
اداره تربیت بدنی شهرستان شاهین شهر و میمه گزارشی از اهم فعالیتهای ورزشی انجام شده در سطح این 
شهرستان برای ماهنامه حماسه سازان جهت اطالع عالقمندان به ورزش ارسال نموده است که خالصه آن 

به شرح ذیل می باشد:
- به مناسبت اعیاد ماه ذی الحجه هیات بازیهای بومی و محلی استان با همکاری اداره ورزش و جوانان 
و هیات بازیهای بومی و محلی شهرستان شاهین شهر و میمه، در تاریخ 25 شهریورماه  اقدام به برگزاری 
جشنواره ی بازیهای بومی و محلی در بخش میمه نمودند. در این جشنواره 600  ورزشکار از 19 شهرستان 
استان اصفهان، در 6 رشته ورزشی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. به همین مناسبت نیز در تاریخ 
26 شهریورماه دومین جشنواره انگور روستای حسن رباط توسط  را برگزار شد که با استقبال 7000 نفری 
از طرف مردم شهرستان روبرو گردید و در پایان نفرات برتر در رشته های ورزشی مختلف معرفی گردیدند. 

- به مناسبت عید سعید قربان و در راستای تشکیل سازمان مردم نهاد حفاظت از محیط زیست در تاریخ 22 
شهریور برنامه های متنوع و شادی در بخش میمه به شرح ذیل برگزار گردید: 

1- مسابقه رالی دوچرخه سواری با حضور یکصد و شصت ورزشکار از شهرستان های شاهین شهر، شهرضا 
و  اصفهان برگزار شد؛ در این مسابقه شرکت کنندگان مسیر 30 کیلومتری از منطقه ی نمونه ی گردشگری 

قنات مزدآباد تا دره ی دوزخی میمه را رکاب زدند.
2- 350  نفر از ورزشکاران  در رشته های مختلف ورزشـی همچون کوهنوردی، رزمی، صخره نـوردی و 

فوتبال در حضور دو هزار نفر از عالقمندان به اجرای برنامه ها و مسابقات ورزشی پرداختند. 
- به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقات والیبال نیروهای مسلح شهرستان با حضور تیمهای 
نیروی انتظامی، ناحیه مقاومت بسیج، دانشگاه مالک اشتر، هواپیماسازی، دانشکده پدافند هوایی و پادگان 

شهید خرازی از تاریخ 27 شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس به رقابت پرداختند.
- آقای مهدی بیدارم دوچرخه سوار شهرستان توانست در مرحله اول مسابقات لیگ برتر جوانان سال 95 در 
مسابقات کشوری تایم تریل و استقامات جاده که از 20 تا 24 شهریور در نیشابور برگزار گردید، مقام چهارم 
را کسب کند و به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شود تا برای مسابقات کاپ آسیا که قرار است در دهلی 

نو برگزار گردد، شرکت نماید. 
- مسابقات استانی نجات غریق بانوان در تاریخ 26 شهریورماه در چادگان برگزار گردید و نفرات شرکت کننده 

از شاهین شهر توانستند مقامهای ذیل را کسب نمایند:
خانمها شبنم نیک رفتار مقام اول شنای دریاچه؛ مریم معتمدی مقام دوم شنای دریاچه؛ نسیبه کاظمی مقام 

سوم شنای دریاچه؛ و نسیم نیک رفتار مقام سوم حمل آدمک.
- روز سی ام شهریورماه، همزمان با عید سعید غدیر خم فینال مسابقات فوتبال چمنی جام دفاع مقدس 
در بخش میمه با حضور مسئولین و پیشکسوتان فوتبال در مجموعه ورزشی شهید ایراندوست میمه برگزار 
گردید و در پایان تیم گلدشت کامو در مقابل رقیب خود تیم فوتبال تک میمه توانست مقام قهرمانی مسابقات 
را کسب نماید. در مراسم پایانی مسابقات فینال فوتبال چمن جام دفاع مقدس میمه ضمن تقدیم  لوح و کاپ 

قهرمانی به تیمهای برتر، از پیشکسوت فوتبال آقای محمدمیرزا حیدریان قدردانی و تجلیل صورت گرفت.

دختری که در 
خیابانهای شاهین شهر 
به دست منافقین به 

شهادت رسید

درآمدی بر آسیب شناسی 
نیروهای فرهنگی انقالب:   

الزامات 
جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی

    سال سوم         شهریورماه 1395         سپتامبر  2016        ذی الحجه  1437        شماره  23        قیمت 1000 تومان

اکنون به مسئوالن کشوری اثبات شده که نمایندگان استان 
برای رفع مشکل آب زاینده رود، پیگیر حق مردم هستند

به آینده خوش بینم، 
جوانان مؤمن و آماده مجاهدت فراوانند

حاجی مطرح کرد :

شـوک شدیـد 
18000000000000تومانی

با دستورتوقف فعالیت
 صنایع هواپیماسازی

به دعوت آقای حاجی صورت پذیرفت:

حضور 3 وزیر در منطقه
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار قشرهای مختلف مردم:

مدرک  دارای  ساله،   58 اسفندی،  مرتضی 
از  برنامه ریزی  و  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
بازنشسته؛  فرهنگی  فرهنگیان،  دانشگاه 
اسالمی شهر  شورای  در  دوره عضویت  دو 
میمه، عضویت در شورای اسالمی شهرستان 
رئیسه  هیئت  عضو  و  میمه  و  شاهین شهر 
سوابق  از  اصفهان  استان  اسالمی  شورای 

اجرایی اوست.
رئیسه  هیئت  انتخابات  آخرین  مناسبت  به 
شورای اسالمی شهر میمه و انتخاب مرتضی 
به  وی  با  شورا،  ریاست  سمت  به  اسفندی 

گفتگو نشستیم. 
در ابتدا اگر مطلبی دارید بفرمایید.

به نام خدا و با عرض سالم خدمت شما و 
حماسه سازان،  ماهنامه ی  خوانندگان  همه 

بدون مقدمه در خدمت شما هستم.
مهمترین دغدغه تان پیرامون مشکالت شهر 

میمه چیست؟
و  بیکاری  بحث  بنده  دغدغه ی  مهمترین 
لجام  مهاجرت  باعث  که  هست  اشتغال 
گسیخته ی مردم از میمه به مرکز شهرستان 
و مرکز استان و شهرهای دیگر شده و شهر 
از رونق جمعیتی  بخاطر عدم ورود سرمایه 
جوان  قشر  مورد  در  خصوصاً  است.  افتاده 
نبود  بخاطر  که  متخصص  و  تحصیل کرده 
به  مجبور  میمه  شهر  در  شغلی  فرصتهای 
مهاجرت می شوند. متأسفانه شهر میمه بدلیل 
بعد مسافت با مرکز شهرستان و همچنین مرکز 
ناگفته  البته  است.  شده  واقع  استان، مغفول 
زیادی  تالش  حاجی  آقای  جناب  که  نماند 
جای  که  کردند  میمه  مشکالت  رفع  برای 
تشکر دارد اما صرفاً تالش ایشان کافی نیست 

و رفع مشکالت میمه عزم ملی می طلبد.
راه آهن  عبور  میمه،  شهر  در  دانشگاه   2 وجود 
شهر،  این  از  اصفهان  تهران–  سریع السیر 
عبور جاده اصلی اصفهان – تهران از میمه 
محسوب  کشور  مرکزی  کریدور  جزء   که 

می شود و پتانسیل باالی گردشگری در شهر 
و بخش میمه، مساحت زمینی گسترده برای 
کشاورزی صنعتی و صنعت سالم و سازگار با 
محیط زیست در کنار منابع انسانی توانمند 
متخصص و جوان، همه جزء زیرساختهای 
بسیار مهمی هستند که در حال حاضر وجود 
دارند اما متاسفانه بدلیل فقدان سرمایه گذاری 
چه از سوی بخش خصوصی و چه از طرف 
دولت همه این فرصتهای مغتنم معطل مانده 

و حتی تبدیل به تهدید شده اند.
عمده مشکالتتان در بخش میمه و در زمینه 

مدیریت شهری چیست؟
از  میمه  بخش  ارتقاء  بحث  که  سالهاست 
بخش به شهرستان مسکوت مانده، با وجود 
اما  رفته  اتمام کار هم  نزدیکیهای  تا  اینکه 
متاسفانه تاکنون پاسخ مثبتی نگرفته ایم؛ با 
توجه به اینکه میمه 85 سال است بخشداری 
دارای  که  است  سال   70 حدود  و  دارد 
شهرداری می باشد و عمده ادارات در میمه 
مستقر هستند این مطالبه عمومی بصورت 
جدی از سوی شهروندان بخش میمه وجود 
به  دیرینه  مطالبه  این  که  امیدواریم  و  دارد 

زودی به منصه ی ظهور برسد.
در بحث مدیریت شهری با عنایت به اینکه 
شهرداری میمه از شهرداریهای محروم هست 
و مردم میمه نیز عمدتا درآمد پایینی دارند و 
همینطور بدلیل بیکاری و نبود اشتغال الجرم 
شهرداری میمه هم متاثر گردیده است. عالوه 
بر این بایستی توقف پرداخت ارزش افزوده به 
شهرداری میمه را در سال جاری به مشکالت 
عدیده شهر و شهرداری میمه افزود. متاسفانه 
در این زمینه مسئوالن ذیربط مقصر هستند 
و علیرغم پیگیریهای انجام شده توسط آقای 
میمه  شهردار  و  اسالمی  شورای   حاجی، 
افزوده هنوز  ارزش  اند و  نموده  بی توجهی 
برای  هم  خاصی  دلیل  است؛  نشده  واریز 
به  هم  شهرداری  و  ندارد  وجود  واریز  عدم 
همین لحاظ مستأصل شده است. پیمانکاران 
طلبکارند و پروژه ها تعطیل و نیمه کاره رها 
گردیده اند؛ و به همین دلیل اقدام جدید نیز 

میسر نیست.
بودجه شهرداری و آمار جمعیتی شهر میمه 

چگونه است؟
بودجه شهرداری در سال جاری سه میلیارد و 
دویست میلیون تومان است و جمعیت شهر 

حدود 7000 نفر می باشد.
با توجه به اینکه در سال پایانی دوره چهارم 
مهمترین  هستید،  شهر  اسالمی  شورای 

اولویت کاری تان چیست؟
مهمترین اولویت احداث یک استخر شنا می 
باشد که متقاضیان بسیار زیادی دارد که در 
حال حاضر به شاهین شهر و شهرهای دیگر 
مراجعه می نمایند. بویژه کسانی که نیازمند 
آب درمانی هستند و پزشک برای آنها تجویز 
آب درمانی نموده نیز با مشکالت عدیده ای 
برای  نماند  ناگفته  مواجهند.  زمینه  این  در 
احداث استخر شنا با بخش خصوصی مذاکره 
این  بر  قرار  فعاًل  نرسید.  نتیجه  به  که  شد 
شده که شهرداری با مشارکت اداره ورزش 
که  نماید  استخر  احداث  به  اقدام  جوانان  و 
اند  نتوانسته  بودجه هیچکدام  بدلیل کمبود 

شروع نمایند. 
در پایان اگر حرف ناگفته ای دارید بیان کنید.
درخواستمان از مسئوالن شهرستان و استان 
اینست که با توجه به بعد مسافت میمه از 
میمه  بخش  به  شهرستان،  و  استان  مرکز 
ظرفیتهای  بتوان  تا  نمایند  بیشتری  توجه 
دانم  اینجا الزم می  نمود. در  را شکوفا  آن 
از  تشکر  گالیه.  یک  و  کنم  تشکر  یک 
فرماندار شهرستان جناب آقای بصیری که 
در بسیاری از زمینه ها گره گشا و پشتیبان 
ما و شهروندان میمه بودند؛ و گالیه از آقای 
استاندار که متأسفانه تاکنون میزبان ایشان در 

شهر میمه نبوده ایم.

مرتضی اسفندی:

 مهمترین دغدغه ام بیکاری جوانان
 و مهاجرت آنهاست

شاهین شهر و میمه:

گزارش ورزشی



   همزمان با عید سعید غدیر خم، عید امامت و والیت، هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی، در حسینیه امام خمینی)ره( دیدار کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار ضمن تبریک عید سعید غدیر 
عنوان  به  »امامت«  تعیین  را  ماجرای غدیر  پیام  خم، مهمترین 
به  اشاره  با  و  کردند  بیان  اسالم  در  حکومت  قاعده  و  ضابطه 
ویژگیهای منحصر به فرد حضرت علی)ع( به ویژه خصوصیات 
حکومتی ایشان، الزمه تمسک به والیت امیرالمومنین علی)ع( را 
حرکت در مسیر خصوصیات و عمل به توصیه های آن شخصیت 

ممتاز دانستند.
ایشان با اشاره به برخی تعابیر که از عید غدیر به عنوان »عید 
تعابیر، رویداد بسیار  این  یاد کرده اند، گفتند: علت  الهی«  بزرگ 
مهمی است که در ماجرای غدیر محقق شد و آن، تعیین ضابطه و 

قاعده ی حکومت در اسالم است.
جامعه  در  والیت  و  امامت  همان  ضابطه،  این  افزودند:  ایشان 
اسالمی است که به دستور خداوند و به وسیله پیامبر اسالم)ص( 
اعالم شد. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: عالوه بر تعیین 
ضابطه، حضرت علی)ع( به عنوان مصداق امامت معرفی شدند که 

شخصیتی بزرگ، نورانی، قدسی و غیرقابل خدشه بودند.
ایشان افزودند: البته هیچ کس در مقام امامت و رهبری جامعه 
اسالمی به قله بی همتای امیرالمؤمنین دسترسی ندارد و بزرگترین 
شخصیتهای علمی و عرفانی تاریخ اسالم همچون امام بزرگوار 
ما که شخصیتی بزرگ، جامع االطراف و برجسته بود، در مقابل 

امیرالمؤمنین)ع( همچون شعاع و پرتوی از نور خورشید هستند.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأکید کردند: واقعه 
غدیر، پایه گذاری قاعده حکومت در جامعه اسالمی است و نشان 
می دهد اسالم به غیر از ضابطه امامت و والیت، مدلهای حکومت 
های سلطنتی، شخصی، زر و زور، زیاده خواه، متکبر، پیرو شهوات 

و اشرافی را قبول ندارد.
ایشان در بیان اهمیت موضوع غدیر به دستور خداوند به پیامبر 
امامت  ابالغ  در گروی  رسالت  ابالغ  اینکه  بر  مبنی  اعظم)ص( 
است، اشاره کردند و گفتند: این اعتقاد اسالمی مبتنی بر مبانی 
مستحکم و استداللهای غیرقابل خدشه است اما پایبندی به این 
اعتقاد و بیان آن، نباید با تحریک احساسات برادران اهل سنت، 

همراه باشد زیرا این کار خالف سیره ائمه معصومین)ع( است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مکرر بر اهمیت وحدت در دنیای 
اسالم و با اشاره به اینکه هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت، 
از شنیده شدن مبانی منطقی و مستدِل اعتقاد به  در واقع مانع 
امامت می شود، خاطرنشان کردند: تحریک احساسات دیگر فرق 
اسالمی به اسم شیعه، در واقع »شیعه انگلیسی« است و نتیجه 
آن، ظهور گروههای خبیث و مزدور وابسته به امریکا و سرویس 

جاسوسی انگلیس همچون داعش و النصره است که جنایات و 
ویرانی های زیادی را در منطقه به راه انداخته اند.

ایشان در ادامه با اشاره به صفات و خصوصیات معنوی و انسانی 
حضرت علی)ع( همچون ایمان عمیق، سبقت در اسالم، فداکاری 
در راه اسالم، اخالص، علم و معرفت باهلل، شجاعت، ترُحم، ایثار و 
گذشت، افزودند: بخش دیگری از خصوصیات آن حضرت مربوط 
به شیوه حکومت داری است که از جمله ی آنها عدالت، انصاف، برابر 
دانستن همه آحاد مردم، اجتناب از زخارف دنیا، تدبیر، سرعت عمل 
در انجام وظیفه، تبیین، هدایت جامعه به تقوا و بی باک بودن در 

عمل به حق و در عمل به عدل، است.

رهبر انقالب اسالمی در خصوص اجتناب امیرالمؤمنین علی)ع( از 
امکانات دنیوی و حکومتی برای مصارف شخصی، تأکید کردند: 
وسوسه شدن برای استفاده از منابع مالِی در اختیار، یکی از بالهایی 
است که حکومتها به آن مبتال هستند، در حالی که حکومت امامت 
با این مسائل جداً مخالف، و استفاده شخصی از امکانات عمومی 
تدبیر حضرت  در خصوص  اسالمی  انقالب  رهبر  است.  ممنوع 
علی)ع( در جامعه اسالمی، تأکید کردند: آن حضرت در شناخت 
دوست و دشمن و در دسته بندی دشمنان نیز تدبیر داشتند و رفتار 

ایشان در سه جنگ خود با دشمنان کاماًل متفاوت بود.
ایشان، امیرالمومنین علی)ع( را شخصیتی جامع األطراف، عظیم و 
غیرقابل توصیف دانستند و افزودند: وظیفه ما حرکت به سمت این 

قله و بهره مندی از آن صفات به اندازه توان و ایمان خود است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به لزوم زینت بودن شیعیان برای 
اهل بیت)ع( در اثر تبعیت و الگوگیری از آن بزرگواران گفتند: کسی 
که رشوه می گیرد یا از بیت المال زیاده خواهی می  کند، یا بر بدیها 
چشم می بندد و هیچ احساس مسئولیتی در قبال هدایت جامعه 
نمی کند، برای نظام و جامعه اسالمی، زینت نیست و در واقع مایه 
اینکه  بر  با تأکید  انقالب اسالمی  عیب برای شیعه است. رهبر 
ما هیچگاه نمی توانیم همچون حضرت علی)ع( زاهد باشیم اما 
زیاده روی  و  اسراف  از  نورانی،  مسیر  آن  در  با حرکت  می توانیم 
پرهیز کنیم، گفتند: متأسفانه جامعه ما گرفتار پدیده زشت اسراف 
شده است و این اسراف در ابعاد مختلف از جمله در زندگی های 
شخصی خود را نشان می دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از 
تبعات سوء اسراف در جامعه را، ضربه خوردن اقتصاد کشور دانستند 
و خاطرنشان کردند: اگر جامعه ای بخواهد از لحاظ استحکام درونی 

اقتصاد به نقطه مطلوب برسد حتماً باید جلوی اسراف را بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی ممانعت از اسراف را در درجه اول وظیفه 
والیت  به  تمسک  اینکه  بر  تأکید  با  و  برشمردند  مردم  آحاد 
امیرالمومنین)ع( باید در عمل خود را نشان دهد، گفتند: یکی از 
از نقاط  راههایی که دشمن از آن طریق ضربه می زند، استفاده 

ضعف جامعه است که باید این نقاط ضعف اصالح شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی را 
اخالل در اقتصاد کشور دانستند و با اشاره به تأکید های مکرر خود 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزودند: دشمن به دنبال بد شدن 
شرایط اقتصادی مردم و در نهایت ایجاد نارضایتی از اسالم و نظام 
اسالمی است. ایشان تأکید کردند: در چنین شرایطی، وظیفه دولت، 
مردم،   آحاد  همچنین  و  مختلف  بخشهای  مسئوالن  و  مجلس 

برنامه ریزی و اقدام در نقطه ی مقابِل هدف گیری دشمن است.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال حرکت عمومی کشور را به 
برکت جوان های بی شماری که برای احیای اسالم و اقامه دین 
تالش بی وقفه می کنند، خوب توصیف کردند و افزودند: این جوانها 
به فضل الهی هر دشمنی از جمله امریکا و رژیم صهیونیستی را به 
زانو در خواهند آورد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: علت 
اینکه مکرر در صحبتهای خود، نسبت به آینده اظهار خوشبینی 
می کنم، وجود همین واقعیتهای خوب است که می تواند کشور را 
به پیش براند. ایشان، جوانان مؤمن، با انگیزه باال و آماده حضور 
در میدانهای مجاهدت و دفاع از کشور را فراوان خواندند و تأکید 
کردند: این، همان انگیزه ای است که کشور را نجات خواهد داد و 

باید آن را تقویت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان  رضوی تصریح کرد: اواخر ماه 
ذی الحجه ایام پربرکتی از نظر تجلی خاطرات والیت اهل بیت)ع( 
بوده و بیست و چهارم این ماه، روز مباهله است. آیت اهلل علم الهدی 
بیان کرد: تجلی گاه عظمت اهل بیت)ع( »جریان مباهله« است و 
جریان مباهله فقط یک داستان تاریخی نیست. در جریان مباهله 
پیامبر اسالم)ص( با نصارای نجران، آنان عنوان کردند ما اجتماع 
می کنیم و به پیامبر اکرم)ص( نیز دستور داده شد که اینها اجتماع 
کنند و مسلمانان نیز حضور یابند و مباهله کنند، یعنی نسبت به 
یکدیگر نفرین صورت گیرد تا هر که بر حق نیست، بر وی عذاب 
نازل شود. وی با اشاره به اینکه ابتدا نصارا قبول کردند، گفت: اینها 
سپس مباهله را برهم زدند و این مسئله حقانیت اسالم را اثبات 
کرد و بر دشمن نیز این حقانیت ثابت شد. آیت اهلل علم الهدی افزود: 
اگر در جبهه گیری خود همه اسالم را برابر همه کفر قرار دهیم، 
صالبت و اقتدار ما بازدارنده کفر است منتهی این ما هستیم که 
باید همه اسالم را برابر همه کفر قرار دهیم و اگر در این تقابل 

همه اسالم را مقابل کفر قرار ندادیم و ارزش های دین را بخاطر 
برخی تسامحات صرف نظر کردیم و در مقابله با کفر صالبت کفر 
چشم ما را ُپر کرد، موفق نمی شویم. نماینده ی ولی  فقیه در استان 
خراسان  رضوی تصریح کرد: اگر خط سیاست خارجی را بر اساس 
توسعه تعامل با کفر قرار دهیم، نخستین شکست متعلق به ما 
است، امروز ما وظیفه داریم در مقابله با کفر، همه اسالم را پای 
کار بیاوریم و در خط تساهل و تسامح با کفر قرار نگیریم. وی 
بیان کرد: اگر هر نوع قرارداد و برنامه ای را با هر شرایطی، از کفر 
بپذیریم مسلماً شکست می خوریم و نابود می شویم. اگر ما امروز 
در منطقه در عرصه سیاست و قدرت استکبار را به هزیمت مجبور 
کردیم بخاطر این بود که اسالم را نشان دادیم. دفاع مقدس ما نیز 
یک مباهله بود و تمام اسالم مقابل تمام کفر قرار گرفت. نماینده ی 
ولی  فقیه در استان خراسان رضوی اظهار داشت: اکنون خوشبختانه 
روحیه  این  با  را  کفر  ما  است،  آمده  اسالم  تمام  دشمن  مقابل 
شکست می دهیم، با برجام و مذاکره جلوی جنگ را نگرفتیم و با 

مدافعان حرم جلوی جنگ را گرفتیم، اگر این مدافعان حرم نبودند 
امروز آمریکا و داعش وسط این کشور بودند. آیت اهلل علم الهدی 
بگویند در طول  باطل است که  این یک تحلیل غلط و  گفت: 
انقالب دوبار جلوی جنگ را گرفتیم، یکی در دولت اصالحات و 
دیگری در دولت یازدهم؛ این اشتباه است. ما 27 سال است جلوی 
جنگ را گرفته ایم، آمریکا در اطراف ما حضور دارد و علت اینکه 
به ما نزدیک نمی شود، قهرمانیهای هشت ساله دفاع مقدس و 

فداکاری های امروز مدافعان حرم است.

