافکنی جدید دست بزند. 
از جنگ شیعی–  از مشکالت داخلی وقتی  فرار  برای  آنها 
سنی که با حمایت از داعش به راه انداختند نتوانستند به نتایج 
مرتجع  ائتالف  یک  تشکیل  با  حال  برسند  خود  نظر  مورد 
تا نقش  پا زدن هستند  به یمن در حال دست و  با تجاوز  و 
منطقه ای خود را باز تولید نمایند و در برابر ایران دوباره قد 
علم کنند چون نمی توانند به زعم خودشان بپذیرند که ایران 

چهارمین  عنوان  به  را  صنعا  بغداد  و  دمشق  بیروت،  از  بعد 
پایتخت جهان عرب فتح کند. این در حالی است که اقبال 
این کشورها به ایران نه به خاطر نظامی گری و یا استیالی 
نظامی ایران است بلکه دیپلماسی عمومی و همراهی واقعی و 
انسانی ایران با این کشورها باعث اقبال مردم این کشورها به 

سمت ایران شده است.
وحشت  به   5+1 با  ایران  توافق  از  اسرائیل  مانند  عربستان 
با  مقابله  به یمن و  با تجاوز  افتاده است ودر شرایط کنونی 
به دنبال تضعیف  ایران  به عنوان یک گروه حامی  انصاراهللا 
قابل  نکته  است.   5+1 گروه  با  مذاکرات  در  ایران  جایگاه 
با  آمریکا  همانگونه که  است که  این  این شرایط  در  توجه 
ها  عربستانی  بار  این  افتاد  عراق  چاه  به  صهیونیستها  طناب 
اسرائیل  اند، چون  افتاده  باتالق یمن  با همین طناب در  هم 
به دنبال گسترش دامنه جنگ بین مسلمان هاست تا از قبل 
درگیری مسلمانها با هم امنیت خود را تأمین کند و هورا و 
از  ناشی  یمن  به  عربستان  تجاوز  از  بعد  آنها  سیاسی  هلهله 

موفقیت این استراتژی است.
باعث  اینکه  ضمن  تجاوز  این  با  عربستان  دیگر  طرف  از 
ایجاد حمیت جمعی در بین یمنی ها می شود، زمینه را برای 
مانند  ایران،  اسالمی  انقالب  به سبک  مردمی  بسیج  تشکیل 
آنچه در عراق و سوریه شکل گرفته است فراهم می کند و 
در صورت طوالنی شدن جنگ با یمن این بسیج مردمی می 
عربستان  از  را  اسماعیلیه  استانهای  زمینه جدایی  تواند حتی 
که یمنی و زیدی نشین هستند فراهم آورد و باعث تجزیه 

عربستان شود.



و  مسائل  مورد  در  وگویی  گفت  در  حاجی  حسینعلی 
مهاجرت  پدیده  کرد:  اظهار  مهاجر  کشاورزان  مشکالت 
شاهین  منطقه  فاخر  و  برجسته  کاران  صیفی  یا  کشاورزان 
شهر، میمه و برخوار از 70 سال پیش تا هم اکنون به دالیل 

مختلفی از جمله کمبود آب به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه گذشت زمان نیز بر دامنه گستره مهاجرت

نحوی  به  ها  مهاجرت  این  است، گفت:  افزوده  کشاورزان 
شد که کشاورزان منطقه ما در شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مناطق و دشت های حاصلخیز استان خوزستان به دالیل 
محصوالت  تولید  به  اقدام  کشاورزی،  برای  بودن  مساعد 

مختلفی از جمله هندوانه می کردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنام هو بودجه مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: با افزایش و کشف ظرفی تها و منابع 
کشور  های  استان  اکثر  در  آب  و  زمین  جمله  از  جدید 
به  اقدام  برخوار  و  میمه  شهر،  شاهین  منطقه  کشاورزان 

مهاجرت و کشت انواع صیف یجات و غالت کردند.
هدف  مورد  مناطق  اکثر  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
کشاورزان مهاجر شمال استان اصفهان جهت زراعت عبارت 

از نقاط مختلف استا نهای فارس، بوشهر، اردبیل و ... بود.
مناطق  به آن  این کشاورزان  داد: هنگام ورود  ادامه  حاجی 
مسائل و مشکالت خاصی برای آن ها به وجود می آمد که 
نوع اجاره کردن مین، چگونگی میزان ارائه خدمات توسط 
سازمان جهاد کشاورزی آن مناطق به آن ها و در نهایت بیمه 

شدن محصوالت زراعی شان از جمله این موارد بود.
وی با بیان اینکه کشاورزان مهاجر در احیاء زمین های بایر 
کشاورزان  شد:  یادآور  اند،  کرده  ایجاد  را  بسزایی  نقش 
مهاجر منطقه ما زمانی که مبدأ حرکت آن ها از شهرستان 

برخوار و بخش مرکزی شاهین شهر و میمه به مناطق دیگر 
شروع می شد لذا از لحاظ بیمه شدن محصوالت، مشکالتی 
برای آن ها به وجود می آمد و معموالً برخی از اقالم زراعی 
همچنین  پذیرفت،  نمی  کشاورزی  بیمه  صندوق  را  شان 
سازمان جهاد کشاورزی الگوی کشت آ نها را به حال خود 

رها کرده بود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه اظهار کرد: به همین علت در تولیدات یک 
مهاجر یک سری کمبودها و کسر  سال زراعی کشاورزان 

یها وجود داشت.
وی افزود: همین بی برنامگی ها موجب ضرر کشاورزان و 
در نهایت ورشکسته شدن آن ها می شد، از طرف دیگر در 
موضوع نقدینگی و ارائه تسهیالت ویژه توسط بانک ها به آ 

نها مشکل وجود داشت.
مهاجر  کاران  صیفی  این  از  برخی  کرد:  تصریح  حاجی 
بیشتر  با سود 30 درصد و حتی  متوسل به گرفتن وام هایی 
با  کشاورز  خرج  و  دخل  علت  همین  به  شدند  می  این  از 
متزلزل شدن  موجب  امر  این  و  نداشت  همخوانی  همدیگر 

کشاورز شده بود.
وی گفت: کشاورزان مهاجر به دلیل مهاجر بودن در فروش 
محصوالت و صادرات آن با مشکالتی مواجه بودند و همین 
رنج  دست  خریدن  و  ها  دالل  سوءاستفاده  موجبات  دلیل 
کشاورزان با قیمتهای خیلی ارزان و عرضه آن با قیم تهای 

چند برابری به بازار مصرف را فراهم ساخته بود.
عضو هیئ ترئیسه کمیسیون برنام هو بودجه مجلس شورای 
رفع  و  بررسی  جهت  دالیل  همین  به  داد:  ادامه  اسالمی 
با  را  فراوانی  و  متعدد  مهاجر جلسات  مشکالت کشاورزان 

وزیر جهاد کشاورزی برگزار کردیم.
خود   در  فعال  اتاقی  شد  مقرر  نتیجه  در  کرد:  تأکید  وی 
جهت  کارشناسان  حضور  با  کشاورزی  جهاد  وزارتخانه 
مهاجر  پیگیری مشکالت کشاورزان  و  مسائل  رفع  بررسی، 
مشکالت  و  مسائل  همه  این  جلوی  تا  گردد  اندازی  راه 

کشاورزان مهاجر در کشور گرفته شود.
شاهین  مرکزی  منطقه  کشاورزان  تعداد  به  اشاره  با  حاجی 
در  بنه  هزار   2 حدود  کرد:  تصریح  برخوار  و  میمه  و  شهر 
منطقه ما وجود دارد که هر بنه ای از 3 تا 10 نفر شروع می 
شود که هم کشت بهاره و هم کشت پاییزه انجام می دهند.

نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
بیان اینکه کوره های گچ پزی برخوار در شبانه روز 20  با 
تن گرده وارد هوا می شود بر لزوم برخورد قاطع با منشأهای 
اظهار  در گفتگویی  تأکید کرد. حسینعلی حاجی  آلودگی 
واحدهای  برخوار  منطقه  مهم  های  از جمله چالش  داشت: 
این  آالیندگی  نیز  معمول  طور  به  که  است  آجر  تولید 
واحدها بعد از غروب آفتاب در منطقه حبیب آباد به خوبی 
ریزی  برنامه  شورای  البته  افزود:  وی  است.  مشاهده  قابل 
تصویب کرده است که این کارخانه به خارج از شهر منتقل 
شود و زیرساخت های الزم برای این انتقال فراهم شود که 

تاکنون خبری از آن نشده است. نماینده شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: منشأ اکثر 
ریزگردهای شهرستان برخوار به علت کانون و معادن گچی 
بر  داد:  ادامه  وی  دارد.  وجود  شهرستان  این  در  که  است 
پزی  هر کوره گچ  مطالعات صورت گرفته  اساس آخرین 
در روز ی کتن غبار گچ را از مجموعه خود خارج می کند. 
حاجی با بیان اینکه در شهرستان برخوار نزدیک به 20 کوره 
گچ پزی وجود دارد، تصریح کرد: هنگام فعالیت این تعداد 
کوره گچ پزی در شبانه روز 20 تن گرده وارد فضا می شود.

به مناطق  بر جمع آوری کوره های گچ پزی  تأکید  با  وی 

دوردست از شهرستان برخوار گفت: یکی از وظایف اصلی 
سازمان محیط زیست رسیدگی به این گونه موارد است.

نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
طریق  از  را  هایی  پیگیری  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
سازمان محیط زیست کشور مبنی بر شناسایی و جمع آوری 
این منابع آلودگی هوا انجام داده ایم. وی بر لزوم برخورد 
شهرستان  دو  در  هوا  آلودگی  منشأهای  با  قاطع  و  قانونی 
شاهین شهر و میمه و برخوار تاکید کرد و گفت: چند سال 
پیش در شورای برنامه ریزی استان اصفهان مصوبه ای مبنی 
بر جمع آوری تمامی این واحدهای آلوده به تصویب رسید 

با  اصفهان  استانداری  طلبد  می  لذا  نشد.  اجرایی  چندان  اما 
پیگیری های مجدد محل مناسبی برای این گونه واحدها در 

نظر بگیرد.

