
یک قدم تا انتخابات دهم

 تذکر آقای حاجی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص:

طرح جامع شاهین شهر

دبیر کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کل کشور مطرح کرد: 

دشمن به دنبال تقویت موضع افراد
غرب گرا و خواهان دوستی 

با انگلیس و آمریکا است

    سالمت نظام، به سالمت مجلس وابسته است.
 یک مجلس سالم و قوی و کارآمد و دارای اعضای مؤمن 
و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتیبانی قانونی نظام را 

به شکل صحیحی انجام بدهد. 

پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت به:

تذکر آقای حاجی در خصوص ضرورت 
جلوگیری از واردات بی رویه

دفتر ارتباطات مردمی حسینعلی حاجی منتشر کرد:

گزارش قریب 4 سال خدمت و تالش مستمر

وزیر کار عنوان کرد:

سالیانه ۸۰۰ هزار شغل نیاز داریم

مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ عمومی: 

 ایران مشکالت عدیده در موضوع آب 
در آینده خواهد داشت 

رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی: 

دشمن می خواهد در انتخابات اعمال
 نفوذ کند، مردم آگاه باشند
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حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

انتخابات ...
بدون هیچ حرفی ...

در واقع مظهر اراده مردم برای تعیین سرنوشت بدست 
خود و برای خود است.

برای داشتن یک کشور  توانند  اینجاست که مردم می 
آزاد، مستقل، آباد و سرفراز، تصمیم بگیرند.

انتخابات  در  »همه  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبری 
نظام و رهبری را قبول  شرکت کنند، حتی کسانی که 

ندارند هم شرکت کنند ... «.
این یعنی مشارکتی که چشم طمع دشمن به دخالت در 
امور داخلی ایران و سست شدن اراده مردم در پیمودن 

اهداف خود را کور می کند.
مأیوس  دشمن  باشد،  باشکوهتر  انتخابات  چه  هر  یعنی 

تر خواهد شد.
یک قدم مانده تا انتخاب دهم ...

و مردم همه از اقشار گوناگون برای تشکیل یک صف 
واحد و متحد آماده شده اند.

اما یک مطلب ...
و آن اینکه انتخابات هم اصلش مهم است ...

و هم انتخابی که می کنیم ...
 باید هر دو برای کشور نتیجه بخش باشد:

یعنی راه نفوذ دشمن را سد کند ...
یعنی راه زراندوزی و ثروت را کور کند ...

یعنی راه حاکم شدن اشرافیت را مسدود کند ...
یعنی راه دفاع از تمامیت کشور را هموار کند ...

یعنی راه حفظ ارزش ها را نشان دهد ...
یعنی راه امید آفرینی را برود ...

یعنی راه استقالل کشور را هموار کند ...
 شما هم موافق هستید ؟

 پس همه با هم پیش بسوی خلق ...
                                             حماسه ای دوباره

        »یا علی مدد«
                                                       به قلم مدیر مسئول 

راه اینجاست ...سرمقاله
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اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت     
صبح امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف 
ملت  از  صمیمانه  تشکر  ضمن  شرقی،  آذربایجان  مردم 
بزرگ ایران به دلیل خلق حماسه پرشکوه ۲۲ بهمن امسال، 
آن را نشانه عزم راسخ و ایستادگی و بیداری مردم دانستند 
و با تأکید بر اینکه انتخابات ۷ اسفند نیز مظهر بیداری ملت 
و دفاع از نظام و استقالل و عزت ملی است، گفتند: مردم با 
حضور همه جانبه و آگاهانه و همراه با بصیرت و دانایی در 

انتخابات، درست عکس خواست دشمن عمل کنند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در آستانه سالروز قیام 
مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ برگزار شد، ضمن تجلیل 
از ایمان عمیق، بیداری، نشاط و ایستادگی مردم آذربایجان 
در مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاریخ کشور بویژه در دوران 
انقالب اسالمی، بر لزوم زنده نگه داشتن روزهای تاریخی 
انقالب تأکید کردند و با اشاره به ۲۲ بهمن به عنوان یکی 
های  براساس گزارش  افزودند:  مهم  بسیار  روزهای  این  از 
راهپیمایی  حماسه  در  مردم  حضور  معتبر،  مراکز  از  مستند 
۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور، نسبت به سال گذشته، به 

میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
حضور  از  صمیمانه  تشکر  با  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
این  کردند:  تأکید  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  در  مردم  پرشکوه 
تالش  برغم  که  است  آن  دهنده  نشان  حضور  افزایش 
سپرده  فراموشی  به  برای  استکبار  جبهه  پرحجم  و  گسترده 
شدن و یا کم رنگ شدن انقالب در ذهن مردم، اما اندک 

خللی در عزم راسخ ملت بوجود نیامده است.
 ۷ انتخابات  موضوع  به  سپس  ایشان 
کردند:  تأکید  و  کردند  اشاره  اسفند 
دشمن با یک برنامه ریزی خاص برای 
طراحی  توطئه  تحقق  بدنبال  انتخابات، 
ملت  باید  بنابراین  است،  خود  شده 
ایران به عنوان صاحبان اصلی کشور از 
نیات  این  تا  شوند  مطلع  حقایق  برخی 

پلید محقق نشود.
رهبر انقالب اسالمی با بیان این مقدمه 
که پیروزی انقالب و کوتاه شدن دست 
ایران،  از  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
در  و  بود  آنها  برای  تحقیر  بزرگترین 

کردن  متوقف  برای  تالشی  هیچ  از  گذشته  سال   ۳۷ طول 
از  گفتند:  اند،  نکرده  دریغ  ایران  ملت  پرشتاب  حرکت 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی طراحی بیگانگان، جلوگیری 
از برگزاری انتخابات در ایران بود که تالشهایی را هم انجام 
دادند اما چون مأیوس شدند، در سالهای اخیر، تمرکز خود 
در  می خواهند  و  داده  قرار  انتخابات  بردن  سوال  زیر  بر  را 

انتخابات اعمال نفوذ کنند.
برای  آنها  طراحی  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زیرسوال  و  نگهبان  شورای  تخریب  از  اسفند،   ۷ انتخابات 
بردن تصمیم های آن آغاز شده است و این شورا یکی از 
چند مرکز اساسی در نظام اسالمی است که آمریکاییها از 

ابتدای پیروزی انقالب، به شدت با آن مخالف بودند.

نتیجه زیر سوال بردن تصمیم های  اینکه  بر  با تأکید  ایشان 
است،  انتخابات  بودن  غیرقانونی  القای  نگهبان،  شورای 
انتخابات  بودن  غیرقانونی  که  هنگامی  کردند:  خاطرنشان 
این  از  برآمده  اسالمی  شورای  مجلس  بنابراین  شود،  القاء 

انتخابات و مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود.
افزودند: هدف این طراحی زیرکانه،  انقالب اسالمی  رهبر 
در چهار سال  و مجلس،  قانون  دادن کشور در خالء  قرار 
آینده است که افکار عمومی باید متوجه این موضوع باشند.

حضرت آیت  اهلل خامنه ای با اشاره به افرادی که در داخل، 
کنند  می  همصدایی  دشمن  با  نگهبان،  شورای  تخریب  با 
گفتند: بیشتر این افراد متوجه صحبتهای خود نیستند و نمی 
توان آنها را متهم به خیانت کرد، اما آنها باید متوجه شوند 
خطرناک  نقشه  کردن  تکمیل  صدایی،  هم  این  نتیجه  که 

دشمن است.
ایشان با تأکید بر اینکه یکی از اهداف جبهه استکبار، از زیر 
سوال بردن انتخابات، محروم کردن ملت های مسلمان دنیا 
از پدیده بی نظیر، بدیع و جذاب مردم ساالری دینی است، 
اشاره کردند  بسیار مهم مجلس شورای اسالمی  به جایگاه 
حرکت  گذار  ریل  قوانین،  تصویب  با  مجلس  افزودند:  و 
نمایندگان  انتخاب  بنابراین  است  اجرایی  دستگاه  و  دولت 
براساس بصیرت و آگاهی، در نحوه ریل گذاری حرکت 

کشور و جهت گیری آن بسیار تأثیرگذار است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر مجلس بدنبال رفاه 
مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم و 
باشد، ریل گذاری آن در  فناوری و استقالل و عزت ملی 

جهت این هدفها خواهد بود اما اگر مجلس مرعوب غرب 
و آمریکا، و به دنبال حاکمیت جریان اشرافی گری باشد، 
ریل گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به مسیر 

بدبختی هدایت خواهد کرد.
که  )ره(  امام  کالم  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این در رأس  امور می دانستند، گفتند:  مجلس را در رأس 
امور بودن به معنای سلسله مراتب اجرایی نیست بلکه تأکید 
جهت  و  مسیر  تعیین  لحاظ  از  مجلس  جایگاه  اهمیت  بر 

گیری حرکت کشور است.
ایشان در ادامه به اهمیت اساسی و بنیادین مجلس خبرگان 
اهمیت  کردند:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  اسالمی  نظام  در 
تعیین  در  که  است  جهت  این  از  خبرگان  مجلس  جایگاه 

تصمیم  بعنوان  رهبری 
گذار  سیاست  و  گیر 
نقش  کشور،  اصلی 
انتخاب  بنابراین  دارد 
مجلس،  این  نمایندگان 
مهمی  بسیار  موضوع 

است.
اسالمی  انقالب  رهبر 
افزودند: اگر نمایندگان 
دلبسته  خبرگان  مجلس 
به  دلباخته  انقالب،  به 
توطئه  از  آگاه  ملت، 
مقاوم  و  دشمن  های 
توطئه  این  مقابل  در 
زمان  در  باشند،  ها 

مقتضی، تصمیم گیری آنان به یک گونه خواهد بود ولی 
اگر نمایندگان خبرگان غیر از این باشند، به گونه دیگری 

عمل خواهند کرد.
دستگاههای  تمرکز  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
علت  گفتند:  خبرگان،  مجلس  بر  استکبار  جبهه  تبلیغاتی 
در  مردم  دانایی  و  آگاهی  و  بصیرت  لزوم  بر  مکرر  تأکید 
انتخابات، همین موضوع است تا بر خالف خواسته دشمن 

عمل شود.
جانبه  همه  به حضور  را  ایران  ملت  دیگر  بار  انقالب  رهبر 
در انتخابات و دفاع از نظام اسالمی و استقالل و عزت ملی 
جبهه  برابر  در  هوشیاری  لزوم  بر  تأکید  با  و  فراخواندند 
بی پروا و خطرناِک مقابل ملت ایران که تحت نفوذ و سلطه 
شبکه صهیونیستی قرار دارد، افزودند: سیاستهای آمریکا و 
است  شبکه  این  سلطه  تحت  اروپایی،  دولتهای  از  بسیاری 
این  در  باید  نیز  ای  هسته  قضیه  در  آمریکاییها  عملکرد  و 

چارچوب ارزیابی شود.
طوالنی  جریان  از  بعد  گفتند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسئول  یک  دیگر،  بار  ای  هسته  توافق  سپس  و  مذاکرات 
آمریکایی، در روزهای اخیر گفته است، کاری می کنیم که 

سرمایه داران دنیا جرأت حضور در ایران را نداشته باشند!
ایشان با تأکید بر اینکه اینگونه اظهارات نشان دهنده عمق 
دشمنی آمریکا با ملت ایران است، افزودند: یکی از اهداف 
کسانی که در دو سال اخیر بدنبال مذاکرات هسته ای بودند 
طریق  از  اقتصادی  گشایش  کشیدند،  زحمت  نیز  انصافاً  و 
جلوی  اکنون  آمریکاییها  اما  بود  خارجی  گذاری  سرمایه 

همین موضوع را هم می خواهند بگیرند.
که  شد  گفته  بارها  اینکه  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 

آمریکاییها غیرقابل اعتمادند، معنایش همین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اعتراض سیاستمداران 
ها،  راهپیمایی  در  آمریکا«  بر  »مرگ  شعار  به  آمریکایی 
و  کنید  می  عمل  اینگونه  شما  وقتی  کردند:  خاطرنشان 
پوشی  پرده  بدون  دشمنی  از  حاکی  شما  امروز  و  گذشته 

است، انتظار دارید ملت ایران چه پاسخی به شما بدهند؟
ایشان افزودند: البته آنها در دیدارهای خصوصی لبخند می 

زنند، دست می دهند و سخنان خوش می گویند که اینگونه 
رفتارها مربوط به دیدارهای دیپلماسی و خصوصی است و 

تأثیری در واقعیت ندارد.
که  است  آن  واقعیت  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
بعد از مذاکرات طوالنی و بستن قرارداد و تمام شدن قضایا، 
تحریم  به  تهدید  صراحتاً  و  گذاریم  نمی  گویند  می  حاال 

جدید می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: این، واقعیِت آمریکا است 
و در مقابل این دشمن، نمی توان چشم خود را بست و حمل 

بر صحت کرد.
ایشان خطاب به مردم گفتند: ملت عزیز ایران، طرف مقابل 
شما یک چنین عنصری است، بنابراین باید بیدار و هوشیار 

باشید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: راه حل مشکالت 
های  انگیزه  حفظ  مردم،  بیداری  از  است  عبارت  کشور 
و  مؤمن  و  پرانگیزه  جوانان  بکارگرفتن  جامعه،  در  ایمانی 
تقویت درونی کشور در ایمان،   اقتصاد، علم و دستگاههای 

مدیریتی.
و  اتحاد  حفظ  لزوم  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
یکپارچگی و یک صدایی مردم در دفاع از انقالب و اصول 
و آرمانهای آن، گفتند: مسئوالن که عالقمند به سرنوشت 
برای  و  برای رضایت خدا  را  باید کارها  نیز  هستند  کشور 

مردم انجام دهند و به نیروها و توان داخلی اعتماد کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی 
افزودند:  نیست،  کشور  دور  به  کشیدن  حصار  معنای  به 
اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گرا است یعنی اگر اقتصاد 

ملی از درون نجوشد، به جایی نخواهد رسید.
دنیا را خوب خواندند  با کشورهای  اقتصادی  تعامل  ایشان 
و خاطرنشان کردند: البته این تعامل باید هوشمندانه و نتیجه 
آن درون زایی اقتصاد باشد و رسیدن به این هدف هم جز 

با ایستادگی مردم و حرکت آگاهانه مسئوالن میسر نیست.
رهبر انقالب اسالمی در پایان گفتند: به فضل الهی جوانان 
کشور، روزی را خواهند دید که آمریکا و حتی بزرگتر از 
آمریکا نیز توانایی انجام هیچ غلطی را در مقابل ملت ایران 

نخواهند داشت.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: حضور ساده اندیشان و سهل گیران در عرصه قدرت 
یکي از راه هاي نفوذ است و در این راه افرادي که اطالعات 
را  ها  پیچ تحریم  تا آمریکا  دادند  به آمریکا  ایران  از  غلط 

علیه ملت بیشتر سفت کنند.
به گزارش پورتال خبري کاشان، حسینعلي حاجي نماینده 
مردم شاهین شهر و میمه درمجلس شوراي اسالمي سه شنبه 
الرسول  مسجد  در  اسالمي  انقالب  گفتمان  برنامه  در  شب 
کاشان با تبریک ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمي و سي و 
هفتیمن پیروزي انقالب اسالمي گفت: تا سال ۵۷ نظام سلطه 
در دنیا در ایران اسالمي هم جاي پا براي خودش باز کرده 
بود و هم نفوذ کرده بود و هم سلطه خودش را بر کشور ما 