دبیر مجمع تشحیص مصلحت نظام در یادواره شهدای شرکت های 
بهره برداری نفت و گاز کارون که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
دفاع مقدس چراغ روشنی است که جامعه ما را هدایت می کند. 
شهدایی که در این راه رفتند. امنیت را برای کشور درست کردند. 

اکنون چرا اطراف ایران ناامن است ولی اینجا آرام است؟
محسن رضایی افزود: این امنیت مورد غبطه واقع شده است. یعنی 
کسانی مانند آل سعود گفته اند باید برویم این امنیت را از ایرانیان 
بگیریم. تقریبا دو سه سالی است که سعودی ها هم از سیستان و 
بلوچستان و هم از کردستان تالش می کنند که این امنیت را به 
ناامنی تبدیل کنند. آمدند رفتند با حزب دموکرات و منافقین و با 
آنها  تا  بلوچستان جلسه گذاشتند و پول دادند  اشرار سیستان و 
مرز که  از  ولی گروه گروه  کنند.  ناامنی درست  ایران  در  بیایند 
عبور می کنند در دام افتاده و منهدم می شوند. حتی در خوزستان 
می خواستند کارهایی بکنند که در نطفه خفه شد. وی تصریح کرد: 
آل سعود منشاء همه حوادث علیه ما هستند. از اول انقالب، صدام 
را آن ها راه انداختند. درست است که آمریکایی ها هم پشت صحنه 
بودند و سر شوروی ها هم کاله گذاشتند ولی آن نیروی اصلی که 
صدام را وارد صحنه کرده بود، سعودی ها بودند. منتهی آن موقع 
نمی گفتند و به روی خود نمی آوردند، پشت صحنه بودند، اکنون 
علنی هم می گویند یعنی سینه سپر کرده و افتخار می کنند که دارند 

این اقدامات را علیه جمهوری اسالمی انجام می دهند.
دنیا  همه  البته  داد:  ادامه  نظام  مصلحت  تشحیص  مجمع  دبیر 

می دانند که ما مردم خونسردی هستیم. ما صبر می کنیم، تحمل 
می کنیم، سعی می  کنیم مساله از راه های دیگری حل و فصل شود. 
این فرهنگ ما ایرانی ها است. موضوع شهدای منا را درست کردند، 
ما با بردباری از این حادثه عبور کردیم. اکنون دارند دموکرات ها 
و کومله و منافقین را می آورند. پول به آن ها می دهند؛ خودشان 

هنگام دستگیری اعتراف کردند. این را هم تحمل می کنیم، برای 
این که نمی خواهیم جنگ شود. ما نیروی انتظامی را درست کردیم 

که جلوی جنگ ها را بگیریم.
رضایی افزود: آل سعود باید بداند که پشت این آرامش، یک طوفان 
نهفته است. پشت این صبر و تحمل یک سیلی محکم نهفته است 
که اگر بخواهند ادامه دهند و تجاوزی کنند، آن موقع خواهند دید 

که چگونه سیلی خواهند خورد. بدتر از صدام سیلی خواهند خورد. 
از صدام حسین  بدتر  پیدا خواهند کرد که  آل سعودی ها وضعی 
اول  گفتند  نمی گیرند؛  هم  درس  متاسفانه  کرد.  خواهند  سقوط 
می رویم دولت سوریه را ساقط می کنیم که دست ایران باالی سر 
اسرائیل نباشد و اگر به ایران حمله کردیم ایران از سوریه و لبنان 
جواب ما را ندهد، خب نتوانستند. بعد به خیالشان گفتند داعشی ها 
را می فرستیم تا مرزهای ایران برسند و چون در مرزهای ایران 
یک اقوامی هستند، با ما هماهنگ شده و ما از این طریق ایران را 
شکست می دهیم ولی نتوانستند. همچنین گفتند قبل از این که به 
ایران حمله کنیم پشت سرمان باید درست شود که یمنی ها هستند 
و موضوع یمن را یکی دو ماهه حل می کنیم. اکنون دو سه سال 
گذشته و آن ها در باتالق گیر کرده اند. وی گفت: حال گفته اند ما 
اگر به ایران حمله کنیم، ایران از طریق زمین که نمی تواند به 
از طریق دریا می تواند حمله کند، دریا هم چون  ما حمله کند، 
آمریکایی ها هستند ما به ایران شلیک کرده و بین ایران و آمریکا 
جنگ می اندازیم و خودمان گوشه ای می نشینیم. فکر کرده اید ما 
برای  نمی فهمیم شما در جلساتتان چه می گویید. فکر کرده اید 
مسائل راه حلی در پیش نگرفتیم. به جای آن که عربستان سعودی 
خوشحال باشد که یک کشور اسالمی مانند ایران سینه خود را 
سپر اسرائیل و آمریکا کرده و آوای قرآن از گلدسته های آن پخش 
می شود و به جای آن که بیاید با ما کمک و همکاری کند، رفته 

است در میدان اسرائیل و دارد با آنها همکاری می کند.
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به آینده خوش بینم؛ جوانان مؤمن و آماده مجاهدت فراوانند

امام جمعه مشهد مقدس : 

محسن رضایی خبرداد : 

خارجی   روابط  کمیته  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مجلس نمایندگان آمریکا طرح مربوط به ممنوعیت پرداخت پول 

نقد به ایران توسط واشنگتن را تصویب کرد.
بر اساس این طرح،  دولت آمریکا موظف است پیش از حل و 

فصل هرگونه دعوایی با ایران ، کنگره را در جریان قرار دهد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم اکنون تحت 
نیز به  عهده          کنترل جمهوری خواهان قرار دارد و ریاست آن 

اد رویس است.
این طرح ابتدا باید به تصویب نهایی کنگره برسد و سپس برای 

اجرا توسط رئیس جمهور آمریکا ابالغ شود.
پس از آنکه دولت آمریکا اعالم کرد که 1/3 میلیارد دالر به 
ایران در ماه ژانویه پرداخت کرده است که این پول بابت حل و 
فصل دعوای حقوقی بر سر تجهیزات نظامی تحویل داده نشده 
به ایران بوده است، جنجال های زیادی در آمریکا بر سر این 

مساله ایجاد شد.
دولت اوباما افزود که در ماه ژانویه 2 روز بعد از اینکه اجازه تحویل 
400 میلیون دالر پول نقد به ایران را داده است، 1/3 میلیارد دالر 
دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات 

نظامی تحویل داده نشده، به تهران پرداخت کرده است.
این پول بابت 400 میلیون دالری بوده است که ایران در دهه 
1970 میالدی در زمان رژیم پهلوی برای خریداری تجهیزات 
نظامی به آمریکا پرداخت کرده بود. این تجهیزات نظامی بخاطر 

انقالب اسالمی هیچ گاه به ایران تحویل داده نشد.
پرداخت 400 میلیون دالر پول نقد توسط آمریکا به ایران، به نزاع 

جدیدی بین جمهوری خواهان و دولت اوباما تبدیل شد.
برخی نمایندگان جمهوری خواه آمریکا دولت باراک اوباما را متهم 
کردند که به  ازای آزادی 5 شهروند)بخوانید جاسوس( آمریکایی 
توسط ایران، 400 میلیون دالر پول نقد به  عنوان باج پرداخت 
کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کرده است که در پی 
صدور حکم دادگاه بین المللی الهه و پس از آنکه اطمینان حاصل 
شد که زندانیان آمریکایی آزاد شده و سوار هواپیما شدند، این پول 

را به ایران پرداخت کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی طی سخنانی در همایش خسارت محض، به قراردادهای 
واقع  در  که  قراردادها  به  ما  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نفتی 
قواره های نفتی هستند، ایراد داریم و چرا مسئوالن وزارت نفت 

در هیچ مناظره ای شرکت نمی کنند؟
وی افزود: در قرارداد کرسنت سیدمهدی حسینی را به عنوان 
رئیس کارگروه قرار می دهند که نتیجه آن هزینه 4/5 میلیارد 

تومان و 10 صفحه A4 مطالب آن شد.
حسینعلی حاجی خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری در سایت 
دولت می گویـد ما این قـواره را که در 11 آبـان 94 تصـویب 
کردیـم، اصالح کرده ایم، در حالی که 150 ایراد در یک قرارداد 
10 صفحه ای وجود داشته،  یعنی در هر صفحه 15 ایراد موجود 
بوده است. وی ادامه داد: در هیچ دولتی سابقه نداشته که یک 
بار   7 تاکنون  و  برسد  تصویب  به  وزیران  هیأت  در  موضوع 

اصالحیه بخورد و هنوز درست نشده باشد.
دالر  میلیارد  کرسنت 14  قرارداد  در  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
جریمه شده است و باید خسارت بپردازد، گفت: با چه مجوزی در 
فروردین 95 تمام اطالعات محرمانه میدان بزرگ آزادگان را به 

شرکت فاسد توتال فرانسه داده اید؟
مسئولیت  که  فردی  یعنی  حسینی  سیدمهدی  گفت:  حاجی 
کارگروه قراردادهای نفتی را داشته، در دانشگاه امیرکبیر اعالم 
می کند که در جریان مذاکرات برجام، البی نفتی را فعال کرده اند.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه برجام و البی نفتی چه 
ربطی به هم داشته است، گفت: چرا مدیرعامل شرکت توتال 
فرانسه در زمان مذاکرات می گوید که پیشنهاد نفتی ایران برای ما 
خیلی جذاب است؟ بنابراین برای ما جای سوال است که برجام، 
البی نفتی، شرکت توتال و میدان بزرگ آزادگان چه ارتباطی با 

هم دارند؟
وی ادامه داد: دولتی ها گفتند اگر این طرح دو فوریتی در مورد 
قراردادهای نفتی در مجلس به تصویب برسد، دیگر نمی توانند 
برای 50 سال به بیگانگان نفت بدهند، بنابراین شبانه اعالم 
کردند جلسه علنی یکشنبه به صورت غیرعلنی خواهد بود تا 

طرح دوفوریتی در مجلس مطرح نشود.
به گفته نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی، تصمیم گیری در خصوص قواره ی قراردادهای 
نفتی که سرنوشت 50 سال کشور را تعیین می کند، در شأن 

مجلس شورای اسالمی است، نه هیأت وزیران.
وی ادامه داد: آقایان می گویند که ایرادات موجود در این قواره 
را اصالح کرده ایم، اما این اشکاالت هنوز رفع نشده و اینکه 

می گویند اصالح کرده ایم، کذب است. 
حاجی در پایان گفت: به نظر بنده مطرح نشدن طرح دو فوریتی 
قراردادهای نفتی در مجلس به سفر رئیس جمهور به نیویورک 

بی ارتباط نیست.

روزنامه ایندیپندنت به نقل از بیانیه کابینه رژیم اشغالگر قدس 
نوشت: اسرائیل در پی انتشار مطالِب ضد اسرائیلی در فیسبوک 
در 12 ماه گذشته که فلسطینی ها را به خشونت علیه اسرائیلی ها 
مطالب  این  با  مقابله  برای  چاره ای  فکر  به  می کند،  تحریک 

تحریک آمیز و خشونت طلبانه افتاده است.
این روزنامه انگلیسی افزود: نمایندگانی از شرکت فیسبوک با چند 
وزیر اسرائیلی از جمله گیلعاد اِردان وزیر امور داخلی و آیِلِت شاِکد 
وزیر امور قضایی)دادگستری( دیدار کردند و شاکد برای چندمین 
بار از مسئوالن فیسبوک خواست که به تالش های خود برای 
کنترل مطالب صفحات این شبکه اجتماعی بیش از پیش ادامه 

بدهند.
ایندیپندنت اعالم کرد: حدود 150 فلسطینی در چند ماه گذشته به 
اتهام تحریک به خشونت در شبکه های اجتماعی بازداشت شده اند 
که هیچ پشتوانۀ حقوقی برای توجیه بازداشت آنها و متهم کردن 

آنان به ارتکاب جرایم اینترنتی وجود ندارد.
ایندیپندنت به نقل از محمود حسن وکیل مدافعی که با مرکز 
کرد:  گزارش  می کند،  همکاری  »الضمیر«  فلسطینی  حقوقی 
بسیاری از فلسطینی های بازداشت شده، مطالب تحریک آمیز و 

خشونت طلبانه منتشر نکردند بلکه از اسرائیل انتقاد کردند.
نمایندگان  اعالم کرد که  اردان  گیلعاد  دفتر  العالم،  به گزارش 
اسرائیل و فیسبوک درباره یافتن راهکارهایی برای حذف مطالب 

خشونت طلبانه در صفحات این شبکه اجتماعی توافق کردند.
ایندیپندنت در پایان گزارش خود می نویسد: فلسطینی ها ادعای 
اسرائیل را رد می کنند و می گویند که خشونت ها ناشی از مطالب 
تحریک آمیز نیست بلکه علت این خشونتها 50 سال اشغالگری 
و محروم کردن فلسطینی ها از حق تشکیل کشور مستقل خود 

است.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم رژه یگانهای منتخب 
نیروهای مسلح با حضور فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه،    
 امیر جهادی فرمانده ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد، 
نماینده مردم شریف شهرستان های  چهار محال و بختیاری، 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، مسئولین 
و  نظامی  نیروهای  فرماندهان  اجرایی،  دستگاههای  و  ادارات 
انتظامی شهرستان، خانواده ی معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران 
و آحـاد مردم در شهر شاهین شهر برگزار گردید. علیرضا بصیری 
فرماندار در این مراسم طی سخنانی با تبریک هفته دفاع مقدس 
و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی، 

دفاع مقدس، مدافع حرم و فاجعه منا افزود: در 31 شهریور ماه 
سال 59 رژیم بعثی عراق با محاسبات دقیقی که انجام داده بود 
در بیش از 1200 کیلومتر از مرز مشترک خود با ایران جنگ تمام 
عیاری را علیه کشورمان شروع کرد و با شهادت رساندن بیش 
از 240 هزار نفر از بهترین جوانان این آب و خاک و  وارد کردن 
بیش از هزار میلیارد دالر ضرر به کشور سعی در تصرف ایران 
اسالمی داشت که بحول و قوه الهی و مجاهدتهای رزمندگان 
اسالم و جانفشانی شهدا در قصد خود ناکام ماند. فرماندار در ادامه 
گفت: ایران اسالمی در آن زمان به دلیل شرایط خاص خود از 
توان ضعیفی برخوردار بود ولی مردم ما 8 سال با تمام وجود 
ایستادگی نمودند و این مقاومت و ایستادگی از پدر به پسر و از 
برادر به برادر منتقل می شد و این نشان دهنده ی آن بود که همه 
مردم گوش به فرمان امام راحل و با ایمان و اعتقاد کامل دست از 
مقاومت برنداشتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن 
اسالمی به تصرف دشمن درآید. وی افزود: امروز همه ما وظیفه 
داریم همان نقاط مثبتی که باعث سربلندی ما  در هشت سال 
دفاع مقدس شد را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم که همان 
اعتقادات، باورهای دینی ، والیت پذیری و تبعیت از والیت فقیه 
است. فرماندار در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش شهدا در 
عزت و اقتدار کشور افزود: شهدا برای دفاع از نظام و مملکت 
باالترین سرمایه که جان خود بود را تقدیم کردند تا امروز، ایران 
اسالمی دارای عزت، اقتدار و احترام و از نعمت امنیت، آسایش، 
آرامش و عزت برخوردار باشد و امروز نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران بعنوان لنگرگاه امنیت منطقه شناخته شود. فرماندار 
اقتصاد  فرهنگ  احیای  و  مقدس  دفاع  فرهنگ  به  بازگشت 
مقاومتی را از نیازهای اصلی انقالب و نظام دانست و افزود: امروز 
دشمن ما سبک غلط زندگی، اقتصاد بیمار، فرهنگ غلط مصرف، 
عدم اهتمام به تولیدات داخل و استفاده از کاالی قاچاق است که 
این امر باعث عقب ماندگی کشور خواهد شد و اگر مردم در کنار 
مسئولین با اتحاد و همدلی به پیشرفت کشور کمک کنند هیچ 

قدرت جهانی  نمی تواند به این کشور لطمه وارد  نماید.