حسینعلی حاجی در جمع خبرنگاران اصفهان با اشاره به
استان  نان  و  آرد  مدیریت  و  هدایت  کارگروه  جلسه 
مبنی بر روند آزادسازی قیمت آرد و پخت نان در شهر 
در  که  زمانی  داشت:  اظهار  برخوار  شهرستان  کمشچه 
استاندار  معاون  با  بالفاصله  قرار گرفتم  این خبر  جریان 
و  اعتراض  مراتب  و  تماس  اصفهان  استان  غله  مدیر  و 

نگرانی خود را نسبت به این تصمیم اعالم کردم.
وی با بیان اینکه در جلسه کار گروه هدایت و مدیریت 
آرد و پخت نان استان اصفهان هیچ کدام از نمایندگان 
اصناف آرد و نان شهرستان برخوار حضور نداشته اند، 
شهرستان  محلی  مسئولین  حضور  بدون  متأسفانه  افزود: 
گرفته  تصمیم  این  شهرکمشچه  خصوص  به  برخوار 
و  میمه  و  مردم شریف شاهین شهر  نماینده  است.  شده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه 
به اطالعات موثقی که به دست ما رسیده بود اصال این 
موضوع جزء دستور کار آن روز جلسه کارگروه هدایت 

و مدیریت آرد و پخت نان استان اصفهان نبوده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تصمیم به آزادسازی نرخ 
کمشچه  شهر  و  برخوار  شهرستان  در  نان  پخت  و  آرد 
نان  قیمت  آزادسازی  از  به حدود 10 درصد  رسیدن  و 
در استان از پختگی الزم برخوردار نبوده است. حاجی 
تأکید کرد: افزایش قیمت نان در کمشچه که به شهر نان 
بلکه  برخوار  منطقه  در  تنها  نه  است،  معروف  برکت  و 
تأثیر  اصفهان  استان  در کل  نان  قیمت  افزایش  بر روی 

خواهد گذاشت.
کارگروه  تصمیم  شدن  اجرایی  با  اینکه  بیان  با  وی 
آزادسازی  بر  مبنی  استان  نان  و  آرد  ومدیریت  هدایت 
شهرستان  کمشچه  شهر  در  نان  پخت  و  آرد  قیمت 
برخوار مخالفم، گفت: با کلیات سهمیه ای که دولت در 
خصوص آزادسازی قیمت آرد و نان به استان اصفهان 
اختصاص داده است موافقیم اما در رابطه با نحوه اجرای 
آن پیشنهادهایی داریم. نماینده مردم شریف شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: نگاه 
در  نان  تولید  مرکزی  پایلوت  که  شهری  به  ناعادالنه 

استان اصفهان و حتی در کشور است، پذیرفتنی نیست.

مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
گفت: وزیر ورزش و جوانان در مجلس از مرحله سوم  
اردیبهشت  پرسپولیس در  استقالل و  باشگاه  مناقصه دو 
ماه امسال خبر داد. حسینعلی حاجی در جمع خبرنگاران 
با تبریک فرارسیدن والدت باسعادت حضرت زهرا)س( 
و  ورزش  وزیر  از  اخیر  سؤال  طرح  به  زن  و  مادر  روز 
جوانان با توجه بند ع تبصره 3 بودجه سال گذشته کشور 
اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند دولت و از جمله 
وزارت ورزش و جوانان موظف و مکلف بودند در سال 
93 کلیه باشگاه های زیرمجموعه و همچنین سهامی آن 

ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی ادامه داد: چون تا آذرماه سال گذشته دولت اقدام 
این سؤال  لذا  انجام نداده بود  این راستا  چشمگیری در 
به  جوانان  ورزش  وزیر  و  مطرح  مربوطه  کمیسیون  در 
آن پاسخ داد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: وزیر ورزش و 
تیرماه  از  که  اظهار کرد  سؤال  این  به  پاسخ  در  جوانان 
سال گذشته اطالعات دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
در  بودند  جوانان  و  ورزش  وزارت  زیرمجموعه  که 
فرآیند  تا  قرارگرفته  سازی  خصوصی  سازمان  اختیار 

مناقصه آن انجام شود. 
وی خاطر نشان کرد: وزیر ورزش و جوانان در ادامه با 
بیان اینکه اواخر سال گذشته مناقصه صورت گرفت اما 
مناقصه  آن  در  گرفته  های صورت  البی گری  دلیل  به 
قدم  پیش  باشگاه  دو  این  خرید  برای  خریدار  افراد 
ابتدای اردیبهشت ماه امسال مرحله  نشده بودند، گفت: 
سوم مناقصه انجام و واگذاری این دو باشگاه به بخش 

خصوصی به نتیجه خواهد رسید.

نماینده
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نماينده مردم شريف شاهين شهر و ميمه و برخوار در مجلس خبر داد:

راه اندازى اتاقى در وزارت جهاد کشاورزى جهت رفع مشكالت کشاورزان مهاجر

حاجی تاکید کرد:

مخالف آزادسازی قیمت آرد و پخت
نان در شهر کمشچه هستیم حاجی عنوان کرد:

کشاورزان منطقه شمال اصفهان
با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کنند

حاجی خبر داد:
پرداخت بخشی از هزینه انتقال آب

به مزارع وزوان از سوی جهاد کشاورزی

حاجی عنوان کرد:

کوره های گچ پزی برخوار در شبانه روز 20 تن گرده وارد هوا می کنند

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس:

مرحله سوم مناقصه سرخابی ها
اردیبهشت ماه انجام می شود حاجی در مجلس طی تذکری به وزیر نیرو؛

خواستار به کارگیری نیرو
و عدم تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی؛

به داد کشاورزان مهاجر خسارت دیده استان اصفهان برسید

آقای حاجی در دیدار با معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور؛

پیگیر تخصیص بودجه
سالن های ورزشی نیمه تمام و سیال بها شد

حاجی طی تذکری به رئیس جمهور؛

خواهان ایجاد زمینه الزم جهت
ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شد

گذرى کوتاه بر فعاليت ها و پيگيرى هاى تهران تا اصفهان آقاى حاجى؛

گذری بر فعالیت ها آقای حاجی در رسانه 
شعار «همدلی و همزبانی» در اقتصاد

کشور بروز پیدا کند
راهبردی  از  عنوان یکی  به  به موضوع شعار سال  توجه 
سال  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  سخنان  ترین 
سرنوشت ساز 94 می تواند در موضوعات اقتصادی بیش 

از گذشته به کمک مردم کشور بیاید.)خبرگزاری شبستان(

سوال حاجی از وزیر کشور درباره
سکونت غیرقانونی اتباع بیگانه

اعالم وصول شد(ایسنا)

ماده قانونی که از سال 66 اجرا نشده بود
آئین  تدوین  از  مجلس  بودجه  و  برنامه  عضوکمیسیون 
قانون محاسبات عمومی کشور خبرداد  از  ماده ای  نامه 
که در صورت اجرای آن همه دستگاههای اجرایی باید 
دیوان  و  اقتصاد  به وزارت  را  ماهانه خود  صورتحساب 

محاسبات بدهند.
با مهر از تشکیل کمیسیون  حسینعلی حاجی در گفتگو 
مشترك متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و برنامه 
و بودجه برای تدوین آئین نامه ماده 95 قانون محاسبات 

عمومی خبر داد.

اینکه  اعالم  با  ها  با رسانه  حسینعلی حاجی در گفت و گو 
از 3هزار هکتار  بیش  با کاشت  استان اصفهان  منطقه شمال 
به عنوان مخزن غله  غله ،گندم و جو در سال های گذشته 
اخیر  های  سال  در  :متاسفانه  افزود  بود  شده  شناخته  استان 
شمال  ی  منطقه  کشاورزی  های  زمین  آب  تامین  به  نسبت 

استان بی مهری شده است .
نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و برخوار با اشاره به 
اینکه در سال گذشته سهم میزان آب کشاورزی داده شده 
استان  شمال  منطقه  آب  2برابرسهم  استان  غرب  و  شرق  به 
بوده است تصریح کرد: در حال حاضربا کمبود آب، شاهد 

افزایش زمین های خشک کشاورزی در این منطقه هستیم.
های  شهرستان  در  ها  بارندگی  کم  میزان  به  اشاره  با  وی 
برخوار شرق شاهین شهر ومیمه در سال زراعی جدید نسبت 
به  افزود:از موعد مقرر سهم آب داده شده  به سال گذشته 
منطقه ی شمال چند روزی است که گذشته و خواسته ی ما 
از وزارت نیرو رسیدگی به وضعیت زمین های خشک منطقه 

ی شمال و تامین آب مورد نیاز کشاورزان در نیمه ی دوم 
فروردین ماه است .

نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه وبرخوار در پاسخ به 
این سوال که آینده کشاورزی در شمال اصفهان چه خواهد 
کشاورزی،آبیاری  اراضی  یکپارگی  با  داشت:  اظهار  بود 
آب  میزان  که  محصوالتی  کاشت  ترویج  و  فشار  تحت 
مناسب  الگوهای  از  استفاده  و  دارند  نیاز  کمتری  مصرفی 
برای کشت می توان آینده خوبی برای کشاورزی این منطقه 

متصور شد .

نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
قول  کشاورزی  جهاد  وزیر  خاك  و  آب  معاون  گفت: 
مساعد جهت پرداخت بخشی از هزینه های طرح انتقال آب 
به مزارع وزوان را داده است حسینعلی حاجی در گفتگو با 
خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی در مورد فعالی تهای شرکت 
کشت و صنعت گلستان بخش میمه اظهار داشت: بخش میمه 
از جمله آب و خاك در  مناسبی  در مجموع ظرفیت های 
حوزه تولیدات محصوالت کشاورزی و باغی در خود جای 
برای اشتغال  از طرح هایی که  افزود: یکی  داده است. وی 
زایی مردم این منطقه توسط معتمدین مطرح و عملیاتی شد 
تشکیل شرکتی به نام کشت و صنعت گلستان بود. نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: با حمای 
نقش  توانست  گرفت  صورت  شرکت  این  از  که  تهایی 
ایفاء  باغی میمه  ارتقاء محصوالت کشاورزی و  بسزایی در 
کند. حاجی تصریح کرد: همان گونه که گفته شد با توجه 
به ظرفیت های مناسبی که در این بخش وجود داشت بعد از 

پشت سر گذاشتن مراحل قانونی در ابتداء 134 هکتار زمین 
کشاورزی در اختیار اعضاء این تعاونی قرار گرفت.

حاجی تصریح کرد: در بازدیدی که اخیرا به همراه فرماندار، 
زیر کشت  اراضی  از  میمه  بخش  مسئولین  سایر  و  بخشدار 
به  نیمی از 134 هکتار ذکر شده  توسط این تعاونی داشتیم 
زیر محصوالت کشاورزی و باغی همچون گل محمدی و 

درخت گردو رفته بود.
های  سامانه  در خصوص  دولت  اعتبارات  سهم  وی گفت: 
نظر گرفته  نوین 85 درصد و سهم کشاورز 15 در  آبیاری 
شده است. نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار 
با تقدیر از اعضاء شرکت تعاونی شهر  در مجلس در ادامه 
اظهار  کشاورزی،  اراضی  سازی  یکپارچه  جهت  به  وزوان 
داشت: اخیرا با رایزنی هایی که با معاون آب و خاك وزیر 
جهاد کشاورزی صورت گرفت وی قول مساعد دادند که 
مزارع  به  انتقال آب  لوله کشی  طرح  های  هزینه  از  بخشی 

وزوان را پرداخت کنند.

مردم  نماینده  هسازان، حسینعلی حاجی  به گزارش حماس 
ماده  برابر  برخوار در مجلس  و  میمه  و  شریف شاهین شهر 
اسفندماه   6 اسالمی،  داخلی مجلس شورای  نامه  آئین   208
سال گذشته تذکری را به آقای چیت چیان وزیر نیرو مبنی 
بر ب هکارگیری نیرو از طریق شرکت های واسطه و عدم 
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی عنوان کردند 
که متن آن در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به شرح 

ذیل قرائت گردید:
دستگاه  در  انسانی  نیروی  کارگیری  به  ناصواب  هی  روی 
های اجرایی از طریق شرك تهای واسطه نه تنها در کاهش 
باعث  بلکه  نداشته  های  فاید  وری  بهره  ارتقاء  و  ها  هزینه 
و  کرده  تحصیل  کار  نیروی  به  اجحاف  تالمال  بی  تضییع 
ایجاد رانت گردیده است. به نحوی که هم هر روزه شاهد 

شکایت و مراجعات کارکنان این شرکتها و گاهاً تجمع آنها 
شورای  مجلس  جمله  از  گیری  تصمیم  نهادهای  مقابل  در 

اسالمی هستیم.
متأسفانه این شیوه در شرکت های برق منطقه ای وابسته به 
آن وزارتخانه ادامه دارد و تعدادی از جوانان با تحصیالت 
تعاونی  و  شرکتی  هبرداران  بهر  عناوین  تحت  دانشگاهی 
مشغول خدمت می باشند که نه ثبات شغلی دارند و نه حقوق 
و مزایای آ نها به درستی پرداخت م یگردد و علیرغم پیگیری 
معمول جهت تبدیل وضعیت استخدامی آ نها تاکنون نتیجه 

الزم حاصل نشده است.
لذا دستور فرمایید ضمن رسیدگی نسبت به تبدیل وضعیت 
نتیجه  و  الزم  اقدام  مشارالیهم  استخدام  وضعیت  استخدام 

اعالم گردد.