گسترانیده بود.
 وي افزود: این سه مرحله قبل ازانقالب براي کشور ما اتفاق 
هیچ  خودش  از  ایران  سلطه  دوران  در  بنابراین  بود،  افتاده 
اراداه اي نداشت اما با شروع انقالب امام از سال 4۱ روز به 
روز تفکر مبارزه و مقابله با نفوذ و سلطه بین جوانان انقالبي 
تبیین شد و در ۲۲ بهمن سال ۵۷ انقالب اسالمي به پیروزي 

رسید.
انقالب، منافع و منابعي  حاجي یاد آورشد: بعد از پیروزي 
از  ایران  در  استکبار جهاني  آن  رأس  در  و  سلطه  نظام  که 
دست داده بود دنبال کرد تا شرایط قبلي براي خودش ایجاد 
کند و بتواند بار دیگر در ایران نفوذ کند و سلطه خود را در 

ایران ادامه دهد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به این که نظام سلطه براي ادامه سلطه خود در ایران 
هاي  جنگ  تحمیل  گفت:  شد  متوسل  مختلفي  شیوه  به 
فرهنگي و  نظامي 8 ساله، جنگ  تمار عیار  داخلي، جنگ 
از جمله  ۳۷ گذشته  معمول طي  هاي  و روش  شیوه  دیگر 
انجام  ایران  بر  براي سلطه مجدد  استکبار  بود که  اقداماتي 

داد.
حاجي با اشاره به روش جدید امروز دشمن براي سلطه بر 
ایران گفت: امروز روشي که دشمن و دنیاي سلطه گر براي 
سلطه بر انقالب اسالمي ایران در پیش گرفته است  نفوذي  
است که رهبر معظم انقالب طي چند ماه گذشته مکرر برآن 

تأکید  زیادي داشته است.
از دو  ایران  بر  وي افزود: دشمن در نفوذ خود براي سلطه 
سازماندهي  و جاسوسي  برجام  و  مذاکرات  همزمان  روش 
شده استفاده مي کند و علت این که  این دو روش را در این 
این است که آنها احساس  انتخاب کرده است براي  مقطع 

و  است  حاکم  کشور  بر  برجام  و  مذاکرات  جو  کنند  مي 
قوه  االن در  برجام  و نگرشي که  و   با موضوع مذاکرات 
مجریه است مي توانند مرحله نفوذ را در کشور تثبیت کنند 
آنها کور  اما  کنند  اعمال  برکشور  را  سلطه خود  بتوانند  تا 

خواندند.
حاجي در ادامه با تأکید بر شناخت مردم از راه ها و اهداف 
و ابزار نفود گفت: با شناخت از راه هاي نفود، اهداف نفوذ 
و ابزارهاي نفوذ باید راه هاي مقابله متناسب با هریک از آنها 

را به کار گرفت.
به  از مذکرات و برجام و جاسوسي سازماندهي شده  وي، 
بر  نفوذ و سلطه  براي  انتخاب شده دشمن  عنوان دو روش 
مذاکره تالش کرد  در روش  افزود: دشمن  و  برد  نام  ایران 
با  از طریق مذاکره  ایران  القاء کند همه مشکالت  به مردم 
آمریکا قابل حل است و حتي در انتخابات ریاست جمهوري 

سال ۹۲ نیز یکي از موضوعات مطرح شده  این بود که باید 
به کسي راي داد که بتواند با آمریکا مذاکره کند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شوراي اسالمي 
یاد آورشد: بعد از آن نیز سعي کردند در پست هایي که مي 
تواند تعیین کننده باشد از جمله دیپلمات ها و سفراي ایران 
در خارج از ایران، افرادي را منصوب کنند که داراي چنین 

منش و روشي باشد.
در  گیران  سهل  و  اندیشان  ساده  حضور  یادآورشد:  وي 
راه  این  در  و  است  نفوذ  هاي  راه  از  یکي  قدرت  عرصه 
افرادي که اطالعات غلط از ایران به آمریکا دادند تا آمریکا 
پیچ تحریم ها را علیه ملت بیشتر سفت کنند و تهدید کردند 
نتیجه  زودتر  کنند  بیشتر  را  خود  تهدیدات  آمریکا  اگر 

مسؤولیت  عرصه  این  در  خودشان  امروز  گرفت  خواهند 
حرکت  این  کن  صاف  جاده  و  گرفتند  عهده  بر  را  هایي 

شدند.
با  و  کرد  اشاره  نیز  دشمن  نفوذ  بحث جاسوسي  به  حاجي 
فتنه گر سال  فراریان  از  تشکیل یک شبکه  با  که  این  بیان 
88  در خارج از کشور و اعزام آنها به داخل کشور اقدامات 
خود را آغاز کردندگفت: با اعزام ابراهیم نبوي به ایران به 
دنبال این بودند تا با این تست متوجه شوند نظام چه عکس 
العملي را نشان خواهد داد تا اگر این مهره سوخت مهرهاي 
به  را  ها  اعزام  نسوخت  اگر  و  نکنند  اعزام  را  خود  بعدي 

ایران ادامه دهند.
انقالب که در  به این که  هوشیاري دلسوزان  با اشاره  وي 
برخورد شد  به محض ورود  ها حاضر هستند،  همه عرصه 
گفت: اعزام خبرنگاران و نمایندگي هاي رسانه هاي خاجي 

از  دیگر  یکي  نیز  سازماندهي  صورت  به  کشور  داخل  به 
بخش نفوذ و جاسوسي بود.

دانشجویان  از  دانشگاه  در  سازماندهي  یک  گفت:  حاجي 
نخبه را شروع کردند تا بتوانند به این جریاني که بنا است در 
کشور اتفاق بیافتد کمک کنند، ضمن اینکه شبکه سازي 40 
هزار نفري به عنوان شبکه اجتماعي براي میزباني از افرادي 
که از خارج از کشور  به ایران مي آیند تأسیس کردند تا 
هرجایي که این افراد مي روند مورد استقبال قرار گیرند که 

یک نمونه آن جک استراو بود که به استان اصفهان آمد.
گفتند،  بودند  استراو  جک  همراه  که  افرادي  افزود:  وي 
جک استراو از قبل مي دانست کجاباید توقف کند و حتي 

استقبال کنندگان از او نیزکامال برنامه ریزي شده بود.

 به گفته وي، دشمن مي خواهد اینگونه القاء کند که دوران 
چرا  است  رسیده  پایان  به  اسالمي  انقالب  ستیزي  استکبار 
داشتند  مبارزه  و  انقالبي  ادعاي  که کشورهاي دیگري که 
انقالب اسالمي  میز مذاکره آمدند و  پاي  به  از جمله کوبا 

نیز تمام شده است.
انگلستان و آمریکا را  افراد غربگرایي که  وي یاد آورشد: 
با  دوستي  کمیته  تشکیل  و خواهان  دانند  مي  دوست خود 
آنها هستند به دنبال تقویت موضع این افراد در داخل کشور 

تقویت هستند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دشمن در اهداف سیاسي خود به دنبال این است تا  
فتنه  تا اگر  انقالب بگیرد  از  انقالب را  قدرت بسیج کننده 
فرماندهي  انگیزه و محور  به وجود آمد،  فتنه 88  مانند  اي 
که مردم  را در راهپیمایي ۹ دي خود جوش به حرکت در 

آورد را از مردم بگیرند.
خارج  از  هواپیما  خرید  مخالف  که  این  بر  تأکید  با  وي 
نظر گرفت  در  را  نظام  اولویت هاي  باید  اما  نیستیم  کشور 
که   شود  مي  انجام  حالي  در  هواپیما  خرید  آورشد:  یاد 
ایران صنعت  ساخت هواپیماي مسافربري در داخل کشور 
و  داشت  نظر  در  را  ها  اولویت  در کشور  باید  اما  دارد.  را 
خانواده اي که قبوض برق و آب و تلفن اش چندین برابر 
شده است و توان پرداخت آن را ندارد و تنها منبع درآمدش 
اولویت  در  باید  کند  مي  دریافت  که  است  جزئي  یارانه 

قرارداشته باشد.
به گفته وي، زماني که حمل و نقل عمومي ایران با مشکل 
براي یک  باید  نداریم  را  آن  نوسازي  توان  و  است  روبرو 
حالي  در  شود  خریداري  آنچناني  هواپیماهاي  خاص  عده 

که  تأکید ما بررعایت اولویت ها در کشور است.
با کارهاي  اقتصادي  از چشاندن طعم رفاه  ادامه  حاجي در 
اعالم کرد و  اهداف دشمن  از  دیگر  را یکي  کوتاه مدت 
گفت: این کار در سال هاي  ابتداي انقالب با وفور دالرهاي 
نفتي در کشور اتفاق افتاد براي این  است که به مردم اثبات 

کنند مذاکرات رفاه به همراه داشت.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شوراي اسالمي 
همچنین به اهداف فرهنگي دشمن در پروژه نفوذ نیز اشاره 
کرد و با بیان این که  هدف  دشمن در بحث فرهنگي، تغییر 
استقالل  انقالبي و  تا فکر  ایران است  تفکر جوانان و ملت 
طلبي را از ملت ایران بگیرند گفت:  دشمن با القاي این که 
ایراني توانمندي ندارد و باید وابسته به دیگران باشد به دنبال 

تغییر سبک زندگي در ایران است.

سیاسی
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رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی: 

دشمن می خواهد در انتخابات اعمال نفوذ کند، مردم آگاه باشند

سیدعزت اهلل ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی 
و رئیس سابق سازمان صدا درباره ویژگی های نمایندگان 
معظم رهبری  مقام  آینده، گفت: همان طور که  مجلس 
را دشمن  داد که آمریکا  رای  به کسانی  نباید  فرمودند 
سیاست های  و  آمریکا  ورود  برای  را  راه  و  نمی دانند 

استکباریش باز می کنند.
با همه  انتخاب کرد که  باید کسانی را  وی تاکید کرد: 
زیاده خواهی های  برابر  در  مردم  شفاف  موضع  وجود 

آمریکا را قبول داشته و اعالم می کنند.
ضرغامی درباره توجه نمایندگان به مشکالت اقتصادی و 
معیشتی، افزود: مهمترین مسئله امروز کشور حل مشکل 
دنبال  به  که صادقانه  افرادی  است.  اقتصادی  و  معیشتی 
دارند  داخل  به  نگاه  و  هستند  اقتصادی  مشکالت  حل 
نمایندگی  برای  باید  نمی بینند  به کمک خارجی  نیاز  و 

مجلس شورای اسالمی انتخاب شوند.
ضرغامی در خاتمه با یادآوری این نکته که شعار اصلی 
ما در انقالب »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« بود، 
متذکر شد: متأسفانه برخی به صراحت اصل استقالل را 
این  به  نسبت  هم  مسئوالن  برخی  و  می برند  سوال  زیر 
از  ما  برای  استقالل  نمی گیرند.  موضع جدی  تحریفات 
از  فرهنگی  استقالل  زمینه  این  و در  است  اصلی  ارکان 

همه مهمتر است.

مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
و  یزدی  آیات  به  نامه ای  در  کشور  سراسر  دانشگاه های 
موحدی کرمانی رئیس جامعه مدرسین و دبیرکل جامعه 

روحانیت مبارز نکاتی را درباره انتخابات اعالم کردند.
تا  که  می دانید  نیک  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
زمانی انقالب اسالمی ایران به پیش خواهد رفت و سیرت 
و صورت خود را حفظ خواهد کرد که بنیان های فکری 
این  پایه های اصلی  باشد و  این نظام دچار استحاله نشده 
بین نفی طاغوت و  این  باشد؛ که در  تفکر بدون خدشه 
بر  مقدمه  تبری  و  است  امور  همه  بر  مقدم  آن  با  مبارزه 
تولی است و مبتنی بر همین اصل قرآنی مبارزه با استکبار؛ 
یکی از پایه های اساسی انقالب است.  این نامه می افزاید: 
نهادهای  اساسی ترین  از  یکی  رهبری  خبرگان  مجلس 
جمهوری اسالمی برای حفظ و حراست از »اصل والیت 
فقیه« این میراث بزرگ خمینی کبیر است که نباید بدان 
افرادی  بایستی  و  داشت  گروهی  و  حزبی  سیاسی،  نگاه 
را در آنجا گمارد که پشتیبان والیت فقیه باشند و تا بن 
دندان معتقد به دفاع از والیت فقیه باشند که کاهلی در 
بزرگترین  قطعاً  غیرملتزم  افراد  معرفی  یا  و  افراد  انتخاب 
آسیب را به این نظام مقدس خواهد زد. در بخشی از این 
نامه آمده است: خواندیم از امام راحل که فرمودند »اگر 
مدرسین  محترم  آقایان  جذب  انقالبی ام(  )فرزندان  آنان 
مروج  که  شد  خواهند  کسانی  گرفتار  آینده  در  نشوند، 
رهبر  انقالبی  فرزندان  ما  سوال  اما  آمریکایی اند.«  اسالم 
لیست  در  باید  چرا  که  است  این  شما  از  انقالب  معظم 
مشاهده  را  نامی  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  پیشنهادی 
تنها تالشش  نه  داده که  نشان  رفتار عملی اش  کنیم که 
خود  همت  تمام  بلکه  نیست  استکبارستیزی  جهت  در 
و آمریکای مستکبر  ایران  بین  بر عادی سازی روابط  را 
گذاشته و با همین مسیر غلط دو سال و نیم است آبروی 
ایران انقالبی را در بین کشورهای آزادیخواه و مبارز ضد 
استکباری به مخاطره کشانده است. در این نامه خطاب به 
آیت اهلل موحدی کرمانی آمده است: از امام یاد گرفتیم 
که »مالک حال فعلی افراد است« و همه چیز در نسبت 
قانون  فقیه،  والیت  اصل  اسالمی،  جمهوری  اسالم،  با 
اصول  اینها  و  می شود  سنجیده  رهبری  و  امام  اساسی، 
نسبت  بین  این  در  و  هستند  رفتاری  هر  برای  ما  مبنای  و 
سیاسی، عضویت حزبی و گروهی و امثالهم بی ارزش اند؛ 
فلذا توقع ما جوانان مومن و انقالبی آن است که جامعه 
نزند که در  افرادی  از  به حمایت  مبارز دست  روحانیت 
نبوده اند  فقیه  والیت  پشتیبان  تنها  نه  انقالب  بزنگاه های 
این  پایان  کردند.در  حفظ  خود  دامن  در  را  فتنه ها  بلکه 
ملتزم  آنکه  برای  مهمترین شرط  امروز  است:  آمده  نامه 
از غیر ملتزم شناخته شود، پایبندی افراد به »پیشرفت درون 
زا« است که مهمترین راه مبارزه با استکبار است و کسانی 
که تمام تالششان وام دار کردن و وابسته کردن جمهوری 
تحریف  به  حتی  مسیر  این  در  و  است  غرب  به  اسالمی 
تاریخ و برداشت های غلط از حوادث گوناگون تاریخی 
نمی توانند  قطعاً  می آویزند،  دست  نیز  عاشورا  همچون 
منتخبین مناسبی در مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب، 

نظارت و حفظ اصل والیت فقیه باشند.