ممنوعیت پرداخت 
پول نقد به ایران 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار قشرهای مختلف مردم:

ایران در قرارداد کرسنت 
14 میلیارد دالر جریمه شده 

و باید خسارت بپردازد

العالم گزارش داد :

علیرضا بصیری :

حاجی در همایش خسارت محض: 

توافق فیسبوک و 
رژیم صهیونیستی برای 

مقابله با مقاومت 

بازگشت به فرهنگ دفاع 
مقدس و اجرای اقتصاد 

مقاومتی از نیازهای اصلی 
انقالب و نظام است

 »مدافعان حرم« جلوی جنگ را گرفتند، نه »برجام«

آل سعود درحال تجهیز کومله و منافقین است

کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا تصویب کرد:



میمه  و  مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر  نماینده 
عصر  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و 
سه شنبه نهم مردادماه کمیسیون تلفیق برنامه ششم که 
دکتر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور نیز 
در آن حضور داشت، درخصوص اشکاالت اصلی ساختار 
جدید برنامه ششم ارئه شده از سوی دولت اظهار داشت: 
ضمن عرض خداقوت و تشکر از زحمات دکتر نوبخت و 
همکاران ایشان، چند نکته و سوال در مورد برنامه ارائه 

شده وجود دارد که باید روشن شود. 
صورت  به  گذشته  برنامه های  افزود:  حاجی  حسینعلی 
کتابچه ای با ابتدا یا نقطه شروع مشخص و انتهای روشن 
بود، اما برنامه ی جدید دارای سه بخش مصوبات دولت، 
مواد برنامه ای و احکام دائم مصوب شده است که ابتدا و 
انتهایی ندارد و در این شرایط در امور تقنینی قابلیت استناد 

به آن وجود ندارد و برای تأیید یا رد یا اصالح قانون نمی توان بر 
اساس چند ماده تشخیص صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در آینده برای تهیه اسناد باال دستی مانند قانون 
بودجه ساالنه کشور، چون باید بر اساس یک پنجم برنامه تنظیم و 
تصویب شود، مطابقت بودجه با برنامه قابل تشخیص نخواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در مورد 
ابهام دیگر برنامه تصریح کرد: در حال حاضر وقتی که 
می خواهیم بند یا ماده ای از قانون بودجه را تغییر دهیم با 
استناد به برنامه ی پنج ساله، تهیه و تایید یا رد می شود و 
از طرفی طبق قانون تغییرات خالف قانون برنامه باید به 
تصویب دو سوم نمایندگان برسد که خود این مورد باعث 
ثبات در قوانین شده بود که در شرایط برنامه جدید موارد 
گفته شده نیز دچار مشکل شده و احتمال تغییرات بیشتر 

وجود خواهد داشت.
وی در همین رابطه تاکید کرد: چارچوب مناسبی برای 
ارزیابی شرایط کشور بر اساس برنامه پنج ساله توسعه در 

این برنامه دیده نشده است.
آقای حاجی در پایان با اشاره به تصمیم سازمان برنامه و 
بودجه برای ارائه بودجه عملیاتی در سال 96، گفت: آیا 
برنامه ارائه شده بستر الزم و مناسبی برای ارائه و اجرای بودجه 

عملیاتی خواهد بود یا خیر؟ 

شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده   ،95 شهریور   12 جمعه 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در مراسم 

استقبال و معارفه امام جمعه جدید شهر دولت آباد، با تشکر 
از خدمات حجت االسالم سرافراز، امام جمعه پیشین این 
شهر، برای حجت االسالم محمودآبادی در جایگاه امامت 
جمعه شهر دولت آباد آرزوی موفقیت کرد. حسینعلی حاجی 
پیگیری  خاطر  به  صالحیان  حجت االسالم  از  همچنین 
مستمر امور مربوط به برگزاری نماز جمعه در سطح استان 
اصفهان تشکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم با تالشهای 
آقای صالحیان برخی موانع برگزاری بهتر مراسمات نماز 
شاهد  و  گردد  مرتفع  ما  منطقه  شهرستان  دو  در  حمعه 
بهره گیری بیشتر مردم از این فیض بزرگ باشیم. وی یکی 
از وجوه برگزاری نماز جمعه را طرح مباحث روز و قرارگرفتن 
مسلمین در جریان امور دانست و در این رابطه تصریح کرد: 
در حال حاضر در منطقه ی غرب آسیا، جمهوری اسالمی 

ایران دست برتر را دارد و علیرغم تالش کسانی که سعی در طرح 
گفتمانهای جعلی و تقلبی مانند داعش و سلفیت تکفیری را دارند، 

کمیسیون  است. عضو  غالب  گفتمان  اسالمی،  انقالب  گفتمان 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ناکامی استکبار و 

اذناب منطقه ای آن در دستیابی به اهداف تعیین شده در تحرکات 
چندساله اخیر خود در منطقه، گفت: امام خمینی)ره( در سال 67 

در کشورهای  اسالم  بسیج جهانی  باید  اعالم کردند،  پیامی  در 
اسالمی ایجاد شود که به فضل الهی ما شاهد تحقق آن در غالب 
جبهه ی مقاومت اسالمی به رهبری جمهوری اسالمی 
ایران هستیم. وی ایران را کشوری سرشار از ظرفیتهای 
خدادادی معرفی کرد و ابراز داشت: وجود چهار فصل 
کامل، منابع نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص و جوان 
و بسیاری از مواهب دیگر ایجاب می کند که ما مسئولین 
قدر فرصت ها را بدانیم و با استفاده از آنها بر مشکالت 
غلبه کنیم. آقای حاجی افزود: هر مسئولی در کشور و در 
این شرایط نسبت به وظایف خود کوتاهی کند به مردم 

و کشور ظلم کرده است. 
ما باید اقتصاد مردم را ساماندهی کنیم. باید با استفاده 
از منابع کشور و نیروهای توانمند داخلی شرایط کشور 
را بهبود ببخشیم. چرا در میدان رقابت میان شرکتهای 
داخلی و خارجی نباید از شرکتهای داخلی حمایت کنیم. 
وظیفه همه ما مسئولین، فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر برای 

مردم از لحاظ مادی و معنوی است.

سه شنبه 95/6/9، نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در گفتگوی تلفنی با 
دوتابعیتی  مدیران  مورد  در  ایران،  رادیو  از  بامدادی  پیک  برنامه 

شرکت و به سوال مجری برنامه پاسخ گفت.
حسینعلي  حاجي با بیان سابقه  طرح موضوع در مجلس نهم و دلیل 
بررسی نشدن در آن زمان، اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص 
در رابطه با مدیران دوتابعیتی را در مجلس نهم ارائه دادیم که با 
نظر مخالفي که آقاي الریجاني داشتند و دلیلشان هم این بود که  
فرصت نیست و هزینه هم براي انجام طرح نداریم، موضوع رها 
شد تا شروع مجلس دهم که ما همین تحقیق و تفحص را ارائه 
کردیم که این نوبت هم با تعلل هیات رئیسه تا االن مواجه بودیم.
وی افزود: نهایتاً با تذکرات مکرري که دادیم، طرح برای بررسی و 
اجرا به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید و االن درکمیسیون امنیت 
ذیربط  دستگاههاي  نیز  کمیسیون  در  و  است  مطرح شده  ملي 

مطالبي را بعنوان توضیح در خصوص این موضوع ارائه دادند که 
البته ما قانع نشدیم و بنا هست که این موضوع ان شاءاهلل درصحن 

مجلس شوراي اسالمي هم مطرح شود.

چندی پیش پس از تایید خبر بازداشت فردي مرتبط با تیم مذاکره 

کننده هسته اي به اتهام جاسوسي توسط قوه ی قضاییه که داراي 
تابعیت مضاعف هم بوده، حساسیت ها درخصوص خطر مدیران 
دوتابعیتي بیشتر شده است. موضوع برخورد با به کارگیری مدیران 
دوتابعیتی در مشاغل حساس و مهم کشور براي نخستین بار در 
جلسه علني یکشنبه پنجم بهمن 93 نمایندگان ملت در تذکري 
کتبي به رئیس جمهور خواستار جلوگیري از ادامه فعالیت مسئولین 
دوتابعیتي شاغل در دولت شدند. موضوعي که با تکذیب معاون 
پارلماني و پس از آن هم تکذیب الهام امین زاده معاون حقوقي 
وقت رییس جمهور روبرو شد و  امین زاده در پاسخ به طرح موضوع 
اعالم کرد: ما در استعالم که کردیم بررسي هایي که در دولت 
انجام دادیم چنین مسئله اي صحت ندارد. شایان ذکر است، طبق 
قوانین کشور داشتن تابعیت کشور دیگر ممنوع است و براساس دو 
ماده قانوني 982 و 989 قانون مجازات اسالمی قرار دادن افراد با 

تابعیتهاي دوگانه در پستهاي کلیدي غیر مجاز است. 
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پنجشنبه 95/6/25، وزیر راه و شهرسازی به دعوت نماینده 
برخوار در  مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و 
مجلس شورای اسالمی در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
در شاهین شهر حضور یافت و از توانمندیهای این شرکت بازدید 

کرد.
حسینعلی حاجی در جلسه ای که با حضور دکتر آخوندی، برخی 
همچنین  و  دفاع  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزرات  معاونین 
مسئوالن استانی، منطقه ای و شرکت هسا تشکیل گردید، با 
تقدیر از حضور وزیر راه و شهرسازی در منطقه، اظهار داشت: 
انشاء اهلل امروز نقطه عطفی در روند فعالیت این شرکت باشد. 
بنده از جانب مردم منطقه و پرسنل شرکت هسا به خاطر حسن 
نظر و توجه و حوصله ای که در بازدید از این شرکت داشتید 

تشکر می کنم.
وی در ادامه افزود: این سفر و بازدید برای دانشمندان، نخبگان 
ایران،  هواپیماسازی  شرکت  فعال  و  کش  زحمت  پرسنل  و 
دارای پیام های مثبت و امیدبخش است و امیدوارم نتایج خوب 

و پرثمری هم به همراه داشته باشد.
آقای حاجی با اشاره به وجود چند هزار نفر پرسنل آموزش دیده 
و با تجربه در زمینه صنایع هوایی در شرکت هسا، تصریح کرد: 
پرسنل این شرکت با هزینه کشور و در طی سالها به این مرحله 
از توانمندی رسیده اند و این موضوع ایجاب می کند که شرایط 
برای استفاده از دانش و تجربه آنها فراهم شود تا کشور و مردم 

از منافع آن بهره مند شوند.
وی در این رابطه خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت 
ایران  مردم  و  نظام  به  متعلق  در شرکت هسا  هواپیماسازی 
و افتخار کشور است و من از شما می خواهم به هر شکل 
ممکن در هموار نمودن مسیر تجاری سازی محصوالت این 
شرکت کمک کنید، علی الخصوص در مورد تولید هواپیمای 
صنعت  اصلی  متولی  عنوان  به  شما  وزرات  مسافربری؛ 
مسافربری هوایی، تصمیم های مهم و تأثیرگذاری می تواند در 

جهت پیشبرد اهداف این شرکت اتخاذ نماید.

شریف  مردم  نماینده  حضور  با  جلسه ای   ،95/6/6 پنجشنبه 
شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی و هیئت مدیره انجمن خیرین مدرسه ساز شهرستان 

برخوار در محل دفتر نماینده در شهر دولت آباد برگزار گردید.

در ابتدای این دیدار، رفیعی، رئیس هیئت مدیره ی این انجمن 
و  مستمر  فعالیتهای  خاطر  به  حاجی  آقای  از  تشکر  ضمن 
پیگیریهای الزم در حوزه ی مدرسه سازی، گزارشی از اقدامات 
انجام شده توسط خیرین مدرسه ساز برخوار، وضعیت مدارس 
اظهار  و  ارائه  تمام  نیمه  مدارس  همچنین  و  شده  تکمیل 
داشت: در مورد مدارس نیمه ساز، سهم خیرین عملیاتی شده 
اعتبار  لحاظ کمبود  به  تعهدات دولت  به  ولی بخش مربوط 
باقی مانده است که اگر این مسئله حل نشود عالوه بر بدبینی 
خیرین به تعهدات دولت، مکانهای نیمه تمام نیز به مخروبه 

تبدیل خواهند شد.
در ادامه این جلسه، بابایی از اعضاء هیئت مدیره این انجمن نیز 
گزارشی از برنامه های در دستور کار خیرین مدرسه ساز بیان و 
ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده در سال تحصیلی 
جدید در شهرهای کمشچه، علی آباد و زمان آباد هر کدام یک 
مدرسه و در شهر حبیب آباد دو مدرسه جدید تحویل آموزش و 
پرورش گردد. وی همچنین ابراز داشت: در صورت پیش بینی 
بودجه الزم از سوی دولت، خیرین برای ساخت 20 مدرسه 

جدید آمادگی خود را اعالم کرده اند.
بابایی با تشکر از اقدامات خوب و دلسوزانه ی آقای حاجی در 
با  جهت کمک به امر نوسازی مدارس منطقه تصریح کرد: 
همت آقای حاجی، اعتبار دریافتی آموزش و پرورش شهرستان 
برخوار درسال 95 نسبت به سال 94، سه برابر شده است که 

قابل تقدیر است.
حسینعلی حاجی نیز ضمن تشکر از فعالیت موثر انجمن خیرین 
مدرسه ساز برخوار، از اعضای آن خواست به پیگیریها و فعالیت 
خود برای تحقق برنامه های انجمن ادامه دهند؛ وی از اعضای 
انجمن خواست تا با ایجاد تشکل های مشابه در تمام شهرهای 
کرد  امیدواری  ابراز  و  کنند  پیگیری  را  خود  اهداف  منطقه 
پروژه های ذکر شده در زمان حضور وزیر آموزش و پرورش در 

منطقه که در اوایل مهرماه خواهد بود افتتاح شوند.

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به نامه 
و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
آخرین  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار 
حوضه ی  توسعه  حال  در  طرح های  تکلیف  تعیین  مصوبات 

زاینده رود پاسخ گفت.
در این نامه آمده است:

خصوص  در  جنابعالی   1395/4/14 مورخ  نامه  به  بازگشت 
توسعه  حال  در  طرحهای  تکلیف  تعیین  مصوبات  آخرین 
مورخه  جلسه  می رساند:  استحضار  به  زاینده رود  حوضه ی 
در  طرحهای  وضعیت  بررسی  منظور  به  صرفًا   1395/3/3
است  شده  برگزار  زاینده رود  آبریز  در حوضه ی  توسعه  حال 
دستگاههای  مشارکت  با  تکمیلی  جلسات  ارتباط  این  در  و 
بررسی های تکمیلی  اجرایی ذیربط تشکیل گردیده است و 
در حال انجام است و طرح های مذکور تاکنون تعیین تکلیف 
نهایی نشده اند. خاطرنشان می نماید رعایت سقف تخصیص 
تصویب  به  که  زاینده رود  حوضه ی  در  ذینفع  استانهای  آب 
شورای عالی آب رسیده است، مبنای هرگونه تصمیم گیری 

و تعیین تکلیف نهایی طرحهای در حال توسعه خواهد بود.

روز یکشنبه مورخه 14 شهریورماه مدیران آموزشگاه های  فنی 
و حرفه ای آزاد شاهین شهر با نماینده مردم شریف شهرستانهای 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفتگو کردند. در ابتدای جلسه آقای حاجی ضمن خیر مقدم 
آزاد  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه های  مدیره  هیئت  اعضای  به 
با تاکید بر این که آموزش های فنی و حرفه ای  شاهین شهر، 
با رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال ارتباط مستقیم دارد، از 

تالشهای صورت گرفته در این زمینه  تشکر و قدردانی کرد.
و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در ادامه به لزوم روزامد شدن 
آموزشگاههای فنی و حرفه ای اشاره نمود و از آمادگی مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با تقویت آموزشگاههای آزاد خبر داد. 

وی همچنین با توجه به عدم انجام تعهدات دولت نسبت به 
مساله بیمه، از عدم امکان بیمه ی این آموزشگاهها در آینده 
نزدیک سخن به میان آورد. آقای حاجی همچنین از حاضران 
جلسه خواست تا برای بهبود بازار کار آموزشگاهها، اقدام به انجام 

نیازسنجی در سطح شهر نمایند.
در ادامه، آقای روح اله شاه رجبیان به نمایندگی از حاضران جلسه 
از آقای حاجی بخاطر تالش در جهت معافیت  ضمن تشکر 
سخن  ایراد  به  آزاد،  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاههای  مالیاتی 
پرداخت و پیرامون مشکالت و موانع پیش روی این آموزشگاهها 
توضیحاتی ارائه نمود؛ مهمترین محورهای سخنان وی از این 
بخش  برای  مختلف  مجوزهای  بی رویه ی  »صدور  بود:  قرار 
دولتی و تأثیرات نامطلوب آن در کاهش تعداد آموزشگاههای 
خصوصی؛ لزوم تقویت و حمایت از بخش خصوصی؛ نیاز جامعه 
به آموزشهای مهارت محور؛ مشکالت ناشی از اجاره ای بودن 
اماکن مربوط به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد؛ تعداد بسیار 
کم کارآموزان فنی و حرفه ای و مسائل عدیده ی مالی ایجاد 
افزایش میزان شهریه ی  آموزشگاهها؛  برای  از آن  شده متاثر 
برای  کارآموزان  و  داوطلبان  مالی  تمکن  و عدم  آموزشگاهها 
پرداخت شهریه؛ لزوم استفاده ی آموزشگاههای فنی و حرفه ای 
از بودجه ی فرهنگی با توجه به اقدامات و فعالیتهای فرهنگی 
کشور؛  صنعت  از  حرفه ای  و  فنی  سازمان  ماندن  عقب  آنها؛ 
موازی کاری ناشی از صدور مجوز برای کلیه ی مهارتهای فنی و 
حرفه ای توسط اداره ارشاد اسالمی، عدم امکان برگزاری آزمون 
الکترونیک، عدم تاسیس دانشگاه علمی ـ کاربردی؛ برگزاری 
پیرایش در شهر کرج و مشکالت  و  آرایش  آموزشی  دوره ی 
ناشی از آن برای داوطلبان شاهین شهری؛ برگزاری دوره های 
توسط  اصفهان  در  مسلح  نیروهای  کارآموزان  برای  آموزشی 
موسساتی که تحت پوشش نیستند و...«؛ شاه رجبیان همچنین 
در  شرکت کننده  نفر   1000 و  کارآموز  نفر  »تعداد620  افزود: 
آزمون داشته ایم در حالی که در کل استان اصفهان 3500 نفر در 

آزمونهای فنی و حرفه ای شرکت داشته اند«.
در پایان مقرر شد تا طی یک درخواست کتبی از سوی اعضای 
آزاد شاهین شهر  و حرفه ای  فنی  آموزشگاههای  مدیره  هیئت 
توجه  با  و دستگاههای بخش خصوصی  رشته ها  از  فهرستی 
به نیاز بازار شهرستان شاهین شهر و میمه و همچنین بودجه و 
زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری آزمون الکترونیک تهیه شده 
و جهت پیگیری به نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر 

و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی ارائه گردد.

حاجی در جریان بازدید وزیر راه و 
شهرسازی از شرکت هسا عنوان کرد:

در دیدار آقای حاجی با خیرین 
مدرسه ساز برخوار مطرح شد:

در پاسخ به نامه
 آقای حاجی انجام شد:

به منظور تقویت آموزشهای 
کاربردی صورت گرفت:

شرکت هسا متعلق به 
مردم ایران و افتخار

 کشور است

با همت آقای حاجی اعتبار 
آموزش و پرورش برخوار 

در سال 95 نسبت به 
سال 94 سه برابر شد

توضیح وزارت نیرو 
درخصوص طرح های 

در حال توسعه حوضه ی 
زاینده رود

دیدار مدیران
 آموزشگاه های فنی و 

حرفه ای آزاد شاهین شهر 
با آقای حاجی

چارچوب مناسبی برای ارزیابی شرایط کشور در برنامه ارائه شده 
پیش بینی نشده است

وظیفه همه ما مسئولین، فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر
 برای مردم از لحاظ مادی و معنوی است

طرح تحقیق و تفحص در مورد مدیران دوتابعیتي کلید خورد

حاجی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم خطاب به نوبخت:

حاجی در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهر دولت آباد:

حاجی در پیک بامدادی رادیو ایران عنوان کرد:

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  اعضای  حضور  متعاقب 
مجلس شورای اسالمی در منطقه و شرکت صنایع هواپیماسازی 
ایران در شاهین شهر، با پیگیری و تالش همه جانبه حسینعلی 

حاجی، سه شنبه نهم شهریورماه، جلسه ای با 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  ریاست  حضور 
از معاونین وزیر  محاسبات مجلس، سه تن 
نماینده  مسلح،  نیروهـای  پشتیبانی  و  دفاع 
عامل  مدیـر  مسلـح،  نیروهـای  کل  ستـاد 
شرکت هسا، نماینده سازمان برنامه و بودجه 
کشور و نماینده مردم شریف شهرستانهای 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر 
برنامه  کمیسیون  در محل  اسالمی  شورای 
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  بودجه  و 
صنایع  شرکت  مشکالت  بررسی  منظور 
هواپیماسازی ایران)هسا( و تعیین راه حلهای 
ممکن بمنظور برون رفت از شرایط بحرانی 
آن، برگزار گردید. در این جلسه پس از طرح 

مشکالت موجود از سوی حاضرین در جلسه و بیان راه حلهای 
بازگشت رونق به  برای  مورد نظر مقرر گردید موارد ذیل الذکر 

صنایع هواپیماسازی ایران مالک اقدام قرار گیرد:
ایران،  هواپیماسازی  صنایع  زیرساختهای  تقویت  منظور  به   -

ریاست  به  نامه ای  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  نماینده 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راهکارهای مورد نیاز در جهت 
تا کمیسیون مذکور تمهیدات  نماید  پیشنهاد  را  امر  این  تحقق 

توسعه کشور  برنامه ششم  در  این خصوص  در  را  قانونی الزم 
لحاظ نماید.

- اعتبارات اختصاصی برای خرید وسایل پرنده)هواپیما یا بالگرد( 
داخلی  تولیدات  از  خرید  اولویت  با  کشور   96 سال  بودجه  در 

قابلیت اجرا پیدا کند.
- در بودجه سال 96 اعتبار مناسب برای شرکت هسا تخصیص 

یابد.
- ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری، 
بر ضرورت تولید هواپیمای مسافربری در کشور 

تاکید نماید.
از  مسافربـری  هواپیمـای  خریـد  مورد  در   -
کشورهای دیگر که امضای تفاهم نامه آن اخیراً 
توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم گردید، با 
توجه به تعداد باالی سفارش، پیگیری شود تا 
محصول  از  بخشی  ساخت  نهایی،  قرارداد  در 

نهایی در داخل کشور انجام شود.
راهکارهای  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان   -
مناسب جهت تأمین بودجه مورد نیاز به منظور 
تومانی  میلیارد  یکصد  از  بیش  بدهی  تسویه 
پیشنهاد  را  ایران  شرکت صنایع هواپیماسازی 

و پیگیری نماید.
با  شده،  ذکر  تصمیمات  از  بند  آخرین  که  است  ذکر  به  الزم 
در  وی  فراوان  تالش  و  توضیحات  با  و  حاجی  آقای  پیشنهاد 
جهت متقاعد نمودن سایر حاضرین در جلسه، به تصویب رسید.