به گزارش حماسه سازان، آقای حاجی نماینده مردم شریف

با  امسال  شاهین شهر و میمه و برخوار در 17 فروردین ماه 

حضور در وزارت جهاد کشاورزی با محمود حجتی دیدار و 

در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز مشکل کشاورزان مهاجر 

خسارت دیده استان اصفهان به خصوص حوزه انتخابیه اش 

درخواست مساعدت و همکاری کرد.

به گزارش حماسه سازان، آقای حاجی نماینده مردم شریف

امسال  ماه  فروردین   19 در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین 

پیگیر  ریزی کشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان  در  با حضور 

مواردی که مورد تصویب سازمان  بودجه جهت  تخصیص 

مدیریت و برنامه ریزی کشور قرارگرفته است شامل سالن 

های  سیالب  و  ها  رودخانه  مسیل  تمام،  نیمه  ورزشی  های 

حوزه انتخابیه اش شد. فرهاد دژ پسند معاون بودجه معاونت 

قول  دیدار  این  در  جمهور  رئیس  نظارت  و  ریزی  برنامه 

نیمه کاره  اعتبار پروژه های  تامین  پیگیری و  مساعد جهت 

را دادند..

به گزارش حماسه سازان نماینده مردم شریف شاهین شهر و

نامه داخلی  برابر ماده 208 آئین  برخوار در مجلس  میمه و 

مجلس شورای اسالمی، 18 فروردین ماه امسال تذکری را 

ایجاد  زمینه  در  کشورمان  جمهور  رئیس  روحانی  آقای  به 

علنی  جلسه  در  آن  متن  که  داد  کشور  در  جوانان  اشتغال 

امروز  شد:  قرائت   ذیل  شرح  به  اسالمی  شورای  مجلس 

وجود  عدم  ایرانی  های  خانواده  اصلی  مشکالت  از  یکی 

مردم  تقاضای  باشد.  می  آنان  فرزندان  برای  شغلی  فرصت 

از نمایندگان آنان در مجلس شورای اسالمی آن است که 

شود  داده  تذکر  جمهور  رئیس  ویژه  به  کشور  سؤاالت  به 

زمینه ساز  فرزندانشان که  اشتغال  برای  تر  که هر چه سریع 

تشکیل خانواده و پیش گیرنده آسیب های اجتماعی است 

اقدام الزم را مبذول دارند، جناب آقای رئیس جمهور مردم 

به شدت گله مندند که چرا دولت برای اصلی ترین و مهم 

ترین دغدغه آن ها پاسخ گو نیست لذا استدعا داریم دستور 

بفرمائید که اقدامات در این مورد بفرمائید.
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استان اصفهان گفت: سال گذشته  قانونی  مدیرکل پزشکی 
اصفهان  استان  ترافیکی  حوادث  در  نفر   135 و  یک هزار 

جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با سال 
در  علی سلیمان پور  است.  داشته  درصدی   2.3 افزایش   ،92
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، با ارائه گزارشی از 
روند حوادث ترافیکی سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته 
یک هزار و 135 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان 
با سال 92،  خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه 
افزایش 2.3 درصدی داشته است. وی افزود: بیشترین تلفات 
و  شهری  برون   جاده های  در  مورد   630 ترافیکی  حوادث 
435 مورد در مسیرهای درون  شهری، 46 مورد در جاده های 
 روستایی، 16 مورد مربوط به جاده های خارج استان و هشت 

قانونی  پزشکی  مدیرکل  است.  شده  گزارش  نامعلوم  مورد 
حوادث  تلفات  مجموع  از  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
ترافیکی یک  سال گذشته در این استان، 248 زن و 887 نفر 
مرد بوده اند. وی ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته 22 
پزشکی  اداره کل  به  ترافیکی  هزار و 253 مصدوم حوادث 
قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کردند که از این 
تعداد 16 هزار و 47 نفر مرد و 6 هزار و 206 نفر زن بوده اند.

سلیمان پور گفت: مصدومان حوادث ترافیکی سال 1393 در 
مقایسه با سال 1392 سه دهم درصد کاهش یافته است. وی 
پزشکی  معاینات سرپایی  آمار  به کاهش  ادامه همچنین  در 

افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در  اصفهان  استان  قانونی 
سرپایی  معاینات  حوزه  در  نفر   140 و  هزار   147 تعداد 
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مورد 
نفر   154 و  هزار   48 تعداد  این  از  که  گرفته اند  قرار  معاینه 
به  نسبت  آمار  این  که  بوده  مرد  نفر  و 986  هزار   98 و  زن 
سال 1392 معادل 1.5 درصد کاهش نشان می دهد. مدیرکل 
معاینه شده  بیان کرد: اجساد  استان اصفهان  قانونی  پزشکی 
در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در 
این مدت 3 هزار و 465 مورد بوده که 730 نفر زن و 2 هزار 
سال  به  نسبت  که  بوده  نامعلوم  مورد   13 و  مرد  نفر  و 722 

1392 معادل پنج درصد افزایش داشته است.

روزنامه اصفهان امروز در شماره روز دوشنبه 24 فروردین 
94 در گزارشی با موضوع وضعیت اینترنت در ایران نوشت 
: استان اصفهان از نظر اینترنت در رتبه نهم کشور قرار دارد.

مورد  در  اینفوگرافی  طراحی  با  امروز  اصفهان  روزنامه   
منتشر  نمودار  آخرین  نوشت:  اصفهان  در  اینترنت  سرعت 
خصوص  در  ایندکس‹  ›نت  معتبر  سایت  وب  توسط  شده 
متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی در کشورهای مختلف 
نظر  از  جهان   152 رتبه  در  ایران  که  دهد  می  نشان  جهان 
سرعت و کیفیت سرویس اینترنت قرار دارد. در سال 1371 
صنعتی  دانشگاه  نظیر  ایران  های  دانشگاه  از  کمی  تعداد 
به   UUCP پروتکل  طریق  از  گیالن  دانشگاه  و  شریف 
با دنیای خارج نامه الکترونیکی رد  اینترنت متصل شدند تا 
و بدل کنند، اما ایران از سال 1372 به شبکه جهانی پیوست. 
اینترنت متصل شد مرکز  به  ایران  نخستین رایانه ای که در 
مرکز  این  نیز  در حال حاضر  بود.  نظری  فیزیک  تحقیقات 
یکی از مرکزهای خدمات اینترنت در ایران است. در سال 
1373 موسسه ندا رایانه تاسیس شد. در همین سال مؤسسه 
شرکت  اّولین  بعنوان  را  خود  بازرگانی  فعالیت  رایانه  ندا 
خدمات سرویس اینترنتی )ISP( آغاز کرد. nر سال 1374 
مجلس ایران تأسیس شرکت ›امور ارتباطات دیتا‹ تحت نظر 
توسعه  مسؤلیت  و  کرد  تصویب  را  ایران  مخابرات  شرکت 
خدمات دیتا در سطح کشور به طور انحصاری در اختیار این 
شرکت قرار گرفت. همچنین در سال 1377 پروژه یونیکد 
در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد 
فنّی  نظارت و مدیریت  با  و  انگلستان  واقع در  هنر  دانش و 
به  ›فارسی وب‹ آغاز  دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان 
کار کرد. هدف پروژه این بود که با گنجاندن کامل و جامع 
الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، 
به ویژه اینترنت و وب، استاندارد شود و اصوالً مشکل قلم و 
یا )فونت( های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی 

رفع شود.  سرعت اینترنت در ایران و کشورهای جهان
›نت  معتبر  سایت  وب  توسط  شده  منتشر  نمودار  آخرین 
اینترنت  دانلود  سرعت  متوسط  خصوص  در  ایندکس‹ 
که  دهد  می  نشان  جهان  مختلف  کشورهای  در  خانگی 
نخست  جایگاه  در   115.85 سرعت  متوسط  با  سنگاپور 
رتبه  این  دارد.  قرار  جهان  اینترنتی  کشورهای  ترین  سریع 
متوسط  بررسی  برای  که  تستی  ها  میلیون  اساس  بر  بندی 
اینترنت در کشورهای مختلف جهان توسط  سرعت دانلود 
وب سایت Speedtest.net و تحت نظارت گروه اوکال 
)Ookla( انجام می شود در بازه های زمانی 30 روزه مورد 
بازبینی قرار می گیرد. همچنین کشور هنگ کنگ با سرعت 
سرعت78.41  با  میکلون  و  پیر  سنت   ،Mbps  102.06
Mbps در مقام  با سرعت 78.41  Mbps، کشور رومانی 
ترتیب کشورهای  به  آن  از  پس  و  گرفته  بعدی جای  های 
ژاپن، کره جنوبی و سوئد قرار دارد. در آخرین رتبه بندی 
نظر  از  جهان   152 رتبه  در  تانزانیا  و  مراکش  از  بعد  ایران 

به  قرار دارد. اگر کمی  اینترنت  سرعت و کیفیت سرویس 
ایران  مشاهده می کنیم که در سال 1993،  برگردیم  عقب 
شد.  متصل  اینترنت  به  که  بود  خاورمیانه  در  کشور  دومین 
ایران روند  اینترنت در  تعداد کاربران  تا کنون  از آن زمان 
 2012 دسامبر  آمار  اساس  بر  اما  است،  داشته  ای  فزاینده 
کاربران  برای  دسترسی  در  اینترنت  سرعت  لحاظ  به  ایران 
و  قرار داشت  بین 178 کشور در جایگاه 164  خانگی، در 
پایین  رتبه  سوریه  و  مصر  تنها  خاورمیانه  بین کشورهای  از 
در  ایران   2013 سال  اول  فصل  در  همچنین  داشتند.  تری 
بین کشورهای جهان جزء کندترین کشورها در زمینه ارائه 
ایران  و در سال 2014  پرسرعت محسوب می شد  اینترنت 
bps 3.07 در ردیف 169 کشور جهان  اینترنت  با متوسط 
استناد  به  این سرعت  باید توجه داشت که  اما  قرار گرفت. 
میانگین سرعت کاربران متصل شده به این وب سایت مورد 

تایید قرار گرفته و برای همه  افراد مشخص است که میانگین 
سرعت کاربران کشورمان برای اتصال به اینترنت به مراتب 