رئیس سابق رسانه ملی گفت:
باید به کسانی رای داد که 

صادقانه به دنبال حل مشکالت 
اقتصادی مردم هستند 

دانشجویان در نامه ای به آیات یزدی و 
موحدی کرمانی :

بزک کنندگان چهره آمریکا 
صالحیت حضور در مجلس 
خبرگان رهبری را ندارند 

بر رویدادهای سیاسی مروری 

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم  
توسعه کل کشور مطرح کرد: 

دشمن به دنبال 
تقویت موضع افراد غرب گرا

 و خواهان دوستی 
با انگلیس و آمریکا است
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به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک نیوز، جان اسمیت، 
داری  خزانه  خارجی  دارایی های  کنترل  اداره  رئیس 
علیه  هسته ای  تحریم های  لغو  به رغم  گفت،  آمریکا 
ایران  علیه  آمریکا  دولت  اولیه  تحریم های  تهران، 

همچنان پابرجاست.
اسمیت که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا سخن می گفت، افزود: »اداره کنترل دارایی های 
خارجی با قوت تحریم های غیرهسته ای و تحریم ها علیه 
فعالیت های مشکل ساز ایران را اجرا می کند. در حالت 
کلی، تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران همچنان پابرجا 

هستند«.
وی گفت: »از بیش از 400 شخص حقیقی و حقوقی ای 
خارج  تحریم ها  فهرست  از  برجام  اجرای  روز  در  که 
اداره  که  فهرست جدیدی  در  نفر   ۲00 تقریباً  شده اند، 
کنترل دارایی های خارجی ایجاد کرده جای گرفته اند... 
این بدان معناست که آنها همچنان از نظر قوانین آمریکا 

افراد تحت تحریم هستند«.
به گفته اسمیت، این اشخاص و نهادها از جمله مؤسسات 
کنترل  اداره  که  هستند  آنهایی  ایران،  مالی  و  دولتی 

دارایی های خارجی آنها را شناسایی کرده بود.
انعقاد  با   ۲0۱۵ جوالی  در  جهانی  قدرت های  و  ایران 
به  تهران  علیه  هسته ای  تحریم های  لغو  سر  بر  توافقی، 
علیه  تحریم ها  توافق،  این  متعاقب  یافتند.  دست  توافق 

ایران در ۱۶ ژانویه لغو شد.
تحریم هایی که همچنان پابرجا هستند، شامل تحریم های 
این  ادعایی  حمایت  و  بالستیک  موشک های  با  مرتبط 

کشور از تروریزم هستند.

داشت:  اظهار  عبداللهی  عباداهلل  پاسدار  سرتیپ  سردار 
طرح پیشنهادی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( را 
با عنوان طرح »ناب« با هدف تأمین گسترده آب و برق 

به وزارت نیرو ارائه کرده ایم.
وی افزود: عالوه بر وزارت نیرو، این طرح پیشنهادی به 
رئیس سازمان مدیریت و معاون اول رئیس جمهور نیز 

ارائه شده است.

اینکه  بیان  با  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
»این طرح هم اکنون در دست معاون اول رئیس جمهور 
است«، گفت: دولت قرار است بررسی های الزم را در 
این خصوص انجام دهد و نتیجه آن را به قرارگاه اعالم 

کند.
وی ادامه داد: در واقع این طرح به  معنای احداث مشابه 
می خواهیم  بلکه  گاز،  تولید  برای  نه  اما  است  عسلویه 
آب  و  برق  همزمان  و  گسترده  تولید  برای  عسلویه ای 

ایجاد کنیم.
سردار عبداللهی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت 
موافقت اولیه خود را با اجرای چنین طرحی اعالم کند، 
و  طرح  را  آن  جزئیات  دولت  با  مشترک  جلسات  در 
بررسی می کنیم و قرارگاه آمادگی الزم را برای اجرای 

چنین طرح بزرگی دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در پاسخ به اینکه 
»احداث عسلویه ای برای تأمین گسترده آب و برق در 
نوار جنوبی کشور چه  میزان سرمایه نیاز دارد؟«، گفت: 
هنوز بررسی های تکمیلی روی میزان سرمایه مورد نیاز 
انجام نشده، اما این طرح قابلیت اجرا دارد و بررسی های 
اولیه ما نشان می دهد که با احداث نیروگاههای حرارتی 
فازهای  از  که  گازی  مازاد  وجود  با  برق  تولید  برای 
جدید پارس جنوبی برداشت خواهیم کرد و استفاده از 
حرارت بازیافتی این نیروگاهها برای شیرین سازی آب، 

این طرح توجیه اقتصادی و فنی خواهد داشت.

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا : 

نصف افراد و شرکت های 
ایرانی لغو تحریم  شده را 

دوباره تحریم کردیم  

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء : 

طرح پیشنهادی احداث 
»عسلویه آب و برق« روی 

میز جهانگیری است  

جمهوری،   ریاست   اطالع  رسانی  پایگاه  گزارش  به 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جمع مدیران 
نظارت  افزایش  می گفت،  سخن  کشور  سراسر  بانک های 
بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری را ضروری 
خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی اعتبارسنجی شوند 

و رتبه آنها به مردم اعالم گردد.
برای  را  خود  باید  همه  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس  جمهور 
مهمترین  گفت:  کنند،  آماده  اقتصادی  تحرک  و  رونق 
عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی 
بانک  اقتصادی و  تیم  با یاری  از دستاوردهای مهم دولت 

مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
قرار  تأکید  بانکی را مورد  روحانی ضرورت کاهش سود 
داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی 
لطمه  اقتصاد  به  و  است  نادرست  باال  بانکی  می کند، سود 

می زند.
درست  دستور  با  اقتصاد  که  داشت  اظهار  رئیس  جمهور 
نمی شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیالت و 

سپرده ها را کاهش داد.
اقتصادی  عنوان شریان حیات  به  بانک ها  از  رئیس  جمهور 

در  کشورها  دیگر  با  کشور  درون  ارتباط  و 
دوره  در  و گفت:  برد  نام  مالی  و  پولی  عرصه 
تاریخ  تحریم  بدترین  ظالمانه  تحریم های 
و  داشته شد  روا  ایران  ملت  بر  اقتصادی جهان 
با  را  کشور  توسعه ای  حیاتی  شریان های  همه 

مشکل مواجه نمودند.
رئیس  جمهور تحریم بانک ها از سوی دشمن را 
حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس 
نفع  به  را  باید تالش هایشان  بانک ها  از تحریم، 

اقتصاد ملی افزایش دهند.
روحانی به موضوع انتخابات سرنوشت ساز هفتم 
پرشور  حضور  کرد:  تأکید  و  اشاره  ماه  اسفند 
مردم پای صندوق های رأی، در شرایط کنونی 

منطقه و جهان بسیار تأثیرگذار است.
رئیس  جمهور گفت: بانک ها باید خود را برای یک فضای 
رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه 

باید احساس مسئولیت نمایند.
مردم  میان  اعتماد  و  اطمینان  ایجاد  اهمیت  به  روحانی 
را  مردم  پول  که  بانک ها  گفت:  و  کرد  اشاره  بانک ها  و 
به  از آنها  باید احساس مسئولیت کرده و  اختیار دارند  در 
بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده 

کنند.
رئیس  جمهور با اشاره به ضرورت تقویت انضباط و شفافیت 
در کارنامه بانک ها، گفت: بانک ها باید بنگاه داری را کنار 

گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند.
از  جمعی  و  عمومی  مجمع  اعضای  حضور  با  مجمع  این 
مقامات و مدیران بانک مرکزی تشکیل شده و مربوط به 

عملکرد مالی سال ۹۳ است.
ولی اهلل سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بانکی که در خط  نظام  نشست، گفت:  این  ابتدای  در  نیز 
نخست مبارزه با تحریم ها قرار داشت، در دوره جدید تمام 
تالش خود را در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

بکار می گیرد.

صنعت  در  ساختاری  انقالب  لزوم  بر  نژاد  محبی  آرش 
خودرو تاکید کرد و اظهارداشت: برای اجرایی شدن طرح 
احیاء و اعتالی صنعت خودرو باید نخست زیر ساخت های 
الزم را پیاده کنیم که یکی از اصلی ترین این موارد اصالح 

ساختار صنعت خودرو است.
باید فضای محیطی را برای رشد صنعت  بیان اینکه  با  وی 
خودرو محیا کنیم، افزود: متأسفانه در طول دو دهه گذشته 
و  دولت  سوی  از  دستوری  تصمیمات  با  خودرو  صنعت 
ساله  هر  امر  این  که  است  بوده  رو  روبه  نهادها  از  برخی 

مشکالت این صنعت را افزایش داده است.
انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرواضافه کرد:  دبیر 
جانب  از  خودرو  صنعت  برای  که  دستوری  درتصمیمات 
برخی مسئولین گرفته شده تعدادی نیروی انسانی مازاد به 
فقط  تخصصی  داشتن  بدون  که  شده  تحمیل  صنعت  این 
مشکالت صنعت خودروسازی کشور را افزایش می دهند.

در  قدیمی  و  تفکرسنتی  باید  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  محبی 
تعامل  هنوز  کرد:  تصریح  شود،  اصالح  خودرو  صنعت 
ارباب رعیتی  به شکل  تأمین  با زنجیره  میان خودروسازان 
است و تعامل با مشتریان هم یک سویه و طلبکارانه است 
مندی مشتریان  این موضوع در کاهش سطح رضایت  که 

ازشرکت های خودروساز تأثیر می گذارد.
صنعت  مسئولین  کرد:  اضافه  وی 
کرامت  سمت  به  باید  خودرو 

مشتریان حرکت کنند.
قطعه  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
اینکه  بیان  با  خودرو  سازان 
متأسفانه نظارت بر صنعت خودرو 
به  حسابرسی  و  بورسی  جای  به 
شکل امنیتی است که باید اصالح 
حاکم  قوانین  اظهارداشت:  شود، 
قوانین  باید  خودرو  صنعت  بر 
آن  در  آنکه  نه  باشد  تجارت 
معیارهای شرکت های دولتی اجرا 
شود. به عنوان نمونه اگر مسئولین 

مدعی خصوصی بودن شرکت های خودروساز هستند نباید 
مطرح  را  خودروسازان  قراردادهای  بررسی  موضظظوع 

کنند.
محبی نژاد اضافه کرد: در کنار این موضوع باید مدیریت، 
چارچوب سازمانی و نحوه استفاده ازنرم افزارهای مدیریتی 
نیز در شرکت های خودروساز اصالح شود. نباید شاخص 
شرکت های  ارزیابی  مانند  خودرو  صنعت  ارزیابی  های 

دولتی باشد.
اراده ای وجود داشته  اینکه اگر تصمیم و  به  با اشاره  وی 
در  شرایط  این  در  هم  آن  خودرو  صنعت  اصالح  باشد 
کوتاه ترین زمان ممکن خواهد بود، گفت: در حال حاضر 
فروش  کل  بودجه  از  طراحی  و  توسعه  و  تحقیق  جایگاه 
حالی  در  صفراست  به  نزدیک  خودروساز  های  شرکت 
که خودروسازان مطرح خارجی 4 تا ۶ درصد بودجه کل 

فروش خود را به این موضوع اختصاص داده اند.
تأکید  با  خودرو  سازان  قطعه  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
شرکت های  همانند  باید  هم  خودروسازان  براینکه 
خصوصی آزادی عمل داشته باشند، تصریح کرد: در حال 
حاضر کلیات طرح انقالب ساختاری در صنعت خودرو در 
اختیار مسئولین از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
صنعت قرار گرفته است و امیداوریم با برگزاری جلساتی، 

پایگاه اینترنتی المانیتور طی گزارشی نوشت: ظاهراً بعد از 
و  ایران  بین  ها  تنش  تهران،  در  عربستان  به سفارت  حمله 

عربستان باز هم بیشتر شده است.
کنندگان  حمله  از  را  خود  روحانی  حسن  دولت  هرچند 
به سرعت روابط  اما رژیم سعودی  به سفارت جدا کرده، 
از متحدان عرب  با تهران را قطع کرد و  دیپلماتیک خود 
دهند.  انجام  را  اقدامی  چنین  نیز  آنها  تا  خواست  خود 
حتی دست دادن وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه 
به کمتر  اقتصاد در داووس سوئیس  نشست مجمع جهانی 
شدن اختالفات این دو رقیب منطقه ای به ویژه در بحران 

سوریه کمکی نکرد.
عربستان در سال ۲0۱۵، با کسری بودجه ۹8 میلیارد دالری 
مواجه بود و در مسیر کسری بودجه 80 میلیارد دالری در 
ارزش  معتقدند  ناظران  تمام  تقریبا  دارد.  قرار  جاری  سال 
مبادالت تجاری دو کشور آنقدر ناچیز است که نمی تواند 
دو  تجاری  مبادالت  ارزش  بزند.  آسیب  ایران  اقتصاد  به 
کشور در ۹ ماهه منتهی به ۲۱ دسامبر، تنها ۲۱۵.۱ میلیون 
دالر بود. ارزش مبادالت تجاری ایران با دیگر کشورهای 
را  ایران  با  خود  روابط  عربستان،  از  تبعیت  به  که  عربی 
مثال،  برای  نیست.  توجه  قابل  چندان  نیز  اند،  کرده  قطع 
ارزش مبادالت تجاری ایران با بحرین، سودان، جیبوتی و 
را  تهران  با  تجاری  روابط  که  دیگری  کشور   4 سومالی، 

کاهش داده اند نیز مجموعا ۱4۵ میلیون دالر بوده است.
عرب  تجاری  شرکای  میان  در  استثنا  یک  امارات،  اما 
روابط  کاهش  برای  ریاض  فشارهای  رغم  به  است.  ایران 
با ایران، ابوظبی تنها اقدام به تنزل سطح روابط دیپلماتیک 
با جمهوری اسالمی کرد. امارات یکی از شرکای تجاری 
امروز  به  تا  و  بود  ایران در دوران تحریم های غرب  مهم 
مبادالت  ارزش  است.  کرده  را حفظ  جایگاهی  چنین  نیز 
از  به ۲۱ دسامبر  امارات در ۹ ماهه منتهی  ایران و  تجاری 
44.۱ میلیارد دالر فراتر رفت. ارزش کاالهای صادراتی از 
ایران به امارات در سال شمسی گذشته، برابر با ۱۱ درصد 
کل صادرات ایران بود، در حالی که ارزش واردات ایران 
از این کشور برابر با ۲۳ درصد کل واردات ایران بود. این 
ارقام نشان می دهد که برای ایران، جایگزین کردن امارات 

در  عمان  یا  ترکیه  نظیر  ای  منطقه  دیگر  شریک  یک  با 
کوتاه مدت که از سوی برخی تجار پیشنهاد شده، کاری 
دشوار خواهد بود. سلیمی، رئیس اتحادیه سرمایه گذاری 
های مشترک ایران گفت، هرچند ارزش مبادالت تجاری 
ریاض  رویه  از  که  عربی  های  دولت  و  عربستان  با  ایران 
تبعیت کرده اند، خیلی کم است، اما امارات یک شریک 
مهم است که نقشش در اقتصاد ایران را نمی توان نادیده 
امارات  برای  پرسود  بازاری  نیز  ایران  افزود،  وی  گرفت. 
اقتصادی  »عوامل  نشان کرد:  به شمار می رود. وی خاطر 
امارات  است  بعید  دهند.«  می  را شکل  سیاسی  ترجیحات 
تهران  بین  سیاسی  اختالف  فدای  را  خود  اقتصادی  منافع 
افزایش  و ریاض کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
گذاران  سرمایه  تواند  می  ریاض  و  تهران  بین  ها  تنش 
نه گفت،  یا  کند  ناامید  ایران  بازار  به  ورود  از  را  اروپایی 
و  ایران  بین  اختالفات  و  منطقه  سیاسی  تحوالت  با  غرب 
با  دارد آشناست. وی  ساله  ای چندین  سابقه  عربستان که 
اشاره به قرارداد خرید ۱۱4 فروند هواپیمای ایرباس که در 
به  »حمله  گفت:  شد  امضا  فرانسه  به  روحانی  سفر  جریان 
ها  اروپایی  اشتهای  بر  تاثیری  تواند  نمی  عربستان  سفارت 
برای سرمایه گذاری در بازار دست نخورده ای نظیر ایران 
بگذارد.« سلیمی افزود، رئیس جمهور چین بدون توجه به 
اتفاقی که روز دوم ژانویه در تهران اتفاق افتاد، برای تعمیق 
این در حالی  به تهران سفر کرد.  ایران  با  اقتصادی  روابط 
بود که توسعه روابط با ایران ریسک آسیب دیدن روابط 

پکن با ریاض را به دنبال داشت.