ورود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
 برای بازگشت رونق به صنعت هواپیماسازی ایران

با پیگیری و تالش همه جانبه آقای حاجی صورت پذیرفت:



پنجشنبه 95/6/4، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به نمایندگی از رئیس جمهور و به مناسبت 
عمرانی  پروژه  چند  افتتاح  برای  و  دولت  هفته 
آغاز  آیین  در  و  شد  شاهین شهر  وارد  شهری  و 

بهره برداری از این پروژه ها شرکت کرد.
در این مراسم، نماینده مردم شریف شهرستانهای 
شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر 
به سردار دهقان و  اسالمی ضمن خوش آمدگویی 
تبریک  و  باهنر  و  یاد شهیدان رجایی  گرامیداشت 
هفته دولت به حاضرین در جلسه، اظهار داشت: ابتدا 
از سردار دهقان به خاطر موضع مثبت و سازنده ای 
هواپیمای  ساخت  پروژه  استمرار  خصوص  در  که 
مسافربری در شرکت هسا داشتند، تشکر می کنم، 
چرا که این صنعت در ماههای اخیر به دلیل متوقف 
شدن پروژه مذکور دچار بحران شده بود و امیدواریم 
با این تصمیم رونق و فعالیت به آن برگردد و در 
عین حال آمادگی خودم را برای پیگیری تصمیمات 

وزارت دفـاع برای رفـع مسـائل 
مرتبط با این موضوع در مجلس 

اعالم می کنم.
با بیان برخی  حسینـعلی حاجـی 
از  پیش  بازنشستگان  مشکالت 
سال 86 به دلیل تفاوت دریافتی 
آن،  از  پس  بازنشستگان  با  آنها 
به  شما  که  مناسبی  کار  گفت: 
منظور ترمیم حقوق بازنشستگان 
رسانـدن  با  مسلـح  نیروهـای 
حقوقهای زیر 1/5 میلیون تومان 
رابطه  در  امیدواریم  مبلغ،  این  به 
با بازنشستگان مذکور نیز به نحو 

مقتضی اجرایی شود.
وی با اشاره به وجود دو مجموعه مسکونی 180 و 
360 دستگاه در شاهین شهر که در مالکیت وزارت 
دفاع و مورد استفاده نیروی زمینی ارتش و دارای 

است،  جنگ زده  تقریباً  و  فرسوده  بسیار  فضای 
تصریح کرد: وضعیت کنونی این مجموعه ها در شأن 
پرسنل نیروهای مسلح نیست و تقاضا داریم با توجه 
به آمادگی شهرداری و شورای اسالمی شهر و ارزش 

برای  مجموعه ها،  این  زمین های 
فضاسازی مناسب آنها تصمیمات 

الزم اتخاذ گردد.
برای  مناسب  زمین  اختصـاص 
کانونهای  نیاز  مورد  فضای  ایجاد 
در  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 
شاهین شهر درخواست دیگر آقای 
حاجی بود که در این رابطه گفت: 
بازنشستگان  شهر  شاهین شهر، 
توجه  با  و  است  مسلح  نیروهای 
برای  متعدد  کانونهای  وجود  به 
و  قشر  این  امور  به  رسیدگی 
برای  مناسب  فضای  نداشتن 
جهت  زمین  اختصاص  فعالیت، 
ایجاد ساختمان مناسب برای این کانونها ضروری 

است.
 وی در همین راستا خواستار ایجاد مجموعه رفاهی 

و تفریحی برای پرسنل فعال و بازنشسته نیروهای 
مسلح و خانواده های آنها در شاهین شهر شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
از شما به  پایان خطاب به وزیر دفاع گفت: ما  در 
عنوان نماینده رئیس جمهور چند خواسته داریم که 
انتقال و پیگیری این خواسته ها را داریم.  تقاضای 
شاهین شهر  متروی   215 ماده  مجوز  صدور  اول؛ 
به اصفهان که شهرداری و شورای اسالمی شهر 
شاهین شهر آمادگی کامل برای اجرای آن را دارند. 
بزرگ  ورزشگاه  ساخت  پروژه  مجوز  صدور  دوم؛ 
شاهین شهر که با تأیید وزیر ورزش و جوانان اکنون 
در مرحله تأیید ریاست سازمان برنامه ریزی است. 
و  فاضالب شهرها  پروژه های  اجرایی شدن  سوم؛ 
روستاهای منطقه با اختصاص بودجه مورد نیاز آنها. 
پروژه ی  استمرار  درخصوص  عملی  اقدام  چهارم؛ 
هواپیمای مسافربری در شرکت صنایع هواپیماسازی 

ایران)هسا(.

سیدصادق طباطبائی نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت با اشاره به فرمایشات چهارشنبه، 17 شهریورماه مقام معظم 
رهبری در دیدار با خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام گفت: 
همانطور که قرآن کریم می گوید سکوت در برابر منکر خود یک 
منکر است که این موضوع درباره عدم پیگیری فاجعه منا ازسوی 
که صرفا جمهوری  چرا  می کند  نیز صدق  مسلمان  کشورهای 
اسالمی در این خصوص واکنش نشان داد که آن هم اثر الزم را 
نداشت اما تمام کشورهای آسیب دیده و مجامع بین المللی در قبال 

آن سکوت کردند.
با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اردستان  مردم  نماینده 
اشاره به لزوم وحدت مسلمانان درباره موضوعاتی که به همه آنها 
فرمود  راحل)ره(  امام  مربوط می شود، عنوان کرد: همانطور که 
 اگر هر کدام از مسلمانان یک سطل آب روی رژیم صهیونیستی 
قبال  در  اگر همه  بود،  برده  آنها  را آب  آنها  تاکنون  می ریختند 
 فاجعه ی منا واکنش نشان می دادند هم دولت سعودی جرأت 

نمی کرد بی توجه باشد.
وی ادامه داد: وقتی عربستان سعودی با خطر از بین رفتن نظام 
حکومتی آل سعود در پی احتمال عمدی بودن فاجعه منا روبرو شد 
به کارهای زیادی دست زد که از جمله آن متهم کردن جمهوری 

اسالمی در دخالت در امور کشورهای دیگر بود که این بخاطر این 
بود که دامن گیر آنها نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکید 
بر اینکه ظرفیتهای خوبی داریم، خاطرنشان کرد: درست است که 
مجامع بین المللی محدودیتهایی برای ما ایجاد کرده اند اما وزارت 
خارجه، سازمان حج، بعثه و بنیاد شهید می توانند در کشورهای 
زیادی که شعبه دارند مانع فراموشی در قبال این قضیه شوند 
و آن را زنده نگه دارند که البته مسئوالن ما نیز در این زمینه 

کوتاهی نمی کنند.
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گزارش تصویری برخی از فعالیت های آقای حاجی در شهریور ماه

افتتاح سالن چند منظوره ورزشی - کربکند 

همنشینی در مسجد امیرالمومنین)ع(- گز

همنشینی با مردم -شاپورآباد

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

شرکت در مسابقات کشتی بین استانهای اصفهان و مازندران

افتتاح اورژانس و بازدید از بخشهای بیمارستان گلدیس

حضور وزیر دفاع در شاهین شهر -هفته دولت

افتتاح شبکه آبرسانی و مخزن آب در علی آبادچی و پروانه

جلسه با مدیر کل امور مالیاتی استان -پرداخت عوارض شهرداری ها

جلسه با مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان

همراهی وزیر راه و شهرسازی در بازدید از شرکت هسا

جلسه با طالب مدرسه صدر خواجو - اصفهان

حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم شریف اصفهان در 
با  که   FATF در  ایران  بررسی عضویت  در جریان  مجلس، 
حضور وزیر اقتصاد انجام شد، با اشاره به تاکید قانون اساسی 
بر نفی سلطه جهانی و همچنین آیات الهی در این زمینه، اظهار 
و  تحقیر  مهار،   FATF مانند  قراردادهایی  از  هدف  داشت: 

تضعیف جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی است. 
وی افزود: آقای وزیر اقتصاد! شما را به بندهای 5 و 16 اصل 
سوم قانون اساسی و همچنین اصل 153 قانون اساسی دعوت 
منابع  بر  تسلط  و  نفوذ  هرگونه  از  جلوگیری  بر  که  می کنم 
کشور تاکید دارند، اجرای قانون اساسی برعهده همه ماست، 
را  خودشان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل  آمریکایی ها 
کدخدای دنیا می دانستند اما بعد از پیروزی انقالب شعار »نه 
شرقی، نه غربی جمهوری اسالمی« شکل گرفت و امروز شاهد 
قطب اسالم در جهان هستیم، اتحاد جماهیر شوروی پیش از 
این فرو پاشید و روزی هم آمریکا و اسرائیل مانند شوروی نابود 
می شوند اما این قطب اسالم است که در جهان شکل گرفته و 

روز به روز در حال گسترش است. 
پیروزی  از  قبل  نفوذ  به  می خواهند  امروز  شد:  یادآور  سالک 
انقالب بازگردند چرا که امروز جمهوری اسالمی ایران با قدرت 
بازدارندگی باالی خود، آمریکا را در سوریه و عراق مهار کرده 
است. به همین دلیل آنان طرح هایی را برای نفوذ در اصول 
چند  به  بنده  که  کردند  برنامه ریزی  ایران  اسالمی  جمهوری 

نمونه از این طرح ها اشاره می کنم.
کنترل  برای  برجام  داد:  توضیح  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
صنعت هسته ای ایران بود، سانتریفیوژها و غنی سازی ما امروز 
به کجا رسیده است؟ FATF برای کنترل امور مالی و نقل 
و انتقاالت مالی جمهوری اسالمی ایران به منظور جلوگیری 
از حمایت از مستضعفان جهان در حال انجام است در حالی 
که هویت و رسالت جمهوری اسالمی با حمایت از گروه های 
آزادی بخش جهان شکل گرفته است، IPC نیز برای کنترل 
منابع نفتی ما شکل گرفته و امروز آنان می خواهند منابع انرژی 

ما را از این طریق کنترل کنند. 

ایران با قدرت بازدارندگی 
باال آمریکا را در سوریه و 

عراق مهار کرده است

حجت االسالم سالک:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محسن کوهکن عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد به معاهده ی 
خواهد  دولت  با  را  جدی  بحث  یک  مجلس  گفت:   »FATF«
داشت، چراکه ما اکنون درگیر قراردادهای نفتی هستیم و هنوز 
دیگر  بحث های  و   »FATF« بحث  نشده،  رفع  وارده  ایرادات 
همچون پیوستن ایران به کنوانسیون های حقوق کودکان مطرح 
می شود. وی در ادامه افزود: موضوع »FATF« حساسیت مجلس 
را برانگیخته و با شروع مجلس هفته پرتحرکی در صحن مجلس 
یک  نفتی،  قراردادهای  اصالحیه  منهای  مجلس  و  بود  خواهد 

بحث های قاطعانه را با دولت خواهد داشت.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنجان  مردم  نماینده 
اینکه ما یک برداشت از برجام بیشتر نداریم و آن برداشته شدن 
تحریم هاست تصریح کرد: مسئوالن اجرایی باید دقیقا درآمد هزینه 
اینگونه قراردادهایی که می خواهد ما از مبانی انقالب فاصله بگیریم 

را برای نظام تخمین بزنند. 
انتقاداتی  وی افزود: متاسفانه در مسیر اجرایی شدن برجام، اگر 
دولت  آقایان  می شود،  مطرح  آمریکایی ها  بدعهدی  به  نسبت 

می گویند اینکه غربی ها سنگ اندازی می کنند امری طبیعی است، 
ما هم باید تمام تالشمان را بکنیم که مطابق آنچه توافق کردیم 

آنها به تعهداتشان عمل کنند.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر این نکته 
که تعهداتی که آقایان در قوه مجریه به دولت های غربی می دهند 
تا به تصویب مراجع قانونی نرسد هیچگونه ضمانت اجرایی نخواهد 
داشت، خاطرنشان کرد: »FATF« زمانی قابل قبول است که با 
قانون اساسی، مبانی نظام و مصوبات  از چارچوبهای  هیچ یک 
مجلس در تعارض نباشد و این حرف که چون برجام را پذیرفتیم 
و برای برداشته شدن موانع آن، تعهدات جدیدی را که با مبانی 
قابل قبول  بپذیریم اصال  را هم  ناسازگار است  انقالب اسالمی 
نیست. وی درپایان تاکید کرد: مجلس به دولت اجازه نخواهد داد 

که از چارچوب مصوبات برای اجرایی شدن برجام خارج شود.

کوهکن :

هنوز ایرادات قراردادهای 
نفتی حل نشده »FATF« را 

آوردند

انتظار ما از دولت اجرایی شدن متروی شاهین شهر به اصفهان، ورزشگاه بزرگ شاهین شهر، 
پروژه های فاضالب منطقه و استمرار روند فعالیت صنایع هواپیماسازی است

اتهام دخالت به جمهوری اسالمی ایران
 درپی احساس خطر ازبین رفتن حکومت آل سعود

حاجی خطاب به سردار دهقان در شاهین شهر :

طباطبائی نژاد:



 پنجشنبه 11 شهریور 1395، نماینده مردم شریف شهرستانهای 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه کارگروه اشتغال به میزبانی شرکت تامکار در شهرستان 

برخوار شرکت کرد.
جلسات  تداوم  لزوم  بر  تاکید  با  ابتدا  در  حاجی  حسینعلی 
نتایج مناسب  به  تا دستیابی  اشتغال در منطقه  کارگروه های 
برای ایجاد تحول در وضعیت تولید و اشتغال ، تصریح کرد: 
عدم تعادل در سطح دانش و تخصص نیروهای متقاضی کار و 
به عبارتی عدم تناسب کارجویان با مشاغل موجود در کشور که 
حاصل آموزشهای غیر مرتبط و توزیع نامناسب نیروی کار در 
تخصص ها است، معضل نظام تولید در بخشهای مختلف آن 
است. وی در این رابطه افزود: بسیاری از مشاغل وجود دارد که 
نفر انجام دهنده آن کم است. کشور ما به نظام تعیین شغل نیاز 
دارد. وجود تعداد باالی افراد بیکار دارای مدارک فوق لیسانس 
و دکترا در کشور و تعداد کم تکنسین در تخصص های مختلف، 

نشان دهنده ی وارونه شدن هرم تخصص و آموزش بر خالف هرم 
نیازمندی نظام تولید در کشور است.

آقای حاجی نیاز کنونی کشور را تعامل وزارتخانه های آموزش و 
پرورش، آموزش عالی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 
ارائه ی برنامه و تعریفی صحیح و منطقی از هرم کار، تخصص 
و توزیع نیروی انسانی دانست و در این خصوص اظهار داشت: 
سازمان فنی و حرفه ای در شرایط فعلی، در حوزه تربیت نیروی 
فنی مورد نیاز بازار کار، بخشی از نیازمندیهای موجود را پوشش 
بسترسازی  و  برنامه ریزی  باید  آینده  سالهای  برای  اما  می دهد 
مناسب صورت پذیرد که در غیر اینصورت شرایط بدتر از حال 

خواهد بود.
از  بسیاری  نبودن  کاربردی  دلیل  را  نفتی  درآمدهای  وی وجود 

برنامه ریزی ها در حوزه تناسب آموزش با بازار کار و پایین بودن 
بهره وری اعالم و ابراز داشت: بنده به همین دلیل در کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، پیشنهاد دادم که درآمدهای 
صرف  مالیاتی  درآمدهای  و  عمرانی  پروژه های  صرف  نفتی 

هزینه های جاری کشور شود.
و  تحول  ایجاد  لزوم  جلسه،  این  پایان  در  حاجی  حسینعلی 
این  در  انسانی  منابع  نقش  و  در کشور  تولید  نظام  بهینه سازی 
موضوع حیاتی و هدفمندسازی آموزش ها در تربیت نیروی انسانی 

مورد نیاز آن را مورد تأکید قرار داد.

حسینعلی حاجی روز جمعه 26 شهریورماه، در گردهمایی بزرگ 
حقابه داران حوضه ی زاینده رود که در مصالی شهر فالورجان 
برگزار گردید ضمن اشاره به جلسه ی قبلی که پیرامون معضل 
داشت:  بیان  بود،  شده  تشکیل  زیار  شهر  در  زاینده رود  آب 
»پیگیریهای زیادی از طرف خادمین شما در مجلس جهت رفع 
مشکل خشکی زاینده رود صورت گرفت. البته همه می دانیم که 
که  هست  هم  استان  اجرایی  مسئوالن  وظیفه ی  موضوع  این 
حاضر  جلسات  این  در  افراد  این  کاش  ای  و  باشند،  آن  پیگیر 
»در  افزود:  وی  زمینه  همین  در  می دادند«.  پاسخ  و  می شدند 
داشتند  منطقه ای هم حضور  این جلسه مسئوالن سازمان آب 
که به ایشان گفتم شما متولی هستید و باید پاسخگو باشید؛ ما 
نمایندگان هم مثل مردم سئوال کننده هستیم و نباید بجای شما 

در جایگاه پاسخگویی قرار گیریم«. 
و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
زیادی  اقدامات  به  اشاره  با  اسالمی  در مجلس شورای  برخوار 
تا این جلسه صورت پذیرفته  از جلسه قبلی  بازه زمانی  که در 
تاکنون  که  فراوانی  تالشهای  »متاسفانه  که:  نمود  عنوان  بود، 
مشکل  باشد  توانسته  کشاورز  برای  که  نتیجه ای  شده،  انجام 
بی آبی را مرتفع سازد در بر نداشته است«. وی افزود: »در طول 
اتفاق مهمی که رخ داد، که شاید بتوان گفت برای  این مدت 
بار در طول تاریخ استان اصفهان چنین حرکتی صورت  اولین 
وزارت  در  اصفهان  استان  نمایندگان  تمام  که  بود  این  گرفته، 
نیرو جمع شدیم و جلسه ای با وزیر نیرو و معاونین وی داشتیم و 
انتقادات بسیار صریح و تندی مطرح نمودیم. در آن جلسه گفتیم 
تأمین  زاینده رود  آب  با  کشاورزی  طریق  از  مردم  معیشت   که 

می شده و اکنون به دلیل قطع آب زاینده رود، شدیداً دچار مشکل 
شده اند! و متاسفانه شما بجای حل این معضل طی جلسه ای که 
در استان باالدست داشته اید عالوه بر میزان آبی که تا حاال برای 
ایشان در نظر گرفته اید، اجازه داده اید که مقدار 123 میلیون متر 
مکعب دیگر هم برداشت نمایند! که تکذیب کردند و عقب نشینی 

به  »اکنون  نمود:  خاطرنشان  ادامه  در  حاجی  آقای  نمودند«. 
اصفهان  استان  حال  هر  به  که  شده  اثبات  کشوری  مسئوالن 
جهت رفع مشکل آب زاینده رود پیگیر حق مردم است؛ جلسه ی 
موسوی  المسلمین  و  حجت االسالم  پیگیری  با  هم  دیگری 

کلیه  هم  جلسه  آن  در  که  داشتیم  مجلس  رییس  با  الرگانی 
پیدا کردند. در حضور رییس  نمایندگان استان اصفهان حضور 
مجلس اولین و آخرین و همه خواسته ی ما آب بود. و ایشان هم 

قول همکاری و رسیدگی داد«. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی همچنین 

از مکاتبات فراوان صورت گرفته با رییس جمهور در زمینه حل 
مشکل آب زاینده رود خبر داد و گفت: »به آقای رییس جمهور 
کرد  خواهید  کاری  اصفهان  در  که  کردید  اعالم  شما  گفتیم 
زاینده رود  که  است  ماه  چند  ولی  نخشکد،  دیگر  زاینده رود  که 

خشکیده! و اکنون کشاورزان چه باید بکنند؟! این بندگان خدا 
که شغل دیگری ندارند! مردم غرب و شرق و شمال اصفهان 

چه کنند؟! به هرحال رییس جمهور هم قول رسیدگی دادند«. 
وی خطاب به کشاورزان، افزود: »باز هم ما خدمت شما عزیزان 
این تعهد را داریم که کار را رها نکنیم و پیگیری نماییم تا به 
نتیجه برسیم؛ اما می خواهم بگویم این حق شما اکنون در دولت 
جای خودش را بازنموده است. هم جلسه ای که در زیار داشتیم 
و هم این جلسه ی با شکوه و پرعظمت و بحق که در مصالی 
شهر فالورجان تشکیل شده جای خودش را در کشور باز خواهد 

کرد و ما هم دنبال خواهیم نمود تا ان شاءا... به نتیجه برسیم«.
بزرگ  اجتماع  در  پایانی سخنرانی خود  بخش  در  آقای حاجی 
اما  »و  داشت:  بیان  زاینده رود  حقابه داران حوزه ی  و  کشاورزان 
در خصوص  که  است  این  کنم  عرض  اینجا  باید  که  نکته ای 
وضعیت صنایعی که هم اکنون آب بسیار زیادی را از زاینده رود 
برداشت می نمایند، مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه؛ آیا فشاری 
که در معضل بی آبی به کشاورزان وارد شده، به این صنایع هم 
وارد آمده؟! آنها هم باید به صحنه بیایند و طعم بی آبی را بچشند! 
اتفاقا اگر این صنایع به میدان بیایند بخاطر پشتوانه ی مالی که 
دارند می توانند به سمت پساب و دیگر طرحهای این چنینی بروند 
تا آب برای حقابه داران، سهم آبه داران و سهم اشتراکی ها بماند؛ 
استاندار اصفهان هم باید این مسئله را دنبال کند؛ چند بار من به 
ایشان در جلسات مختلف متذکر شدم که شما باید بروید بایستید 
را  و عدد حقابه داران، عدد سهم آبه داران و عدد حق اشتراکی ها 
بگیرید. را  این حق کشاورزان  تا  کنید  دنبال  و  کنید   مشخص 
 ان شاءا... که ما هم بتوانیم در انجام وظایف خود موفق باشیم«.