پایین تر از این میزان است.
سرعت پایین اینترنت در استان اصفهان

آخرین بررسی وضعیت سرعت اینترنت در جهان نشان می 
دهد که تهران با متوسط سرعت 9،3 مگا بایت در ثانیه در 
رتبه اول و شهر شیراز با سرعت 8.26 مگابایت در ثانیه در 
رتبه دوم قرار دارد. همچنین اصفهان با متوسط سرعت 4.57 
حالی  در  این  دهد.  می  اختصاص  خود  به  را  نهم  جایگاه 
استان اصفهان که  از 4 سال گذشته که مخابرات  است که 
ها،  ارائه سرویس  فراهم ساختن زیر ساخت های  بر  افزون 
می  ارائه  را  پرسرعت  اینترنت  سرویس  خود  مشترکان  به 
شدن  تمام  و  قطعی  سرعت،  کندی  قبیل  از  مواردی  دهد، 
شارژ زودهنگام و... سبب مشکالت فراوانی برای مشترکان 

شده است.مدیرعامل مخابرات اصفهان یکی از اولویت های 
خدمات  کیفیت  ارتقای  را  اصفهان  استان  مخابرات  اصلی 
توسعه  بود:‹برای  گفته  تر  پیش  و  عنوان کرده  مشترکان  به 
گسترده در بخش اینترنت پرسرعت برنامه داریم و پیش بینی 
می کنیم تا 200 هزار پورت اینترنت را در سال 93 واگذار 
و  سو  یک  از  پایین  سرعت  و  مداوم  های  قطعی  اما  کنیم. 
مخابرات  اینترنت  واقعی  غیر  ترافیک  و  ضعیف  پشتیبانی 
اینترنت  کاربران  از  بسیاری  تا  شده  باعث  دیگر  سوی  از 
در  موجود  وضعیت  به  نسبت  اعتراضشان  صدای  مخابرات 
چندان  ایران  در  اینترنت  وضعیت  برود.  باال  گذشته  سال 
مساعد نیست،بطوریکه کالنشهری مانند اصفهان که یکی از 
شهرهای پرجمعیت کشور به شمار می رود، از نظر کیفیت 
اینترنتی وضعیت خوبی ندارد و این درحالی است که برخی 
از شهرهای کوچکتر دارای سرعت اینترنت بیشتری هستند.
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اخبار کوتاه از سراسر استان:

ساخت دستگاه بار مصنوعی
سانتریفیوژی در آران و بیدگل

بار  دستگاه  بیدگلی،  و  آران  پژوهشگران  همت  به 
مصنوعی سانتریفیوژی با ظرفیت هفت هزار و 500 وات 

ساخته شد )ایسنا(

نصب 350 کنتور هوشمند بر روی
چاههای آب کشاورزی اردستان

مدیر اداره امور منابع آب اردستان و نطنز گفت: با نصب 
کشاورزی  آب  های  چاه  روی  بر  هوشمند  کنتور   350
خطه  این  در  آب  مترمکعب  میلیارد  یک  رفت  هدر  از 

جلوگیری خواهد شد.)ایرنا(

رشد 3.6 درصدی تولید فوالد
خام فوالد مبارکه اصفهان

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه اصفهان گفت: تولید فوالد 
درصد   3.6 با  گذشته  سال  در  مبارکه  فوالد  گروه  خام 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 7.4 میلیون 

تن رسید.)فارس( 

4 هزار هکتار از اراضی ملی در
تیران وکرون رفع تصرف شد

و  تیران  شهرستان  کرون  بخش  عمومی  دادگاه  رئیس 
کرون امروز گفت: این اراضی از سال 66 تحت تصرف 
و  ساخت  آن  هکتار   150 در  بودکه  خصوصی  شرکتی 
را  زمینها  ایجاد شده و بخشی دیگراز  ساز و فضای سبز 
از  دادستان  حکم  با  که  بودند  گذاشته  فروش  مزایده  به 
تقریبی  ارزش  شد.براتی  جلوگیری  آن  فروش  و  مزایده 
زمینها را 5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.)واحد مرکزی 

خبر(

بازدید بیش از 7 میلیون مسافر
از بقاع متبرکه استان اصفهان در نوروز

کل  اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاونت  سرپرست 
هم  و  امسال  اصفهان گفت:  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
نفر گردشگر  میلیون  از 7  بیش  با آغاز سال جدید  زمان 
بازدید  اصفهان  استان  متبرکه  بقاع  از  خارجی  و  داخلی 

کردند.)فارس(

اجراي 300 طرح
اقتصاد مقاومتي در خمیني شهر

برای  اشتغال  ایجاد  با  اقتصاد مقاومتی  از 300 طرح  بیش 
هزار نفر در مناطق محروم خمینی شهر اجرا شد. مسئول 
بسیج سازندگی سپاه ناحیه خمینی شهر گفت: طرحهای 
اجرا شد که  در 16 عرصه  مقاومتی خمینی شهر  اقتصاد 
تولید دام و طیور، 120  اندازی 110 واحد  به راه  میتوان 
واحد مشاغل خانگی، 50 واحد تولیدات گلخانه ای و 5 

واحد شیالت اشاره کرد.

ثبت 4 فقره وقف جدید
در خوانسار در ایام نوروز

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار گفت: 
همزمان با آغاز سال جدید توسط خیّران نیک اندیش در 

این شهرستان چهار وقف جدید به ثبت رسید.)فارس(

رئیس شبکه بهداشت و درمان سمیرم خبر داد
تکذیب شایعه آلودگی آب سمیرم

صبح  از  گفت:  سمیرم  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
به  استفراغ  و  اسهال  به  مبتال  بیمار   50 امروزتاکنون 
هاند که علت  مراجعه کرد  بیمارستان سیدالشهدا سمیرم 

شیوع این بیماری در حال بررسی است.)فارس(

قبض های چندصد هزار تومانی
پدر مردم در آورد

اقتصادی مجلس شورای  نایب رییس کمیسیون  موسوی 
اسالمی نسبت به گرانی گاز مصرفی و همچنین گرانی نان 

و شایعه حذف آن به مسئوالن اجرایی تذکر داد.

ارایه روشی ساده برای تولید
نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت

آباد  نجف  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشگران 
پرکابرد  نانوذرات  تولید  برای  ارزان  و  ساده  روشی 
مکانیکی  خواص  بهبود  همچنین  و  آپاتیت  هیدروکسی 

آن ارائه کردند)ایران(

یک سوم مدارس کشور
غیر استاندارد است

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم استانداردسازی 
مدارس، یک سوم مدارس کشور را غیر استاندارد ذکر 

کرد.)فارس(

کاهش ۱4 درصدی ازدواج
در شهرستان گلپایگان

سرپرست اداره ثبت احوال گلپایگان گفت: واقعه ازدواج 
تعداد 851فقره  ثبت شده در گلپایگان طی سال گذشته 
بوده و در مقایسه با سال 92که تعداد آن 985 فقره بوده، 

13 .60 درصد کاهش داشته است.

اینترنت اصفهان در رتبه نهم کشور

معاون وزیر اسالمی جمهوري مالدیو:

شستشوی خانه خدا با گالب کاشان بهترین نتیجه کاربردی گل محمدی است

در ایام نوروز صورت گرفت:

اسکان 21 هزار نفر در مدارس شاهین شهر و میمه

و  سنتی  هنرهای  کارگاه  از  بازدید  حاشیه  در  مونیزا  عایشه 
صنایع دستی کاشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گل 
سرخ محمدی برای وی شگفت انگیز و عطر آن باور نکردنی 

است و تاکنون چنین عطری را استشمام نکرده است. 
آن  برای  که  نامی  شایستگی  از  را  محمدی  گل  عطر  وی، 
انتخاب شده است، عنوان کرد و افزود: یکی از جاذبه های 
گردشگری مهم این شهر گلستان های گل محمدی قمصر 

به شمار می رود. 
عنوان  به  کاشان  از  مالدیو،  جمهوری  حج  سازمان  رییس 
یاد کرد و گفت:  دنیا  تاریخی مطرح  و  مقصد گردشگری 

محمدی  گل  عطر  با  که  شهری  در  ایران  تاریخ  با  آشنایی 
و جاذبه های تاریخی و آثار زیبا از گذشتگان حک شده، 

ضروری است. 
های  جاذبه  داشتن  و  کاشان  مردم  نوازی  مهمان  وی، 
ارزشمند  موارد  از  را  شهرستان  این  گردشگری  و  تاریخی 
این شهرستان برشمرد و گفت: مردم کشور مالدیو را جهت 

دیدن از این شهر تاریخی تشویق و ترغیب خواهم کرد. 
طول  در  شهر  این  ابینه  و  آثار  از  نگهداری  و  حفظ  مونیزا 
تقدیر  مورد  را  شهرستان  مسوولین  و  مردم  توسط  تاریخ 
هنرهای  وجود  با  شهر  این  ارزش  داشت:  اذعان  و  دانست 

سنتی و صنایع دستی افزایش پیدا کرده است. 
گفتنی است؛ عایشه مونیزا معاون وزیر امور اسالمی و رییس 
رضوانی  ابوالحسن  سید  مالدیو،  جمهوری  حج  سازمان 
سرپرست اداره ارتباطات بین الملل بعثه مقام معظم رهبری با 
هئیت پنچ نفره همراه از آثار و ابینه تاریخی کاشان، کارگاه 
امیر  سلطان  حمام  فین،  باغ  دستی،  صنایع  و  سنتی  هنرهای 
احمد، خانه تاریخی عامری ها، جاذبه های طبیعی قمصر و 
گلستان های گل محمدی طی سفر یکروزه خود به کاشان 
از  هدایایی  یادبود  رسم  به  نیز  پایان  در  و  کردند  بازدید 
هنرمندان  از  نمایندگی  یه  کاشان  دستی  صنایع  و  سوغات 

سرمدیان،  مهران  توسط  شهر  این  مردم  و  دستی  صنایع 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

کاشان به عایشه مونیزا اهدا شد.

در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امروز  بصیری  علیرضا 
ارائه  مشغول  کمیته   6 امسال  نوروز  اینکه  بیان  با  اصفهان 
خدمات و پذیرایی از مسافران نوروزی بودند، اظهار کرد: از 
ابتدای تعطیالت نوروزی تا پایان روز 14 فروردین ماه جاری، 
بیش از 21 هزار نفر مسافر در مدارس و مهمانسراهای از قبل 

پیش بینی  شده شهرستان شاهین شهر و میمه اسکان  یافته اند.
شهرستان  به  نوروزی  مسافران  ورود  اینکه  بیان  با  وی 
درصد   20 رشد  گذشته  سال  به  نسبت  میمه  و  شاهین شهر 
توسط  تبلیغاتی  بروشور  هزار   15 افزود:  می دهد،  نشان  را 
جاذبه های  معرفی  جهت  نوروزی  مسافران  از  استقبال  ستاد 

شاهین شهر  فرماندار  شد.  توزیع  شهرستان  این  گردشگری 
نوروزی  مسافران  بیشتر  حال  رفاه  جهت  داد:  ادامه  میمه  و 
این شهرستان  مسیر جاده های  در طول  ایستگاه سالمت  سه 
به   رسیدگی  و  نجات  و  امداد  وظیفه  که  شد  راه اندازی 

سالمت مسافران نوروزی را بر عهده داشتند.
به   میمه  و  شاهین شهر  شهرستان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به جنوب کشور  اصفهان  استان  ارتباطی شمال  مسیر  عنوان 
درصد   30 از  بیش  امسال  خاطر  همین  به  است  بالعکس  و 
این  راه های  از  کشور  اقصی نقاط  از  نوروزی  مسافران 
شهرستان استفاده کرده اند. بصیری با اشاره به نقش سازنده 