 المانیتور :

اقتصاد ایران هیچ آسیبی از قطع رابطه
 عربستان و متحدانش ندید 

رئیس  جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی: 

ارز باید تک نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی 
بخشی از مفاسد گرفته شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان : 

صنعت خودرو نیازمند انقالب ساختاری است 

و  اقتصادی  امور  معاونت  مقام  قائم  دودانگه  محمود 
تذکر  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی 
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در خصوص ضرورت 
مشکالت  رفع  به  توجه  و  رویه  بی  واردات  از  جلوگیری 
و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  تولیدی  واحدهای 

برخوار پاسخ گفت.
در این نامه که ازطریق شهریار طاهرپور معاون امور حقوقی 
استحضار  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مجلس  و 

آقای حاجی رسیده، آمده است:
۱-به منظور استفاده از تولیدات داخلی و با هدف حمایت 
اعم  تولیدی، ممنوعیت خرید کاالهای خارجی  از صنایع 
و  تجهیزات  ملزومات،  قطعات،  شده،  ساخته  ازکاالی 

غیره دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای 
به  نهادها و عناوین مشابهی که  دولتی و سایر دستگاه ها، 
کنند، طی  می  استفاده  دولتی  یا  عمومی  بودجه  از  نحوی 
و   ۹4/۳/۱۱ تاریخ   ۵484۶۲ ۲۶۷۲۵/ت  شماره  مصوبات 
شماره ۶۳۶۱۳/ت ۵۱۹۶۶ هـ تاریخ ۹4/۵/۱۹  هیئت محترم 
وزیران منضم به فهرست جمعاً ۳۶4 قلم کاال، ابالغ گردیده 

است.
میزان  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار  ۲-براساس 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت   ۱۳۹4 سال  ماهه  نه  واردات 
 ۳۱ ارزشی  لحاظ  به  و  درصد   ۱۶ وزنی  لحاظ  به  گذشته 

درصد کاهش داشته است.
 لذا به نظر نمی رسد واردات بی رویه و نامتعارف نسبت به 

گذشته انجام شده باشد.
۳-با توجه به ماده )۱0۳( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

 )۳۳( ماده  »ز«   بند  تداوم  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
قانون برنامه چهارم و ماده )۱۱۵( قانون برنامه سوم توسعه، 
با حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر نفتی از تولیدات 
داخلی در مقابل کاالهای مشابه وارداتی با در نظر گرفتن 
سود بازرگانی، حمایت الزم به عمل آمده و به طور مستمر 
پایش و همه ساله سود بازرگانی آن به روز و طی مصوبه 

هیئت محترم وزیران ابالغ می گردد.
توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  اجرای  راستای  4-در 
مجلس   ۱۳۹۱/۵/۱ )مصوب  کشور  خدماتی  و  تولیدی 
و  طراحی  امر  توسعه  به  مربوط  موارد  اسالمی(،  شورای 
مهندسی پروژه های صنعتی و اجرای »EPC« به کارگیری 
حداکثر توان تولیدی کشور در اجرای طرح ها توسط این 

وزارتخانه  پیگیری و اجرا می گردد.
صنایع  از  حمایت  هدف  ۵-با 
های  بخش  واردات  تولیدی، 
تولید  دارای  صنعت  مختلف 
با  واردات  امکان  داخلی  مشابه 
ارز مبادله ای را ندارند. که در 
حال حاضر تعرفه های مشمول 
در  متقاضی«  »ارز  تخصیص 
کل  از  ردیف   ۲۲00 حدود 
می  تعرفه  های  ردیف   ۷۱۳۲

باشد.
پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون  به تصویب  توجه  ۶-با 
و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرفیت های مثبت متعددی در 
جهت تسهیالت برای بخش تولید وضع گردیده که تدوین 
این  پیگیری  و  با همکاری  مربوطه  اجرایی  نامه های  آئین 
می  اجراء  حال  در  و  است  رسیده  تصویب  به  وزارتخانه 
مبنی  به رسالت خود  عنایت  با  این وزارتخانه  باشد. ضمناً 
بر حمایت از تولید داخلی آمادگی دارد تا واردات هر نوع 
کاالیی را حتی یک متقاضی برای تولید آن و کفایت رفع 
نیاز داخل وجود داشته باشد مورد بررسی قرار داده و در 
صورت نیاز، هر نوع تغییر ضروری در مورد تعرفه ورودی 

آن کاال را به کمیسیون ماده یک پیشنهاد نماید.
درخاتمه بهره مندی از راهنمایی و راهکار جنابعالی جهت 

برون رفت از مشکل فوق مزید امتنان است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران باید به جایگاه واقعی 
به  اقتصادش  و  یابد  دست  جهانی  اقتصاد  زنجیره  در  خود 
نحوی به اقتصاد جهانی گره بخورد که قطع ارتباط با ایران 

برای کشورهای دیگر ناممکن و هزینه بر باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق 

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در 
خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی »پیش برد برون 
گرایی اقتصاد« برگزار شد، اظهار داشت: در پیش برد برون 
از مولفه های آن توسعه صادرات  اقتصاد که یکی  گرایی 
است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه ها حمایت 
خواهد کرد و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مانع از اجرای 
تصمیمات  با  را  باید خود  همه  و  های مصوب شود  برنامه 
فرماندهی  اصلی  مسئولیت  چراکه  کنند  هماهنگ  ستاد 

اقتصاد مقاومتی با این ستاد است.
خصوص  در  مشخص  راهبردهای  تدوین  ضرورت  وی 
کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات  نحوه  و  سطح 
را خاطرنشان  ربط  های ذی  دستگاه  از سوی  دنیا  مختلف 
را  شرایط  تا  خواست  دولتی  های  دستگاه  از  و  ساخت 

برای شکل گیری شرکت های بزرگ و بخش خصوصی 

قدرتمند در داخل به منظور حضور در عرصه تجارت بین 
اول رییس جمهور تصریح  معاون  فراهم آورند.  را  المللی 

خود  واقعی  جایگاه  به  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
بنحوی  اقتصادش  و  یابد  دست  جهانی  اقتصاد  زنجیره  در 
با ایران برای  به اقتصاد جهانی گره بخورد که قطع ارتباط 

کشورهای دیگر ناممکن و هزینه بر باشد.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد 
و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت،معدن 
و تجارت و رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و 
فناوری، معاون اجرایی،  معاون امور مجلس رییس جمهور 
و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
حضور داشتند، گزارشی از تدوین چندین طرح در حوزه 
های مختلف بانکی و سرمایه ای ، صنعتی، زیربنایی با هدف 
بهتر اجرایی  پیرامون نحوه  ارایه و  اقتصاد  برون گرا کردن 

شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر انجام شد.

پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت به:

تذکر آقای حاجی در خصوص ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی: 

قطع ارتباط با ایران برای 
کشورهای دیگر باید ناممکن 

و هزینه بر باشد 
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سالن ورزشی محله اسالم آباد شهر خورزوق طی آئینی با 
حضور دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان صبح روز 

دوشنبه۹4/۱۱/۱۹ افتتاح گردید.
همراه  به  که  گودرزی  دکتر  سازان-خورزوق:  حماسه 
معاونین خود، استاندار اصفهان، مدیر کل ورزش و جوانان 
استان و مدیر عامل باشگاه استقالل به خورزوق، آمده بود 
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر  از سوی 
فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و 
برخوار و ائمه جمعه دولت آباد و خورزوق و جمعی دیگر 

از مسئولین  و مردم اسالم آباد مورد استقبال قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان بخاطر ترافیک برنامه هایش پس از 
افتتاح سالن، خورزوق را به مقصد ورزشگاه نقش جهان 
ترک کرد، اما حاجی لحظاتی در این مراسم به ایراد سخن 

پرداخت.

وی پس از تبیین اهمیت ورزش و ضرورت رفع فقر فضای 
ورزشی در دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار، اخذ 
اعتبار ۳0 میلیارد ریالی برای ورزش منطقه را هدیه ناقابلی 
مشکالت  افزود:علیرغم  و  کرد  توصیف  ورزشکاران  به 
بودجه ای و اعتباری دولت، همواره سعی در اخذ اعتبارات 
و توسعه فضاهای ورزشی داشتیم و خوشحالیم  که پس 
اعتباری  هزینه  صرف  با  دلیگان،  ورزشی  سالن  افتتاح  از 
شهرداری  و  اسالمی  شورای  همت  و  کردیم  اخذ  که 
خورزوق، شاهد افتتاح این سالن ورزشی برای مردم عزیز 

اسالم آباد هستیم.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
امیدواری کرد  اظهار  اسالمی  در مجلس شورای  برخوار 
مشکالت حوزه ورزش و جوانان منطقه، با همت مسئولین 

و همکاری خود ورزشکاران مرتفع شود.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی برابر ماده )۲08( آئین 
و  راه  وزیر  آخوندی  دکتر  آقای  به  مجلس  داخلی  نامه 

شهرسازی تذکر کتبی داد.
به گزارش خبرنگار حماسه سازان، این تذکر در خصوص 

می  شهر  شاهین  شهر  جامع  طرح  در  بازنگری  ضرورت 
باشد.

حسینعلی حاجی در این تذکر کتبی آورده است:
تاریخ  در  ایران  شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای 
۱۳۹۲/۵/۲۱ طرح جامع شهر شاهین شهر را مصوب و در 
اجرا  جهت  شهر  شاهین  شهرداری  به   ۱۳۹4/۵/۱8 تاریخ 

ابالغ نموده است.

از آنجا که مصوبه مذکور بدون توجه به نظرات کارشناسی 
ارتفاع  در  هایی  و محدویت  بوده  محلی  ذیربط  مسئولین 
تراکم، سطح اشتغال جهت ساخت و ساز ایجاد می کند.

) به نحوی که در اکثر نقاط شهر سطح ارتفاع تا دو طبقه 
کاهش می یابد( عالوه بر مخالفت شورای اسالمی شهر و 

شهرداری، با حقوق مکتسبه افرادی که قبل از ابالغ مصوبه 
مجوز ساخت در ارتفاع را اخذ نموده اند، مغایرت دارد. 

انبوه  برای  ساز  و  ساخت  در  اقتصادی  صرفه  عدم  ضمناً 
و  شهر  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  تبعات  باعث  سازان 
شهرداری گردیده است. لذا دستور فرمایید مبادی ذیربط 
بازنگری و تجدیدنظر در طرح جامع شاهین  به  را نسبت 

شهر اقدام نمایند.

شدن  اجرایی  راه،  وزیر  معاون  محفوظی  علیرضا 
شریف  مردم  نماینده  نامه  ذیل  آخوندی  دکتر  دستور 
در مجلس  برخوار  و  میمه  و  شهرستانهای شاهین شهر 
باند  آسفالت  روکش  خصوص  در  اسالمی  شورای 
برگشت محور حبیب آباد – دولت آباد را به استحضار 

آقای حاجی رساند.
رفت  باند  آسفالت  انجام روکش  که  حالیست  در  این 
این جاده مهم مواصالتی نیز با پیگیری حسینعلی حاجی 

در سال جاری انجام شده بود.
به گزارش حماسه سازان، معاونت حقوقی، امور مجلس 
و هماهنگی استانها وزارت راه و شهرسازی در این نامه 

 4۹۶۹۵/۷۲0 شماره  پیرونامه  احتراماً،  است:  آورده 
باند  آسفالت  روکش  خصوص  در   ۹4/۹/۷ مورخ 
مناطق  )از  آباد  دولت  آباد-  حبیب  محور  برگشت 

محروم شهرستان برخوار(؛ به استحضار می رساند:
حسب اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ 
مراتب طی نامه شماره ۱0۷۳۶4/۷۶/۱ مورخ ۹4/۹/۱۷ 
اعالم  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به 
انتخاب  مناقصه،  فرآیند  برگزاری  به  نسبت  گردید که 
پیمانکار و شروع عملیات اجرایی طرح با برآورد ۶000 
و  اقدام  از محل طرح شماره 40۷0۲۱۷۷  ریال  میلیون 

نتیجه را اعالم دارد.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی برابر ماده )۲0۹( 
به همراه جمعی  تاریخ ۹4/۱۱/۶  نامه  داخلی در  آئین 
از نمایندگان، از آقای دکتر چیت چیان وزیر نیرو در 
خصوص »علل عدم پیشرفت مناسب تونل طرح مصوب 
بهشت  طرح  به  )موسوم  مرکزی  فالت  به  آب  انتقال 

آباد( « سوال کرد.
در  نیرو  وزارت  مسئولین  سازان،  حماسه  گزارش  به 
و  ایران  مرکزی  فالت  به  آب  انتقال  طرح  خصوص 
خود  بیگاه  و  گاه  نظرهای  اظهار  با  رود  زاینده  احیاء 
را  منطقه  مردم  اذهان  تشویش  و  سردرگمی  موجبات 

فراهم می نمایند.

 این بار نیز جهت نمایندگان مجلس جهت تنویر افکار 
عمومی اقدام به سوال از وزیر نیرو در این رابطه نموده 

و خواستار توضیح آن وزارتخانه شدند.
در این سوال آمده است:

سال  چندین  از  بعد   ۱۳۹0 سال  در  که  مذکور  طرح 
مطالعه کلنگ زنی شد.