  از واگذاری کترینگ 
 راه آهن و شرکت های 

وابسته به شرکت اتریشی 
»دون هازر« جلوگیری کنید

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
و  راه  وزیر  به   ،95/6/7 تاریخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
جمهوری  راه آهن  کترینگ  واگذاری  خصوص  در  شهرسازی 
اسالمی ایران و شرکت های وابسته به یک شرکت اتریشی به 

مدت ده سال تذکر کتبی داد.
در بخشی از این تذکر آمده است:

با سرمایه گذاری شرکت »دون هازر« اتریش، یک کترینگ که 
وظیفه آن آماده سازی و طبخ غذا و نوشیدنی در یک محل و 
ارائه آن در محلی دیگر است، در کشور راه اندازی شده است تا 
با این استدالل حضرتعالی که اعطای بازار داخلی به خارجی ها 
این  شد،  خواهد  جهانی  اقتصاد  در  ایران  سهم  افزایش  سبب 
کترینگ همه نیازهای غذایی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
باید  لذا  کند،  تأمین  آینده  سال   10 تا  را  وابسته  شرکتهای  و 
و  راه  وزارت  بین  که  دونا  بین المللی  کترینگ  راه اندازی  گفت 
شهرسازی ایران و شرکت »دون هازر« اتریشی منعقد شده با 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی منطبق نیست و هیچیک از اهداف 

آن را پوشش نمی دهد.

نحوه اجرای 
 تعهد استخدامی

  فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعت نفت

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت تذکر مورخه 95/5/30 
حسینعلی حاجی، نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر 
اجرای  بر  مبنی  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و 
تعهد استخدامی فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت، را پاسخ 

گفت.
در بخشی از این پاسخ آمده است:

در  شرکتها  نیاز  مذکور،  مصوبه ی  اینکه حسب  به  توجه  با   ...
استخدام فارغ التحصیالن مشمول، شرط اولیه می باشد، برای 
قرار  شرکت ها  نیاز  مورد  آنها  خدمات  که  فارغ التحصیالنی 
وزیر  از  مجوز  اخذ  از  پس  معمول  روال  طبق  است،  گرفته 
قرار  اقدام  تحت  استخدام  جهت  الزم  اقدامات  نفت   محترم 
می گیرد که مجوز استخدام 133 نفر از فارغ التحصیالن بورسیه 
دانشگاه صنعت نفت طی نامه شماره ص م/م ت/1715 مورخه 
با  انسانی  1394/10/2 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های 

موافقت وزیر نفت اقدام شده است.
و  وظایف  قانون   10 ماده  موضوع  آیین نامه ی  ابالغ  با  مضافًا 
شورای  مجلس   1391/12/19 نفت)مصوب  وزارت  اختیارات 
اسالمی( امکان استمرار استخدام بدون آزمون فارغ التحصیالن 
بورسیه ی فعلی و آتی دانشگاه صنعت نفت)دانشجویان تا ورودی 
ابالغ مصوبه شماره  با  به مصوبه داشت که  نیاز   سال 1394( 
 39 ماده  شورای   1394 دیماه   27 مورخه  م/505924  ه   ت 
مقاطع  بورسیه  فارغ التحصیالن  استخدام  موصوف،  آیین نامه 
کماکان  نفت  صنعت  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 
طبق مصوبه مندرج در بند یک فوق با اعالم نیاز شرکتها و اخذ 

و تأیید مجوز استخدام بالمانع اعالم گردید.

توضیح وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص مشکالت 
بازنشستگان فوالد 

و ذوب آهن

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص 
رسیدگی به اعتراضات بازنشستگان فوالد و ذوب آهن و کسب 
رضایت این قشر زحمت کش، در تاریخ 95/5/23، پاسخ گفت.

در بخشی از این پاسخ آمده است:
بند  نیز  و   91 سال  بودجه  قانون   59 بند  اجرای  راستای  در 
وظایف،  کلیه  انتقال  بر  مبنی   92 سال  بودجه  قانون   27-15
کارکنان صنعت  بازنشستگی  قانونی صندوق  تعهدات  و  اموال 
اقدامات مختلفی  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  به وزارت  فوالد 
مورخه  جلسه  متخذه  تصمیمات  جمله  از  که  گرفته  صورت 
92/3/8 وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و تصویب نامه شماره 121073/ت/49558-هـ  

مورخه 92/7/28 هیأت محترم وزیران می باشد.
شایان ذکر است این تذکر به امضای حسینعلی حاجی، نماینده 
نیز  برخوار  و  میمه  و  مردم شریف شهرستان های شاهین شهر 

رسیده بود.
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 تذکرات و سوالهای نماینده مردم
شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

حماسه سازان؛ جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان، سه شنبه 
خمینی شهر  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی  به   95/6/16

برگزار گردید.
شریف  مردم  نماینده  توسط  شده  مطرح  موضوعات  جمله  از 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در این جلسه، عدم اطالع رسانی مناسب نیروی انتظامی 
مجلس  نمایندگان  به  موجود  یا مشکالت  فعالیتها  درخصوص 
بود که در این رابطه اظهار داشت: همانند بسیاری از سازمانها 
تهیه  بولتن  خود  مشکالت  و  فعالیتها  از  که  دیگر  ارگانهای  و 

ارائه  نمایندگان  به  منظم  به صورت  و   کرده 
می کنند، نیروی انتظامی هم می تواند با اتخاذ 
همین روش بر نظرات نمایندگان و در نتیجه 

بر روند قانونگزاری تأثیرگذار باشد.
تعیین  از  ناخرسندی  ابراز  با  حسینعلی حاجی 
اصفهان  استان  برای  ناعادالنه  مالیاتی  سهم 
در قانون بودجه کشور، تصریح کرد: مثاًل اگر 
اصناف مختلف در استان اصفهان را با صنوف 
مشابه در استانهای دیگر مقایسه کنیم حتماً در 
اصفهان مالیات باالتری پرداخت می شود که 

این نوعی تبعیض در نظام اخذ مالیات است.
وی افزود: ممیزی مالیاتی به سمتی در حال 
حرکت است که نظرات داده شده حکم رأی قضات را پیدا کرده 
و این جهت گیری صحیح نیست. متأسفانه هیچ گاه فرصت داده 

نشد معایب طرح جامع مالیاتی بیان شود.
آقای حاجی با اشاره به باال قرار دادن پایه مالیاتی برای استان 
مالیات  نرخ  افزایش  اثر  در  امر  این  تشدید  و  ابتدا  از  اصفهان 
و  نوبخت  آقای  از  را  موضوع  این  بارها  بنده  گفت:  سالیانه، 
وزیر اقتصاد سوال کردم که بر چه مبنایی سهم مالیات سالیانه 
استان اصفهان تعیین شده است؟! که هیچ گاه پاسخ منطقی و 

کارشناسی از ایشان نشنیدم.

هیچ گاه فرصت داده نشد که
معایب طرح جامع مالیاتی بیان شود

با پیگیری و تالش همه جانبه آقای حاجی صورت پذیرفت:

اکنون به مسئوالن کشوری اثبات شده که نمایندگان استان
برای رفع مشکل آب زاینده رود، پیگیر حق مردم هستند

حاجی در گردهمایی حقابه داران حوضه ی زاینده رود:

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در گفت و گویی عنوان کرد: دستور 
رئیس جمهور برای توقف فعالیت صنایع هواپیماسازی در کشور 
سبب شوک شدیدی معادل 18 هزار میلیارد تومان به این صنایع 

شده است.
حسینعلی حاجی با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به اصفهان 
و بازدید وی از شرکت صنایع هواپیماسازی، اظهار کرد: صنعت 
از  یکی  است  مستقر  شاهین شهر  در  که  اصفهان  هواپیماسازی 
افتخارات کشور و یک واحد صنعتی بی نظیر در کشور بوده و به 
باعث سربلندی کشور  دنیا هم  از صاحب نظران در  برخی  گفته 
می باشد. وی افزود: این واحد یکی از زمینه های تولیدات خود را 
ساخت قطعات هواپیمای مسافربری تعریف کرده است که در این 

جهت نیز از تکنولوژی و فناوری باالیی برخوردار است.
داد:  ادامه  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
و  شده  تعریف  بومی  فناوری  اساس  بر  که  صنایع  این  فعالیت 
همچنین موسسات پژوهش محوری که با آن همکاری دارند نیز از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
حاجی  عنوان کرد: مدتی است که بر اساس حادثه ای که اتفاق افتاد 
علیرغم اینکه کارشناسان عدم مشکل در پرنده را تایید کرده و بیان 
داشتند مشکل از هدایتگران هواپیما بوده است، دستوری توسط 

رئیس  جمهور داده شده بود که کل کار متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه به دنبال این دستور شرایطی به وجود آمده 
بود که کم کم این صنعت رو به کاهش و یا اخراج نیرو می رفت، 
تاکید کرد: بخشی از افراد هم که وابسته به شرکت های این صنعت 

بودند چند ماهی حقوق خود را نگرفته بودند.
این  در  کرد:  بیان  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
وضعیت به دنبال راهکارهایی بودیم تا امکان ادامه فعالیت این 
شرکت و بازگشت آن به شرایط طبیعی را فراهم کنیم  که یکی از 
این راهکارها این بود که افراد دولت استعدادها و ظرفیت های این 
صنعت را ببینند که چند روز گذشته حضور وزیر راه و شهرسازی را 

در این صنعت داشتیم.
حاجی  با اشاره به اینکه این سفر از دو یا سه جایگاه با اهمیت 
بود، تصریح کرد: یکی این که ایشان عضو دولت و وزیر راه و 
تایید  با  باید  هم  مسافربری  هواپیماهای  که  است  شهرسازی 
و استاندارد هواپیمایی ایران خود را تطبیق دهد و از طرفی وی 
عضو مجمع عمومی صنعت هواپیمایی کشور نیز هست که باید در 

جریان این بستر و این ظرفیت قرار بگیرند.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی با برنامه ریزی که انجام گرفته 
مسئوالن  حضور  با  مرکز  این  از  ساعت   6 مدت  به  تقریباً  بود 

هواپیمایی کشور بازدید کردند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار اذعان کرد: این سفر 
بسیار مفید بود و مسؤوالن از این ظرفیت تعجب کرده بودند که 
چنین استعدادی در زمینه تولید هواپیما و قطعات هواپیما وجود 

دارد.
حاجی  گفت: یکی از نتایج این بازدید این شد که این ظرفیت را 
باید به استفاده کنندگان از این صنعت بشناسانیم چون آنها به دنبال 

قطعات می گردند و این مرکز توان تولید قطعات را دارد.
وی افزود: برای اینکه ما بتوانیم این صنعت را پویاتر کنیم باید 
بیشتر روی جنبه تجاری این صنعت کار شود تا سازمان تشکیالتی 
این مجموعه صنعتی به نحوی سامان پیدا کند که بتواند برای 
صادرات هواپیماها و قطعات ساخت خودش با دیگر کشورها هم 

داد و ستد داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته دیگر این بازدید این بود که 
خصوص  در  و  شود  تشکیل  کشور  هواپیمایی  عمومی  مجمع 
شناساندن و بهره وری بیشتر از این همه ظرفیتی که نزدیک به 18 
هزار میلیارد تومان ارزش دارد برنامه ریزی شود تا استفاده بهینه از 

این ظرفیت انجام گیرد.
حاجی یادآور شد: نکته دیگر در مورد مسئوالن بود که در جهت 
افزایش کیفیت این صنعت قدم بردارند و برای مردم نیز مزایا و 
ایمنی پرنده ساخت مهندسین کشور را تبیین کنند؛ همچنین نکته 
پایانی این بود که بحث تجاری سازی و بازاریابی تولیدات این 

صنعت در بازار مصرف انجام شود؛ وزیر راه و شهرسازی اذعان 
نمود که باید از این ظرفیت در زمینه تجاری سازی استفاده شود.

توصیه  ایشان  اول  معاون  و  جمهور  رئیس  به  کرد:  تاکید  وی 
می کنیم که از ظرفیت ها و استعدادهای جوانان برومند ایرانی دیدن 

کنند.
حسینعلی حاجی عنوان کرد: تصمیم بر این شد که از سوی بنده و 
استاندار اصفهان از وزیر امور خارجه دعوت به عمل آید تا با حضور 
بازاریابی  در  و  نماید  دیدن  آن  از ظرفیت های  این مجموعه  در 

تولیدات این صنعت کمک کننده باشند.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: دستور توقف فعالیتی که 
داده شده بود باعث ایجاد شوکی در این صنعت شد و امیدواریم 
با بازدیدهایی که صورت می گیرد این صنعت وضعیت بهتری پیدا 

کند. 

حاجی مطرح کرد:

شوک شدید 18000000000000تومانی 
با دستور توقف فعالیت صنایع هواپیماسازی

آموزش غیر مرتبط و توزیع نامناسب نیروی کار 
در تخصص ها، معضل نظام تولید
 در بخش های مختلف آن است

حاجی در جلسه کارگروه اشتغال:
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یکی از حلقه های مفقوده در 
نظام سالمت، ارائه خدمات 
توانبخشی خصوصا به 

جانبازان و ایثارگران است  

دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
میان وزارت بهداشت و بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه 
ساخت مراکز توانبخشی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار 
شد، اظهار داشت: در حوزه توانبخشی در حوزه سالمت، ناتوان 
هستیم و امیدوار بودم که هالل احمر به این حوزه وارد شود 
تا رضایتمندی مردم  از خود کارنامه درخشانی بجا بگذارد  و 
بیشتر شود و در کنار خدمات دیگر، این خدمت ارزشمند نیز 

کامل شود.
وی ضمن تقدیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل ورود 
به حوزه ارائه خدمات توانبخشی، خاطرنشان کرد: بنیاد شهید 
قبل از امضای تفاهم نامه هم عملیات ساخت مراکز توانبخشی 
را در استانهایی ماند تهران، فارس، همدان، خراسان رضوی 
و سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود و امیدوارم که در همه 
مراکز استانی و دانشگاهی شاهد افزایش همکاری و هم افزایی 
برای ارائه این خدمات باشیم. هاشمی با بیان اینکه اطمینان 
 دارم که برکت این خدمات به مردم می رسد، گفت: جانبازان و 
اولویت  در  خدمات  این  دریافت  برای  ایثارگران  خانواده های 
هستند اما تعداد زیادی از بیماران مانند بیماران سکته مغزی، 
نقص عضو و مشکالت مغزی در تصادفات و سوانح هم به این 
خدمات نیاز دارند. وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این مراسم، 
از خدمات توانبخشی به عنوان یکی از حلقه های اصلی خدمات 
درمانی یاد کرد و افزود: ایران در حوزه توانبخشی ضعیف است و 
با توجه به نیازهای موجود، تعداد مراکز توانبخشی بسیار محدود 
هستند و تاثیر اعمال جراحی های مغز و اندام برای مردم بدون 
وجود خدمات توانبخشی، بسیار کاهش می یابد و در بسیاری 
از موارد اگر توانبخشی در کشور قوی باشد، مردم به بسیاری 
از اعمال جراحی نیاز پیدا  نمی کنند. هاشمی ضمن تاکید بر 
اهمیت ارائه خدمات توانبخشی در کشور، گفت: متاسفانه این 
خدمت مغفول مانده و از بنیاد شهید که در حوزه توانبخشی به 
کمک نظام سالمت آمده است، تشکر می کنم چرا که در همه 
استانهای کشور در حال ساخت مراکز توانبخشی هستند و 500 
تخت بیمارستانی تا پایان امسال و 5 مرکز دیگر در سال آینده 
برای  تحویل می شود و طی دو سال حدود یک هزار تخت 
ارائه خدمات توانبخشی برای مردم و ایثارگران ایجاد می شود. 
از مراکز  وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت هم 
توانبخشی استفاده آموزشی و پژوهشی خواهد کرد و ترجیح 
می دهیم که اداره این مراکز توسط بنیاد شهید و موسسه ایثار 
صورت گیرد و ما عالوه بر صدور مجوز، به آنها کمک های 
تخصصی کنیم. هاشمی گفت: امیدوارم که سازمان هالل احمر 
هم که ذاتا باید به ارائه این خدمات بپردازد، به میدان وارد شود 
و بخشی از این بار را به دوش بکشد. وزیر بهداشت با اشاره 
به کمبود حداقل 30 هزار تخت توانبخشی در کشور، اظهار 
داشت: به نسبت تعداد باالی معلوالن، مصدومان و بیماریهای 
زیادی مانند سکته های مغزی، سوانح و تصادفات و حوادث 
محیط کار که منجر به معلولیت می شوند، به حداقل 30 هزار 
تخت توانبخشی نیاز داریم و در فاز نخست و اورژانسی، حدود 
دو هزار و 500 تخت ظرف مدت زمان سه سال آینده در قالب 
این تفاهم نامه در کشور ایجاد می شود. هاشمی تعداد تخت های 
توانبخشی کشور را حدود 100 تخت عنوان کرد و گفت: یک 
مراکز توانبخشی هم در هالل احمر با 50 تخت توانبخشی به 
مردم خدمات ارائه می دهد که به هیچ عنوان کافی نیست. وزیر 
بهداشت تاکید کرد: کمکهای تخصصی در حوزه توانبخشی 
در وزارت بهداشت توسط دانشگاه علوم بهزیستی و خدمات 
توانبخشی در قالب تربیت متخصص در رشته های مختلف و 
سایر دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود اما برای پوشش 
بیمه ای از این خدمات، بسته ای تعریف شده و به شورای عالی 
از  بیشتری  مالی  حمایت  با  مردم  تا  شده  داده  تحویل  بیمه 

خدمات توانبخشی بهره مند شوند.

امتیازهای ویژه مجلس 
برای جانبازان و ایثارگران  
اداری استان اردبیل گفت:  محمد فیضی در نشست شورای 
از  بهره مندی  منظور  به  شد  قرار  مجلس  مصوبه  اساس  بر 
بعضی امتیازهای ویژه ایثارگری، میزان حضور رزمندگان در 
جبهه ها از 24 ماه به 12 ماه و نیز درصد جانبازی جانبازان 
اینکه  بیان  با  وی  یابد.  کاهش  درصد   10 به  درصد   25 از 
صحن  در  نیز  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  در  مصوبه  این 
علنی مجلس رای نمایندگان را به دست آورده و به شورای 
 نگهبان رفته است، اظهار کرد: درصورت تایید شورای نگهبان 
خانواده های ایثارگران و جانبازان از امتیازهای در نظر گرفته 
شده برخوردار خواهند شد. دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در قسمت دیگری از سخنانش گفت : 
نمایندگان مجلس دهم در مدت کوتاهی که از آغاز فعالیتشان 
سپری می شود همچنین مصوبه ای را تصویب کرده اند که بر 
اساس آن مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون دالر وجه ناشی از 
دعاوی بین المللی مربوط به دوران قبل و پس از انقالب به 

عنوان بودجه دفاعی کشورمان اختصاص می یابد.