و قابل  تقدیر نیروی انتظامی در حفظ و تأمین امنیت مسافران 
پرسنل  از  نفر   200 امسال  نوروز  در  تصریح کرد:  نوروزی 
به  بیشتر  خدمات رسانی  و  امنیت  حفظ  مأمور  ناجا  خدوم 
مسافران نوروزی در این شهرستان بودند. وی تصریح کرد: 
داشته  زبانی  هم  و  همدلی  باید  دولت  و  ملت   94 سال  در 
باشند تا اهداف، سیاس تها و خط مشیهای مورد نیاز نظام که 
توسط مقام معظم رهبری مطرح و ابالغ می شود به مقصد 
نهایی خود برسد.بصیری با بیان اینکه مردم محرم واقعی نظام 
جمهوری اسالمی هستند، خاطر نشان کرد: باید اذعان کرد 
مردم ولی نعمت ما مسئولین هستند و در واقع کارفرمای ما 

مسئولین مردم هستند و ما مسئولین به عنوان کارگزار مردم 
باید بهترین خدمات را به آ نها ارائه کنیم. ادامه داد: عملی 
شدن شعار سال 94 در گرو صداقت و اعتماد دولت و مردم

فرماندار شاهین شهر و میمه  نهفته است.  به همدیگر  نسبت 
دو  اکنون  هم  تا  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
واژگونی  و  اتوبوس  دستگاه  یک  توسط  تصادف  حادثه 
یک دستگاه خودروی سواری پراید درسه راه موته به سمت 
شهرستان گلپایگان اتفاق افتاده است که این دو حادثه منجر 
به کشته شدن سه نفر از هموطنانمان و 35 نفر مصدوم دیگر 

شد.
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حسینعلی حاجی نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و 
برخواردر مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی، گفت: 
تشکیالت  و  اجرایی  نامه  آئین  تدوین  مشترك  کمیسیون 
تفصیلی دیوان محاسبات( کمیسیون های بودجه و اجتماعی 
مجلس)امروز پس از 28سال تشکیل شد و در جلسه امروز 
به دیوان در مورد نحوه  نامه گزارش دستگاه ها  خود آئین 
دریافت و پرداخت ماهیانه و ساالنه آنها را به تصویب رساند.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز که با حضور محمدرضا 
شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  دوم  رئیس  باهنرنایب 
رئیس  عنوان  به  شیروان  مردم  نماینده  عبدالرضاعزیزی 
کمیسیون مشترك، علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران 
کمیسیون  دبیر  عنوان  به  واینجانب  رئیس  نایب  عنوان  به 
مشترك توسط اعضاء انتخاب شدیم.عضو کمیسیون برنامه 

و بودجه و محاسبات مجلس همچنین اظهار داشت: 
کشورمصوب  محاسبات  دیوان  قانون   44 ماده  براساس 
1361/11/11 این آئین نامه و هرگونه اصالح در خصوص 
این آئین نامه توسط دیوان محاسبات تدوین و برای تصویب 

به کمیسیون مشترك ارسال می شود.
محاسبات  قانون   95 ماده  براساس  کرد:  خاطرنشان  حاجی 
کشور بیان کرده است که کلیه مؤسسات دولتی و وزارتخانه 
را  خود  مالی  پرداخت  و  دریافت  صورتحساب  موظفند  ها 
پایان ماه بعد و هر سال  تا  با اسناد و مدارك هر ماه  همراه 
تا پایان خرداد سال بعد به دیوان ارائه و تسویه حساب کنند 

اجرایی آن توسط  نامه  آئین  ماده آمده است که  این  و در 
کمیسیون مشترك تهیه می شود و در جلسه امروز این آئین 
نامه در ماه بعد به تصویب کمیسیون مشترك رسیده که متن 
نامه برای اجرایی  آن به شرح زیر است: ماده 1- این آئین 
شدن قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 و 
اصالحات بعدی آن است و منظوراز دیوان دیوان محاسبات 
تبصره  موضوع  های  دستگاه  ها  دستگاه  از  منظور  و  کشور 

ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور است.
ماده 2-دیوان می تواند در اجرای وظایف و اختیارات خود 
جمله  از  حسابرسی  و  بررسی  رسیدگی  موردانواع  حسب 

حسابرسی مالی، رعایت وعملکرد را انجام بدهد.
و  قوانین  درچارچوب  باید  حسابرسی  وظایف   -3 ماده 
ذیربط  مراجع  توسط  که  مربوط  حسابرسی  استانداردهای 

رسمی و قانونی تدوین ومنتشر می شود صورت پذیرد.
ماده 4-گواهی صورتحسا بهای موضوع ماده 95 این قانون 
و  رسیدگی  بررسی  از  پس  االجرا  الزم  مقررات  رعایت  با 
محاسبات  دیوان  عمومی  هیأت  توسط  دیوان  حسابرسی 
کشور اجرایی می شود. ماده 5-کنترل کیفیت حسابرسی که 
به منظور حفظ و ارتقاء واطمینان بخشی صورت می گیرد به 
نحوی باشد باشد که فرآیند حسابرسی از جمله گزارشات و 
اطالعات مبتنی بر آن را در بر گیرد. ماده 6-گزارش تفریق 

بودجه بر اساس نتایج این حسابرسی ها صورت می گیرد.
ماده 7-دیوان می تواند نسبت به تقویت رویکرد پیشگیرانه 

در امرکنترل نظارت مستمر اقدام کند. ماده 8-دیوان مکلف 
منظور  به  هم  را  الکترونیکی  نظارت  سامانه  یک  تا  است 
کلیه دستگاهها  و  ایجاد کند  های حسابرسی  هزینه  کاهش 

نیزبر اساس آن به صورت الکترونیکی در ارتباط باشند.

نیاز  به آن  نامه  ماده 9- دستورالعمل هایی که در این آئین 
تصویب  به  و  تهیه  آن  در  نیاز  مورد  واستانداردهای  است 

هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور می رسد.

توزیع نامتوازن فرصت ها وثروت در کشور باعث شده 
و  بگذرانند  روزگار  شاغل  بدون  خانوار  5میلیون  تا 
بابدترین  مقابله  برای  ازسوی دیگر، 129 هزار خانوار 
بازار  وارد  بیشتر  و  نفر   3 با  حاضرند  بیکاری،  از  نوع 

کار شوند.
ارائه  بررسی جدیدترین آمارهای  به گزارش مشرق،   
و  شاغالن  وضعیت  درباره  کار  وزارت  سوی  از  شده 
بیکاران در خانوارهای معمولی کشور نشان دهنده آن 
است که طبق اطالعات آخرین سرشماری کشور، هم 
اکنون تعداد افراد شاغل در هر خانوار کمتر از یکنفر 
و به میزان 9 دهم نفر و تعداد افراد بیکار نیز به ازاء هر 

100 نفر، 16 نفر است. 
هزار   110 و  میلیون   21 از  بیش  اساس  بر  مطالعه  این 
خانوار ایرانی صورت گرفته و نتایج آن نشان می دهد 
شاغلی  هیج  ایرانی  خانوارهای  از  درصد   24.1 که 
شاغلی  اینکه  وجود  با  آنها  درآمد  محل  ولی  ندارند 
ندارند تا بتواند برای هزینه های خانوار کسب درآمد 

کند نیز مشخص نیست.

بودن  باال  ایران،  کار  بازار  در  فراوان  مسائل  وجود  با 
بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب درآمد بیشتر، اما 
در حال حاضر 60.5 درصد از کل خانوارهای ایرانی 
دارای یکنفر شاغل هستند. به دلیل باال بودن هزینه های 
خانوارهای  از  باالیی  درصد  درآمد،  برابر  در  زندگی 
آنکه  اند مگر  مواجه  معیشتی  با مشکالت  تک شاغل 
غیر  در  باشد،  مناسبی  درآمد  دارای  شاغل  یکنفر  آن 
دارای  اینگونه خانوارها  معمولی،  با درآمد  اینصورت 

مشکالت معیشتی و درآمدی خواهند بود.

این  طبق  خانوارها  درصد   12.2 گزارش،  این  پایه  بر 
تحقیق تالش کرده اند تا از طریق شاغل بودن دو نفر 
جلوگیری  معیشتی  احتمالی  مشکالت  از  خانوار،  در 
 662 معادل  خانوارها  کل  از  درصد   3.1 اما  کنند، 
هزار خانوار حتی با دو نفر شاغل نیز تامین نمی شوند 
بازار کار  وارد  به صورت گروهی  اند  داده  ترجیح  و 
اعضای  از  بیشتر  و  نفر   3 خانوارها  اینگونه  در  شوند. 

خانواده در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند.

15 آمار متفاوت از بازار کار ايران
خانوار  میلیون   5 کشور،  سرشماری  آخرین  طبق   -1
کشور فاقد شاغل هستند که اگر تعداد افراد هر خانواده 
را 3 نفر نیز در نظر بگیریم، می توان گفت 15 میلیون 
نفر از جمعیت کشور در حال حاضر بدون شغل هستند 

ولی می توانند امرار معاش کنند!

2- 12 میلیون و 700 هزار خانوار ایرانی از مجموع 21 
میلیون و 100 هزار خانوار، دارای یکنفر شاغل هستند. 
معموال خانوارهای تک شاغل دارای مشکالت معیشتی 
و کسری درآمد در برابر هزینه هستند، مگر اینکه آن 

یک شاغل بتواند درآمد خوبی کسب کند.

3- 2 میلیون و 500 هزار خانوار ترجیح داده اند برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی معیشتی، با 2 نفر شاغل 
در بازار کار حضور داشته باشند. گرایش به بازار کار 
و انجام فعالیت های اقتصادی در سال های اخیر به دلیل 

افزایش مشکالت معیشتی، رو به فزونی است.

جوانان  ناتوانی  و  بیکاری  نرخ  بودن  باال  وجود  با   -4
فارغ التحصیل دانشگاهی، هزینه ها و یا هر دلیل دیگری 
باعث شده تا 662 هزار خانوار ایرانی تصمیم بگیرند با 
3 نفر شاغل در بازار کار حضور داشته باشند. با فرض 
که  خانوارهایی  جمعیت  خانوار،  هر  در  نفر   3 وجود 

دارای 3 نفر شاغل هستند تا 2 میلیون نفر است.

طبق  که  داریم  را  بیکاری  اشتغال،  مقابل  نقطه  در   -5
هستند.  بیکار  فاقد  ایرانی  خانوار  میلیون   18.2 آمارها 
این خانوارها می توانند دارای فرزندان خردسال قبل از 
سن کار، بازنشستگان و خانوارهای فاقد جوانان در سن 

کار و یا خانوارهای دارای افراد شاغل باشند.

یکنفر  دارای  ایرانی  خانوار  هزار  و 200  میلیون   2  -6
خانوار،  هر  در  نفری   3 فرض جمعیت  با  است.  بیکار 
تعداد افراد درگیر با بیکاری در کشور 6 میلیون و 600 
از جمعیت  تعداد  این  تر  بیان ساده  به  است؛  نفر  هزار 
کشور در قالب 2.2 میلیون خانوار، هر یک درگیر حل 

بازار  به  ورود  متقاضی  افراد  از  یکنفر  بیکاری  معضل 
کار در خانواده هایشان هستند.

