
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:

دفـاع تمـام قـد آقـای حـاجی از 

اقتدار و اختیار شوراهای اسالمی

آقای حاجی :

نرخ سود با نرخ تورم باید در سیاستهای 
اقتصادی  از یکدیگر پیروی کنند

استاندار اصفهان: 

 بیش از 10 درصد از واحدهای تولیدی
 استان اصفهان در رکود کامل هستند

حسینعلی حاجی در جمع بسیجیان:

 استکبار تصمیم دارد در منطقه 
توطئه هایش را ادامه دهد و نگذارد 

آرامش به منطقه باز گردد

   اين جزو وظايف دولت اسالمى است كه در اين آشفته بازار 
احتمالى، يا حتى غير آشفته بازار، در بازار عرضه ى فرهنگ و 
عقيده و اخالق، نگذارد عائله ى او - يعنى ملت - دچار گمراهى 
بشوند؛ يعنى همان احساسى را كه انسان نسبت به زن و بچه ى 

خودش دارد، همان را بايد نسبت به ديگران هم داشته باشد.

حسینعلی حاجی  در برنامه پایش مطرح کرد: 

 سلطان واردات لوازم خانگی باعث 
تعطیلی کارخانه ها و بیکاری هزاران جوان

سركنسول جمهوری اسالمی ايران در كربال : 

زیارت اربعین، مانور بزرگ سیاسی
 و اجتماعی شیعیان است

مدیرعامل ستاد دیه کشور مطرح کرد :  

هشدار درباره خطر افزایش 20 برابری 
زندانیان ناشی از تصادفات

رهبر انقالب در دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما: 

هدف اصلی دشمن استحاله جمهوری 
اسالمی و تغییر باورهای مردم است
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حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

پرده اول ؛
اى  با اصطالح دو كلمه  باشد كه  شايد كمتر كسى 

»آدرس غلط« ناآشنا باشد.
تا حاال اتفاق افتاده كه به خيلى از ما آدرس غلط داده 
شده و باعث شده مدتى سرگردان شويم و تا يافتن 

آدرس صحيح دچار ناراحتى و تشويش گرديم.
آدرس غلط و مسير اشتباه دادن به كسى كه به دنبال 
براى  مناسب  راه  جستجوى  در  و  است  مقصدى 

رسيدن، يعنى ... )فکرش را بکنيد(
اين را گفتم براى يادآورى اهميت آدرس!!  فقط.

مدتى  را  نفر  يک  فقط  دادن  غلط  آدرس  گاهى 
سرگردان كوچه و خيابان مى كند و امّا گاهى نه ... 

فراتر از اين حرفهاست.
حاال برگرديم به شرايط كنونى كشوركه افرادى پيدا 
اين  به يک ملت آدرس غلط مى دهند،  اند و  شده 

فاجعه بار است.
به مردم بدهد كه  تصور كنيد شخصى آدرس غلط 
اعتماد  مورد  بوده،  رئيس  بوده،  ملت  روزى سرآمد 

مردم و امام بوده.
اينجاست كه از همين روزنه دشمن  مصيبت بزرگ 
مى  اش گردو  ُدم  با  و  خيلى خوش خوشانش شده 
شکند و خيلى اميدوار شده كه پس از 37 سال، تابو 

ترک خورده و ...
اين  از الى  ببيند مى شود  ريزى مى كند كه  برنامه 

ترک نفوذ كرد.
تا حاال چه  نيست دشمن  معلوم  و  خطر شروع شده 
بدانيم كه  بايد  قدر  همين  امّا  داده،  انجام  محاسباتى 
همه مسئوليم كه هوشيار باشيم و مرزبان ارزش هاى 

جامعه اسالميمان بمانيم.
بى خيالى، بد دردى است كه به جان خيلى ها افتاده !!

خدا كند دير نشده باشد ...! 
پرده دوم؛ خطر نفوذ دشمن ...

به قلم مدير مسئول 

آدرس غلط ... !سرمقاله
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 حضرت آيت اهلل خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در 
ديدار مسئوالن و مديران رسانه ملى و اعضا شوراى نظارت 
بر صدا و سيما با تبيين اهداف »جنگ نرِم برنامه ريزى شده، 
گسترده و همه جانبه نظاِم سلطه با جمهورى اسالمى«، تغيير 
باورهاى مردم را مهمترين هدف اين جنگ پيچيده خواندند 
و با تأكيد بر نقش منحصر به فرد رسانه ملى در اين كارزار 
براى تحقق وظايف  برنامه ريزى دقيق و عالمانه را  جدى، 

رسانه ملى مورد تأكيد قرار دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اى در ابتداى سخنان خود به موضوع 
اهميت رسانه ملى در نظام جمهورى اسالمى ايران پرداختند 
و با اشاره به حركت عظيم رسانه اى كه با كمک رسانه هاى 
نوپديد، بوجود آمده گفتند: رسانه ملى در صحنه چنين نبرد 
عجيب و عظيم و درگيرى ناخواسته و ناگزير قرار دارد كه 

همان عرصه پيچيده و بسيار مهم جنگ نرم است.
رهبر انقالب اسالمى افراد صاحبنظر، دلسوز و داراى انگيزه 
و  فراخواندند  نرم  ابعاد جنگ  دقيق  بررسى  و  مطالعه  به  را 
گفتند: در جنگ نرم، همان اهداف جنگ سخت دنبال مى 

شود اما بصورتى فراگيرتر و عميق تر.
ايشان به برخى پيچيدگى ها و خطرات بيشتر جنگ نرم در 
مقايسه با جنگ سخت اشاره كردند و افزودند: جنگ نرم 
برخالف جنگ سخت، آشکار، قابل فهم و ملموس نيست 
و حتى در برخى موارد طرف مقابل ضربه خود را مى زند 
احساس  عدم  و  آلودگى  خواب  دچار  هدف،  جامعه  اما 
حمله است. رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: جنگ 
هاى سخت معموالً موجب برانگيخته شدن احساسات مردم 
انسجام ملى مى شود در حاليکه جنگ  ايجاد وحدت و  و 
نرم، انگيزه هاى مقابله را از بين مى برد و زمينه ساز ايجاد 

اختالف نيز مى شود.
مراتب  به  بيان خطرات  از  بعد  اى  اهلل خامنه  حضرت آيت 
جنگ  با  مقايسه  در  نرم  جنگ  تر  كننده  نگران  و  بيشتر 
سخت گفتند: جنگ نرم فقط مخصوص ايران نيست اما در 
نرِم فکر شده و  اين جنگ  از  اصلى  ايران، هدف  موضوع 
حساب شده، استحاله جمهورى اسالمى ايران و تغيير باطن 

و سيرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است.
ايشان با تأكيد بر اينکه تغيير باطن و سيرت به معناى تغيير 
انگيزه ها، شعارها، معارف انقالبى و اهداف بزرگ است، 
افزودند: در چارچوب اهداف جنگ نرِم دشمن، باقى ماندن 
نام »جمهورى اسالمى« و حتى حضور يک معمم در رأس 
آن مهم نيست، مهم آن است كه ايران تأمين كننده اهداف 

امريکا، صهيونيسم و شبکه قدرت جهانى باشد.
رهبر انقالب اسالمى، مسئوالن و مردم  را آماج اصلى چنين 
برنامه  مورد  در  كردند:  خاطرنشان  و  دانستند  نرمى  جنِگ 

با آنان  براى مسئوالن وجود دارد  نرم  ريزى كه در جنگ 
صحبت كرده و خواهم كرد اما مخاطبان اصلى جنگ نرم 
و  جوانان  دانشجويان،  دانشگاهيان،  نخبگان،  ويژه  به  مردم 
عناصر فعال هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اى افزودند: آنها 
بدنبال تأثيرگذارى بر مردم و تغيير طيف وسيعى از باورهاى 
اعتقادِى  باورهاى  كه  هستند  نخبگان  و  جوانان  بويژه  آنان 

دينى، سياسى و فرهنگى مردم از جمله اين باورها است.
دين،  اعتقادى درخصوص  باورهاى  ما  مردم  گفتند:  ايشان 
خانواده، مسئله »زن و مرد«، استقالل، مقابله با بيگانه، مردم 
ساالرى اسالمى و مسائل گوناگون فرهنگى دارند و طرف 
تغيير  يا  و  كند  دستکارى  را  باورها  اين  دارد  تالش  مقابل 
دهد. رهبر انقالب اسالمى، تغيير باور به گذشته را از ديگر 
اهداف مورد نظر در جنگ نرم برشمردند و تأكيد كردند: 
مردم ما نسبت به رژيم فاسد و مستبد گذشته باورهايى دارند 
كه در جنگ نرم تالش بر اين است تا اين گذشته زشت و 

پليد و سياه به گذشته اى درخشان و زيبا تغيير يابد.
حضرت آيت اهلل خامنه اى افزودند: آنها مى خواهند با تغيير 

انقالب  وقوع  به  لزومى  كه  بگيرند  نتيجه  گذشته،  به  باور 
اسالمى براى از بين بردن آن گذشته، وجود نداشته است.

ايشان تغيير باور به آينده و حال را از ديگر اهداف جنگ 
نرم دانستند و خاطرنشان كردند: آنها مى خواهند به جوان 
القاء كنند كه وضع كنونى كشور مايه شرمندگى  امروزى 
است  غيرممکن  نيز  آينده  در  پيشرفت  به  رسيدن  و  است 
از  را  آينده  به  اميد  و  آموزى  علم  و  تحرک  و  نشاط  تا 
باورهاى  ايجاد  اسالمى  انقالب  رهبر  بگيرند.  جوان  نسل 
اروپا  و  امريکا  بويژه  جهان  به  نسبت  جوانان  در  غيرواقعى 
و ترسيم  كشورهايى پيشرفته، راحت، امن و بدون مشکل 

از آنها را يکى ديگر از اهداف جنگ نرم برشمردند و در 
از سخنان خود گفتند: هدف اصلى  اين بخش  بندى  جمع 
و نهايى جنگ نرم طراحى شده، انحالل درونى و استحاله 
سست  و  باورها  تغيير  طريق  از  اسالمى  جمهورى  داخلى 
با  انقالب  رهبر  است.  جوانان  بويژه  و  مردم  ايمان  كردن 
دشمن  افزارى  نرم  و  افزارى  سخت  امکانات  به  اشاره 
محيط  روزافزون  پيشرفتهاى  همه  افزودند:  نرم  جنگ  در 
مجازى در خدمت تحقق اهداف جنگ نرم است اما مهمتر 
عظيم  لشکر  افزارى،  سخت  پيشرفتهاى  و  امکانات  اين  از 
نخبگان فکرى، سياسى، ادبى، اجتماعى، و فعاالن برجسته 
ارتباطات و رشته هاى مختلف هنرى است كه عقبه ى نرم 
جنگ  اهداف  تحقق  براى  را  تأثيرگذارى  و  قوى  افزارى 
برنامه ريزى و كار و تالش  ايشان  نرم فراهم آورده است. 
منسجم را از ويژگيهاى بارز طراحان و مجريان جنگ نرم 
برشمردند و خاطرنشان كردند: در همه توليدات و فراورده 
ايران،  ملت  مقابل  جبهه  مکتوب  و  تصويرى  صوتى،  هاى 
بطور غيرمستقيم،  البته عمدتاً  نرم،  مقاصد و اهداف جنگ 
پيگيرى و القا مى شود. رهبر انقالب در همين زمينه ترويج 
و  رفتار شخصى  با هر  را كه  و دين سکوالر  دين حداقلى 
اجتماعى قابل انطباق است از جمله اهداف پنهان برنامه هاى 
عمدتاً اجتماعى رسانه هاى بيگانه خواندند و افزودند: آنها 
در پيگيرى پيچيده اهداف خود، كاماًل جدى و داراى برنامه 

هستند اما ما در اين زمينه عقب هستيم.
قابل  را  ملى  رسانه  تالشهاى  اى،  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
توجه دانستند و در عين حال افزودند: بايد اين تالشها را به 
عمق برد و اهداف مورد نظر را بدون تظاهر و درشت نمايى، 
صورت  به  سيما  و  صدا  هاى  برنامه  همه  ظرفيت  حد  در 

هنرمندانه ترويج كرد تا مخاطبان اقناع شوند و بپذيرند.
رهبر انقالب مهمترين كار براى تحقق مشهود اهداف رسانه 
تحليلى  به  يابى  را، دست  دشمنان  نرم  قبال جنگ  در  ملى 
مبنايى، صحيح و واقع بينانه از شرايط داخلى، منطقه اى و 
تحليل،  اين  افزودند:  و  خواندند  اسالمى  جهانى جمهورى 
بدنه  و  مديريتى  مختلف  سطوح  گيريهاى  جهت  و  ذهنها 
سازمان را منسجم مى كند و پايه همه فعاليتها قرار مى گيرد.

تواناييها،  در  اغراق  از  پرهيز  اى،  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
كننده  گمراه  تبليغات  از  تأثيرناپذيرى  مشکالت،  به  توجه 
ظرفيتهاى  به  توجه  و  نگرى،  سطحى  از  پرهيز  بيگانگان، 
و  در صدا  مبنايى  تحليل  به  دستيابى  در  را  بالقوه  و  بالفعل 
سيما مؤثر دانستند و افزودند: مقايسه صحيح موقعيت كشور 
به درک  تواند  انقالبهاى مهم جهانى، مى  متناظر  با دوران 

واقع بينانه از شرايط كشور، كمک كند.
فراوان،  مشکالت  به  اشاره  با  اى  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 

انقالبهاى  برخى  بازگشت  حتى  و  خونين  داخلى  جنگهاى 
موقعيت  بايد  افزودند:  گذشته  هاى  رژيم  به  جهان  معاصر 
كنونى ايران را با موقعيت امريکا در حدود چهل سال پس 
از اعالميه مهم استقالل آن كشور و موقعيت فرانسه پس از 4 
دهه از انقالب كبير فرانسه مقايسه كرد تا شرايط امروز ايران 

و پيشرفتهاى چشمگير كشور بهتر درک شود.
تحليل  به  يابى  دست  ضرورت  تبيين  در  كه  انقالب  رهبر 
مى گفتند  سيما سخن  و  در صدا  االطراف  و جامع  مبنايى 
نمايى هاى  بايد سياه  اين چارچوب  خاطرنشان كردند: در 
بيگانگان را مد نظر داشت و متوجه بود كه آنها در تحقق 
خود  به  حتى  و  جهانيان  به  را  ايران  نرم،  جنگ  اهداف 
ايرانيان واژگونه معرفى مى كنند ضمن اينکه تصوير رسانه 
اى آنها از جهان نيز كاماًل مغرضانه است. حضرت آيت اهلل 
پيشنهاد كردند  ملى  مديران رسانه  و  مسئوالن  به  اى  خامنه 
براى دستيابى به تحليلى پايه و واقع بينانه به مقايسه موقعيت 
جمهورى اسالمى با برخى كشورهاى منطقه بپردازند كه در 

4 دهه اخير زير سايه آمريکا زندگى كرده اند.
چه  تسليم،  كه  دهد  مى  نشان  مقايسه  اين  گفتند:  ايشان 
نتايجى دارد و ايستادگى به چه خيرات و پيشرفتهايى منجر 
مى شود. رهبر انقالب پس از تشريح ضرورت برخوردارى 
توليدات  همه  پايه  عنوان  به  مبنايى  تحليل  از  سيما  و  صدا 
پيگيرى  براى  ملى  رسانه  كار  دومين  تبيين  در  ها  برنامه  و 
تدوين  و  تعريف  خود،  وظايف  هنرمندانه  و  تر  محسوس 

يک تفکر مبنايى و اصولى را ضرورى خواندند.
به راهبردهايى كه در  اشاره  با  حضرت آيت اهلل خامنه اى 
تأكيد  شده  ابالغ  رسانه  به  سرافراز  آقاى  مسئوليت  آغاز 
آنها  اجراى  براى  و  دنبال  بايد  راهبردها  اين  همه  كردند: 
موارد  برخى  در  البته  عالمانه شود كه  و  دقيق  ريزى  برنامه 

كارهاى خوبى شده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اى برنامه ريزى عالمانه و دقيق براى 
تحقق راهبردهاى ابالغى صدا و سيما و راهبردى جمهورى 
اسالمى را از ديگر ضروريات حركت رسانه ملى برشمردند. 
ايشان رسانه ملى را رسانه نظام و كشور و انقالب دانستند و 
با  مقابله  فعال  و  مقدم  قرارگاه  سيما  و  صدا  كردند:  تأكيد 
جنگ نرم است و مديران و كاركنان رسانه ملى، سرداران و 

سربازان اين جنگ نرم هستند.

برجام  اجراى  تاريخى،  فرمان  اين  بدون  محمدى:  مهدى 
كند  وارد  كشور  به  را  متعددى  خسارت هاى  مى توانست 
كاهش  يعنى  آن  ادعايى  موهبت  تنها  از  كشور  بى آنکه 

واقعى تحريم ها بهره مند شده باشد.
در  معموالً  ايران  در  ملى  امنيت  شورايعالى  مصوبات   -1
اين  اصل  نه  مى شود.  طبقه بندى  ممکن  سطح  باالترين 
مصوبات، نه جزئيات آن و نه حتى شماره آن، در بسيارى 
كارگزاران  محرم ترين  حتى  نه  و  مردم  اطالع  به  نه  موارد 
از  ديگر  بسيارى  و  دولت  حال  اين  با  نمى رسد.  حاكميت 
مصوبات  با  شبانه روز،  ايران،  در  نظام  ديگر  بخش هاى 
كليدى ترين  در  و  مى كنند  زندگى  ملى  امنيت  شورايعالى 
و بغرنج ترين مسائل، اين مصوبات است كه گره هاى پيش 
شايد  مى برد.  پيش  به  را  كارها  و  مى كند  باز  را  نظام  پاى 
نه  اسالمى  جمهورى  نظام  تاريخ  طول  در  بار  اولين  براى 
يکى  درباره  ملى  امنيت  شورايعالى  مهم  مصوبه  يک  فقط 
فرمان  بلکه  مى شود،  علنى  كشور  مسائل  حساس ترين  از 
رهبر معظم انقالب اسالمى در صدر آن مصوبه نيز تمام و 
كه  است  اين  اكنون  سوال  مهم ترين  مى شود.  منتشر  كمال 
انتشار چنين متن مهمى را  انقالب اسالمى  چرا رهبر معظم 
ضرورى دانسته اند؟ قبل از هر چيز مهم ترين پيام اين اتفاق 
بى نظير  اسالمى  انقالب  از  پس  شايد  كه  ـ  تاريخى  و  مهم 
بسيار مهم است كه  اشتباه محاسباتى  ـ تصحيح يک  است 
نشانه هاى مهمى از شکل گيرى آن در سيستم تصميم سازى 
طرف  بود.  شده  آشکار  ايران  درباره  آمريکا  استراتژيک 
آمريکايى پس از برجام به سمت اين ديدگاه متمايل شده 
بود كه موفق شده تحت فشار اجتماعى محاسبات ايران را 
به  بدهد.  تغيير  ملى  امنيت  با  مرتبط  مهم  موضوع  يک  در 
اينگونه  برجام  از  بودند  مايل  آمريکايى ها  صريح تر،  تعبير 
در  ايران  اصلى  تصميم گيرندگان  كه  كنند  نتيجه گيرى 
و  انفعال  نوعى  و  شده اند  ضعيف  ملى  امنيت  حوزه هاى 
گسستگى حاكميتى در ايران رخ داده و لذا مى توان ايران 
را در حوزه هاى ديگر هم منفعل كرد. اولين و مهم ترين پيام 
اين اتفاق اين است كه رأس هرم تصميم سازى استراتژيک 
در ايران كاماًل قدرتمند، هوشمند و داراى ابتکار عمل است 
و هرگونه سوءتفاهمى در اين باره كه ايران ضعيف شده يا 
شيرازه كار از دست در رفته و راه براى تحميالت بيشتر باز 
شده، صرفاً يک اشتباه محاسباتى است كه اگر آمريکا آن 
را مبناى تصميمات خود قرار بدهد، با غافلگيرى هاى مهمى 

مواجه خواهد شد.
2- اين ابتکار عمل مهم، يکى از اصلى ترين زيرساخت هاى 
برنامه پسابرجام آمريکا در ايران را منهدم مى كند. آمريکا 
براى اينکه بتواند برجام را به زيرساخت براندازى در ايران 
انسجام  كه  است  آن  نيازمند  چيز  هر  از  بيش  سازد  بدل 

درونى ملت ايران بويژه پيوندهاى درونى نيروهاى انقالبى 
منازعات  سوءتفاهمات،  گرفتار  را  آنها  و  برده  ميان  از  را 
داخلى و درگيرى هاى درونى كند. اين مساله اخيراً به نحو 
آنچه  برجام  اثر  بر  كه  بود  شده  نگرانى  موجب  فزاينده اى 
حقيقتاً تخريب مى شود نه زيرساخت برنامه هسته اى ايران، 
سخت  هسته  عنوان  به  انقالبى  جريان  درونى  انسجام  بلکه 

مقاوم در مقابل توطئه هاى آتى آمريکاست. 
فرمان تاريخى رهبر معظم انقالب اسالمى بى شک مى تواند 
نيروهاى  همه  وحدت  براى  اجماعى  مبناى  يک  بايد  و 
انقالبى – كه اكثريت ملت ايران را در بر مى گيرد - و پايان 
بزرگ ترين  آنها  تداوم  كه  باشد  كشمکش هايى  به  دادن 
خدمت به راهبرد براندازانه آمريکا در دوران پس از توافق 

است.
ضوابط  مجموعه  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  فرمان   -3
و  كفايت  با  مى تواند  كه  مى كند  معين  را  استراتژيکى 
موفقيت برجام را از پازل آمريکا خارج كرده و به بخشى 
اين  كند.  بدل  اسالمى  ايران  مقاومتى  راهبردى-  برنامه  از 

بود  آن  انجام  به  موظف  مجلس  كه  است  مأموريتى  همان 
ولى به داليلى كه ديگر ضرورتى به بحث درباره آن نيست، 
نتوانست آن را محقق كند. پيش از مجلس، دولت هم وظيفه 
داشت تفسيرى قدرتمند از متن توافق ارائه كند كه آن هم به 
دليل دلبستگى فراوان برخى دوستان به متن توافق و تالش 

براى توجيه همه بخش هاى آن به هر قيمت، ميسر نشد. 
روشن  شروط  سلسله  يک  ايران  اسالمى  جمهورى  اكنون 
كه  دارد  دست  در  برجام  متن  از  قدرتمند  تفسير  يک  و 
تعهداتش  به  مقابل  و عمل طرف  برجام  موفق  اجراى  اوالً 
را تضمين مى كند، ثانياً حين اجرا، مجارى نفوذ تعبيه شده 
از  برجام  تبعات نقض  ثالثاً  را مسدود مى سازد و  برجام  در 
سوى هر يک از طرف هاى مقابل را شفاف مى كند. بدون 
اين فرمان تاريخى، اجراى برجام مى توانست خسارت هاى 
متعددى را به كشور وارد كند بى آنکه كشور از تنها موهبت 

بهره مند  تحريم ها  واقعى  كاهش  يعنى  آن  ادعايى 
توافق  حقيقى  مشروط سازى  بنابراين  باشد.  شده 
اسالمى  جمهورى  نظام  استراتژى  كه  هسته اى 
و  داده  رخ  كامل  طور  به  اكنون  اجراست،  حين 
اين شروط، آمريکا  با  باشد  ايران مى تواند مطمئن 
زيرساخت  به  بدل  را  برجام  بود  نخواهد  قادر 
يک  براى  را  آن  يا  كرده  ايران  از  انقالب زدايى 