حمـاســه و ایـثـار

پیامبر اکرم)ص( بنا بر امر الهی، در سال دهم هجرت تصمیم به 
زیارت خانه خدا و بجا آوردن حج نمودند، در این سفر که به حجة 
الوداع معروف است پیش ازیکصد و بیست هزار نفر آن حضرت 

را همراهی می کردند.
از  اعالم شد همه حجاج  بالفاصله  مراسم حج،  پایان  از  پس 
مکه خارج شوند و در محل غدیرخم که قبل از محل جدا شدن 
کاروانها بود حضور پیدا کنند. سه روز پس ازپایان مراسم حج، 

سیل جمعیت به سوی غدیرخم حرکت نمود.
حضرت  متقیان  موالی  والیت  اعالم  به  که  غدیرخم  واقعه 
علی)ع( انجامید، پس از مبعث رسول گرامی اسالم)ص(، یکی 
از مهمترین و تأثیرگذارترین حوادث تاریخ صدر اسالم است که 
در بین عامه ی مسلمانان، واقعه ای مسلم، پذیرفته شده و قطعی 
تلقی می شود. بازسازی این رخداد بزرگ به منظور غدیرشناسی 

و تبیین جایگاه این واقعه ی عظیم دارای اهمیت است.
روز  میمه عصر  و  ناحیه شاهین شهر  مناسبت، سپاه  به همین 

بیش  با هنرنمایی  را  تاریخی  و  بزرگ  واقعه ی  این  عید غدیر 
از 170 نفر از بازیگران و هنروران در جوار شهدای گمنام این 

شاهین شهر برگزار کرد که با استقبال باشکوه مردم مواجه شد.
فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه در آیین بازسازی واقعه ی 
غدیر ضمن تبریک فرارسیدن عید بزرگ مسلمانان، واقعه غدیر 
بویژه  اسالم  دشمنان  گفت:  و  دانست  شیعیان  شناسنامه  را 
وارد  و  انحراف  ایجاد  برای  تالش  در  همواره  جهانی  استکبار 
جامعه  هوشیاری  که  غدیر هستند  واقعه ی  در  شبهاتی  کردن 

اسالمی، خصوصا شیعیان را می طلبد.
اینکه  بیان  با  صدری  مشیر  سیدعلی  پاسدار  دوم  سرهنگ 
ضرورت شناخت غدیر بر هیچ کس پوشیده نیست خاطرنشان 
کرد: از سال 1388سازمان بسیج مستعضفین برای رفع شبهات 

در بحث غدیر، برنامه ای را تدوین و ابالغ کرده که هرساله در 
ایران اسالمی و سه  167 موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمان 

کشور همسایه، واقعه ی غدیر باسازی و نمایش داده می شود.
وی غدیر را استمرار تشکیل حکومت اسالمی دانست و افزود: 
به  پیامبر  انتصاب جانشین  تنها  تاریخی غدیر  واقعه ی مهم و 
اذن خدا نیست بلکه استمرار رسالت پیامبر و تشکیل حکومت 

اسالمی است.
فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه با بیان این مطلب که 
برای  کرد:  خاطرنشان  شد  غافل  جامعه  در  هنر  تاثیر  از  نباید 
هرچه بهتر نشان دادن این واقعه ی مهم، همه هئیات مذهبی 
همانگونه که دهه محرم و لیالی قدر را گرامی می دارند، با دعوت 
را که تجلی و  تاریخی  این واقعه ی مهم  از گروههای هنری 
را هم هرچه  است  مرتبت)ص(  رسالت حضرت ختمی  بیانگر 

بهتر جلوه دهند.
اصحاب  بصیرت  را  غدیر  جلوه های  از  یکی  مشیرصدری 

پیامبر)ص( عنوان کرد و با تاکید بر لزوم بصیرت و آگاهی برای 
عبور از برهه های حساس و مهم گفت: انقالب اسالمی ایران 
در امتداد غدیر و درختی تنومند است که ریشه های آن در غدیر 

قرار دارد.
وی در پایان از همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای اسالمی 
شهر، و بسیجیان حاجی آباد، گز، گرگاب و شاهین شهر که در 
سپاه  غدیرخم،  واقعه  بازسازی  بهتر  هرچه  اجرای  و  برگزاری 
ناحیه شاهین شهر و میمه را همراهی کردند تشکر و قدردانی 
مدیحه  مولودی،  اجرای  با  که  مراسم  این  است  گفتنی  کرد. 
سرایی و نمایش بازسازی صحنه هایی از واقعه بزرگ غدیر خم 
برگزار شد، مورد استقبال جمعیت زیادی از گروهها و طیفهای 

مختلف شهروندان شاهین شهر قرار گرفت.

محفل  در  جلیلی  وحید  سخنرانی  بازنشر  می خوانید  آنچه 
بسیجیان مشهد مقدس پیرامون آسیب شناسی و ایضًا الزامات 
فرهنگی  نیروهای  نقش  و  اسالمی  انقالب  فرهنگی  جبهه 
انقالب در این زمینه می باشد که در سال1380 ایراد گردیده 

است.
»ما نیرو داریم، امکانات داریم، اما چه باید بکنیم؟« »چه باید 
کرد؟«، »راهکار اجرایی چیست؟«،  در برابر این سؤاالت یک 
را دارید، خب  امکانات  این  این است که بگوییم شما  راهکار 
حاال بیایید این کار را بکنید و هر کسی به فراخور حالش یک 
پیشنهادی ممکن است بدهد و انجام شود یا نشود، نتیجه بدهد 
پایگاه  تا  دو  یکی  به  منحصر  سؤال  این  می بینیم  و  ندهد  یا 

نمی شود و اپیدمی است.
یعنی شما چه در تهران باشید، چه در مشهد، چه در الیگودرز، 
همه  و  است  رایج  حزب اللهی ها  همه  بین  که  است  چیزی 
باشد  اشتباه  شاید  و  برداشته اند  چه کنم؟«  »چه کنم؟  کاسه ی 
که با یکی دو پیشنهاد بخواهید معضل را برطرف کنید. باید 
فکر کنیم چه شده است که نیرو هست، امکانات هست، زمینه 
برای کار کردن هست ولی همه کاسه ی »چه کنم؟ چه کنم؟« 
به دست گرفته اند. یعنی یک مقدار عمیق تر و ریشه ای تر باید 

به موضوع نگاه کنیم.
چه می شود که ما دهها هزار پایگاه و جلسه و تشکل و تجمع 
اینها داریم و  امثال  انقالب و والیت و حزب ا... و  منتسب به 
ساالنه صدها میلیارد تومان پول دارد به نام فرهنگ و مقابله 
با تهاجم فرهنگی توی این کشور خرج می شود، این  همه هم 
یعنی  این است که هست  اوضاع  وقت گذاشته می شود، ولی 
جماعتی که کم ًا و کیفًا از ما کمترند، می شوند علمدار فرهنگ 
و  انفعال  در موضع  ما همیشه  و  این کشور  در  هنر  و  علم  و 
به  باید  این یک سؤال جدی است که  قرار می گیریم.  ضعف 

آن توجه کنیم.
انقالب این اسالم علیه آن اسالم

شما تنها 36 هزار پایگاه بسیج دارید جدای از جلسات و مجامع 
مستقلی که وجود دارد؛ ما به این مسئله می خواهیم توجه کنیم. 
صورت بندی بحث را در دو قسمت ارائه می کنم، یک قسمت 
بحث محتوای حرکتهای فرهنگی است و دیگری بحث ابزارها 
جدای  و  دارند  ربط  هم  به  دو  این  که  است  کارها  شکل  و 
از هم نیستند. نوعًا سؤاالتی که می شود بچه های حزب اللهی 
امر برایشان مشتبه شده است. فکر می کنند که نمی دانند چه 
چیست؟  راهکارها  یا  بکنند  کار  باید  چطوری  یا  بکنند  باید 
درصورتی که وقتی دقیق می شوید می بینید که بیشتر از آنکه 
بیشتر مشکل هدف  راه کارها،  امکانات و  باشد و  ابزار  مشکل 
است، یعنی بچه حزب اللهی ها هدف را گم کرده اند، یا به قول 
امروزی ها راهبرد را گم کرده اند، استراتژی ندارند و نمی دانند 
به کجا می خواهند بروند، چه چیزی را می خواهند خراب کنند، 

چه چیزی را می خواهند بسازند؟
انقالب اسالمی« قبلش  وقتی که می گوییم »جبهه فرهنگی 
باید تکلیفمان را با چیزی به نام »انقالب اسالمی« مشخص 
را  نشناسیم هر کاری  را  انقالب اسالمی  ما  اگر  باشیم.  کرده 
که  نیست  معلوم  دهیم  انجام  انقالب  به  انتساب  با  که  هم 
بسیاری  بزرگ  آسیب  االن  و  باشد  انقالب  اهداف  جهت  در 
از حزب اللهی ها این است که نمی دانند انقالب اسالمی یعنی 

چه؟! 
همه یک مفهوم خیلی بسیطی از انقالب اسالمی در ذهنشان 
در  ما  می گویند  می دهند،  انجام  که  را هم  کاری  هر  و  است 
نگاه  که  بعد  و  می کنیم  کار  داریم  اسالمی  انقالب  خدمت 
می کنی می بینی که کلی حرکت دارد انجام می شود در تضاد با 
انقالب اسالمی در همین پایگاهها توسط ما ریش دارهای چفیه 

به گردن! آن هم با نیتهای خوب!
انقالب اسالمی به تعبیر امام)ره( حرکتی بود بر علیه یک نوع 
اسالم! این تعبیر صریح خود امام)ره( است که می گوید در انقالب 
مردم ما بر علیه یک نوع اسالم قیام کردند. در نامه به سیدحمید 
روحانی)رئیس وقت مرکز اسناد انقالب اسالمی در دیماه 67( 
می فرمایند: »شما باید نشان دهید که مردم ما در انقالب علیه 
ظلم و تحجر قیام کردند«. این عین تعبیر امام)ره( است. انقالب 
بر علیه تحجر بود، منظورشان هم تحجر دینی است که در ادامه 
همین پیام خود امام)ره( می گوید. من چنین تعبیر و تفسیری از 
این  از  را  یعنی هیچ کس دیگری  ندیدم،  را، هیچ کجا  انقالب 
آقایان نظریه پرداز انقالب ندیدم که بیایند و یک چنین تعبیری 
و  قیام کردند  ارائه کنند. »بر علیه ظلم و تحجر  انقالب  از  را 
فکر اسالم ناب را جایگزین اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، 

اسالم التقاطی و در یک کلمه اسالم آمریکایی کردند«.
ما با اسالم آمریکایی درگیر شدیم که با آمریکا درگیر شدیم، 
ما با اسالم سلطنتی در افتادیم که با سلطنت در افتادیم. این 
یک نکته اساسی است که اگر ما امروز هم بخواهیم برای این 
انقالب کار بکنیم باید توجه داشته باشیم وقتی می گوییم انقالب 
اسالمی، یک اسالم خاص مورد نظر است. هر چیزی که اسم 

اسالم داشت اسالم انقالبی نیست.
 ادامه دارد ...

درآمدی بر آسیب شناسی نیروهای فرهنگی انقالب:

الزامات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

این واقعه دو ماه پس از آن رخ داد که آیت اهلل دکتر سیدمحمد 
حسینی  بهشتی و بیش از 70 تن از چهره های سیاسی و اجرایی 
این حزب ترور  انفجار دفتر  عضو حزب جمهوری اسالمی در 

شده و به شهادت رسیده بودند. 
پس  او  داشت.  سن  سال   48 شهادت  هنگام  رجایی  شهید 
را  پرورش  و  آموزش  وزارت  سمت  ابتدا  انقالب  پیروزی  از 
مردم  نمایندگی  به   1359 سال  در  سپس  و  داشت  عهده  بر 
تهران وارد مجلس شورای اسالمی شد. در 20 مرداد 1359 به 
نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری 
در انتخابات دوم مرداد 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رأی 
مردم به عنوان دومین رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب 
شد. باهنر نیز هنگام شهادت 48 ساله بود. او پس از پیروزی 
انقالب،  شورای  در  عضویت  جمله  از  مسئولیت هایی  انقالب 
مردم  نمایندگی  خبرگان،  مجلس  در  کرمان  مردم  نمایندگی 
تهران در مجلس شورای اسالمی، وزارت آموزش و پرورش)در 
کابینه شهید رجایی( و دبیرکلی حزب جمهوری اسالمی)پس 
انتخاب  از  از شهادت دکتر بهشتی( را برعهده داشت. او پس 
نخست وزیری  به  وی  سوی  از  جمهوری،  ریاست   به  رجایی 

جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد.
روزنامه ها فردای آن روز در گزارشی با عنوان »گزارش لحظه 
حادثه  نوشتند:  نخست وزیری«  در  بمب  انفجار  از  لحظه  به 
انفجار در ساعت 3 بعدازظهر دیروز روی داد و در این ساعت، 
محمدجواد  دکتر  و  جمهوری  رییس  رجایی  محمدعلی  آقایان 
باهنر نخست وزیر و چند تن از مقامات نظامی و امنیتی کشور 
در یک جلسه فوق العاده شرکت داشتند. در پی انفجار بمب که 

بود،  شده  جاسازی  دستی  کیف  یک  داخل  در  می شود  گفته 
قسمت هایی از طبقه اول و طبقه دوم ساختمان نخست وزیری 
در مجاورت خیابان پاستور دچار حریق شد و آتش و دود فضای 

رجایی  محمدعلی  حادثه  این  در  فراگرفت.  را  انفجار  محل 
رییس جمهور و دکتر محمدجواد باهنر نخست وزیر و چند تن 
از مقامات مملکتی که در جلسه مذکور حضور داشتند به درجه 

رفیع شهادت نایل شدند و مجروحان حادثه با کمک ماموران و 
پرسنل نهادهای انقالبی به بیمارستان ها انتقال یافتند و تحت 

مراقبت های درمانی و پزشکی قرار گرفتند.
 به گزارش خبرنگارانی که در اولین لحظات پس از وقوع انفجار 
در محل نخست وزیری حاضر شدند، با تالش گسترده ماموران 
آتش نشانی، شهربانی، کمیته ها، سپاه و گروهی از مردم آتش 
خاموش شد و تعدادی از افراد که در زیر آوار مانده بودند از زیر 
آوار خارج شده و به بیمارستان انتقال یافتند. جنازه چند شهید 
نیز از زیر آوار خارج گردید که به علت شدت سوختگی قابل 

شناسایی نبود. 
ماموران  حریق،  اطفاء  از  پس  لحظاتی  گزارش ها  اساس  بر 
پاک  پیکر  و  گرفتند  عهده  بر  را  نظم  کنترل  حاضر  انتظامی 
هلی کوپترهای  و  آمبوالنس  با  نخست وزیری  محل  از  شهدا 

نظامی خارج شد.
 23 و  شهید   8 شب،   12 ساعت  تا  شهدا  و  مجروحین  تعداد 

مجروح گزارش شده بود. 
مملکتی  مسئول  مقامات  از  چند  تنی  مجروحین  تعداد  این  از 
بودند که عبارتند از آقایان سرهنگ وحید دستگردی سرپرست 
نامجو  ایران، سرهنگ سیدموسی  اسالمی  شهربانی جمهوری 
تیمسار  دفاع،  عالی  شورای  در  امام  نماینده  و  دفاع  وزیر 
شرف خواه جانشین فرمانده ی نیروی زمینی، سرهنگ وصالی، 
اسالمی  جمهوری  ژاندارمری  ستاد  رییس  آخیانی  سرهنگ 
ایران، سرهنگ کتیبه ای نماینده ستاد مشترک ارتش و عده ای 
از کارکنان نخست وزیری و چند عابر که در لحظه انفجار بمب 

از مقابل ساختمان عبور می کردند.

هفته دولت و سالروز شهادت  
شهیدان رجایی و باهنر

درخت تنومند انقالب اسالمی 
ریشه در واقعه بزرگ غدیر خم دارد

در مراسم بازسازی واقعه غدیر مطرح شد:

جمهوري  علیه  عراق  بعث  رژیم  سوي  از  تحمیلي  جنگ  شروع  سالروز  شهریور   31
اسالمي ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاري شده است. دوران هشت 
و  اسالمي  مقدس  نظام  اعتالي  و  حفظ  در  ایران  سلحشور  امت  مشروع  دفاع  سال 
و  از حساس ترین  یکي  مثابه  به  بوم،  و  مرز  این  و شرف  عّزت  مرزهاي  از  حراست 
بارزترین برهه هاي حیات راستین این ملت، همچون نگیني تابناک، تا همیشه زمان، بر 

تاَرِک تاریخ حماسه و ایثار و پایداري آزادگان جهان مي درخشد. 
تاریخ  در  اسالم،  دشمنان  جانبه  همه  تجاوز  برابر  در  ایران  اسالمي  امت  دفاع 
افتخارآفریني مبارزات حق طلبانه یک ملت سترگ، فروزان خواهد بود. پایداري ایران 
انقالب  بود، در سایه هدایت هاي رهبر  ایمان  از روح وحدت و  برخاسته  اسالمي که 
امام خمیني)ره( شکل گرفت و باعث احیاي یک مکتب سازنده و  اسالمي، حضرت 
نهضت هاي آرمانگرا و ایدئولوژي جهانگیر شد. دفاع مقدس ما در زمینه هاي مختلف 
سیاسي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و... توانست معادالت جهاني معمول را بر هم َزنَد 
و تحلیل هاي مادي دنیاپرستان را نقش بر آب سازد. این حادثه عظیم، بي شک در یاد 

ملت بزرگ ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازي و حماسه آفریني را در نسل هاي بعد 
بر جاي خواهد گذاشت. جنگ تحمیلي عراق علیه ایران 2887 روز به طول انجامید که 
طي آن هزار روز نبرد فعال صورت گرفت که 793 روز حمله از سوي رزمندگان اسالم 

بود و 207 روز از سوي ارتش متجاوز بعثي. 
در طول جنگ شمار 381 هزار و 680 نفر از نیروهاي دشمن کشته و یا زخمي شدند و 
72 هزار نفر به اسارت نیروهاي اسالم درآمدند. در این هشت سال 371 فروند هواپیما 

و 82 فروند بالگرد دشمن منهدم شد.
1700 دستگاه تانک و نفربر، 480 قبضه توپ و سه هزار و 363 دستگاه خودرو نظامي 
به غنیمت ایران درآمد و پنج هزار و 758 دستگاه تانک و نفربر، 532 قبضه توپ و 
پنج هزار و 152 دستگاه خودرو نظامي دشمن منهدم گردید. مقاومت رزمندگان اسالم 
سبب شد تا ذخایر ارزي عراق که در ابتداي جنگ، حدود سي میلیارد دالر بود، پس از 
شکست در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر به صفر برسد و پس از پایان جنگ، 

این کشور بیش از هفتاد میلیارد دالر بدهي داشته باشد.

کربالی جبهه ها یادش بخیر...



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مسئوالن 
باید پاسخ دهند چرا بنزین های وارداتی مشکل آلودگی هوا را حل 
نکرده است؟ گفت: حضور سیاسی رئیس سازمان محیط زیست 
خیلی پررنگ تر از حضور محیط زیستی او و از علل حل نشدن 
حسینی  نقوی  سیدحسین  است.  ما  محیطی  زیست  مشکالت 
منظور  به  مدارس  زمستانه  یا  پاییزه  تعطیلی  طرح  به  اشاره  با 
جلوگیری از تشدید آلودگی هوا گفت: آلودگی شهر تهران یک 
تمام  است،  مهم  همه شهروندان  برای  و  است  حیاتی  موضوع 
شهروندان تهرانی عالقه مند هستند که دولت اقداماتی را برای 
ادامه داد: ما  انجام دهد. وی  آلودگی هوای تهران  حل مشکل 
باید از تجربیات دنیا استفاده کنیم ما کالنشهرهای بزرگی در دنیا 
داریم که در آن شهرها ماشین هایی که در خیابان های آنجا تردد 
می کنند چند برابر خودروهایی است که در تهران تردد می کنند و 
حتی کارخانه های صنعتی نیز در دل همان شهرهاست اما آلودگی 
هوای آن شهرها یک پنجم آلودگی شهر تهران هم نیست بنابراین 
راهکار این نیست که زندگی مردم را تعطیل کنیم و مدارس را 
تعطیل کنیم تا بخواهیم از میزان آلودگی هوا کم کنیم اینها راه حل 
نیست. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: اگر اینگونه 
مدارس  که  می دهند  پیشنهاد  احتمااًل  ابتکار  خانم  برویم  پیش 
برای همیشه تعطیل شوند تا آلودگی هوای تهران کم شود این 
راهکار نیست. مگر شهرهای کالن دنیا چه کار کرده اند؟ ما باید 
جلوی تولید آلودگی را بگیریم کسانی که روزی مطرح می کردند 

بنزین داخلی آلوده است و تأکید بر روی واردات داشتند و اعضای 
خانواده شان واردکننده بنزین بودند. هم اکنون باید پاسخ دهند که 
چرا بنزین فعلی باز هم آلودگی دارد این نوع راه حل ها که راه  حل 
محسوب نمی شود بهتر است به جای تعطیل کردن زندگی مردم 
راه حل های جلوگیری از تولید آلودگی را دنبال کنیم. نقوی حسینی 
ادامه داد: البته حضور سیاسی رئیس محیط زیست خیلی پررنگ تر 
از حضور محیط زیستی او است به گونه ای که فعالیت ها، حضور و 
تالش رئیس محیط زیست در عرصه های سیاسی خیلی بیشتر از 
حضور و فعالیت در عرصه های محیط زیستی است و شاید یکی از 
علل اینکه مشکالت زیست محیطی ما حل نمی شود همین باشد، 
بهتر است محیط زیست همین مشکل را حل کند تا قدمی در راه 

پاکیزه کردن محیط زیست برداشته شود.

رکن آبادی  شهید  یادواره  نخستین  در  امیرعبداللهیان  حسین 
فاجعه ای  منا  فاجعه  کرد:  خاطرنشان  مقاومت  سفیر  عنوان  با 
می شود  سعودی  ناپخته  و  جوان  دولتمردان  متوجه  که  است 
و خسارتهای عظیمی به جهان اسالم و همچنین سرمایه های 

انسانی جمهوری اسالمی ایران وارد آورد. 
مسئولیت  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  بین الملل  مشاور 

سعودی  عربستان  متوجه  را  منا  فاجعه ی 
بی لیاقتی  و  بی تدبیری  افزود:  و  دانست 
در  سعودی  عربستان  دست اندرکاران 
به  منجر  تحلیل  و  حالت  خوشبینانه ترین 
اینکه  ضمن  شد؛  فاجعه ای  چنین  بروز 
شده  طراحی  اهداف  بخشی  نمی توان 
آل  خاندان  درون  رقابت های  با  مرتبط 
اینها  تمامی  و  گرفت  نادیده  هم  را  سعود 

دالیلی برای چرایی این رخداد است. 
امیر عبداللهیان خاطرنشان کرد: به لحاظ 
یمن  به  سعودی  عربستان  تجاوز  ظاهری 
امنیت  عوامل  مسئوالن  بودن  مشغول  و 
حج در تجاوز آشکار به یک کشور مسلمان 
یکی دیگر از دالیل بروز این فاجعه است. 

وی به نقش رهبر معظم انقالب و تالشهای نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت برای بازپس گیری پیکر شهدای فاجعه منا 
اشاره کرد و گفت: اگر هشدار به موقع رهبر معظم انقالب و 
تالش های آیت اهلل قاضی عسکر وجود نداشت شاید امروز حتی 

یک پیکر شهید فاجعه منا به ایران بازنمی گشت. 
کرد:  تصریح  اسالمی  رئیس مجلس شورای  بین الملل  مشاور 
در  و  نپذیرفته اند  را  مسئولیتی  تاکنون  که  سعودی ها  برای 
تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه ی منا همراهی نکرده اند بسیار 
مهم بود که اسنادی از این فاجعه ی تلخ به درون کشورهای 

اسالمی به عنوان سند بازنگردد.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: برای عربستان سعودی بسیار دشوار 
بود که واقعیت تلخ فاجعه منا به شکل مستند انتقال پیدا کند و 
در این میان تنها کشوری که موفق شد پیکرهای جان باختگان 

خویش را بازگرداند جمهوری اسالمی ایران بود. 
وی به تالشهای انجام گرفته برای احقاق حق شهدای فاجعه 
منا اشاره کرد و گفت: در کنار همه تالشهای وزارت امور خارجه 

و سازمان حج و زیارت خانواده های شهدای منا نیز باید تحرکی 
جدی را آغاز کنند. 

کرد:  تصریح  اسالمی  رئیس مجلس شورای  بین الملل  مشاور 
سازماندهی  و  تحرک  یک  با  باید  منا  شهدای  خانواده های 
منطقه ای  و  داخلی  موجود  ظرفیتهای  از  استفاده  با  مناسب 
اعمال فشاری را به آل سعود انجام دهند و تالشهای جدیدی 

را برای احقاق حق شهدای فاجعه ی منا دنبال کنند. 
امیرعبداللهیان یاد و خاطره شهید رکن آبادی را گرامیداشت و 
وی را فردی اخالق مدار، انقالبی، والیت پذیر، متعهد، دانشمند 

و با ایمان توصیف کرد. 

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طرح »اصالح برخی از 
قوانین مربوط به تابعیت« که با امضای 23 نفر از نمایندگان 
تهیه شده بود، در دستور کار قرار گرفت که یک فوریت آن به 

تصویب رسید.
تابعیت  فاقد  افراد  از  باالیی  تعداد  به وجود  اشاره  با  این طرح 
حاصل از ازدواج شرعی ثبت نشده مردان خارجی با زنان ایرانی 
به  و  شده  تهیه  ازدواجها  این  از  حاصل  فرزندان  مشکالت  و 
تعیین تکلیف افراد فاقد تابعیت یا دارای تابعیت مشکوک و نیز 
اعطای تابعیت ایران به افرادی که در راستای اعتالی کشور یا 
نظام جمهوری اسالمی خدمات خاصی را ارائه کرده اند منجر 

می شود.
تابعیت،  اعطای  روند  به  بخشیدن  سامان  طراحان،  گفته  به 
زوجین  روابط  بر  حاکم  قانون  تشخیص  به  بخشیدن  سهولت 

در  ایرانی  زنان  از  راهکارهایی جهت حمایت  پیش بینی  نیز  و 
ارائه راهکاریی جهت حل مشکالت  با مردان خارجی،  ازدواج 
تابعیت زنان و فرزندان ناشی از ازدواج شرعی غیررسمی زنان 
ایرانی با مردان خارجی، تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه ای 
که به تابعیت ایران پذیرفته می شوند و تنقیح قوانین مربوط به 
تابعیت در قانون مدنی رفع ابهامات و تعارضات موجود از جمله 

اهداف مدنظر در این طرح است.
و  نمایده مردم گیالنغرب  فرهاد تجری  بررسی های طرح،  در 
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که به عنوان مخالف سخن 
آن  مشکالت  و  طرح  این  مالی  بار  به  اشاره  می گفت، ضمن 
برای دولت، اظهار داشت: این طرح و مساله تابعیت مالحظات 
امنیتی و سیاسی دارد و نباید با این فوریت به آن رسیدگی شود.

وی افزود: حداقل کار این است که دولت در این رابطه الیحه 
بدهد یا اگر الیحه نمی دهد، این طرح به صورت عادی و نه 

فوریتی بررسی شود.
تجری تاکید کرد: این طرح بنیانهای امنیتی کشور را خدشه پذیر 

می کند.
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار نیز 
در موافقیت با یک فوریت این طرح گفت: در حال حاضر یک 
میلیون نفر از جمعیت کشور با مساله تابعیت و تعیین تکلیف 
دین  و هم  فرهنگ  افراد هم  این  و  درگیر هستند  آن  نشدن 

ما هستند و ضروری است که مساله تابعیت آنها شفاف شود.
مخالف  رای   36 موافق،  رای   120 با  نمایندگان  نهایت  در 
با  در صحن  حاضر  نماینده   221 مجموع  از  ممتنع  رای   8 و 
این طرح موافقت کردند، کلیات و جزییات طرح  یک فوریت 
»اصالح برخی از قوانین مربوط به تابعیت« پس از بررسی در 

کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی ارجاع می شود.

با  وزیر جهاد کشاورزي  پنج شنبه 95/6/18، مهندس حجتي 
استقبال نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شوراي اسالمي، و تنی چند از مسئوالن 

استانی و شهرستانی در منطقه حضور یافت. 
وزیر جهاد کشاورزی که به دعوت حسینعلی حاجی به منطقه 
سفر کرده بود، جهت بازدید از گلخانه تولید خربزه درختي به 
از شیوه  را برای اطالع  شهر گرگاب عزیمت نمود و ساعتی 
گرفته  صورت  تالشهای  و  تحقیقات  و  محصول  این  تولید 
به  مذکور  گلخانه  است  گفتنی  داد.  اختصاص  زمینه  این  در 
همت حسین شاه نظری کشاورز نمونه و خالق شهر گرگاب 
تولید محصول سالم  به شیوه  به مساحت 5000 متر مربع و 
ایجاد شده است. وزیر جهاد کشاورزي در حاشیه بازدید از این 
گلخانه قول مساعد داد تا شیوه ی کاشت خربزه در گلخانه، که 
نام  انجام شده، به  با حداقل مصرف آب و حداکثر بهره وری 

ایشان ثبت گردد. 

در پایان وزیر جهاد کشاورزی وعده داد: »تا پایان سال 250 
نوین  به سیستم هاي  کشور  کشاورزي  اراضي  از  هکتار  هزار 
برای  از کشاورزان  آبیاري مجهز خواهد شد«؛ وی همچنین 
قول  و  کرد  عذرخواهی  خسارتشان  موقع  به  نشدن  پرداخت 
کشاورزان  به  دولت  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار  »سه  داد: 

پرداخت شود«.

سند  یک  عنوان  به  توسعه  ششم  برنامه  پیشنهادی  الیحه 
یک  در  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  مسیر  باالدستی 
به نظر  متاسفانه  اما  را عمال مشخص خواهد کرد.  آتی  دهه 
می رسد دولت در خصوص مدیریت شهری آنچنان که باید و 
شاید نتوانسته است به رویکرد جامع و دقیقی دست پیدا کند. 
یکی از مهمترین ایراداتی که به الیحه پیشنهادی برنامه ششم 
که  شهرداری هاست  بودجه  کردن  دولتی  مساله  می گردد  باز 

انتقادات متعدد کارشناسان را در بر داشته است.
بر اساس بند 2 از ماده 4 الیحه برنامه ششم توسعه عوارض 
موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط 
به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری 
کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
به نسبت شاخص ها و ضوابطی که به موجب آیین نامه ای که 

با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، بین 

شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. 
شهرستان  فرمانداری  حساب  به  دهیاری،  روستاها،  سهم 
مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان 

روستاها شود.
زمینه  این  در  شهری  مسائل  کارشناس  قادری  جعفر  دکتر 
نه  گفت: تجربه نشان داده است که هرجا دولت ورود کرده 
از  بخشی  بلکه  است  نشده  اضافه  منابع شهرداری ها  به  تنها 
آن نیز کاسته شده! وی با بیان اینکه دست در جیب مدیریت 

شهرها بردن از سوی دولت، غیر قابل قبول است، ادامه داد: 
نمایندگان مجلس باید به جد در این خصوص هوشیار باشند 
چرا که اگر این منابع در اختیار وزارت کشور قرار گیرد عمال 
بسته  شهرشان  توسعه  به  کمک  برای  نیز  آنها  بال  و  دست 

خواهد شد. 
را در کارنامه خود  قادری که سابقه تصدی شهرداری شیراز 
توزیع  نحوه  به  دولت  ایرادات  معتقدم  البته  داد:  ادامه  دارد، 
درآمدهای مالیاتی نیز وارد است اما در خصوص نحوه توزیع 
آن باید ساز و کار دیگری اندیشید و اینکه درآمدها در تهران 

متمرکز شوند چاره کار نیست.
نماینده سابق مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: پیش از این 
یک پیشنهاد مطرح شده بود که در نحوه توزیع این درآمدها 
می توان الگویی ایجاد کرد که تا 50 درصد از درآمد به خود 
بقی  ما  و  یابد  اختصاص  صنعتی  مراکز  استقرار  محل  شهر 
نیز به شهرهای همجوار اختصاص پیدا کند که می تواند ایده 

خوبی برای حل این مشکل باشد.
در همین راستا محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراهای 
مجلس شورای اسالمی نیز چندی پیش در گفتگویی با اشاره 
به بند الف ماده 4 الیحه برنامه ششم توسعه گفت: این بند از 
ماده واحده با رأی اکثریت اعضا در کمیسیون شوراها حذف 

شده است.
وی افزود: در الیحه پیشنهادی دولت بخشی از عوارض که 
و  فرستاده  دولت  خزانه  به  باشد  شهرداری ها  اختیار  در  باید 
برداشت آن را منوط به موافقت شورای برنامه ریزی در استانها 
می کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس در کمیسیون حذف 
شد. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در خوشبینانه ترین حالت دولت با هدف افزایش انضباط 
مالی این ماده واحده را در الیحه برنامه ششم دولت گنجانده 
است اما در مجموع مجلس با قوانینی که نهادهای غیردولتی 

را تحت حاکمیت دوباره دولت قرار می دهد مخالف است.
یا  این بند در کمیسیون تلفیق و  البته هنوز امکان پیشنهاد   

صحن علنی مجلس وجود دارد. 
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حماسه سازان؛ پنجشنبه 25 شهریور 1395، وزیر راه و 
شهرسازی به مناسبت آغاز عملیا ت اجرایی پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان ـ تهران وارد اصفهان شد و مورد 
مردم شریف  نماینده  از جمله  مقامات محلی  استقبال 
شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 

شورای اسالمی قرار گرفت.
حسینـعلی حاجـی در این مراسـم با تقدیر از زحمات 
عملیات  آغاز  با  ارتباط  در  مسئولین  و  دست اندرکاران 
اجرایی این پروژه مهم و ملی، مالحظات منطقه ای مورد 
انتظار مردم را یادآور شد و خواستار توجه وزارت راه و 

شهرسازی به مطالبات مذکور گردید.
وی با تاکید بر لزوم توجه به معماری ایرانی ـ اسالمی 
در اجرای پروژه و همچنین اشاره به عبور این خط از 

شهرهای دولت آباد، خورزوق، دستگرد و سین، اظهار داشت: بیش 
پروژه در  اجرایی  پیگیر اصالح روند  بنده  از سه سال است که 
ارتباط با عبور آن از شهرهای مسیر بوده ام و در حال حاضر هم 
تقاضا دارم با توجه به تبعات منفی اجتماعی عبور این پروژه از این 
شهرها و ایجاد حائل در بخش هایی از آنها و به دنبال آن بروز 
مشکالتی نظیر حاشیه نشینی، نسبت به جلوگیری از وقوع چنین 

مسائلی تمهیدات الزم اندیشیده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس موضوع حائز 
اهمیت دیگر را طرح ارائه شده درخصوص ایجاد مجموعه خدماتی 
در ایستگاه انتهایی مسیر قطار سریع السیر اصفهان ـ تهران در 
اصفهان عنوان کرد و گفت: با توجه به منافع اقتصادی و اجتماعی 
این طرح از جمله ایجاد فرصت های شغلی مناسب، حمایت وزارت 

راه و شهرسازی در به ثمر نشستن آن نقش کلیدی دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

با حضور وزیر راه و شهرسازی در منطقه آغاز شد:

مشکل محیط زیست، فعالیت سیاسی
 رئیس سازمان محیط زیست است

عملیات اجرایی پروژه
 قطار سریع السیر اصفهان – تهران

موافقت مجلس با یک فوریت طرح 
»اصالح برخی از قوانین مربوط به تابعیت«

تحرک جدیدی برای احقاق حقوق 
شهدای منا صورت گیرد

حضور وزیر جهاد کشاورزی 
در شهرستان شاهین شهر و میمه

شهرداری ها را دولتی نکنید! 

با رای موافق نمایندگان صورت گرفت:

امیرعبداللهیان :

به دعوت آقای حاجی انجام شد:

 شهرداران کالنشهرهای کشور:

کننده ی  منعکس  آزاد  تریبون   ستون  بعد،  به  شماره  این  از 
نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مطالبات، تقدیر، تشکر و... شما 

خواننده ی محترم خواهد بود. 
جهت درج مطالب خود از راههای زیر می توانید با ما در تماس 

باشید:
پیامک: 09032352620  

telegram.me/hamasesazannews  :تلگرام
 hamasesazan.news@chmail.ir  :ایمیل

 )257----0990( از گرگاب:
سالم؛ چند سالی است که محل جدید صنعتی گرگاب)خیابان 
امیرکبیر( تغییر کاربری داده شده و کسبه مشغول به کار و 
آب  چندین سال  این  در  متأسفانه  ولی  معاش هستند،  امرار 
لوله کشی هنوز وصل نشده و اداره آب و فاضالب هم جهت 
رفع این مشکل اقدامی نمی کند. لطفا پیگیری نمایید. با تشکر

)558---0913( از جهادآباد:
سالم؛ عمده مشکل روستای جهادآباد تداخل زمینهای مورد 
و  بنیاد مسکن  و  روستا  به  مربوط  زمینهای  و  ارتش  ادعای 
تصرف قنات روستا می باشد؛ بنیاد مسکن تعداد 50 پالک به 
مردم واگذار نموده اما زمینهای مورد نظر توسط ارتش تصرف 
شده در صورتیکه به زمینهای فوق هم از طریق دهیاری پروانه 
ساخت داده شده و زمینهای مربوط به روستا وقنات روستا که 
به وسیله سیم خاردار توسط ارتش تصرف شده است البته تا 
کنون چندین جلسه در این خصوص با ارتش و بنیاد مسکن 
و منابع طبیعی گرفته شده که هنوز نتیجه مطلوبی به دست 

نیامده است.

)406----0913( از شاهین شهر:
و  قانونگزاری  دوتاست:  نماینده  نظر حقیر وظایف  به  سالم؛ 

نظارت.
در حوزه قانونگزاری چقدر جریان نخبگان شهرستان شناسایی 
برای  و  این صورت که مساله یابی کنند  به  فعال شده اند؟  و 

مسایل طرح تدوین کنند؟ 
در حوزه نظارت هم تشکیالتی عمل نشده! ساختارمند و نظام 

یافته!
به دلیل شخصیت و پرکاری  آقای حاجی  به نظرم موفقیت 

ایشان است که مثبت است، اما کافی نیست!

)009----0913( از شاهین شهر:
رفته بودی که حرامی نبرد ره به حرم 

 آخر عباس شدی در پی زینب، پدرم...
سالم از مسئولین محترم شاهین شهر تقاضا داریم در جهت 
حفظ یاد شهدای بزرگوار مدافع حریم والیت و امامت و احیای 
از میادین یا معابر اصلی شهر  ایثار و شهادت یکی  فرهنگ 

شاهین شهر را بنام »شهدای مدافع حرم« نامگذاری کنند.

)759----0913( از دولت آباد:
با توجه به اینکه سالها از درخواست بازگشایی جاده قدیم دولت آباد 
)اتصال بلوار بعثت به خیابان فروردین( و تأیید آن توسط شهرداری 
 اصفهان و حتی گشایش سرفصل در بودجه ی این شهرداری 
می گذرد متأسفانه تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت 
نگرفته است. همچنین جهت کاهش تصادفات و روان شدن 
 ترافیک طی مکاتباتی نیاز به احداث تقاطع غیرهمسطح در 
سه راه عاشق اصفهانی به آگاهی مسئوالن استانی و شهرداری 
دراین  عملی  اقدام  و  پاسخ  درانتظار  هنوز  و  رسیده  اصفهان 

زمینه هستیم.

)572----0913( از حبیب آباد:
در شهر حبیب آباد سه مشکل عمده وجود دارد:

1- فقدان شبکه فاضالب شهر که یک معضل چندین ساله 
گردیده و مشکالت و هزینه های زیادی برای دفع فاضالب به 

خانوارها تحمیل می گردد.
2- فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی و کم بودن تعداد اتوبوس.

و  می باشد  فرسوده  باهنر  شهید  کانون  چمن  زمین   -3
دانش آموزان شهر، زمین مناسبی برای ورزش کردن ندارند.

)954---- 0913( از شاهین شهر:
چمن  زمین  که  می گذرد  مدیدی  مدت  اینکه  به  توجه  با 
ورزشگاه ملت اوضاع مناسبی ندارد و علیرغم وعده ی مسئولین 
مربوطه و تخصیص بودجه بسیار زیاد جهت بازسازی این زمین 
چمن، همچنان کیفیت قابل قبولی ندارد ورزشکاران شهر ما 
کماکان بالتکلیف و سردرگم مانده اند و منتظر تکمیل بازسازی 

زمین چمن و یا حداقل شنیدن پاسخی قانع کننده هستند.

)802----0935( از موته:
موته  منطقه  در  کشاورزی  شریف  شغل  به  سالهاست  بنده 
مشغولم؛ متأسفانه یورش دسته های آهو بطور دائمی به مزارع 
و زمین های زراعی منطقه امان کشاورزان را بریده و خسارات 

فراوانی را به کشاورزان وارد کرده است. 
از یک طرف توان مقابله و تار و مار آهوها را نداریم و از طرف 
دیگر اداره محیط زیست اجازه فنس کشی در اطراف اراضی 
جبران  و  خسارت  پرداخت  نمی دهد؛  را  خودمان  کشاورزی 
مافات هم که دیگر بماند!!! واقعا چه کسی باید این مشکل را 
حل نماید و خسارات فراوانی که از این بابت به کشاورزان وارد 

می شود را جبران کند؟؟!! 
از مسئوالن جهاد کشاورزی، محیط زیست، نماینده مجلس و 
فرماندار شهرستان تقاضای رسیدگی و حل این مشکل را در 

اسرع وقت داریم.

تریبون آزاد



نام پدر: جعفرقلی
تولد: خرداد 1346، آبادان

شهادت: 1 فروردین 1361، شاهین شهر
نحوه شهادت: ترور به دست منافقین

شهدای  قطعه ی  اصفهان،  شهدای  گلستان  دفن:  محل 
عملیات فتح المبین

گفتگو با مینا َکمایی )خواهر شهیده(
خانم کمایی ابتدا نفرات خانواده را قدری برای ما معرفی کنید و 
بفرمایید خواهر شهیدتان چند سال با شما تفاوت سنی داشت.

ما هفت بچه بودیم که خواهر شهیدم زینب 4 سال از من 
کوچکتر بود که در سال 1361 یعنی زمانی که 14 ساله بود 

توسط منافقین در شهر شاهین شهر به شهادت رسید.
سنین  در  زینب  منش  و  اخالق  و  روحیات  به  راجع  قدری 

نوجوانی برای ما بگویید.
زینب به طور کلی یک دختر باگذشت بود که همیشه سعی 
می کرد در جمع خانواده صلح و صفا برقرار کند و هیچ وقت 
که  یکبار  هست  یادم  نشود.  کسی  خاطر  رنجش  موجب 
بیمار شده بود مادر برایش یک عروسک خرید و او با همان 
حالش خیلی راحت عروسک را به همه ما خواهرانش می داد. 
نمی گفت این مال خودمه و به کسی نمی دهم. شیطنتهای 
کودکانه  داشت اما خیلی در کارهای خانه دلسوز بود. بیشتر از 
ما به مادر کمک می کرد و دلش می خواست هر وقت بزرگ 
شد برای مادر همه چیز را مهیا کند تا مادر احساس کمبودی 

نداشته باشد. 
مادر  برای  خدمتکار  یک  شدم  بزرگ  وقت  هر  می گفت 
می گیرم که کارهای او را انجام دهد. یک تخت خیلی نرم 
و راحت برایش تهیه می کنم که راحت تر بخوابد. در دوران 

نوجوانی هم همین گونه بود. 
آیا شیوه تعامل و تربیت پدر و مادرتان نسبت به زینب با بقیه 

شما متفاوت بود؟
به نظر من نوع تربیت یک شکل بوده. خود زینب متفاوت بود. 
فکر می کنم فطرت پاک و روحیات اخالقی خاص خودش 
باعث تفاوتهایش با ما شده بود. زینب این تفاوت ها را به خوبی 
نشان می داد. مثاًل یادم است در زمان شاه زینب از نه سالگی 
شروع کرد به حجاب زدن. به نماز و روزه اش خیلی مقید بود.

گرفتن  روزه  با  خانواده  همین  برای  بود  ضعیف  جثه اش 
خانه  به  خاطر  همین  به  هم  زینب  می کرد،  مخالفت  او 
مادربزرگش می رفت که کولر نداشت تا بتواند روزه بگیرد. با 
من درد و دل می کرد که بچه ها در مدرسه به خاطر حجاب 
مسخره ام می کنند اما حاضر نبود که حجابش را کنار بگذارد. 
با هر خانواده شهیدی صحبت کنید ممکن است  اگر  شما 
بگویند که انگار خدا اینها را گلچین کرده بود و از اول تربیت 
آن شخص را خودش بر عهده گرفته بود، زینب هم واقعاً به 

این شکل بود.
فعالیت های انقالبی و اسالمی زینب در چه حد بود؟

زینب خیلی عالقمند بود که در همه عرصه ها خدمت کند. 
اما چون کوچک بود معمواًل با من یا خواهر بزرگترم مهری 
بیرون می رفت و به صورت شخصی در کارهای مدرسه یا 
مسجد محل فعالیت می کرد. یک دختر همسایه داشتیم که 

فعال  و  انقالبی  خیلی 
بود، حتی قبل از انقالب 
احکام  کالس  ما  برای 
می گذاشت  قرآن  و 
آن  در  مرتب  زینب  و 
کالسها شرکت می کرد. 
وقتی هم جنگ شد من 
و مهری در آبادان ماندیم و به زینب گفتیم که با خانواده به 
اصفهان برو و درست را بخوان. قبول کرد و گفت که آدم 
وقتی برای خدا کار کند هر جا که باشد خدا خودش قبول 

می کند.
تا اینجا فرمودید که تقریباً در همه جا و تا قبل از مهاجرت 
خانواده به اصفهان شما خواهرها با یکدیگر بودید. پس چرا 

زینب سرانجامش متفاوت شد؟
را  نامی  مطهر  استاد  اخالق  ما یک کالس  که  است  یادم 
می رفتیم. من و مهری بودیم اما زینب دستورات و اعمالی را 
که ما می شنیدیم انجام می داد. االن خودتان می توانید بروید و 
در انتهای کتاب »راز درخت کاج« جدول و برنامه خودسازی 
زینب را مشاهده کنید. برای خودش نمودار کشیده که این 

هفته سیر صعودی داشته یا سیر نزولی. 
یاد می گرفتم  استاد مطهر  را که من در کالس  هر چیزی 
زینب می گفت وقتی خانه آمدی دانه دانه آنها را برای من بازگو 
کن. وقتی برایش همه مطالب را می گفتم فردا صبح کارش 

را شروع می کرد. 
یکی از برنامه های خودسازی اش این بود که روزهای دوشنبه 
و کم  بخواند  نماز شب  اینکه  یا  بگیرد  روزه  را  پنج شنبه  و 
حرف بزند. کم خوردن، روزی پنجاه آیه قرآن خواندن هم از 
کارهای دیگرش بود. دفتر کالس استاد مطهر ما را می گرفت 
چون می خواست بداند که حرف جدیدی زده شده یا نه. همه 
اینها باعث شده بود که حجب و حیا و تقوا زینب خیلی از بقیه 

بچه ها بیشتر باشد. 
خیلی به حضرت امام)ره( عالقمند بود، طوری که شما در 
وصیت نامه اش هم می توانید ببینید که گفته دعا برای حضرت 

امام)ره( را فراموش نکنید. 
مرخصی  وقتی  بودیم.  صمیمی  هم  با  خیلی  زینب  و  من 
می گرفتیم و از خوزستان به اصفهان و منزل مادر می رفتیم 
می گفت مینا بشین و از تک تک روحیات شهدا در لحظات 
شهادتشان بگو. چون ما امدادگر بیمارستان بودیم و خیلی 
پیش می آمد که رزمندگان در بیمارستان به شهادت برسند. 
از  که  بعدها  بگویم.  برایش  هم  مجروحین  از  که  می گفت 
این  تمام  متوجه شدیم که  بود  زینب گذشته  شهادت خود 

خاطرات را در دفتر خاطراتش می نوشته. 
می کنی؟  دوستی  همه  با  چرا  می گفت  زینب  به  مامان 
می گفت همه فطرتشان پاک است و این محیط است که 
ما را حریص کرده. با دیگران دوستی می کرد که ان شاءا... 

بتواند آنها را به مسیر اصلی بازگرداند. 
ما به عمق فعالیتهای زینب بعد از شهادتش پی بردیم. فقط 
و جوشی  پرجنب  و  انقالبی  و  فعال  دختر  که  می دانستیم 
و  سرود  گروه  یا  انجمن  اسم  که  نمی دانستیم  ولی  است 
تئاتر مدرسه و مسجد به اسم او، مثاًل انجمن اسالمی زینب 

بوده است.
همدم زینب چه کسی بود؟

بیشتر با شهال خواهر کوچکترم بود. روز قبل از شهادتش به 
شهال گفته بود که بیا غسل شهادت کنیم. شهال هم گفته 
نیست که  بود الزم  اینجا جبهه است؟ گفته  بود که مگه 
حتمًا جبهه باشد. آدم اگر برای خدا کار کند به مرگ طبیعی 
هم بمیرد شهید است. زینب همچین اعتقادی داشت. البته 

با مهرداد برادرم هم خیلی صمیمی بود. 
چرا زینب اسمش را تغییر داد؟

با دوستانش یک جمع چند نفره بودند که با همدیگر قول و 
قراری می گذارند مبنی بر اینکه اسمهایشان را عوض کنند. 
امضا زده بودند و قسم یاد کردند که دیگر اسم قدیمی شان 
را استفاده نکنند. چون زینب اسمش میترا بود. اما اگر میترا 
این  هم  دوستانش  به  نمی داد.  جواب  می کردیم  صدایش 
موضوع را گفته بود. در جمع دوستانش یک نفر شده بود 
فاطمه و یک نفر شده بود زهرا. خالصه با دوستانش هم 

خیلی در مسجد و مدرسه فعالیت می کرد. 
زمانی که زینب به شهادت رسید ما تا سه روز جنازه اش را 
پیدا نکردیم همه می گفتند به احتمال زیاد به دست منافقین 
شهید شده چون سالهای 60 - 61 اوج ترورهای منافقین 
بود. زینب هم دانش آموز 14 ساله و کالس اول دبیرستانی 
انقالبی می کرد که یک  فعالیت فرهنگی و  بود که خیلی 
روز بعد از برگشت از مسجد ابتدا ربوده شد و بعد هم به 

شهادت رسید.
در این حد شناخته شده بود که منافقین بخواهند یک دختر 

14 ساله را شهید کنند؟
به دالیل  بود. حتی سپاه وقتی راجع  ترور  آن سال،  سال 
سپاه  اطالعات  می کرد  تحقیق  زینب  شهادت  چرایی 
دفاترش  در  چون  بوده  شده  تهدید  شاید  که  می گفت 
باید  نیست،  من  اینجا جای  را ساختم،  خانه خودم  نوشته 
بروم. بعدها دخترهای مدرسه و دوستانش  گفتند که یک 
که  بوده  در سطح شاهین شهر  بی حجابی  علیه  راهپیمایی 

زینب مسئولیت گروه را برعهده داشته. 
چون آن زمان جو شاهین شهر خیلی نامناسب بود. اما من 
هم به قول مادرم می خواهم بپرسم که »بای ذنب قتلت«؟ 
به کدامین گناه زینب را کشتید. زینب که شخصیت سیاسی 

نبود. 
البته در آن سالها حتی به جرم داشتن محاسن یا اورکت 
برادرهای پاسدار ما را ترور و شهید می کردند و می خواستند 

یک رعب و وحشت ایجاد کنند. 
از دختران منافقین را در شیراز دستگیر  بعدها وقتی یکی 
کردند در اعترافاتش به نحوه شهادت زینب در شاهین شهر 

توسط خودش و دیگر دوستش اشاره کرده بود. 
خود منافقین هم بعد از سه روز آدرس جنازه را داده بودند 
انتهای خیابان  در  را  ]منافقین پست فطرت جنازه شهیده 
بعد  بودند[.  حافظ شمالی کنار یک درخت کاج رها کرده 
از پیدا شدن جنازه، زینب به همراه سیصد شهید عملیات 
خاک  به  اصفهان  شهدای  گلزار  در  و  تشییع  فتح المبین 

سپرده شد.
برگرفته شده از سایت حلقه وصل

روی پیشانی بختم خط به خط چین دیده ام
بس که خود را در دل آیینـــــه غمگین دیده ام

مـو سپیدم مـو سپیدم مـــوسپیدم مــو سپید
گرگ باران دیده هستم، برف سنگین دیده ام

آه یک چشمم زلیخا آن یکی یعقوب شد
حال یوسف را ببینـــم با کدامین دیده ام؟

آشنا هستی به چشمم صبر کن، قدری بخند
یادم آمـد، مـن تـــــورا روز نخستین دیـــــده ام

بیستون دیشب به چشمم جاده ای هموار بود
ابن سیرین را خبــــر کن، خواب شیرین دیده ام

سیدحمیدرضا برقعی
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احکام

توصیه ها

پیامبر اعظم )ص( :

آیت اهلل مجتهدی تهرانی )ره( 

معامالت بانکی ...

ت علی  یا فاطمة! ُکل َعیٍن باکَیه َیَوَم القیاَمة ِاال َعین بَِکّ
ُمصاب الُحسین فانها ضاحکة ُمسَتبشرة بَنعیم الَجنة 

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه جان! 
در  که  چشمی  مگر  است،  گریان  چشمی  هر  قیامت  روز 
مصیبت و عزای حسین گریسته باشد، که آن چشم در قیامت 

خندان است و به نعمتهای بهشتی مژده داده می شود.
)بحار االنوار، ج 44، ص293(

چقدر خوب است که انسان طالب موعظه باشد یا کسی آدم 
را موعظه کند. وقتی خدمت عالم بزرگ و نورانی می رسید، 

تقاضای موعظه کنید.
نجاری خدمت آیت اهلل اراکی رسید و تقاضای موعظه کرد. 
فرمودند:  »نجارم«.  گفت:  کاره ای؟«  »چه  فرمودند:  آقا 
»برای دلت درب ساخته ای؟ اگر برای دلت درب نساختی، 
پیدا  راه  دلت  به  خدا  غیر  که  بساز  دلت  برای  درب  یک 

نکند«.
ما پیرمردها دیگر دلی برایمان نمانده، خوش به حال شما 
جوانها! شما االن می توانید برای دلتان درب بسازید، درب 
آهنی ای بسازید که کسی نتواند وارد دل شما شود. کسانی 
که سن شان باال رفته، دیگر زمین دلشان خراب است، البته 
که  آنهایی  شدند،  هدایت  و  هستند  خوب  که  کسانی  نه 

هدایت نشدند و شیطان پیشانی آنها را بوسیده است.
کرده اند  عمر  سال  چهل  که  آنهایی  است  روایت  در  چون 
ولی با خدا ارتباطی برقرار نکرده اند، شیطان پیشانی شان را 

می بوسد و می گوید: »تو دیگر هدایت نمی شوی«!!!
تا چهل سال امید است که انسان آدم شود، اگر چهل سال 
بگذرد هر چه به او بگویند مثل این است که به دیوار گفته اند 

و اثری ندارد. تا جوان هستید، نگذارید دلتان خراب شود.
هیچ گناهی را کوچک نشمارید و به کوچکی آن نگاه نکنید. 
نگاه کنید ببینید مخالفت چه کسی را کردید. شاید غضب 
خدا در همین گناه باشد. از آن طرف، هیچ عبادتی را هم 
عبادت  همین  در  خدا  رضایت  که  شاید  نشمارید،  کوچک 
به  خیابان  این طرف  از  و  را می گیری  باشد. دست کوری 
وقت  یک  نیست،  چیزی  که  این  نگو  می بری،  طرف   آن 

می بینی که همین کار کوچک تو ر ا بهشتی کرد.
خطبه  در  خدا)ص(  رسول  می کند.  سنگین  را  انسان  گناه، 
کرده  سنگین  را  شما  پشت  »گناهان،  می فرماید:  شعبانیه 
این  از  تا  کنید  عبادت  و  بگیرید  روزه  رمضان  ماه  است«! 

سنگینی بیرون بیایید.
بخوانند،  صبح  نماز  رکعت  دو  می خواهند  بعضی ها  دیدید 
انگار یک کوه، پشت آنها افتاده، هر چه آنها را صدا می کنید، 
اثر  بر  اینها همه  افتاده است.  آنها  اینکه بختک روی  مثل 

گناهان زیاد است.
هر چقدر هم آدم خوبی شدید، باز به خدا بگویید که خدایا، 

آیا بنده ای بدتر از من داری؟
دعای  در  بود،  معصوم  که  این  با  زین العابدین)ع(  امام 
ابوحمزه عرض می کند: »اسَوُء حااًل ِمّنی« یعنی پروردگارا! 
کسی که حالش بدتر از من باشد، میان بنده های تو هست؟

می فرمودند؛  استغفار  مرتبه  هفتاد  صبح ها  خدا)ص(  رسول 
نه این که بخواهند به ما درس بدهند، اصاًل؛ واقعا خودشان 
را در مقابل عظمت خدا مقصر می دانستند که هر چه هم 
عبادت و بندگی کنند، در مقابل عظمت الهی باز هم ناچیز 

است.
سجده گناهان را می ریزد. روایت است که انسان به سجده 
الَعفو«  الهی  و  هلِل  »شکراً  باشد،  سجده  در  مدتی  و  برود 
در  ربعی  یک  دقیقه،  ده  شب،  نماز  در  مخصوصًا  بگوید، 
سجده باشد، حس می کند وقتی که به سجده می رود، سبک 

می شود.
آن حالت سبکی بر اثر ریخته شدن گناهان است. همانطور 
که باد در فصل پاییز برگ درختان را می ریزد، سجده هم 

گناهان را می ریزد.

مثاًل  قیمت  به  نقد  به صورت  بعضًا  دفاتر خدماتی  سوال: 
یک میلیون تومان و قسطی)مثاًل شش ماهه( به قیمت یک 
میلیون و دویست هزار تومان افراد را به زیارت می  برند، آیا 

این اشکال دارد و ربوی است؟

جواب )حضرت آیت ا... سید علی خامنه ای(:
چنانچه دفاتر مذکور به عنوان کارگزار شرکت  های خدماتی و 
به نمایندگی از آنها فعالیت می کنند و در زمان انعقاد قرارداد با 
مراجعه کنندگان، مبلغ نقدی را از طرف آنها به شرکت های 
خدماتی نقداً می  پردازند و سپس از مراجعه کننده آن مبلغ را 
به صورت قسطی و با مقداری اضافه تر دریافت می  کنند، در 
این صورت اخذ مبلغ اضافه در حکم ربا و حرام است. ولی 
چنانچه دفتر خدماتی از ابتدا به عنوان طرف قرارداد خدمات 
خود را به دو صورت نقد و اقساط و با مبالغ متفاوت ارائه کند، 

مبالغ اضافه اشکال ندارد.

تقوا در دنیای مجازی

1 شهریور : روز بزرگداشت ابوعلی سینا
                  روز پزشک

2 شهریور :  آغاز هفته دولت
                          شهادت سید علی اندرزگو)19 رمضان 1357 هـ .ش(

4 شهریور :  روز کارمند
5 شهریور :  روز بزرگداشت محمدبن زکریاي رازي

                   روز داروسازي 
8 شهریور :  روز مبارزه با تروریسم - انفجار دفتر نخست وزیري 
                   به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی 

                   و باهنر )1360 هـ .ش(
12 شهریور )30 ذی القعده 1437( : 

                  شهادت حضرت امام محمد تقی)ع()220 هـ .ق(
                  روز مبارزه با استعمار انگلیس 

                  سالروز شهادت رئیسعلی دلواري 
13 شهریور )1 ذی الحجه 1437( : 

                      سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(
                   )2 هـ .ق( و روز ازدواج 

                   روز تعاون
                   روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی  

14 شهریور : شهادت آیت اهلل قدوسی و سرتیپ وحید دستجردي
                   )1360 هـ .ش(

17 شهریور : قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست
                    مأموران ستم شاهی پهلوي)1357 هـ .ش(

18 شهریور )6 ذی الحجه 1437( : 
                    شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران 

                    آل سعود )1366 هـ .ش(
19 شهریور )7 ذی الحجه 1437( : 

                    شهادت حضرت امام محمد باقر)ع()114 هـ .ق(
                    وفات آیت اهلل سیدمحمود طالقانی)1358 هـ .ش(

20 شهریور :  شهادت دومین شهید محراب، آیت اهلل مدنی به دست
                    منافقان کوردل)1360 هـ .ش(

21 شهریور )9 ذی الحجه 1437( : روز عرفه)روز نیایش(
                    روز سینما

22 شهریور )10 ذی الحجه 1437( : عید سعید قربان
27 شهریور )15 ذی الحجه 1437( : 

                    والدت امام علی النقی الهادي)ع( )212 هـ .ق(
                    روز شعر و ادب فارسی

                    روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار
30 شهریور )18 ذی الحجه 1437( : عید سعید غدیر

31 شهریور :  آغاز جنگ تحمیلی)1359 هـ .ش(
                     آغاز هفته دفاع مقدس

رویدادهای تقویمی مردادماه

امر به معروف و نهی از منکر یعنی گرفتن حق ستمدیدگان از ستمکاران!
امر به معروف و نهی از منکر یعنی تقسیم عادالنه بیت المال میان مردم!

امر به معروف و نهی از منکر از اولین واجبات است و اگر انجام شود تمام جامعه در دنیا و آخرت 
نجات می یابد؛

خداوند روحانیون یهود را نفرین کرد زیرا ستمگران را نهی از منکر نمی کردند و جیره خوار و 
طمع کار بودند!

خداوند علمای یهود را نفرین کرد زیرا به جهت هدایا و مزایایی که از حاکمان ستمگر می گرفتند 
مصلحت بین بودند و از اعمال ناروا منع نمی کردند.

آنان از عواقب نهی از منکر می ترسیدند در حالی که خداوند می فرماید: »از مردم نترسید، از من 
بترسید«!

شما علما با هیبت سالطین و با فخر و عزت بزرگان راه می روید، مردم به شما احترام می گذارند 
و شما را بر خود برتری می دهند؛ مگر این همه احترام برای این نیست که مردم از شما انتظار 
دارند وظایف الهی را)چون امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظالم( انجام دهید و برای 

حق قیام کنید!؟
شما علما و روحانیون نباید کوتاهی کنید و حق امامان را سبک بشمارید و زیردستان را پایمال 

نمایید.
شما که نه مالی در راه خدا داده اید، نه جانی در راه جان آفرین نثار کرده اید، نه با قوم و قبیله 
ستمگران درافتاده اید! چگونه آرزوی بهشت و همنشینی با پیامبران و نجات از جهنم را دارید؟؟!

من از آن می ترسم که شما علما به وظایف خود)امر به معروف و نهی از منکر( عمل نکنید و به 
عذاب و انتقام خداوند دچار شوید!!!

مصیبت و گرفتاری شما علما از تمام مردم بیشتر است! زیرا بر مسند علم تکیه زده اید...؛

افسوس که شما علما ستمکاران را بر مقامتان مسلط کرده اید و امور الهی را به دست آنها 
سپرده اید، در صورتیکه اگر در راه خدا جهاد می کردید حکومت از آن شما بود؛ نباید شما علما با 

ستمکاران سازش کنید و با بند و بست با آنها خود را آلوده سازید. 
جریان کارها و احکام الهی باید به دست شما علمای خداشناس باشد که بر حالل و حرام خداوند 

امین و آگاهید.
پیامبر  آشکار  و  اسالم در سنتهای روشن  اختالف کلمه شما علمای  و  کناره گیری  و  تفرقه 

اکرم)ص( باعث شده زمام حکومت از دست شما خارج شود و به ستمکاران برسد!!!

فرازهایی از خطبه منای امام حسین )ع( در جمع علما و خواص

گزارش:

او یک قهرمان است

به جرم کار فرهنگی با چادرش خفه اش کردند! شهیده زینب کمایی