7- تعداد 425 هزار خانوار در کشور داریم که دارای 
2 فرد بیکار است. بیکاری جوانان جویای کار به ویژه 
های  دغدغه  از  امروز  دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ 
همچنین  و  خانوارها  برانگیز  چالش  مسائل  و  جدی 

دولت به حساب می آید.
معضل  که  آنجایی  و  بیکاری  بدتر  وضعیت  در   -8
بیکاری چهره بد خود را به جامعه نشان می دهد، تعداد 
129 هزار خانوار کشور دارای 3 نفر بیکار و حتی بیشتر 
نفر امروز در  از آن هستند. می توان گفت 387 هزار 
نیازمند  و  اند  مواجه  بیکاری  از  نوع  بدترین  با  کشور 
اقدامات فوری حمایتی دولت ها برای ورود این دسته 
با 3  بازار کار است. قطعا خانوارهای  به  از کارجویان 
نیز  نفر بیکار دچار جالش های جدی معیشتی و مالی 

هستند.

9- درصد خانوارهای فاقد شغل کشور از خانوارهای 
دارای 2 تا 3 نفر شاغل بیشتر است که این مسئله نشان 
از  کار  بازار  به  نسبت  افراد  دیدگاه  اختالف  دهنده 
یکسو و تفاوت هزینه های خانوار است که باعث می 
شود 5 میلیون خانوار بدون حتی یکنفر شاغل روزگار 
بگذرانند و 3.1 میلیون خانوار با 2 تا 3 نفر شاغل وارد 

بازار کار شوند.

10- 17.6 درصد کل خانوارها در پُرهزینه ترین استان 
کشور یعنی تهران زندگی می کنند؛ با این وجود 25.2 
درصد خانوارهای ساکن در پایتخت فاقد شغل هستند 
و 59.7 درصد خانوارها با یکنفر شاغل اداره می شوند.

اینکه کمترین تعداد خانوار  با وجود  11- استان ایالم 
کشور را در خود جا داده اما تعداد خانوارهای با 3 نفر 
شاغل و بیشتر در این استان، باالترین میزان در کشور 
است؛ از سویی دارای باالترین درصد خانوارهای با 3 
دیگر  شگفتی  است.  نیز  کشور  در  بیکار  بیشتر  و  نفر 
بیکار  نفر   31 خانوار،   100 هر  ازاء  به  ایالم  در  اینکه 
وجود دارد که باالترین تعداد در کشور است. در عین 
درصد  باالترین  دارای  جنوبی  خراسان  استان  حال، 

خانوارهای با دو نفر شاغل در کشور است و در نقطه 
مقابل ایالم، دارای کمترین آمار بیکاری است و در هر 

100 خانوار آن 8 نفر بیکار وجود دارد.

با  ایران ترجیح می دهند  12- مازندرانی ها در شمال 
یکنفر شاغل در بازار کار حضور یابند و از این منظر 
دارند.  کشور  کل  در  را  شاغلی  تک  آمار  باالترین 
درصد  باالترین  دارای  ها  خوزستانی  مقابل  نقطه  در 
خانوارهای فاقد شغل کشور هستند به نحوی که 31.4 
فاقد حتی  استان زرخیز کشور  این  درصد خانوارهای 

یکنفر شاغل هستند!

خانوارهای  از  باالیی  درصد  اینکه  وجود  با   -13
جنوی  خراسان  در  هستند،  شاغل  بدون  خوزستانی 
خانوارهای  تعداد  و  است  دیگری  گونه  به  وضعیت 
بدون بیکار بسیار پایین است و از این حیث، می توان 
گفت اشتغال در این منطقه از کشور از اوضاع خوبی 

برخوردار است.

بلوچستان  و  استان سیستان  14- خانوارهای ساکن در 
یکنفر  دارای  خانوارهای  درصد  باالترین  دارای 
خانواده  کشور،  از  خطه  این  در  و  است  کشور  بیکار 
بیکاری  با  کشور  نقاط  سایر  به  نسبت  بیشتری  های 

فرزندانشان درگیر هستند.
15- با وجود اینکه سرانه اشتغال کشور کمتر از یکنفر 
دارای  بوشهر  استان  است،  درصد  دهم   9 میزان  به  و 
سرانه 1.4 نفر در هر خانوار است و از این منظر بهترین 

وضعیت را در بین استان های کشور دارا است.

7ماهنامه سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، اردیبهشت 1394،  شماره 6 اقتصادی
حاجی؛

بعنوان دبير کميسيون مشترك آیين نامه اجرایى دیوان محاسبات انتخاب شد

گزارش؛

5 آمار متفاوت از بازار کار ایران

با تدوين آئين نامه ماده ا ى ا ز قانون محاسبات 
عمومى کشور؛

دستگاههای اجرایی موظف به ارائه 
صورتحساب ماهانه می شوند

نماينده مردم شاهين شهر و ميمه و برخوار

اظهارنظر وزیر کشور در مورد 
پولهای کثیف تشویش اذهان 

عمومی است

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تدوین آئین 
نامه ماده ای از قانون محاسبات عمومی کشور خبرداد 
اجرایی  دستگاههای  همه  آن  اجرای  درصورت  که 
و  اقتصاد  وزارت  به  را  خود  ماهانه  صورتحساب  باید 
دیوان محاسبات بدهند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی از تدوین آئین نامه ماده ای از 
قانون محاسبات عمومی کشورخبر داد که در صورت 
اجرای آن همه دستگاههای اجرایی باید صورتحساب 
ماهانه خود را به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات ارائه 

دهد.
حسینعلی حاجی در گفت گویی از تشکیل کمیسیون 
و  اجتماعی  کمیسیون  اعضای  از  متشکل  مشترك 
قانون   95 ماده  نامه  آئین  تدوین  برای  بودجه  و  برنامه 
و  برنامه  کمیسیون  عضو  داد.  خبر  عمومی  محاسبات 
از  قانون محاسبات عمومی  از  ماده  این  بودجه گفت: 
سال 66 تا امروز اجرا نشده بود لذا نمایندگان در طی 
تدوین آئین نامه اجرایی آن هستند.نماینده مردم شاهین 
شهرو میمه و برخوار ادامه داد: پس ازتشکیل آئین نامه 
اجرایی این ماده دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد هر 
ماهه و هر ساله صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه 
دولتی  و موسسات  اجرایی  و ساالنه همه دستگاههای 
را دریافت خواهند نمود.عضو کمیسیون برنامه اجرای 
مثبتی  اقدام  را  عمومی  محاسبات  قانون  از  ماده  این 
در  گفت:  خواندو  تخلفات  از  جلوگیری  راستای  در 
صورت اجرای این ماده اگر اشتباه یا کار غیر قانونی 
در دریافت ها و پرداخت ها صورت گیرد همان موقع 
دیوان محاسبات متوجه خواهد شد و می تواند جلوی 

ادامه تخلفات را بگیرد.
بررسی  ماده  این  اجرای  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
مدیریت  اتمام  از  پس  سالها  به  مدیران  مالی  تخلفات 
آنها موکول نخواهد شد و جلوی تخلفات هر ماه گرفته 

می شود و مدیران باید در لحظه پاسخگو باشند.

کثیف  لهای  پو  وجود  بر  مبنی  مستندات  ارائه  برای 
انتخابات اظهار کرد: مشکلی برای این کار وجود  در 
از  به کمیسیون مربوط تذکر می دهیم که  ما  ندارد و 

وی دعوت و توضیحات الزم را خواستار شوند.
موضوع  را  طرح  ایشان  خود  که  آنجا  از  افزود:  وی 
کرده اند می تواند در هیئت  رئیسه یا جلسه علنی حضور 
پول های  وجود  مورد  در  را  الزم  توضیحات  و  یافته 

کثیف در انتخابات را ارائه کند.
برخوار در مجلس  و  میمه  و  نماینده مردم شاهین شهر 
سال  اواخر  به  مربوط  سؤال  این  پیشینه  اینکه  بیان  با 
با  گذشته است که وزیر کشور در گردهمایی مبارزه 
مواد مخدر اتهاماتی را به  نظام وارد کردند، ادامه داد: 
به همین خاطر در همان زمان سئوالی از وی مطرح و 
هیئت   تقدیم  و  رسید  نمایندگان  از  نفر   25 امضای  به 

رئیسه مجلس شد.
صحبت  نوع  این  می کنم  فکر  من  اینکه  بیان  با  وی 
پول های کثیف  مورد  آقای رحمانی فضلی در  کردن 
و  جلو  به  فرار  نوع  یک  مخدر،  مواد  قاچاق  از  ناشی 
تشویش اذهان عمومی است، خاطر نشان کرد: زمانی 
به زبان جاری کرد  این حرف را وزیر کشور  هم که 
برای مردم  در تذکری خواستار شفاف سازی موضوع 

و نمایندگان آنها در مجلس شدم.
این مسئله  این است که  بر  حاجی تصریح کرد: اصل 
وی  نمایندگان  که  نمی کند  فرقی  شود،  شفاف سازی 
را دعوت کنند یا خود آقای رحمانی فضلی در مجلس 

حضور پیدا کنند.

حاجی مطرح کرد:
مسئله بیکاری و خشکسالی 

مهم ترین چالش های شاهین شهرو میمه و برخوار

وعیدی:
تکمیل کارخانه گیتی پسند در بخش میمه

 اواخر اردیبهشت ماه آغاز می شود

نماینده مردم شریف شاهین شهرو میمه و برخوار در مجلس 
با اشاره به شناسایی یکهزار و 489 مشکل حوزه انتخابیه اش 
ترین چالش های  مهم  معیشت و خشکسالی  گفت:اشتغال، 
برخوار است. و  میمه  پیش روی دوشهرستان شاهین شهرو 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت گویی پیرامون مسائل و 
مشکالت حوزه انتخابی هاش اظهار داشت: اشتغال، معیشت 
دو  روی  پیش  های  چالش  از  بزرگی  بخش  خشکسالی  و 

شهرستان شاهین شهرو میمه و برخوار است.
وی با اینکه یک هزار و 489 مشکل شهرستان های شاهین 
این  افزود:  است،  شده  شناسایی  برخوار  و  میمه  شهرو 
مشکالت درحوزه های مختلفی اعم از فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، اشتغال و زدودن محرومیت از چهره دو شهرستان 

است.
نماینده مردم شاهین شهرو میمه و برخوار در مجلس تصریح 
نام  به  طرحی  قبل  از  ذکرشده  مشکالت  رفع  کرد:برای 
سفیران خدمت برنامه ریزی شد که نقش بسزایی در کاهش 
و حل و فصل مشکالت مردم در شهرستا نهای شاهین شهر 

و میمه و برخوار داشت.

اتفاق  به  خدمت  سفیران  طرح  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسئولین دو شهرستان محله به محله به بررسی مشکالت آنها 
به تصویب رساندیم و برای اجرا و  پرداختیم ومصوباتی را 
مسئولین  و  اصفهان  استانداری  از طریق  آنها  نشستن  ثمر  به 

کشور در تهران پیگیری هایی را انجام دادیم.
و  مسائل  از  شده  آوری  جمع  اطالعات  افزود:  حاجی 
مشکالت شهرستان های شاهین شهرو میمه و برخوار بدون 
در نظر گرفتن کمی ها و کاستی های هر شهر و روستا و یا 

اینکه در توان هست یا نیست جمع آوری شد.
هوایی،  ویژه  منطقه  نشر،  و  چاپ  شهرك  داد:  ادامه  وی 
ایجاد شهرك های نمایشگاهی و فروشگاهی، ناحیه صنعتی 
گلستان میمه، مجتمع نان کمشچه، تأسیس بیمارستان مجهز 
دولتی درمنطقه، ایجاد منطقه گردشگری گرگاب، احداث 
فاضالب  مشکل  حل  خورت،  مورچه  دامپروری  مجتمع 
اماکن  احداث  وزوان،  کمپینگ گردشگری  شهرستان،  دو 
های صنعتی  ومشکالت شهرك  مسائل  پیگیری  و  ورزشی 
این دو منطقه از جمله پروژه هایی است که در این اطالعات 

به دست آمده نیاز ضروری به پیگیری داشتند.