 علیرغم ضرورت ها و اهمیت اجرای سریع آن ها برای 
تأمین آب شرب و بهداشتی و حفظ محیط زیست و... 
با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه مواجه  هر چند وقتی 
لذا  باعث طوالنی تر شدن آن می شود،  شده و همین 
الزم است وزیر محترم علل عدم پیشرفت مناسب تونل 

طرح را توضیح دهند.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی در تاریخ ۹4/۱۱/۵ 
دکتر  آقای  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  حضور  با 
دیدار  کشور  اجتماعی  تأمین  سازمان  رئیس  نوربخش 

کرد.
حسینعلی حاجی در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات آقای دکتر نوربخش بخاطر اجابت درخواست 
گز  شهر  درمانگاه  ساخت  عملیات  شروع  و  خود 
درمانگاه  اندازی  راه  در  تسریع  خواستار  برخوار، 

شهرستان برخوار را مطرح شد.
کارگری  جامعه  مشکالت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
برای  کارگری  بیمه  سهمیه  اختصاص  خواستار  منطقه، 

هر دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار گردید.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از مذاکرات خود با دکتر نوربخش، استرداد طلب بیمه 
و  مطرح  را  گز  شهر  مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  ای 

خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
آقای دکتر نوربخش نیز ضمن توضیحاتی در خصوص 
موارد مطرح شده توسط آقای حاجی، دستورات الزم 

را جهت پیگیری و رسیدگی به آن موارد صادر نمود. 
دکتر  آقای  و  دادخواه  دکتر  آقای  شد  مقرر  همچنین 
مرتبط  روندهای  از  منطقه  در  حضور  با  پور  اعتصامی 

بازدید میدانی داشته باشند.
تمام  نیز  همتی  دکتر  آقای  که  گردید  توافق  پایان  در 
سوابق مربوطه را برای بررسی آقای دکتر نوربخش به 

وی ارائه نماید.

با پیگیری حسینعلی حاجی :

اختصاص 6 میلیارد ریال اعتبار جهت روکش آسفالت 
باند برگشت محور حبیب آباد – دولت آباد

واکنش نماینده مردم  شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس به :

اظهار نظر جدید وزیر نیرو درخصوص 
پروژه بهشت آباد

 حاجی در آئین افتتاح سالن ورزشی اسالم آباد:

اخذ اعتبار 30 میلیارد ریالی برای ورزش منطقه هدیه 
ناقابلی به ورزشکاران است

 تذکر آقای حاجی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص:

طرح جامع شاهین شهر

حسینعلی حاجی، نماینده ملت در ارتباط مستمر با دولت

دیدار با مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت

دیدار با مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت

دیدار با دکتر هاشمی، وزیر بهداشت و درمان

دیدار با دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

دیدار با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دیدار با دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی

دیدار با مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی

جلسه با دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جلسه با دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دیدار با سردار دهقان، وزیر دفاع

دیدار با دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

دیدار دکتر فانی، وزیر آموزش و پرورش

در مالقات آقای حاجی با ریاست سازمان
 تأمین اجتماعی کشور مطرح شد:

اختصاص سهمیه بیمه 
کارگری برای شهرستانهای 

شاهین شهر و میمه و برخوار 
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به گزارش خبرنگار حماسه سازان، دفتر ارتباطات مردمی 
میمه  و  شهر  شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده 
عملکرد  گزارش  اسالمی،  شورای  مجلس  در  برخوار  و 

حسینعلی حاجی تا بهمن ماه ۹4 را منتشر نمود.
فرازهای مهم این گزارش به شرح زیر است:

1- پیگیری 18 مورد استقرار )ایجاد( و ارتقاء ادارات
2- اقدامات انجام شده در بخش آالیندگی

به ابالغ سازمان حفاظت محیط زیست در سال  • با توجه 
سه  از  با پس  اما  بود  اعالم شده  غیرآالینده  پاالیشگاه   8۹
واحد  این  نهایت  در  حاجی  آقای  مستمر  پیگیری  سال 

پاالیشگاهی، آالینده شناخته شد.
عوارض  تومان  میلیارد  پرداخت۶00  برای  دستور  اخذ   •

آالیندگی پاالیشگاه به شهرستانهای همجوار  
• پیگیری اصالح سوخت نیروگاه از مازوت به گاز طبیعی 

و جلوگیری از انتشار 4۵0 تن گوگرد درشبانه روز 
3- اقدامات انجام شده در بخش راه و شهرسازی 

* در بخش راه و شهرسازی مبلغ  ۲4  میلیارد و ۲48  میلیون 
تومان اعتبار تامین شده است.

• در بخش تأمین قیر رایگان مبلغ 8۲0 میلیون تومان
اعتبار با  شده  اجرا  پروژه   ۲۱ سازی  راه  بخش  در   •"

۱۹ میلیارد و ۵۷۱  میلیون تومان

• در بخش  حمل و نقل و ترافیک 
تومان  میلیون   4۲۵ و  میلیارد   4 مبلغ  مسکن  بخش  در   •

اعتبار تأمین شده است.
4- اقدامات انجام شده درخصوص امور ثبتی و صدور 

اسناد منازل 
مسکونی  منازل  برای  سند  فقره   ۶۲00 صدور  پیگیری   *

دوشهرستان

5- اصالح شبکه فاضالب و تأمین پساب فاضالب
* تأمین اعتبار به مبلغ ۲4 میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان برای 
اجرا و اصالح شبکه فاضالب و تأمین پساب فاضالب در 

دو شهرستان
6- اجرا، توسعه و اصالح شبکه آبرسانی 

* در بخش اجرا ، توسعه واصالح شبکه آبرسانی ۷ پروژه با 
اعتباری به  مبلغ ۶ میلیارد و  ۱۵۵ میلیون تومان  

سازی  هوشمند  و  نوسازی  احداث،  فرهنگیان،   -7
مدارس

*در بخش احداث، نوسازی و هوشمند سازی مدارس مبلغ  
4 میلیارد و ۶۱ میلیون تومان اعتبار تامین شده است.

• فعال سازی انجمن خیرین مدرسه ساز
اعتبار  با  مدرسه  باب   ۶ ساخت  پیگیری  مدرسه:   ساخت 

۳ میلیارد و ۶00 میلیون تومان  
* هوشمند سازی ۹۷ مدرسه با اعتبار ۲0۹ میلیون تومان

• تأمین اعتبار در بودجه سال ۹4 برای بازسازی و تکمیل 
۹ مدرسه در دو شهرستان به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵0 میلیون 

تومان
* پیگیری مشکالت فرهنگیان و بیمه طالیی آنها و ارائه تذکر به 
مسئولین و نامه نگاری در این خصوص با وزیر آموزش و پرورش 
و  بهداشتی  امکانات  تأمین  و  درمان  و  بهداشت   -8

درمانی
امکانات  تأمین  و  درمان  و  بهداشت  بخش  در   *
و  میلیارد   ۳ مبلغ  به  اعتباری  درمانی  و   بهداشتی 

۲08 میلیون تومان تأمین شده است.
9- ورزش و جوانان 

* در بخش ورزش و جوانان مبلغ ۳ میلیارد و ۲04  میلیون 
تومان تأمین اعتبار شده است.

میلیون  میلیارد و ۹0۹  مبلغ یک  به  اعتبار  تأمین  • پیگیری 
تومان برای ساخت و تکمیل ۷ مجموعه ورزشی

توسط  ورزشی  مجموعه   ۷ شدن  تکمیل  پیگیری   •
شهرداری ها و دهیاری ها

زیرساختهای  ایجاد  و  تولید  موانع  رفع  اشتغال،   -10
صنعتی

* در بخش اشتغال- ایجاد واحدهای صنعتی جدید- رفع 
میلیون   4۲۵ و  میلیارد   ۲۲ زیرساختها  ایجاد  و  تولید  موانع 

تومان اعتبار تأمین شده است.
• اخذ ۷ مصوبه از هیئت دولت )دولت های دهم و یازدهم( 

۱( منطقه ویژه اقتصادی با گرایش صنعت هوایی
۲( اخذ مجوز ایجاد کیمیا شهر

۳( اخذ مجوز ایجاد شهرک چاپ و نشر
4( اخذ مجوز ایجاد شهرک قلمکاران

۵( اخذ مجوز ایجاد شهرک نمایشگاهی و فروشگاهی در 
حاشیه اتوبان معلم 

۶( اخذ مجوز ایجاد ناحیه صنعتی گلستان
۷( اخذ مجوز ایجاد شهرک صنعت ساخت خودرو

از عملکرد سازمان صنایع کوچک و  * تحقیق و تفحص 
شهرک های صنعتی

* ایجاد زیر ساختها و رفع موانع تولید به منظور گسترش و 
حفظ واحدهای موجود.

* معرفی حدود ۵000 نفر از متقاضیان به کار که بیش از 
۲۵00 نفر از آنان جذب شده اند.
11- آموزش عالی و دانشگاه ها

در  فنی  آموزشکده   اندازی  راه  و  مجوز  اخذ  پیگیری   •
شهر شاهین شهر با گرایش های صنعتی 

آموزشکده  تنها  اندازی  راه  و  مجوز  اخذ  پیگیری   •
های  گرایش  با  آباد   حبیب  شهر  در  استان  کشاورزی 

کشاورزی 
12- فرهنگ و هنر

میلیون   ۱00 و  میلیارد   ۱ مبلغ  هنر  و  فرهنگ  بخش  در   *
تومان اعتبار تأمین شده است.

13- حوزه کشاورزی و زراعت
تومان  میلیون   ۲۵0 و  میلیارد   ۱ مبلغ  کشاورزی  بخش   *

اعتبار تأمین شده است.
• پیگیری جاری شدن آب در کانالها بعد از چند سال

های  چاه  برق  هزینه   از  ریال   ۳0 حذف  پیگیری   •
کشاورزی 

• اخذ مصوبه هیئت دولت در خصوص فروش ورزشگاه 
نقش جهان و بازپس دادن زمین های کشاورزان

• الیروبی قنوات با اعتبار ۱ میلیارد تومان
جهاد  وزارت  در  مهاجر  کشاورزان  دفتر  ایجاد  پیگیری   •

کشاورزی
• پیگیری تأمین و افزایش  امنیت برای کشاورزان مهاجر

 14- گازرسانی به شهرها، روستاها
* در بخش گازرسانی به شهرها و روستاها مبلغ ۱ میلیارد و 

800 میلیون تومان اعتبار تامین شده است.
15- روشنایی، ترمیم و توسعه شبکه برق معابر 

معابر برق  شبکه  توسعه  و  ترمیم  روشنایی،  ایجاد   * 
 با اعتباری به مبلغ ۵ میلیارد ۵8۶ میلیون و ۳00 هزار تومان 

16- کمک به شهرداری  و دهیاری ها 
* در بخش کمک به شهرداری  و دهیاری ها مبلغ  ۷ میلیارد 

و ۷۵۶ میلیون و ۳۷0 هزار تومان اعتبار تأمین شده است. 
17- مخابرات و ارتباطات

* اقدامات انجام شده در بخش مخابرات با اعتبار ۱ میلیارد 
تومان .

18- خدمات انتظامی و امنیت 
۱( احداث کالنتری شهر دستگرد

۲( راه اندازی کالنتری شهر الیبید
۳( احداث کیوسک ۱۱0 در شهرک سیمرغ

شهر  در  انتظامی  نیروی  کیوسک  استقرار  پیگیری   )4
گرگاب.

فرماندهی  رتبه  ارتقاء  و  امکانات  تأمین  پیگیری جهت   )۵
های نیروی انتظامی که در حال بررسی است.

19- توسعه خدمات بانکی 
* پیگیری نصب ۹ دستگاه خودپرداز  با ارزش 4۵0 میلیون 

تومان.
۱- شهر کمشچه

۲- شاپورآباد
۳- محسن آباد

4-کربکند                              
۵- شهر سین

۶- امامزاده نرمی                    
۷- شهرک ردانی پور     

8- خانه کارگر شهر شاهین شهر
۹- شهرک میالد شاهین شهر 

• ایجاد باجه و خودپرداز  بانک صادرات برای شهر سین
در  باجه  به  ملی  بانک  گیشه  وضعیت  تبدیل  با  موافقت   •

شهر خورزوق
• پیگیری تبدیل گیشه بانک ملي به باجه شهر حبیب آباد

• راه اندازی مجدد باجه بانک ملی شهرکمشچه 
• پیگری حل مشکل دستگاه کارتخوان قرض الحسنه ها 

اتباع  سازی  محدود  برای  شده  انجام  اقدامات   -20
بیگانه 

• محدود سازی حوزه اشتغال اتباع بیگانه مجاز
• پیگیری جهت خروج اتباع بیگانه غیر مجاز

• سؤال از وزیر کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
21- کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران

• پیگیری بازگرداندن طلب کارگران شاهین کاران

برای  اجتماعی  تأمین  بیمه  جداگانه  سهمیه  دریافت   •
کارگران ساختمانی 

• پیگیری حل مشکل حقوق بازنشستگان پیش از موعد و 
برگزاری جلسه با وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی 

شرکت  در  نفت  شرکت  کارکنان  حق  احقاق  پیگیری   •
هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند. 

• مکاتبه با وزیر راه و شهرسازي جهت رسیدگي به مشکل 
کارت  درخصوص  شهري  بین  نقل  و  حمل  رانندگان 
هوشمند که قباًل ۵ ساله و در حال حاضر یک ساله صادر 

مي شود و باعث صرف وقت و هزینه زیادي میگردد.
سازمان  رانندگان  مشاغل  بندی  طبقه  اجرای  پیگیری   •

اتوبوسرانی شاهین شهر
• طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض در 

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعي
• پیگیری افزایش یافتن حقوق کارگران

سن  در  که  افرادی  شدن  بازنشسته  طرح  کننده  امضاء   •

و  روستاییان  اجتماعي  بیمه  حق  هنوز  و  بوده  بازنشستگي 
عشایر پرداخت مي نمایند.

رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  به  کتبي  تذکر  دهنده  ارائه   •
حقوق  موقع  به  پرداخت  ضرورت  درخصوص  اجتماعي 

مستمري بگیران بازنشسته ذوب آهن و فوالد کشور
رئیس جمهور درخصوص  به  کتبي  تذکر  کننده  • امضاء 
خواستار تعیین تکلیف فوري تاخیر در پرداخت کارگران 
را  آنان  زندگي  که  کشور  فوالد  صنعت  بازنشسته  مظلوم 

دچار مشکل کرده است.
22- حمایت از اقشار آسیب پذیر و محرومین

* تهیه و ارائه طرح حمایت از شش میلیون نفر از خانواده 
های از کارافتاده با امضاء ۲8۱ نماینده مجلس که رکورد 

تعداد امضاء مجلس را شکست.
درخصوص  جمهور  رئیس  به  کتبی  تذکر  دهنده  ارائه   •
ضرورت رعایت عدالت در توزیع سبدکاال و رفع نگراني 

مردم کم درآمد.
تهیه و توزیع و ذخیره سازی  از نحوه  • تحقیق و تفحص 

کاالهای اساسی و نظارت بر آن

و  معدن  صنعت،  وزارت  عملکرد  از  تفحص  و  تحقیق   •
تجارت درخصوص نحوه تأمین و تخصیص سبد کاال

• ارائه دهنده تذکر کتبی به وزیر تعاون درخصوص عدم 
اجراي ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/0۱ 

رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  به  کتبي  تذکر  دهنده  ارائه   •
اجتماعي درخصوص عدم برقراري مستمري خانواده هاي 
متوفي تحت پوشش کمیته امداد توسط صندوق اجتماعي 

کشاورزان، روستائیان و عشایر
23- فعالیت در حوزه قانونگذاری و نظارت

• پیشنهادات تهیه شده : ۶۷۱ پیشنهاد
• پیشنهادات امضاء شده : ۲۳۳ پیشنهاد

• امضاء کننده طرح : ۱08 طرح
• صحبت در موافقت و مخالفت: ۱4۹ مورد

• اخطار قانون اساسی: ۶۹ مورد
• تحقیق و تفحص : ۱۳ مورد

• تذکر شفاهی : ۲4 مورد
• تعداد دفعات باز شدن میکروفن در صحن علنی: ۲۶۷ مرتبه

   )زمان صحبت در این تعداد مرتبه، حدود ۱۲ ساعت(
24- ارتباط با مردم حوزه انتخابیه

• مالقات مردمی در ۷ دفتر ارتباط مردمی: ۱۷۹۶4 مورد
- شاهین شهر : ۵۶۹4 نفر
- دولت آباد : ۳۶۶۳ نفر

- میمه : ۹۹۷ نفر
- دستگرد : 40۵۲ نفر

- خورزوق : ۱۳8۹ نفر
- گز : ۱088 نفر

- حبیب آباد : ۱08۱ نفر

اخذ دستور برای پرداخت600 میلیارد 

تومان عوارض آالیندگی پاالیشگاه

به شهرستان های همجوار

پیگیری و اخذ مجوز و راه اندازی تنها 

آموزشکده کشاورزی استان در شهر 

حبیب آباد  با گرایش های کشاورزی

معرفی حدود 5000 نفر از متقاضیان 

به کار که بیش از 2500 نفر از آنان 
جذب شده اند

تأمین اعتباری بالغ بر 1 میلیارد 

و800 میلیون تومان برای گازرسانی 

به شهرها و روستاهای دو شهرستان

تأمین اعتباری بالغ بر 1 میلیارد 

تومان در بخش مخابرات و ارتباطات

تأمین اعتبار به مبلغ 19 میلیارد و 

571 میلیون تومان در حوزه راهسازی 

تأمین اعتبار به مبلغ 24 میلیارد و 

771 میلیون تومان برای اجراء و 

اصالح شبکه فاضالب و تأمین پساب 

پیگیری ساخت 6 باب مدرسه، با

اعتبار3 میلیارد و600 میلیون تومان

 توسعه واصالح شبکه آبرسانی با 

اجرای 7 پروژه با اعتباری بالغ بر 6 

میلیارد و  155 میلیون تومان

تأمین اعتبار به مبلغ 4 میلیارد و 425 

میلیون تومان در حوزه مسکن

اجراء 7 پروژه توسعه و  اصالح 

شبکه آب رسانی با اعتباری به  مبلغ

6 میلیارد و  155 میلیون تومان

پیگیری و اخذ مجوز و راه اندازی 

آموزشکده  فنی در شهر شاهین شهر 

با گرایش های صنعتی

پیگیری جاری شدن آب در کانالها بعد

 از چند سال و احقاق حقوق کشاورزان 

در این خصوص

تأمین اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 756 

میلیون جهت کمک به شهرداری  

و دهیاری ها در دو شهرستان

 تهیه و ارائه طرح حمایت از 6 میلیون 

نفر از کارافتاده با امضاء 281 نماینده 

مجلس که رکورد تعداد امضاء 
مجلس را شکست

تأمین اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و

 425 میلیون تومان در بخش اشتغال، 

ایجاد واحدهای صنعتی جدید و رفع 
موانع تولید

تأمین اعتبار24 میلیارد و771 میلیون 

تومان برای اجراء و اصالح شبکه 

فاضالب و تأمین پساب فاضالب

 تأمین اعتبار به مبلغ

 3 میلیارد و 204  میلیون تومان

 در حوزه ورزش و جوانان 

 تأمین اعتبار بالغ بر 1 میلیارد و 100 

میلیون تومان در بخش فرهنگ و هنر

ایجاد روشنایی، ترمیم و توسعه 

شبکه برق معابر با اعتباری بالغ بر

 5 میلیارد 586 میلیون تومان

پیگیری نصب 9 دستگاه خودپرداز

 با تأمین اعتباری بالغ بر
 450 میلیون تومان

پیگیری صدور 6200 فقره سند برای 

منازل مسکونی دو شهرستان

احداث، نوسازی و هوشمند سازی 

مدارس با تأمین اعتبار به مبلغ  

4 میلیارد و 61 میلیون تومان

تأمین اعتبار به مبلغ 3 میلیارد و 208 

میلیون تومان در بهداشت و درمان و 

تأمین امکانات بهداشتی و درمانی

دفتر ارتباطات مردمی حسینعلی حاجی منتشر کرد:

گزارش قریب 4 سال خدمت و تالش مستمر حسینعلی حاجی، یکی از 10 نماینده 

فعال و منظم مجلس نهم به گواهی 

هیأت رئیسه مجلس



ماهنامه سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، بهمن ماه 1394،  شماره 16  انتخابات6

فعالیت های حسینعلی حاجی در قاب تصویر



سیاست گذاری  شورای  نشست  دومین  در  شفق  ناصر 
در ساختمان ستادی  نیرو  اجتماعی وزارت  و  فرهنگی 
این مطلب گفت:  بیان  با  برگزار شد،  این وزارت خانه 
نیرو  وزارت  که  است  مسئله  این  نشانگر  موضوع  این 
صنعتی،  کارهای  انجام  و  بودن  تکنیکال  به  توجه  با 
و  فرهنگی  عرصه  به  حاضر  زمان  در  را  نیاز  بیشترین 
بتواند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی  تا  اجتماعی دارد 

را در بین  مردم کشورمان تقویت کند.
سخت  دوران  و  مقدس  دفاع  دوران  به  اشاره  با  وی 
به  ما  تا  شد  باعث  دوره  دو  این  گفت:  تحریم ها 
خودباوری و خوداتکایی برسیم و نتیجه آن خودکفایی 
داخلی ۹۵ درصدی در عرصه آب و ۹0 درصدی در 

عرصه برق بود.

شفق ادامه داد: کل جمعیت کشور جامعه مخاطب 
وزارت نیرو هستند و این گستردگی، صنعت آب 
و برق را به یک صنعت مهم و حیاتی تبدیل کرده 

است.
ادامه  در  را  برق  و  آب  و  نیرو  وزارت  نقش  وی 
حساس  بسیار  اسالمی  جمهوری  نظام  فعالیت های 
مشکل  با  اینکه جهان  به  توجه  با  افزود:  و  دانست 
کم آبی مواجه است و از طرفی بحث آب کمبود 
شده  تبدیل  جدی  چالش  یک  به  کشور  در 
موضوع  یک  آب  جهان  آینده  در  بنابراین  است، 

تعیین کننده خواهد بود.
فرهنگ عمومی  در  و  اجتماعی  امور  مشاور وزیر در 
بحث  کرد:  اضافه  و  پرداخت  انرژی  اهمیت  به  ادامه 
انرژی نیز متاثر از موضوع آب است و پیش بینی ها نشان 
در  را  عدیده ای  مشکالت  ایران  آینده  در  که  می دهد 

این زمینه خواهد داشت.
سیاستگذاری  شورای  نشست  اولین  به  اشاره  با  وی 
خصوص  در  نشست  آن  در  نیرو  وزیر  صحبت های  و 
برق گفت:  و  در صنعت آب  فرهنگی  رویکر  اهمیت 
امیدواریم این نشست ها استمرار داشته و به نتایج خوبی 
منجر شود و فعالیت های شبانه روزی وزارت نیرو نیز به 

نحو احسن ادامه یابد.

حوزه  در  امنیت  که  گفت:  مؤمنی  اسکندر  سردار 
به طور  توریست ها  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
کامل برقرار است. هیئت های خارجی زمانی که به ایران 
می آیند پس از یک یا دو روز اقامت، در مالقات های 
ایران در  بسیاری علیه  تأکید می کنند، فضاسازی  خود 
وضعیت  که  حالی  در  دارد  وجود  خارجی  رسانه های 

فعلی و امنیت مردم ایران باعث تعجب ما است.
 سردار مؤمنی با ابراز »ساختارهای خاصی را برای تأمین 
امنیت در حوزه سرمایه گذاران و توریست های خارجی 
پیش بینی کرده ایم« مطرح کرد: البته نرخ جرم در ایران 

در این زمینه از پایین ترین نرخ های جرم در دنیا است.

نیروی  گفت:  اقتصادی  پلیس  ایجاد  خصوص  در  وی 
ایجاد  اما  است  کرده  اعالم  را  آمادگی  این  انتظامی 
پلیس اقتصادی عالوه بر ساختار و سازمان به قوانین و 
اختیارات خاصی نیاز دارد، در این رابطه بحث هایی در 
دولت و مجلس مطرح است و امیدواریم این موضوع 

محقق شود.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: پلیس اقتصادی اختیارات 
خاص و ویژه ای را نیاز دارد تا مسائل مختلف منوط به 
برابر،  فرصت های  ایجاد  نشود؛  قضایی  پرونده  تشکیل 
شفافیت قوانین و اطالعات در حوزه اقتصادی که از آن 
اقتصادی  با اخاللگران  استفاده رانتی نشود و برخورد  
از عواملی است که منجر به تحقق امنیت اقتصادی در 
رانت ها  تخلفات،  با  مقابله  حوزه  در  می شود،  کشور 
و  است  تأثیرگذار  بسیار  اقتصادی  پلیس  یقه سفیدها  و 
اختیارات  نیازمند  اما  هستیم،  آن  راه اندازی  آماده  ما 
و  پیگیری  را  جرائم  بتوان  تا  هستیم  خاصی  قوانینی  و 

برخورد کرد.
 سردار مؤمنی گفت: نیروی انتظامی، دولت و مجلس با 
اصل موضوع پلیس اقتصادی موافق اند و تصور می کنیم 
بیتابانه  که  خارجی  هیئت های  شود؛  محقق  آینده  در 
در  باال  امنیت  و  ثبات  نشاندهنده  می شوند  ایران  وارد 
کشور است و آنها نیز این موضوع را تشخیص داده اند.

ایرانیان همان طور که در برخی هویت و ارزشها، دچار   
اخیر  نیز در ۱00 ساله  اند، در سبک زندگی  بحران شده 
به ویژه از دوران روی کار آمدن رضاخان و تجدد آمرانه 
اش، دچار تشتت و تذبذب بسیار در نگرش ها و گرایش 
ها،آداب و رسوم، نظامات و سنن اجتماعی، باورها و حتی 
باورهای دینی خود گشته و سبک زندگی اسالمی ایرانی 
دچار تضادها و تناقض های بسیار شده است، به نحوی که 
از جامعه ما یک جامعه شبه مدرن ساخته است که نه می 
توان آن را سنتی و اسالمی نامید و نه میتوان بر آن نام مدرن 
نهاد. باید از این تذبذب هویتی نگران بود. نگرانی در کالم 

انتقادی ولی امر مسلمین کاماًل قابل درک است. 
را  کالن  فرضیه  این  تا  کوشند  می  اسالمی  انقالب  رهبر 
برآمده  کنونی،  زمانه  در  ایرانی  زیستن  که  نمایند  اثبات 

ازمواجهه و نزاع دو سبک زندگی غربی و اسالمی است.
کدام  غربی  زندگی  سبک  فکری  و  فلسفی  های  زمینه 

است؟
تجدد و مدرنیسم یک گفتمان فلسفی و تاریخی است که 
آغازآن را باید در عصر رنسانس یعنی قرن های ۱۵و ۱۶ 
درتمام  تحول  سبب  تاریخی  گفتمان  این  گرفت.  سراغ 

تاکنون  و  گردید  غربی  بشر  زیستن  و  تفکر  های  ساحت 
نیز این تحول هم درجغرافیای کشورهای غربی و هم در 
عالم شرق، ادامه دارد. هسته و دال مرکزی این مفهوم را 
می توان مفاهیم در هم تنیده خودبنیادی تفکر بشر، انسان 
تقدس  و  زدایی  قدسیت  وهیومنیسم(،  )اومانیسم  گرائی 
زدائی ماده گرا )ماتریالیسم(، تکنیک زدگی افراطی،غیب 
گریزی  متن  و  ستیزی  وحی  و  ستیزی  شریعت  و  ستیزی 

دانست.
این تفکر مرکزی سبب پدیدار شدِن هنر و ادبیات مدرن 
)رمانتیسم، کالسیسیزم، رئالیسم، ناتورالیسم،اکسپرسیونیزم، 
ساینتیسم،  )آمپریسم،  مدرن  علم  دادائیسم(،  و  کوبیزم 
و  )پوزیتیویسم  مدرن  دین  و…(،  تکنیکی  نگرش 
مدرن  شهروندی  و  سیاسی  نظام  و…(،  پراگمات  دین 
مفهوم  جای  به  شهروندی  و  سکوالریسم  و  )ماکیاولیسم 

)بورژوازی  مدرن  اقتصادی  نظام  برادری(،  و  اخوت 
)سوبژکتیویسم،  مدرن  تفکر  و…(،  سوسیالیسم  و 
)طبقات  مدرن  اجتماعی  نظام  و…(،  منطقی  پوزیتیویسم 
بسط  بورژوا،  و  متوسط  طبقه  همچون  مدرن  اجتماعی 

فردیت اجتماعی و…( گردید
زیست  بشر  زندگِی  سبک  که  شدند  سبب  ها  این  تمامی 
کننده در بستر مدرنیسم دگرگون شود و با سبک زندگی 
پیشین خود و همچنین با سبک زندگی سنتی ودینی فاصله 
را  سنت  واژه  از  منظورمان  است  خوب  جا  همین  بگیرد. 

بیان کنیم؛
سنت در ساده ترین تعریفش به امور متعلق به گذشته تعبیر 
تاریخی می شود و  فرهنگ  است. آن گاه که یک  شده 
درون مایه ها و بن مایه های یک تمدن می گردد، تاریخی 
به  سنت  پدیداری  سبب  تمدن،  آن  و  فرهنگ  آن  شدن 
باید یک کالن فرهنگ تاریخی  شمار می آیند. سنت را 
بخشد. سنت  می  هویت  اش  زمانه  و  انسان  به  که  دانست 
اسالمی از منظر ما از آبشخور وحی وقرآن و نهج البالغه 
و روایات سیراب می شود و امریست قدسی و آسمانی و 
و  گرائی  خرافه  با  روشنی  و  شفاف  مرزهای  که  ملکوتی 

تحجر دارد.
به لطف حاکمیت فرهنگ ائمه معصومین بخش 
عظیمی از تاریخ ما و همچنین فرهنگ جاری ما، 
متأثر از دین و برآمده ازدین است و دین شکل 
جامعه  در  خاص  سنت  کننده  پدیدار  و  دهنده 

ایران بوده است.
تحلیل  و  ها  پژوهش  از  بسیاری  آشکار  ضعف 
جایگاه  از  غفلت  زندگی،  سبک  پیرامون  ها 
و  تاریخ  و  سنت  در  شیعه  مکتب  و  اسالم  دین 
به  رسد  می  نظر  به  است،  ایرانی  جامعه  هویت 
این دلیل درمانیفست و منشور ارائه شده از سوی 
سبک  های  مؤلفه  تمامی  رهبری  معظم  مقام 
از  فهم  خود،  از  )فهم  هویت  اعماز:  زندگی 
جامعه، فهم از تاریخ و…(، ارزش ها )هم صفات آرمانی 
و هم انسان های آرمانی(، معماری شهری و خانگی، نظام 
نقش(،  و  )نظام  هنر،خانواده  ادبیات،  و  زبان  آموزش، 
و  فردی  داری  دین  اجتماعی،  ساختار  اجتماعی،  روابط 
و  تغذیه  نظام  خانواده،  و  فردی  اقتصادی  اجتماعی،نظام 
به  نگرش  تکنولوژی،نحوه  رسانه،  وخانواده،  فردی  طب 
و  دینی  مباحث  با  اجتماعی  سیاسی  نظام  به  نگرش  عالم، 

اسالمی پیوند خورده است.
عالم دیگر، آدمی دیگر

شیوه  و  سبک  جهت  یک  از  شد  اشاره  که  همانطور 
به  از آن  زندگی در دوران جهانی شدن مصرف! که من 
گلوبالیزیشن مصرف گرائی یاد می کنماز جمله مهمترین 
مسایل درعلوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی است اما غلبه 

و شیوه و سبک ...                                   ادامه دارد ...
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و  تحول  تخصصی  شورای  نشست  چهاردهمین  و  صد 
به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  انسانی  علوم  ارتقاء 

ریاست غالمعلی حداد عادل برگزار شد.
 حداد عادل در ابتدای این نشست گفت: انقالب اسالمی 
دشمنی ها  همه  علیرغم  تاکنون  و  شد  پیروز  دلیل  این  به 
مستحکم و پایدار مانده که مبتنی بر دین و فرهنگ برآمده 

از دین است.
اگر بخواهیم انقالب باقی بماند، تنها راه  وی افزود: قطعاً 

حفظ فرهنگ مبتنی بر دین و ایمان اسالمی است.
از  یکی  داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
و  ترویج  دینی،  فرهنگ  حفظ  راهکارهای  مهم ترین 
استحکام بخشیدن به عقاید و تفکرات اسالمی در محیط 

دانشگاه است.
حداد عادل گفت: اسالمی شدن و اسالمی ماندن دانشگاه ها 
دانشگاه ها ضمن  درسی  محتویات  که  است  آن  به  منوط 

لزوم طرح همه نظرات، در تعارض با اسالم نباشد.
روان شناسی  رشته  سرفصل های  بررسی  جلسه،  ادامه  در 
قرار  کار  دستور  در  دکتری  مقطع  در  سازمانی  و  صنعتی 
گرفت، گزارش کارگروه روا ن شناسی شورای تخصصی 
تحول و ارتقاء علوم انسانی، پیرامون این موضوع ارائه شد.

روانشناسی  رشته  موضوع  تشریح  ضمن  گزارش  این  در 
تعامل  نحوه  مطالعه  علم  عنوان  به  سازمانی  و  صنعتی 

ارتباط  سازمان،  آن  با  سازمان  یک  کارکنان 
مورد  روان شناسی  شاخه های  سایر  با  رشته  این 

بررسی قرار گرفته است.
به  اشاره  با  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
اهمیت کار در پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه، 
نقش کار در احساس عزت فردی و اجتماعی نیز 

مورد توجه قرار گرفته است.
و  تفاوت ها  تشریح  با  گزارش  ادامه  در 
مانند  رشته هایی  با  رشته  این  شباهت های 
مدیریت صنعتی و... کاربرد این رشته را به کار 
مدیریت سازمان  ها  در  روانشناسی  نظرات  بردن 

اعالم شده است.
نظرات  بیان  به  اعضا  گزارش  این  ارائه  از  پس 
دقیق  بررسی  پرداختند؛  خود  پیشنهادهای  و 
ارتباط مفاهیم مطرح شده با ارزش کار و تالش 

اقتصادی در معارف اسالم، تببین دقیق نظر اسالم در مورد 
این  افزوده در مقابل نظرات رایج در  کار و تولید ارزش 
کارشناسی  مقطع  سرفصل های  توأمان  بررسی  و  بخش 

ارشد و دکتری از جمله این پیشنهادات بود.
پس از ارائه این نظرات، اعضای شورای تخصصی تحول 
و ارتقاء علوم انسانی تصویب کردند این سرفصل ها جهت 
بررسی بیشتر به برخی از نهادهای حوزوی ارسال و پس از 

کسب نظرات این نهادها مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
دستور دیگر جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم 
انسانی، بررسی سرفصل های رشته پویانمایی بود که مجدداً 

و پس از اعمال اصالحات مورد نظر شورا مطرح شد.
مبانی  و  رسانه  فلسفه  رشته  سرفصل های  جلسه  ادامه  در 
زیبایی شناسی هنرهای اسالمی نیز طرح و توسط اعضای 
قرار  بررسی  مورد  انسانی  علوم  ارتقاء  و  تحول  شورای 

گرفت.
انگیز  شگفت  تغییرات  به  اشاره  با  شده  ارائه  گزارش  در 
آگاهی  مستلزم  اسالمی  انقالب  مبانی  از  دفاع  فناورانه، 

کامل نسبت به نظریه رسانه  عنوان شده است.
حداد عادل در تشریح اهمیت رسانه گفت: آنچه که هم 
اکنون با رسانه های جمعی که بیشتر در محیط مجازی فعال 
انقالب  یک  است  دادن  رخ  حال  در  جوامع  در  هستند، 

صنعتی بزرگتر از انقالب های صنعتی پیشین است.
محض  کننده  دریافت  افراد  رسانه ها،  این  در  افزود:  وی 
و تحت بمباران های اطالعاتی هستند و این موضوع یک 

خطر است.
فلسفه  داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
بر  جمعی  رسانه های  گسترش  تأثیرات  بررسی  به  رسانه 
زندگی فردی و اجتماعی انسان می پردازد و اگر امروز به 
بررسی جریان رسانه و پیام های منتقل شده از طریق رسانه 

نپردازیم، فردا دیر خواهد بود.
پس از آن اعضا به ارائه نظرات خود پرداختند، که نحوه 
زیبایی  توأمان  توجه  مفهومی،  و  تکنیکی  مباحث  ارتباط 
شناسی اسالم به شکل و معنا، لزوم نگارش یک متن درسی 
مناسب برای این رشته، تبیین و ترسیم دقیق ارتباط مکاتب 
هنرهای  تاریخ  به  توجه  دینی  و  معنوی  مفاهیم  با  هنری 

اسالمی از این جمله بود.

شغل  هزار   800 سالیانه  به  کشور  اینکه  اعالم  با  کار  وزیر 
جدید نیازمند است، گفت: امروز به خلق اشتغال نیاز داریم. 
سایه  در  ثروت  تولید  و  مولد  اشتغال  گفت:  ربیعی  علی 
جمله  از  خود  اجتماعی  شرکای  با  دولت  همکاری 

کارآفرینان است.
و  ریخت  از  کنونی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  کار  وزیر 
پاش های دالری سال های گذشته خبری نیست، افزود: اگر 
امروز دالری به دست آید، این دالرها دیگر پاشیده نخواهد 

شد.
هم  دادن حتی یک دالر  هدر  ما حق  داد:  ادامه  کار  وزیر 
نداریم و بدون کار کارشناسی هم نباید کاری انجام دهیم 

بلکه باید با سختکوشی تمام این مسیر را به جلو ببریم.
وی با اشاره به تغییرات لحظه ای شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سیاسی دنیا افزود: برای غلبه بر این شرایط 
باید خالقیت و سختکوشی داشته باشیم که این موضوع در 

ذات کارآفرینی نهفته است.
در  رو  پیش  پُرتالطم  مسیر  طی  برای  کرد:  تاکید  ربیعی 
از  بیش  باید  که  است  نیاز  کارآفرینان  کمک  به  کشور 
گذشته همکاری دولت با کارآفرینان شکل بگیرد که این 
همکاری نیز باید از میزهای کنفرانس فراتر رود و نزدیک 

تر شود.
نیاز به ایجاد 800 هزار شغل  بیان اینکه سالیانه  با  وزیر کار 

هستیم، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل باید به بهره وری 
کارگری و کارآفرینی توجه ویژه کنیم.

وزیر کار گفت: تجربه کارآفرینی در کشور ما متفاوت از 
الگوهای جهانی است که در شرایط خاص ایران به کار می 
رود و تجربه اینکه چگونه در کنار کارآفرینان قرار بگیریم 
تجربه خاصی خواهد  امروز رشد کنیم  ایران  تا در شرایط 

بود.
وی، عصر امروز را عصر پسامنابع دانست و افزود: باید برای 
منابع دیگری برنامه ریزی کنیم و بخش عمده این منابع در 

وجود کارآفرینان است.
رو  دولت  به  خصوصی  بخش  اعتماد  اینکه  بیان  با  ربیعی 
گام های  سازی  اعتماد  برای  باید  گفت:  است،  افزایش  به 
پذیرند  ریسک  و  کارآفرینان صبور  شود.  برداشته  بیشتری 

و به آینده امید دارند.

شرکت  )هندی(  برنج های  خصوص  در  جنت  بهروز 
دارو  و  غذا  سازمان  کرد:  اظهار  ایران  دولتی  بازرگانی 
دولتی  بازرگانی  شرکت  برنج های  بر  که  دارد  وظیفه 
به  نشود،  بازار  وارد  تاریخ  بدون  موردی  تا  کند  نظارت 
همین منظور و بر اساس درخواست این شرکت برنج های 

یادشده مورد آزمایش قرار گرفت.
وی افزود: درحال حاضر تمام انبارهای شرکت بازرگانی 
دولتی که تاریخ مصرف برنج های آن گذشته، پلمب است 
تأیید می شود، آزاد  از کنترل و بررسی  بعد  و آنهایی که 

می شوند.
خوراکی،  فرآورده های  ارزیابی  و  نظارت  مدیرکل 
ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و  آرایشی  آشامیدنی، 
داد: به آن دسته از برنج هایی که مورد تأیید قرار می گیرد، 
تا آخر سال  بازرگانی دولتی  داده می شود شرکت  اجازه 
آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتی هم که تأیید 

نشود، اجازه مصرف نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از انبارهای شرکت 
برنج های  کل  گفت:  است،  پلمب  دولتی  بازرگانی 
استان های  در  که  بوده  تن  ۱۳0هزار  دولتی  بازرگانی 
و  تن  ۱0هزار  تن،  ۶هزار  به وسعت  انبارهایی  مختلف 

۱۲هزار تن برای بررسی پلمب است.
بودن  مصرف  قابل  غیر  صورت  »در  به  پاسخ   در  جنت 
دام  خوراک  مصرف  به  آیا  دولتی  بازرگانی  برنج های 
غیر  که  برنج هایی  کرد:  تصریح  خیر؟«  یا  رسید  خواهد 
که  در صورتی  شود،  داده  تشخیص  انسانی  مصرف  قابل 
آلودگی آن »مایکوتوکسین« باشد اجازه مصرف دامی نیز 

داده نمی شود. استان ها اکنون در حال نظارت هستند.
آنها  مصرف  بهینه  تاریخ  برنج ها،  این  بیشتر  افزود:  وی 
گذشته است اما به آن معنا نیست که آلودگی داشته باشد.

گذشته  ماه  یک  از  کمتر  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
حاشیه  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  دیناروند  رسول 
همایش کشوری آزمایشگاه های برتر در جمع خبرنگاران 
در رابطه با موضوع برنج های آلوده، اظهار کرد: برنج های 
برنج ها  این  انبارها آزمایش شده و 80 درصد  موجود در 

تأیید صالحیت شده اند و امکان مصرف آنها وجود دارد.
وی همچنین افزود: ۲0 درصد برنج های آزمایش شده در 
انبارها سالمت آنها تأیید نشده که این میزان زیادی است و 

حداقل ۵ انبار بزرگ در این زمینه پلمب شده است.
و  نظارت  مدیرکل  جنت  اظهارات  تسنیم  گزارش  به 
بخشی  که  می دهد  نشان  خوراکی  فرآورده های  ارزیابی 
مصرف  قابلیت  تأیید  از  بعد  دولتی  بازرگانی  انبارهای  از 
در  کماکان  انبار ها  این  مابقی  و  شده  پلمب  رفع  انسانی، 
به  تأیید سالمت،  عدم  در صورت  که  است  بررسی  حال 

مصرف صنعتی یا ... خواهد رسید.

ترویج  تحقیقات،  سازمان  خبری  نشست  در  زند  اسکندر 
 ۲۶ کرد:  اظهار  سازمان  این  کشاورزی  جهاد  آموزش  و 

خصوصی  بخش  به  امسال  کشاورزی  تحقیقاتی  دستاورد 
تولید  فنی  دانش  واگذاری  مهمترین آن  واگذار شده که 

واکسن تب برفکی است.
با  کود  فرمول  برند  هزار   ۳ از  بیش  افزود:  همچنین  وی 
استانداردسازی کود کشاورزی مورد  هدف ساماندهی و 
سوی  از  جدید  کش  آفت   ۱۵ و  گرفته  قرار  آزمایش 

محققین کشور به بخش کشاورزی معرفی شده است.
تراریخته در کشور گفت:  تولید محصوالت  باره  در  زند 
تولید محصوالت تراریخته در کشور نیازمند کسب مجوز 
از کمیته صدور مجوز محصوالت تراریخته وزارت جهاد 
و  تولید  برای  مجوزی  هیچ  تاکنون  و  است  کشاورزی 
نشده  صادر  کشور  در  تراریخته  محصوالت  رهاسازی 
جهاد  آموزش  و  ترویج  تحقیقات،  سازمان  رئیس  است. 
کشاورزی با اشاره به »ایجاد بانک اطالعات خاک« ادامه 
داد: اطالعات کامل و جامعی از شرایط خاک های زراعی 
در اختیار داریم و برنامه کالن کشت محصوالت را بر این 

اساس تدوین خواهیم کرد.
از  هکتار  میلیون  چهار  اول  مرحه  در  کرد:  تصریح  وی 
اطالعات  بانک  در  زراعی  های  خاک  شرایط  اطالعات 
وارد شده است و با استفاده از این اطالعات نوع بذر، نوع 
نهال، نوع محصول، شرایط منابع آب و میزان نیاز  آبیاری 

محصول ارزیابی و الگوی کشت اجرایی می شود.

وزیر کار عنوان کرد:

سالیانه 800 هزار شغل نیاز داریم

سبک زندگی اسالمی
قسمت نهم

مدیرکل نظارت و ارزیابی مواد غذایی وزارت 
بهداشت خبر داد:

 برنج های آلوده به 

مایکوتوکسین اجازه مصرف 
دامی هم ندارند

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی :

اسالمی شدن دانشگاه ها منوط به عدم تعارض 
محتویات درسی با اسالم است  

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد :

مجوزی برای تولید و رهاسازی 
محصوالت تراریخته صادره 

نشده است 

مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ عمومی: 

ایران مشکالت عدیده در موضوع آب در آینده خواهد داشت 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد : 

مقابله با تخلفات،  رانت ها و ... با راه اندازی پلیس اقتصادی 



این چنین بر دلم افتاد به اّمید خدا
        غم نخورمی رسد امداد به اّمید خدا

چه قَدر عقده در این سینه ی ما جمع شده
عقده ها می شود آزاد به اّمید خدا

با دعای »فرج« و »ندبه« ی او مأنوسیم
ِکی اثر می کند»اوراد«به اّمید خدا؟

باید از گندم بد بوی گنه دور شوم
تا شوم یار قلمداد به اّمید خدا

ِگره از کار ِگره خورده ی ما باز شود
فرصتی می شود ایجاد به اّمید خدا 

منتقم می رسد و روز ظهورش حتمًا
می شود فاطمه دلشاد به اّمید خدا

محمود ژولیده

۱ بهمن ماه )۱0 ربیع الثاني ۱4۳۷(:
 وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها ) ۲0۱ هـ . ق(

۶ بهمن ماه :

 سالروز حماسه مردم آمل

۱۲ بهمن ماه:
 بازگشت حضرت امام خمیني )ره( به ایران ) ۱۳۵۷ هـ . ش( 

و آغاز دهه مبارک فجر
۱4 بهمن ماه :

 روز فناوري فضایي
۱۹ بهمن ماه :

 روز نیروي هوایي
۲۲ بهمن ماه :

 پیروزي انقالب اسالمي ایران ) ۱۳۵۷ هـ . ش(

۲۵ بهمن ماه ) ۵ جمادی االولی ۱4۳۷(:
 والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها ) هـ . ق( و روز پرستار

۲۹ بهمن ماه :
 قیام مردم تبریز در گرامیداشت چهلمین روز شهداي قم 

)۱۳۵۶ هـ . ش(

رویدادهای بهمن ماه

                    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
       سال دوم               بهمن ماه 1394         فوریه 2016

 1000        ربیع الثانی 1437         شماره 16          قیمت 

صاحب امتیاز: حسینعلی حاجی

مدیر مسئول: دکتر مصطفی حق شناس

زیر نظر: شورای سردبیری

چاپ و لیتوگرافی: رسانه برتر

ویژه شهرستانهای: استان اصفهان

 نشانی دفتر مرکزی: اصفهان، شاهین شهر، خیابان 

امام خمینی )ره(، جنب بانک ملی )شعبه مرکزی(

کدپستی: 8317659381

تلفن: 03145244484

تلفکس: 03145244483

سامانه پیامکی: 300069721010
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مطالب ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

نشریه در چاپ و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است.

کالم امام

نکته ها

احکام

داستان کوتاه

امام رضا )ع( :

عبید زاکانی :

تولی و تبری ...

کاالی ایرانی با مارک خارجی ...

مؤمن ، مؤمن  واقعی  نیست ، مگر آن  که  سه  خصلت  در او 
باشد: سنتی  از پروردگارش  و سنتی  از پیامبرش  و سنتی  

از امامش .
اما سنت  پروردگارش ، پوشاندن  راز خود است .

اما سنت  پیغمبرش ، مدارا و نرم  رفتاری  با مردم  است.
و  تنگدستی   زمان   در  کردن   صبر  امامش ،  سنت    اما 

پریشان حالی  است .                      
                                         )اصول  کافی ، ج  ۳، ص  ۳۳۹(

خواب دیدم قیامت شده است. 
هرقومی را داخل چاله ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله 
نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند اال چاله  ی ایرانیان. 
خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: »عبید این چه 
حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده اند؟« 

گفت: ....
در  ندانیم  که  شویم  مشغول  چنان  خود  به  که  می دانند 

چاهیم یا چاله«.
خواستم بپرسم: »اگر باشد در میان ما کسی که بداند و 
ما،  از  نپرسیده گفت: گر کسی   »... کند  رفتن  باال  عزم 
فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی پایش 

کشیم و به تِه چاله باز گردانیم! 

داستان و حکایت قرآنی آموزنده پندآموز و عبرت انگیز 
سال ۹4 قوم بنی اسرائیل آن درخت

در میان بنی اسرائیل عابدی بود. وی را گفتند:» فالن جا 
درختی است و قومی آن را می پرستند« عابد خشمگین 
شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند. 
ابلیس به صورت پیری ظاهر الصالح، بر مسیر او مجسم 
شد، و گفت:» ای عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول 
دارد«  اولویت  درخت  بریدن  نه،  گفت:»  عابد  باش!« 

مشاجره باال گرفت و درگیر شدند.
ابلیس غالب آمد و وی را بر زمین کوفت و بر  عابد بر 

سینه اش نشست. ابلیس در این میان گفت:
»دست بدار تا سخنی بگویم، تو که پیامبر نیستی و خدا 
ننموده است، به خانه برگرد، تا  بر این کار تو را مأمور 
هر روز دو دینار زیر بالش تو نهم؛ با یکی معاش کن و 
دیگری را انفاق نما و این بهتر و صواب تر از کندن آن 
:» راست می گوید،  با خود گفت  عابد  است«؛  درخت 
یکی از آن به صدقه دهم و آن دیگر هم به معاش صرف 

کنم« و برگشت.
دوم  روز  گرفت.  بر  و  دید  دینار  دو  روز،  دیگر  بامداد 
دو دینار دید و برگرفت. روز سوم هیچ نبود. خشمگین 
ابلیس پیش آمد  شد و تبر برگرفت. باز در همان نقطه، 
برکنم«؛  درخت  آن  »تا  گفت:  عابد  گفت:»کجا؟«  و 
گفت»دروغ است، به خدا هرگز نتوانی کند« در جنگ 
آمدند. ابلیس عابد را بیفکند چون گنجشکی در دست! 
عابد گفت: » دست بدار تا برگردم. اما بگو چرا بار اول 

بر تو پیروز آمدم و اینک، در چنگ تو حقیر شدم؟«
بودی  خشمگین  خدا  برای  تو  وقت  آن  گفت:»  ابلیس 
خدا  برای  کار  هرکس  که  کرد،  تو  مسخر  مرا  خدا  و 
کند، مرا بر او غلبه نباشد؛ ولی این بار برای دنیا و دینار 

خشمگین شدی، پس مغلوب من گشتی«.                   

ایران  اسالمی  جمهوری  بانکهای  معامالت  آیا  سوال: 
با پولی  محکوم به صّحت  هستند؟ خرید مسکن و غیره 
غسل  دارد؟  حکمی  چه  می شود  گرفته  بانکها  از  که 
پولها  قبیل  این  با  که  خانه ای  در  خواندن  نماز  و  کردن 
خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در 
حالل  می گذارند،  دربانک  مردم  که  سپرده هایی  برابر 

است؟

جواب )حضرت آیت ا... سید علی خامنه ای(:
قوانین  اساس  بر  بانکها  که  بانکی  معامالت  کلی  به طور 
شورای  تأیید  مورد  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 
ندارد و محکوم  اشکال  انجام می دهند،  نگهبان  محترم 
بر  بکارگیری سرمایه  از  است و سود حاصل  به صّحت  
اساس یکی از عقود صحیِح اسالمی، شرعاً حالل است، 
خرید  برای  بانک  از  پول  گرفتن  که  صورتی  در  لذا 
مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، 
بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، 
هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی 
اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، 
ملک قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در هر 

چیزی که با آن می خرد تصّرف نماید.

حیم حمِن الرَّ بِسِم اهلل الرَّ

َِّهم یُرَزقُوَن َِّذیَن قُتلُوا فِی َسبِیِل اهللِ أمواتًا بَل أحیَاُء ِعنَد َرب َواَل تَحَسبَنَّ ال
سوره آل عمران؛ آیه ۱۶۹

شکر و سپاس به درگاه خداوند متعال که نعمت امنیت را در پهنه این سرزمین اسالمی 
ارزانی مان داشت و به پشتوانه ایثارگری جوانان برومند و مجاهد ایران عزیز، امنیت و 

آسایش پایدار، هدیه ای به مردمان شریف میهن مان گشت.
از تبار جوانمردان غیور کشورمان، شهید سرافراز امین حیدری، جان خویش را در راه 

اعتالی وطن تقدیم کرد و پر به آسمان گشود.
ارواحنا فداه،  به ساحت مقدس ولی اهلل االعظم  را  این شهید فداکار  اینجانب شهادت 
العالی(، سبز  العظمی امام خامنه ای )مدظله  محضر ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل 
پوشان دالور نیروی انتظامی و بویژه خانواده مکرم و بستگان آن عزیز سفر کرده تبریک 
و تسلیت عرض نموده و توفیق رهروی راه شهدای گرانقدر را از خداوند متعال مسألت 

می نمایم.

حسینعلی حاجی
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر ومیمه و برخوار

 در مجلس شورای اسالمی
بهمن ماه ۹4

فرمود:  اسماعیل دوالبی می  میرزا  مرحوم 
کافری  آن  شود،  کافر  کسی  است  محال 

که حّق کفر است.
آدم اگر کسی را نمی خواهد نباید غذایش 
برود.  او راه  نباید زیر آسمان  را بخورد و 
جور  این  که  کرد  پیدا  می توان  را  کسی 

باشد؟ 
کافر  است  محال  می گویم:  که  است  این 

حقیقی وجود داشته باشد.
کافر حقیقی در زمین و آسمان، در غیب و 

شهود پیدا نمی شود.
آسان  و  راحت  چقدر  شدن  مؤمن  ببین 

است. ولی نمی توان کافر شد.
چون نمی توانیم، تسلیم شدیم. 

آن طرف  و  این طرف  را  سر خود  خیلی 
زدیم.

 از هر طرفی می خواستیم فرار کنیم نشد. 
را  خدا  شدیم،  مسلمان  و  ندیدیم  چاره 
به  کرد،  مسلمانمان  زور  به  کردیم.  قبول 

زور مؤمن شدیم. 
خدا خیر را به زور به ما می دهد.

 ولی برای شّر، خودمان تالش می کنیم. 
است.  آفرین  شّر  شغلش  ما  وجود  اصاًل 

خدا به ما خیر تزریق می کند. 
خیر را به ما داده اند. 

خیال می کنیم خودمان قبول کردیم.
از این طرف رفتیم دیدیم جلو ما در آمد، 

از آن طرف هم همین طور.
اگر انسان طلوع کند می بیند که با کتک، 
به  ایمان به حلقش ریختند، شراب محبّت 

حلقش ریختند.
 نمی خواست بخورد با کتک به او دادند. 

جور  این  می بیند  شود  دقیق  اگر  انسان 
است.

دیدیم  تفریط،  افراط،  رفتیم؛  طرف  هر 
سرمان به سنگ خورد.

دیدیم اگر این وسط بایستیم هم سور ما به 
راه است، هم سرمان به دیوار نمی خورد.

آن وقت تسلیم شدیم.
است.  گفته  سخن  لطافت  با  حافظ 

می گوید:
که  مخالف  نقش  و  مِی  عکس  همه  این 

نمود 
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد.

این لطافت و ادب است.
خیلی شیرین کاشته است.

امیدوارم همه شما با خدای خود و با ائمه 
)ع( اهل ادب باشید. 

انسان درباره کالم  باشد  بهتر  هر چه ادب 
دوست انصاف می دهد.
می شنود و اثر می گیرد.

عطا  هم  دوست  می شود،  طالب  او  ذات 
می کند.

کارگردان فیلم بادیگارد با بیان اینکه به شدت منتقد سینمایی است 
که به جشنواره های خارجی ختم می شود گفت: معتقدم سینمای 
سال ۹4 ما با فضایی که در جامعه نفس می کشیم هماهنگ نیست. 
ابراهیم حاتمی کیا با اشاره به تفاوت های دو فیلم سینمایی »چ« و 
»بادیگارد« اظهار کرد: »چ« فیلمی تاریخی بود و برخی گمان می 
کنند فیلم های تاریخی سخت تر هستند ولی حقیقت آن است که 

بادیگارد سختی بیشتری داشت.
وی افزود: ایده ساخت فیلم بادیگارد را از گفت وگو با مأموران 
کردم  می  صحبت  آنها  با  وقتی  پیش  سال  چند  گرفتم،  حفاظت 
در مورد تفاوتشان با بادیگاردهای خارجی پرسیدم و آنها گفتند 
ما بر اساس اعتقادمان کار می کنیم ولی آنها استخدام شده اند و 
پول می گیرند تا از شخصیتی محافظت کنند و هیچ احساسی هم 

به او ندارند.
با زخم  بادیگارد  اینکه قصه  بیان  با  کارگردان برجسته کشورمان 
آغاز می شود گفت: قرار بر این بوده که قهرمان داستان با همین 
زخم کار را شروع کند و قصه پیش برود؛ او در وضعیتی بوده که 
نه شهید شده و نه هیچ مشکل دیگری برایش به وجود آمده، فقط 
دست و صورتش زخم برداشته است، من این زخم را الزم داشتم 
تا داستان را روایت کنم و بگویم این همان نقطه عطفی است که 

قرار است شک و تردید را در او به وجود بیاورد.
به  زمانی،  که  است  این  امروز  نسل  کلیدی  سوال  داد:  ادامه  وی 
فردیت ها تقدس می دادیم ولی دیدیم به تدریج به بن بست می 
رسیم و گره هایی که در کار به وجود می آید، این سوال از جایی 
شروع شده که آیا فردیت اشخاص مقدس است یا نه و چه جنبه 

ای از آنها تقدس دارد.
حاتمی کیا با بیان اینکه بادیگارد قصه فدایی بودن و نبودن است 
باید  کجا  در  بگوید  خواهد  می  فیلم  واقع  در  کرد:  نشان  خاطر 
فدایی باشیم و کجا نباید جانمان را بدهیم؛ امروز به اندازه کافی 
شخصیت سیاسی تولید شده و دشمنان هم به دنبال ترور فکرها و 

دانشمندان ما هستند و امروز باید از آنها محافظت کنیم.
و  بادیگارد  فیلم  پایانی  سکانس  به  اشاره  با  »چ«  کارگردان 
فیلمبرداری ۱0 روزه در تونل عنوان داشت: هوای بسیار آلوده ای 
در تونل وجود داشت و همه ما به نوعی دچار یک بیماری شدیم.

وی در مورد فیلم های جشنواره سی و چهارم گفت: نمی خواهم 
در مورد فیلم های دیگر صحبت کنم، برخی آثار خوب بودند؛ 
من فیلمسازی را که دغدغه های فردی خود را بیان می کند حتی 
به  دانم  می  محترم  باشد  داشته  من  عقاید  با  متفاوت  جهانی  اگر 
را  مهدویان  آقای  پسر خودم،  زاویه، تالش  همین  از  دلیل  همین 
در فیلم »ایستاده در غبار« دوست دارم، اعتقاد من این است که او 

فرزند خلف بچه های فیلمساز دوران جنگ است.
این کارگردان برجسته سینمای ایران با بیان اینکه به شدت منتقد 
سینمایی است که به جشنواره های خارجی ختم می شود گفت: 
نه اینکه جشنواره ها اشکال داشته باشند ولی اینکه فیلمی سفارشی 

برای فالن جشنواره ساخته شود بی فایده است.
ها در  فیلم  امیدوارانه در  نگاهی  داد: احساس می کنم  ادامه  وی 
با  ما  معتقدم سینمای سال ۹4  حال شکل گرفتن است ولی هنوز 

فضایی که در جامعه نفس می کشیم هماهنگ نیست.

مرحوم دوالبی: 

مؤمن شدن چقدر راحت و آسان است 

حاتمی کیا در برنامه »سینما ملت« شبکه افق: 

سینمای سال 94 با فضای جامعه ایران هماهنگ نیست 

تقوا در دنیای مجازی

پیام حسینعلی حاجی به مناسبت شهادت:

شهید امین حیدری