الزم  هم  نکته  اين  به  )توجه  كند  تضعيف  فرجامين  حمله 
است كه فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمى در اين متن، 
به شروط مندرج در مصوبه شورايعالى امنيت ملى )كه علنى 
قانون مجلس اضافه  نشده( و همچنين شروط درج شده در 

شده نه اينکه جايگزين آنها شده باشد(.
اين  داللت هاى  مهم ترين  از  يکى  راهبردى،  حيث  از   -4
فراتر  مى خواهد  آمريکا  از  كه  است  اين  مهم  بسيار  اتفاق 
ايران  درباره  استراتژيک  تصميم  يک  هسته اى،  توافق  از 
به استراتژى  بگيرد و معين كند كه آيا همچنان مى خواهد 
براندازى  آن  نهايى  هدف  )كه  ايران  عليه  تحريم پايه خود 
است( عمل كند يا اينکه آماده يک چرخش راهبردى در 
موضع خود درباره ايران است. اين موضوعى فوق العاده مهم 
بوده كه برجام  اين  امروز  تا  است. فرض طرف آمريکايى 
تاكنون  از سال ۸۹  تغيير محاسباتى آن  ايجاد  نتيجه راهبرد 
آينده  در  آن  تقويت كننده  همچنين  و  آن  تاييد كننده  و 
خواهد بود. به تعبير دقيق تر، آمريکايى ها برجام را به مثابه 
اولين و البته يکى از مهم ترين فرآورده هاى استراتژى »فشار 
ابراز اطمينان  بيرون- سازش در درون« در نظر گرفته و  از 
دستاوردهاى  بزودى  استراتژى  اين  تداوم  كه  مى كردند 
و  ايران  راهبردى  مواجهه  حوزه هاى  ساير  در  نيز  ديگرى 
غرب توليد خواهد كرد. فرمان تاريخى رهبر معظم انقالب 
قرار  استراتژيک  انتخاب  يک  سر  بر  را  آمريکا  اسالمى، 
تا  آمريکا  استراتژى  فقط  نه  مى گويد  فرمان  اين  مى دهد. 
خواهان  آمريکا  اگر  بعد  به  اين  از  بلکه  نبوده  موفق  اينجا 
حفظ توافق است بايد خاتمه استراتژى تحريم  پايه خود را 
اعالم و از پيگيرى آن در همه حوزه ها صرف نظر كند و اال 
ايران هرنوع تحريم جديد را به عنوان نقض برجام در نظر 
خواهد گرفت و نه فقط در حوزه هاى ديگر وارد تعامل با 
آمريکا نخواهد شد بلکه به تعامل نصفه و نيمه شکل گرفته 
امر،  اين  در همين موضوع هسته اى هم خاتمه خواهد داد. 
فرمان  اين  صاحب  فوق العاده  استراتژيک  هوشمندى  از 
دشمن  رفتار  در  تاكتيکى  تغييرات  به  كه  مى كند  حکايت 
و وعده هاى فريبکارانه آن اعتماد نکرده و شرط تداوم اين 
مصالحه تاكتيکى را اتخاذ يک تصميم استراتژيک از سوى 

طرف مقابل اعالم مى كند.
رهبر  سوى  از  منتشر شده  فرمان  درباره  بعدى  مساله   -5

معظم انقالب اسالمى اين است كه بخش هاى مختلف اين 
فرمان به ما مى گويد نه 2 سال مذاكره هسته اى و نه توافق 
برآمده از آن، ارزيابى ايران را از ماهيت آمريکا تغيير نداده 
به  بلکه برعکس ايران را در اين ارزيابى كه آمريکا اساساً 
مذاكرات و توافق هسته اى نيز – همانند بسيارى موضوعات 
خود  عداوت  تشديد  براى  ابزارى  عنوان  به  صرفا  ديگر- 
اين  از  است.  كرده  جازم تر  مى كند  نگاه  ايران  ملت  با 
اولويت  و  برجام  راهبردى  نتيجه  فرمان،  اين  مطابق  منظر، 
نمى تواند  پسابرجام  دوران  در  ملى  امنيت  برنامه ريزى 
براساس مفهومى به نام تعامل با آمريکا يا به تعبير مندرج در 
رسيدن  براى  برجام تالش  بررسى  ويژه  گزارش كميسيون 
موارد  ساير  كيف  و  كم  درباره  دوجانبه«  »تعريف هاى  به 
اختالف با آمريکا باشد. معنى ديگر اين سخن آن است كه 
احياناً  يا  مى گويند  سخن  گونه اى  به  ايران  در  كسانى  اگر 
آدرس هايى به طرف غربى ارسال كرده اند كه از آن بوى 
بدل شدن برجام به مدلى براى نشست و برخاست بيشتر و 
بدانند كه  بايد  به مشام مى رسد، همگان  با آمريکا  عميق تر 
صرفاً  و  نيست  اسالمى  جمهورى  نظام  رسمى  موضع  اين 
توافق  اين  هم  ابتدا  از  كه  است  كسانى  سياسى  هوس هاى 
را سکويى براى پرش به سمت عادى سازى روابط با آمريکا 
حوزه  در  مردم  مشکالت  حل  براى  ابزارى  نه  مى دانستند 

مسائل اقتصادى و تحريم ها.
از  يکى  نيز  پسابرجام  دوران  انتظارات  به  شکل دهى   -6
به  است.  استراتژيک  فرمان  اين  ويژگى هاى  مهم ترين 
انحطاط كشاندن اولويت هاى اجتماعى در دوران پسابرجام 
انحرافى  موضوعات  روى  عمومى  افکار  كردن  متمركز  و 
يک  بعدى،  گام هاى  درباره  غلط  آدرس هاى  توليد  يا 
برنامه تدوين شده از سوى آمريکا و مذاكره شده با برخى 
اين فرمان، گزينه هاى پيش  ايران است.  طرف ها در داخل 
روى سناريونويسان براى دوران پسابرجام را به يک سناريو 
مقاومتى  اقتصاد  بر  تمركز  با  اقتصادى  رونق  ايجاد  يعنى 
تقليل مى دهد و به صراحت روشن مى كند كه هر سناريوى 
كردن  باز  براى  تالش  كردن  موكول  جمله  از  ديگرى 
گره هاى معيشتى مردم به تعامل و سازش بيشتر با آمريکا به 
معناى خدعه با ملتى است كه از برخى از مهم ترين حقوق 
مسير حل مشکالت  به  را  دولت  تا  نظر كرده  خود صرف 
خود و نه پيگيرى بازى هاى سياسى و رسانه اى هدايت كند.

سیاسی
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رهبر انقالب در دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما: 

هدف اصلی دشمن استحاله جمهوری اسالمی و تغییر باورهای مردم است

شش نکته حیاتی درباره یک ابتکار عمل مهم از سوی مقام معظم رهبری: 

تحلیلی در مورد نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره اجرای برجام

تاكيد  پاسداران،  سپاه  هوافضاى  نيروى  فرمانده 
بر  كرد:موشک ها در بردهاى مختلف در همه پايگاه ها 
روى پرتابگر )النچر( سوار، آماده پرتاب و دست ها بر 
روى ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم كل 
نيروى  فرمانده  زاده  حاجى  اميرعلى  سردار  هستيم.  قوا 
نخستين  براى  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضاى 
از  يکى  از  تصويربردارى  اجازه  ملى  رسانه  به  فقط  بار 

پايگاه هاى موشکى اين نيرو در دل كوه را داد.
وى اظهار داشت: موشک ها در بردهاى مختلف در همه 
پايگاه ها بر روى پرتابگر )النچر( سوار، آماده پرتاب و 
دست ها بر روى ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده 

معظم كل قوا هستيم.
فرمانده نيروى هوافضاى سپاه گفت: در مقابل جديد ترين 
و پيشرفته ترين نسل ماهواره ها و تجهيزات جاسوسى و 
تهاجمى دشمنان انقالب اسالمى، كوچک ترين نگرانى 
نداريم. سردار حاجى زاده با اشاره به طراحى و ساخت 
انواع موشک هاى دوربرد، ميان برد و كوتاه برد توسط 
سپاه  و  دفاع  وزارت  در  اسالمى  ايران  متخصصان 
از  نمونه اى  اين  انقالب اسالمى تصريح كرد:  پاسداران 
انبوه پايگاه هاى موشکى كشور مى باشد و از سال آينده 
نسل جديد و پيشرفته موشک هاى دوربرد سوخت مايع 

و جامد جايگزين توليدات فعلى خواهد شد.
وى گفت: آنها كه دل خوش به گزينه هاى روى ميز خود 
هستند، تنها نگاهى به گزينه هاى زير ميز سپاهيان اسالم 
بياندازند. فرمانده نيروى هوافضاى سپاه افزود: توانايى و 
اقتدار ما، مانند كوه يخى است كه بر آب شناور و تنها 

گوشه اى كوچک از آن روى آب عيان است.
سردار حاجى زاده تأكيد كرد: به ملت ايران قول مى دهم 
متوجه  مرزها  بيرون  از  ناامنى  و  تهديد  كه كوچکترين 
كشور نخواهد بود و مسئوالن بايد با قدرت تمام مقابل 

نفوذ دشمنان بايستند و هيچ سستى از خود نشان ندهند.
گوشه اى  كه  موشکى  اقتدار  و  عظمت  اين  گفت:  وى 
براى  الزم  شرط  ديد  چشم  به  جهان  امروز  را  آن  از 
اقتدار كشور است، اما شرط كافى آن وحدت، يکدلى، 
كه  است  مسئوالن  و  مردم  استکبارستيزى  و  ايستادگى 

مى تواند تضمين كننده ثبات و امنيت كشور باشد.
جمهورى  اينکه  بيان  با  سپاه  هوافضاى  نيروى  فرمانده 
كامل  ثبات  از  ناامن  كشورهاى  ميان  در  ايران  اسالمى 
روزى  شبانه  تالش  نتيجه  اين  گفت:  است  برخوردار 
همه نيروى مسلح از سپاه، بسيج، ارتش و نيروى انتظامى 
از  كارى  هيچ  دشمن  باشد  مطمئن  ايران  ملت  و  است 

پيش نمى برد.
وى تأكيد كرد: ايران آغاز كننده هيچ جنگى نيست اما 
از  موشکى  پايگاه هاى  سربزند،  بيگانه  از  اشتباهى  اگر 
براى  اين  و  مى كند  فوران  آتشفشان  مانند  زمين  اعماق 

دشمن خانمان سوز است.
فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
آينده اى  در  گسترده  رزمايش  برگزارى  از  پايان  در 

نزديک خبر داد.

حسينعلى حاجى با اشاره به حادثه دلخراش منا كه منجر 
به كشته شدن تعداد زيادى از هموطنان و مسلمانان شد، 
پيگيرى  خصوص  در  كشور  ديپلماسى  دستگاه  گفت: 

موضوع نقش خود را به درستى انجام نداد.
ملى  امنيت  اين موضوع در كميسيون  وى تصريح كرد: 
و  است  رسيدگى  دست  در  اسالمى  شوراى  مجلس  و 
وزير  كه  شده  مطرح  نيز  سئواالتى  و  تذكرات  همچنين 

امور خارجه بايد پاسخگو باشد.
حسينعلى حاجى دليگانى ادامه داد: همه هزينه هايى كه 
در سطح كشورهاى ديگر به واسطه وجود ديپلمات ها، 
اين  براى  انجام مى شود  سفارتخانه ها و كنسولگرى ها 
است كه در چنين مواقعى بتوانيم از ملت خود دفاع كنيم .

وى افزود: انتظار به حق ملت ايران در اين حادثه اين بود 
كه هم شخص رئيس جمهور سفر خود را در هر حالى 
كه بود لغو مى كرد و پيگير رسيدگى به موضوع مى شد 
و هم وزير امورخارجه نيز يک نقش فعالى از خود نشان 

مى داد.
كرد:  تصريح  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  عضو 
اقتدار و عزت ديپلماسى كشور را  وقتى كه دولت مدام 
مطرح مى كند آيا نبايد اين اقتدار يک جايى خودش را 
نشان دهد اگر بنا باشد كه در ضيافت هاى شام و جلسات 
تشريقاتى نشان دهد كه اهميتى ندارد. مهم اين است كه 
به  را  ديپلماسى وظايف خود  در چنين شرايطى دستگاه 

درستى انجام دهد.
وى با تاكيد بر اينکه ايران كشور قدرتمندى است كه در 
كرد:  خاطرنشان  دارد  گفتن  براى  حرف  ها  عرصه  همه 
كشور  ديپلماسى  دستگاه  هاى  خروجى  از  يکى  بايد 
نمايش عزت و اقتدار در زمانى كه كشور دچار مشکل 

شده باشد.

فرمانده هوافضای سپاه: 
 منتظر دستور فرمانده معظم

 کل قوا هستیم

 نماینده مردم شاهین شهرو میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی:

دستگاه دیپلماسی کشور در حادثه 
منا به وظیفه خود خوب عمل نکرد

بر رویدادهای سیاسی مروری 



دكتر  حضور  دنبال  به  سازان،  حماسه  خبرنگار  گزارش  به 
زرگرپور در شاهين شهر و شركت در مراسم افتتاح پروژه 
هاى شهردارى، حسينعلى حاجى ضمن يادآورى اين نکته 
افتتاحيه ها وجود  پروژه ى دولتى دراين  متاسفانه هيچ  كه 
ندارد با ذكر برخى ازمطالبات مردم، خواستار توجه جدى 
مديران كل استان به شهرستان شاهين شهر و ميمه و حل آنها 
شده،  مطرح  موضوع  تاييد  با  اصفهان  محترم  استاندار  شد. 
حضور  با  اى  جلسه  در  فرصت  اولين  در  داد  مساعد  قول 
مديران كل دستگاه هاى اجرايى استان مسائل و مشکالت 
آنها تصميم  براى  و  داده  قرار  بررسى  را مورد  مطرح شده 
دسته  مطالبات  اين  از  برخى  اساس  همين  بر  كند.  گيرى 
بندى و درا ختيار مديران كل قرار گرفت تا در جلسه روز 
چهارشنبه ۹4/7/2۹ مورد بررسى قرار گيرد. جلسه به رياست 
شريف  مردم  نماينده  حضور  با  و  پور  زرگر  دكتر  آقاى 
مجلس  در  برخوار  و  ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان 
امام  ميمه،  و  شهر  شاهين  محترم  فرماندار  اسالمى،  شوراى 
جمعه شاهين شهر و مديران استانى: راه و شهرسازى، آبفا، 
جهاد كشاورزى، آب منطقه اى، صنعت، معدن و تجارت، 
تجهيز و نوسازى مدارس، ورزش و جوانان و محيط زيست 
آغاز شد. استاندار محترم ضمن قرائت 16 مورد از مطالب 
دسته بندى شده توسط آقاى حاجى )بخاطر كمبود وقت( از 
مديران كل خواست توضيحات الزم را ارائه نمايند و پس از 
اخذ نظر آقاى حاجى و فرماندار نسبت به آنها تصميم گيرى 
شده  گيرى  تصميم  موارد  و  شده  بندى  دسته  موارد  نمود. 

بشرح زير است:                حوزه مسائل کالن : 
1- اصالح شاخص هاى اعتبارات استانى

آقاى  درحضور  محترم  استاندار  توسط  جلسه  2-تشکيل 
نوبخت جهت اخذ ماده215 قطار شهرى ،ورزشگاه بزرگ 

شاهين شهر وتکميل فاضالب دوشهرستان و..
منتفى شدن هميشگى احداث آرامستان شمال اصفهان   -3

در شاهين شهر
4-ارتقاء بخش ميمه

5- جداشدن اعتبارات جاده هاى ترانزيت از شهرستان
حوزه اشتغال و صنعت

واحدهاى  گردش  در  سرمايه  و  نقدينگى  مشکل  6-رفع 
صنعتى و توليدى

7-اجرايى شدن مصوبه دولت در خصوص ساماندهى اتوبان 
معلم

در  گذاران  سرمايه  به  زمين  واگذارى  شروع  در  ۸-تسريع 
ناحيه صنعتى گلستان

۹-جانمايى براى واحدهاى توليد آجر
10-صدور مجوز زيست محيطى براى واحد توليد خودرو

11-الزام واحدهاى بزرگ صنعتى به اشتغال بومى
12-راه اندازى مجتمع فرآورى سنگ اليبيد

تعاونى  شركت  با  اجرايى  هاى  دستگاه  13-همکارى 
قيركش داران براى ايجاد نمايشگاه سنگ

14-فعال سازى ناحيه صنعتى زركان)حسن رباط(
حوزه کشاورزی

15-تخصيص هميشگى آب كشاورزى به كانال برخوار
هاى  ديگر)حوزه  هاى  حوضه  از  آب  انتقال  16-پيگيرى 

آبخيز(
برروى  هوشمند  كنتور  نصب  از  ناشى  مشکالت  17-رفع 

هزينه  كشاوزى)دريافت  هاى  چاه 
به  وضرر  آبدهى  تقليل  كنتور، 

زارعين و...(
فروخته  پساب  قرارداد  1۸-لغو 
پااليشگاه  به  ناچيز  قيمت  با  شده 

و نيروگاه
استخر  تکميل  اعتبار  1۹-تامين 

تنظيم آب كشاورزى ميمه
20-تامين اعتبار تکميل طرح هاى 
يکپارچه سازى اراضى كشاورزى 

وزوان
حوزه آب وفاضالب

21-تکميل فاضالب شهرهاى گز، گرگاب، ميمه و وزوان
22-ضرورت بازسازى فورى شبکه فرسوده فاضالب شاهين 

شهر
23-اتمام طرح آبرسانى خط 600 به گز

صنعتى  ،شهرک  خورت  مورچه  روستاى  به  24-آبرسانى 
مورچه خورت، شهرک صنعتى شمال وساير واحدهاى قرار 

گرفته دراين مسير
حوزه راه و شهرسازی

احداث  )لزوم  مهر  مسکن  مشکالت  مابقى  25-حل 
واحدهاى تجارى و...(

تعاونى مسکن  متقاضيان زمين  تکليف  تعيين  26-ضرورت 
كاركنان دولت

27-حل مشکل ماليات مسکن مهر گرگاب
ها  تعاونى  توسط  اراضى  تفکيک  نحوه  به  2۸-رسيدگى 

وجلوگيرى ازمتضرر شدن مردم بخاطر عدم لحاظ خدمات 
)آب ،برق فاضالب،گازو...( توسط اين شركت ها

2۹-تحويل گرفتن جاده هاى سين به گز وسين به گرگاب 
و موته به اليبيد از سوى راه وشهرسازى

30-تکميل دوبانده شدن جاده علويجه به پليس راه
سایر موارد

31-احداث ساختمان ستاد نيروى انتظامى
32-رسيدگى به وضعيت فضاهاى آموزشى )احداث واحد 
جديد باتوجه نرخ رشد 5/6 و بازسازى واحدهاى فرسوده(

ايجاد   ، بهداشتى  مراكز  ساختمان  نوسازى  33-ضرورت 
مراكز جديد واحداث ساختمان شبکه

34-ايجاد خانه اميد براى بازنشستگان تامين اجتماعى
35-حل مشکل آرد واحدهاى نانوايى

كه در خصوص موارد 1۸-17-16-15-13-12-11-2-1-
21-22-23-24-25-26-27-2۸-2۹-30-31 تصميم الزم 
اتخاذ و از سوى استاندار محترم اصفهان به دستگاه ها جهت 

اجرا ابالغ گرديد.

در   ۹4/7/23 پنجشنبه  روز  ظهر  از  بعد  حاجى  حسينعلى 
محترم  وزير  حضور  در  و  اصفهان  استان  ادارى  شوراى 
كشور از طرف نمايندگان استان در مجلس شوراى اسالمى 
به ايراد سخن پرداخت. وى ضمن عرض خير مقدم به دكتر 
رحمانى فضلى، با اشاره به سخنان استاندار اصفهان مبنى بر 
استان  ادارى  برگزارى جلسات شوراى  براى  مکان  مشکل 
نيست كه سالنى  زيبنده  اصفهان،  مثل  استانى   براى  گفت: 
اهميت  بدليل  است  الزم  فلذا  باشد  نداشته  جلساتش  براى 
به  جلسات،  مخصوص  سالن  يک  ساخت  ضمن  موضوع، 
صورت مرتب، بموقع و در حد واندازه اين استان، جلسات 
استان  نمايندگان  مجمع  عضو  شود.  برگزار  ادارى  شوراى 
به سيل تيرماه ۹4 در استان و دو شهرستان شاهين  اصفهان 
متأسفانه  داشت:  واظهار  كرد  اشاره  برخوار  و  ميمه  و  شهر 

مزارع كشاورزى  بافت هاى مسکونى،  به  زيادى  خسارات 
و ساير اماكن خدماتى و تجارى وارد شد و الزم است در 
به  خسارت  پرداخت  براى  مجدانه  پيگيرى  دولت  هيأت 
و  خانه  كه  هستند  افرادى  كه  چرا  انجام شود  زدگان  سيل 
كاشانه شان خراب شده و اكنون پس از چندين ماه بدون 
اند. وى  سرپناه و در آستانه فصل سرما دچار مشکل شده 
مشکل اتباع بيگانه را يکى ديگر از معضالت فصلى استان 
اخالقى،  فرهنگى،  مخرب  اثرات  كرد:  تصريح  و  برشمرد 
غير  غير مجاز در حد  بيگانه  دينى حضوراتباع  و  اجتماعى 
عاجلى  فکر  كشور  وزارت  است  الزم  و  است  قبول  قابل 
گروه  كار  در  مقننه  قوه  نماينده  بکند.  موضوع  اين  براى 
اشتغال استان، قاچاق كاال را از عوامل بسيار موثر در تعطيلى 
تاكيد كرد:  و  دانست  توليدى، صنعتى و صنفى  واحدهاى 

نکنيد  ورود  و جديت  تدبير  با  زمينه  اين  در  جنابعالى  اگر 
به  جوان  هزاران  و  بسته  هم  تعطيل  نيمه  واحدهاى  مابقى 
لشگر بيکاران اضافه خواهد شد. حسينعلى حاجى به تالش 
هايش براى كاهش سهم ماليات استان در كميسيون بودجه، 
متأسفانه  افزود:  و  كرد  اشاره  مجلس  علنى  و صحن  تلفيق 
در  و  نيست  اصفهان  استان  به  نسبت  مثبتى  ديد  كشور  در 
ميليارد  هزار  سه  از  استان  ماليات  دولت،  پيشنهادى  اليحه 
نظر  در  افزايش  تومان  هزارميليارد  چهار  به  قبلى  تومان 
گرفته شده بودكه با تالش بسيار زيادى 500 ميليارد تومان 
آن را كاهش داديم اما همچنان واحدهاى صنعتى، توليدى 
اين  در  واحدهايشان  از  ماليات  دريافت  روند  از  صنفى  و 
شرايط اقتصادى گله مندند. نماينده مردم شريف شهرستان 
هاى شاهين شهر و ميمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى 

در بخش پايانى سخنان خود، موضوع آب را حياتى ترين 
نشان ساخت:  توصيف كرد  و خاطر  اصفهان  استان  مساله 
از جنبه مديريت بحران ، وجود يک تصفيه خانه آب براى 
جمعيت پنج ميليون نفرى كار درستى نيست فلذا الزم است 
براى  مشکل  ايجاد  و  آب  قطعى  از  جلوگيرى  جهت  در 
اجرايى  اصفهان  براى  ايجاد تصفيه خانه جديد  مردم طرح 
شود همچنين در بحث آب كشاورزى و احياى زاينده رود 
بايستى مديريت حوزه، بصورت واحد بوده و استان همجوار 

از برداشت آب بصورت غير قانونى پرهيز كند.

ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان  شريف  مردم  نماينده 
بسيجيان  جمع  در  اسالمى  شوراى  مجلس  در  برخوار  و 
برخوار )شركت كنندگان در رزمايش( حضور  شهرستان 

يافت.
به  اشاره  ضمن  وى  سازان  حماسه  خبرنگار  گزارش  به 
اختالفاتى  جهت  به  گفت:  جهانى،  استکبار  هاى  توطئه 
در  است،  سعودى  عربستان  حاكمه  هيئت  داخل  در  كه 
اين است كه  نشانه  ها همه  اين  بوجود آوردند.  فاجعه  منا 
استکبار تصميم دارد در منطقه توطئه هايش را ادامه دهد 
تنها  ميان  اين  اما در  باز گردد  به منطقه  و نگذارد آرامش 
طبيعتاً  و  است  اسالمى  ايران  دارد  وجود  كه  امنى  جزيره 

كشورهاى مسلمان و كسانى كه دل در گرو اين 
انتظار دارند كه  اند از ما  انقالب درمنطقه نهاده 
براى آنها هم جزيره امن فراهم كنيم. اگر ايران 
در منطقه، جزيره امن است يکى از علل مهم آن 

وجود شما بسيجيان است.
گونه  اين  برگزارى  موضوع  به  حاجى  آقاى 
رزمايش ها  پرداخت و خاطر نشان كرد: شايد 
نباشد،  مهم  خيلى  مساله  اين  براى خودتان  شما 
اما تحليلگرانى كه از باال به مسائل ايران نگاه مى 
كنند اين گونه رزمايش ها، اين گونه تجمعات 
و اين تفکر بسيجى كه به قول حضرت امام)ره( 
طمع  چشم  شود  انداز  طنين  كشورى  در  اگر 

دشمنان از آن دور خواهد ماند، براى آنها بسيار مهم وحائز 
اگر  بسيجى گفت:  به جوانان  ايشان خطاب  اهميت است. 
اصوالً  داشتيم  را  آمادگى  اين  ما   5۹ شهريور   31 همان 
افتخارم  بنده  افزود:  وى  آمد.  نمى  بوجود  ما  عليه  جنگى 
بسيج  اما  بودم.  بسيجيان  از  يکى  زمان  آن  كه  است  اين 
هنوز  بود  نگرفته  شکل  هنوز  شايد  و  بايد  كه  طور  آن 
انسجام الزم  و  بودند  نديده  را  هاى الزم  جوانان آموزش 
هنوز  ما وضعيت خاصى داشت و سپاه  ارتش  نداشتند.  را 
درست نشده بود. در آن شرايط دشمن به ما حمله كرد كه 
اگر نبود همين آمادگى هايى كه االن داريم اين آمادگى 
داشته،  وجود  االن  تا  مقدس  دفاع  پايان  از  بعد  كه  هايى 
از  برادر شما كه كمى  به عنوان  به عنوان خدمتگذار شما 
مى  به جرأت  دارم،  اطالع  مسائل كشور  و  مسائل جهانى 
از  تر  بزرگ  چندين جنگ  تاكنون  كه  كنم  توانم عرض 
مردم  نماينده  بود.  آمده  بوجود  ايران  عليه  بعثيان  جنگ 
در  برخوار  و  ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان  شريف 

داد:  ادامه  منا  فاجعه  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
حکام عربستان آن جنايت را انجام دادند، جان چندين هزار 
به دادشان  انداختند و  نفر را گرفتند، حجاج را در مهلکه 
برخى  براساس   حتى  و  ندادند  آنها  به  هم  آب  نرسيدند. 
اخبار، نظاميانشان نه تنها كمک نمى كنند بلکه با پوتين پا 
بر گلوى مسلمان مى گذارند كه از تشنگى جان دهند. اينها 
اين قدر رذل، نامسلمان و پَست هستند. اما ديگر كشورها 
چه كردند علماى جهان اسالم غير جهان شيعه چه كردند 
البته تعدادى در كشور هاى منطقه اعالم موضع كردند اما 
مى دانيد عربستان با پول هايى كه در منطقه پخش كرد و 
به خاطر توجيه اش در كشتارى كه در يمن انجام مى داد 

مرتب پول مى داد، مرتب دعوت به حج مى كرد دعوت 
به عمره مى كرد، اينها باعث شد كه االن سکوت در جهان 
مقام معظم رهبرى  فرمايشات  به  اشاره  با  حاكم شود. وى 
بلند  افتخار كنيد كه يک فرياد در دنيا  در نوشهر، گفت: 
شد و آن هم فرمايشات مقام معظم رهبرى و فرمانده معظم 
كل قوا بود كه در نوشهر بيان شد و برويد از حجاج بپرسيد 
از زمانى كه اين سخنرانى انجام شد چه تغييرى در كشور 
آمد.  بوجود  آنها  مأمورين  رفتار  در  آمد  بوجود  عربستان 
ايران  از  غير  شما كسى  از  غير  عزيزان، كسى  هر حال  به 
بر  و  ندارد  منطقه وجود  مظلومين  به  براى كمک  اسالمى 

اين اساس بايد آمادگيهايمان را حفظ كنيم. 
آقاى حاجى در پايان اظهار اميدوارى كرد؛ روز به روز اين 
حركت تقويت شود كه با تقويت اين نيروى اليزال الهى، 
كشور مى تواند به اهداف خودش برسد و انقالب اسالمى 
حکومت  يعنى  خودش  هدف  به  و  يافته  ادامه  تواند  مى 
جهانى حضرت ولى عصر )عج( انشااهلل دسترسى پيدا كند.

ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان  شريف  مردم  نماينده 
روز چهارشنبه  اسالمى ظهر  در مجلس شوراى  برخوار  و 
ميمه  و  شهر  شاهين  ادارى  شوراى  جلسه  در   ۹4/7/2۹
شركت كرد. به گزارش خبرنگار حماسه سازان، حسينعلى 
حضرت  سوگوارى  ايام  تسليت  عرض  از  پس  حاجى 
رفع  در  كه  مديرانى  از  تقدير  و  الحسين)ع(  اباعبداهلل 
شبانه  تالش  آنها  كار  از  گشايى  گره  و  مردم  مشکالت 
روزى دارند تصريح كرد: بسيارى از مراجعين به دستگاهها 
شوند  مى  راضى  منطقى  برخورد  و  خوش  روى  همين  از 
منش  و  روش  بنابراين  نشود،  حل  كارشان  اگر  حتى 
مديران  وى  كنيم.  تمرين  بايد  را  گشاده  روى  با  برخورد 
دستگاههاى اجرايى را به پيگيرى مصوبات سفر بهمن ماه 
سال ۹3 رئيس محترم جمهور به استان اصفهان توصيه كرد 
و اظهار داشت: باالخره يک تصميم هايى براى شهرستان 
گرفته شده و الزم است شما خودتان از ادارات كل پيگير 
اجرايى شدن آن مصوبات باشيد و اگر توقع داريد بگويند 
تشريف بياوريد دريافت كنيد انتظار اشتباهى داريد. نماينده 
را  بيکارى  معضل  استان،  اشتغال  گروه  كار  در  مقننه  قوه 
يکى از چالش هاى بزرگ كشور و به تبع آن شاهين شهر 
اينجانب  مردمى  در مالقات هاى  افزود:  و  دانست  ميمه  و 
خانواده  زندگى  گذران  براى  حاضرند  كه  هستند  كسانى 
معرفى  جايى  هر  به  تحصيلى  مدرک  به  توجه  بدون  شان 
شوند و اين حرف حقى است كه انتظار داشتن شغل را از 
بيمه  و مشکالت  توليد  موانع  از طرفى  اما  كنند.  مطالبه  ما 
روز  هر  تا  شده  باعث  صنعتگران  پاى  پيش  در  دارايى  و 
شاهد اخراج كارگران باشيم بعنوان مثال يکى از واحدهاى 
صنعتى از ابتداى امسال تاكنون 1500 نفر را از كار اخراج 
رفع  براى  گرفته  صورت  هاى  تالش  به  وى  است.  كرده 
دو  گذشته  هفته  همين  گفت:  و  كرد  اشاره  توليد  موانع 

واحد صنعتى بزرگ را برايشان در تهران و در وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت جلسه گذاشتيم و مسائل شان را 
دارد  جهت  همين  در  هم  دولت  باالخره  كرديم  دنبال 
وقت  هم چند  زاده  نعمت  آقاى  معاون  كند  مى  تالش 
پيش آمد همين جا و بيشتر واحدهايى كه مشکل داشتند  
با رئيس  را مطرح كردند  ايشان مسائل شان  با  رودررو 
سازمان مالياتى كشور هم صحبت كرديم كه يک مقدار 
فشار را از روى واحدهاى توليدى و صنعتى بردارند و 
اميد داريم با همت دولت چرخه توليد مجدداً فعال شود.

به  پساب  فروش  سخنانش،  از  ديگرى  بخش  در  ايشان 
منافع ملى  پااليشگاه را مغاير  نيروگاه و  به  ناچيز  قيمت 
واظهار  كرد  توصيف  المال  بيت  حقوق  تضييع  ومصداق 
داشت: بيش از 400 ليتر پساب تصفيه خانه شاهين شهر به 
خصوصى  كه  واحد  دو  اين  به  واقعى  قيمت   1/30 قيمت 
هم هستند و بيشتر اشتغال شان هم از ديگر شهرستانهاست 
فروخته شده و با شکايت بنده بعنوان مدافع حقوق مردم به 
ديوان محاسبات ، ۸ ايراد حقوقى به قرارداد منعقده گرفته 
شده است. حاجى ادامه داد: اگر اين پساب قرار است براى 
فضاى سبز اين دو واحد صنعتى استفاده شود با وجوديکه 
منابع آبى ديگرى هم در اختيار دارند پس چرا آب منطقه 
اى هر ليتر پسابى را كه به اين دو واحد 33 ميليون تومان 
شهرى  سبز  فضاى  براى  كه  شهرداريها  به  كرده  واگذار 
ميليون  دويست  و  ميليارد  يک  ليترى  اند  داده  درخواست 
شهرها  داخل  سبز  فضاى  آيا  است؟  داده  قيمت  تومان 
اهميتى كمتر از آن فضاى سبز صنعتى دارد؟ نماينده مردم 
در  برخوار  و  ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان  شريف 
روستاى  در  مردمى  اعتراضات  به  اسالمى  مجلس شوراى 
خسرو آباد بخش ميمه نسبت به تصرفات غير قانونى ارتش 
ارتش  تير  ميدان  اينجا  بوده  قرار  و گفت:  زد  هم گريزى 
باشد و اهالى براى چراى احشام با هماهنگى مسئولين امر 
دهها  كه  هستيم  شاهد  امروز  اما  باشند  داشته  ورود  اجازه 
هکتار اراضى منابع طبيعى توسط ارتش بدون هيچ مدركى 
انجام  و  مجاز  غير  بر حفر چاههاى  و عالوه  تصرف شده 
تأثير  ها  قنات  و  زمينى  زير  منابع  روى  بر  كه  كشاورزى 
گذاشته، اجازه ورود احشام اهالى به منطقه داده نمى شود 
با مدير كل منابع طبيعى استان صحبت كرديم مى گويند 
پيدا كنيم.  توانيم ورود  نمى  ولى  ايم  پرونده سازى كرده 
اين چه منطقى است خب چرا به تجاوزات به حقوق مردم 

توجهى نداريد؟
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در جلسه آقای حاجی با استاندار اصفهان:

تصمیم گیری در مورد مشکالت شهرستان شاهین شهر و میمه

حاجی در شورای اداری استان اصفهان:

جلسات شورای اداری استان باید مرتب، بموقع و در اندازه خودش برگزار شود

حسینعلی حاجی در جمع بسیجیان برخوار : 

 استکبار تصمیم دارد در منطقه توطئه هایش را ادامه دهد
 و نگذارد آرامش به منطقه باز گردد

حاجی در شورای اداری شاهین شهر و میمه: 

تأمین پساب برای آبیاری فضای سبز شهرها مهم تر از 
فضای سبز صنایع است

نفت  وزير  زنگنه،  بيژن  مهندس  با  حاجى  حسينعلى 
ديدار و در خصوص مسائل كشورى و حوزه انتخابيه 

مرتبط با وزارتخانه متبوع وى به گفتگو پرداخت.
در اين ديدار آقاى حاجى ضمن تقدير وتشکر از وزير 
محترم نفت در خصوص پيگيرى امور ارجاع شده قبلى 
وزارت  كلينيک  پلى  و  بيمارستان  پروژه  انجام  نيز  و 
جهت  را  خود  هاى  درخواست  شهر  شاهين  در  نفت 

صدور دستور و موافقت وزير نفت با وى مطرح كرد.
ديدار  اين  در  حاجى  حسينعلى  هاى  درخواست  اهم 

شامل موارد زير است:
1-تأمين نيروى انسانى مورد نياز جهت راه اندازى پلى 
از  شهر  شاهين  در  نفت  وزارت  بيمارستان  و  كلينيک 
ميان جوانان شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه و برخوار

پايگاه  به  رسانى  گاز  جهت  نياز  اعتبارمورد  2-تأمين 
هالل احمر، راهدارخانه و پليس راه گردنه قرقچى 

سوخت  داران  جايگاه  مشکل  رفع  و  3-رسيدگى 
سراسر كشور 

وزارت  ازمعاونين  يکى  سرپرستى  به  هيئتى  4-اعزام 
نفت به شهرستان جهت بررسى و تصميم گيرى جهت 
ايجاد واحد هاى صنعتى مرتبط با صنعت نفت در منطقه

5-رسيدگى به مشکالت مطرح شده  و موارد ارجاعى 
از سوى اقشار مختلف مردم به نماينده

ضمن  نيز  نفت  محترم  وزير  زنگنه  مهندس  آقاى 
استماع  ضمن  همراهان  و  حاجى  آقاى  به  خيرمقدم 
شاهين  هاى  شهرستان  شريف  مردم  نماينده  سخنان 
در  اسالمى  شوراى  درمجلس  برخوار  و  ميمه  و  شهر 
به  را  مقتضى  دستورات  شده  مطرح  موارد  خصوص 
و  رسيدگى  جهت  نفت  وزارت  مختلف  هاى  بخش 

انجام اقدامات مناسب صادر كرد.

و  شهر  شاهين  هاى  شهرستان  شريف  مردم  نماينده 
ميمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى در سازمان 
حضور  كشور  وزارت  هاى  دهيارى  و  ها  شهردارى 
يافت و با آقاى مهندس خندان دل رييس اين سازمان 

ديدار و گفتگو كرد.
آقاى حاجى ضمن تشکر و قدردانى از زحمات آقاى 
هاى  نياز  به  ايشان  توجه  خواستار  دل  خندان  مهندس 
شاهين  شهرستان  دو  هر  هاى  دهيارى  و  ها  شهردارى 
تامين  زير شد:  موارد  قالب  در  برخوار  و  ميمه  و  شهر 
آباد،  دولت  شهر  معابر  آسفالت  جهت  نياز  مورد  قير 
لودر  دستگاه  يک  و  كاميون  دستگاه  يک  تامين 
خودرو  دستگاه  يک  تامين  سين،  شهردارى  جهت 
نيمه سنگين مکانيزه زباله جهت بخش مركزى شاهين 
و  دهلر  براى روستاهاى  مشترک  دهيارى  ايجاد  شهر، 
بيدشک بخش مركزى شاهين شهر، مساعدت مالى به 
شهردارى حبيب آباد، تامين مبلغ هشتاد ميليون تومان 
بوس  مينى  و  اتوبوس  تامين  وزوان،  شهردارى  جهت 
سازمان  نام  تغيير  برخوار،  اتوبوسرانى  ناوگان  جهت 

رفاهى و تفريحى شهردارى شاهين شهراست.
وزارت  هاى  دهيارى  و  ها  شهردارى  سازمان  رييس 
كشور نيز ضمن خوش آمد گويى به آقاى حاجى در 

خصوص همه موارد دستورات الزم را صادر كرد.

قدردانى  و  تشکر  ضمن  ديدار  اين  در  حاجى   آقاى 
سال  دو  حدود  به  اشاره  با  ديناروند  دكتر  زحمات  از 
مراجعه خانواده هاى بيماران فنيل كتونورى ) پى كى 
يو( به دليل عدم توانايى در تأمين مواد غذايى بيماران 
مکررى  مراجعات  گذشته  سال  دو  در  گفت:  خود، 
نياز به  بيماران كه  اين  در خصوص رفع مشکل تغذيه 
غذاهاى مخصوص و رژيمى با هزينه باال دارند و عدم 
توانايى خانواده ها در تامين اين نياز، به دفتر اينجانب 
از  مبلغى  اختصاص  به  توجه  با  است.  گرفته  صورت 
سوى وزارت بهداشت براى اين منظور، پيشنهاد رديف 
مناسب در بودجه سال آينده  مى تواند براى رفع اين 
مشکل موثر باشد كه البته پيگيرى الزم از سوى مجلس 
انجمن  نماينده  ديدار  دراين  پذيرد.  مى  صورت  نيز 
نيز در خصوص وضعيت خاص  يو(  )پى كى  بيماران 
افراد  مبتال به اين نوع بيمارى و نيازها و مشکالت آنها 
توضيحاتى را ارائه نمود. آقاى دكتر ديناروند با تشکر 
و قدردانى از توجه و پيگيرى آقاى حاجى ضمن اشاره 
به يارانه اندک پرداخت شده به اين بيماران گفت: بنده 
به مشکالت اين قشر كه در كشور حدو د 5 هزار نفررا 
در بر مى گيرد، واقف هستم ولى جهت تامين سهميه ى 

رژيم غذايى آنها با مشکل اعتبار مواجه هستيم.
در  حاجى  آقاى  كه  شد  قرار  جلسه  اين  پايان  در 
بهداشت،  وزير  با  شده  مطرح  مشکالت  خصوص 
درمان و آموزش پزشکى و معاون برنامه ريزى رئيس 
پاسخ  نيز در  بهداشت  نمايد و وزارت  جمهور مکاتبه 

پيشنهاد خود را جهت تامين اعتبار ، ارائه نمايد.

دیدار آقای حاجی با  
 مهندس زنگنه 

وزیر محترم نفت 

دیدار آقای حاجی با رئیس 
 سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های وزارت کشور

 دیدار آقای حاجی با معاون غذا 
 و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی  



دكتر رسول زرگرپور در ديدار مديرعامل بانک صادرات 
ايران، اظهار داشت: اصفهان استانى بزرگ و برخوردار در 
بخش هاى صنعت، كشاورزى، گردشگرى و ... است و به 
نسبت اين ظرفيت ها با مشکالت زيادى كه بيشتر جنبه ملى 

نيز دارند، مواجه است.
مديريت  دغدغه هاى  بيشتر  اينکه  بيان  با  اصفهان  استاندار 
استان در اين بخش به مسائل و مشکالت اقتصادى مربوط 
 ۹ از  بيش  بودن  دارا  با  اصفهان  داشت:  اظهار  مى شود، 
هواپيماسازى  فوالد،  بزرگ  صنايع  توليدى،  واحد  هزار 
و  است  كشور  استان  صنعتى ترين   ... و  هسته اى  انرژى  و 

نفر  يک ميليون  نزديک 
بيمه  پوشش  تحت  نيز 
كه  هستند  اجتماعى  تأمين 
را  آن ها  از  نفر  هزار   700
كارگران تشکيل مى دهند.

آخرين  افزود:  زرگرپور 
از وضعيت صنعت  برآورد 
بيش  كه  است  اين  استان 
واحدهاى  از  از 10 درصد 
كامل  ركود  در  توليدى 

هستند و 50 درصد نيز با 30 تا 40 درصد از ظرفيت خود 
فعاليت مى كنند و مابقى به طور كامل فعال هستند.

وى با اشاره به مشکالت واحدهاى توليدى استان گفت: به 
دليل واردات بدون تعرفه در كشور بسيارى از واحدها با 
مشکل عدم فروش محصوالت توليدى خود مواجه هستند.

ميليارد  هزار   36 به  نزديک  كرد:  اضافه  زرگرپور  رسول 
ريال بدهى معوق واحدهاى توليدى به سيستم بانکى استان 
است كه ميانگين اين آمار در كل كشور نزديک به 7-6 
رسيده  به 10 درصد  اصفهان  استان  در  ولى  است  درصد 

است. استاندار اصفهان به تشکيل كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليدى با دستور رئيس جمهور اشاره كرد و افزود: 
برخى از واحدهاى توليدى با مشکل چک هاى برگشتى و 
بانک ها در  بانکى مواجه هستند كه الزم است  مشکالت 

اين زمينه مساعدت بيشترى داشته باشند.
با بيان اينکه خوشبختانه بانک صادرت در اين زمينه  وى 
سعى مى كند كه عليرغم همه مشکالت همواره با مديريت 
استان همکارى داشته باشد، اظهار داشت: مديريت استان 
بيشترى  به كمک  توليدى  براى حل مشکالت واحدهاى 
كه  است  شده  درخواست  جمهور  رئيس  از  و  دارد  نياز 
به  را  استان ها  از  برخى 
توجه  مورد  ويژه  صورت 

قرار دهند.
صادرات  بانک  عامل  مدير 
با  ديدار  اين  در  نيز  ايران 
اشاره به اينکه بيشتر مشکالت 
دليل  به  توليدى  واحدهاى 
محصوالت  فروش  عدم 
بانک  گفت:  است،  آن ها 
با  كه  دارد  نظر  در  صادرات 
ارائه تسهيالت به خريداران به حل اين مشکل و افزايش 

اشتغال در كشور كمک كند.
بانک  در  توليد  از  حمايت  طرح  اجراى  به  لـله گانى 
خريداران  به  تسهيالت  اعطاى  طريق  از  صادرات 
اين  گفت:  و  كرد  اشاره  توليدى  واحدهاى  محصوالت 
طرح به منظور افزايش قدرت خريد از واحدهاى توليدى 
واحدهاى  محصوالت  خريداران  منظور  اين  به  و  است 
تسهيالت  صادرات  بانک  از  مى توانند  داخلى  توليدى 

دريافت كنند.

در پى سوال نماينده مردم شريف شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه و برخوار 
در مجلس شوراى اسالمى از وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
در خصوص علت جمع آورى پايگاه انتقال خون شاهين شهر )شهيد سرخوش(، 
مجلس  بهداشت  كميسيون  در  حضور  ضمن  هاشمى  زاده  قاضى  دكتر  آقاى 

نسبت به حل موضوع اطمينان داد.
به گزارش خبرنگار حماسه سازان، حسينعلى حاجى با انتقاد از بى توجهى رئيس 
به اهداى داوطلبانه خون توسط مردم اشاره كرد و  انتقال خون استان،  سازمان 
افزود: تنها پايگاه انتقال خون منطقه ما در مركز شهيد سرخوش شاهين شهر، در 
باعث  اين موضوع  نامعلومى جمع آورى مى شود كه  به داليل  بنا  سال 13۸۸ 
موجب  داوطلبانه،  عمل  اين  آنجائيکه  از  و  بوده  اهداكنندگان خون  نارضايتى 
نجات جان انسانهاى ديگر مى شود الزم است جهت سهولت كار و دسترسى 

آسان اهدا كنندگان، اين پايگاه هر چه سريعتر مجدداً فعال شود.
مثبت  نگاه  با  داد: جنابعالى  ادامه  بهداشت  به وزير  زمينه خطاب  وى در همين 
دستور راه اندازى مجدد صادر كرديد و پس از ماهها پيگيرى اين مركز در مدت 
كوتاهى فعال شد ولى پس از مدتى براى بار دوم تعطيل گرديد كه اين موضوع 

باعث ناراحتى و نارضايتى مردم منطقه گرديد.
دكتر قاضى زاده هاشمى ضمن تأكيد بر رفع دغدغه اهداكنندگان خون، معاون 
وزير و رئيس سازمان انتقال خون  ايران را موظف كرد با هماهنگى آقاى حاجى 

به منطقه سفر كرده و مشکل را حل كند.
برهمين اساس و طبق قرار قبلى دكتر پور فتح اهلل، معاون وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى و رئيس سازمان انتقال خون ايران، روز پنجشنبه ۹4/7/۹ در 

شاهين شهر حضور يافت و به مسائل منطقه پرداخت.

نماينده مردم شريف شهرستان هاى شاهين 
شوراى  مجلس  در  برخوار  و  ميمه  و  شهر 
اسالمى درتاريخ ۹4/7/1 به مناسبت سالروز 
بازگشايى مدارس به مدرسه فدک شاهين 
شهر رفت تا در مراسم افتتاحيه اين مدرسه 

شركت كند.
حسينعلى حاجى در اين مراسم ضمن خوش 
آمد گويى به دانش آموزان و اولياى دانش 
تبريک  را  تربيت  و  تعليم  فصل  آموزان 
گفت و به موضوع مدارس در حال احداث 
و نيمه كاره شهرستان پرداخت و افزود: دو 
مدرسه را شهردارى و شوراى شهر قرار بود 
دهند كه يکى  تحويل  و  تکميل كرده  كه 

يک  و  هستيم  افتتاحش  شاهد  حاضر  حال  در  را  آنها  از 
شهردار  آقاى  انشااهلل  كه  است  تمام  نيمه  ديگر  مدرسه 
سه  و  برسانند  سرانجام  به  را  آن  شهر  شوراى  اعضاى  و 
اختيار  در  اعتبارات  از  بركت كه  بنياد  توسط  مدرسه هم 
در  مى شود  پشتيبانى  رهبرى  معظم  مقام  توسط  نهاد  اين 
حوزه شاهين شهر در حال احداث است كه بايد اختصاص 
اعتبارات نقدى آن سرعت پيدا كند و به فضاهاى آموزشى 

شهر اضافه شود.
وى در ادامه خاطر نشان كرد: خيرين هم بحمدهلل زحمات 
خوبى را در اين راستا متقبل شده اندكه از آنها نيز تشکر 
مى كنم. اما يک بخشى از اين امر مربوط به آقاى رئيسى، 
آن  قول  كه  بوده  كشور  مدارس  نوسازى  سازمان  رئيس 
را قباًل داده اند ولى هنوز آن طور كه بايد و شايد به غير 
از مدرسه اى كه در مورچه خورت كمک كردند انجام 

نشده است.
فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى ضمن  فراكسيون  عضو 
شهر  شاهين  پرورش  و  آموزش  مدير  خدمات  به  اشاره 

ادامه داد: آقاى كمال  انصافاً در پيگيرى فضاهاى آموزشى 
و ديگر مسائلى كه در خصوص آموزش و پرورش الزم 
است دنبال كنند كوشا هستند و زحمت مى كشند به عنوان 

نماينده و خادم مردم الزم است كه از ايشان تشکر كنم. 
شهر  شاهين  در  جمعيت  رشد  نرخ  به  حاجى  حسينعلى 
انجام  را  مضاعفى  تالش  بايستى  ما  گفت:  و  كرد  اشاره 
نوبته  يک  مدارس  و  آموزشى  فضاهاى  بتوانيم  تا  دهيم 
خود را افزايش دهيم، آقاى فرماندار در اين راستا تالش 
هزينه ساخت يک  دو سوم  در سال  بتوانند  كنند كه  مى 
كه  حالى  در  كنند  تامين  عمرانى  اعتبارات  از  را  مدرسه 
داريم  نياز  ما  و فضاهايى كه  ما  نوبته  مدارس يک  تعداد 
بيشتر از اين است. در جلسه اى هم كه آقاى استاندار براى 
كه  گفتم  داشت  حضور  دولت  هفته  هاى  پروژه  افتتاح 
بنيه اش در مباحث ادارى از گذشته ضعيف  شاهين شهر 
بوده است و الزم است در بحث شاخص هاى مربوط به 
تمک دارايى هاى سرمايه اى تجديد نظر شود و براى اين 
شهرستان  اين  آموزشى  فضاهاى  در  كه  افتادگى  عقب 

وجود دارد، تالش بيشترى انجام دهيم.

اسالمى  شوراى  مجلس  در  شاهين شهر  مردم  نماينده 
از  ليتر   400 اصفهان  منطقه اى  آب  شركت  گفت: 
پساب شاهين شهر را به صورت غير قانونى به پااليشگاه 

اصفهان و نيروگاه شهيد منتظرى فروخته است. 
حاجى دليگانى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
آب منطقه اى اصفهان طى دو قراداد 220 ليتر از پساب 
در  و  فروخته  پااليشگاه  به  را  شاهين شهر  فاضالب 
به نيروگاه شهيد  ليتر از پساب را  قرارداد ديگرى 1۸0 

منتظرى به فروش رسانده است.
وى بيان داشت: فروش پساب فاضالب در حالى انجام 
گرفته كه قيمت بسيار نازل و پائين تعيين شده به طورى 
كه هر ليتر پساب با نرخ 33 ميليون تومان به فروش رفته 

است.
با  نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراى اسالمى 
اشاره به اينکه آنچه سبب ناراحتى و پيگيرى قانونى ما 
اول  گام  در  فاضالب  پساب هاى  فروشى  ارزان  شده، 
قيمت  به  بايد  ليتر پساب فاضالب  ادامه داد: هر  است، 
به  واقع  در  يعنى  برسد  فروش  به  تومان  ميليارد  يک 
جاى 33 ميليون تومان بايد 33 ميليارد تومان به فروش 

مى رسيد.
بايد  با اشاره به اينکه در گام دوم پساب فاضالب  وى 
در وهله اول به بخش هاى دولتى و از جمله شهردارى 
شاهين شهر براى آبيارى محيط زيست تخصيص يابد،  
مورد  شرب  آب  جاى  به  سبز  فضاى  آبيارى  براى  تا 
استفاده قرار گيرد، گفت: اين اقدام نيز انجام نگرفت و 

پساب به بخش هاى خصوصى فروخته شد.
باعث  آنچه  سوم  گام  در  كرد:  اضافه  دليگانى  حاجى 
اين  بناميم  بزرگ  جرم  يک  را  اقدام  اين  كه  شده 
است كه درآمد حاصل از فروش پساب هاى فاضالب 
شاهين شهر بهتر است كه براى اتمام پروژه هاى نيمه تمام 

شاهين شهر هزينه شود كه اين اقدام نيز انجام نگرفت.
وى گفت: بدنبال پيگيرى قانونى اين اقدام غير قانونى از 
يک سال پيش مکاتباتى با وزير نيرو از طريق استاندارى 
انجام داديم اما وقتى نتيجه نگرفتيم به وزير نيرو تذكر 
ديوان  به  را  گزارش  نگرفتيم  نتيجه  كه  باز  و  داديم 

محاسبات برديم.
اسالمى  شوراى  مجلس  در  شهر  شاهين  مردم  نماينده 
اظهار داشت: بدنبال اين پيگيرى تا يک ماه به شركت 
تغيير  يا قردادها را  آب منطقه اى فرصت داده شد كه 
طبق  جديد  قردادهاى  و  لغو  قراردادها  اينکه  يا  دهند 
اصول قانونى منعقد شود و ما اميدواريم با پيگيرى هاى 

بعمل آمده بتوانيم احقاق حق نماييم.
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با حضور آقای حاجی انجام شد :

افتتاح مدرسه فدک، محله میالد شاهین شهر
استاندار اصفهان:

بیش از 10 درصد از واحدهای تولیدی استان اصفهان 
در رکود کامل هستند

در پی سوال حسینعلی حاجی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرفت:

سفر معاون وزیر بهداشت به منطقه 

گزارش تصویری برخی از فعالیت های آقای حاجی درشهریورماه

افتتاح مدرسه بانو اقدس برومند - گز

بازدید از ورزشگاه ازان - میمه

حضور در مسجد حضرت قمر بنی هاشم، شهرک الله سرخ گز

افتتاح کالنتری الیبید

بازدید از مسکن مهر  - برخوار 

راهپیمایی محکومیت جسارت به مسجد االقصی-شاهین شهر

بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس - خورزوق

حضور در صبحگاه مانور بسیجیان - شهرستان برخوار 

شرکت در مراسم شیرخوارگان حسینی -ازان، میمه

دیدار با دکتر عسگری - رئیس امور مالیاتی کشور

دیدار  با مهندس زنگنه - وزیر نفت

هم نشینی مسجد اباالفضل)ع( محله شیخ بهایی -شاهین شهر

حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر:

 فروش غیرقانونی 400 لیتر 
 از پساب شاهین  شهر به 

پاالیشگاه و نیروگاه



 3 باالى  خانوار  ماهيانه  هزينه هاى  مى گويند  كارگران 
 712 مزد  حداقل  و  1.1ميليون  درآمدها  متوسط  ميليون، 
پديده ها  برخى  رواج  باعث  مسئله  اين  و  است  هزارتومان 
مانند چندشغله شدن افراد يا اشتغال خانوادگى شده است. 

كاهش  وجود  با  گويند  مى  كشور  كارگرى  مسئوالن 
سرعت افزايش شکاف بين درآمدها و هزينه هاى خانوار، 
درآمد  با  شاغالن  و  كارگرى  جامعه  خريد  قدرت  افت 
مسئله  با  شاغالن  بابت  اين  از  و  دارد  ادامه  جامعه  متوسط 
با هزينه هاى خانوار  تنظيم آن  كسرى درآمدها و چالش 

مواجه هستند.
مى  سخن  مسئله  اين  پيرامون  مرتباً  كار  بازار  كارشناسان 
پى  در  ايران  در  كار  نيروى  دستمزد  و  حقوق  كه  گويند 
موضوع  اين  و  مانده  پايين  دولت ها  نادرست  سياست هاى 
حقوق  جامعه  براى  معيشتى  مسائل  آمدن  وجود  به  باعث 

بگير ايران شده است.
مى  تالش  كارگران  نمايندگان  كه  است  زيادى  سال هاى 
كنند تا از طريق شوراى عالى كار مسئله حقوق و دستمزد 
در  قيمت ها  رشد  و  ها  هزينه  وضعيت  با  متناسب  را  افراد 
كشور ساماندهى كنند اما از دوران هاى گذشته بنا به داليلى 
مانند دوران جنگ، مصلحت انديشى هاى دولت ها، اجراى 
به چالش  اين دست؛  از  يارانه ها و موضوعاتى  هدفمندى 

حقوقى نيروى كار كشور پرداخته نشده است.
را  مشکالتى  كشورها  از  بسيارى  حاضر  حال  در  هرچند 
در وضعيت حقوق و دستمزد و اشتغال نيروهاى كار خود 
دارند اما در ايران روند اصالح كاستى هاى گذشته بسيار 
پيشرفت  اصال  سال ها  برخى  در  يا  و  گرفته  صورت  ُكند 

جديدى در آن حاصل نمى شود.
با وجود اينکه مقامات دولت تدبير و اميد معتقدند در دو 
دستمزدها،  مسئله  در  يازدهم  دولت  تکليف  تعيين  سال 
روند  در  چندانى  نتيجه  اما  آمده  دست  به  خوبى  عملکرد 
و  نداشته  كارگران  و  خانوارها  درآمد  و  معيشت  تقويتى 
نشده  افزوده  ايران  شاغالن  جامعه  خريد  قدرت  به  چيزى 

است.
و  مسائل  وجود  بر  تاكيد  با  گفتگويى  در  ابوى  هادى 
گفت:  كارگران،  براى  معيشتى  فراوان  هاى  دشوارى 
باعث  ها  از خانواده  بسيارى  مسئله در  اين  متاسفانه وجود 
اين  به  خانوار شده  افراد  بين  در  پديده چندشغلگى  رواج 
معنا كه از يک خانواده بيش از يک نفر مجبور به اشتغال 

در بازار كار مى شوند.
عضو هيأت مديره كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
شوند  مى  مجبور  ها  خانواده  واقع  در  اظهارداشت:  ايران 
براى تامين هزينه هاى خود با بيش از يک نفر كار كنند و 
از اين رو فرزندان نيز در مواردى وارد بازار كار مى شوند 

و حتى برخى افراد نيز داراى بيشتر از يک شغل هستند.
هزينه خانوار از 3 ميليون تومان گذشت

خانوادگى  اشتغال  هرچند  متأسفانه  كرد:  خاطرنشان  ابوى 
مى تواند درآمد بيشترى را به همراه داشته باشد اما داراى 
آسيب هايى نيز است و باعث مى شود تا خانواده ها مفهوم 

واقعى خود را از دست بدهند.
اين مقام مسئول كارگرى كشور تاكيد كرد: وقتى دستمزد 
كار  كودكان  مانند  مختلفى  هاى  پديده  با  است  ضعيف 
تامين  بايد  كارگران  معيشت  اينرو  از  شويم؛  مى  مواجه 
شود. امسال متوسط ماهيانه هزينه خانوارها بيش از 3 ميليون 

تومان است.
پس  است  اينطور  اگر  گويند  مى  برخى  داد:  ادامه  وى 
چگونه خانوارهاى كارگرى مى توانند هزينه هاى زندگى 
همان  پاسخ  كه  كنند؟  تامين  پايين  درآمدهاى  با  را  خود 
چند شغله شدن افراد و يا چند شغلگى در خانواده ها است.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از افزايش روزانه 200 
ميليون مترمکعبى ظرفيت پااليش گاز در پارس جنوبى خبر 
داد و گفت: امسال توليد گاز از 7 فاز جديد پارس جنوبى 

آغاز مى شود. 
آخرين  درباره  خبرنگاران  جمع  در  شعبانپور  اكبر  على 
گفت:  جنوبى،  پارس  جديد  فازهاى  توسعه  وضعيت 
عمليات لوله گذارى دريايى فاز 14 پارس جنوبى به طول 
تقريبى 115 كيلومتر و با قطر 32 اينچ در آب هاى خليج 

فارس آغاز شده است.
مديرعامل شركت نفت و 
اينکه  اعالم  با  پارس  گاز 
از  كامل  بردارى  بهره  با 
طرح توسعه فاز 1۹ پارس 
برداشت  ظرفيت  جنوبى 
از اين فاز مشترک حدود 
فوت مکعب  ميليارد  يک 
مى  افزايش  روز  در 
پس  كرد:  تصريح  يابد، 
و  پااليشگاه  به  ورود  از 

انجام فرآيند پااليش و فرآورش، 25 ميليون مترمکعب گاز 
شيرين روزانه به شبکه سراسرى تزريق مى شود.

اين مقام مسئول با اعالم اينکه عالوه بر توليد گاز، روزانه 
37 هزار بشکه ميعانات گازى از فاز 14 پارس جنوبى توليد 
خواهد شد، تصريح كرد: ميعانات گازى توليد شده در اين 
فاز پارس جنوبى به منظور تامين خوراک پااليشگاه هاى 
گازهاى  و  اتان  آنکه  ضمن  يابد،  مى  اختصاص  سيراف 
پروپان و بوتان هم براى صادرات در نظر گرفته شده است.

وى در پاسخ به اينکه ظرفيت توليد گاز پارس جنوبى در 
زمستان امسال چه ميزان است؟ بيان كرد: در بخش خشکى 
با توجه به فعاليت هاى انجام شده، ظرفيت پااليش گاز در 
متر  ميليون   200 از  بيش  به  تاكنون  گذشته  سال  دو  طول 

مکعب در روز افزايش يافته است.
بخش  در  گفت:  پارس  گاز  و  نفت  شركت  مديرعامل 
تا  ايران  گاز  توليد  ظرفيت  جنوبى  پارس  فازهاى  دريايى 
پايان سال گذشته براساس وعده داده شده به 100 ميليون 

متر مکعب رسيد.
وى همچنين اظهار داشت: 
پيش بينى مى شود در سال 
دريا  بخش  در  هم  جارى 
فازهاى  حفارى  تکميل  با 
15 و 16 افزايش توليد فاز 
 17 فازهاى  تکميل  و   12
تا 50  پارس جنوبى  و 1۸ 
ميليون متر مکعب افزايش 
بهره  با  و  داريم  توليد 
رديف  يک  از  بردارى 
فازهاى 1۹، 20 و  از  پااليشگاه هاى  شيرين سازى گاز در 
21 پارس جنوبى در مجموع حدود 100 ميليون مترمکعب 
افزوده  پارس جنوبى  ايران در  توليد گاز  به ظرفيت  ديگر 

مى شود.
اساس  بر  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  مسئول  مقام  اين 
به  توليد  امکان  بينى مى شود  انجام شده، پيش  برنامه ريزى 
طور متوسط روزانه 500 ميليون فوت مکعب گاز در طرح 
توسعه فاز 1۹ پارس جنوبى تا پايان سال جارى فراهم شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه 
استقبال  باشد  داشته  دنبال  به  را  رونق  كه  حركت هايى  از 
مى كنيم اظهار كرد: به نظر مى رسد اگر سود كاهش پيدا 
كند سرمايه كشور به ساير بخش ها سوق داده مى شود كه 
به ضرر كشور خواهد بود، لذا بايد نرخ سود و تورم برابرى 
خانه  خبرگزارى  گزارش  به  كنند.  پيروى  هم  از  و  كرده 
اشاره  با  دليگانى  حاجى  حسينعلى  ايسنا؛  از  نقل  به  ملت 
اقتصادى  سياست هاى  و  ركود  از  خروج  جديد  بسته  به 
اقتصادى  از هر حركتى كه در جهت رونق  دولت گفت: 
كشور انجام شود حمايت مى كنيم و مى خواهيم كه محکم 

عمل  جامه  شده  اعالم  سياست هاى  تا  كنند  ايستادگى 
مردم  اقتصادى  نظر  از  كه  اين  بيان  با  وى  شود.  پوشانده 
در  است  الزم  كرد:  اظهار  دارند،   توجهى  قابل  مشکالت 
اين راستا سياست هايى كه دولت احساس كرده در توانش 
است را اجرايى كند و موافق عملياتى شدن هر چه زودتر 

اين سياست ها عملياتى هستيم. اين عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس با اعتقاد به اين كه نتيجه چنين سياست هايى 
اين  كه  نيست  گونه  اين  كرد:  نشان  خاطر  است  زمان  بر 
شرايط  تمامى  البته  برسد  عمل  مرحله  به  زود  سياست ها 
بستگى به جامعه دارد، اگر اعتماد جامعه جلب شود، اثرش 
زودتر نمايان مى شود در غير اين صورت در آثار و نتايج 
شاهين  مردم  نماينده  داشت.  خواهيم  تأخير  اقدامات  اين 
شهر در مجلس تاكيد كرد: شرايطى كه در آن قرار داريم 
چنين  واقع  در  باشد؛  داشته  موقتى  حالت  مى رسد  نظر  به 
شرايط ارتباطى به قانون برنامه پنجم يا بودجه ۹4 ندارد و 
به سياست هايى كه در چارچوب قوانين توسط دولت پياده 
سازى شده بر مى گردد. وى تصريح كرد: البته مى تواند هم 
نکات  اين  ساليانه  بودجه  اليحه  در  هم  و  ششم  برنامه  در 
به عنوان  به نظر مى رسد دولت  لذا  مورد توجه قرار گيرد 
قوه مجريه بايد در جهت رفع مشکالت گام بر دارد. حاجى 
دليگانى به كاهش نرخ سود تسهيالت در قالب سياست هاى 
بايد با ساير  اقتصادى اشاره كرد و گفت: اين اقدام طبيعتاً 
پيدا  اگر سود كاهش  زيرا  باشد  داشته  هماهنگى  بخش ها 
به بخش هاى ديگر سوق داده مى شود  كند سرمايه كشور 
كه به ضرر كشور خواهد بود. اين عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس در پايان اظهار كرد: به نظر مى رسد اگر نرخ 
باشد؛  موثر  پيروى كنند مى تواند  از هم  تورم  نرخ  سود و 
البته اگر بانک ها سود پرداختى به سپرده گذاران را كاهش 

دهند اين اقدام بايد متناسب با تورم باشد.

وام  سقف  افزايش  قيمت،  افزايش  باره  چندين  ابالغ  با 
به ارزش  ، اجازه فروش زمين هاى پرديس  به 30  از 25 
2 هزار ميليارد تومان و مصوبات پولى ديگر همه تحت 
الشعاع كلمه اى به نام ضعف مديريت در شهرهاى جديد 

كشور در حوزه مسکن مهر قرار گرفته است.
تا كنون خارج از رقم هاى ديگر حدود 1100 ميليارد به 
شد  افزوده   3 شماره  دستورالعمل  محل  از  مردم  آورده 
ولى عماًل تغييرى در روند پروژه ها مشاهده نشده است.

داراى  كه  مديريت شده  هاى  پروژه  در  معمول  طور  به 
چارت مديرتى قوى و نظام مند هستند با ابالغ رقم كمى 
مى توان پروژه ها »مسکن مهر« را تا حد نهايت خود همانا 

تا نزديک به مراحل اتمام نازک كارى پيش برد.
از ديگر علل وعوامل تاثير گذار در كنار ضعف مديريت 

به  روانى  فشارهاى  افزايش  مهر،  مسکن  هاى  پروژه  در 
مديران رده باال از سوى متقاضيان وعکس العمل نمايندگان 

مجلس و پيگيرى اين موضوع از سوى خبرگزارى هاست.
با  جديد  شهرهاى  عمران  شركت  اخير  سال  چند  مديران 
توجه به توانايى هاى كم خود وبه حاشيه بردن خود با اين 
نقاط ضعف و ترس از عزل ونصب هاى شبانه كه نشانه بارز 
آن تغييرات متعدد در اين زمينه است، ذهن هر مديرى را 
كه خود توان اجرا نمى بيند منحرف كرده و كمترين انرژى 

را نيز از وى سلب مى كند.
پروژه  تفصيلى در  برنامه كلى و  ارائه  از سوى ديگر عدم 
از سوى مديران كالن ودر كنار آن سرپوش گذاشتن  ها 
از  يکى  كلمات  با  كردن  وبازى  ومشکالت  ها  ضعف  به 
كه  اى  پروژه  هر  در  است.  مديريتى  ديگر  هاى  ضعف 
به عنوان  كسانى  و  باشد  نداشته  وجود  مديريتى  ساختار 
مديريت مالى ، مديريت بحران ، مديريت ريسک ، مديران 
تمام  ندهند  ارائه  اى  برنامه  و  نکنند  راهنمايى  را  پروژه 

مشکالت هر حوزه گريبان مديريت را مى گيرد.
سيستم  يک  به  بزرگ  هاى  پروژه  در  كافى  آشنايى  عدم 
فشارهاى  تحمل  آن  كنار  در  و  مديريتى  گراى  اصول 
روحى، روانى و ترس از عزل هر مديرى را دچار ضعف و 
چالش مى كند چه برسد اين كه مدير از قبل نيز توانايى الزم 

را هم نداشته است.
است  زمان  به مديريت  توجه  مربوط عدم  مسائل  از ديگر 
كه توجهى در اين ميان به آن نشده و هر روز بدون توجه 
مى  به وجود  را  جديدى  تعهد  وپيمانکاران  توانايى ها  به 
آورند. يکى ديگر از نکاتى كه به آن توجه نشده و مغفول 
مانده مديريت كيفيت بوده كه به دليل خريد زمان وعدم 
نزول  سوى  به  مسائل  ديگر  لواى  تحت  كيفيت  نقدينگى 

پيش رفته  است.
داراى  كه  پروژه«  »سيستم  يک  در  كه  است  درحالى  اين 
با ريسک و هزينه كردن و در  اصول مديريتى است بعضاً 

كنار آن افزايش زمان پيگير باال بردن كيفيت هستند.
، مدير خوب كسى است كه در يک  در اصول مديريت 
همزمان  را  كيفيت  و  هزينه  زمان،  يعنى  را  همه  محدود 

مديريت كند.
با اين تفاسير بايد گفت در پروژه هاى مسکن مهر با وجود 
از  بيش  آن كه هزينه هاى صورت گرفته و زمان در حد 
به  كيفيت  مقابل  در  ولى  كرده  پيدا  افزايش  خود  نهايت 

كمترين حد خود نيز رسيده است.
متأسفانه بايد به اين نکته بسيار مهم اشاره كرد كه پروژه ها 
با افزايش هزينه هاى مجدد وطوالنى شدن زمان عالوه بر 
اين كه به كيفيت مطلوب نمى رسد، اميدى هم به اتمام آنها 

نيست.
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 حاجی دلیگانی: 

 نرخ سود با نرخ تورم باید در سیاست های اقتصادی
 از یکدیگر پیروی کنند

 گزارش؛

ضعف مدیریت بالی جان مسکن مهر 

گزارش؛
کسری واقعی درآمدها 

چقدراست؟

جزئیات آغاز تولید گاز از ۷ فاز پارس جنوبی

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  كميسيون  رئيسه  هيات  عضو 
مجلس با بيان اينکه واردات لوازم خانگى  10برابر واردات 
باعث  خانگى  لوازم  واردات  سلطان  گفت:  است،  خودرو 
تعطيلى هزاران كارخانه و بيکارى هزاران جوان شاغل شده 

است.  

در  پايش،  تلويزيونى  برنامه  در  دليگانى  حاجى  حسينعلى 
خصوص واردات لوازم خانگى به كشور، گفت: اقدامى كه 
افراد و سلطان واردات لوازم خانگى انجام مى دهند، بسيار 

بيشتر از فعاليت در حوزه واردات خودرو است.
نماينده مردم شاهين شهر و ميمه و برخوار درمجلس شوراى 

با بيان اينکه واردات خودرو در سال گذشته 750  اسالمى 
سال  درهمين  داشت:  اظهار  است،  بوده  تومان  ميليارد 
و  است  بوده  تومان  هزارميليارد   7 خانگى  لوازم  واردات 
اين يعنى واردات لوازم خانگى به كشور 10 برابر واردات 

خودرو بوده است.
خيانت  كشور  به  كنندگان  وارد  اينکه  به  اشاره  با  وى 
مى كنند، افزود: واردات بى رويه  فقط در بخش خودرو و 
لوازم خانگى محدود نمى شود و در ساير بخش هاى ديگر 
انجام مى شود؛ واردكنندگان صدها ميليارد تومان  واردات 

حق بيت المال و يا همان مردم را به خزانه واريز نکردند.
تومان صرف  ميليارد  فقط در يک سال500  واردكنندگان 

تبليغات كردند.
و هزينه هايى كه صرف  پول ها  به  اشاره  با  دليگانى  حاجى 
تبليغات شده كه به برخى از نشريات پرداخت شده است، 
ميليارد   500 حدود   ۹3 سال  در  واردكنندگان  داد:  ادامه 
از  برخى  همچنين  و  كردند  تبليغاتى  هزينه  صرف  تومان 
وادار  را  داشتند،  اطالعات خاصى  در دولت  مديرانى كه 

به استعفاء و جذب خودشان كردند.
اين نماينده مردم در خانه ملت گفت: پول هايى كه ازسوى 

اين افراد وارد شده است، در بخش هايى مثل ارز و سکه و 
اقتصاد جامعه  عبارتى  به  و  بازار كشور صرف شده  و  طال 
گمرک  حقوق  و  حق  هم  طرفى  از  و  است  زده  برهم  را 
را نداده اند و به همين دليل كاالى وارد شده ارزان تر وارد 

كشور شده است.
هزاران  تعطيلى  باعث  كشور  به  خانگى  لوازم  واردات 

كارگاه و كارخانه  شده است.
باعث  كشور  به  خانگى  لوازم  واردات  اينکه  اشاره  با  وى 
ورشکسته شدن و تعطيلى هزاران كارگاه و كارخانه  شده 
ابتداى سال  جارى تا كنون فقط در دو  بيان كرد: از  است، 
شهرستان برخوار و شاهين شهر 5 هزار نفر جوانى كه شاغل 

بودند، بيکار شدند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  كميسيون  رئيسه  هيات  عضو 
شاهين  در  انتخاب  گروه  كارخانه  در  فقط  گفت:  مجلس 
در  نفر  هزاران  و  شدند  اخراج  جوان  كارگر   1500 شهر 
شدند،  بيکار  داشتيم،  منطقه  سازى  مبل  جمله  از  كارگاه 
و  لوازم خانگى  از جمله  رويه  بى  واردات  دليل آن هم  و 
كاالهايى كه وارد كشور شده است كه از طرفى هم باعث 

برهم خوردن اقتصاد جامعه مى شود.

حسینعلی حاجی  در برنامه پایش مطرح کرد : 

سلطان واردات لوازم خانگی باعث تعطیلی کارخانه ها و بیکاری هزاران جوان 

از تضییع حقوق مردم منطقه 
برخوار جلوگیری نمایند

نماينده مردم شريف شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه 
و برخوار در مجلس شوراى اسالمى به آقاى دكتر چيت 
چيان وزير محترم نيرو در خصوص ضرورت رسيدگى 
فورى به انتقال غير كارشناسى و غير قانونى پساب شمال 

به شرق اصفهان تذكر كتبى داد.
حسينعلى حاجى در اين تذكر كتبى آورده است:

منطقه  به  مراجعه  با  پيمانکاران  واصله  اطالعات  برابر 
آباد–برخوار  حبيب  )جاده  شمال  فاضالب  خانه  تصفيه 
و  كارگاه  تجهيز  و  ايجاد  با  داشتند  قصد  اصفهان( 
تخليه لوله هاى انتقال آب 1400، طرح انتقال پساب را 
از  نفر  اعتراض صدها  و  با تجمع  عماًل شروع كنند كه 
محل  باالجبار  و  شده  مواجه  منطقه  معترض  كشاورزان 

را ترک كردند.
مذكور  خانه  تصفيه  پساب  محل  از  است  ذكر  شايان 
و  توافق  منعقد،  قراردادهايى  اى  منطقه  آب  توسط 
واگذارى به ميزان 2272 ليتر شده در حالى كل خروجى 
پساب تصفيه خانه ذكر شده فقط 1400 ليتر مى باشد و 
چنانچه در آينده هم مازاد پساب به دست آيد ضرورى 
با  ريزگردها  توليد  مركز  تا  منتقل  شمال  كوير  به  است 
پيشروى  جلوى  و  شده  رفع  متناسب  هاى  طرح  اجراى 

كوير به سمت اصفهان گرفته شود.
لذا خواهشمند است همانطورى كه در كميسيون بودجه 
فرموديد چنين انتقالى از تصفيه خانه شمال رخ نخواهد 
آبفاى  يا  اصفهان  اى  منطقه  آب  فرمائيد  دستور  داد، 
پساب ذكر شده  انتقال  براى  اقدام  هر گونه  از  اصفهان 
تضييع حقوق  از  و  اصفهان خوددارى كنند  براى شرق 

مردم منطقه برخوار جلوگيرى نمايند.

چرا از هرج و مرج در واردات 
لوازم خانگی جلوگیری نمی شود 
و حمایتی از تولید کننده داخلی 

صورت نمی گیرد
نماينده مردم شريف شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه 
و برخوار در مجلس شوراى اسالمى در تاريخ ۹4/7/1 
از آقاى مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن 
و تجارت در مورد اينکه چرا از هرج و مرج در واردات 
ايران  در  ال جى و سامسونگ  لوازم خانگى شركتهاى 
كه به انحاء مختلف انجام مى شود، جلوگيرى نمى شود 

و توليد كننده داخلى حمايت نمى شود، سوال كرد.
حسينعلى حاجى در متن اين سوال آورده است:

با توجه به بيش از هفت هزار ميليارد تومان واردات لوازم 
خانگى در ايران، شركتهاى وارد كننده خصوصاً ال جى 
از طرف  انحصارى  بصورت  رسمى  ثبت  سامسونگ  و 
شركتهاى اصلى خود نگرديده و به نام شركتهاى متعدد 
مى باشند. فلذا به نام يک شركت واردات انجام نشده و 

قابل رهگيرى نيست.
ثبت سفارش قطعات و محصوالت اين شركت نيز به نام 
با  از طرفى  متعدد صورت مى گيرد.  افراد و شركتهاى 
توجه به اينکه حجم بازار محدود است و از طرفى برندها 
و شركتهايى با تکنولوژى پيشرفته در توليد لوازم خانگى 
در ايران موجود است، چرا اين وزارتخانه براى كنترل و 
محدوديت واردات اين محصوالت برنامه اى نداشته و 
ما هر روز شاهد اخراج كارگران ايرانى و بزرگ شدن 

شركت هاى خارجى هستيم؟

ضرورت رفع مانع ایجاد شده 
از طرف بانک مرکزی برای 

خدمات دستگاه های کارت خوان 
صندوق های قرض الحسنه

نماينده مردم شريف شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه 
دكتر  آقاى  به  اسالمى  شوراى  مجلس  در  برخوار  و 
از  ايجاد شده  مانع  رفع  روحانى در خصوص ضرورت 
طرف بانک مركزى براى خدمات دستگاه هاى كارت 

خوان صندوق هاى قرض الحسنه تذكر كتبى داد.
حسينعلى حاجى در اين تذكر كتبى آورده است:

على رغم ثبت نام صندوق هاى قرض الحسنه تک شعبه 
بانک مركزى و گرفتن شماره رهگيرى،  اى در سامانه 
بانک مركزى ارائه خدمات كارت خوان از طرف بانک 
هاى عامل را ممنوع اعالم كرده كه باعث اتالف وقت 
مردم و افزايش هزينه براى جابه جايى پول نقد گرديده 
اقدامى  گونه  هيچ  مركزى  بانک  با  مکاتبه  عليرغم  و 

صورت نگرفته است.
به  نسبت  فوريت  به  فرمائيد  دستور  است  خواهشند  لذا 

رفع محدوديت اعمال شده اقدام گردد. 

 تذکرات و سوال های نماینده مردم
شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی
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به  با عمل خود  امام حسين)ع(  فداکاری در راه مکتب: 
انسان هاى مؤمن آموخت هنگامى كه اساس مکتب با خطر 
مواجه مى شود، بايد در راه حفظ آن از هيچ گونه فداكارى 
دريغ نورزند. امام حسين)ع( وقتى ديد زمام جامعه اسالمى 
علنى  صورت  به  كه  است  افتاده  يزيد  مثل  فردى  دست  به 
احکام الهى را زير پا مى گذارد قيام كرد و مردم را هم براى 
مبارزه با يزيد فرا خواند و در اين راه از جان و مال و فرزندان 
يزيد  فاسقى چون  مرد  نداد كه  اجازه  و  يارانش گذشت  و 
احکام الهى را پايمال سازد و فرمود: »اى شمشيرها، اگر دين 
محّمد)ص( جز با قتل من حفظ نمى شود، مرا در بر گيريد«. 
نهضت  مهم  هاى  درس  از  يکى  کردن:  زندگی  آزاده 
هر  از  نظر  صرف  كه  بود  اين  ها  انسان  همه  براى  عاشورا 
و  باشند  آزاده  زندگى  در  كنند  دارند، سعى  كه  اى  عقيده 
تن به هيچ گونه خوارى ندهند و تسليم ستم هيچ ستمگرى 
او  يزيد  چون  ستمگرى  مرد  كه  هنگام  آن  آرى،  نشوند. 
»هرگز  فرمود:  او  در جواب  فرا خواند،  با خود  بيعت  به  را 
دست ذلّت به شما نمى دهم و هم چون برده ها تسليم شما 
؛  نمى شوم« و بارها جمله »َموٌت فى عزٍّ خيٌر مِن حياةٍ فى ُذلٍّ
مرگ با عزت بهتر از زندگى ذليالنه است«، را بر زبان جارى 

ساخته، انسان ها رابه آزادگى دعوت كرد. 
امام  منکر:  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  لزوم 
حسين)ع( ضمن تبيين اين حقيقت كه حاكميّت يزيد بزرگ 
ترين منکر اجتماعى است و در چنين اوضاعى وظيفه انسان 
آزاده و با تقوا امر به معروف و نهى از منکر است، در نامه اى 
پيامبر)ص(  اين سخن  فرستادند  افراد سرشناس كوفه  به  كه 
سلطان  مسلمانى  »هر  فرمايند:  مى  كه  كردند  زد  گوش  را 
ستمگرى را ببيند كه حرام خدا را حالل مى شمارد و پيمان 
الهى را در هم مى شکند و با سنّت رسول خدا مخالفت مى 
كند و در برابر چنين سلطانى با عمل يا گفتار مخالفت نکند، 
بر خداوند سزاوار است كه چنين كسى را داخل آتش جهنم 
سازد«. حضرت در ادامه فرمودند: »آگاه باشيد به درستى كه 
اينان )يزيديان( پيروى از خدا را ترک و تبعيّت از شيطان را 
الهى  حدود  داده،  رواج  را  فساد  اند.  كرده  واجب  خود  بر 
الهى  نواهى  و  اوامر  و  را حرام  اند... حالل  تعطيل كرده  را 
را دگرگون كرده اند. من سزاوارترين شخصى هستم كه به 
برادرشان  به  كه  وصيّتى  در  و  كنم...«.  اعتراض  اوضاع  اين 
محمد حنفيه نوشته اند تصريح دارند: »من براى خودخواهى 
يا خوشگذرانى و فساد قيام نکرده ام؛ بلکه مى خواهم امر به 
معروف و نهى از منکر كنم و سيره جدم و راه و روش پدرم 

را احياء كنم«.
در  شکيبايى  عاشورا  حماسه  جاى  جاى  در  بردباری: 
مى  چشم  به  عاشورا  آفرينان  حماسه  گفتارهاى  و  رفتارها 
شدند  مى  عراق  عازم  مکه  از  وقتى  حسين)ع(  امام  خورد. 
اهل  ما  الهى رضايت  »رضاى  فرمودند:  اى  در ضمن خطبه 
نيز  او  او صبر مى كنيم،  امتحان ها و بالهاى  بر  بيت است. 
منازل  از  يکى  در  و  كند«  مى  عطا  ما  به  را  صابران  پاداش 
بين راه به همراهانشان فرمودند: »اى مردم هر كدام از شما 
تحّمل تيزى شمشير و ضربت نيزه ها را دارد با ما بماند وگرنه 
برگردد« و در طول اين سفر هم خود امام حسين)ع( و هم 
ياران باوفايش در مقابل تمام حوادِث تلخ شکيبايى را پيشه 
خود ساختند و به همه انسان در طول تاريخ درس بردبارى 
در راه هدف آموختند. امام حسين در روز عاشورا در اوج 
نبرد با دشمن به ياران خود فرمودند: »اى بزرگ زادگان و 
است  پلى  مرگ  سازيد.  خود  پيشه  را  بردبارى  آزادمردان، 
كه شما را از سختى ها به سوى بهشت و نعمت هاى ابدى 

عبور مى دهد«.
از  بر سر عهد  ايستادگى  پيمان و  به  وفا و عمل  وفاداری: 
امام حسين)ع( و اصحاب وفادار آن حضرت  ويژگى هاى 
است. آن حضرت شب عاشورا در توصيف اصحاب خود 
فرمودند: »هيچ اصحابى وفادارتر و صادق تر از ياران خود 
در  حضرت  آن  خود  وفادارى  توصيف  در  شناسم«  نمى 
به  تو  كه  دهم  مى  »شهادت  مى خوانيم:  ايشان  نامه  زيارت 
عهدى كه با خداوند بسته بودى وفا كردى«. يکى از صحنه 
برخورد  حسين)ع(  امام  ياران  وفادارى  تجلى  بزرگ  هاى 
حضرت ابوالفضل)ع( با امان نامه اى است كه شمر براى آن 
با رّد آن مى گويد: »من  حضرت و برادرانش آورد. ايشان 
هرگز از دينم دست بر نمى دارم و تا جان در بدن دارم از 

امام و پيشوايم حسين حمايت مى كنم«.
پایبندی به نماز: از جمله درس هاى مهّم نهضت عاشورا 
لزوم پايبندى به نماز و پاسدارى از آن است. امام حسين)ع( 
زيادى مى  اهتمام  فرهنگ آن  ترويج  و  نماز  اقامه  مسئله  به 
تصميم  سعد  عمر  لشکر  وقتى  تاسوعا  عصر  در  فرمودند. 
گرفت كه جنگ با امام حسين)ع( را آغاز كند، آن حضرت 
برادرش حضرت ابوالفضل )ع( را مأمور ساخت تا از دشمن 
يک شب مهلت بگيرد و علّت درخواست مهلت را اين گونه 
نماز و دعا و  به  تا  ما مهلت دهند  به  را  »امشب  فرمود:  بيان 
استغفار مشغول شويم؛ زيرا خدا مى داند كه من نماز و دعا و 
قرآن را دوست مى دارم«. ظهر عاشورا وقتى عمرو بن كعب 
به حضرت عرض كرد: هنگام نماز است، امام فرمود: »نماز 
را به ياد ما انداختى، خداوند تو را از جمله نمازگزارانى كه 
به ياد خدايند قرار دهد. از دشمن بخواهيد دست از جنگ 

بردارد تا نماز به جاى آوريم«.
كه  روزگارى  در  حسين)ع(  امام  مرگ:  از  نترسیدن 
نتيجه  در  طلبى،  شهادت  نظير  اسالمى  اصيل  هاى  ارزش 
را  آنها  شد،  مى  سپرده  فراموشى  به  يزيديان  حاكميّت 
مانند  به  را  به شهادت  و عشق  زنده كردند  در جامعه  نو  از 

نهاد  در  بخش  حيات  فرهنگى 
جانشين  آزاد  و  مؤمن  هاى  انسان 
شده  نقل  ساختند.  مرگ  از  ترس 
امام  عاشورا  شب  در  وقتى  است 
برادران و  به اصحاب و  حسين)ع( 
همه  »فردا  فرمودند:  خود  فرزندان 
بن  قاسم  شد«،  خواهيد  كشته  شما 
نکند  كه  بودند  نگران  حسن)ع( 
لحاظ  به  شهادت  بزرگ  فيض 
لذا  او نشود.  كمى سن شامل حال 
از آن حضرت سؤال كرد حتى من 
امتحان  براى  حسين)ع(  امام  هم؟ 
»مرگ  پرسيدند:  قاسم  از حضرت 
در جواب  پاک سرشت  نوجوان  اين  بينى؟«  مى  را چگونه 

فرمودند: »مرگ در ذائقه من شيرين تر از عسل است«.
نهضت  هاى  صحنه  تمام  در  فرزانگی:  و  مردی  جوان 
جوان  و  صداقت  حسين)ع(  امام  رفتار  در  نيز  و  عاشورا 
و  حر  با  امام  برخورد  آن  بارز  نمونه  زند.  مى  موج  مردى 
وقتى  »شراف«  منطقه  در  كربال  مسير  در  اوست.  سپاهيان 
با  امام حسين)ع( را گرفت،  با لشکريانش جلو كاروان  حّر 
وجود اين كه لشکريان حّر جان او و اصحابش را تهديد مى 
كردند، وقتى امام حسين)ع( احساس كردند كه آنها تشنه اند 
به همراهان خود دستور دادند همه آنها را سيراب كنند؛ حتى 
آن حضرت با دست خود مشک آب را در دهان بعضى از 

سربازان حّر قرار مى دادند.
ظلم ستیزی: امام حسين)ع( با قيام خود در برابر يزيديان، 
در  تسليم  و  سکوت  عدم  و  ستيزى  ظلم  درس  ها  انسان  به 
اگر  آموختند  آنها  به  و  دادند  ستمگران  و  زورمندان  برابر 
كم  دست  نيستند،  ستمگران  دست  كردن  كوتاه  به  قادر 
سکوت نکنند و از طريق افشاگرى به رسوا كردن طاغوت 
ها بپردازند. لذا آن حضرت به محض اين كه خبردار شدند 
كه يزيد به عنوان خليفه مسلمانان زمام امور جامعه اسالمى را 
در دست گرفته است شروع به مخالفت با او كردند و سپس 
با هدف هدايت مردم به افشاى يزيد پرداختند. از جمله مى 
انسان  نوشد،  مى  شراب  است.  فاسقى  مرد  »يزيد  فرمودند: 
هاى بى گناه را به قتل مى رساند و به صورت علنى مرتکب 

فسق و فجور مى شود«.
هيچ  از  داشت  كه  هدفى  راه  در  حسين)ع(  امام  دالوری: 
با  پيکار  از  را  او  مانعى  هيچ  نداد  راه  دل  به  بيم  پيشامدى 
يزيد  نظامى  نيروهاى  با  نبرد  در  نساخت.  مأيوس  دشمنان 
هر  عاشورا  روز  در  كه  اند  كرده  نقل  خروشيد.  شير  چون 
برافروخته تر مى شد و  از پيش چهره مباركش  لحظه بيش 
پرداخت و در ضمن رجزهايى  مبارزه مى  به  تمام وجود  با 
تسليم  سر  »هرگز  كرد:  مى  اعالم  دشمن  به  خواند  مى  كه 
در برابر خواسته هاى شما فرود نمى آورم و به خدا قسم با 
شما دست بيعت نخواهم داد و هرگز از جنگ با شما نمى 
گريزم«. تا لحظه اى كه جان در بدن داشت كسى را ياراى 
نزديک شدن به خيمه هاى او نبود. وقتى با دالورى و يک 
تنه به لشکريان يزيد حمله مى كرد، انبوهى از افراِد تا دندان 

مسلح از ترس پا به فرار مى گذاشتند.
به  امام حسين)ع( خطاب  حضرت  درس امام شناسی: 
مردم كوفه مى نويسد: »به جانم سوگند، امام و پيشواى مردم 
كسى است كه بر اساس قرآن حکم كند و به قسط قيام كند 
و از دين حق پيروى نمايد و در راه خدا، خويشتن دار باشد«. 
آن حضرت با اين پيام به رهبرِى طاغوت هايى كه بر خالف 
قرآن و حق و عدالت رفتار مى كنند و همواره اسير خواهش 
به جهانيان  و  بطالن كشيدند  هستند خط  نفسانى خود  هاى 
اعالم كردند كه هرگز حاضر به قبول چنين پيشوايانى نشوند؛ 
چرا كه آنها مردم را به سوى گم راهى مى كشانند و از خير 

دنيا و آخرت محروم مى سازند.
حفظ مقدسات اسالمی: در ماجراى عاشورا گرچه تمام 
حفظ  هدف  با  غيورش  ياران  و  حسين)ع(  امام  رفتارهاى 
امّا در عين  پيدا مى كرد،  الهى تحقق  احکام  و  اساس دين 
حال تک تک موضع گيرى هاى آن حضرت و همراهانشان 
بر اهميّت موضوع يا حکم خاصى را تأكيد مى كرد كه مى 
به  باشد؛  آموزنده  بسيار  حسين)ع(  امام  پيروان  براى  تواند 
بيت  و  مکه  اسالمى  فرهنگ  در  كه  جا  آن  از  مثال  عنوان 
اهلل الحرام از احترام و منزلت بسيار وااليى برخوردار است، 
مخفى  مأموران  كه  كنند  مى  احساس  امام حسين)ع(  وقتى 
يزيد ممکن است او را در كنار خانه خدا ترور كنند و بدين 
وسيله قداست َحَرم الهى شکسته شود، فوراً از مکه خارج مى 
شوند و مى فرمايند: »به خدا سوگند، اگر در خارج از مکه 
كشته شوم خيلى بهتر از آن است كه در داخل مکه در كنار 

كعبه كشته شوم«.
درس حفظ عفاف و پاسداری از حجاب: از درس هاى 
مهّم عاشورا، پاسدارى از حجاب است كه براى بانوان جامعه 
اسالمى بسيار آموزنده است. وقتى در عصر عاشورا لشکريان 
بى شرم يزيد خيمه ها را آتش زدند و از غارت لباس هاى 
خانواده شهدا و حرم اهل بيت نيز چشم پوشى نکردند، بُعد 
ديگرى از رسالت زنان قهرمان كربال، يعنى حفظ عفاف و 
حجاب نمود بيشترى پيدا كرد. بانوان هريک به گونه اى در 
اين باره به انجام وظيفه مى پرداختند. نقل مى كنند وقتى كه 
ام  مردم گرد آمده بود كه اسراى اهل بيت را تماشا كنند، 
به آنها فرمود: »اى مردم! آيا شرم نمى كنيد  كلثوم خطاب 
براى تماشاى اهل بيت پيامبر)ص( كه پوشش مناسبى ندارند 
يزيد خطاب  كاخ  در  زينب)س(  ايد؟« حضرت  جمع شده 
زنان و  تو كه  اين كار  آيا  الُطلَقاِء،  »يَابَن  فرمايند:  او مى  به 
كنيزانت را در جاى امن و دور از چشم مردم قرار داده اى و 
دختران رسول خد)ص( را با پوشش نامناسب در شهرها مى 

گردانى، كه همه به آن ها نگاه كنند عادالنه است؟!«
در يک كالم حادثه كربال كتابى سرشار  درس توحید: 
توحيد  درس  آن  درس  ترين  اصلى  و  اسالمى،  معارف  از 
است. در رفتار سيدالشهدا و ياران بزرگوارش توحيد عملى 
به زيبايى تمام جلوه گر شده است. آنان اثبات كردند كه اگر 
امر بين رضاى خداوند و رضاى غير خدا داير شود، به آسانى 
از هرچه غير خداست چشم مى پوشند و در سايه رضاى او 
قرار مى گيرند. اين است درس جاويد تاريخ عاشورا براى 

همه موحدان عالم.

حضرت آيت اهلل خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى با 
حضور در منزل سردار شهيد حسين همدانى، ضمن تفقد 
از خانواده شهيد، شهادت آن سردار سرافراز را تبريک 

و تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
و  اخالص  به  اشاره  با  خامنه اى  اهلل  آيت  حضرت 
خطر،  ميدانهاى  در  همدانى  شهيد  سردار  مجاهدت 
رقم خوردن اين سرنوشت شوق انگيز را آرزوى ديرينه 
مجاهدان راه حق خواندند و گفتند: خداوند باب شهادت 
باز گذاشته و حيف است  بندگان خالص خود  براى  را 
كه مرگ مجاهدان و اسوه هايى نظير شهيد همدانى، در 

راهى غير از راه شهادت رقم بخورد.
در  همدانى  شهيد  شکوه  با  تشييع  انقالب،  معظم  رهبر 
تهران و تشييع كم نظير آن شهيد در همدان را جلوه اى 
بزرگوار  شهيد  اين  اخالص  قبال  در  الهى  پاداش  از 
ناشى  شگفت انگيز  حضور  اين  افزودند:  و  برشمردند 
از جذبه و اخالِص آن شهيد بود و در واقع براى مردم 
ديگر  بار  تا  بود  الهى  فرصت  و  نعمت  يک  نيز  همدان 

احساسات انقالبى و شهادت طلبانه خود را بروز دهند.
از صبر و شکرگزارى همسر و خانواده  با تجليل  ايشان 
خانواده هاى  بودن  سهيم  به  اشاره  با  و  همدانى  شهيد 
كردند:  خاطرنشان  آنان،  پاداش  و  اجر  در  شهيدان 
روزافزون  صفاى  و  رونق  و  شهادت  سلسله  يافتن  ادامه 
و  صبرها  همين  مرهون  جامعه،  در  عظيم  نعمت  اين 
آن  كه  مى خواهيم  خداوند  از  و  هاست  شکرگزارى 
شهيد عزيز را با پيغمبر اكرم)ص( و اولياء خود محشور 
گرداند و خانواده اين شهيد را نيز مشمول باران الطاف و 

بركات خود  فرمايد.

»آينه  همايش  برگزارى  اينکه  بيان  با  حاجى  حسينعلى 
همسران  از  تجليل  در  گامى  تواند  مى  صبور«  هاى 
جانبازان باشد، گفت: برگزارى اينگونه همايش ها كار 
بسيار خوبى است و ما اين همه رزمنده داشته ايم و همه 
از خودگذشتگى همسران  از دامان پاک مادران و  آنها 

شهدا و جانبازان برخواسته اند.
حاجى دليگانى، شهدا، جانبازان و ايثارگران را از استوانه 
ها و پايه هاى اصلى نظام اسالمى ايران دانست و گفت: 
جنگ  اصلى  ركن  كه  رزمنده  هاى  نيروى  پرورش 
مادران شهدا است و همسران شهدا و  اند، مديون  بوده 
عزيزان  اين  پشتيبان  و  حامى  عنوان  به  همواره  جانبازان 

بوده اند.
همسران  خودگذشتگى  از  و  ها  رنج  به  اشاره  با  وى 
جانباز، اظهار كرد: همسران جانبازان كه بسيارى از آنها 
نه  اند،  درآمده  عزيزان  اين  به همسرى  از جانبازى  قبل 
بلکه  كردند  تحمل  را  دورى  و  رزمندگى  دوران  تنها 
عهده  بر  از جنگ  پس  را  پرستارى  و  نگهدارى  وظيفه 

داشتند.
بسيار مشکل  را  حاجى دليگانى رسالت همسران جانباز 
تازه  جانبازى  دوران  از  بعد  كرد:  تصريح  و  دانست 
به  بانوان  اين  و  شود  مى  شروع  ها  سختى  و  مشکالت 
خاطر درد و رنج و زحماتى كه در زمان مجروحيت و 
به خصوص جانبازان 70 درصد و  جانبازى همسرانشان 
ناتوان تر كه نياز به توجه ويژه داشتند، مجاهدت و فدا 
عزيز  بانوان  اين  خود  عمدتاً  كنند.  مى  و  كارى كردند 
دچار كمر درد و مشکالت و بيمارى هايى از اين قبيل 

شدند و ما بايد قدر شناس اين عزيزان باشيم.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اينکه آيا دولت و مردم 
ادا  همسرانشان  و  جانبازان  به  را  خود  دين  اند  توانسته 
كنند؟ بيان داشت: من  فکر مى كنم كه كار خاصى براى 
آنها صورت نگرفته و حتى در حداقل ها هم كه عرض 
يک خداقوت و تشکر بوده، كم كارى شده است. اين 
عزيزان در واقع زحماتى را طى ساليان سال متحمل شده 

اند كه جاى تقدير بيشترى دارد.
حاجى دليگانى  در ادامه اضافه كرد: اگر رزمنده در يک 
همسران  ولى  است،  جانباز  االن  و  شده  مجروح  لحظه 
و  مجاهدت  حال  در  كه  است  سال  ساليان  عزيزان  اين 
بسيار  اجر  آنها  كار  اين  هستند.  جانبازان  از  نگهدارى 
زيادى نزد خداوند دارد و وظيفه مسئوالن و دستگاه هاى 

ذى ربط است كه از اينها قدر دانى كنند.

ميرمسعود حسينيان آخرين توصيه ها به مسافران عتبات در 
اربعين،  مراسم  اينکه  بيان  با  اعالم كرد. وي  را  اربعين  ايام 
سال  در  جهان  شيعيان  تجمع  مهمترين  يا  مهترين  از  يکي 
جنبه  بر  عظيم،  عالوه  تجمع  اين  گفت:  رود  مي  شمار  به 
هاي اعتقادي و معنوي، يک مانور بزرگ سياسي اجتماعي 
نيز محسوب مي شود و از اين جهت، در سالهاي اخير كه 
بيشتري  حساسيت  از  اند،  شده  فعال  منطقه  در  ها  تکفيري 

برخوردار شده است.

حسينيان با اشاره به حضور 2 ميليوني زائران ايرانى در سال 
بيني مي شود كه  پيش  گذشته در آمارهاي رسمي گفت: 

اين آمار، امسال به حدود 2.5 ميليون نفر افزايش يابد.
موسم  در  ايراني  زائران  ميليوني  حضور  اينکه  بيان  با  وي 
از سوي دو كشور  نيازمند تالشها و تمهيدات الزم  اربعين 
ايران و عراق است گفت: اين تالشها با هدف تسهيل زائران 
صورت مي گيرد و ما نيز توقع داريم زائران ايراني، توصيه 

ها و نکات اعالم شده را مد نظر قرار دهند.
جمهوري  سركنسول  انفرادی:  های  حركت  از  پرهيز 
اسالمي در كربال، زائران ايراني را به پرهيز از حركت هاي 
از سامانه  انفرادي فراخواند و گفت:  زائران، حتي االمکان 
سماح كه سازمان حج و زيارت به صورت رايگان در اختيار 

براي  امتيازات خوبي  استفاده كنند كه  داده  قرار  هموطنان 
زائران در نظر گرفته است و اولويت در اعزام نيز متعلق به 

افرادي است كه از اين طريق ثبت نام كرده اند.
مورد  را  زيارت  زمان  كاهش  وي  زيارت:  زمان  كاهش 
تاكيد قرار داد و اظهار داشت: خود عراقي ها پس از طي 
كنند،  مي  طي  كربال  به  رسيدن  براي  كه  طوالني  مسافت 
توقف كوتاهي داشته و به شهرهاي خود باز مي گردند  و با 
توجه به اينکه امکانات كربال محدود است، كوتاهتر كردن 
ويژه  به  شود  مي  توصيه  ايراني  زائران  به  مسافرت،  دوره 

اينکه بعد از اربعين، تمام امکانات مردمي جمع مي شود.
اخذ گذرنامه و رواديد: حسينيان ادامه داد:  زائران گرامي، 
و  نمايند  اقدام  اخذ رواديد  و  تهيه گذرنامه  به  نسبت  حتما 
تا به االن، برنامه اين است كه از عبور افراد بدون گذرنامه 
از  را  اوليه  امکانات  داشتن  وي  شود.  جلوگيري  ويزا،  و 
ديگر توصيه ها به زائران اربعين دانست و گفت: با توجه به 
جمعيت باال و محدوديت امکانات، زائران انتظارات خود را 
كم كنند و اين پيش فرض را داشته باشند كه ممکن است 

برخي كمبودها وجود داشته باشد.
توجه به مسائل بهداشتی: سركنسول جمهوري اسالمي 
بر اهميت مسائل بهداشتي و درماني تاكيد  ايران در كربال 
پياده  مسير  كيلومتر   ۸0 حداقل  به  توجه  با  گفت:   و  كرد 
واگيردار،  هاي  بيماري  احتمال  نيز  و  باال  جمعيت  و  روي 
الزم است كه زائران نکات بهداشتي را رعايت كرده و از 

خوردن و نوشيدن غذاها و آبهاي متفرقه خودداري كنند.
داشتن مدارک شناسايی: وي به داشتن مدارک شناسايي 
به  شناسايي  مدارک  كه  است  بهتر  گفت:   و  كرد  اشاره 

صورت گردن آويز، همراه زائران باشد.
اربعين، يک سفر  نشان كرد: سفر  پايان خاطر  حسينيان در 
زيارتي و معنوي است و معتقديم كه اين سفر و اين تجمع 
عظيم، با عنايت و لطف الهي شکل مي گيرد و اميدواريم 
كه با تالش و همکاري زائران، سفر پربار معنوي را شاهد 

باشيم.

و  ميمه  و  هاى شاهين شهر  مردم شريف شهرستان  نماينده 
در جمع  با حضور  كه  اسالمى  مجلس شوراى  در  برخوار 
مشکالت  شهر،  شاهين  پرورش  و  آموزش  اداره  كاركنان 
بود، در راستاى  استماع كرده  از سوى آنها را  مطرح شده 
توجه به نياز ها و مطالبات به حق آنها نامه اى به آقاى دكتر 
خواستار  و  نوشت  پرورش  و  آموزش  محترم  وزير  فانى 

رسيدگى به مشکالت آنها شد.
متن نامه آقاى حاجى بدين شرح است:

با سالم و تحيات
مطالب ذيل از مشکالت اساسى فرهنگيان با حضور اينجانب 
شهر  شاهين  پرورش  و  آموزش  اداره  كاركنان  جمع  در 
مطرح گرديده است كه به منظور رسيدگى و توجه حضور 
موضوع  اهميت  به  توجه  با  لذا  گردد.  مى  ايفاد  جنابعالى 
فرهنگيان  به حق  مطالبات  و  نيازها   به  توجه  راستاى  در  و 
مطروحه  خواستهاى  در  فرمائيد  دستور  است  خواهشمند 
از  اينجانب  اقدام الزم قرار گيرد. اطالع  مورد رسيدگى و 

نتيجه اقدامات انجام شده مزيد امتنان است.
مى  معيشتى  مشکل  فرهنگيان  اساسى  نيازهاى  از  1-يکى 

باشد كه اگر حل شود مشکل كيفى هم حل خواهد شد.
2- جلوگيرى از تخلف موسساتى كه زير نظر اداره فرهنگ 
زبانهاى  آموزش  به  مبادرت  و  باشند  مى  اسالمى  ارشاد  و 

خارجى مى نمايند.

3-تحقق كامل آموزش پيش دبستانى 4 تا 6 توسط آموزش 
نگهدار  به  بهزيستى  اداره  كامل  پرداختن  و  پرورش  و 

نونهاالن زير 4 سال طبق قانون
4-تأمين نيروى انسانى مورد نياز ادارات آموزش و پرورش 

باالخص كارشناس هايى كه چندين مسئوليت دارند.
5-ارتقاء حقوق و پرداخت اضافه كارى به فرهنگيان

به حجم كارى  توجه  با  پشتيبانى  كاركنان  6-ارتقاء شغلى 
باالى آنان

تضييع  عدم  و  دبستانى  پيش  معلمان  كليه  تکليف  7-تعيين 
حقوق آنان

نيروهاى  مزاياى  و  حقوق  ارتقاء  و  مشکالت  ۸-رفع 
زحمتکش خدمتگذار

پرورش  و  آموزش  ادارى  پستهاى  در  ۹-بازنگرى 
شهرستانهاى شاهين شهر و ميمه و برخوار با توجه به افزايش 

جمعيت هر دو شهرستان
كار  ساعت   46 با  پرورش  و  آموزش  ادارى  10-كاركنان 
هفتگى حق الزحمه و اضافه كار قابل توجهى دريافت نمى 

كنند كه لزوم رسيدگى جدى را مى طلبد.
11-رفع مشکالت معلمان و كادر ادارى خانم كه فرزندان 

دوره ابتدايى و زير 5 سال دارند.
12-علت حذف دور كارى خانم هاى شاغل كه قبال يک 

روز دور كارى در پنج شنبه داشتند.

و  ميمه  و  هاى شاهين شهر  مردم شريف شهرستان  نماينده 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى روز پنجشنبه ۹4/7/30 با 
حضور در بنياد شهيد و امور ايثارگران شاهين شهر و ميمه، 

مشکالت جامعه ايثارگرى را بررسى كرد.
به گزارش خبرنگار حماسه سازان، شوراى معتمدين معين 
هايشان،  و خانواده  ايثارگران  درمان  روند  در  اخالل  بنياد، 
اشتغال فرزندان، مسکن و امور رفاهى آنها را از جمله موارد 

مهم دانسته و خواستار پيگيرى حل آنها شدند.

آقاى  انقالبى  اقدام  از  تقدير  ضمن  بنياد،  درمان  مسئول 
پس  بنده  گفت:  ايثارگرى  جامعه  از  حمايت  در  حاجى 
تماس  جنابعالى  با  درمانى  امور  در  آمده  بوجود  اخالل  از 
گرفتم و شما بالفاصله در خصوص رفع فورى اين مشکل 
تذكر داديد و رئيس مجلس با تاييد تذكرتان بنياد شهيد را 
موظف به رفع مشکل كرد و خوشبختانه بصورت دو ماهه 
قرارداد موقت دو  از فردا صبح  اما  اين موضوع مرتفع شد 

ماهه تمام مى شود و نياز به همت مجدد جنابعالى داريم.
آقاى  معاون  با  تماس  ضمن  بالفاصله  نيز  حاجى  حسينعلى 
دكتر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
نماينده  به  خطاب  صالح  دكتر  شد.  مشکل  حل  خواستار 
مردم شريف شهرستان هاى شاهين شهر و ميمه و برخوار در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: كه براساس تذكر جنابعالى تا 
پايان شهريور ۹5 قرارداد درمانى امضاء كرده ايم و موضوع 

دو ماهه براى ما قابل قبول نيست.

وى اطمينان داد مساله را از طريق سازمان مديريت و برنامه 
ريزى كشور پيگيرى كرده و از آقاى حاجى خواست ايشان 
نيز از كانال بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور موضوع را 
دنبال كند. در پايان اين جلسه مقرر گرديد سه نفر از اعضاى 
حاضر در جلسه مسائل ومشکالت را دسته بندى و در اولين 
فرصت ممکن ، در تهران براى موضوعات طرح شده ،چاره 

انديشى شود.

سرنوشت شوق انگیز 
سردار حسین همدانی

آقای حاجی همایش»آینه های صبور«:
 همسران جانبازان جزو مظلوم و 

گمنام ترین افراد هستند

حمـاســه و ایـثـار

سركنسول جمهوری اسالمی ايران در كربال :

زیارت اربعین، مانور بزرگ سیاسی و اجتماعی شیعیان است

پس از دیدار با کارکنان آموزش و پرورش صورت پذیرفت :

نامه حسینعلی حاجی به وزیر آموزش و پرورش 

توسط آقای حاجی انجام شد:

بررسی مشکالت ایثارگران در جلسه با شورای معتمدین معین

درسهـای عـاشـورا



امام حسين )ع(: مرگ با عّزت بهتر از زندگى با ذلّت است. 
آن حضرت در روز شهادت خود اين ابيات را مى خواند: 
مرگ بهتر است از ننگ و ننگ سزاوارتر از آتش ]دوزخ[ 
نه  به خود راه دهم،  نه ننگ را  به خدا سوگند كه  است، 

آتش را )المناقب ابن شهرآشوب، 6۸/4(.
حضرت على )ع(: زندگى جز به ديندارى نيست و مرگ 
جز با از دست دادن يقين نيست. پس از آبشيرين و گوارا 
)اسالم ناب( بنوشيد، تا شما را از خواب غفلت بيدار كند و 

از سموم كشنده )دين هاى ساختگى( بپرهيزيد )اإلرشاد، 2۹6/1(.
حضرت على )ع(: توحيد حيات جان است )غرر الحکم، 540(.

۸.2. رفاه زدگى خط قرمز زندگى: اسالم مانع رفاه زندگى 
سالم تر  و  بهتر  زندگى  به  دعوت  را  انسان  بلکه  نيست، 
و  باشد  سرطانى  و  افراطى  كه  رفاهى  از  اسالم  مى كند. 
اسالم  توصيه ى  بر حذر مى دارد؛  باشد،  تن پرورى در آن 
انگشت نما شدن  و  اشرافى گرى  تجمل گرايى،  از  اجتناب 

در بهره بردارى از مواهب مادى دنيوى است:
رسول اكرم )ص(: ابن مسعود! آن كه در دنيا با نازپروردگى 
آتش  در  كه  آن گاه  مى برد  سودى  چه  مى كند،  زيست 
دنيا  زندگى  بيرونى  جلوه ى  به  »آنان  مى گردد؟!  جاودانه 
آگاه اند، اما از آخرت بى خبرند« خانه ها مى سازند، كاخ ها 
بر پا مى كنند، مسجدها را به زيور مى آرايند،مقصد همه ى 
و  آورده اند  روى  آن  به  و  دنياست  تنها  تالش هايشان 

دل بسته اند.
فرموده  برترين  خداِى  است.  شکم هايشان  آنان  خداى 
كاخ ها  و  دژها  زنده ايد،  همواره  كه  پندار  اين  »با  است: 
سركشان  همچون  انتقام گيرى،  گاه  به  و  برمى افرازيد؟ 
من  از  و  گيريد  پيش  را  خدا  تقواى  مى كنيد؟پس  رفتار 
فرمان بريد« و نيز خداى برترين فرموده است: »آيا ديده اى 
با وجود علم  آنکه هوسش را خداى خود گرفت و خدا 
گمراهش ساخت و بر گوشو دلش مهر نهاد و بر ديده اش 
خواهد  هدايتش  كسى  چه  خدا  از  پس  انداخت؟  پرده 
نيست  منافق  جز  كسى  چنين  نمى گيريد؟«  پند  كرد؟آيا 
و شکمشرا خداى  ساخته  دين خود  را  كه هوس خويش 

خويش؛ از هر چه دلش بخواهد، خواه حالل و خواه حرام، 
همين  به  »اينان  است:  فرموده  خداىبرترين  نمى پرهيزد. 
برابرزندگى  در  زندگى  اين  اما  خشنودند،  پست  زندگى 
ابن مسعود! محراب هاى  ناچيز است«  تنها كااليى  آخرت 
است،  دينار  و  درهم  در  ايشان  شرافت  زنانشان اند،  اينان 
مى گيرند.  كار  به  خود  شکم  راه  در  را  توانشان  همه ى 
اينان در ميان بَدان، بدترين اند، هم خاستگاه فتنه اند و هم 
چنين  برترين  خداى  سخن  مسعود!  ابن  آن.  بازگشتگاه 
كنيم،  رابرخوردار  آنان  اگر سال ها  نمى دانى  »مگر  است: 
آن گاه عذاب موعود به آن ها رسد آنچه از آن برخوردار 

مى شدند بهکارشان نمى آيد؟« )مکارم األخالق، 344/2 /2660(
جاذبه  و  زينت ها  به  شدن  فريفته  و  دلبستگى  مذمت   .۹.2

هاى مادى زندگى
دنيا  زندگى  زيورهاى  فرزندان  و  دارايى  كريم:  قرآن   -
مى ماند،  جاى  بر  همواره  كه  نيک،  كردارهاى  و  هستند 
است.  نيکوتر  به آن ها  بستن  اميد  و  بهتر  پروردگارت  نزد 

)سوره ى كهف، آيه ى 46(
- قرآن كريم: هر نفسى مرگ را مى چشد وبه تحقيق در 
روز قيامت مزد اعمال شما را به تمامى خواهند داد و هر 
كس را از آتشدور سازند و به بهشت درآورند به پيروزى 
نيست. متاعىفريبنده  جز  دنيا  زندگى  اين  و  است  رسيده 

)سوره ى آل عمران، آيه ى 1۸5(
مبادا  است.  حق  خدا  وعده ى  مردم!  اى  كريم:  قرآن   -
خدا  به  فريبنده  شيطان  آن  و  بفريبد  را  شما  دنيا  زندگى 

مغرورتان بگرداند.« )سوره ى فاطر، آيه ى 5(
- قرآن كريم: و اين به كيفر آن است كه آيات خدا را به 
مسخره مى گرفتيد و زندگى دنيوى شما را بفريفت. پس، 
امروز كسى ازاين آتش بيرونشان نبرد و كسى عذرشان را 

نپذيرد.« )سوره ى جاثيه، آيه ى 35(
زندگى:  به  ناصواب  نگاه  صاحبان  از  دورى   .10.2
زندگى  از  دقيقى  و  زيبا  ترسيم  تنها  نه  الهى  جهان بينى 
از مصاحبت  بلکه  ارائه مى نمايد،  به خداپرستان  را  دنيوى 
و نزديکى با افرادى كه تحت لواى جهان بينى مادى هستند 
وجود  سبب  به  آن ها  آنکه  دليل  به  مى دارد؛  حذر  بر  نيز 
قلوبشان، همچون  در  و شيطانى  غلط  انديشه هاى  و  افکار 
افراد مريض هستند و مرضشان مسرى است. لذا، توصيه به 
تولى و تبرى در اينجا نيز و البته به گونه ى خاص خودش 

جريان دارد:
ما  ازسخن  كه  كسى  از  نيز  تو  پس،  كريم:  قرآن   -
نمى جويد  را  دنيوى  زندگى  جز  و  مى شود  روى گردان 
اعراض كن؛ منتهاى دانش آنان همين است. پروردگار تو 
به آنکه از راهش گمراه مى شود يا به راه هدايت مى افتد 

داناتر است.« )سوره ى نجم، آيات 2۹ و 30(
                                                                ادامه دارد ...
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در  ميمه  و  شهر  شاهين  شهرستان  در  جديد  كالنترى  دو 
مجموع با اعتبارى بالغ بر ۸ ميليارد ريال با حضور جمعى از 

مسئوالن راه اندازى و به بهره بردارى رسيد.
شاهين  مردم  نماينده  سازان،  حماسه  خبرنگار  گزارش  به 
جديد  ساختمان  از  بردارى  بهره  آيين  در  ميمه  و  شهر 
كالنترى گلديس ضمن درخواست ارتقاء جايگاه ادارى، 
استان،  انتظامى  نيرو  فرمانده  از  شهرستان  انتظامى  نيرو 
گفت: با توجه به جمعيت 70 درصدى اتباع افاغنه ساكن 
شهر  در  موجود  شرايط  و  خورت  مورچه  روستاى  در 
گرگاب نيازمند وجود كالنترى در اين دو منطقه به شدت 
با بيان اينکه پايه هاى  احساس مى شود. حسينعلى حاجى 
اصلى نظام بر دوش ملت ايران استوار است و مسئوالن نيز 
بدانند و خدمتگزارى شايسته داشته  را  اين ملت  بايد قدر 
انتظامى  ادارى  جايگاه  ارتقاء  با  كرد:  نشان  خاطر  باشند 
امکانات  مالى،  اعتبارى  انسانى،  نيروى  كمبود  شهرستان 
نيز  شهرستان  انتظامى  نيروى  فرماندهى  ستاد  تجهيزات  و 
مرتفع خواهد شد. فرمانده نيروى انتظامى استان اصفهان نيز 

در اين مراسم اساس كار نيروى انتظامى را كار خير براى 
در  خدمت  گفت:  و  دانست  اسالمى  ناب  فرهنگ  اشاعه 
نيرو انتظامى توفيقى الهى است. وى با بيان اينکه ماموريت 
اصلى نيروى انتظامى آماده ساختن فضاى رشد براى توسعه 
فرهنگى، اقتصادى در جامعه بامحبت و مهربانى با مردم و 
نيروى  تصريح كرد:  است.  مردم  براى  آرام  فضاى  ايجاد 
آرامش  و  امنيت  زدن  برهم  قصد  كه  كسانى  با  انتظامى 

جامعه را داشته باشند با اقتدار مبارزه خواهد كرد.
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  عبدالرضا آقاخانى  سردار 
در  كه  جمعيتى  تراكم  و  مهر  مسکن  مجموعه  وضعيت 
اين  ادارى  جايگاه  سطح  ارتقاء  دارد  وجود  شهر  شاهين 

شهرستان دغدغه اصلى و در دستور كار قرار دارد.
فرماندهى  ستاد  ساختمان  مشکل  خصوص  در  وى 
ساختمان  اعتبار  تامين  و  پيگيرى  با  كرد  تاكيد  شهرستان 

ستاد فرماندهى نيز نوسازى خواهد شد.
گفتنى است كه شهر الى بيد از توابع شهرستان شاهين شهر 

و ميمه نيز در آيينى مشابه داراى كالنترى شد. 

آمار  كمافى السابق  اينکه  به  اشاره  با  اسداهلل جواليى  سيد 
تلفات جاده اى در كشور در قياس با استاندار جهانى قابل 
بيان نيست، افزود: در 10 سال گذشته به دليل نبود قوانين 
محدود كننده و همچنين عدم فرهنگ سازى مناسب قريب 
به 220 هزار هموطن جان خود را در تصادفات رانندگى 
يک  مصدومان  آمار  خصوص  در  وى  داده اند.  دست  از 
به  ايرانى  هزار   220 تشييع  از  جداى  گفت:  گذشته  دهه 
قبرستان ها متاسفانه بيش از 2 ميليون و ۸00 هزار نفر را هم 

با وجود هزينه هاى سرسام آور 
دلخراش  حوادث  اين  دنبال  به 
كشور  بيمارستان هاى  روانه 
ستاد  مديرعامل  كرده ايم. 
اينکه  از  انتقاد  با  كشور  ديه 
تصادفات  كشته شدگان  آمار 
رانندگى در ايران 20 برابر معيار 
جهانى است، خاطر نشان كرد: 
اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام 
در  كنون  تا  انقالب  ابتداى  از 
تا  پيروزى  از  پيش  برهه هاى 
 17 هسته ايکه  شهداى  همين 

هزار شهيد ترور و 1۸۸ هزار شهيد دوران دفاع مقدس را 
در كارنامه دارد، جالب است مجموع اين شهدا تنها با آمار 

تلفات ده ساله اخير برابرى دارد.
جواليى با اشاره به تالش ستاد ديه در اصالح قانون بيمه 
دومين  مهلت  پايان  با  كرد:  بيان  ثالث  شخص  اجبارى 
تمديد اين قانون كارآمد اميدواريم با همکارى هميشگى 
اين  ماه   7۸ از  بعد  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
قانون آزمايشى كه ضرورت دائمى شدن آن با عنايت به 
احساس  پيش  بيش از  رانندگى  دهشتناک كشته هاى  آمار 
مى شود، تا پيش از اسفند ماه سالجارى كه قطعا نمايندگان 
ششم  ساله   5 برنامه  به  رسيدگى  درگير  بيشتر  ملت  خانه 
توسعه و قانون بودجه كشورى خواهند بود به اليحه دائمى 

شدن اين قانون در وقت مقتضى پرداخته شود.

وى با هشدار نسبت به اينکه تا پايان مهلت آزمايشى قانون 
تصويب  با  شد:  يادآور  است،  باقى  فرصت  ديگر  ماه   5
ورودى   ۸7 سال  در  ثالث  شخص  اجبارى  بيمه  قانون 
به 2 يا 3  نفر  زندانيان راننده به طور ميانگين از روزى 60 
نفر در روز كاهش پيدا كرد كه اميدواريم با همت عمومى 
در  اين محکومان  انباشته شدن  از  قانون  دائمى شدن  با  و 

سطح زندان هاى كشور پيشگيرى كنيم.
بيمه  قانون  كردن  دائمى  در  تعجيل  بر  تاكيد  با  جواليى 
ثالث  شخص  اجبارى 
شايد  را  امر  ضرورت  گفت: 
توجيه  عددى  آمار  مرور 
تا   ۸0 سال  از  كه  چرا  كند 
اجبارى  بيمه  قانون  تصويب 
ميزبان  ما   13۸7 شهريور  در 
زندانى  هزار   213 از  بيش 
محکوم به پرداخت ديه ناشى 
با  كه  بوديم  تصادفات  از 
تا  راه گشا  قانون  اين  تصويب 
شاهديم   ۸7 سال  همين  پايان 
به  نفر  از 21 هزار  مددجويان 
ديه  ستاد  مديرعامل  مى كنند.  پيدا  كاهش  زندانى   55۸5
كشور تصريح كرد: با هميارى اعضاى كميسيون اقتصادى 
مجلس اميد است با اولويت رسيدگى به اين اليحه ضمن 
متعدد  آسيب هاى  از  زندانيان  اين  حداكثرى  كاهش 
رسيدگى،  راستاى  در  ملى  گزاف  هزينه هاى  و  اجتماعى 
حدود  تا  مددجويان  اين  به  مربوط  درمانى  و  نگهدارى 

زيادى بکاهيم.
ديه  محکومان  نفرى   157 و  هزار  آمار  اعالم  با  جواليى 
اين  از  گفت:  كشور  در  رانندگى  تصادفات  از  ناشى 
تعداد كه 750 نفر به دليل ديه منجر به فوت در حبس به 
سرمى برند بدون شک با عدم تصويب اين قانون در سال 
جديد تعداد اين قبيل زندانيان طبق آمار با رشد 20 برابرى 

همراه خواهد بود.

و  ميمه  و  شهر  شاهين  هاى  مردم شريف شهرستان  نماينده 
 ۹4/7/13 دوشنبه  روز  اسالمى  شوراى  مجلس  در  برخوار 
قانون  از  موادى  اصالح  طرح  به  رسيدگى  جريان  در  و 
انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و  تشکيالت، وظايف و 
انتخاب شهرداران ودر موافقت با حذف تبصره 1ماده 3 اين 
طرح، به دفاع تمام قد از اقتدار واختيارات شوراهاى اسالمى 
براى  اسالمى  شوراى  اختيار  سلب  به  نسبت  و  پرداخت 
استيضاح شهردار، با ماندن اين تبصره در قانون، هشدار داد.

مجلس  علنى  صحن  در  حاجى  حسينعلى  سخنان  شرح 
اسالمى،  جمهورى  افتخارات  از  يکى  اسالمى:  شوراى 
است.  خودشان  جامعه  اداره  در  مردم  عمومى  اراده  اعمال 
نظام شوراهاى اسالمى تبلور آرمان سياسى و اجتماعى مردم 
يک شهر و يک روستااست. نظام شوراى اسالمى از جمله 
خواهش  من  عزيزان!  است.  دينى  ساالرى  مردم  نمادهاى 
باقى  تبصره  اين  اگر  كنيد  توجه  نکته  اين  به  دارم  عاجزانه 
اين  در  بماند  تبصره  اين  اگر  افتد.  مى  اتفاقى  چه  بماند 
طرح، با وجود آن عماًل شوراها هيچ كاره مى شوند، يعنى 
عماًل هيچ اختيارى در عزل شهردار  نخواهند داشت. چون 
با  برود  تواند  مى  شود  مى  انتخاب  شهردار  كه  ابتدا  همان 
يک سرى مراجعى هماهنگى داشته باشد كه هر موقعى هم 

استيضاح  به  كند  مى  اعتراض  موقع  آن  شد  استيضاح  كه 
هزار  عزيزان  يعنى  تهران،  رود  مى  استيضاحش  خودش، 
كدامشان  هر  اگر  شهردار  صد  و  هزار  شهردارى،  صد  و 

هيئت  بيايد  پرونده  بايستى  كنند  اعتراض  استيضاحشان  به 
مركزى كه در وزارت كشور، آنجا بايستى رسيدگى كنند 
اين  معقولى در  فرآيند  به عزل شهردار، در حالى كه يک 

اين طرح آمده،  براى استيضاح مطرح شدهاست. در  طرح 
اول شورا تذكر دهد، بعد گفته سوال كند، بعد رأى گيرى 
در خصوص باقى ماندن، يعنى براى اعتماد به شهردار رأى 
گيرى شود، بعد از آن گفته اگر دو بار قانع نشدند مى توانند 
به  اعتماد  عدم  رأى  با  استيضاح  آن  از  بعد  و  كنند  سوالى 
شهردار، آن موقع مى توانند استيضاح را انجام دهند بعد از 
كند،  مى  اعتراض  شهردار  طبيعتاً  بيافتد  اتفاق  اين  اگر  آن 
اين اعتراضش مى رود تهران آنجا معموالً حکومت هست 
مسئولين  تعداد  يک  واقع  در  يعنى  گيرد  مى  تصميم  كه 
چه  شورا  اراده  اينجا  گيرند.  مى  تصميم  كه  هستند  دولتى 
از شورا گرفته مى شود، ديگر فردا  مى شود؟ حق نظارت 
تواند آن  نمى  بود،  پاسخگوى عمل شهردار نخواهد  شورا 
از  نظارت  نيست،  عملکردش  جوابگوى  كند،  استنطاق  را 
بين مى رود و لذا پيشنهاد بنده اين است كه حتماً به حذف 
را  الزم  اقتدار  و  اختيار  شوراها  تا  دهيد  مثبت  رأى  تبصره 
اين هشدار آقاى حاجى،  باشند. گفتنى است در پى  داشته 
نمايندگان مجلس با ارجاع تبصره 1 ماده 3 از طرح اصالح 
كميسيون  به  اسالمى  شوراهاى  تشکيالت  قانون  از  موادى 

شوراها براى بررسى بيشتر موافقت كردند.

فريدون گل افرا اقتصاددان ارشد كشاورزى با بيان اينکه 
محدوديت منابع آب در اقتصاد ايران جدى است، گفت: 
بتوانيم محصوالت كشاورزى را در فرآيندى  اينکه  براى 
شدت  به  بايد  آب  منابع  ورى  بهره  كنيم،  توليد  پايدار 

افزايش يابد.
سال  ده  هر  در  شد  مى  بينى  پيش  داشت:  اظهار  افرا  گل 
دماى كره زمين يک درجه افزايش يابد كه زودتر محقق 
شده است و با هر درجه افزايش دماى هوا 100 ميلى متر به 

ميزان تبخير افزوده مى شود.
 116 ميان  در  افزود:  وى 
جهانى  مراجع  كه  كشورى 
از  ايران  اند  كرده  بررسى 
رده  در  آبى  بحران  لحاظ 
اگرچه همه  و  دارد  قرار   14
معضل  با  نوعى  به  كشورها 

كم آبى مواجه هستند.
ترين  افرا گفت: طبيعى  گل 
به  واكنش  ترين  علمى  و 
كاهش  و  هواى  دماى  تغيير 

الگوهاى  و  كشاورزى  ساختار  اصالح  همان  آب  منابع 
توليد محصوالت  ميزان  بايد  صنعتى و توسعه اى است و 
مى شود  كه مصرف  آبى  ميزان  با  متناسب  را  كشاورزى 
هندوانه  مانند  محصوالتى  صادرات  از  و  كنيم  ارزيابى 
توجيه  است  كرده  مصرف  آب  خود  ارزش  از  بيش  كه 

اقتصادى ندارد.
فعلى  روند  ادامه  اظهارداشت:  كشاورزى  اقتصاددان  اين 
و  روزمينى  آبى  منابع  رفتارهاى  شدن  نظم  بى  باعث 

زيرزمينى شده است و در استان كرمان حدود هفت هزار 
رده خارج شده  از  منابع آب  دليل شورشدن  به  پسته  باغ 

است.
را  كشاورزى  محصوالت  قيمت  امروزه  افزود:  افراد  گل 
و  كنند  مى  ارزيابى  شود  مى  استفاده  كه  آبى  با  متناسب 
برخى هم معتقدند در آينده اى نزديک قيمت آب بيشتر از 
ارزش نفت خواهد شد و هر كشورى كه دسترسى به منابع 

آب دارد از اقتدار خوبى هم بهره خواهد برد.
صادرات  گفت:  وى 
به  پرآب  محصوالت 
نمى  توصيه  وجه  هيچ 
تاكيد  كارشناسان  و  شود 
براى  ايران  كنند  مى 
توليد  ميزان  بتواند  اينکه 
را  كشاورزى  محصوالت 
تن  ميليون   112 سطح  در 
 2025 سال  تا  كند  حفظ 
آب  منابع  ورى  بهره  بايد 
را از 40 درصد فعلى به دو 
برابر افزايش دهد. وى هشدار دارد اگر مصرف بهينه آب 
نگيرد،  قرار  اولويت  در  توزيع  و  تامين  نظام  ساماندهى  و 
باشيم  آب  بندى  جيره  انتظار  در  بايد  آينده  سال  چند  تا 
هاى  ميان طرف  تعادل  ايجاد  اولويت  ترين  مهم  امروز  و 

عرضه و تقاضاى اب در ايران است.
دارد  ثبات  منطقه  و  كشور  هر  آب  منابع  گفت:  افرا  گل 
افزايش  با  اما  مى شود  تأمين  بارندگى  ميزان  براساس  و 

جمعيت و تقاضا بيشتر نمى شود.

ميمه  و  شاهين شهر  هاى  مردم شريف شهرستان  نماينده 
نفره   140 سفر  به  اسالمى  شوراى  مجلس  در  برخوار  و 
جمعى از نمايندگان مجلس به همراه خانواده هايشان به 

مشهد مقدس با هزينه شركت توانير واكنش نشان داد.

حاجى  حسينعلى  سازان،  حماسه  خبرنگار  گزارش  به 
موسوم  اسالمى  شوراى  مجلس  اخير  مصوبه  به  اشاره  با 
نيرو  وزارت  به  كه  برق  صنعت  از  حمايت  طرح  به 
هاى  واگذارى  از  حاصل  منابع  درصد   70 داده  اجازه 
نيمه  هاى  طرح  تکميل  براى  را  برق  صنعت  با  مرتبط 
بررسى  زمان  در  گفت:  دهد،  اختصاص  توانير  به  تمام 
هاى  طرح  اتمام  مردم  نمايندگان  فکر  تمام  طرح،  اين 
و  توانير  شركت  نامناسب  وضعيت  از  و  بود  تمام  نيمه 
عليرغم  كه  آمد  مى  بر  چنين  شركت  اين  هاى  بدهى 
اما  ندارد،  هم  را  اداره خود شركت  توان  جويى،  صرفه 
متأسفانه امروز مى شنويم كه ريخت و پاش در آن ادامه 
همراه  به  مجلس  نمايندگان  نفراز   140 سفر  وى   دارد. 
عدم  اين  مصاديق  از  يکى  را  مشهد  به  هايشان  خانواده 
خواندم  خبرها  در  كرد:  تصريح  و  دانست  جويى  صرفه 
كه آقاى كردى مديرعامل توانير اذعان كرده هر 2 سال 
يکبار نمايندگان مجلس را جهت آشنايى با صنعت برق به 
مشهد مى برد!! اين جاى تأسف است كه يک مديرعامل 
در توجيه اقدام خود يک دليل اين چنينى را براى افکار 
سال   2 حضور  ضرورت  كه  چرا  كند.  مى  بيان  عمومى 
با  به همراه خانواده شان جهت آشنايى  نمايندگان  يکبار 
صنعت برق، آن هم هميشه در يک نقطه از كشور تعجب 
برانگيز است! حاجى در پايان، پرداخت بدهى بيست هزار 
برق  توليدكنندگان  پيمانکاران،  به  توانير  تومانى  ميليارد 
مشابه،  اقدامات  و  كارها  اين گونه  با  را  بانکى  سيستم  و 
به  شدن  دعوت  عليرغم  بنده  گفت:  و  دانست  نشدنى 

اينگونه سفرهاى غير ضرورى هيچکدام را نپذيرفته ام.

در  شکر  مصرف  كاهش  مورد  در  اسکندرى  سهيل 
محصوالت غذايى اظهار كرد: حد مطلوب مصرف شکر 
معادل  روزانه  انرژى  10درصد  از  كمتر  سالم  افراد  براى 
حدود 50گرم در روز است و بايد در رژيم غذايى روزانه 

اين مقدار رعايت شود.
اسکندرى با اشاره به اينکه در حال حاضر 156 واحد توليد 
نوشيدنى  كننده  توليد  واحد  و 340  نوشابه گازدار  كننده 
كرد:  تصريح  هستند،  فعاليت  مشغول  كشور  در  ميوه اى 
در سال ۹3 در راستاى كاهش مصرف شکر بازنگرى در 
ضوابط نوشيدنى ميوه اى صورت پذيرفت كه 1.5 درصد 
آبميوه  ميزان  نيز  ميزان شکر مصرفى كم شد و 5 درصد 

مصرفى در فرموالسيون افزايش پيدا كرد.
و  خوراكى  فراورده هاى  بر  نظارت  كل  اداره  معاون 
آشاميدنى سازمان غذا و دارو همچنين بيان كرد: براساس 
مصوبه كميته فنى قانونى اداره كل نظارت بر مواد غذايى و 
بهداشتى كه در راستاى ارتقاى سالمت محصوالت غذايى 
صورت پذيرفته است، مصرف شکر در نوشابه هاى گازدار 

به حداكثر ۹ درصد تقليل يافته است.
به  توصيه  ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  در  مسئول  مقام  اين 
مصرف  به دليل  طعم دار  مالت  نوشيدنى  از  عدم استفاده 
طعم  بدون  مالت  نوشيدنى هاى  خصوص  در  شکر  باالى 
معيارهاى  با  افزودن شکر  به دليل عدم  »ايفدونا« گفت:  به 

تغذيه اى صحيح منطبق است.
در  اضافه كرد:  از سخنانش  ديگرى  بخش  در  اسکندرى 
راستاى كاهش مصرف شکر، واردات نوشابه هاى گازدار 
توسط سازمان غذا و دارو ممنوع شده است، ضمن اينکه 
كاهش مقدار شکر مجاز در نوشابه هاى انرژى زا، از ديگر 

دست آوردهاى اقدامات سازمان غذا و دارو است.
در  فرموالسيون  شکر  كاهش  مصوبات  بر  تأكيد  با  وى 
شيرهاى طعم دار و دسرهاى لبنى، خبر از كاهش 10 درصد 
عنوان كرد: حداكثر  و  داد  مذكور  فراورده هاى  در  شکر 
سقف شکر در شيرهاى طعم دار از تاريخ اول دى امسال 
براساس ابالغ اداره كل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى 

كاهش مى يابد.
و  خوراكى  فراورده هاى  بر  نظارت  كل  اداره  معاون 
قند  ميزان  از  خاتمه  در  دارو  و  غذا  سازمان  آشاميدنى 
مجاز در فراورده هاى يخى نيز سخن گفت، مبنى بر اينکه 
درصد   10 به  عدد  اين  جارى  سال  دى ماه  دهم  تاريخ  از 

كاهش خواهد يافت.

مدیرعامل ستاد دیه کشور مطرح کرد :

هشدار درباره خطر افزایش 20 برابری زندانیان 
ناشی از تصادفات 

دفاع تمام قد آقای حاجی از اقتدار و اختیار شوراهای اسالمی

»بحران آب«، ایران در رتبه 14 دنیا 

سبک زندگی اسالمی
قسمت پنجم

 واکنش آقای حاجی به 
سفر 140 نفره نمایندگان 

مجلس با هزینه شرکت توانیر

حسینعلی حاجی در آیین بهره برداری از ساختمان جدید کالنتری گلدیس:

پایه های اصلی نظام بر دوش ملت ایران استوار است

واردات نوشابه های گازدار 
ممنوع شد 



1 مهرماه )۹ ذى الحجه 1436(:
 روز عرفه - روز نيايش

2 مهرماه  )10 ذى الحجه 1436(:
 عيد سعيد قربان

5 مهرماه :
 شکست حصر آبادان در عمليات ثامن االئمه )1360 هـ.ش(

6 مهرماه  )14 ذى الحجه 1436(:
 والدت امام موسى كاظم)ع( )12۸ هـ.ق(

7 مهرماه  )15 ذى الحجه 1436(:

  روز آتش نشانى و ايمنى- شهادت سرداران اسالم:فالحى،  
آرا )1360 هـ.ش(-  نامجو، كالهدوزان و جهان  فکورى، 
بزرگداشت  روز  تبريزى-  شمس  بزرگداشت  روز 

فرماندهان شهيد دفاع مقدس
والدت امام على النقى )ع( )212 هـ.ق(

۸ مهرماه :
 روز بزرگداشت مولوى

10 مهرماه  )1۸ ذى الحجه 1436(:
 عيد سعيد غدير خم 

13 مهرماه :
هجرت امام خمينى)ره( از عراق به پاريس)1357هـ .ش( 

روز نيروى انتظامى
14 مهرماه :

 روز دامپزشکى
15 مهرماه :
  روز روستا

16 مهرماه  )24 ذى الحجه 1436(:
  روز مباهله پيامبر اسالم )ص( )10هـ .ق(

17 مهرماه:
  روز خانواده و تکريم بازنشستگان

20 مهرماه :
  روز بزرگداشت حافظ

22 مهرماه :
روز جهانى استاندارد

23 مهرماه  )1 محرم 1437(:
شهيد  پنجمين  شهادت   - قمرى  هجرى   1437 سال  آغاز 
محراب آيت ا... اشرفى اصفهانى به دست منافقين كوردل 

)1361 هـ.ش( - روز جهانى نابينايان )عصاى سفيد(
24 مهرماه :  

 روز ملى پارالمپيک
26 مهرماه :

 روز تربيت بدنى و ورزش
2۹ مهرماه : روز صادارات

رویدادهای مهرماه

به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد 
 تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند             
 کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد
 بحق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

بیار یک جهت حق گذار ما نرسد
 هزار نقد به بازار کائنات آرند

 یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد
 دریغ قافله عمر کانچنان رفتند

 که گردشان به هوای دیار ما نرسد
 هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
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کالم امام

احکام

داستان کوتاه

رسول اکرم )ص( :

 خاک کربال ...

شبکه های اجتماعی ...

در روايات وارد شده است كه سخاوت درختى است در 
بهشت، شاخه هاى او در دنيا معلق است هركس دست به 

آن شاخه بگيرد او را داخل بهشت مى نمايند. 
رسول خدا )ص( فرمود: انسان َسخى به خدا و به بهشت و 

به دل مردم نزديک است و از جهنم دور است.
سخاوت  اهل  خانه  بهشت  فرمودند:  خدا)ص(  رسول 
است و جوان َسخى گناهکار نزد خدا محبوب تر است 

از عابد پيِر بخيل. 
منبع: شرافت االسخياء و رذالت البخال 

                                 )مولف: عالمه حاج شيخ ذبيح اهلل محالتى(

نجوم  و  رياضيه  علوم  در  )كه  سفيرى  زمان صفويه،  در 
مهارتى تمام داشت و گاهى هم از ضماير و اسرار و اخبار 
استعمارگر  دولتهاى  از  يکى  طرف  از  گفت(  مى  غيبيه 
فرنگ به ايران آمد، وارد اصفهان شد تا تحقيقى درباره 

ملت و اسالم كند و دليلى براى آن پيدا نمايد.
پيدا كرد  از خياالتش آگاهى  او را ديد و  سلطان وقتى 
و  كردن  ساكت  براى  را  اصفهان  شهر  علماى  تمام 
محکوم كردن آن شخص خارجى دعوت نمود، كه از 
كاشانىكه  فيض  مالمحسن  آخوند  مرحوم  آنها  جمله 

معروف به فيض كاشى بود حضور پيدا كرد.
و  نمود  فرنگى  سفير  آن  به  رو  كاشى  آخوند  حضرت 
سفارت  براى  از  كه  است  آن  پادشاهان  قانون  فرمود: 
مردان بزرگ و حکيم و دانا و فهميده و با سواد را اختيار 
مى كنند. چطور شده كه پادشاه فرنگ آدمى مثل تو را 
بر  و  شده  ناراحت  خيلى  فرنگى  سفير  ؟!  كرده  انتخاب 
تمام  سرآمد  و  علوم  داراى  خودم  من  گفت:  و  آشفت 
علم ها مى باشم آن وقت تو به من مى گويى، من حکيم 
و دانا نيستم ؟! مرحوم فيض كاشى فرمود: اگر خود را 
آدم دانا و فهميده و تحصيل كرده مى دانى بگو ببينم در 
دست من چيست؟ سفير مسيحى به فکر فرو رفت و پس 
از چند دقيقه اى رنگ صورتش زرد شد و عرق انفعال بر 
جبينش پيدا شد. مرحوم كاشى لبخندى زد و فرمود: اين 
بود كماالت تو كه از اين امر جزئى عاجز شدى؟ تو كه 

مى گفتى از نهان و اسرار انسانها خبر مى دهم چه شد؟
سفير گفت : قسم به مسيح بن مريم كه من متوّجه شده 
ام كه در دست تو چيست و آن تربت از تربتهاى بهشت 
به  كجا  از  را  بهشت  تربت  كه  حيرتم  در  ليکن  است، 

دست آورده اى ؟!
مرحوم آخوند فيض كاشى فرمود: شايد در محاسباتت 
اشتباه كرده اى! و قواعدى را كه در استکشافات اين امور 
مسيحى گفت:  سفير  است،  بوده  ناقص  اى  برده  كار  به 
خير اين طور نيست، لکن تو بگو تربت بهشت را از كجا 
آورده اى ؟ مرحوم فيض فرمودند: آيا اگر بگو يم اقرار 
هست  من  دست  در  آنچه  ميکنى؟!  اسالم  حّقانيّت  به 

تربت پاک آقا سيّد الّشهداء عليه السالم مى باشد.
سپس دست خود را باز كرد و تسبيحى را كه از تربت 
كربال بود، به سفير نشان داد و گفت: پيغمبر اسالم )ص( 
فرمودند، كربال قطعه اى از بهشت است. تصديق سخن 
توست! تو خود اقرار كردى و گفتى، قواعد و علوم اين 
حديث من خطاء نمى كند و حديث پيغمبر)ص( را هم 
ما در  پيغمبر  اعتراف كردى، و پسر  در صدق گفتارش 
اين تربت كه قطعه اى از بهشت است، مدفون است اگر 
غير اين بود در بهشت و تربت آن مدفون نمى شد، سفير 

چون قاطعيّت برهان و دليل را مشاهده كرد مسلمان شد.

سوال: با توجه به اين كه وب سايت »فيس بوک” در 
ايران فيلتر شده است آيا ورود به چنين سايتى صرفاً براى 
ارتباط با دوستان و بدون هيچ فعاليت سوء عليه منافع ملى 

جمهورى اسالمى اشکال دارد؟
حکم استفاده، بازديد و همچنين عضويت در شبکه هاى 

مجازى مثل »فيس بوک” چيست؟
جواب ها:

اگر  كلى  به طور  خامنه اى:  حسينى  العظمى  اهلل  آيت 
مستلزم مفسده )مانند ترويج فساد، نشر اكاذيب و مطالب 
يا موجب  و  باشد  گناه  ارتکاب  يا خوف  و  بوده  باطل( 
تقويت دشمنان اسالم و مسلمين شود، جايز نيست؛ واال 

مانعى ندارد.

موارد  اين  چنانچه  شيرازى:  مکارم  العظمى  آيت اهلل 
باشد  داشته  مفسده  و  باشد  مقررات  و  قوانين  برخالف 

جايز نيست.

استفاده  به طور كلى  العظمى صافى گلپايگانى:  آيت اهلل 
كه  صحيح  و  مشروع  جهات  براى  مجازى  فضاهاى  از 
موجب فساد عقيده و اخالق نشود بلکه بتوان از آن در 
كرد  مانعى  استفاده  دينى  معارف  ترويج  و  تبليغ  جهت 
كه  سايت هايى  در  رفتن  اما  است؛  مطلوب  بلکه  ندارد 
باعث سست شدن عقيده و فساد اخالق و يا ترويج باطل 

باشد، حرام است.

سردار شهید محمد تقی ابدالی  
فرزند: محمود

تاريخ تولد: 1340
تاريخ شهادت: 1361/5/2

محل شهادت: شلمچه
ابدالى در سال 1340 و در يک خانواده  شهيد محمد تقى 
مذهبى در محله حاجى آباد، شهر شاهين شهر ديده به جهان 
با  همراه  زندگى  تجربه ى  با  را  دوران كودكى  او  گشود. 
سختى سپرى كرد. وى دوران ابتدايى را در حاجى آباد و 
سپس دوره راهنمايى را به سختى در شهر گز سپرى نمود 
نبودن مركز  بعلت  بود ولى  ادامه تحصيل  اگرچه مشتاق  و 
آموزشى در اطراف نتوانست به تحصيالت خود پايان دهد.

ابدالى سپس براى كمک به امرار معاش  شهيد محمد تقى 
خانواده مشغول كار شد و در يکى از كارخانجات اطراف 
خيلى  شهيد  اين  اگرچه  گرديد.  استخدام  شهر  شاهين 
را  كارخانه  صاحب  زورگويى  ولى  بود  آرام  و  محجوب 
نياورد و دست از كار كشيد  به ساير كارگران تاب  نسبت 
و سپس در مغازه كوچکى در شاهين شهر مشغول كار شد. 
و گروه  داد  رخ  شهر  شاهين  در  انقالب حوادثى  با شروع 
بلوا  نظامى سعى در  مأموران حکومت  معاند در كنار  هاى 
و آشوب داشتند كه شهيد ابدالى در مقابل آنان ايستادگى 
مجروح  دست  ناحيه  از  برخوردها  اين  از  يکى  در  و  كرد 

گرديد.
با پيروزى انقالب به كميته رفت و سپس به كسوت سپاهى 
درآمد. به فرمان رهبرش براى پايان دادن به غائله سميرم به 
آن منطقه اعزام شد و توانست با كمک ساير رزمندگان آنها 

نمايد.  سركوب  را 
غرب  عازم  سپس 
گروه  با  و  شد 
كومله  چون  هايى 
دمکرات  حزب  و 
اهداف  سر  بر 
مبارزه  به  انقالب 

پرداخت.
آرامش  از  چندى 
نگذشت  كردستان 
يافت  فرمان  كه 
از  پاسدارى  جهت 

عازم  نيز  جا  همان  از  و  تهران شد  عازم  امام  بيت حضرت 
مجروحيت  دچار  خرمشهر  سازى  آزاد  در  وى  شد.  جبهه 
اين  بازگشت.  خود  شهر  به  كوتاهى  مدت  براى  و  گرديد 
زمان  دانست  مى  كه  چرا  بود  خانواده  با  ديدارش  آخرين 
خانواده خود  به  در سفارشى  ندارد پس  تا شهادت  زيادى 
دينى  و  ام  كرده  پرداخت  را  شرعيه  وجوه  همه  گفت: 
مى  شما  از  هستم  جبهه  عازم  كه  اينک  و  ندارم  برگردن 

خواهم هرگز دست از آرمانهاى امام برنداريد...
ديگر  شايد  گفت:  خانواده  به  تاكيدى  جمالت  در  وى 
مطمئن  و  كنيد  حالل  مرا  پس  ندهد  دست  ديدار  فرصت 
باشيد فرزند شما هرگز اسير دشمن نخواهد شد. اگر جنازه 
خاطر  به  شما  چون  نباشيد  ناراحت  نرسيد  شما  به  هم  من 

اسالم از من مى گذريد.
يادآور مى شود كه جنازه مطهر اين شهيد همان طورى كه 
پيش بينى كرده بود به مدت 13 سال مفقود بود كه پس از 
كشف و براساس وصيت خودش در گلزار شهداى حاجى 

آباد مدفون گرديد . روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مَن المومنيُن ِرجاٌل صَدقوا ما عاَهدوا 
اهلل َعليه فَمنُهم َمن قضى نَحبه َو منهم 

َمن يَنتَظر و ما بَّدلوا تَبدياًل  
)سوره احزاب آيه 23(

اخالص،  با  مجاهد،  فرمانده  شهادت 
شهيد  اسالم،  سپاه  واليتمدار  و  متقى 
امر  ولى  محضر  به  را  همدانى  حسين 
العظمى  اهلل  آيت  حضرت  مسلمين 
العالى(  و ملت  امام خامنه اى)مدظله 
شريف ايران اسالمى تبريک و تسليت 

عرض مى نمايم.
مقدس  دفاع  در  كه  نستوه  مجاهدى 
مصداق واقعى »رجال صدقوا« بود و با 
همتى مثال زدنى در دفاع از حرم اهل 
ينتظر«  بيت)ع( از صف » و منهم من 
جدا شد و به سوى معبود خود شتافت.

رشادت اين سردار سرافراز در مقابله 
با مسلمان نماهاى ضد اسالم تکفيرى، 
جبهه  براى  را  توجهى  قابل  ثمرات 
او  راه  و  آورد  ارمغان  به  مقاومت 

انشااهلل ادامه خواهد يافت. 
رحمت واسعه الهى بر روح مطهر او و 

همه شهيدان جبهه مقاومت 

اتفاق  به  قريب  اكثريت  عاشورا  حادثه  در 
امام  مى دانستند،  زياد  ابن  سپاه  و  مردم 
است،  پيغمبر)ص(  عزيز  نواده  حسين)ع( 
و  منزلت  و  مقام  منکر  اين  وجود  با  ولى 
گونه  هيچ  و  بودند  بزرگوار  آن  امامت 

معرفتى نسبت به مقام آن حضرت نداشتند.
و  شيعه  كه  معتبرى  و  معروف  احاديث  از 
سنى آن را نقل كرده اند حديثى هست كه 
شناخت و معرفت نسبت به امام را براى هر 
در  كه  حديث  اين  مى شمرد،  الزم  انسانى 
كتب شيعه به صورت مکرر آمده و با اصول 
شيعه هم صددرصد قابل انطباق است، غالباً 
با اين عبارت وارد شده است: »من مات و لم 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه«؛ هر كس 
بميرد و پيشواى زمان خودش را نشناسد به 
از دنيا رفته است. در كتب  مرگ جاهليت 
روايت  چنين  اندک  تفاوتى  با  سنت  اهل 
َميتة  مات  اِمام  بغير  ماَت  »َمن  است:  شده 
جاهليَه« و يا با اين عبارت: »من مات و ليس 
كه  جاهلية«؛ كسى  ميتة  مات  بيعة  عنقه  فى 
بميرد و در گردن او بيعت يک امام نباشد، 

به مرگ جاهليت مرده است. 
موجب  مضمون  اين  روايت  تنوع  و  تکرار 
عبارت  اين  صدور  در  باال  بسيار  اطمينان 
جايگاه  نشان دهنده  و  اكرم)ص(  پيامبر  از 
فکرى  هندسه  در  امامت  مسأله  فوق العاده 
و  مطالعات  مركز  است.  ناب  اسالم 

قم  علميه  حوزه  شبهات  به  پاسخگويى 
در  روايت  اين  از  كه  برداشت هايى  درباره 
خصوص معرفت امام گرفته مى شود، چنين 

پاسخ مى دهد:
اعتقاد  وجوب  بر  روشن  داللت  1-حديث 
در  او  معرفت  و  امام  وجود  به  ايمان  و 
گونه  هيچ  و  دارد  ها  زمان  و  اعصار  همه 
اختصاصى به زمان و مکان خاص داده نشده 
است، يعنى همان گونه كه اعتقاد به امام)ع( 
زمان  در  پيامبر  جانشين  و  خليفه  عنوان  به 
در  است،  الزم  و  واجب  ائمه)ع(  حضور 
زمان غيبت هم ايمان به وجود او و معرفت 
ضرورى  بزرگوار  آن  به  نسبت  شناخت  و 

است.
2- معرفتى كه در سخن رسول اعظم الزم 
شناخت  يک  است  شده  شمرده  واجب  و 
معرفتى است  بلکه  نيست،  اسمى  و  ظاهرى 
شده  موجب  را  شايسته  عمل  و  ايمان  كه 
سبب  را  مؤمنانه  فرمانبردارى  و  تبعيت  و 
است  ممکن  گاهى  كه  معنا  اين  به  شود؛ 
شخصى  و  ظاهر  نظر  از  را  كسى  انسان 
و  مقام  شخصيت،  نظر  از  ولى  بشناسد، 
معرفتى  گونه  هيچ  و  بوده  او  منکر  حقوق 
در  مثال  طور  به  باشد،  نداشته  او  به  نسبت 
حادثه عاشورا اكثريت قريب به اتفاق مردم 
امام حسين)ع(  ابن زياد مى دانستند،  و سپاه 
فرزند اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا)س( است 

و  است  اكرم)ص(  پيغمبر  عزيز  نواده  و 
را  ياران حضرت  و  بيت  اهل  بقيه  همچنين 
مى شناختند، ولى با وجود اين منکر مقام و 
هيچ  و  بودند  بزرگوار  آن  امامت  و  منزلت 
حضرت  آن  مقام  به  نسبت  معرفتى  گونه 

نداشتند.
كسى  انسان  است  ممکن  گاهى  چه  چنان 
را از نظر شخصيت و مقام و حقوق بشناسد 
و  آشنايى  گونه  هيچ  و  نديده  را  او  ولى 
معرفت ظاهرى و شخصى نسبت به او نداشته 
باشد، حتى ممکن است او را مشاهده كند 
ولى نشناسد، به عنوان مثال در زمان حيات 
و حضور ائمه طاهرين)ع( خيلى از شيعيان و 
پيروان آن بزگواران با اينکه اعتقاد و ايمان 
به امامت و واليت آن بزرگواران داشتند و 
نسبت به شأن و مقام و جايگاه آن ها معرفت 
امام را واجب االطاعه مى دانستند،  داشتند و 
از  شخصى  شناخت  و  حضور  توفيق  ولى 

نزديک را نداشتند.
3- آنچه در بحث شناخت و معرفت امام)ع( 
اهميت دارد و اساس رابطه امام با شيعيان و 
پيروان او محسوب مى شود و روايت مورد 
معرفت  و  دارد، شناخت  بر آن داللت  نظر 
امام  شخصيت  و  مقام  به  ايمان  و  امام  حق 
است، ولو از نظر ظاهر به او دسترسى نداشته 
غيبت  زمان  در  چنانچه  نشناسد،  را  او  و 
رابطه  و  است  چنين  فعاًل  ما  زمان  و  كبرى 
شيعيان و دوستان امام زمان)عج( يک رابطه 
امام  به  ايمان  و  اعتقاد  اساس  بر  و  معنوى 

حضرت  آن  واليت  و  امامت  و  زمان)عج( 
استوار است، ولو از نظر ظاهر به آن حضرت 
را  بزرگوار  آن  شخص  و  نداريم  دسترسى 
نمى شناسيم و البته اين محروميت هيچ گونه 
آسيبى به اصل ايمان و اعتقاد ما به واليت و 
امامت آن يگانه دوران نخواهد زد؛ چرا كه 
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب)ع( فرمود: »... 
َمن ماَت منکم على فَراَشه و هو على َمعرفَة 
َحق َربُه و َحق َرسوله و اَهل بَيته، ماَت شهيداً 
شما  از  كسى  يعنى  اهلل«؛  على  اَجَره  َوقع  و 
كه در رختخواب خود بميرد، در حالى كه 
بيت  اهل  و  رسولش  و  خدا  حق  به  عارف 
بر  او  اجر  دنيا رفته و  از  پيامبر است، شهيد 

خدا است.
»َمن  فرمود:  زين العابدين  امام  نيز  همچنين 
اهلل  اَعطاُه  قائمنا  َغيبة  فى  َمواالتَنا  على  ثبََت 
بَدر  ُشهداء  مِن  َشهيد  اَلف  اَجَر  عَزوَجل 
غيبت  زمان  در  كه  كسى  يعنى  اُحد«؛  و 
و  دوستى  بر  زمان)عج(  امام  قائم  حضرت 
خداى  بماند،  قدم  ثابت  بيت  اهل  واليت 
عزوجل به او اجر هزار شهيد از شهداى بدر 
به  اكرم)ص(  پيغمبر  ركاب  در  كه  احد  و 

شهادت رسيده اند عطا مى فرمايد.
امام  و شناخت  معرفت  به  نسبت  آنچه  پس 
زمان)ع( مهم است، معرفت به مقام و منزلت 
و شخصيت و حق آن بزرگوار است كه در 
كه:  كرد  خالصه  بتوان  شايد  كلمه  يک 
شناخت امام به عنوان اينکه او امام است و 

من مأموم و اقتدا كننده به او.

به مناسبت شهادت سردار شهید همدانی:او یک قهرمان است

پیام تسلیت آقای حاجی

روز اول محرم : مسلم ابن عقيل )عليه السالم(
روز دوم محرم : ورود كاروان به كربال )وروديه (

روز سوم محرم : حضرت رقيه)عليها السالم(
السالم(   )عليهم  اصحاب  و  : حضرت حر  روز چهارم محرم 

طفالن زينب )عليهما السالم(
روز پنجم محرم : اصحاب  و عبدا... ابن الحسن)عليهم السالم(

روز ششم محرم : حضرت قاسم ابن الحسن )عليه السالم(
روز هفتم محرم : روضه عطش و علي اصغر )عليه السالم(

روز هشتم محرم : حضرت علي اكبر )عليه السالم(
روز نهم محرم:تاسوعاى حضرت ابوالفضل العباس)عليه السالم(

روز دهم محرم : روز عاشوراى حضرت ابا عبدا... الحسين 
)عليه السالم( و حضرت زينب )عليها السالم( و شام غريبان

روز يازدهم محرم : حركت كاروان از كربال
روز دوازدهم محرم : ورود كاروان به كوفه

»هر كس عادت به تاخير نمازها كرده است،
خود را براى تاخير در همه ى امور زندگى آماده كند؛

تاخير در ازدواج، تاخير در اشتغال، تاخير در تولد اوالد، 
تاخير در سالمتى و عافيت!

هر قدر كه امور نمازت منظم باشد،
امور زندگيت هم تنظيم خواهد شد!

مگر نميدانى كه رستگارى و سعادت با نماز قرين گشته 
است؟!

»حى على الصــــــــاله، حى على الفـــالح«
پس چگونه از خداوند طلب توفيق دارى

در حاليکه حق او را بدرستى ادا نميکنى؟!
اگر سعادت دنيا و آخرت ميخواهيم

تالش كنيم نمازمان را درست بخوانيم.«
آيت ا... بهجت)رحمه ا... عليه(

تاخیر در نماز ...روزهاي محرم

چرا شناخت امام زمان)عج(، ثواب هزار شهید را دارد

مراسم تعزیه خوانی در سوگ اباعبدا... و یاران با وفایش )علیهم السالم(