ومیمه  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
روز  صبح   9 ساعت  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و 
و  دیدار  پسند  گیتی  صنایع  گروه  عامل  مدیر  94/1/22با 

گفتگو کرد. 
مهندس وعیدی ضمن تقدیر و تشکر از آقای حاجی بخاطر 
پیگیری های ایشان جهت رفع مشکالت این گروه تصریح 
کرد: با کمکی که جنابعالی انجام دادید نماینده مردم شریف 
شهرستانهای شاهین شهر ومیمه و برخوار در مجلس شورای 
گروه  عامل  مدیر  با   94/1/22 روز  9 صبح  ساعت  اسالمی 

صنایع گیتی پسند دیدار و گفتگو کرد.
مهندس وعیدی ضمن تقدیر و تشکر از آقای حاجی بخاطر 
پیگیری های ایشان جهت رفع مشکالت این گروه تصریح 
کرد: با کمکی که جنابعالی انجام دادید و از طریق وزارت 
قابل  مبلغ  خوشبختانه  شدید  پیگیر  مرکزی  بانک  و  اقتصاد 
توجهی تسهیالت دریافت کردیم و این تالش جنابعالی برای 

حفظ اشتغال تحسین انگیز است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از تولید خاطر 
نشان ساخت : امروزه دولت رقیب اصلی بخش تولید است 

مثاًل پتروشیمی هر کیلو مواد اولیه را به چینی ها 4 هزار تومان 
اما به مجموعه ما بعنوان تولید کننده کیلویی 5  می فروشد 
تولید  تا  باعث می شود  تبعیض  این  تومان می دهد و  هزار 
داخلی ضربه بخورد و محصوالت چینی با قیمتی ارزانتر و با 

استفاده از مواد اولیه ایرانی وارد بازار شود.
با  اصفهان  استان  اشتغال  گروه  کار  در  مقننه  قوه  نماینده 
اظهار خرسندی از حل مشکل بانکی گیتی پسند افزود : خدا 
شاهد است فقط به خاطر این چند هزار نفر کارگر مشغول 
باید  نیز  تان بودم وشما  پیگیر حل مشکل  در مجموعه شما 
قول بدهید ضمن حفظ اشتغال موجود نسبت به راه اندازی 

مجموعه گیتی پسند در بخش میمه با فوریت اقدام کنید.
در پایان این دیدار ، مصطفی وعیدی از خرید دستگاههای 
خط تولید کارخانه فوق الذکر خبر داد و اضافه کرد : االن 
این دستگاهها در همین جا و در انبار است و انشااهللا تکمیل 
جوانان  اشتغال  جهت  آن  اندازی  راه  و  ساختمانی  عملیات 

عزیز بخش میمه از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می شود



در  اصفهان  دستی  صنایع  بازار  رکود  دالیل  از  یکی 
سال های اخیر ناتوانی مالی اصفهانی ها برای خرید این 
آثار بسیار ظریف و هنرمندانه است. به نظر می رسد راه 
حل این معضل جذب توریست به این شهر برای رونق 
هر چه بیشتر این اشیای دوست داشتنی باشد. اتفاقی که 
کم و بیش امسال افتاد و با افزایش قابل توجه توریست 

های این شهر صنایع دستی آن رونقی گرفت. 
افزایش 40درصدی فروش صنایع دستی 

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان درباره تاثیر افزایش میزان 
میزان  بر  سال جاری  در  اصفهان  گردشگران خارجی 
می  ایمنا  خبرنگار  به  اصفهان  دستی  صنایع  فروش 
با  و  است  گردشگری  به  وابسته  دستی  صنایع  گوید: 

توسعه گردشگری، بازار صنایع دستی ارتقا می یابد. 
محمد حسین دهقان ادامه می دهد: در دو سال گذشته 
جهان،  با  تعامل  برای  دولت  سیاست های  دلیل  به 
گردشگرانی از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده 
مقصد  یک  عنوان  به  اصفهان  به  آن ها  از  بسیاری  و 
دستی  فروش صنایع  در  که  آمده اند  مهم  گردشگری 

تاثیر گذاشته است. 
دهقان بیان می کند: بر اساس ارزیابی که اخیرا درباره 
و  جهان  نقش  میدان  در  دستی  صنایع  فروش  میزان 
انجام داده ایم،  بر اساس نظر فروشندگان  مراکز دیگر 
میزان فروش بالغ بر 40درصد افزایش داشته که یکی از 

عوامل آن، حضور گردشگر خارجی و داخلی است. 
نشان  خاطر  دستی  صنایع  بر  نظارت  متولی  درباره  او 
بر  نظارت  و  بازرسی  متولی  قانون،  براساس  می کند: 
صنعتی،  و  دستی  صنایع  محصوالت  عرضه  و  فروش 
سازمان معادن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه صنف 
صنایع دستی است و وظیفه معاونت صنایع دستی اداره 
میراث تولید و آموزش صنایع دستی است، گرچه این 
به  تولید  و  آموزش  و  هستند  ملزوم  و  دو عرصه الزم 

عرضه و فروش ختم می شود. 
معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان اضافه می کند: تعامل هایی 
کرده ایم تا نظارت های مستمر بر کیفیت صنایع دستی 
که در میدان نقش جهان و مراکز دیگر عرضه می شود، 

صورت بگیرد. 
نقش جهان  میدان  در  بی کیفیت  ارائه کاالی خارجی 
محدود شده است. وی می گوید: تیم بازرسان اتحادیه 
دستی  صنایع  معاونت  نماینده  و  دستی  صنایع  صنف 
اداره میراث استان برای جلوگیری از عرضه محصوالت 
بی کیفیت، تقلبی و قاچاق فعالیت می کنند؛ در نتیجه 
ارائه  مهم  مرکز  یک  عنوان  به  جهان  نقش  میدان  در 

صنایع دستی اصفهان، ارائه کاالی خارجی بی کیفیت 
محدود شده و از حجم گسترده کاالهایی که معموال 
به صورت های پارچه ای، دست باف، چوبی و فلزی از 
میزان  می شد،  وارد  پاکستان  و  هند  چین،  کشورهای 
کمی باقی مانده که به صورت نامحسوس ارائه می شود 

که با آن ها هم برخورد خواهد شد. 
دستی  صنایع  صنف  اتحادیه  می دهد:  ادامه  دهقان 
دلیل  به  که  کیفیت  کم  آثار  برخی  ارائه  با  استان 
فرصت طلبی برخی صورت می گرفت، برخورد کرده 
است. معاونت صنایع دستی برای افزایش سطح کیفی 
چون  آموزشی  برنامه های  دستی  صنایع  محصوالت 
کارگاه تخصصی برندسازی صنایع دستی با همکاری 
این  شاغالن  حضور  با  بازرگانی  اتاق  و  صنعت  خانه 
با موضوعات مختلف عرصه  عرصه برگزار می کند و 
برندسازی چون استاندارد سازی، بسته بندی و ارتقای 

سطح کیفی محصوالت آموزش داده می شود. 
دستی  صنایع  اقالم  قیمت  استانداردسازی  درباره  او 
بیان می کند: یک ماه است برای قیمت گذاری صنایع 
به  کرد  توجه  باید  البته  کرده ایم؛  بررسی هایی  دستی 
کمی  کار  این  دستی  صنایع  آثار  باالی  ارزش  دلیل 

سخت است. 
نقش  میدان  فروشگاه های  اکثر  می دهد:  ادامه  دهقان 
می کنند.  عرضه  قیمت  اتیکت  با  را  اجناسشان  جهان، 
به  تا  شود  کاری  چکش  باید  طرح  این  وجود  این  با 
با  توریست ها  مثال  برای  شود؛  عملیاتی  شایسته  نحو 
زبان  دو  به  باید  اتیکت ها  و  نیستند  آشنا  فارسی  زبان 
دالر  و  ریال  قیمت  واحد  دو  با  و  انگلیسی  و  فارسی 

عرضه شود که به دلیل عدم ثبات قیمت دالر این طرح 
حساسیت هایی دارد.

جهان  نقش  میدان  مغازه های  ساماندهی  درباره  او   
برای  لیدرها  تور  توریست هم می گوید:  برای حضور 
فضایی  به  گردشگر  به  دستی  صنایع  مطلوب  معرفی 
عرضه  برای  مناسب  گردشگری  زیرساخت های  با 
فروشنده  شناسنامه،  و  معرفی  بروشور  با  محصوالت 
آشنا به زبان انگلیسی و اهل پذیرایی از گردشگر نیاز 

دارند. 
محدودی  تعداد  معرفی  معضل  ساماندهی  درباره  وی 
توسط  توریست ها  به  جهان  نقش  میدان  مغازه های  از 
که  است  این  ما  نظر  می کند:  بیان  هم  تورلیدرها 
گردشگر بتواند از فروشگاه های بیشتری خرید کند و 
به همین دلیل با اتحادیه صنف صنایع دستی و انجمن 
مناسبی  کار  و  ساز  تا  ایم  کرده  تعامل  تور  راهنمایان 
ما  های  برنامه  جمله  از  شود.  فراهم  مشکل  حل  برای 
منتخب  های  فروشگاه  معرفی  اتحادیه،  همکاری  با 
صنایع دستی میدان نقش جهان براساس مفاد آیین نامه 
شرایط فروشگاه ها است که با نصب پالکارد و لوگو 

به گردشگر معرفی می شود. 
باید توریست را آزاد گذاشت 

رییس هیات مدیره اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان 
افزایش  می گوید:  ایمنا  خبرنگار  به  این باره  در  نیز 
توریست های اصفهان بر فروش صنایع دستی شهر تاثیر 
هنوز  را  افزایش  میزان  دقیق  خوبی گذاشته، ولی رقم 
وجود  این  با  دهد:  می  ادامه  شیردلی،  عباس  نداریم. 
متاسفانه راهنمایان تور توریست ها را به تعدادی مغازه 

محدود مورد نظر خود می برند و معاونت گردشگری 
اداره میراث باید این موضوع را پیگیری کند. در حالی 
مغازه ای  هر  از  تا  گذاشت  آزاد  را  توریست  باید  که 

می خواهد، خرید کند. 
او درباره اجناس چینی هم بیان می کند: اجناس چینی از 
مغازه های میدان نقش جهان جمع شده و تنها چندتایی 
مغازه فروش زیورآالت چینی زیر نظر اتحادیه خرازی 
فروشی ها در این میدان فعالیت می کنند. شیردلی اضافه 
می کند: بر اجناس صنایع دستی میدان از نظر استاندارد 
بودن در زمینه هایی چون میناکاری، قلم زنی و خاتم 
استادان  اتحادیه که  نظارت می کنیم. کارشناس های 
بزرگ هنر هستند، به عنوان بازرس های به مغازه ها می 
بررسی  بودن  استاندارد  از جنبه  را  اجناس آن  و  روند 

می کنند. 
برای صنایع دستی برندسازی شود 

یک  هنرمند نقره کار هم در این باره می گوید: سه اهرم 
تبلیغات، توریست و صادرات راه نجات صنایع دستی 

اصفهان است که یکی در گرو دیگری است. 
مهدی نوایی ادامه می دهد: مواد اولیه نقره کاری بسیار 
دلیل مردم و خریداران داخلی  به همین  و  گران شده 
صادر  باید  دستی  صنایع  ندارند.  را  آن  خرید  قدرت 
این  غیر  در  بخرد،  را  آن  خارجی  گردشگر  و  شود 

صورت فلج می شود. 
از  که  مسافرانی  ساله  هر  کند:  می  خاطرنشان  نوایی 
این  دلیل  به  آیند،  می  اصفهان  به  مختلف  های  استان 
اما  می کنند،  خرید  ما  از  می شناسند،  را  ما  برند  که 
بیشترین حجم  باید کاری کرد که گردشگر خارجی 

خریدار ما را تشکیل دهد. 
او اضافه می کند: بازار صادرات صنایع دستی ضعیف 
صنایع  خارجی،  نمایشگاه های  برگزاری  با  باید  است. 
بسیاری  چون  کنیم،،  معرفی  جهان  به  را  دستی مان 
با  دستی  صنایع  شناسند.  نمی  را  ما  نقره  کشورها  از 
داشته  رونق  دستی  صنایع  اگر  و  است  زنده  توریست 

باشد، نیازی به فروش نفت نداریم. 
این هنرمند می گوید: اکنون کشوری مثل ترکیه نسبت 
به ما در زمینه صادرات نقره پیشتاز است، در حالی که 
کیفیت کار آن ها نسبت به کار ما قابل مقایسه نیست. 
متاسفانه هیچ تبلیغی برای صنایع دستی در رسانه ها نمی 
برندسازی  برای صنایع دستی  باید  شود، در حالی که 
شود. به نظر می رسد برای ایجاد ثبات در بازار صنایع 
در  باثبات  و  بلندمدت  برنامه های  باید  اصفهان  دستی 
زمینه تقویت گردشگری خارجی اصفهان داشته باشیم.

تا این بازار با دچار شدن دائمی به قبض و بسط دست 
به گریبان بی ثباتی نباشد.
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نشریه در چاپ و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

قرآن

حدیث

شعر

احکام

کالم شهید

خاطره

تالشی برای خود

سنگ بنای اسالم

تبانی در ورزش

فیض شهادت

دجا ل واره

آيه شماره 6 از سوره مبارکه عنكبوت
کسی که جهاد و تالش کند، برای خود جهاد 

می کند; چرا که خداوند از همه جهانیان بی 
نیاز است.

حضرت امام صادق)ع( :
سه چیز، سنِگ بنای اسال ماند، نماز، زکات و والیت، 

و هیچیک جز به همراه بقیّه درست نیست.
الکافي، ج 2 ،ص 18 ،ح 4 ، شناخت نامه نماز، ج 1 ،ص 1

سوال:
اگر با تبانی با داور یا با دادن رشوه به وی، یک تیم ورزشی را 
برنده اعالم نموده یا موجب برنده شدن تیمی شوند، آیا جایزه 
ای که فدراسیون یا غیره به باز کینان چنین تیمی میدهد شرعاً 

برای آنان حالل است یا نه؟
جواب:

اگر استحقاق آن را نداشته و برخالف مقررات است، 
جایز نیست.

)منبع: سایت رهبری،استفتائات جدید(

تا دو سه ي نصفه شب هي وضو مي گرفت و مي آمد سراغ
نقشه ها و به دقت وارسیشان میکرد. یک وقت مي دیدي

همان جا روي نقشه ها افتاده و خوابش برده. خودش مي گفت
»من یکلومتري مي خوابم. « واقعاً همین طور بود. فقط وقتي
راحت مي خوابید که توي جاده با ماشین مي رفتیم. عملیات

خیبر، وقتي کار ضروري داشتند، رو دست نگهش مي داشتند.
خوابي  بي  قدر  این  شد.  مي  هوش  بي  میک ردند،  رهاش  تا 
کشیده بود. )شهید ابراهیم همت( منبع: برگرفتها ز مجموعه کتب 

یادگاران |ا نتشارات روایت فتح | مریم برادران

پروردگارا!
رفتن در دست توست، من نمي دانم چه موقع خواهم رفت،

باید بخواهم مرا در رکاب امام زمان  ولي مي دانم که از تو 
با دشمنان قسم خورده ات  السالم( قرار دهي و آنقدر  )علیه 
بجنگم تا به فیض شهادت برسم. )امیرسپهبد شهید علی صیاد 

شیرازی(

با احتیاط حجب و حیا را سراب کرد
چشم خمار رهگذران را که خواب کرد

وقتش رسیده بود به هر خانه رو کند
رو کرد و سقف خانه به اهلش خراب کرد

دیر است اندکی و ولیکن چو آمدست
باید برای حل معما شتاب کرد

شاید کسی که عامل این ننگ و عار بود
هر آنچه بود اهل و عیالش مجاب کرد

وقتی که خوب، جای خودش را به دل گرفت
یک نغمه سر کشید و دگر فتح باب کرد

از غرب آمدست که معنا کند مرا
تصویر صامتی ز من اینجا به قاب کرد

مهواره بود و بدو ورودش شنیده ام
هر آنکه داشت گویی هزاران ثواب کرد

دجال روزگار به آوای ناز خود
هوشم ببرد و قلب و دلم را کباب کرد

او آنچنان دین مرا ذر هذره برد
دیگر مرا حضرت حق هم جواب کرد

حاال که خوب هست خودم را چو بنگرم
باید هزار مرتبه خود را عقاب کرد

خانی بگو که دشمن خو شخط رنگ رنگ
پنهان وجود خود به هزاران نقاب کرد       

)خانی  فریدن(

حسن ختام:

نفرین بر آن دعایی که تو را نمی خواند... ای همیشه بیدار سالم!
ناکام،  خواب  تلخی  از  را  ای  بآلوده  خوا  نمیخواهی 

»برپا « دهی؟ 
به شانه، پیش  تا چشمه صبحگاهی، شانه  دستگیری و 

بری؟
به  آری  کلک  ماهی  تو  بسترد؛  او  از  خواب  آب،  تا 

تحریر و تندیس امید بنگاری؟
 ای خیال انگیزترین کلک مانا!

بتوانند  آنان  فقط  تا  بنویس  باد هم شکسته  و  ابر  یک 
خواند که از مدرسه دارالجنون فارغ شده اند.

میزنند،  بوسه  من  روی  و  سر  بر  خندان،  شاهد  هزار 
اگر تو  یکبار گریه خود به من بنمایی.ستارگان، یک 
یک بر پای من می ریزند، اگر تو در ابزار قلب من، به 

آسمان نگاه بفروشی.

چه خّرم درختانی که در باغچه امید من، شاخه در هم 
کنند، اگر نسیم توفیق بد ین سو نیز سری بگرداند.

باد  اگر  برند  تاریکی شب، حسرت  به  چه صبحها که 
تاری از طّره مشک بوی تو بر بخت من افکند.

اگر ترنّم دعای تو در گوش باغ، رقصیدن گیرد، دیگر 
هیچ عندلیب آواز بر نیاورد. 

اگر سیاهی شب را ببیند که چه گون، ماه نقره فام تو 
بالید  نخواهد  خود  به  هرگز  گیرد،  می  آغوش  در  را 

سپیدی.
ای دیدار تو را هزار جان رایگان!

 کمینه دانش نوآموختگان عشق، فریاد جانسوزی است 
افشاند، پای   با غهای حیرت، دست می  که در کوچه 

میکوبد،سر میسا ید و گریه می راند.
مرا که در این بن بست آسمان نما، حنجره میدرانم، به 

خار خار تردید مبتال مکن. 
نیایش خدا، به خواهش تو  فریاد از آن روزی که در 

ننشینم. 
نفرین بر آن دعایی که تو را نمی خواند.

و تو ای موعود! به خدایی که تو را به پیران نوبخت، 
وعده داد سوگند که تو همیشه از نظر غایب نخواهی 
افتادنی است و پرچم ظهور  ماند که پرده های غیبت 

از هم اینک اهتزاز خود را بر بام هستی سماع میکند.

گزارش؛
نگاهی به تاثیر رشد گردشگري بر بازار صنایع دستی اصفهان

و   1436 رجب   2 با  مصادف   ( ارديبهشت   1
مطابق با 21 آوريل 2015 (:

ش(  سپهري)1359  سهراب  درگذشت  شمسی: 
بزرگداشت  روز   - دراز)1360(  بازي  عملیات   -

سعدي - درگذشت اقبال الهوري) 1317 ش(

و   1436 رجب   3 با  )مصادف  ارديبهشت   2
مطابق با 22 آوريل 2015 (:

امام  فرمان  به  پاسداران  سپاه  تشیکل  شمسی: 
خمیني)ره()1358 ش( - روز زمین پاك - سالروز 
درگذشت   - ش(  فرهنگي)1359  انقالب  اعالم 
قمری:  بهار)ش 1330(  الشعرای  محمدتقي ملک 

شهادت امام هادي)ع()254 ق(
میالدی: روز زمین پاك

3 ارديبهشت )مصادف با 4 رجب 1436 و مطابق با 
23 آوريل 2015 (:

شهادت   - بهایي  شیخ  بزرگداشت  روز  شمسی: 
 ( ارتش  مشترك  ستاد  ییس  ر  اولین  قرني  سپهبد 
1358(، قمری: شهادت ابن سکین)244 ق( در این 
از  متوکل  روي  بود.  متوکل  اوالد  مربي  او  روز. 
او پرسید دو پسر من نزد تو بهتر است یا حسن و 
حسین فرزندان علي)ع( ابن سکین گفت که قنبر 
خادم علي بهتر از تو و پسران توست. متوکل امر 

کرد زبانش را از قفا بیرون کشیدند - درگذشت 
عالمه سید محسن امین عاملي)مؤلف اعیان الشیعه( 
حق  و  کتاب  جهاني  روز  میالدی:  ق(،   1371(

تألیف 

5 ارديبهشت )مصادف با 6 رجب 1436 و مطابق با 
25 آوريل 2015(:

شمسی: هفته کار و کارگر - شکست حمله نظامي 
درگذشت   -  )1359( طبس  در  ایران  به  کیا  آمر 
شهادت  قمری:  اردبیلي)1384(،  نزاده  مؤذ  رحیم 

حضرت موسي بن جعفر)ع( به قول شیخ کلیني

8 ارديبهشت )مصادف با 9 رجب 1436 و مطابق با 
28 آوريل 2015(:

شمسی: شهادت خلبان علی اکبر شیرودي )1360( 
- کشتار کارگران جهان چیت کرج توسط رژیم 

پهلوي )1350 ش(

9 ارديبهشت )مصادف با 10 رجب 1436 و مطابق 
با 29 آوريل 2015(:

شمسی: روز شوراها و آغاز به کار شوراي اسالمي 
و  شهر  هفته  ش(-آغاز   1387( روستا  و  شهر 
شهروند، قمری: والدت امام محمدتقي)ع( )195 

ق( - والدت حضرت علی اصغر)ع( )60 ق(

نگاهی به رویدادهای تاریخی پیش رو:


