
میزان  میمه؛  شهر   -  1338 متولد  کریمی؛  حسین 
تحصیالت فوق دیپلم؛ ناظر اداره معادن و فلزات استان 
در سال 1363، مدیر عامل شرکت های گل سنگ، 4 
دوره رییس هیئت مدیره شرکت نگین سنگ، 15 سال 
مدیریت شرکت تعاونی کامیونداران، 5 دوره رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی معادن الی بید و حومه، 12 سال 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران الی بید، 2 
دوره رئیس شورای اسالمی بخش میمه، 3 دوره عضو 
شورای اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه، 4 دوره 
ریاست شورای روستا و شهر الی بید و همچنین عضویت 
در شورای آموزش و پرورش بخش میمه از سوابق اجرایی 
اوست؛ با وی مصاحبه ای پیرامون مسائل مربوط به حوزه  
مسئولیتش در شورای اسالمی و شهرداری الی بید انجام 

گردید که خالصه آن تقدیم خوانندگان می گردد:  
ضمن عرض سالم و خداقوت و تشکر از وقتی که در 
اختیار ماهنامه حماسه سازان قرار دادید، در ابتدای 

بحث  اگر مطلبی دارید بفرمایید.
بنده هم سالم عرض می کنم خدمت شما و همکارانتان 
و همین طور عرض سالم و ارادت دارم خدمت همه 
شهروندان شریف شهر الی بید و همکارانم در شورای 
شهرداری     خدوم  پرسنل  و  شهردار  و  شهر  اسالمی 

الی بید. در خدمت شما هستم... .
از اقداماتی که تاکنون در این دوره شورا در شهر 

الی بید انجام داده اید بگویید.
ساختمانهای  پروژه  اتمام  به  می توان  دوره  این  در 
بوده  نیمه کاره  صورت  به  که  عمرانی  و  فرهنگی 
اشاره نمود. عالوه بر آن صفر تا صد برخی پروژه های 

فرهنگی و عمرانی در این دوره از شورا انجام شده است 
که از جمله باید به موارد ذیل اشاره نمود:

انجام  و  الی بید   14 کالنتری  ساختمان  احداث   -1
تجهیزات  کلیه  خرید  و  سازی  محوطه  و  آسفالت 

مخابراتی و سایر لوازم مورد نیاز آن؛  
حدود  طولی  با  شهر  شمالی  ضلع  بلوار  احداث   -2
1/5کیلومتر در مجاورت پمپ بنزین شهر الی بید و 
دوبانده نمودن و آسفالت این بلوار که بحث روشنایی و 

ایجاد فضای سبز آن در دست اقدام می باشد؛ 
3- راه اندازی استخر سرپوشیده الی بید و رفع موانع 
موجود بمنظور استفاده شهروندان الی بید و همچنین 

روستاها وشهرهای مجاور؛ 
4- احداث ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر 
به مساحت1000 متر مربع با پیشرفت 60 درصدی که 

در حال اتمام است؛
5- آماده سازی و واگذاری ساختمان اسبق شهرداری 
با  که  الی بید  راهی  بین  اورژانس  جهت  الی بید 
و  استان  محترم  مسئولین  همکاری  و  مساعدت 

شهرستان در شرف راه اندازی است؛
6- زیرسازی و آسفالت تعداد زیادی ازخیابانها و کوچه 
های شهر نظیر خیابان مسجدجامع و حسینیه حضرت 

ابوالفضل)ع( و بلوار ورودی ضلع شمالی شهر و... ؛
7- ایجاد و توسعه فضای سبز شهر با نصب سیستم 

آبیاری قطره ای در مکانهای متعدد.

و  اسالمی  شورای  امسال  دغدغه های  مهمترین 
شهرداری الی بید... ؟

که  به مسائل مختلفی  توجه  با  متفاوتی  دغدغه های 
اسالمی و شهرداری الی بید وجود  در شورای  داریم 

دارد؛ بصورت موردی و مجزا اگر بخواهم بگویم:
نمی تواند  الی بید  شهرداری  اینکه  به  توجه  با   -1
دیگر  و  ساختمان  پروانه  صدور  نظیر  طرقی  از 
روش هایی که شهرهای بزرگ تامین بودجه می نمایند، 

شهرداری  و  اسالمی   شورای  لذا  کند  کسب   درآمد 
پرسنل  هزینه های  و  حقوق  پرداخت  دغدغه  الی بید 
شهرداری را دارند و به همین دلیل مبادرت به خرید چند 
دستگاه ماشین آالت راهسازی از جمله یک دستگاه بیل 
مکانیکی، 2 دستگاه کامیون کمپرسی، لودر و کامیونت 
نمودیم که ان شاءا... بتوانیم با استفاده از آنها در راستای 
تامین بودجه سالیانه شهرداری به نتایج مطلوبی برسیم.

2- مشکل جوانان بیکار و نبود منطقه ای تحت عنوان 

که  متعددی  تالشهای  علیرغم  که  اقتصادی  منطقه 
مسئولین استان و شهرستان مخصوصا نماینده محترم 
مجلس جناب آقای حاجی و همچنین فرماندار محترم 
شهرستان جناب آقای بصیری داشته اند متأسفانه تا به 
حال نتیجه ای حاصل نگردیده است؛ امیدوارم که ان 
شاءا... بتوانیم تا پایان عمر دولت یازدهم با مساعدت 
و همکاری مسئولین محترم مربوطه این مشکل هم 

رفع گردد.
3- کمبود آب جهت نگهداری و توسعه فضای سبز 
شهر از دیگر دغدغه هایمان است و درحال حاضر به 
این سبب با زحمات بسیاری مواجه هستیم؛ ان شاءا... 
نیاز  مورد  آب  مربوطه  مسئولین  مساعدت  با  بتوانیم 

شهرداری را از محلی مناسب تامین کنیم.
4- مورد دیگر اینکه از آنجا  شهروندان الی بید بجز 
بحث معادن، راه دیگری جهت امرار معاش ندارند، در 
این راستا میلیون ها تن ضایعات معادن قبل از انقالب 
تا به حال به صورت دپو جمع آوری شده است و تنها 
امیدواریم  می باشد؛  شهروندان  معاش  امرار  پتانسیل 
تبدیل  و  بهینه  استفاده  جهت  در  مربوطه  مسئولین 
استفاده  قابل  محصوالت  انواع  به  معادن  ضایعات 
و...  خیابان  سنگفرشهای  سنگی،  جداول  جمله  از 
تصمیمات و اقداماتی مؤثر اتخاذ نمایند؛ اگر این اتفاق 
بیفتد گام بسیار مؤثری در راستای رفع مشکل بیکاری 

در منطقه برداشته خواهد شد.   

اقداماتی که در برنامه شما بود ولی به هر دلیلی 
نتوانسته اید انجام دهید؟

از نظر کمی و کیفی دچار  رفع مشکل آب شرب که 
مشکل شده است و تابحال رفع نگردیده است؛ تاسیس 
شهرک و یا  منطقه صنعتی جهت رفع مشکل بیکاری 
و ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه و همچنین جلوگیری 
از مهاجرت شهروندان، که بدلیل مخالفت اداره محیط 
زیست تا به حال نتوانسته ایم در این زمینه قدم مؤثری 
برداریم، از مهمترین اقداماتی بوده که متأسفانه نتوانستیم 

به سرانجام برسانیم.
بودجه امسال شهرداری الی بید...؟ 

بوده  تومان  میلیارد  امسال شهرداری حدود 2  بودجه 
است... .

بعنوان سخن پایانی اگر مطلبی مانده بفرمایید... 
اقداماتی که در شهر   درست است که کلیه زحمات و 
از  آن  بودجه  تأمین  محل  است،  شده  انجام  الی بید 
اصناف و افراد خیر شهر بوده، ولی اگر همدلی مردم و 
مسئولین بخصوص نماینده محترم شهرستان جناب آقای 
حاجی و همچنین فرماندار محترم جناب آقای بصیری 
و بخشدار محترم جناب آقای آذرپی نبود نمی توانستیم 
هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکالت مردم انجام دهیم. 
لذا الزم است از همه شهروندان عزیز شهر الی بید و 
باشم؛  داشته  ویژه  تشکر  شهرستان  محترم   مسئوالن 
شهرستان  و  الی بید  شهر  مشکالت  همه  ان شاءا...  
شاهین شهر و میمه در سایه همدلی مردم و مسئوالن 
در پرتو عنایات حق تعالی رفع شود و شاهد شکوفایی 

روزافزون منطقه در همه زمینه ها باشیم.

در مصاحبه با شهردار 
شاهین شهر عنوان شد:

بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرایی بیش از 
100 پروژه عمرانی در 

هجده ماه گذشته

در مجمع ناشران انقالب
 اسالمی مطرح شد:

انتقاد از سیاست های 
وزارت ارشاد
در حوزه نشر
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   حسینعلی حاجی:    
در صورت ادامه برداشت بی رویه در پائین دست و بارگذاری های غیرقانونی در

 باالدست زاینده رود، در آینده نزدیک استان اصفهان آب شرب هم نخواهد داشت...!

انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام، میهمانان سی امین کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای 

مختلف مردم تأکید کردند: امروز دو اراده در منطقه در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است، »اراده وحدت« و »اراده تفرقه«، و در این اوضاع حساس، »تکیه بر قرآن و 

تعالیم الهی پیامبر اعظم)ص(«، به عنوان داروی وحدت بخش، راه حل محنتهای دنیای اسالم است ... 

حاجی در شبکه افق مطرح کرد :

اتفاقاتی که در 
موضوع حقوق های 

نجومی رخ داد، هنوز 
برای مردم شفاف 

نشده است!!!
حاجی در واکنش به آزادسازی شهر حلب :

جبهه مقاومت مراقب 
تروریست های تکفیری 
زخم خورده از آزادسازی 

حلب باشد
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حماسه سازان، پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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رهبر معظم انقالب  در دیدار مسئوالن، میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی و سفرای کشورهای اسالمی:

در مصاحبه حماسه سازان با ریاست شورای شهر الی بید مطرح شد:

دغدغه پرداخت حقوق و هزینه های پرسنل شهرداری را داریم



اندیشکده صهیونیستی »مطالعات امنیتی« در پایگاه اینترنتی خود 
نوشت: اگر ایران در آب های سوریه و نزدیک به اسرائیل اقدام به 

ایجاد یک پایگاه دریایی دائم کند، خطر جدی 
متوجه عربستان و اسرائیل خواهد بود.

به  واکنش  در  صهیونیستی  اندیشکده ی  این 
اظهارات اخیر مقامات ارشد نظامی ایران مبنی بر 
اینکه این کشور قصد دارد چند پایگاه  دریایی در 
منطقه تاسیس کند، نوشت: اسرائیل باید به رصد 
کامل تحرکات ایران بپردازد و در صورت لزوم 

چنین تاسیساتی را نابود کند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: سخنان 
تاسیسات  ایجاد  درباره  ایران  نظامی  مقامات 
دریایی در منطقه، یمن یا سوریه نشانگر جاه طلبی  
آن  از  فراتر  حتی  و  آسیا  غرب  در  کشور  این 
است)!(. اگر ایران موفق به تاسیس پایگاه های 
این  شود،  یمن  و  سوریه  سواحل  در  دریایی 
برای  عمده  طور  به  را  دردسرسازی  تبعات  امر 
اسرائیل، عربستان، آمریکا و حتی مصر و ترکیه 

دارد. البته هنوز مشخص نیست که حضور نظامی ایران در این 
زمینه به طور موقت و محدود است یا یک پایگاه دریایی دائمی 

را ایجاد می کند.
بدترین حالت ممکن، ساخت یک  نگارنده گزارش معتقد است 

پایگاه دریایی دائم در سوریه است زیرا با این کار حضور نظامیان 
نیروی دریایی ایران در آبهای مدیترانه و نزدیک به اسرائیل تقویت 

می شود. این موضوع یک تهدید جدی علیه تل آویو به حساب 
می آید.

ایجاد یک  نگران هستند  مقامات صهیونیست 
پایگاه دریایی در سوریه باعث  شود ایران به طور 
مرتب تجهیزات نظامی و دیگر کمکهای خود را 

به حزب اهلل برساند.  
از  اندیشکده ی صهیونیستی در بخش دیگری 
ایران  از سوی  ناامنی  گزارش سعی کرد توهم 
را برای عربستان نیز بوجود آورد و مدعی شد: 
ایران در آبهای نزدیک به یمن نیز پایگاه  اگر 
دریایی تاسیس کند، نزدیکی این کشور به جنوب 
عربستان می تواند خطرات زیادی برای ریاض به 
دنبال داشته باشد. ممکن است در این شرایط 
ایران تهدیدهایی را بر ورودی دریای سرخ برقرار 
کند و از ظرفیت تاثیر بر تردد دریایی کشتی ها به 
سمت آبراه سوئز و خلیج عقبه در صورت مواجهه 

نظامی برخوردار خواهد شد.
در این گزارش اذعان شده است زمان تاسیس، 
مشخص  کشورها  دیگر  و  اسرائیل  علیه  تهدیدها  حجم  و  نوع 

نیست.

   رهبر معظم انقالب اسالمی با تبریک میالد مسعود حضرت 
ختمی مرتبت محمد بن عبداهلل)ص( و والدت با سعادت امام جعفر 
صادق)ع( افزودند: اهمیت وجود مقدس پیامبر اسالم به حدی است 
که پروردگار کریم در قرآن مجید به خاطر دادن این نعمت بی بدیل، 

بر بشریت منت می گذارد.
»رحمٌة  قرآنی  تعبیر  به  استناد  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
همه  نجات  برای  راهی  را  اعظم)ص(  پیامبر  تعالیم   للعالمین«، 

بشریت خواندند و افزودند: دشمنان بشریت و صاحبان 
به  و  مخالفند  سعادت بخش  تعالیم  این  با  زور  و  زر 
می دهد  دستور  پیامبر)ص(  به  خداوند  علت  همین 
ضمن خودداری از پیروی و سازش با کفار و منافقین، 

با آنان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.
ایشان افزودند: جهاد با دشمنان اسالم و بشریت البته 
به تناسب شرایط مختلف گاه نظامی، گاه سیاسی، و 
در شرایطی فرهنگی یا حتی علمی است و ملتهای 
با  باید  جوانان  و  دینی  مبلغان  بخصوص  مسلمان 
مطالعه و شناخت تعالیم الهی و پیامبر خاتم)ص(، این 

مجموعه حیات بخش را مورد استفاده قرار دهند.
استکبار  روزافزون  تالش  یادآوری  با  انقالب  رهبر 
و استعمار برای تفرقه و تضعیف مسلمانان افزودند: 
دنیای اسالم امروز دچار گرفتاری ها و رنجهای فراوانی 
است که »اتحاد، هم افزایی، تعاون و عبور از اختالفات 
فراوان  مشترکات  سایه  زیر  در  فکری  و  مذهبی 

اسالمی«، راه حل این مشکالت و مصائب است.
وحدت  در صورت  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ملتها و دولتهای اسالمی، امریکایی ها و صهیونیستها، توان تحمیل 
از دست می دهند و توطئه به  را  خواسته های خود بر مسلمانان 

فراموشی سپرده شدن فلسطین ناکام خواهد ماند.

ایشان، حمله و کشتار مسلمانان از میانمار در شرق آسیا تا نیجریه 
در غرب افریقا و رویارویی مسلمانان در منطقه بسیار مهم غرب 
آسیا را از نتایج توطئه های تفرقه انگیز مستکبران خواندند و افزودند: 
در این اوضاع و احوال، شیعه انگلیسی و سّنی امریکایی مثل دو لبه 

یک قیچی به آتش افروزی و اختالف افکنی مشغولند.
رهبر معظم انقالب با اشاره به رویارویی اراده شیطانی تفرقه با اراده 
عزت بخش وحدت گفتند: سیاست قدیمی انگلیسیها مبنی بر تفرقه 

بینداز و آقایی کن، در دستور کار جدی دشمنان اسالم قرار دارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، سیاستها و اقدامات انگلیسی ها در دو 
قرن اخیر را به عنوان منبع شر و نکبت برای ملتهای منطقه مورد 
اشاره قرار دادند و یادآوری کردند: در روزهای اخیر انگلیسی ها در 
نهایت بی شرمی، ایران مظلوم و عزیز را تهدید منطقه نامیده اند اما 

همه می دانند که برخالف این اتهامات، این انگلیسی ها هستند که 
همیشه منشأ و منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت بوده اند.

رهبر انقالب اسالمی، افزایش فعالیتهای ضد اسالمی مستکبران 
استقرار و  از  آنها  را نشانه ترس  انقالب اسالمی  پیروزی  از  بعد 
و  دانستند  الگو  و  پیشرو  قدرتمند،  اسالمی  نظام  یک  استمرار 
افزودند: دشمنان حتی اگر ادعای نرمش، و ظاهری آراسته هم 
داشته باشند، در باطن به تمام معنا، وحشی و خشن هستند و ملتها 
باید برای مواجهه با این دشمنان بی اخالق، بی دین 

و بی انصاف آماده باشند. 
مهمترین  را  »اتحاد«  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
آمادگی مورد نیاز دنیای اسالم برشمردند و افزودند: 
همه فَرق اسالمی چه شیعه و چه سّنی، از ایجاد 
اختالف حذر کنند و وجود نازنین پیامبر)ص(، قرآن 
مجید و کعبه شریف را محور وحدت و همبستگی 

قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی، هوشیاری ملتها و دولتها در 
مقابل شیطنت های سلطه گران را خواستار شدند و 
حرف  اسالمی  ظواهر  با  کشورهایی  چرا  افزودند: 
درونی  دشمنی های  و  تهدیدات  درباره  را  دشمنان 
جهان اسالمی قبول و به صراحت از سیاستهای آنها 

تبعیت می کنند؟
 ایشان در پایان سخنانشان خطاب به ملت عزیز و 
امتحان داده ایران گفتند: »تداوم راه پرافتخار امام و 
انقالب«، »ایستادگی در مقابل دشمنان« و »دفاع بدون مالحظه 
از حق و حقیقت«، بی تردید عزت و سعادت دنیا و آخرت را به 

ارمغان خواهد آورد.
در پایان این دیدار جمعی از میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی از 

نزدیک با رهبر انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.

که  کرد  عنوان  گزارشی  در  نیویورک تایمز  آمریکایی  روزنامه 
روسیه، ایران و ترکیه، آمریکا را از شرکت در نشست در مورد 

سوریه محروم نمودند.
خارجه سه  وزرای  روز سه شنبه  نشست  به  گزارش سپس  این 
کشور ترکیه، ایران و روسیه درباره سوریه در مسکو اشاره کرد 
در  همکاری  برای  نشستی  یکدیگر  با  کشور  که سه  نوشت  و 
زمینه یک توافق سیاسی برای پایان دادن به جنگ سوریه برگزار 

کردند و آمریکا را در حاشیه قرار دادند.
بنا بر این گزارش، »جان کری« 
وزیر خارجه آمریکا به این نشست 
دعوت نشده و هیچ رایزنی ای هم 
نیز با سازمان ملل صورت نگرفته 
توجه  با  گزارش،  این  طبق  بود. 
نیروهای  مهم  دستاوردهای  به 
و  نبرد  میدان  در  سوریه  ارتش 
حضور  بدون  نشست  برگزاری 
توافقنامه  این  غربی،  قدرت های 
در واقع تضمین می کند که »بشار 
حاصله،  توافق  هر  تحت  اسد« 
سوریه  در  حکومت  به  همچنان 
حالی  در  این  داد.  خواهد  ادامه 
رئیس   اوباما«  »باراک  که  است 
سال  پنج  حدود  آمریکا  جمهور 
مشروعیت  اسد  که  گفت  پیش 
خود را از دست داده است و باید 

از قدرت حذف شود.
این گزارش ادامه داد، بی میلی اوباما به حمایت از این خواسته از 
طریق مداخله بیشتر در جنگ سوریه موجب شد که واشنگتن در 
حالیکه »دونالد ترامپ« آماده می شود، قدرت را برعهده بگیرد، 

اهرم کمتری در یک بحران ژئوپولتیکی داشته باشد.
نزدیک  خاور  سیاست  مؤسسه  اعضای  از  یکی  تبلر«  »اندرو 
»وقتی  می گوید:  می کند  مطالعه  سوریه  درباره  که  واشنگتن 
ترکیه، ایران و روسیه همگی بدون حضور آمریکا در خصوص 
مشکلی  که  است  مفهوم  این  به  هستند،  موافق  فرایند  یک 
تالشی  روس ها  داد،  ادامه  گزارش  این  دارد«.  وجود  ما  برای 
برای مخفی کردن حس تحقیر تالش های دیپلماتیک آمریکا 
نمی کنند به طوری که هفته گذشته، »سرگئی الوروف« وزیر 

خارجه روسیه اعالم کرد که به طور مستقیم با ترکیه در خصوص 
توافق تخلیه حلب همکاری می کند و آن را کارآمدتر از همکاری 

با آمریکا می داند.

سه شنبه  روز  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  کربی«  »جان 
وزیر  و  با الوروف  آمریکا  وزیر خارجه  گفت که »جان کری« 
خارجه ترکیه تماس تلفنی داشته است و در خصوص موفقیت 
تالش های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ابراز تردید کرده است. 
نیویورک تایمز ادامه داد، آمریکا از طریق راه های غیرمستقیم در 
با هم پیمانان خود  را  برنامه های مخفیانه ای  وارد شد و  سوریه 
برای دادن تسلیحات، پول و موشک های ضدتانک به گروه های 

معارض مسلح سوریه پیش برد.
نشانه های روابط حسنه روسیه و 
ترور  علیرغم  روز سه شنبه  ترکیه 
سفیر مسکو در آنکارا توسط یک 
وضوح  به  ترکیه،  پلیس  افسر 
مسکو،  در  زیرا  شد،  مشخص 
وی  ترک  همتای  و  الوروف 
دسته  اوغلو  چاووش  مولود  یعنی 
تصویر  نزدیکی  در  را  گل هایی 
»آندری کارلوف« سفیر ترور شده 

روسیه در ترکیه قرار دادند.
الوروف نیز اعالم کرد که تراژدی 
ترور سفیر روسیه در ترکیه، همه 
به  که  است  داشته  آن  بر  را 
تروریسم  با  مصمم تر  شیوه ای 
ما  امروز  و »نشست  کنند  مبارزه 

را بسیار ضروری تر کرد«.
از طرف دیگر در نشست سه جانبه 
ایران، روسیه و ترکیه در خصوص 
بیانیه مسکو برای پایان دادن به جنگ سوریه به توافق رسیدند 
و با آمریکا و »استفان دی میستورا« نماینده سازمان ملل در امور 

سوریه هیچ رایزنی نشد.

سیاسی
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انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است

یک اندیشکده صهیونیستی:

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز :

حسینعلی حاجی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
با اشاره به آزادسازی کامل شهر حلب سوریه و پاکسازی آن از 
دست تروریست های تکفیری گفت: این پیروزی برای جبهه 
مقاومت و ارتش سوریه، نشان دهنده اراده محکم و قوی و 

منطق درست این جبهه در منطقه است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: نیروهای ارتش سوریه 
مستشاری  کمک  و  کشور  این  مردمی  نیروهای  کمک  به 
جمهوری اسالمی ایران توانست در مقابل تروریست هایی که 
از طرف رژیم های مرتجع عقب افتاده تغذیه می شوند، به 

پیروزی برسد.
وی افزود: همبستگی جهان اسالم در برابر استکبار و ایادی 
آنها در منطقه باعث غلبه مسلمانان بر تروریست های تکفیری 
شد البته رزمندگان جهان اسالم باید به هوش باشند که این 
دشمنانی که زخم خورده هستند، قطعا قصد می کنند در جایی 

زهر خود را بریزند.
و محاسبات مجلس شورای  بودجه  برنامه،  عضو کمیسیون 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: تروریست های تکفیری بعد 
برخی  به  در حلب، دستیازی هایی  ارتش سوریه  پیروزی  از 
مناطق دیگر مثل پالمیرا داشته اند که الزم است دولت بشار 
اسد و ارتش این کشور با در اختیار گرفتن ابتکار عمل اجازه 

پیشروی به آنها را ندهند.

 محسن رضایی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دوم سیما گفت: آزادسازی حلب مانند آزادسازی خرمشهر، معادله 
نبرد را بر هم زد. مهمترین دستاورد ارتش عراق اشغال خرمشهر 
بود. وقتی ما در جنگ تحمیلی خرمشهر را پس گرفتیم صدام 
دیگر برگ برنده ای نداشت. با آزادسازی حلب، ضعف و شکست 
تروریست ها و فروپاشی آنها هویدا شده و به آینده خودشان 
امیدی ندارند. تا قبل از آزادسازی حلب تروریست ها امیدوار بودند 
که بتوانند آینده سوریه را در دست بگیرند اما دیگر به آینده 

خودشان هم امیدی ندارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این حوادث نشان داد 
سیاستهای جمهوری اسالمی در عراق و سوریه کاماًل منطقی 
و بر اساس استانداردهای انسانی و اسالمی بوده است. ما از 
اول اعالم کرده بودیم که دولت مشروع سوریه باید به رسمیت 
شناخته بشود و هرگونه دخالت خارجی محکوم است. عمال ثابت 
شد که موضوع سوریه فقط از طریق مذاکرات سیاسی قابل حل 
است و با زور و فشار نمی شود یک دولت مشروع را ساقط 
کرد و یک کشور را تجزیه کرد. این پیروزی بزرگی برای اعتبار 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی بود. منطق سیاست خارجی 

ایران تثبیت شد و دشمنان ما شکست سنگینی خوردند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تحریمهای ضد 
ایرانی صادر شده توسط کنگره آمریکا و در پی آن بدعهدی 
اوباما  آقای  آنان گفت: هرچند  به  اعتماد  از  آمریکایی ها پس 
تحریمها را امضا نکرد و آقای کری هم چند ماهی اجرا را به  
تاخیر انداخت اما این اقدامات کفایت نمی کند، دولت ما هم یک 
 اقداماتی انجام داده است از جمله دستور برای تولید پیشران 
هسته ای برای زیردریایی ها و استفاده از شناورها در راههای دور 
که موجب می شود ما غنی سازی را گسترش بدهیم، ولی به نظر 

من اینها کفایت نمی کند.
رضایی ادامه داد: علت اینکه کفایت  نمی کند این است که نباید 
حیثیت سیاست خارجی ما لکه دار شود. یعنی اگر آمریکایی ها 
وقت  هر  که  بکنند  رویه  یک  به  تبدیل  را  بدعهدی ها  این 
دوطرفه تعهداتی  آنها  با  ما  بگذارند،  ایران جلسه  با   بخواهند 

می کنیم و ایران به تعهدات خود عمل کند ولی آنها زیر تعهدشان 
نخواهیم  ما  و  کند  پیدا  ادامه  بخواهد  اتفاق  این  اگر  بزنند. 
سیاست  عمال  بدهیم  آنها  بدعهدی های  به  قاطعی  جواب 
بی اعتبار  و  خاصیت  بدون  ایران  الملل  بین  روابط  و   خارجی 
می شود. کسی دیگر محلی از اعراب برای ما نخواهد گذاشت. 
علت اینکه من این حرف را می زنم چون آمریکاییها اولین بار 

نیست که این غلط را می کنند... .

»ریول مارک گرشت« که اکنون عضو ارشد اندیشکده »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« است در یادداشتی سراسر ضد ایرانی،  
ضمن طرح ادعاهایی درباره سیاست داخلی و خارجی ایران، 

بر لزوم مقابله دولت دونالد ترامپ با ایران تاکید کرده است.
یک  سیا  که  زمانی  گذشته  در  که  است  نوشته  ابتدا  وی 
که  آنچه  هر  که  داشت  شوروی  ارتباطی  صنایع  در  نفوذی 
این کشور ممکن بود منتشر کند را در اختیار ایاالت متحده 
قرار می داد، سیا ارزش تخصیص بودجه را داشت، حتی اگر 
تنها کارش حفظ این نفوذی پشت خطوط دشمن بود. او در 
ویکلی استاندارد نوشت:  »اینکه عملکرد سیا در قبال جمهوری 
چالش  و  قوی ترین  قدیمی ترین،  قطعاً  که  ایران  اسالمی 
برانگیزترین هدف این سازمان در خاورمیانه است، تا چه حد 
خوب بوده، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است«. این عضو 
پیشین سیا درباره این نهاد اطالعاتی تصریح کرد: »اکنون باید 
درباره شایستگی و کفایت آژانس )سیا( در قبال ایران توجه 
بیشتری شود چرا که رژیم ایران در حال پیش بردن اغلب 
موضوعات مهم و بزرگ خاورمیانه است: برنامه های هسته ای 
و موشکهای بالستیک ایران، جنگ فرقه ای که عامل کلیدی 
در ظهور داعش بود، تشدید تنش و درگیری بین عربستان 
سعودی و جمهوری اسالمی، کشت و کشتار وحشتناک در 
سوریه«. در بخشی از این یادداشت آمده است: »آنچه پس 
دغدغه  رفع  برای  اندکی  کار  شده،  انجام  برجام  امضای  از 
این توافق نمی تواند تشخیص  انجام داده چرا که  واشنگتن 
دهد ایران درصدد انجام تحقیق هسته ای در داخل تاسیسات 
تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برنیاید«. گرشت 
با اشاره به تحوالت منطقه خاورمیانه هشدار داده است که 
سبب  عراق  و  سوریه  در  ایران  پیروزی های  تردید  »بدون 
تمایل  سبب  شاید  که  موضوعی  شد؛   خواهد  ایران  غرور« 
بیشتر تهران برای به چالش کشیدن برجام و رئیس جمهور 
پس  اغتشاشات  به  سیا  سابق  شود. عضو  آمریکا هم  آینده 
از انتخابات سال 1388 اشاره و ادعا کرد:  »به نظر می رسد 
حداقل  غیرمنتظره  اسالمی،  اتفاقات  جمهوری  با  رابطه  در 
یک بار در طی یک دهه حادث شود. مانند 200۹ )1388( 
شاید یک خشم عمومی دوباره مشتعل شود و میلیون ها نفر 
را در تظاهراتی علنی علیه حکومت استبدادی!!! به خیابان ها 
بکشاند«.وی افزود: »مدیر سیا تحت یک رئیس جمهور جدید  
با  عذاب وجدان کمتری در مورد سابقه همکاری واشنگتن 
شاه داشته و از به کارگیری قدرت آمریکا کمتر بیمناک باشد، 

احتماال بخواهد )برای چنین روزی( آمادگی داشته باشد.«

با خبرنگار خبرگزاری خانه  حسینعلی حاجی در گفت و گو 
از  نمایندگان  برخی  و  خود  مشترک  سوال  تشریح  به  ملت 
در خصوص  اول  سوال  گفت:  و  پرداخت  خارجه  امور  وزیر 
علت تالش وزارت امور خارجه برای عضویت در کنوانسیون 

پالرمو است. 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید 
پاسخ دهد که آیا تالش برای عضویت در کنوانسیون پالرمو 
به خاطر رایزنی های در حاشیه مذاکرات برجام است یا خیر؟ 
چرا که این یک کنوانسیون بین المللی است که کشورهای 
استکباری در آن نقش پررنگ و مؤثر داشته و فعالیتهای آن 
کنوانسیون  در  افزود:  وی  می کنند.  مصادره  خود  نفع  به  را 
دفاع  برای  که  حزب اهلل  همچون  سالمی  جریانهای  پالرمو 
اشغالگر قدس  از وطن خود در جبهه مقاومت جلوی رژیم 
را محکوم می کنند  آزادی بخش  نهضتهای  دیگر  و  ایستاده 
و به رسمیت نمی شناسند از اینرو الزم است ظریف در این 

خصوص توضیحاتی ارائه کند.
ضرورت پاسخگویی وزارت خارجه درباره آزادی دیپلمات های 

فرانسوی که مشغول جاسوسی در مرز بودند!!!
حاجی در ادامه به سوال بعدی که قرار است فردا ازسوی وی 
نوروزی،  به همراه پژمان فر، رنجبرزاده، قاضی پور، چنارانی، 
بیان  و  اشاره  شود  مطرح  نژاد  کوچکی  و  قدوسی  کریمی 
کرد: اخیراً چند دیپلمات فرانسوی که در حال عکسبرداری 
و جاسوسی در یکی از نقاط مرزی کشورمان بودند در حالی 
که تمام امکانات شناسایی همراهشان بود توسط نیروهای 

سپاه دستگیر شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که مشخص بود 
امور  کار دیپلماتهای فرانسوی کاماًل هدفمند است، وزارت 
خارجه با پیگیری های خود مانع طی روال معمول درباره این 
افراد شد و آنها آزاد شدند! ضمن اینکه این وقایع با مسائلی 
که درباره پایگاه نوژه مطرح می باشد، همزمان بود لذا وزیر 
خارجه باید در خصوص این اقدام وزارتخانه نیز پاسخگو باشد.

جبهه مقاومت مراقب 
تروریست های تکفیری 

زخم خورده از آزادسازی 
حلب باشد 

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن، میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی و سفرای کشورهای اسالمی:

باید در مقابل بدعهدی 
آمریکایی ها جواب قاطع 
بدهیم تا سیاست خارجی

 ما بی اعتبار نشود

عضو ارشد یک اندیشکده آمریکایی :

حسینعلی حاجی:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سیا باید برای اتفاقاتی 
مانند حوادث سال ۸۸
 در ایران آماده باشد

حضور ظریف در 
مجلس برای توضیح 

درخصوص تالش 
برای عضویت ایران 

در کنوانسیون پالرمو 
و آزادی دیپلمات های 

فرانسوی

 پایگاه های دریایی ایران تهدیدی برای اسرائیل و عربستان است 

روسیه، ایران و ترکیه با یکدیگر درباره سوریه نشست برگزار کردند 
اما آمریکا را از حضور در آن محروم نمودند

حاجی در واکنش به آزادی حلب:



اظهار  اقتصادی  کارشناس  نبی زاده  حمیدرضا 
داشت: سیر نزولی تورم به اشتباه در بین افکار 
تلقی  خدمات  و  کاال  قیمت  کاهش  عمومی 
می شود،  در صورتی که معنی صحیح آن تنها 

کاهش رشد عمومی سطح قیمتها است.
که  مشکالتی  به  توجه  با  داد:  ادامه  نبی زاده 
گریبان گیر بخش خصوصی کشور است می توان 
گفت که رشد اقتصادی که مسئوالن در سخنان 
خود به آن اشاره می کنند تنها مربوط به بخش 
دولتی می شود چرا که صنایع کوچک و متوسط 

در این مدت تنها رشد منفی را تجربه کرده اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر 
اقتصاد عدم تحقق رشد 5 الی 6 درصدی سال 
نفت  قیمت  شدید  کاهش  از  ناشی  را  گذشته 
می داند، بیان کرد: رشد اقتصادی کشور را باید 
از بخش نفت جدا کرد چرا که در تعیین بودجه  

و تامین هزینه ها تمام تالش دولت مبتنی بر کاهش وابستگی 
درآمدهای نفتی است.

ارسالن فتحی پور کارشناس اقتصادی، بیان کرد: طی چند سال 
اخیر مسائل متعددی از جمله وجود تحریم های بین المللی، کاهش 
قیمت نفت و رکود اقتصادی حاکم بر کشور روند رشد اقتصادی 

را کند کرده است که در این رابطه مسئوالن باید به طور جدی 
برنامه های مدونی را برای بهبود شرایط تنظیم کنند.

 وی در ادامه با ابراز گالیه مندی از نتایج برجام عنوان کرد: پس از 
آشکار شدن بدعهدی آمریکا و وجود برخی از معضالت در سیستم 
بانکی و نبود همکاری بانکهای بزرگ جهانی با کشور، مشکالتی 

در بازار تجاری کشور بوجود آمده است.

فتحی پور با بیان اینکه کنترل نرخ تورم همراه 
با رکود بسیار مشکل است، افزود: دولت با 
اجرای بسته خروج از رکود تا حدودی رونق 
تولید و به تبع آن تحریک بازار و افزایش 

اشتغالزایی را موجب شد.
این عضو سابق مجلس شورای اسالمی در 
پایان بیان کرد: دولت از طریق تهاتر، بدهی و 
مالیات سعی در رفع معضالت اقتصادی دارد. 
در این میان حمیدرضا بیگ زاده کارشناس 
مسائل اقتصادی گفت: فروش منابع نفتی، 
وصول مالیات مستقیم و  افزایش صادرات 
نسبت به سالهای گذشته باعث افزایش نرخ 

رشد اقتصادی شده است.
وی افزود: طی چند سال اخیر دولت توانسته 
را  زمینه  پولی  گردش  کنترل  طریق  از 
برای افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و 

همچنین کنترل نرخ تورم فراهم کند.
وی در پایان تصریح کرد:  مردم باید این نکته را در نظر داشته 
باشند که رکود حاکم بر کشور طی چند سال گذشته معضالت 
بزرگی را به همراه داشته که از بروز آثار رشد اقتصادی عینی در 

زندگی مردم جلوگیری کرده است.

طبق اعالم بانک مرکزی قیمت خرده فروشی لبنیات نسبت به 
هفته مشابه سال قبل 5 درصد، تخم مرغ 6/۹ درصد، برنج 45/5 

درصد، حبوبات 1۹/2 درصد، گوشت قرمز 8/6 درصد، 
گوشت مرغ 25/4 درصد، قند و شکر 36/5 درصد، چای 
یافته  افزایش  درصد   7/8 نباتی  روغن  و  درصد   21/7

است. 
قیمت  متوسط  هفتگی  گزارش  مرکزی  بانک 
خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته 
منتهی به 1۹ آذرماه سال جاری منتشر و اعالم کرد: 
هفته  به  نسبت  لبنیات  خرده فروشی  قیمت  همچنین 
مشابه سال قبل 5 درصد، تخم مرغ 6/۹ درصد، برنج 
45/5 درصد، حبوبات 1۹/2 درصد، میوه های تازه 1/۹ 
 25/4 مرغ  گوشت  درصد،   8/6 قرمز  گوشت  درصد، 
قند و شکر 36/5 درصد، چای 21/7 درصد و  درصد، 

روغن نباتی 7/8 درصد افزایش و سبزی های تازه ۹/6 کاهش 
داشته اند.

گفتنی است از بین تغییرات 11 گروه کاالیی در هفته گذشته، 
نرخ 2 گروه لبنیات و قند و شکر کاهش، نرخ 6 گروه تخم مرغ، 
چای  و  مرغ  گوشت  تازه،  سبزی های  تازه،  میوه های  حبوبات، 
افزایش و نرخ 3 گروه روغن نباتی، گوشت قرمز و برنج نسبت به 

هفته ماقبل از آن ثابت ماند.
پاستوریزه  پنیر  بهای  لبنیات  گروه  در  گزارش،  مورد  هفته  در 

قیمت  و  یافت  معادل 0/8 درصد کاهش  قبل  به هفته  نسبت 
سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 2/1 
درصد افزایش داشت و شانه ای ۹500 الی 11 هزار تومان فروش 

می رفت.
ثابت  گروه  این  اقالم  تمام  قیمت  برنج  گروه  در  هفته  این  در 
بود. در گروه حبوبات بهای لوبیا چیتی معادل 0/1 درصد، لوبیا 

چشم بلبلی 0/4 درصد و لوبیا قرمز 0/1 درصد کاهش داشت 
ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 0/1 درصد تا یک درصد 
افزایش یافت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر 
لوبیاسبز  انگور و  شهرداری هندوانه عرضه نمی شد و 
عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه 
سایر  با  مقایسه  در  کیفی  نظر  از  آنها  از  تعدادی  که 
میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان 
میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های 
سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند 
معادل 1/5  نارنگی  بهای  تازه  میوه های  گروه  در  که 
درصد، موز 3/۹ درصد و کیوی 2/8 درصد کاهش ولی 
قیمت سایر اقالم این گروه بین 1/2 درصد، بادنجان 
قیمت  داشت؛  کاهش  درصد   5 سبز  کدو  و  درصد   3
سایر اقالم این گروه بین 1/8 درصد تا 24/5 درصد 

افزایش یافت.
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو 
و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت مرغ معادل 2/1 درصد 
افزایش داشت. در این هفته بهای شکر معادل 0/۹ درصد کاهش 
ولی قیمت چای خارجی معادل 0/2 درصد افزایش یافت. بهای 

قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

طرح های مختلفی از سوی دولت به منظور خانه دار شدن افراد 
ارائه و اجرا شده اما تا کنون هیچ یک از آنها تأثیر مثبتی بر بازار 
نداشته است که این امر تحت تاثیر نبود نقدینگی تشدید شده 

است.
کارشناسان امر معتقدند نوسازی بافت های فرسوده و پرداخت 
تا حدودی  گذاری  سپرده  شرایط  بدون  قیمت  ارزان  تسهیالت 
می تواند بازار مسکن را رونق و افراد کم توان جامعه را خانه دار 
کند و همچنین از سونامی افزایش قیمت مسکن درآینده نزدیک 

جلوگیری کند.
مسکن،  کارشناس  خسروی  علیرضا 
جوانان  مسکن  تأمین  اینکه  بیان  با 
نیازمند نگاه ویژه دولت به این بخش 
قانون  براساس  داشت:  اظهار  است، 
آحاد  برای  مسکن  تامین  اساسی، 
بشمار  دولت  وظایف  از  یکی  جامعه 

می رود.
تأمین  با  دولت  افزود:  ادامه  در  وی 
نوسازی  و  جوانان  نیاز  مورد  مسکن 
از  می تواند  فرسوده  های  بافت 
آینده ای  افزایش قیمت در  سونامی 

نزدیک جلوگیری به عمل آورد.
یک  ساالنه  داد:   ادامه  خسروی 
مسکونی  واحد  هزار   500 و  میلیون 
برای جوانان در شرف ازدواج، ساکنان 
بافت های فرسوده و مناطق روستایی 
عدم  صورت  در  و  شود  ساخته  باید 
در  نابرابری  ها  واحد  این  ساخت 

عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد. این کارشناس مسکن با بیان 
باید مبلغی تحت عنوان  ازدواج  اینکه دولت در کنار تسهیالت 
پرداخت  قرار دهد، عنوان کرد:  اختیار جوانان  ودیعه مسکن در 
ودیعه مسکن و خانه های استیجاری می تواند مشکل عمده پیش 

روی ازدواج جوانان را بر طرف نماید.
وی با اشاره به دیگر راهکارهای موثر در تامین مسکن جوانان 
تصریح کرد: توزیع رایگان زمین در شهرهای مختلف و تامین 

زیر ساخت های الزم برای آن می تواند راهگشای مشکل ازدواج 
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  عقبایی  حسام  باشد.  جوانان 
تهران، بیان کرد: صدور پروانه ساخت در سال های ۹3 و ۹4 در 
مجموع 47.6 درصد و سه ماه نخست سال جاری 16.7 درصد 

کاهش یافته است.
وی از کاهش صدور پروانه ساخت و پیامدهای آن در بازار مسکن 
گفت: مدیریت زمین و ایجاد تسهیالت با بازدهی باال می تواند 
ضمن برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، شرایط  تامین مسکن 

ادامه داد: در شرایط فعلی که  نماید. عقبایی  جوانان را تسهیل 
تسهیالت 80 میلیونی برای خرید مسکن به افراد پرداختمی شود، 
این رقم در شهرهای بزرگ اعم از تهران که تنها 20 درصد قیمت 

اولیه را پوشش می دهد تاثیر چندانی ندارد.
رونق  اینکه  به  اشاره  با  تهران  امالک  اتحادیه مشاوران  رئیس 
بازار مسکن به معنای گرانی نیست، بیان کرد: دولت با افزایش 
تسهیالت مسکن و بازپرداخت بلند مدت اقساط می تواند تحریک 

تقاضا را ایجاد کند چراکه  به دنبال این امر شاهد رونق بسیاری 
از صنایع مرتبط خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که جوانان با مشکالت متعددی 
در ازدواج روبرو هستند، محدودیت در اخذ تسهیالت و نبود تامین 
برای  آنها  انگیزه  کاهش  بر  زندگی عالوه  شروع  برای  مسکن 
نیز به همراه داشته  افزایش قیمت اجاره بها را  ازدواج می تواند 

باشد.
با خبرنگار مسکن  فیروزی کارشناس مسکن در گفتگو  محمد 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه 
براساس  داشت:  اظهار   ، جوان 
قانون دولت مکلف است برای یکبار 
مسکن  خرید  جهت  در  را  خانوارها 
حمایت نماید و این درحالی است که 
طی سه سال اخیر هیچ گونه حمایتی 

عملی نشده است.
بانک ها  افزود: در حال حاضر  وی 
و  خود  اصلی  وظایف  از  خروج  با 
با  تسهیالت  بنگاهداری،  به  تمایل 
سود های غیر متعارفی به متقاضیان 
دولت  رو  این  از  می کند،  پرداخت 
جوانان  خاطر  دغدغه  کاهش  برای 
با  تسهیالت  باید  مسکن  تامین  در 

سود بانکی مناسب ارائه کنند.
فیروزی ادامه داد: دولت باید 60 الی 
70 درصد قیمت تمام شده هر واحد 
تسهیالت  صورت  به  را  مسکونی 
مناسب بدون شرایط سپرده گذاری 
در اختیار افراد قرار دهد تا عالوه بر رونق اقتصادی شرایط ازدواج 

جوانان نیز تسهیلمی شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه ساالنه یک میلیون و500 هزار 
واحد مسکونی مورد نیاز است، گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار 
و کاهش قدرت خرید خانوار تنها به کارگیری برخی راهکارها از 
سوی دولت می تواند تعادل در عرضه و تقاضا را به همراه داشته 

باشد.

3    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال سوم، آذرماه 1395،  شماره 26اقتصادی

امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای  احمد 
اسالمی در جلسه علنی قوه مقننه، بیانیه 210 نفر از نمایندگان 
درباره موضوعات مطرح شده درباره حساب های قوه قضائیه را 

قرائت کرد.
بیانیه نمایندگان به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما جمعی از نمایندگان ملت به  نمایندگی از طرف امضاکنندگان 
این بیانیه درخصوص حساب های قوه قضائیه با توجه به اینکه 
قوای  گرو همکاری صادقانه  در  مردم  اصلی  حل مشکالت 
خصوص  در  قضائیه  قوه  محترم  ریاست  از  است،  سه گانه 
شبهات مطرح شده جویا شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک 
مربوط به حساب ها را در اختیار ما قرار داده و ما به  دقت آنها 
را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد 
مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و 

قانونی دارای ایراد نمی باشد.
طی جلساتی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، همه 
ایشان  با  با صراحت  بود  نمایندگان  را که در ذهن  سؤاالتی 
در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه صدر و با صرف فرصت 
کافی به این سؤاالت پاسخ دادند و ما بهترین روش را همین 
گفت وگوهای صریح و منصفانه مسئوالن با یکدیگر می دانیم.

نظرات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص مجلس و جایگاه 
آن و همکاری صمیمانه با قوه مقننه را همسو با نظرات حضرت 
بودن  امور  رأس  در  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  و  امام)ره( 

مجلس، دریافت نمودیم.
بار دیگر تأکید می کنیم که امروز مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم مشکل اصلی کشور می باشد و مسئوالن نظام در قوای 
سه گانه باید با اتحاد و همدلی و به  دور از حاشیه سازی ها و 
مردم  مشکالت  حل  بدنبال  سیاسی  بی حاصل  مجادله های 
باشند. بر این اساس هرگونه اقدامی را که به همکاری قوای 
به مردم  بردن فرصت خدمت  بین  از  برساند  سه گانه آسیب 

می دانیم.

دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان 
اینکه 70 درصد بازار پوشاک کشور در اختیار برندهای خارجی 
است و سهم تولیدکننده داخلی در خوشبینانه ترین حالت 30 
فقط  پوشاک  قاچاق  با  مبارزه  طرح  در  گفت:  است،  درصد 

»هیاهو« شد. 
وزارت  بخشنامه  اجرای  وضعیت  خصوص  در  یکتا  مهدی 
صنعت مبنی بر لزوم ثبت برندهای خارجی در کشور، اظهار 
داشت: قرار بود بر اساس این بخشنامه نمایندگی های فروش 
برندهای خارجی ثبت قانونی در کشور شوند اما هنوز خبری از 
اجرای این بخشنامه نیست و برندهای تقلبی به راحتی در بازار 

فعالیت می کنند.
یکتا با اعالم اینکه در بخشنامه گفته شده برای ثبت نمایندگی 
باید 20 درصد ساخت داخل از همان ابتدا رعایت شود، گفت: 
به اعتقاد بنده در ابتدای همکاری با برندهای خارجی نمی توان 
20 درصد را اجرایی کرد بلکه باید به مرور این شرط اجرایی و 

حتی افزایش پیدا کند.
اختیار  در  کشور  پوشاک  بازار  درصد   70 اینکه  بیان  با  وی 
در  داخلی  تولیدکننده  سهم  و  داشته  قرار  خارجی  برندهای 
خوشبینانه ترین حالت 30 درصد است، افزود: قرار بود با اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال، مدیریت بازار انجام شده و برای 
اما  گیرد  اقدامات الزم صورت  داخلی  تولیدکننده  از  حمایت 
قاچاق  با  مبارزه  هیاهوی  فقط  مقطعی  صورت  به  متأسفانه 
پوشاک مطرح شد اما عماًل در بازار تغییری به وجود نیامده 

است.
دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اضافه 
کرد: الزمه مبازره با قاچاق هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و اصناف است، به این صورت که اصناف از واحدهای تولیدی 

اظهارنامه گمرکی و وضعیت برندها را مطالبه کنند.

علی رومی در همایش امنیت غذا، سالمت و توسعه به افت 
اشاره کرد و گفت:  لبنیات در کشور  از شیر و  استفاده  شدید 
پس از حذف یارانه شیر، بنا بر آمار بانک مرکزی سرانه مصرف 
ایران ساالنه  در  و  یافته  درصد کاهش  در کشور 43  لبنیات 
سرانه مصرف شیر 80 کیلوگرم است، در حالی که در دنیا این 

رقم 300 کیلوگرم است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش مصرف لبنیات در پی افزایش 
با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند،  قیمت، 80 درصد مردم 
خاطرنشان کرد: کمبود کلسیم نیز از مشکالت دیگری است 
که باید دستگاه های مختلف به این موضوع توجه ویژه کنند؛ 

چراکه در آینده تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
رومی به بازدید رئیس جمهور از صنایع شیر ایران در سال ۹3 
اشاره کرد و تصریح کرد: در آن موقع آقای رئیس جمهور یکی 
از افتخارات دولت خود را توزیع شیر در مدارس اعالم کرد، اما 
آیا رئیس  باید دید  و  توزیع شیر مدارس متوقف شده  اکنون 

جمهور از این موضوع اطالع دارد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت: برای افزایش مصرف 
شیر و تأمین سالمت جامعه باید یارانه شیر پرداخت شود و در 
جدی  دولت  توسط  مدارس  شیر  توزیع  موضوع  نیز  آن  کنار 
گرفته شود، اما متأسفانه شاهدیم از سال گذشته هنوز بدهی 
صنایع شیر ایران بابت توزیع شیر مدارس پرداخت نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما برای ترویج مصرف شیر در 
کشور، گفت: صدا و سیما باید برای سالمت جامعه تالش کند، 
نه اینکه صرفاً با گرفتن پول اقدام به تبلیغ چیپس و پفک کند.
به  سالم  غذای  از  حمایت  برای  باید  دولت  افزود:  رومی 
باید  کنند،  ارائه  سالم  غذای  می خواهند  که  شرکت هایی 
تسهیالت با سود کم ارائه کند؛ چرا که در شرایط کنونی تولید 

با وام های 32 درصدی امکان پذیر نیست.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه گمرک 
در چند سال اخیر به  خوبی عمل کرده است، گفت: رقم تخلف 
شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره ای بسیار بزرگ است. با این 
پول می توانیم 20هزار شغل پایدار و یا 600 هزار شغل خدماتی 
بر  مبنی  خبری  به  واکنش  در  غزنوی  حمیدرضا  کنیم.  ایجاد 
»جریمه 3000 میلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کره ای«، 
با اشاره به اینکه ایران دومین بازار این شرکت کره ای متخلف 
است، گفت: امیدواریم مردم و رسانه ها پیگیر این تخلف و برخورد 
با آن باشند. سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه اصواًل قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه 
با قاچاق عالوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم 
است. غزنوی افزود: با توجه به برخوردی که با کاالهای قاچاق در 
سطح عرضه انجام شد فروشندگان سعی کرده اند این کاالهای 

قاچاق را عرضه نکنند و درخواست جدیدی برای آن ندارند.
داخلی  تولیدی  کاالهای  کردن  شناسنامه دار  اینکه  ابراز  با  وی 
قاچاق  با  مبارزه  داد:  ادامه  است،  خوب  اقدامات  از  وارداتی  و 
کاال نیازمند اقدامات ریشه ای و فرهنگسازی است و مردم هم 
باید مشارکت کنند و کاالهای قاچاق را نخرند. غزنوی درباره 
علت افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: حدود 3 سال است که 
تولیدکنندگان داخلی افزایش قیمت نداشته اند. سخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: قباًل تولیدکنندگان، مواد اولیه 
را با ارز مبادله ای 2500 تومان دریافت می کردند اّما اکنون چندین 
ماه است که این ارز مبادله ای قطع شده است! بنابراین تهیه مواد 
اولیه خارجی حدود 30 تا 40 درصد گران تر و مواد اولیه داخلی هم 

در 3 ماه اخیر حداقل 20 درصد گران شده است.
وی افزود: حدود 20 تا 30 درصد کارخانجات تولید لوازم خانگی، 

اجناس خود را گران کرده اند.
غزنوی گفت: لوازم خانگی تولیدی حدود 30 درصد تولیدکنندگان 

داخلی حداکثر 6 تا 7 درصد گران شده است.

در بیانیه 210 نماینده مطرح شد :

دبیر سابق اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک:

مدیرعامل صنایع شیر ایران:

سخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی:

حسابهای قوه قضائیه از 
جهات مجوزهای شرعی و 
قانونی دارای ایراد نیست 

در موضوع مبارزه با 
قاچاق پوشاک تاحاال
 فقط شاهد »هیاهو« 

بوده ایم

کاهش ۴3 درصدی مصرف 
لبنیات در کشور

تخلف 3۰۰۰میلیارد تومانی 
برند معروف کره ای

آیا بازار مسکن با سونامی جدیدی مواجه خواهد شد؟

وعده های اقتصادی دولت چه زمانی محقق می شود؟

گزارش :

کارشناسان مسائل اقتصادی :

افزایش هزینه های خانواده های ایرانی در طی یک سال گذشته

براساس گزارش بانک مرکزی: 



مردم شریف شهرستانهای  نماینده  پی سوال  در  حماسه سازان؛ 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی و امضاء 
برداشتهای  خصوص  در  اصفهان  استان  نمایندگان  از  نفر   17
زاینده رود  حوضه  در  غیرمجاز  و  جدید  بارگذاریهای  و  بی رویه 
وقانع نشدن آقای حاجی از پاسخهای وزیر نیرو به دستور رئیس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
پنجشنبه 4 آذر ماه ۹5، هیأتی جهت بررسی میدانی به منطقه 

اعزام شد.
اولین برنامه هیأت اعزامی که مهندس عباس پاپی زاده نماینده 
دزفول به عنوان رئیس، دکتر علی وقف چی نماینده زنجان و طارم، 
مهندس احسانی مدیر کل منابع آب حوضه آبریز مرکز ایران و دبیر 
کمیته ملی زاینده رود و مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اعضای آن را تشکیل 
می دادند، جلسه در محل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بود. 
حسینعلی حاجی در این جلسه که حجت االسالم سالک نماینده 
اصفهان، حجت االسالم موسوی الرگانی نماینده فالورجان، طرفه 
معاون عمرانی استانداری اصفهان، میرمحمدصادقی مدیر عامل 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، نادری مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای استان چهار محال بختیاری، سهل آبادی رئیس اتاق 
بازرگانی استان اصفهان، بیدرام رئیس صنف کشاورزان شهرستان 
آباد  دولت  اسالمی  شورای  عضو  کثیری  میمه،  و  شاهین شهر 
به  داشتند،  نیز در آن حضور  و کارشناسان حوضه آب اصفهان 
جلسه پاسخگویی وزیر نیرو به سوال مطرح شده اشاره و ضمن 
بارگذاریهای  از  از پاسخهای وزیر گزارشی  بر قانع نشدن  تأکید 
جدید و غیرمجاز در باالدست حوضه زاینده رود ارائه و گفت: در 
صورت ادامه برداشت بی رویه در پائین دست و بارگذاریهای جدید 
استان اصفهان آب  نزدیک در  آینده  باالدست در  غیرقانونی در 

شرب هم نخواهیم داشت و این فاجعه است.
در ادامه و پس از ارائه گزارش مدیر آب منطقه ای استان اصفهان، 
مربوطه،  کارشناسان  و  زاینده رود  در حوضه  حاجی  آقای  مشاور 
برداشتهای  خصوص  در  زاینده رود  حوضه  از  میدانی  بازدید 
بی رویه، سد زاینده رود، تونل گالب و همچنین بارگذاریهای جدید 
غیرقانونی در باالدست سد انجام و گزارشات الزم تهیه گردید تا 

مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. 
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بازدید از وضعیت برداشتهای غیرمجاز از حوضه زاینده رود

جلسه با رئیس دانشگاه شهید مهاجر اصفهان

حضور هیئت بررسی برداشت غیرمجاز از زاینده رود در سد زاینده رود

بازدید مجمع نمایندگان استان از شرکت ذوب آهن

جلسه با مدیر کل منابع طبیعی استان درخصوص زمین های ملی شده

سخنرانی در اجتماع بسیجیان شهرستان برخوار

جلسه با معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی

حضور در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

شرکت در یادواره شهدای شهر سین

بازدید و بررسی مشکالت  شهر الی بید

حضور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در شاهین شهر و میمه

شرکت و سخنرانی در جشنواره زعفران ازان-بخش میمه

و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در جلسه صحن علنی روز 
دوشنبه 2۹ آذر ۹5 و در جریان رسیدگی به ماده ی 4 الیحه 
الحاقیه به این ماده  برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص 

صحبت کرد.
حسینعلی حاجی با تأکید بر اینکه بازار مصرف 80 میلیونی داخل 
بگیرد، گفت:  قرار  داخلی  تولیدکنندگان  اختیار  در  باید  کشور 
امروز در بسیاری از بخش ها، تولیدکنندگان داخلی توان تأمین، 
نیاز بازار مصرف کشورمان را با قیمت و کیفیت مناسب، دارند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور ضمن اشاره 
به در اولویت قرار گرفتن نیازهای مردم توسط تولیدکنندگان 
داخلی افزود: اگر مرزها را کاماًل باز کنیم، اگر جلوی قاچاق 
را نگیریم، بازار 80 میلیونی در اختیار تولیدکنندگان کشورهای 
دیگر قرار می گیرد، یعنی در واقع ما بازار اشتغال دیگران را گرم 
کرده ایم و ضمن ایجاد رونق اقتصادی برای آنها، این باقیمانده 

اشتغالی هم که داریم از بین می رود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وارد کردن 
بدون  را  ندارد  وجود  آنها  تولید  توان  داخل  در  که  کاالهایی 
اشکال دانست و ضمن اشاره به کاالهایی که در سالهای اخیر 
وارد شده و توان داخلی فراوانی در تولید آن وجود دارد، افزود: 
آنجایی که تولیدکننده داخلی وجود دارد، کیفیت کاال و قیمت 

هم مناسب است، نباید از خارج وارد کنیم.

برای حفظ و توسعه اشتغال، 
بازار مصرف کشور باید
 در اختیار تولیدکننده

 داخلی باشد

حاجی در جریان بررسی برنامه ششم
توسعه در صحن مجلس عنوان کرد:

و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده 
در جشنواره  آذرماه ۹5  اسالمی، 1۹  در مجلس شورای  برخوار 
جمع  در  و  شرکت  میمه  بخش  توابع  از  ازان  روستای  زعفران 

شرکت کنندگان در این جشنواره سخنرانی کرد.
چنین  برگزاری  خود  سخنان  ابتدای  در  حاجی  حسینعلی 
مردم  به  منطقه  هر  ظرفیتهای  یادآوری  برای  را  جشنواره هایی 
همان مناطق و شناساندن آن ظرفیتها به دیگران و کمک به رونق 
و رشد ظرفیتهای بومی بسیار مفید و الزم دانست و گفت: بنده 
از عزیزانی که برای برگزاری چنین جشنواره ای زحمت کشیده اند 

تشکر می کنم. 
بحمدهلل چند سالی است در روستاهای این بخش جاافتاده که 
اینگونه جشنواره ها برگزار شود؛ مثل جشنواره انگور در روستای 
حسن رباط، که امیدوارم شهرها و روستاهای دیگر این بخش هم 
بتوانند این نوع حرکتها را با تکیه بر استعدادها و ظرفیتهای خود 
انجام دهند و براساس این ظرفیتها بتوانیم بستر و فضایی را فراهم 
کنیم که امکان درآمدزایی مناسب برای اداره زندگی یک خانواده 
روستایی فراهم شود؛ چون مهمترین موضوعی که امروزه ما در 
روستاهای کم جمعیت داریم این است که زمینه درآمدزایی  برای 

بومی  بسترهای  و  این ظرفیتها  و  ایجاد شود  ماندگاری جمعیت 
می تواند در این راستا بسیار موثر باشند و از طرفی برای دولت هم 

کم هزینه تر از روشهای دیگر ایجاد اشتغال است.
کار  هر  سرزمینی  آمایش  اصول  براساس  افزود:  ادامه  در  وی 

اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در هر جایی که می خواهد صورت 
بگیرد باید براساس شرایط اقلیمی آن باشد که از این بابت کشت 

زعفران در این منطقه دارای جهات مثبت است.
برگزاری  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
جشنواره را یکی از اقدامات مثبت در جهت تقویت کشت زعفران در 

منطقه اعالم و تصریح کرد: بنده به عنوان خادم شما مردم عرض 
می کنم که این حرکت، حرکت خوبی است به شرط اینکه فقط به 
برگزاری جشنواره یا مراسم و یا جلسه ختم نشود، بلکه بعد از آن 
دنبال شود و آنهایی که عماًل دارند این زحمت را می کشند و در 
امر تبلیغ به کاشت، داشت، برداشت و عرضه زعفران فعال هستند، 

بتوانند سطح زیر کشتشان را افزایش دهند و از جهت ترویج نوع 
محصول و دقت در برداشت و بسته بندی و ارائه به نحوی عمل 
کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد و روز به روز بر ارزش افزوده 

آن اضافه گردد.
دیگر  و  زعفران  زمینه عرضه  در  رقابت  وجود  به  اشاره  با  وی 
سابقه،   با  مناطق  و  جدید  مناطق  میان  کشاورزی  محصوالت 
افزود: امروز روز رقابت است طبیعتاً شما که در روستایی مثل 
ازان تولید زعفران انجام می دهید باید به نحوی عمل کنید که 
مثاًل در قائنات آنجاهایی که جلوتر از شماها در این زمینه فعالیت 
داشته اند با آنها بتوانید رقابت کنید، یا در تولید گل محمدی که در 
منطقه ما در قمصر، برزک، کامو یا در جوشقان یا در دیگر جاها 
آنها هم پیشتاز بودند زحمت کشیدند و در این جهت قدم گذاشتند 
و اتفاقاً این نوع گیاه از گیاهانی است خودتان بهتر از من می دانید 
کم آب و کم زحمت اما از آن طرف می تواند به هرحال بهتر از 
گیاهان دیگر سودآوری داشته باشد. به هر حال الزم است که از 
باب ترویج درست و همچنین کشت و داشت و برداشت توجه 

بیشتری را داشته باشید.
خدمت  در  ما  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  حاجی  حسینعلی 
 شما هستیم که هر جایی کاری الزم هست انجام شود که بنده 
می توانم کمک کنم پیش وزرا پیش دیگر مسئولین بخواهیم که 
کمک کنند آمادگی اش را داریم و بقیه مسائلش هم به عهده خود 

شما که زحمتش را بکشید.

حاجی در جشنواره زعفران روستای ازان از بخش میمه:

مهمترین موضوعی که در روستاهای کم جمعیت قابل توجه است، ایجاد درآمد برای حفظ جمعیت آنهاست

در صورت ادامه برداشت بی رویه در پائین دست و بارگذاری های غیرقانونی در باالدست زاینده رود، 
در آینده نزدیک استان اصفهان آب شرب هم نخواهد داشت 

حاجی خطاب به هیئت اعزامی برای بررسی وضعیت آب زاینده رود:

گزارش تصویـری 
گوشه ای از فعالیتهای
 آقای حاجی در آذرماه



نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در برنامه زنده »عصرانه« شبکه افق 

شرکت کرد.
آقای حاجی با شبیه دانستن فاجعه قطار تبریز به مشهد و تبدیل 
وضعیت قطار از حالت خودکار به حالت دستی با موضوع حقوقهای 
نجومی، به دستورالعملی که توسط وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور به امضاء رسیده بود اشاره کرد و 
از  حقوق  پرداخت  و  برداشت  سامانه  دستورالعمل  این  با  گفت: 
حالت خودکار به حالت دستی تبدیل شد و باعث شد مدیران بر 
خالف ماده 76 قانون خدمات کشوری که سقف حقوق ثابت و 
فوق العاده های مستمر را بیش از 7 برابر حداقل آن ندانسته، عمل 

کنند.
بخشنامه  به  توسعه کشور  برنامه ششم  تلفیق  عضو کمیسیون 
افزایش 34 درصدی حقوق برخی از مدیران که توسط معاون اول 
رئیس جمهور صادر شده بود، اشاره نمود و افزود: با توجه به این 
بخشنامه و حذف سامانه پرداخت حقوق، مدیرانی در دستگاههای 
مختلف از فرصت استفاده کرده و با ایجاد هرج و مرج برداشتهای 

نا عادالنه ای داشتند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم وظیفه 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی را دفاع از حقوق ملت 
ایران دانست و ادامه داد: اگر بنده و دیگر همکارانم در این موضوع 
ورود نکنیم، شفاف سازی انجام ندهیم و از حق مردم دفاع نکنیم، 
به وظیفه خود عمل نکرده ایم و روز قیامت باید پاسخگوی تک تک 
مردمی باشیم که ما را انتخاب کردند. لذا در صدد بر آمدیم تا آنچه 
اتفاق افتاده و واقعیت دارد همانند اتاق شیشه ای، شفاف برای مردم 

بیان کنیم.
این  در  که  طرحهایی  اینکه  بر  تأکید  ضمن  حاجی  حسینعلی 
خصوص به صحن علنی مجلس آمده است ناکام مانده، به طرح 
شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد اشاره 
و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع هیأت رئیسه می بایست 
کمیسیون مشترک تشکیل می داد و طرح را مورد بررسی قرار 

می دادند که متأسفانه با اشتباهی که توسط رئیس انجام شد و 
تاکنون سابقه نداشته است این طرح به کمیسیون اصل ۹0 ارجاع 
شد. اشکال نیز از اینجا شروع شد و در طرحی که به صحن علنی 

آمده بود حقوق 20 میلیون تومانی را تأیید کرده بودند که در نوع 
خود یک فاجعه بود.

نماینده قوه مقننه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان 
یکی از علل حجیم شدن بودجه جاری کشور را صدور اینگونه 
بخشنامه ها دانست و خاطرنشان ساخت: متأسفانه با این اتفاقاتی 
که رخ داده بودجه جاری کشور بسیار حجیم شده است. در الیحه 

بودجه سال ۹6 که توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد سهم 
درآمد مالیاتی 113 هزار میلیارد تومان است و مردم باید مالیات 
بدهند و نفت و اموال دولتی به فروش برسد تا دولت بتواند حقوق 

و دستمزد پرداخت کند.
وی سهم مردم از در آمدهای کشور را اعتبارات عمرانی که برای 
ساخت مدرسه، راه، ریل و غیره هزینه می شود، عنوان کرد و افزود: 
اتفاقی که در زمینه حقوقهای نجومی رخ داد است هنوز برای مردم 
به صورت کامل شفاف نشده است و دغدغه مردم بازگرداندن آن 

دو میلیارد تومانی که هنوز به خزانه برنگشته نیست.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی انتظار نمایندگان از دیوان محاسبات به 
عنوان بازوی تفحصی مجلس را ریشه یابی و برنامه ریزی برای 
جلوگیری از اتفاقات این چنینی در آینده بیان کرد و گفت: از دولت 
از دیوان  که خود خطا کار بوده است چنین توقعی نیست ولی 

محاسبات مجلس انتظار می رفت با قاطعیت انجام وظیفه کند.
آقای حاجی در این برنامه به مقایسه فیشهای حقوقی برخی از 
کارگران بازنشسته که با 30 سال کار ماهیانه 350 هزار تومان و 
یا 400 هزار تومان در سال ۹3 و ۹4 دریافت می کردند  با فیش 
حقوقی فردی که در یک دستگاه مدیر هم نبوده و در سال ۹2 
با ۹ میلیون و 600 هزار تومان بازنشسته شده است، پرداخت و 
با دفاع از مدیران ارزشی کشور به مالقات مردمی خود در دفتر 
شهرستان  مدیران  از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  دولت آباد  شهر 
افزایش 5 میلیون تومانی حقوق خود  از  به بنده مراجعه کرد و 
شکایت داشت. وی گزارش دولت و دیوان محاسبات در خصوص 
بازگرداندن دریافت های ناعادالنه را اهانت به مردم دانست و گفت: 
مردم آگاهی بسیار باالیی دارند و به این انقالب و نظام اسالمی 
عالقه دارند و اگر مدیری در دستگاهی از کشور خطایی انجام 

بدهد پای همه نظام نخواهند گذاشت.

نسبت به واریز سهم منطقه از 
عوارض ارزش افزوده دستورات 

الزم را صادر نمایید

رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  سفر  حاشیه  در  و   ۹5 آبان   12
نماینده  حاجی،  حسینعلی  که  نامه ای  در  اصفهان،  به  جمهور 
در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم 
ارائه کرد، ضمن  آقای جهانگیری  به  مجلس شورای اسالمی 
از  حاصله  عارضه های  رفع  جهت  به  عوارض  اینکه  به  اشاره 
واحدهای تولیدی که مالیات می دهند انجام می شود، از معاون 
اول رئیس جمهور خواسته شد که نسبت به واریز سهم منطقه 

از این عوارض دستورات الزم را صادر نماید.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در هامش این نامه 
دستور  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  طیب نیا  دکتر  به  خطاب 

بررسی و اقدام الزم را صادر کرد.

نحوه قیمت گذاری خوراک 
واحدهای پتروشیمی باید 
بصورت شفاف اعالم شود

4 اسفند ۹5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 
و پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور جهت اجرا 
ابالغ شد. در جزء 4 بند الف این قانون تبصره بند ب، ماده 1 
قانون هدفمندکردن یارانه ها در خصوص قیمت خوراک گاز و 
یا مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی ها 
قابلیت  تولیدکنندگان داخلی ضمن حفظ  تا  اصالح شده است 
با  و  بین المللی  بازارهای  در  تولیدی  محصوالت  رقابت پذیری 

حفظ اشتغال موجود بتوانند به ایجاد اشغال جدید دست یابند.
البته با اجرایی نشدن این قانون توسط وزارت نفت، اکنون این 
شرکتها نه تنها قادر به ایجاد اشتغال جدید نیستند بلکه به علت 
عدم توانایی در رقابت با بازارهای جهانی حفظ اشتغال موجود 

آنها نیز به مخاطره افتاده است.
این باعث شد تا 13 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در سوالی از وزیر نفت علت محاسبه خوراک مایع تحویلی به 

پتروشیمی ها بر مبنای ارز آزاد را خواستار شوند.
مردم شریف  نماینده  حاجی  آقای  امضاء  به  که  این سوال  در 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی نیز رسیده است، ضمن اشاره به تغییر نرخ ارز خوراک 
مایع تحویلی به شرکتهای پتروشیمی از ارز مبادالتی به ارز آزاد، 
آمده است: با شرایط موجود هیچ یک از واحدهای پتروشیمی با 
خوراک مایع قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نبوده و محکوم 
به نابودی هستند و هزاران فرد شاغل دراین واحدها و هزاران 
واحد صنعتی که مواد اولیه و واسط خود را از این واحدها تأمین 
می کنند، بالتکلیف خواهند شد. لذا ضروری است پاسخ شفاف 

در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی کشور ارائه شود.

لزوم پرداخت حقوق
و مزایای معوقات معلمان 

حق التدریس

و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در جلسه صحن علنی مورخ 
14 مهر ۹5 خطاب به وزیر آموزش و پرورش در تذکر کتبی 
»لزوم پرداخت حقوق و مزایای معوقات معلمان حق التدریس« 
را خواستار شد و معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه 

چنین پاسخ داد.
مصطفی ناصری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش در پاسخ خود به پیگیریهای مقام عالی وزارت اشاره 
و آورده است: موضوع مطالبات معوقه فرهنگیان از سوی دفتر 
برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت در 
حال پیگیری می باشد که به محض دریافت اعتبار و تخصیص 

مبالغ مذکور در جهت پرداخت آن اقدام خواهد شد.

پیگیری رفع مشکالت پیش 
روی اجرای پروژه مترو 

شاهین شهر

شهرستان های  شریف  مردم  نماینده  شده  پی نوشت  نامه 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی توسط 
وزیر راه و شهرسازی به معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و 

نقل این وزارتخانه ارجاع شد.
در نامه آقای حاجی به دکتر آخوندی، تسریع در صدور مجوز 
عبور خط مترو اصفهان - شاهین شهر از رفیوژ اتوبان آزادگان 
مطرح گردیده بود که وی در پی نوشت نامه خطاب به مهندس 
امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل خود ضمن تأکید 
بر طرح موضوع در شورای عالی فنی، دستور اقدام سریع در رفع 

مشکل فنی موضوع مذکور را صادر کرد. 

5    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال سوم، آذرماه 1395،  شماره 26خانه ملت

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

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در جلسه صحن 
جزئیات  به  رسیدگی  جریان  در  و  آذر ۹5   علنی سه شنبه 30 
الیحه برنامه ششم توسعه کشور در موافقت با پیشنهاد حذف 
جمله »14/5 درصد شرکت ملی نفت ایران« در بخش الف بند 

2 ماده 7 صحبت کرد.
آقای حاجی با عنوان اینکه این نوع بودجه نویسی و قانون نویسی 
یک روش اشتباه است که چندین سال است ادامه یافته، گفت: 
همه شما همکاران در حوزه انتخابیه خود با این سوال از طرف 
یکسان  وزارتخانه ها  حقوقهای  چرا  که  هستید  روبرو  مردم 

نیستند؟
این  با طرح  برنامه ششم توسعه کشور  تلفیق  عضو کمیسیون 
سوال که چرا ما چک سفید امضا به وزارت نفت بدهیم؟ ادامه 
داد: آن روزی که قیمت هر بشکه نفت به 120 دالر می رسید، 
14/5 درصد برداشت می کرد و موقعی که به 35 دالر در هر 

بشکه رسید باز هم 14/5 درصد.
حسینعلی حاجی به روند بدون مشکل وزارت نفت هنگامی که 
نفت به 35 دالر رسیده بود اشاره و خاطرنشان ساخت: این حق 
مجلس و نمایندگان است که بپرسید آن زمانی که 120 دالر 
مقدار  چه  هزینه شد؟  کجا  عددی شد؟  چه  درصد   14/5 بود، 
صرف زیرساخت های مربوط به نفت شد؟ و یا چه مقدار خرج 

پرداختهای آن چنانی شد؟ این حق ملت ایران است که بدانند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
زیاد  ایده  صاحب  جوانان  و  دانشجویان  کشور  در  داد:  ادامه 
هستند، که حاضرند بیایند جایگزین شوند و یک پنجم حقوق 

آنها را بگیرند و همان کار آنها را هم انجام دهند.
در ماده 7 و بخش الف بند 2 آمده است:

ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با برنامه توسعه، 
انضباط مالي، اصالح فرآیند برنامه ریزي و بودجه ریزي و نظارت 

بر عملکرد و هزینه هاي دولت؛
2- الف: سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات 
نفت خام، میعانات گازي و  خالص صادرات گاز در سال اول 

برنامه، 30 درصد تعیین مي شود و ساالنه حداقل دو واحد درصد 
به این سهم اضافه مي شود. بانک مرکزي مکلف است در طول 
این  واریز  به  نسبت  منابع بالفاصله  با وصول  متناسب  و  سال 
وجوه و سهم 14/5 درصد شرکت ملي نفت ایران از کل صادرات 
نفت و میعانات گازي و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز، 
گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه 
عمومي دولت که در بودجه هاي سنواتي مشخص مي گردد را به 
به  را  نزد خزانه داري کل واریز و مابقي  حساب درآمد عمومي 

حساب ذخیره ارزي واریز نماید.

متن کامل سخنان آقای حاجی به شرح زیر است:
می کنم  تقاضا  محترم  همکاران  از  الرحیم؛  الرحمن  اهلل  بسم 

مقداری بیشتر به این نکته توجه داشته باشید.
چندین سال است که یک روش نادرست را در بودجه و همچنین 
دیگر قوانین ادامه می دهیم و باز اینجا هم این موضوع را برای 

پنج سال دیگر تثبیت می کنیم.
این سؤال  با  مواجه  مردم  برابر  در  در سراسر کشور  همه شما 
هستید که: چرا مثال فالن وزارتخانه حقوقشان این طور است 
و بقیه دستگاهها این طور نیست؟ همه جا شرکت نفت را مثال 

می زنند.
عزیزان؛ نفت از آن همه مردم ایران است، نفت چیزی نیست که 
فقط مال آن کسی باشد که دارد تولید می کند، چرا ما یک چک 
سفید امضا به وزارت نفت بدهیم؟ این چه استداللی است که 

14/5 درصد از صادرات را در اختیارش قرار بدهیم.

آن روزی که قیمت هر بشکه نفت 120 دالر می رسید 14/5 
درصد برداشت می کرد و موقعی که به 35 دالر در هر بشکه 
رسید باز هم 14/5 درصد. آیا این زمانی که قیمت پایین تر از 
همیشه بود وزارتخانه مشکلی پیدا کرد؟ ما چیزی نشنیده ایم! اما 
این سوال حق مجلس است، حق شماست که بپرسید آن زمانی 

که 120 دالر بود 14/5 درصد چه عددی شد؟ کجا هزینه شد؟
چه مقدار صرف زیرساخت های مربوط به نفت شد؟ یا چه مقدار 

خرج پرداختهای آن چنانی شد؟
شما االن در همین پرداخت های ناعادالنه ببینید کجاها مشکل 
از محل ها همین جاست، بعد هم بعضی ها  بیشتر است؟ یکی 
تهدید می کنند می روند سراغ کشورهای مثل امارات و یا دیگر 
اینگونه هست، برود،  ایران  برای  اعتقادش  کشورها. کسی که 

بهتر است تا اینکه بخواهد بایستد.
ما این قدر دانشجو و جوان صاحب ایده در این کشور داریم، که 
حاضرند بیایند جایگزین شوند و یک پنجم حقوق آنها را بگیرند 

و همان کار آنها را هم انجام دهند. چرا ما را می ترسانند؟ 
آقای رئیس؛ از طرفی ما کار ناعادالنه ای داریم انجام می دهیم، 
می گوییم از صادرات 14/5 درصد، از آن طرف در تولید داخل 
به ازای تولید هر بشکه وزارت نفت 4 دالر هزینه می کند و 3 
دالر بر می دارد، حداقل ما بایستی این را یک طوری بر اساس 
بکنیم، چرا  کتابی  و  و یک عددی یک حساب  بگذاریم  تولید 
14/5 درصد؟ چرا 13 درصد نه؟ چرا 20 درصد نه؟ از کجا این 
14/5 درصد آمده؟ یک سالی 6 درصد بوده بعد کم کم روی آن 

گذاشتند، حاال شده 14/5 درصد.
امسال یک بند دیگری هم برای گران کردن بنزین در بودجه 
آورده که برای وزارت نفت سود باشد، برای ساخت زیر ساخت ها 
و انتقال نفت و غیره در بودجه آورده من می خواهم بگویم که 

این عادالنه نیست.
این  که  دارم  وظیفه  بنده  ولی  ندهید  رأی  هست  ممکن  شما 
نکات را عرض کنم، شما هرجور صالح می دانید، ولی این طور 
اگر در قانون برنامه بیاوریم و دست وزارتخانه را به این میزان 
باز بگذاریم، این ناعدالتی ها و حقوق های آن چنانی رخ می دهد، 
می شود  گفته  حتی  می دهند،  پاداش  می خواهند  که  جور  هر 
وزیر نفت، کارمند شرکت نفت هست، مگر کارمند وزارت نفت 
نداریم؟ چرا کارمند وزارتخانه نیستند؟ همه کارمند شرکت نفت 
شده اند، برای اینکه از همین جاها حقوق شرکتی برداشت کنند، 

لذا بر ما هست که این موارد را رعایت کنیم.

چرا حقوق کارمندان وزارتخانه های مختلف یکسان نیست؟!
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در  صحن مجلس:

اتفاقاتی که در موضوع حقوق های نجومی رخ داد، هنوز برای مردم شفاف نشده است 

حاجی در شبکه افق مطرح کرد:

در پی سؤال نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت 
در خصوص عمل نکردن وزارت نفت به تعهد خود در قبال استخدام 
نخبگان، دانشجویان رتبه الف و فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت، 
مهندس زنگنه در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافت و به 

سوال مطرح شده، پاسخ گفت.
 25 تاریخ  در  نفت  وزیر  مصاحبه  به  خود  سوال  در  حاجی  آقای 
نفر  را چندین هزار  دانشجویان  از  این دسته  تعداد  مرداد ۹5 که 
عنوان کرده، اشاره کرد و از مهندس زنگنه برنامه وزارت نفت برای 

استخدام آنها و سایر  فارغ التحصیالن را جویا شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور یکی از اولویتهای 
وزارت نفت را تربیت و بکارگیری نیروهای نخبه و متعهد داخلی 
برای این صنعت دانست و خطاب به مهندس زنگنه از وی خواست 
چرایی عدم اختصاص بودجه مناسب برای این موضوع را توضیح 

دهد.
مهندس بیژن زنگه با تأکید بر اینکه مجموع نیروهای رسمی و 
پیمانی ما تا پایان سال 83، 136 هزار نفر بوده و این تعداد در پایان 
سال ۹1 به 225 هزار نفر رسیده، گفت: وزارت نفت هیچ تعهدی 
نسبت به استخدام این دانشجویان نداشته و تنها بخاطر ایجاد انگیزه 

بیشتر، آنها را بورسیه کرده است.

وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه بورسیه با تعهد استخدام متفاوت 
رشته های  نفت  صنعت  دانشگاه  فقط   76 سال  در  افزود:  است 

باالدستی مانند مهندسی مخزن و مهندسی حفاری را ارائه می داد 
که با ورود وزارت نفت، دانشگاه های شریف، امیرکبیر، شیراز و سهند 
نیز رشته های باالدستی صنعت نفت را ارائه می دهند و نیروهای 

بسیار خوبی تحویل کشورمی شود. البته قولی برای استخدام به این 
دانشجویان داده نشده است ولی اولویت استخدام در وزارت نفت 

از این دانشجویان است. وی بر استخدام 2600 نفر در سه سال و 
نیم اخیر تأکید و گفت: فرآیند استخدامی و مصاحبه این نفرات از 
قبل انجام شده بود و چون تعهد انجام شده بود ما این استخدام را 

انجام دادیم. زنگنه به ماده ۹ قانون استخدامی وزارت نفت اشاره 
پتروشیمی ها  از  برای هیچ یک  ما  اینکه  بر  تأکید  نمود و ضمن 
و پاالیشگاهها استخدامی نداریم و فقط در صنعت باالدستی نیرو 
استخدام می کنیم، گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم تقاضایی 
را برای استخدام 250 نفر، به گروه استخدامی دادیم و پس از سه 
چهار ماه اجازه استخدام 150 نفر را با شرایط معدل باالی 16 برای 
مقطع کارشناسی و معدل باالی 17 برای مقطع کارشناسی ارشد 

صادر کردند.
وی ادامه داد: ۹00 نفر در سامانه ثبت نام کردند که 450 نفر در 
محدوده شرایط استخدامی قرار می گرفتند و ما باید 150 نفر از آنها 
را استخدام کنیم که تاکنون با حدود 300 نفر مصاحبه انجام شده 
است. در ادامه حسینعلی حاجی به قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد 
و افزود: جوانان نخبه زیادی در کشور داریم که در این قراردادها 
می توانیم بکارگیری کنیم و در چند سال اخیر هم صنعت نفت را 

اداره کرده اند.
را  نیرو  زنگه وزیر  ارائه زمان بندی مشخص توسط مهندس  وی 
باعث قانع شدن خود عنوان نمود و گفت: اگر آقای وزیر با دیدگاهی 
که در این جلسه برای حل این مشکل مطرح می کنند به موضوع 
نگاه کنند بنده از سوال خود صرف نظر می کنم در غیر این صورت 

روند سؤال به طور قانونی طی شود.

آقای حاجی خطاب به وزیر نفت:

جوانان نخبه زیادی در کشور داریم که در چند سال اخیر هم آنها صنعت نفت را اداره کرده اند



حسین امیری، متولد 134۹- الیگودرز؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری؛ استاد پاره وقت دانشگاههای پیام نور شاهین شهر 
و نجف آباد؛ دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان و 
دانشگاه آزاد؛ صاحب چندین عنوان مقاله در زمینه مدیریت شهری 
و شهرداری و... .  شهردار فوالدشهر؛ شهردار منطقه یک قزوین؛ 
مالی  اداری  معاون  و  مالی شهرداری شاهین شهر؛  اداری  معاون 
از مهمترین سوابق اجرایی اوست. در حال  آباد  شهرداری نجف 

حاضر حدود 18 ماه است که شهردار شاهین شهر است. 
برای مصاحبه به دفتر کارش رفتیم حدود ساعت 4 بعدازظهر، یک 
روز پاییزی؛ قدری معطل شدیم تا شهردار از کار روزانه فارغ شود، 
فیلمبردار ماهنامه جای مناسب پیدا کند، دفتر شهردار اندکی خلوت 
گردد و مصاحبه را شروع کنیم. اکنون این شما و این پاسخها و 

توضیحات شهردار شاهین شهر... !
با عرض سالم و خداقوت؛ برای مقدمه بحث بفرمایید چند 
میزان شناخت  و  دارید  در شاهین شهر حضور  است  سال 

جنابعالی از شاهین شهر چقدر است؟
بسم ا... الرحمن الرحیم؛ سالم عرض می کنم خدمت شما و همه 
شهروندان عزیز... . بنده بعنوان شهردار حدود 18 ماه است که در 
شاهین شهر هستم و در زمان مدیریت اسبق شهرداری در سومین 
دوره شورای اسالمی شهر هم بمدت 5 سال معاون مالی و اداری 
شهرداری شاهین شهر بودم؛ اما در خصوص میزان آشنایی بنده با 
شاهین شهر؛ در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که شاهین شهر 
بدلیل  که  می شود؛  اداره  خاصی  ویژگیهای  با  که  است  شهری 
استقرار آن در شمال استان بعنوان یک حلقه ارتباطی بین مرکز و 
شمال استان اصفهان عمل می کند. این شهر بدلیل وجود دو آزادراه 
در اضالع شرقی و غربی آن در مسیر ترانزیت به استانهای واقع 
در شمال استان اصفهان به مرکز استان می باشد؛ لذا شاهین شهر 
از اهمیت ویژه ای نزد مسئوالن استان و شهرستان برخوردار است؛ 
قومیتهای مختلف  از  ترکیبی  که شاهین شهر  اینست  دوم  نکته 
کنار  در  و وجود چند فرهنگ  است  داده  را در خود جای  کشور 
هم باعث شده تا مردم این شهر با یکدیگر همزیستی بسیار خوبی 
چندفرهنگی  این  که  می کنند  تصور  عده ای  حاال  باشند.  داشته 
آسیبهای اجتماعی در بر دارد ولی من فکر می کنم که این مسئله 
نقطه قوتی برای شاهین شهر به حساب می آید، چرا که ارزشهای 
فرهنگی، که اقوام مختلف در کنار یکدیگر ارائه می نمایند می تواند 
الگوی سایر اقوام و شهروندان قرار گیرد و در حقیقت یک رقابت 
فرهنگی در شهر ایجاد می شود و در نهایت این امر باعث می شود 
آرمانها در شهر پیش  و  ارزشها  تا تحول فرهنگی بسمت حفظ 
بحمدا...  و  داشته  یکدیگر  کنار  در  خوبی  زندگی  مردم  لذا  برود. 
مشارکت خوبی در حفظ و توسعه شهر، حفظ محیط زیست، پیشبرد 
مردم  ویژگیهای  از  که  دارند،  آبادانی شهر  و  عمران  پیشرفت  و 
شاهین شهر می باشد. ویژگی خاصی که برای شاهین شهر زبانزد 
عام و خاص گشته اینست که شاهین شهر بعنوان شهر دانش و 
خالقیت نامگزاری شده است؛ که در حقیقت بدلیل ارائه نوآوریها 
و ابتکارات جوانان شاهین شهری و رشد علمی که در سطح کشور 
داشته این نامگزاری صورت گرفته است و بعنوان یک برند برای 

شهر مطرح گردیده است. 
ما هم بعنوان متولیان مدیریت شهری معموال چند معیار را برای 
یک شهر مدرن و توسعه یافته مد نظر قرار می دهیم؛ که یکی از 
این معیارها بحث رشد علمی شهر است که به آن اشاره کردم و از 
معیارهای بسیار خوب و قابل توجه شاهین شهر می باشد. بحث دوم 
شاداب بودن شهر و پویایی آن است که از این لحاظ شاهین شهر، 
شهر زنده و پویایی است؛ در بسیاری از شهرها شما وقتی ساعت 10 
شب از آنجا عبور کنید هیچ اثری از تردد نیست ولی در شاهین شهر 
در همین ساعت بخش قابل توجهی از مردم در خیابانها و معابر 
عمومی در حال عبور و مرور هستند و این نشان می دهد که در این 
شهر زندگی در جریان است و مردم در حال جوشش و فعالیت اند. 
ویژگی دیگر شاهین شهر، نظم پذیری و قانون گرایی شهروندان آن 
است که مردم به این امر توجه خوبی دارند و از  برنامه های آموزشی 
که شهرداری در زمینه رشد و آگاهی مردم برگزار می کند بسیار 
خوب استقبال می نمایند. البته ویژگیهای بسیاری برای شاهین شهر 
قابل ذکر هست که ما در سند چشم انداز 20ساله شهر و برنامه سوم 
5ساله به آن توجه کرده ایم و بعنوان یکی از اهداف اساسی مان بر 
آن تأکید نموده ایم.  در مجموع رویکرد ما به شهروندان رویکرد 
فرهنگی- اجتماعی است، چرا که معتقدیم اگر بتوانیم با زبان و 
خواسته های مردم با آنها ارتباط برقرار کنیم راحت می توانیم اهداف 
و  برنامه هایمان را پیش ببریم. همچنین باید گفت که شاهین شهر 
بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، ظرفیتهای بسیار باالیی دارد؛ 
از جمله اینکه توانسته سرریز جمعیت استان را در خود جای بدهد 
و بدلیل عبور راههای مواصالتی شمال به جنوب از اطراف این 
شهر، اهمیت آن را مضاعف نموده و ظرفیتهای ویژه ای را برای 

آن ایجاد کرده است.
مهمترین پروژه هایی که از آغاز دوره مدیریت جنابعالی در 
شهرداری شاهین شهر کلنگ زنی شده و یا به بهره برداری 

رسیده چه بوده...؟
در  ما  حرکت  مسیر  اساس  ببینید  کردید.  اشاره  خوبی  نکته  به 
شهرداری بر اساس برنامه 5ساله دوم و همچنین بودجه سنواتی 
است که برای هر سال تنظیم می شود و از طریق شورای اسالمی 
شهر به شهرداری ابالغ می گردد. بنابراین در سال ۹4 بالغ بر ۹0 
توانستیم حدود  تومان در بخش عمران هزینه کردیم و  میلیارد 
در  کنیم؛  اجرایی  در سال گذشته  را  بزرگ و کوچک  پروژه   70
بودجه امسال هم بیش از 100 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی 
اختصاص دادیم و بر این اساس بیش از 75 پروژه بایستی عملیاتی 
پروژه  به 60  نزدیک  توانسته ایم  تاکنون  پروژه  این 75  از  گردد. 
را عملیاتی نماییم؛ اما متاسفانه بجهت وضعیت نقدینگی و عدم 
آنها  از  نتوانستیم بخشی  وصول منابع پیش بینی شده در بودجه 
را عملیاتی کنیم و ان شاءا... سعی داریم تا پایان سال اگر شرایط 
نقدینگی مان مناسب بود پروژه های باقیمانده را هم اجرا کنیم. اما 
در مجموع پروژه های مهم و تأثیرگذاری طی 5 مرحله در 18 ماه 
گذشته با حضور مسئوالن استانی و کشوری افتتاح گردیده اند که 
به تعدادی از آنها اشاره می کنم: مجموعه سالن معراج در بهشت 
معصومه)س(؛ بازار روز میالد که با مشارکت بخش خصوصی اجرا 
شد؛ بوستان فدک؛ مدرسه ابتدایی محله میالد؛ زیرسازی، جدول 
گذاری و آسفالت بلوار شاهد محله حاجی آباد؛ احداث کالنتری 
گلدیس؛ احداث بنای یادمان شهدای گمنام در بوستان انقالب؛ 
مهر؛  مسکن  محله  در  نشانی  آتش   4 شماره  ساختمان  احداث 
الحاق 5 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری؛ احداث 
12 بوستان و پارک محله ای در سطح شهر؛ احداث ساختمان اداری 

بلوار طالقانی؛  تره بار در  بازار میوه و  احداث  اتوبوسرانی؛  سازمان 
احداث 3 زمین چمن مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی؛ احداث 
گل فروشی و گلخانه در بهشت معصومه)س( با مشارکت بخش 
خصوصی؛ احداث میادین دوقلو در انتهای بلوار فردوسی؛ احداث 
است؛  بی نظیر  در کشور  نوع خود  در  راه عطار که  عابر سه  پل 
احداث کمربندی خروجی بهشت معصومه)س(؛ احداث خیابان واقع 
در ضلع غرب محله پردیس؛ زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت 
سایت اداری؛ روکش آسفالت، زیرسازی و پیاده روسازی معابر سطح 
شهر؛ احداث بوستان سهراب سپهری؛ اجرای فاز 2 بوستان گلدیس 
که عن قریب به بهره برداری خواهد رسید؛ اتمام ایمن سازی کل 
دیواره های مسیل سیالبی شهر؛ تکمیل سالن آمفی تئاتر و کتابخانه 
مرکزی نگارستان شهرداری؛ اینها از مهمترین پروژه هایی بوده که 
در دوره مدیریت بنده در این 18 ماه به بهره برداری رسیده است. اما 
پروژه های زیادی توسط شهرداری در حال اجراست که مهمترین 
تفریحی   شهر)مجموعه  شرقی  کمپینگ  احداث  از:  عبارتند  آنها 
گردشگری جنب آزادراه معلم( در زمینی به مساحت 20 هکتار که 
ان شاءا...  تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید؛ پروژه ساختمان 
جدید شهرداری که امیدواریم تا پایان سال 13۹6 به بهره برداری 
در  حسین)ع(  امام  میدان  اداری تجاری خدماتی  مجموعه  برسد؛ 
زمینی با زیربنای 45000 متر مربع با مشارکت بخش خصوصی؛ 
پارک سوار اتوبوسرانی در مقابل فرهنگسرای اشراق در ابتدای بلوار 
طالقانی؛ مجتمع تجاری تفریحی ورزشی خیابان طالقانی با مشارکت 
بخش خصوصی؛ آماده سازی معابر محله بُُرم که حدود ۹60 پالک 
می باشد؛ احداث مدرسه 12 کالسه شهدای مدافع حرم شاهین شهر 

در محله شهید ردانی پور... .
برای کوی مهدیه برنامه ای نداشتید؟

اما مسئوالن  آمادگی کردیم  اعالم  ما  نیست؛  ما  اختیار  در  آنجا 
مشترک  ستاد  از  را  الزم  مجوزهای  نتوانسته اند  هنوز  مربوطه 

نیروهای مسلح بگیرند تا بتوانند با شهرداری به جمع بندی برسند.
مابقی پروژه های تحت اقدام را بفرمایید:

و  همت  محله ای  پارک 
زیربنای  با  خانواده  فرهنگسرای 
بزرگترین  که  مترمربع   5000
ویژه  و  است  شهر  فرهنگسرای 
دو  هر  که  بود  خواهد  بانوان 
فجر  مبارک  دهه  در  ان شاءا...  
رسید؛  خواهند  بهره برداری  به 
نور  تجاری اداری خدماتی  مجتمع 
زیربنای  با  سنتر  سیتی  همان  یا 
کار  اخیرا  که  مترمربع   26000
نازک کاری آن شروع شده است؛ 
و  دانش  و  هنر  فرهنگسرای  دو 
خالقیت، که سعی داریم ان شاءا...  
بهره برداری  به  سال  پایان  تا 
برسند؛ اجرای فاز 2 پروژه انتقال 

پساب جهت حفظ و توسعه فضای سبز شهر که یکی از بزرگترین 
پروژه ها بوده و توانست معضل حفظ و توسعه فضای سبز را که با 
خطر نابودی در اثر خشکسالیهای اخیر و کمبود منابع آب روبرو 
امام)ره(  بلوار  در  اتوبوس  ایستگاه مکانیزه  را حل کند؛  بود  شده 
روبروی بازار شهید خرازی؛ و در نهایت تکمیل پروژه پارکینگ 

طبقاتی آدینه در خیابان فردوسی... .
شهرداری مانند برخی دیگر از ادارات نیست که تنها یک وظیفه 
به عهده داشته باشد! وظایف بسیار زیادی برای شهرداری 
بحث  تا  گرفته  مردم  سالمت  و  بهداشت  از  شده؛  تعریف 
محیط زیست تا وظایف فرهنگی و اجتماعی، تا مساله عمران 
و آبادانی و خیلی وظایف دیگر... ! از این مبحث می خواهم پل 
بزنم به دغدغه چندین ساله رهبر معظم انقالب مدظله العالی 
در خصوص مسئله اقتصاد مقاومتی و تکالیف و وظایفی که 
اند؛  نموده  تعریف  نظام  و مسئوالن  برای عمده دستگاهها 
در  شاهین شهر  شهری  مدیریت  متولی  بعنوان  جنابعالی 
رأس سازمان گسترده شهرداری با سازمانهای وابسته به آن 
همچون تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پارکها و فضای سبز، ترمینال 
شیشه ای، بهشت معصومه)س(،فرهنگی، ورزشی و تفریحی، 
آتش نشانی و... با بودجه کافی، وظایف و تکالیف متنوع و... 
بفرمایید که در زمینه عمل به اقتصاد مقاومتی در سرفصلهایی 
نظیر اصالح الگوی مصرف، صرفه جویی، افزایش کارامدی و 
چابکسازی اداری، افزایش بهره وری و... چقدر برنامه ریزی 

کرده اید و چه اقداماتی در این راستا انجام داده اید؟
ببینید ما هرساله منویات رهبر معظم انقالب)دام ظله( را سرلوحه 
کار خود قرار می دهیم و امسال نیز اعتقاد داریم اگر بتوانیم الگوی 
اقتصاد مقاومتی را در شهرداری و نحوه مدیریت شهری پیاده کنیم 
می تواند به حل بسیاری از مشکالت و مسائل ما کمک کند؛ لذا 
از همان ابتدای سال کمیته ای تحت عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی 
با محوریت خود بنده، معاونین و مدیران سازمانها در شهرداری 
راه اندازی کردیم و برای یک نفر هم بعنوان دبیر این کمیته حکم 
مسئولیت زدیم. بر این اساس کل سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده 
الگو و سیاستهای  بر مبنای  را  در بخشها و سازمانهای مختلف 
اقتصاد مقاومتی تنظیم نمودیم. مثال در بخش اتوبوسرانی گفتیم 
که این سازمان باید در ابتدای امر در زمینه بازسازی و بهسازی 
ناوگان خودش اقدام کند. یکی از کارهای بسیار بزرگ ماست که 
واقعا بتوانیم همین ناوگانی را که داریم با توان و تخصصی که 
بچه های خودمان در سازمان اتوبوسرانی دارند، بازسازی و بهسازی 
کنیم و مجددا وارد چرخه حمل و نقل نماییم؛ سیاستمان تا سال 
قبل این بود که اتوبوس اضافه کنیم اما امسال گفتیم بیاییم در 
راستای عمل به اقتصاد مقاومتی ناوگان اتوبوسمان را بهینه کنیم 
تا ضمن صرفه جویی مالی، بهره وری باالتری داشته باشد. یا مثال 
پروژه انتقال پساب در بحث سازمان پارکها و فضای سبز، همین 
کاری که االن داریم انجام می دهیم یکی از بزرگترین پروژه های 
ما در عمل به اقتصاد مقاومتی است. شما ببینید شهرداری نزدیک 
به 350 هکتار فضای سبز در شهر دارد که برای حفظ و نگهداری 
آن باید منابع آب زیرزمینی را صرف این کار نماید! ولی با انجام 
پروژه انتقال پساب منابع آبهای زیرزمینی را که متعلق به نسلهای 
آینده است حفظ نمودیم و از پسابی که بالاستفاده مانده بود با بکار 
بردن دانش و تکنولوژی روز برای حل این معضل بهره بردیم و 
خدا را شکر به نتیجه هم رسیدیم؛ االن یک منبع 10000 متر 
مکعبی در غرب شهر ساخته ایم، 7 کیلومتر لوله گذاری انجام دادیم 

و تست آن هم انجام شده است و ان شاءا...  در دهه مبارک فجر به 
بهره برداری خواهد رسید؛ و این خود عمل به اقتصاد مقاومتی است 
که از توانمندیها و منابع موجود شهر استفاده کردیم... . در سازمان 
تاکسیرانی نیز در همین راستا 80 تاکسی جدید را وارد ناوگان حمل 
و نقل شهری کردیم، با تسهیالتی که هماهنگ شد و از طریق 
بانکها به تاکسیرانان پرداخت گردید؛ سیستم قدیمی و کهنه را 
نوسازی کردیم، با مشارکت خود تاکسیرانان این کار را انجام دادیم.
محور  شهرداری  هم  تفریحی  و  ورزشی  فرهنگی،  سازمان  در 
فعالیتهای خود را بر اساس آموزش و اطالع رسانی پیام رهبر معظم 

انقالب مدظله العالی در زمینه اقتصاد مقاومتی قرار داده است!
در بحث نیروی انسانی هم تالش ما واقعا بر این شد که دیگر 
نیروی جدید نگیریم و بر همین اساس در مواجهه با مشکالت 
از توانمندی و  در حوزه های مختلف شهرداری سعی کردیم که 
تخصص نیروهای فعلی استفاده کنیم؛ و خالصه کالم اینکه در 
بسیاری از زمینه ها هزینه هایمان را کاهش دادیم و از این بابت 

خدای متعال را شاکرم.
شهروندان از پروژه مترو و چند و چون آن اطالعات زیادی 
ندارند؛ در خصوص پروژه مترو، مسیر عبور آن، میزان بودجه 
کار،  پیشرفت  درصد  و  اجرا  زمان بندی  شده،  پیش بینی 
ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن و میزان 
اشتغالزایی این پروژه برای شهروندان شاهین شهر توضیح 

بدهید.
همه  من  دارید  انتظار  االن  شما  پرسیدید؛  بسیار سختی  سئوال 
عملکرد و ظرفیت آینده مترو را برایتان بگویم، که قطعا نمی توانم 
همه را بگویم! ولی کارهایی را که تا االن انجام داده ایم می توانم 
برایتان بگویم. پروژه متروی شاهین شهر ابتدا قرار بود در محور 
شرق شاهین شهر به اصفهان اجرا شود، ولی با مطالعاتی که مجدد 
صورت گرفت و با مصوبه شورای عالی ترافیک کشور به غرب 
شاهین شهر انتقال پیدا کرد و کار مطالعات آن از شاهین شهر به 
است.  شده  شروع  اصفهان  استقالل  میدان  و  پاالیشگاه  سمت 

شهرداری در طی چند سال گذشته مطالعات این پروژه را توسط 
پدافند  زیست محیطی،  از  اعم  مختلف  بخشهای  در  مشاورین 
غیرعامل، فنی و مشاوره های مختلف دیگری که بتوانند در این 
زمینه طرح جامع و کاملی را تهیه کنند انجام داده است. طول این 
مسیر حدود 1۹ کیلومتر هست که 6 کیلومتر آن داخل شهر اصفهان 
است و 13 کیلومتر آن از شاهین شهر تا میدان استقالل می باشد. 
هزینه ای که برای اجرای این پروژه برآورد شده رقمی نزدیک به 
برای آن  اعتبار دولتی  البته هنوز  800 میلیارد تومان هست که 
تخصیص داده نشده، ولی بنا داریم از طریق ماده 215 قانون برنامه 
5ساله پنجم توسعه اعتبارات دولتی که از طریق مجلس شورای 
اسالمی مصوب گردیده را جذب کنیم؛ در این راستا نماینده محترم 
مجلس جناب آقای حاجی هم زحمت زیادی کشیدند و ما هم 
مدارک و اسناد آن را آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه 
کل کشور فرستادیم. برای اجرای زیرسازی، ریل گذاری و احداث 
پلهای مسیر، دوربرگردانها و ایستگاهها حدود 250 میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شده است. مابقی این 800 میلیارد تومان برای 
خرید واگن و لوکوموتیو و سایر تجهیزات مورد نیاز ناوگان مترو در 
نظر گرفته شده؛ این پروژه می تواند نقش بسیار مؤثری در زمینه 
حمل و نقل شهری بین دو شهر شاهین شهر و اصفهان ایفا کند 
و هم می تواند کمک کند به کاهش آلودگی هوای منطقه؛ و هم 
می تواند در کاهش ترافیک منطقه تأثیرگذار باشد و دسترسی سریع 
و روان مسافران را به مقاصد سفرهای درون شهری خود میسر 
سازد. ناگفته نماند با توجه به اینکه دنبال بودیم که با کمترین هزینه 
کار آزادسازی این مسیر را به ثمر برسانیم، یک توقفی در روند کار 
ایجاد شد تا بتوانیم مجوز شورای عالی وزارت راه و شهرسازی را 
برای عبور مسیر مترو از بین دو الین مسیر اتوبان آزادگان بگیریم؛ 
باید عرض کنم اگر پروژه مترو از مسیر شرق شاهین شهر اجرا 
می شد هزینه و زمان بسیار زیادی برای آزادسازی صرف می گردید؛ 
لذا با مطالعاتی که صورت گرفت مسیر اتوبان آزادگان انتخاب شد، 
اما وزارت راه و شهرسازی هم محدودیتهای خاص خود را داشت؛ 
لیکن با پیگیریهایی که شد، بیش از 12 جلسه فنی در وزارت راه و 
شهرسازی تشکیل گردید و بنده و همکارانم در آن جلسات شرکت 
نموده و اعضای جلسه را توجیه کردیم تا اینکه در نهایت با عبور 
مسیر مترو از بین دو الین اتوبان آزادگان، البته با این شرایط که 
ما بتوانیم ایمنی مسیر را هم تأمین کنیم موافقت شد. ان شاءا...  بنا 
داریم عملیات اجرایی این پروژه را در دهه مبارک فجر امسال به 
شرط اینکه با موانع جدیدی روبرو نشویم، شروع کنیم. زیرسازی، 
احداث پلهای عابر پیاده و پلهای دوربرگردان توسط پیمانکارانی که 
بکارگیری خواهند شد انجام خواهد گردید. از این گذشته با یک 
شرکت چینی وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم از فاینانسی که آنها دارند 
استفاده نماییم که تفاهم نامه اولیه هم تنظیم شد، منتهی بر اساس 
تفاهم نامه کار شرکت چینی پس از ریل گذاری شروع می شود؛ اما 
تا اتمام مرحله ریل گذاری در تعهد خودمان است که باید انجام 
بدهیم. شرکت چینی پس از ریل گذاری وارد کار خواهد شد و پس 
از 5سال، بازپرداخت هزینه و مطالبات این شرکت انجام می گردد. 
البته قرارداد نهایی هنوز تنظیم نشده ولی تفاهم نامه اولیه تنظیم و 
مبادله شده و در حال پیگیری هستیم که قرارداد نهایی هم پس از 

شروع عملیات اجرایی منعقد گردد.
در راستای بحث اقتصاد مقاومتی، آیا شرکتهای داخلی امکان 

این کار را نداشتند که مراجعه به شرکت خارجی کردید؟
شرکت چینی فاینانس می آورد، شرکتهای داخلی هم باید سرمایه 

بیاورند؛ متاسفانه شرکتهای داخلی توان اینکه بتوانند 400-300 
میلیارد تومان سرمایه با خود بیاورند و اینجا هزینه کنند و بعد از 
چند سال به آنها بازپرداخت شود را ندارند! ضمن اینکه باید توجه 
داشت که جذب سرمایه خارجی دارد اینجا صورت می گیرد یعنی 
اینکه ارزآوری است و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود! علی هذا 
امیدواریم که بتوانیم هر چه زودتر این پروژه را عملیاتی کنیم و 
نوید آن را به شهروندان می دهیم که ان شاءا...  در دهه مبارک فجر 
امسال با حضور مسئوالن استان کلنگ آن بر زمین زده خواهد شد؛ 
البته این نکته را بگویم به شرط اینکه موانع جدیدی سر راهمان 

قرار نگیرد.
شاهین شهر  انسانی  سرمایه  از  شهرداری  استفاده  میزان 
چقدر است؟ مثال استفاده از ظرفیت جوانان تحصیل کرده و 
نخبه شهر؛ یا میزان ارتباط شهرداری با 6 دانشگاهی که 
با 2 حوزه علمیه خواهران  ارتباط  یا  دارند؛  در شهر وجود 
و برادران شاهین شهر؛ به این صورت که شهرداری طرح 

مسئله کند و آنها برایش حل کنند!
ببینید سیاست ما همواره بر همین اساس بوده است؛ منتها این 
موضوع برای ما محدودیت ایجاد  نمی کند که از ظرفیتهای دیگری 
که در اطراف شاهین شهر وجود دارد استفاده نکنیم! بله؛ بنده هم در 
مرحله اول اعتقاد دارم که جوانان شاهین شهر که توانایی و خالقیت 
و ابتکاراتی در مباحث اجرایی دارند باید رشد پیدا بکنند؛ ولی این 
به منزله این نیست که همه اینها وارد شهرداری بشوند! شهرداری 
باید کمک کند به زمینه بروز استعدادهای اینها؛ سازمان فرهنگی 
ورزشی ما در حال شناسایی نخبگان فرهنگی و ورزشی شهر است 
و ما هم داریم از آنها تجلیل می کنیم که البته جزء وظایف قانونی 
شهرداری هم نیست، اما ما در جایگاه مدیریت شهری در این زمینه 
احساس تکلیف می کنیم که باید به جوانان این شهر بها داده شود 
و باید تشویقشان کنیم به بروز استعدادهایشان! لذا امسال هم ما 
برنامه داریم در هفته شاهین شهر تا از جوانانی که در طی یکسال 
گذشته در زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی، قرآنی، مذهبی، 
دینی و... مدال کسب نموده اند 
جشن  و  آوریم  بعمل  تجلیل 
راستا  همین  در  شهر  نخبگان 
یکی  که  است  گردیده  تعریف 
فرهنگی  سازمان  رسالتهای  از 
ورزشی شهرداری هم در همین 

راستا تنظیم شده است.
مقصودم  هم  بنده  البته 
جوانان  همه  که  نبود  این 
وارد  شاهین شهری 

شهرداری شوند!
سئوال  این  است  ممکن  نه 
شود،  ایجاد  شهروندی  برای 
منظور  حتما  البد  نگفتم  حاال 
شما اینست... ! در بحث ارتباط 
و  شهرداری  بین  خوبی  همکاری  حاضر  حال  در  دانشگاهها  با 
دانشگاههای شهر وجود دارد. در هفته شاهین شهر با دانشگاه آزاد 
همایش توسعه پایدار شهری را داریم؛ دانشگاه پیام نور در حال 
نوشتن برنامه 5ساله شهرداری است که به درخواست این شهرداری 
بوده است؛ دانشگاه مالک اشتر هم در زمینه هایی که بوده، همکاری 
فیمابین وجود داشته؛ هر چند دانشگاههای غیرانتفاعی هم در این 
شهر هستند و با رشته های تخصصی ای که آورده اند می تواند زمینه 
رشد جوانان این شهر را فراهم سازند؛ در ارتباط با حوزه های علمیه 
هم، همواره تأکید کرده ایم که آماده استفاده از نقطه نظرات علما، 
اندیشمندان و نخبگان حوزه و همچنین اساتید حوزه و دانشگاه 

هستیم.
مهمترین معضل شهر از نظر شهردار...؟

استقرار صنایع آالینده  بدلیل  آلودگی هواست!  مهمترین معضل 
در  که  تردد خودروهایی  زیاد  و همچنین حجم  اطراف شهر  در 
شهر شاهین شهر، در جاده های اطراف و در شهرهای اصفهان 
و خمینی شهر و منطقه برخوار صورت می گیرد، متأسفانه آالیندگی 
توسط  اقداماتی  چند  کرده! هر  پیدا  افزایش  از حد  بیش  منطقه 
شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر صورت گرفته ولی اینها 
ناکافی است و تا رسیدن به اینکه بتوانیم واقعا آالیندگی منطقه 
سال  وجود طی یک  این  با  داریم.  زیاد  فاصله  دهیم  کاهش  را 
گذشته بیش از 30 هکتار به فضای سبز شهر اضافه کردیم؛ بیش از 
20000 اصله درخت در حاشیه اتوبان آزادگان کاشتیم؛ جایگاههای 
CNG که طی چند سال گذشته توسط شهرداری احداث شده تا 
مردم بجای استفاده از بنزین از گاز برای خودروهای خود استفاده 
کنند از جمله اقدامات مهمی بوده که برای رفع این معضل توسط 
شهرداری انجام پذیرفته است. همچنین در این راستا بنا داریم در 
غرب شهر در قسمت تپه ماهورهای جهادآباد پارک کوهستانی 
200 هکتاری احداث کنیم. در اینجا الزم است به این نکته هم 
اشاره کنم که شهرداری بیش از 400 میلیون تومان اعتبار برای 
راه اندازی 4 مرکز سالمت شبکه بهداشت در شاهین شهر کمک 
کرده است که این اقدام هم در جهت حفظ سالمت شهروندان و 

کاهش و پیشگیری از بیماری مردم عزیزمان بوده است.
در زمینه حقوق شهروندی، چه در بخش آموزش و چه در 
بخش رعایت و صیانت از حقوق شهروندی چه اقدامات و  

برنامه هایی داشته اید؟
مباحث حقوق شهروندی کامال تخصصی است؛ ولی زمینه های 
آموزش را ما می توانیم برای عامه مردم فراهم کنیم. برای همین 
ما به فرهنگسرای شهروند ابالغ کردیم که مهمترین وظیفه اش 
آموزشهای شهروندی است که این فرهنگسرا هم در این زمینه 
مباحث  در  جمله  از  است؛  داده  انجام  را  خوبی  بسیار  کارهای 
زیست محیطی، آتش نشانی، ترافیک، فضای سبز، قانون گرایی و... 
جلسات مستمری برای آموزش شهروندان داشته اند. تأکید شده که 
این فرهنگسرا در جهت انجام این مأموریت گستره آموزشهای خود 
را افزایش دهد تا شامل حال همه اقشار گردد از جمله کودکان 
پیش دبستانی، دبستانی و دانش آموزان مقطع راهنمایی؛ چرا که در 
سنین پائین تر میزان آموزش پذیری فرد بیشتر هست. عالوه بر آن 
در محیطهای دانشگاهی و در سازمانهای اداری هم این کار را 
انجام دادیم؛ ما جلسات ویژه ای برای کارکنان ادارات، بازنشستگان، 
خواهران و... در فرهنگسرای شهروند داشتیم. یکی دیگر از کارهای 
انجام شده اطالع رسانی عمومی در سطح شهر جهت آموزشهای 
شهروندی در محورهایی نظیر قانون گرایی، نظم پذیری و... صورت 

این فرهنگسرا که بصورت تخصصی در  بر  گرفته است؛ عالوه 
زمینه حقوق شهروندی کار می کند، فرهنگسراهای دیگرمان هم در 
کنار دیگر فعالیتهایشان به این مبحث هم پرداخته اند. بعنوان نمونه 
در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز آموزشهایی ارائه 
کردیم که منجر به کاهش ساخت و ساز غیر مجاز شد. یا در زمینه 
با برخورد  سد معبر که همواره تأکید کردیم مأمورین شهرداری 
خوب و خوش رفتاری با این مسئله مقابله کنند و در عین حال هر 
جا هم که نیاز به اعمال قانون بود، عمل نمایند که توفیقات خوبی 

در این زمینه نیز حاصل شده است.
میزان جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه های شهرداری 

چقدر بوده است؟
یکی از زمینه های خوبی که شهر شاهین شهر دارد و در همین 18 
ماه گذشته سرلوحه کار خودمان قرار دادیم، افزایش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در شهر جهت پیش برد عمران و آبادانی شهر و 
رفع نیازهای آن می باشد. در طی 18 ماه گذشته بالغ بر 350 میلیارد 
تومان قرارداد سرمایه گذاری بسته ایم. سابقه ندارد در طول دوره 
شهرداری شاهین شهر به این میزان حجم قرارداد سرمایه گذاری 
تنظیم شده باشد و الحمدهلل تمام این پروژه ها هم شروع و عملیاتی 

شده و تعدادی از آنها به بهره برداری رسیده است.
مهمترین پروژه هایی که در این بخش داشتیم پروژه تجاری  اداری  
خدماتی میدان امام حسین)ع( است که بیش از 100 میلیارد تومان 
تفریحی  خدماتی  تجاری  پروژه  است.  آن  سرمایه گذاری  حجم 
ورزشی طالقانی با نزدیک به ۹0 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری 
در حال اجراست؛ پروژه سیتی سنتر در میدان نور با نزدیک به 70 
میلیارد تومان حجم سرمایه در حال اجراست که مرحله سفت کاری 
آن هم به پایان رسیده؛ پروژه بازار روز میالد با 11 میلیارد تومان، 
پروژه بازار روز فدک با 12 میلیارد تومان، پروژه بازار روز میوه و 
تره بار با 10 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری و... نیز از جمله 
این پروژه ها هستند. الزم به ذکر است که نقطه هدف ما رسیدن 
است که  در شاهین شهر  تومان سرمایه  میلیارد  به جذب 1200 
تاکنون 350 میلیارد تومان آن را قرارداد بسته ایم؛ مهمترین پروژه 
ای که با جذب سرمایه گذار در آینده شهر پیش بینی شده پروژه 
مجموعه تفریحی  تجاری اداری خدماتی 30 هکتاری است که در 
نوع خود بی نظیر است و شامل مجموعه سالنهای ورزشی، استخر 
سرپوشیده، پارک آبی، مجموعه تجاری خدماتی با 20000 مترمربع 
زیربنا و... می گردد که نزدیک به 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
نیاز دارد و طرح آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و در مراحل 
پایانی تدوین طرح هستیم و ان شاءا...  بدنبال جذب سرمایه گذار 

هستیم تا بتوانیم این پروژه را هم اجرایی کنیم.
محلش کجاست؟

در شمال محله میالد... .
آقای شهردار یک سری انتقاداتی در فضای رسانه ای نسبت 
به جنابعالی مطرح شده که ناگزیریم برخی از آنها را مطرح 
در  شما  سکونت  عدم  بحث  انتقادات  این  جمله  از  کنیم؛ 
شاهین شهر و همین طور بحث آسانسور اختصاصی شهردار 

بوده است! لطفا در این زمینه توضیح بدهید.
در خصوص آسانسور بایدعرض کنم که در راستای دستورالعمل 
و  حرکتی  معلوالن  تردد  مسیر  مناسب سازی  و  بهینه سازی 
اداری  افراد مسن، دستگاهها موظفند ورودی فضای  و  جانبازان 
شهروندان  از  دسته  این  تا  کنند  مهیا  را طوری  خود  فیزیکی  و 
بتوانند راحت تردد نمایند که شامل شهرداری هم می شود؛ ما در 
اکثر ساختمانهایمان این کار را انجام داده ایم، در اتوبوسرانی، در 
نگارستان، و در تاکسیرانی! آنوقت چطور شهرداری خودش آسانسور 
نداشته باشد؟ من اکثر مواقعی که افراد مسن، یا معلوالن و جانبازان 
مراجعه می کردند باید می رفتم پایین و به درخواست آنها رسیدگی 
می کردم؛ و بعضی اوقات خودشان به سختی به دفتر بنده در طبقه 
باالی ساختمان شهرداری می آمدند که واقعا خجالت می کشیدم 
از اذیت شدن آنها! لذا برای اینکه این عزیزان هم رفت و آمدشان 
تسهیل شود این آسانسور پیش بینی شده است تا این قشر از مردم 
هم بتوانند استفاده کنند. الزم به ذکر است ما 30 نقطه را در سطح 
تا مسیر عبور معلوالن  شهر هم اصالح و مناسب سازی کردیم 

حرکتی و جانبازان تسهیل گردد.
و در رابطه با بحث عدم سکونت؟

ببینید من همواره در شهر سکونت دارم؛ من روزانه 12-13 ساعت 
در شهر هستم و گاهی اوقات تا پاسی از شب هم اینجا حضور دارم؛ 
سکونت به منزله اینکه حتما خانواده بنده در شهر حضور داشته 
باشند نیست! اگر منزل شهردار در شهر باشد لیکن وقت نگذارد چه 
لطفی دارد؟! حضور حداکثری حائز اهمیت است! ضمن اینکه منزل 
بنده در شمال اصفهان قرار دارد که فاصله زمانی آن تا شهرداری 
شاهین شهر یک ربع می باشد و در مواقع ضروری در کمترین زمان 

ممکن خود را به شهر می رسانم... .
مهمترین دغدغه شهردار در سال آخر خدمت؟

بتوانیم به آن قول و تعهدی که نسبت به مردم داریم به خوبی عمل 
کنیم و برنامه پیش بینی شده را در موعد مقرر به سرانجام برسانیم.  
بعنوان سخن پایانی و حسن ختام این گفتگو، رو به مردم، 
رو به شورا، رو به مسئولین شهر و شهرستان و رو به پرسنل 

مجموعه خودتان اگر مطلبی هست بفرمایید.
و  صمیمی  و  خوب  شهروندان  تک تک  از  دارد  جا  ابتدا  در 
فرهنگ دوست شاهین شهر تقدیر و تشکر بکنم که همراهی بسیار 
 خوبی با مجموعه مدیریت شهری دارند؛ همچنین تقدیر و تشکر 
محترم  نماینده  محترم،  فرماندار  محترم،  جمعه  امام  از  می کنم 
مجلس، مسئوالن شهر، مسئوالن استان خصوصا استاندار محترم 
و معاونین ایشان، معاونین شهرداری و سازمانهای وابسته، مدیران، 
انجام   در  که  عزیزانی  همه  و  کارشناسان  کارمندان،  کارگران، 
برنامه ها، خدمات و وظایف شهرداری شاهین شهر نقش دارند؛ و 
بویژه از حمایتهای خوب و بی دریغ و همراهی شورای محترم شهر 
که دغدغه تمام اعضای آن خدمت رسانی به شهروندان و اجرای 
به موقع برنامه ها و پروژه هایی که پیش بینی شده بود، قدردانی 
می نمایم چرا که در حال حاضر یک فضای همدلی خوبی بین 
مدیریت شهری و شورای شهر شاهین شهر وجود دارد؛ و در طول 
18 ماه گذشته مجموعه مدیریت شهری واقعا از حمایت تک تک 
ما  همه  که  امیدوارم  است.  بوده  برخوردار  شهر  شورای  اعضای 
که هدفی جز خدمت رسانی به مردم و توسعه فعالیت هایمان در 
سطح شهر نداریم، بتوانیم در این مسیر موفق باشیم. رضایت مردم 

رضایت خداوند است... .
تشکر می کنم از وقتی که گذاشتید و همین طور از پاسخگویی 

شما... .
خواهش می کنم؛ بنده هم از شما به نوبه خود متشکرم.
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بهره برداری و اجرای بیش از یکصد پروژه عمرانِی شهرداری شاهین شهر در ۱۸ ماه گذشته
در مصاحبه با شهردار شاهین شهر مطرح شد :



شریف  مردم  نماینده 
شهرستانهای شاهین شهر 
در  برخوار  و  میمه  و 
اسالمی  شورای  مجلس 
در اجتماع بزرگ  بسیجیان 
شهرستان برخوار  بمناسبت  
بسیج  هفته  بزرگداشت 
حسینعلی  کرد.  سخنرانی 
حاجی، با اشاره به بیانات 
انقالب   معظم  رهبر 

برای  پروردگار  جانب  از  خمینی)ره(  امام  شدن  ملهم  اسالمی، 
تأسیس بسیج مستضعفین را بسیار مهم خواند و افزود: قرار است 
انقالب اسالمی، دست به دست توسط جوانان از نسلی به نسل 
دیگر منتقل شود و این نیروی جوانی است که حراست از انقالب 
در جنگ  کشور  از  دفاع   آن  آشکار  نمونه  و  دارد  عهده   به  را 
تحمیلی 8 ساله بود که پاسداری از کیان کشور به خوبی انجام 
شد و اگر جوانان نبودند کشور ما تجزیه شده بود. وی اهداف 
یافتنی توصیف  انقالب را دست  تبیین شده توسط معمار کبیر 
کرد و اظهارداشت: اهداف بزرگی داریم که هنوز به بخشی از آنها 
نرسیده ایم و با همت شما جوانان عزیز که امانتداران این نهضت 
هستید ان شاءا... به آنها  دست خواهیم یافت. حاجی در همین زمینه 
ادامه داد: استمرار مردم ساالری دینی یکی از اهداف این نهضت 
بود و یکی از مظاهر مردم ساالری دینی همین بسیج است چون 
از متن مردم است و در عین حال در حاکمیت حضور دارد. ایشان 
نیروها  را مرهون فداکاری همه  امنیت کشور  حفظ استقالل و 
بخصوص نیروهای بسیجی عنوان کرد و افزود: یک روزی آرزوی 
 امام راحل)ره( تشکیل بسیج جهان اسالم بود و به شما بشارت

افتاده  اتفاق  آسیا  غرب  منطقه  در  امروز  آرزو  آن  که  می دهم 
است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم 
کرد  اشاره  »نفوذ«  پروژه  اجرای  برای  دشمن  برنامه ریزی  به 
بر مدیران، در سطح  پروژه عالوه  این  با  و خاطرنشان ساخت: 
و  باورها  ادراکات،  در  تغییراتی  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
محاسبات صورت می گیرد و متاسفانه در موارد حساسی از سطوح 
توانسته اند نفوذ کنند و حضور اثرگذار شما می تواند این فتنه را 
خاموش کند. وی با طرح این سئوال که چرا دشمن از این راه 
قصد ضربه زدن به نظام را دارد پاسخ داد: فضای خاص کشور، 

دشمن را به طمع انداخت تا 
آنها به تدریج با استحاله، به 
دنبال براندازی باشند اما به 
آنان  نقشه  پروردگار  لطف 
انقالب  دوستداران  توسط 
بی اثر خواهد شد. حسینعلی 
حاجی در این زمینه وظایفی 
را برای مقابله با پروژه نفوذ 
و در قالب جهاد کبیر تعریف 
را  بصیرت افزایی  وی  کرد. 
اولین اقدام دربرابر این فتنه عنوان کرد و افزود: رصد هوشمندانه 
یوم اللهی  تا  می شود  سبب  موقع  به  تصمیم گیری  و  اتفاقات 
همچون ۹ دی بوجود آید که آتش آشوب هشت ماهه فتنه گران 
را به یکباره خاموش کند. رزمنده سالهای دفاع مقدس در تشریح 
وظیفه دوم در مقابل پروژه نفوذ گفت: دفاع از ارزشهایی که شهدا 
بخاطر آن جانشان را فدا کردند تکلیف ماست اگر دوست دارید 
شهید شوید یا در راه شهدا قدم بردارید دفاع زبانی از آرمانهای 
شهدا، حداقل کاری است که می توانید انجام دهید تا این ارزشها 
برای همیشه زنده بماند. حاجی ادامه داد: اجماع سازی و اقناع سازی 
وظیفه دیگری است که در راستای مبارزه با نفوذ برعهده ماست.

اینکه بایستی بقیه جامعه را نیز با خود همراه کنیم و هرکدام از شما 
یک گردانی، یک گروهی، یک جمعی رادر این مسیر قانع کنید، 
به اجماع برسانید و هدایت آنها را در جهاد کبیر بعهده بگیرید. 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور به تصویب 
قانون امر به معروف و نهی از منکر پس از 37 سال در مجلس 
شورای اسالمی و حمایت از آمر به معروف در این قانون اشاره و 
اضافه کرد: وظیفه چهارم در مواجهه با پروژه نفوذ، تذکر دادن به 
مسئولین است. بایستی خواسته های مردم را به مسئولین گوشزد 
کنیم تا دچار غفلت نشوند و دچار غفلت نشویم... . نماینده مردم 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستانهای  شریف 
شورای اسالمی در پایان اظهار داشت: این انقالب راه خودش را 
ادامه خواهد داد و هر کجا هم که این شجره طیبه نیاز به آبیاری 
داشته باشد آنها که لیاقتش را داشته باشند با اهدای خون خود 
ایثارگری خواهند کرد. اگر نترسیدیم و حق را گفتیم و فرمایشات 
نائب امام زمان)عج( را گوش داده و عمل کردیم بدانیم که فردای 

قیامت رو سفید خواهیم بود.

میثم نیلی؛ مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، طی یک 
برنامه های  و  وضعیت  پیرامون  گزارشی  ارائه  با  خبری  نشست 
مجمع ناشران انقالب اسالمی اظهار داشت: این نشست دومین 
در طول  برسانم که  به عرضتان  باید  و  رسانه ای ماست  جلسه 
این چند ماه، تحوالت و اتفاقات مهمی در مجمع ناشران انقالب 
اسالمی رخ داده است. برخی از ساختارهای مجمع، آیین نامه ها، 
قواعد و اصول برنامه ریزی پس از 6 سال نیازمند یک تجدیدنظر 
بود. همچنین نیازمند یک ارزیابی مجدد و تجدید قوا و  ساختار 
بودیم که الحمدهلل این مهم صورت گرفت و در این زمینه به 
شیوه های جدیدی دست پیدا کردیم که به زودی نتایج آن هم 
مشخص خواهد شد. وی افزود: مجمع به سمت چابک تر شدن و 
موثر تر واقع شدن علی الخصوص در حوزه تشکیالت و جهت دهی 
محتوایی ورود پیدا کرده است و این مهمترین مسئله ای است که 

در نتیجه این بازنگری ها انجام شده است. 
صورت  به  داد:  ادامه  نیلی 
از جمله  بگویم  باید  گزیده 
این  طول  در  که  اتفاقاتی 
یک سال و علی الخصوص 
شده  واقع  اخیر  ماه  چند 
است کثرت اعضای مجمع 
است. آن هم به این دلیل 
که تعداد بسیاری از ناشران 
این  در  عضویت  خواستار 
این  در  و  بودند  تشکل 
راستا برنامه ریزی های بسیار 
خوبی جهت هم افزایی های 

مشترک میان ناشران صورت گرفته و تقریبا هر هفته جلساتی 
میان ناشران مجمع برگزار می شود.

ابراز داشت: دومین  انقالب اسالمی  ناشران  مدیر عامل مجمع 
برنامه مجمع تجدید قوا در شیرازه است و هماهنگی های مفصلی 
انقالب  ترویجی کتاب های  تبلیغی، رسانه ای و  میان گروه های 
اسالمی تدارک دیده شده است و امیدواریم بدین ترتیب فرهنگ 
کتابخوانی در کشور ارتقا یابد. همچنین با انجام تمهیداتی از سوی 
ناشران  کتاب های  وضعیت  نشر،  کاربردی  آموزش های  مرکز 
جبهه انقالب اسالمی به لحاظ کیفی، شکلی و محتوایی مورد 
ارزیابی قرار گرفته است. همچنین از طریق همفکری با ناشران 
این کتاب ها بر آن هستیم که کیفیت آثار یک گام بهتر شود و 
ان شاءا... این ارتقای کیفیت در سال های آتی به چشم خواهد آمد. 
الهی ظرفیت های مجمع  به فضل  کرد:  تصریح  ادامه  در  نیلی 
در بحث نرم افزاری افزایش یافته است و بازسازی ظرفیت های 
گذشته که با نقصان هایی مواجه شده بود در دستور کار قرار گرفته 
است. همچنین بسته های جدید مطالعاتی در موضوعات مختلف با 

قوت در حال انجام است. 
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های صورت گرفته این است که 
ادبیات،  کتاب های حوزه  کارشناسی مجمع، وضعیت  در سامانه 
روانشناسی، علوم اجتماعی و کودک و نوجوان که در سال ۹5 
و پایان سال ۹4 انتشار یافته ارزیابی شده که متاسفانه گزارش 
این رصد مطلوب نبوده و به لحاظ محتوایی ناامید کننده است. 
در حقیقت جهت گیری های محتوایی و پیدا کردن خالها توسط 
سامانه انجام شده و در نوبت های مختلف در اختیار ناشران عضو 

قرار خواهد گرفت.
بسته   171 با  خواندنی ها  افزار  نرم  دوم  نسخه  داد:  ادامه  نیلی 
پیشنهادی و تعدادی سیرهای مطالعاتی تولید شده و ان شاءا... در 
اختیار مجموعه های آموزشی، تربیتی و فعاالن و مروجان کتاب و 

کتابخوانی قرار خواهد گرفت.
وی پیرامون مسابقات کتابخوانی »کتاب و زندگی« اظهار داشت: 
الحمدهلل این مسابقه از کارهای موفق مجمع است که در حال 
پویش آن هستیم و باید برنامه ریزی های دقیقتری هم در این راستا 
صورت گیرد. در رابطه با نحوه انتخاب کتاب ها هم باید بگویم که 

روی محتوای کتاب ها دقت بسیاری داریم و مخاطب برای ما 
که  است  این  تالشمان  است. همه  برخوردار  اهمیت خاصی  از 
کتاب های معرفی شده دوست داشتنی و خواندنی باشند و پیام های 
علی الخصوص  و  مخاطبان  به  زندگی  پیرامون سبک  را  خوبی 
خانواده  کانون  در  دلیل که  این  به  آن هم  کنند.  منتقل  بانوان 
بانوان در محوریت قرار داشته و از آنجا که مسئولیت تربیت هم بر 
عهده آنهاست می توانند نقش و تاثیر بسزایی در این زمینه داشته 
عرایض  داشت:  ابراز  دوم صحبت هایش  در بخش  نیلی  باشند. 
بعدی بنده بیشتر مربوط به بحث مدیریتی وزارت ارشاد و وضعیت 
سیاستگزاری فرهنگی در دولت محترم و نقد سیاستها، عملکردها 
و رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. این عرایض 
ناظر به شخص خاصی نیست و مشخصا مرتبط به دست اندرکاران 
عرصه کتاب، نشر و عرضه محصوالت فرهنگی است. وی افزود: 
به طور کلی همه ناشران کشور از وضعیت موجود نشر نگرانی 
داشته و این مهم در طی 
این سالها مورد توجه قرار 
نگرفته و هر سال به سمت 
رفته  پیش  شدن  بدتر 
انتقادات  از  یکی  است. 
فرهنگی  حوزه   در  ما 
ارشاد  وزارت  کمیت گرایی 
به طرز عجیبی  که  است 
به این نگاه تکثری دامن 
که  حالی  در  می شود  زده 
موجب  کمیت گرایی  این 
اساس  و  محتوا  به  ضربه 

فرهنگ کشور است. 
کمیت  ارشاد  وزارت  در  ما  عزیزان  وقتی  گفت:  ادامه  در  نیلی 
آن  نتیجه  می دهند  قرار  نظر  مد  جوایز  دادن  برای  را  کتاب ها 
چیزی جز تولید کتاب های کم ارزش، کم تیراژ و غیر فرهنگی 
نخواهد بود. این در حالی است که تعداد عناوین کتاب ها همواره 
موجب افتخار مسئوالن فرهنگی کشور  قرار می گیرد، اما سوالی 
که مطرح می شود اینکه آیا تورم عناوین موجب ارتقای فرهنگ 

شده است یا خود مانع کتابخوانی است؟
وی ابراز داشت: مطلب بعدی حمایت وزارت ارشاد به صورت کلی 
از فعالیت های شبه نشر است. در حقیقت حمایت از فعالیت های 
غیر فرهنگی، کسب و کارهایی که با کاغذ سر و کار داشته اما 
ارتباطی با فرهنگ ندارد. با این اوصاف وقتی این فعالیت ها به 
عنوان نشر در نظر گرفته می شوند بخشی از یارانه های کشور خود 

به خود به جریان شبه نشر تعلق می گیرد. 
نیلی تصریح کرد: آنچه که در این راستا مورد انتقاد است سیاست 
های وزارت ارشاد در این ماجرا و نحوه ارزیابی آن هاست. در واقع 
باید بگویم طبق آمارهای ارائه شده اگر تغییرات جدی و اساسی 
در سیاست های وزارت ارشاد صورت نگیرد وضع فرهنگ ما دائما 

سیر نزولی خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار داشت: نکته دیگری که گفتن آن ضروری 
است؛ سیاست های تشویقی و تنبیهی وزارت ارشاد است. متاسفانه 
شاهد آن هستیم که سیاست های نظارتی در وزارت ارشاد به شدت 
دچار ضعف و خلل است و در این زمینه ما از مسئوالن مربوطه 
تقاضا داریم مجموعه قوانین و مقرراتی پیرامون تاسیس وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی علی الخصوص در حوزه کتاب و نشر را 
بار دیگر با دقت مطالعه بفرمایند. وی افزود: در بندهای این قانون 
رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و اخالق، جلوگیری از نفوذ 
فرهنگ اجانب، رواج فرهنگ و هنر اسالمی و مواردی از این قبیل 
به چشم می خورد. حال این سوال مطرح می شود که آیا وزارت 
فرهنگ و ارشاد واقعا در این راستا حرکت داشته و فعالیت می کند؟!
نیلی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای قانون مهمترین مطالبه جبهه 
انقالب از شخص وزیر ارشاد و دولت است. زیرا اگر قرار باشد 

دولت قانون را عمل نکند سنگ روی سنگ بند نمی شود.

که  زوج هایی  داده،  نشان  دانمارک  دانشگاه  محققان  مطالعات 
از  و  هستند  افسرده  می گذارند،  پست  اجتماعی  شبکه های  در 
اختالالت فکری و روانی رنج می برند. به عقیده محققان زوج هایی 
که مرتب از زندگی شخصی خود عکس می گیرند و در شبکه های 

اجتماعی آن را به اشتراک می گذارند، از 
اکثر  اختالالت روانی رنج می برند و در 
موارد خود فرد این مسئله را نمی داند و 
ناآگاهی فرد به سالمت روانی اش آسیب 

بیشتری وارد می کند.
داد،  نشان  مرد   800 روی  بر  تحقیقات 
افرادی که از زندگی خود مرتب عکس 
آنها  اشتراک گذاری  دغدغه  و  می گیرند 
را دارند، دچار خودشیفتگی و اختالالت 
فکری و روانی هستند و هر چه عکس 
دوستان  رضایت  جلب  برای  نظر  مورد 
روتوش  بیشتر  اجتماعی  شبکه های 

این  می یابد؛  افزایش  روانی  و  فکری  اختالالت  شدت  شود، 
مسئله برای خانم ها نیز صدق می کند. مطالعات محققان دانشگاه 

دانمارک همچنین نشان داده، زوجهایی که از شبکه های اجتماعی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام دوری می کنند و تصاویر لحظات 
زندگی خود را به اشتراک نمی گذارند، زندگی شادتر، بی تنش تر 
و عادی دارند.  دانشمندان عقیده دارند، هر چه زمان بیشتری 

پای شبکه های اجتماعی صرف شود، اختالالت شدت می گیرند و 
سالمت روانی افراد آسیب های بیشتری می بیند. 
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در مجمع ناشران انقالب اسالمی مطرح شد:

انتقاد مدیر مجمع ناشران انقالب اسالمی 
از سیاست های وزارت ارشاد 

پیگیری رفع مشکالت بیمه 
تکمیلی خانواده های شاهد 

وایثارگر در تذکر آقای 
حاجی به رییس جمهور  

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی، در تذکر کتبی 3 آذر ۹5، از رئیس 
جمهور خواست اعتبارات بیمه تکمیلی ایثارگران و جانبازان 
پرداخت گردد. وی افزود:  ایثار و شهادت، یک فرهنگ متعالي 
در سطح جامعه به شمار می رود و ایثارگري و شهادت طلبي 
نقش بسزایي در حفظ دین، ارزشهاي آن و استقالل کشور ایفا 
مي کند، که توسعه و ترویج آن از وظایف همگان به خصوص 
این فرهنگ حفظ کرامت  بروز  از جهات  دولت است. یکی 
خانواده های شهدا و ایثارگران است که قانونگزاران در مجلس 
شورای اسالمی در مواد مختلفی از قانون دولت را مکلف به 
این امر نموده اند. یکی از این قوانین برنامه پنجم توسعه کشور 
است که در بند 2 ماده 44 آن تأمین 100 درصد هزینه درمان 
ایثارگران را وظیفه دستگاههای اجرایی و بنیاد شهید و امور 

ایثارگران عنوان کرده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به استناد این تکلیف قانونی، 
هزینه های  تا  نموده  منعقد  ایران  بیمه  شرکت  با  قراردادی 
درمان ایثارگران مشمول این ماده قانونی از این طریق انجام 
شود که به دلیل عدم پرداخت تعهدات خود، شرکت بیمه در 
ارائه خدمات به ویژه خدمات دارویی و حق پرستاری به این 

قشر ارزشی جامعه کوتاهی می کند.
بنیاد  به سهل  انگاری  اشاره  تذکر ضمن  دراین  حاجی  آقای 
شهید و امور ایثارگران در این خصوص، این قصور را موجب 
نارضایتی خانواده های شهدا و ایثارگران عنوان نمود و از دکتر 
روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران خواست دستور دهد 
نسبت به تأمین اعتبار و مطالبات شرکت بیمه ایران اقدام گردد.

جلد دوم رساله ویژه احکام 
جانبازان چاپ می شود 

حجت االسالم و المسلمین سید محمدعلی شهیدی محالتی 
با اشاره به فعالیت دبیرخانه توسعه  با مراجع تقلید  در دیدار 
فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: فعالیت این دبیرخانه در 
واقع توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است و باید در نظر داشت 
ایثار و شهادت متعلق به گروه خاصی نیست؛ وی  فرهنگ 
ایثار و شهادت موضوع جدیدی نیست بلکه  افزود: فرهنگ 
ولی  داشته،  وجود  اسالم  و صدر  اکرم)ص(  پیامبر  دوران  از 
اوج آن در زمان سیدالشهدا)ع( است. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران ادامه داد:  دشمنان این فرهنگ را شناخته اند، باید در 
نظر داشت پیروزی و تداوم انقالب با فرهنگ ایثار و شهادت 
بوده و اکنون پیروزی کشورهای اسالمی مرهون مقاومت و 
ایثار و شهادت است همانطور که عامل پیروزی و  فرهنگ 
مقاومت ها  و سوریه مرهون همین  یمن  در عراق،   موفقیت 
است. شهیدی محالتی جمع آوری وصایای شهدا را از جمله 
دیگر فعالیت های دبیرخانه و معاونت فرهنگی بنیاد شهید ذکر 
کرد و افزود:  تبیین این وصایا به صورت موضوعی در دستور 
کار قرار گرفته و کتاب خاطرات ایثارگران در حال آماده سازی 
است. وی در ادامه اظهارداشت: چاپ جلد دوم کتاب احکام 
ویژه جانبازان از اقدامات دیگر این دبیرخانه می باشد بطوریکه 
فتوای  با  با عکس مطابق  احکام  اجرای  این جلد، نحوه  در 
بنیاد شهید  رئیس  داده می شود.  آموزش  تقلید  جدید مراجع 
شورای  مجلس  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
اسالمی و شورای نگهبان بر سر قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران اختالف داشتند، به همین دلیل این قانون به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رفت و سال ها تصویب این قانون در 
مجمع به طول انجامید، در نهایت دولت یازدهم قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران را ابالغ کرد. او افزود: اجرای قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران در بنیاد شهید آغاز شده، یکی 
از بندهای این قانون گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است و 
در این راستا یک شورای عالی با حضور رئیس جمهور، برخی 
از وزرا و جمعی از مدیران دستگاه های فرهنگی و نماینده حوزه 
علمیه قم تشکیل شد. شهیدی محالتی در ادمه اظهار کرد: 
فعالیت این شورا از دو سال پیش آغاز شد و دبیری شورای 
امور  و  بنیاد شهید  رئیس  بر عهده  و شهادت  ایثار  فرهنگ 
ایثارگران است، کارهای خوبی در این شورا در زمینه تبلیغات 
برای فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد. او ادامه داد: 22 اسفند 
روز شهید است، اما در گذشته هیچ برنامه خاص و چشمگیری 
انجام نمی شد، نظر سنجی کردیم که ببینیم چه تعداد از مردم با 
روز شهید آشنا هستند، در سال اول تنها یک و نیم درصد با این 
روز آشنا بودند، اما طی سال های بعدی با انجام برنامه هایی 48 
درصد مردم با روز شهید آشنا شدند. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران افزود: آشنا شدن مردم با روز شهید به دلیل تبلیغات 
انجام شده برای توسعه فرهنگ و ایثار و شهادت در جامعه 
است، همچنین در بنیاد شهید گروه ویژه ای، کارهای پژوهشی 
را در زمینه شهید و شهادت انجام می دهند، به عنوان مثال این 
گروه، شهدای دوران رسول اکرم)ص( و دوران امام علی)ع( 
را جمع آوری و مستندسازی کرده است تا به عنوان منبع مورد 
استفاده قرار بگیرد که کار نسبتا خوبی در این زمینه انجام شده 
است، همچنین خاطرات خانواده های شهدا گرفته شده و این 

خاطرات پیاده می شود.

ایثارگران
بصیرت افزایی، دفاع از ارزشها، اجماع سازی

 و تذکر به مسئولین چهار وظیفه اصلی در مقابله 
با پروژه نفوذ است

زوج هایی که زیاد عکس به اشتراک می گذارند
 دچار اختالالت روانی هستند

حاجی در اجتماع بزرگ بسیجیان برخوار :

براساس مطالعات محققان:

این می گفت من بروم به نماز جماعت برسم، آن یکی می گفت 
من بروم به دعا برسم! حاال چه فرقی می کند که امام حسین 
خواندن  نماز  حال  در  شما  ینصرنی«،  ناصر  من  »هل  بگوید: 
باشی یا در حال زیارت عاشورا خواندن؟ آن زیارت عاشورایی 
خودش  ااّل  و  باشد  عاشورا  مفهوم  خدمت  در  که  دارد  ارزش 
خاطر  به  دارد  ارزش  اگر  عاشورا  زیارت  عاشورا!  ضد  می شود 
عاشورا است و عاشورا یعنی یک  نوع اسالم، که فرق دارد با 
اسالمی که خیلی راحت احکام فردی اش را انجام می دهد، نماز 
جماعت هم می خواند امام حسین)ع( را هم می کشد! یا با تمکین 

در برابر ظلم، ممه ّد این فاجعه می شود.
کار فرهنگی ـ ساختارهای اجتماعی

پس حرکت فرهنگی حزب اللهی ذیل انقالب اسالمی، معطوف 
کار  این  از  اگر  است.  بیرون  در  اهداف  یک  سری  تحقق  به 
لرزه  به  مفسدین  ترسیدند،  ظالمین  می کنیم  ما  که  فرهنگی 
اقامه قسط در جامعه بوده  افتادند کار فرهنگی ما در راستای 
و درست است وگرنه غلط است؛ وگرنه می شود همان درگیری 
به روحانیت هم  پیام  مثاًل در همان  امام  با حضرات!  امام)ره( 
اشاره می کند که آن سال قبل از انقالب چراغانی نیمه شعبان را 
امام)ره( تعطیل و تحریم کرد، آقایان گفتند: چی؟! نیمه شعبان 
را تعطیل کنیم که مثاًل می  خواهیم به ظلم دربار اعتراض کنیم! 
این حرفها چیست؟ این مناسک مهم و این شعائر مهم را تعطیل 

کنیم به خاطر فالن؟
تعبیر امام)ره( این است که تمام تالششان را کردند والیتی های 
متحجرـ  که اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را بشکنند. خود این 

مناسک توجیه گِر ما می شود.
پس کار فرهنگی حزب اللهی اواًل معطوف به جامعه است. ثانیًا 
فردی  به حوزه مسائل  یعنی صرفاً  است.  یک حرکت مستمر 
را  فالنی  که  نباشد  خوش  این  به  دلمان  و  نمی شود  معطوف 
جامعه  به  معطوف  فرهنگی  حرکت  کردیم.  باحجاب  آوردیم 
است. اول اینکه در ساختار های جامعه و روابط اجتماعی سیاسی 
ما  فرهنگی  حرکت  این  چقدر  بگذارد؟  تأثیر  توانست  چقدر 
توانسته ساختارها را جابه جا کند؟ نه اینکه فقط رفتارهای چند 
اینکه یک حرکت است و معطوف به  نفر را عوض کند! دوم 
حفظ نیست که فقط می خواهد این باشد که وضع جامعه ما از 
این بدتر نشود، نمی خواهیم هیچ تحول مثبتی در جامعه ایجاد 
کنیم. می گوییم همین که هست خوب است. فقط اگر حجابها 
بیشتر رعایت شود دیگر  بهتر شود و یک  سری ظواهر  کمی 
خوب است یک  سری چیزهایی را به دست آوردیم می  خواهیم 
انقالبی معطوف به حرکت است و معطوف  حفظ کنیم، تفکر 

به آینده ...
بحث دیگر این است که حرکت فرهنگی حزب اللهی، ابزارش 
و  عینی  خیلی  اهدافش  بلکه  اهدافش؛  نه  و  است  فرهنگی 
اجتماعی و حتی اقتصادی هم می تواند باشد؛ یعنی باید باشد. 
یعنی نمی توانی بگویی کار فرهنگی خودش هدف است، بلکه 

باید در خدمت جامعه باشد که حتی اقتصاد جامعه هم اصالح 
آن  به  باشد که ساختار طبقاتی هم  این  باید در خدمت  شود. 
برای  باشد  مقدمه ای  و یک  اسالم می خواهد  برود که  سمتی 
حرکت، مثل همان کار فرهنگی که امام)ره( کرد. امام)ره( کار 
فرهنگی کرد؛ نظریه والیت فقیه داد نیرو پرورش داد و ... به 
همراه عده ای دیگر که با امام)ره( بودند، سعی کردند آن اسالم 
بیاورند. یک  در  عبادی  و  فردی  اسالم  آوار  زیر  از  را  انقالبی 
وسیع  حرکت  یک  دنبالش  به  که  شد  انجام  فرهنگی  حرکت 
اجتماعی به نام انقالب اسالمی اتفاق افتاد. ما هم امروز باید 
با یک چنین دیدی حرکت بکنیم. ما می خواهیم یک حرکت 
فرهنگی راه بیندازیم از لحاظ فکری، از لحاظ هنری، از لحاظ 
خبری که به دنبالش یک اتفاقی در جامعه بیفتد و یک تحول 
در جامعه صورت بگیرد. ما زمینه ساز یک حرکت در جامعه باید 
به  تا حاال  چیزهایی که  بخواهیم صرفاً  اینکه فقط  نه  باشیم، 
بحث  دوم  بخش  وارد  همین جا  از  کنیم.  حفظ  را  آمده  دست 
ما  اگر  کنیم  استفاده  نمی توانیم  امکانات  از  ما  اگر  می شویم: 
استفاده  اختیارمان هست نمی توانیم خوب  ابزارهایی که در  از 
بکنیم اگر ما دنبال راه کار می گردیم اگر، اگر، اگر... اینها دلیل 
عمده اش این است که نمی دانیم »چرا« باید کار کنیم. اسالم 
کار  خوب  داریم  ندارد.  کشش  این  از  بیشتر  عبادی  و  فردی 
احیا  را  می کنیم بس است دیگر. یک  سری مناسک و شعائر 

کنیم و انجام بدهیم.
باید دوباره  امکاناتمان درست استفاده کنیم  از  اگر می خواهیم 
انگیزه هایمان و مبانی مان را دوباره  اهدافمان را تعریف کنیم، 
تعریف کنیم تا این مبانی را هم خوب بتوانیم به کار بریم. باید 
یک هدف واقعی برای خودمان ترسیم کنیم. یک هدف بیرونی! 
یعنی چه؟ اگر یک گرگی دنبال شما بکند آن موقع می فهمی 
که چقدر قدرت دویدن داری. آن گرگ دنبال ما نکرده است. 
اگر قله را جلوی چشمت ببینی آن موقع عزمت را جزم می کنی 
که این دامنه ها را هر چه سریع تر طی بکنی، ولی ما اصاًل به 
برایمان  دوباره  مطلوب  جامعه  آن  باید  نمی کنیم.  نگاه  قله  ای 
تعریف شود. بدانیم دنبال کدام اسالم، دنبال کدام امام و دنبال 
کدام انقالبیم، بعد بر اساس آن خواهیم دید که اگر امکانات هم 
نداشته باشید، از هیچ،  امکانات می سازید...                                                                             

درآمدی بر آسیب شناسی نیروهای فرهنگی انقالب )4(:

الزامات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی



مهندسی  کارشناس  گرگاب،   - متولد 1364  شناس،  امین حق 
تیم  با  استان همراه  عمران؛ کسب مقام سوم مسابقات هندبال 
بزرگساالن گرگاب در سالهای 81، 88 و 8۹؛ کسب مقام قهرمانی 
فوتبال ساحلی استان در سالهای ۹3 و۹4؛ کسب مقام دوم مسابقات 
آمادگی جسمانی استان در سالهای ۹1 و ۹2؛ اخذ کارت مربیگری 
درجه 2 هندبال و درجه 2 فوتبال، از سوابق ورزشی اوست؛ در حال 
حاضر رییس هیات ورزشهای همگانی شهر گرگاب، مدیرعامل 
مؤسسه اسپادان ورزش گرگاب و مسئول مجموعه ورزشی شهدای 
گرگاب است؛ گفتگویی با وی انجام شد که تقدیم خوانندگان عزیز 

ماهنامه می گردد:
با عرض سالم و خداقوت؛ برای شروع اگر مطلبی دارید بفرمایید:

همه  و  شما  دارم خدمت  احترام  و  ادب  بنده هم عرض سالم، 
شهرستان  سطح  در  ورزش  به  عالقه مندان  و  همشهریان 
شاهین شهر و میمه. مطلب خاصی نیست و در خدمت شما هستم.           

پیرامون ظرفیتهای ورزشی در شهر گرگاب توضیح بدهید.
با توجه به پیشینه و مقامهای کسب شده توسط ورزشکاران شهر 
در رشته های ورزشی همچون هندبال، فوتبال ساحلی، فوتسال، 
جسمانی،  آمادگی  ووشو،  پینگ پنگ،  دوچرخه سواری،  کاراته، 
کوهنوردی و کونگ فو ظرفیتها و استعدادهای ورزشی خوبی در 
شهر گرگاب وجود دارد که باید در افق آینده ورزش گرگاب مدنظر 

مسئوالن و مردم، خصوصا جامعه ورزشی گرگاب قرار گیرد.
بفرمایید چه اقدامات و برنامه هایی تاکنون در بخش ورزش در شهر 

گرگاب انجام شده و یا در آینده انجام خواهد شد؟
به  می توان  آقایان  بخش  در  شده  انجام  که  اقداماتی  جمله  از 
راه اندازی رشته های فوتبال ساحلی، هندبال، کوهنوردی، فوتسال و 
ورزش صبحگاهی اشاره نمود؛ همچنین در بخش بانوان رشته های 
هندبال، ایروبیک، والیبال و کوهنوردی با همکاری موسسه اسپادان 
پیاده روی  همایش  برگزاری  گردیده اند.  فعال  گرگاب  ورزش 

المپیاد  اولین  برگزاری  با همکاری شهرداری گرگاب،  خانوادگی 
ورزشی در شهر گرگاب در رشته های دومیدانی، دوچرخه سواری، 
پینگ پنگ و طناب کشی، اعزام تیمهای هندبال، فوتبال ساحلی و 
ورزشهای بومی - محلی اسپادان گرگاب به مسابقات استانی و 
منطقه ای و کشوری و اعزام تیم والیبال بانوان اسپادان به مسابقات 
دوستانه از مهمترین برنامه ها و اقداماتی بوده که تا به حال انجام 
شده است؛ در خصوص برنامه های آتی نیز ساماندهی ورزشکاران 
برگزاری  نزدیک،  آینده  در  باستانی  ورزش  راه اندازی  کاراته، 
مسابقه های فوتسال در سطح شهر و تشکیل تیم فوتسال برای 

شهر گرگاب در دستور کار قرار دارد.
بودجه  ورزشی تان چقدر است؟

بودجه ای که به صورت مستقیم و ساالنه در اختیار هیات و موسسه 
اسپادان قرار گیرد تا برای فعالیتهای خود برنامه ریزی کنیم وجود 
موسسه  سهامداران  توسط  هزینه ها  از  زیادی  قسمت  و  ندارد 

اسپادان و قسمتی نیز توسط خیرین تامین می گردد... . 
از مشکالت سر راه بگویید!

امکانات  فقدان  یا  و  کمبود  به  می توان  مشکالت  مهمترین  از 
ورزشی مناسب و کافی در شهر،  نداشتن بودجه، عدم حمایت و 
پشتیبانی مسئولین و معتمدین شهر و شهرستان در امر ورزش و 

نداشتن متولی ورزش برای شهر اشاره کرد. 
از شهروندان گرگاب و مسئوالن شهر و شهرستان چه درخواستی 

دارید؟
در درجه اول از همه این تقاضا را دارم که نسبت به ورزش همگانی 
اهمیت بدهند تا عالوه بر سالمت خود به سالمت جامعه نیز کمک 
شود، در درجه دوم هم از همه تقاضا دارم در حد خود چه از نظر 
مادی و چه معنوی  ورزش گرگاب را حمایت نمایند، چون ورزش 
بهترین ابزار برای مقابله با ناهنجاریهای جامعه می باشد.                                

بعنوان حسن ختام این گفتگو اگر بحثی مانده بفرمایید!
با توجه به همه کمبودهایی که وجود دارد باید از مساعدت شورای 
و  همکاری  هاشمیان،  آقای  گرگاب  محترم  شهردار  و  اسالمی 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  اعراب  آقای  همراهی 
بخش  به  گرگاب  شهدای  ورزشی  مجموعه  واگذاری  زمینه  در 
ورزش سپاسگزاری نمایم؛ همچنین از آقایان رسول شاه رجبیان، 
جواد و میثم حق شناس، خانم ها افسانه و مریم بیدرام که جهت 
سپاس  نهایت  می نمایند  یاری  را  بنده  گرگاب  ورزش  پیشرفت 
که  هم  حماسه سازان  ماهنامه  مسئولین  از  پایان  در  و  دارم؛  را 

از طرف جامعه  نمایندگی  به  تا  دادند  بنده  به  را  این فرصت 
ورزشی گرگاب راجع به ورزش این شهر صحبت نمایم قدردانی 

نموده و برای ایشان آرزوی توفیق دارم.

درشکل گیری  تاثیرگذار  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  عروسکها 
از  یکی  واقع  در  هستند.  ما  دختران  ویژه  به  کودکان  شخصیت 
مهمترین بازیگرانی هستند که نقش ویژه ای را در دنیای کودکان 
ما ایفا می کنند. عروسک می بایست با فرهنگ جامعه و ارزشهای 
خانواده کودک متناسب باشد. عروسکی که امروز با دستان خود 
به کودکمان تقدیم می کنیم با سرعتی فراتر از حد تصور به الگوی 
فردای کودکمان مبدل می شود. عروسکها نمادی ازفرهنگ، نژاد و 

ارزشهای جامعه خود هستند. 
از مشهورترین ستاره ی  این میان می توان  در 
عروسک ها به نام باربی نام برد. عروسکی که 
از سر ترحم و با قصد سرگرم کردن کودکانمان 
به کشور ما صادر می شود. عروسکی که فرهنگ 
بیگانه کشورش را در پس چشمان آبی خود، 
موهای بلوند، کفشهای پاشنه بلندش، پوشش 
برهنه، آرایش وقیحانه و از همه مهمتر اندامی 
طراحی  بزرگسال  شبیه  جنسی  نظر  از  که 
به  چهره  قالب  در  و  کرده  مخفی  است  شده 
ظاهرکودکانه اش، این فرهنگ را به شخصیت 

کودکان ما تزریق می کند. 
فرهنگ بیگانه ای که از همان ابتدای تولد به شکل عروسک در 
گهواره و آغوش کودکمان پرورش می دهیم. این ویژگیهای ذکر 
شده باربی، تا سنین بزرگسالی به صورت نوستالژی، دختران ما را 
همراهی خواهند کرد. ارمغانی که عروسک باربی برای کودکان ما به 
همراه دارد بلوغ زودرس است به گفته  فروید بلوغ زودرس کودکان، 
یک نوع بیماری است که نیاز به درمان دارد حتی کودکان آمریکایی 
که باربی متناسب با فرهنگ آنها ساخته شده است به عارضه بلوغ 
زودرس مبتال می شوند. و چه زجرآور است که آمار کودکان مبتال 

به بلوغ زودرس رو به فوران است و اغلب چشمانمان شاهد این 
بوده است که دخترکان کم سن جامعه ما، تحت تاثیرعروسکهای 
بیگانه قرارگرفته و به گونه ای لباس می پوشند و رفتار می کنند تا 
جذابیت داشته باشند. آیا شباهتی بین چهره امروزی دختران ما و 
چهره عروسک دوران کودکی شان، باربی، وجود دارد؟! آیا ورود این 
عروسکها به جامعه ما یکی از اشکال جنگ نرم تلقی نمی شود؟! 
امروزه، متاسفانه عروسکهای باربی که در تضاد با ارزشهای ایرانی-

اسالمی هستند در بین سایرعروسکها سلطه گری می کنند و در پشت 
ویترین ها جوالن می دهند و میدان را از عروسکهای ملی، من جمله 
دارا و سارا گرفته اند. دارا و سارا عروسکهایی هستند که قرنهاست! به 
تاریخ پیوسته اند! و درحال حاضر جزء عروسکهای گمنام محسوب 
می شوند و برای یافتنشان هر مغازه ما را به مغازه دیگرحواله می کند و 
سرانجام شاید بتوان یک نمونه از این عروسک را در زادگاه خویش، 
کانون پرورش فکری کودکان، آن هم با قیمت نجومی یافت. امروزه 
دقیقه یک  و هر سه  به 150 کشور جهان صادر می شود  باربی 

عروسک باربی با ارزانترین قیمت به فروش می رسد درصورتی که 
در طی14سالی که از عمر دراز دارا و سارا می گذرد، کودکان ما هنوز 
سعادت مالقات باعروسکهای دارا و سارا، حتی در پشت ویترین 
اسباب بازی فروشها، را پیدا نکرده اند، چه رسد به اینکه عروسکهای 
دارا و سارای ما برای ترویج و نشر فرهنگ ایرانی به دیگر کشورها 
هم صادر شوند. از طراحان دارا و سارا به سبب این ثبت ملی که با 
هدف مقابله با جمله ی عروسکهای بیگانه انجام شده کمال قدردانی 
و تشکر را داریم اما مثل اینکه این طراحان در 
حین ساخت این عروسک های ملی حضور ذهن 
نداشته اند که ایرانیان اغلب دارای اندامی کشیده 
باچشمان سبز و جذاب هستند در صورتیکه دارا 
و سارای ایرانی برای کودکان جذابیت بصری 
غیر  آناتومی  و  سنگین  وزن  دارای  ندارند، 
قابل انعطاف هستند و جالب تر از همه اینکه 
تیزرهای تبلیغاتی این عروسک ها با واقعیت آن 
یکسان نیست! بنا بر طراحیهای صورت گرفته 
این عروسک، به نظر می رسد بصورت تزیینی 
و جهت استفاده در دکور طراحی شده است! 
متاسفانه به جای اینکه برای بهبود ترویج این 
عروسک اقدامی صورت گیرد در عوض، برند این عروسک ملی بر 
روی محصوالت فرهنگی و غیر فرهنگی من جمله آدامس، دمپایی! 
و... درج نموده و امتیاز آن راجهت منافع شخصی به فروش رساندند. 
و الزم می دانیم که به کشور چین به سبب زحماتی که هم اکنون 
برای تولید عروسک دارا و سارای ایرانی با فرهنگ اصیل ایرانی ما 
تقبل کردند دست مریزاد و خداقوت بگوییم چرا که بار سنگین تولید 

کاالهای خرد و کالن ما آنها را به ستوه آورده ...!!!
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کنوانسیون های  و  بین الملل  امور  مرکز  رییس  شفیع پور  مجید 
سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه اصل قطعنامه های 
سازمان ملل یک هم افزایی بین المللی را برای یک موضوع خاص 
رقم می زند، گفت: هر قطعنامه ای که در سازمان ملل به تصویب 
برسد پشتیبانی و تکلیف عملکردی نسبت به مفاد آن را برای تمام 
1۹7 کشور عضو سازمان ملل متحد به همراه دارد یعنی یک اجماع 

جهانی اتفاق می افتد. بنابراین این ارزش اولیه هر یک 
از قطعنامه هاست. وی با بیان اینکه در ارتباط با گرد 
و غبار و طوفان های شنی چهارمین قطعنامه نیز به 
پیشنهاد، پیگیری و مذاکرات جمهوری اسالمی ایران 
محقق شده است، افزود: اولین قطعنامه مربوط به آذرماه 
سال گذشته است که در مجمع عمومی با مسئولیت 
سران کشورها قرار داده شد؛ مأموریتی بود برای دبیرکل 
سازمان ملل که یک گزارش ارزیابی از وضعیت پدیده 

گرد و غبار در جهان تهیه و عرضه کند.
معاون امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه متاسفانه پدیده گرد و غبار 
به عنوان یک چالش نوظهور بین المللی تمامی پنج 
قاره جهان را به خود مبتال کرده است، گفت: قاره های 

اقیانوسیه، آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا با گرد و غبار دست و پنجه نرم 
می کنند. بنابراین دلیل به تصویب رسیدن و ارائه اولین قطعنامه در 
مجمع عمومی در نیویورک این بود که گرد و غبار یک واقعیت رو به 
گسترش است و طلب می کند که دبیرکل سازمان ملل کاری را برای 
آن انجام دهد. شفیع پور ادامه داد: اولین تدبیر دبیر کل سازمان ملل 
این بود که تکلیف کرد یک گزارش ارزیابی جهانی از وضعیت گرد 
و غبار تهیه و به مجمع عمومی ارائه شود، این کار در اواخر شهریور 
امسال انجام شد که در پی آن دومین قطعنامه در مجمع عمومی را 

دنبال کردیم. در حقیقت دومین قطعنامه پس از ارائه گزارش دبیرکل 
از وضعیت گرد و غبار جهان بود و خواستیم که مجموعه هایی چون 
کنوانسیون های مقابله با بیابان زایی در این زمینه تکلیف پیدا کنند و به 
طور مستقیم ورود فنی، علمی و مالی به این مقوله داشته باشند. وی 
با اشاره به اینکه طی این قطعنامه از مجموعه های تأمین کننده مالی 
بین المللی مثل بانک جهانی درخواست کردیم که در این موضوع 

سیستم های  که  خواستیم  همچنین  گفت:  باشند،  داشته  مداخله 
پیش هشدار سریع از طریق سازمان جهانی هواشناسی به این کار 
گمارده شوند تا در عرصه جهانی قبل از اینکه این پدیده تبدیل به 
یک رخداد غافلگیرکننده برای هر یک از نقاط جهان شود بتوانند 
پیش بینی ها را برای مقابله با گرد و غبار ارائه دهند. این مقام مسئول 
در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه قطعنامه مربوط 
به گرد و غبار در صحن علنی مجمع برای تصویب مورد بررسی قرار 
گرفت، گفت: در شش ماهه اول سال 13۹6 یک اجالس بین المللی 

در تهران برگزار خواهد شد که حداقل 50 کشور جهان که مبتال به 
معضل گرد و غبار هستند و مجموعه های بین المللی و منطقه ای 
مثل دبیرخانه کنوانسیون ها و بانک های چندجانبه توسعه ای حضور 
به هم می رسانند و تصمیم های مربوط به اقدامات منطقه ای را تبیین 
و تدوین می کنند تا در مجمع سال آینده بتوانند برای اجرا به تصویب 
بود.  عمومی  مجمع  در  ما  قطعنامه  دومین  ماهیت  این  برسانند. 
شفیع پور با اشاره به اینکه در اوایل خرداد ماه امسال در 
مقر بانکوک سازمان ملل و در مقر اسکاپ که مربوط به 
بخش اجتماعی و اقتصادی است قطعنامه ای برای گرد 
و غبار به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران به تصویب 
ضرورت  قطعنامه  این  اصلی  شاه کلید  گفت:  رسید، 
شکل گیری همکاری های منطقه ای است. وی افزود: 
در نیمه اول خرداد ماه امسال در دومین مجمع محیط 
زیست ملل متحد در نایروبی مقر دائمی برنامه محیط 
به  قطعنامه ای  کنیا  در  متحد  ملل  سازمان  زیست 
رسید  تصویب  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد 
که حکایت از ضرورت ورود و مداخله و تامین منابع 
مالی کشورهای اعطاکننده بانک های توسعه منطقه ای 
و بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه 
اسالمی دارد تا تالش های منطقه ای برای این کار صورت گیرد. 
شفیع پور اظهار کرد: به طور کلی به پیشنهاد، پیگیری و مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران در موضوع معضل بین المللی گرد و غبار 
چهار قطعنامه در عرصه سازمان ملل به تصویب رسید که دو تای آن 
در مجمع عمومی است که یکی در آذرماه سال گذشته و دیگری در 
آذرماه امسال اتفاق افتاد و یک قطعنامه در اوایل خرداد در بانکوک 
و قطعنامه دیگر در اواسط خرداد ماه امسال در نایروبی تصویب شد.

ایران، میزبان اجالس بین المللی گرد و غبار

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست:

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
       سال سوم                آذرماه 1395                دسامبر 2016
       ربیع االول 1438      شماره 26         قیمت:1000 تومان

پیشنهادات،  نظرات،  کننده   منعکس  آزاد  تریبون  ستون 
است؛  خواننده  شما  و...  تشکر  تقدیر،  مطالبات،  انتقادات، 
جهت انتشار مطالب خود از راههای ارتباطی زیر می توانید 

با ما در تماس باشید:
پیامک: 0۹032352620  

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

تعدادی از پیامکهای مردمی ارسال شده به جناب آقای حاجی :

: 0۹15-----۹8
با سالم و خسته نباشید خدمت جناب حاجی دلیگانی عزیز، 
از  کالهبردار...،  شرکت  مالباخته  هزاران  از  یکی  اینجانب 
پیگیری شما و شنیدن صدای مظلومیتمان کمال تشکر را 
دارم و امیدوارم تا احقاق کامل حقوقمان در کنار ما باشید. 

یاعلی مدد. 

: )0۹13-----82(
جناب آقای حاجی سالم علیکم؛ به لطف وکمک حضرتعالی 
وگفتگوی حضوری امروز با مدیریت برق شاهین شهر ایشان 
قول مساعد خود را در جهت رفع مشکل برق جاده جوشقان 
صمیمانه  جنابعالی  زحمات  از  لذا  نمودند،  اعالم  میمه  به 

تشکرمی شود.

: 0۹12-----7۹
فقط ای مرد این را بدان خوب معامله ای با خدایت کردی 
معامله ای که باقیات و صالحات را برای زمان حیات و بعد از 

120 سال در ممات برای خود رقم زده ای.
تصویب  با  را  اجتماعی  تأمین  بازنشسته  هزار  دل 60  شما 
طرح خود در کمیسیون تلفیق شاد کرده ای خداوند در همه 

حال، احسن الحال نصیبت گرداند.

: 0۹13-----2۹
حضور نماینده مومن ومردمی، جناب آقای حاجی؛ 

هزار  یازده  و  خود  سپاس  فراوان،  وتحیات  سالم  اهداء  با 
انسان امیدوار به اجرای عدالت در نظام مقدس اسالمی را 
از اقدام شایسته و خداپسندانه ای که موجب شادی و شعف  
محضر  گردید  خجسته  ایام  این  در  خانواده هایمان  و  خود 
حضرتعالی تقدیم می دارم. رجاء واثق داریم که عنایات آن 
خواهد  گروه  این  شامل  نتیجه،  تا حصول  عزیز،  فرهیخته 
رهگشای  همواره  کثیر،  جمع  این  مخلصانه  دعاهای  بود. 

مسیر ارزشمند زندگی خود و خانواده محترمتان می باشد. 

: 0۹13-----11
سرور ارجمند و نماینده مردمی جناب آقای حاجی؛ بخاطر 
دفاع از حق پایمال شده بیش از 11 هزار بازنشسته پیش 
از موعد که اغلب آنان از ایثارگران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس می باشند، بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. امید است 
بنای رفیع وظیفه شناسی، نوع دوستی و همت مردانه جنابعالی 
همواره بر بلندای آسمان مهرورزی و انسانیت تجلی یافته و 
از خدای علی اعلی بهترینها را برایتان آرزومندیم و به مردم 
فهیم حوزه انتخابیه بخاطر داشتن چنین نماینده شایسته و 
و  بازنشستگان  خیر  دعای  می کنیم  تبریک عرض  عزیزی 

خانواده آنان بدرقه زندگیتان و توفیق رفیق راهتان باشد.

: 0۹16-----03
جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر؛ 

با سالم، سخنان شجاعانه امروز جنابعالی در مجلس شورای 
با موضوع مسئوالن دوتابعیتی،  موجب خرسندی  اسالمی 

موکلین شما و مردم گردید.
دارای  مطمئنًا  نتیجه،  تا حصول  جنابعالی  مجدانه  پیگیری 
آثار مثبت برای کشور خواهد بود. بدینوسیله از شما کمال 

تشکر را داریم. 

: 0۹13-----۹7
صنعت  زیرمجموعه  و  آهن  ذوب  بازنشستگان  از  اینجانب 
فوالد از شما بابت پیگیری مشکالت صندوق فوالد و حضور 
در جمع ما و توجه به مسایل بازنشستگان تشکر می کنم و 
امیدوارم در تمام مراحل در مجلس ما را یاری بفرمایید و ما 
نیز همواره قدردان زحمات شما هستیم؛ بازنشستگان استان 
اصفهان شما را بعنوان نماینده فعال و زحمتکش و دلسوز 

می شناسند. با تشکر.

: 0۹14----84
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق؛

برادر گرامی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان های  محترم 
مجلس شورای اسالمی؛ بدین وسیله از زحمات و مساعی 
قانون  کامل  اجرای  پیگیری  جهت  در  جنابعالی  صادقانه 
سازمان  حق التدریس  مربیان  استخدامی  تکلیف  تعیین 

آموزش فنی و حرفه ای تقدیر و تشکر می نماییم.
امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( در خدمت 
موفق،  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به  خالصانه 

مؤید و پیروز باشید.
از طرف جمعی از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور

: 0۹13-----62
وکیل  حاجی،  آقای  جناب  محترم  حضور  سالم  باعرض 
ذوب  بازنشستگان  ما  حاجی  آقای  جناب  بحق:  و  واقعی 
برخود می بالیم که چنین  و حومه  آهن ساکن شاهین شهر 
افتخاری نصیبمان گشته و شما با جدیت و تالش خودتان 
به  را  ما  تلفیق  کمیسیون  نمایندگان  دیگر  کردن  همراه  و 
ان شاءا...  نموده اید.  امیدوار  حقوقمان  و  حق  به  دستیابی 

خداوند یار و پشتیبان شما وکالی عزیز ملت باشد.

تریبون آزاد

»ستار محمودی« قائم مقام وزیر نیرو ضمن شرکت در همایش 
اظهار  کشور  فاضالب  و  آب  بهره برداری  حوضه  سراسری 
داشت: ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مشترکان در شرایط 
ناپایدار آب و برق، بروز حوادث و اتفاقات، افزایش گرمای هوا 
و خشکسالی و  ... کار مدیریتی برنامه ریزی شده ای می طلبد 
که اگر در هر زمان ما موفق به ارائه خدمات مطلوب و پایدار 
شدیم، شاهد یک کار مدیریتی مطلوب و برنامه ریزی بودیم. 
وی افزود: سال آینده نسبت به سال ۹5 با شرایط دشوارتری 
در تأمین آب کشور مواجهیم و این انتظار از شرکتهای آب و 
فاضالب شهری و روستایی وجود دارد که با انسجام بیشتر و 
یکپارچه و دقیق  برنامه ها، مدیریتی  اجرای  بر  نظارت دقیق 

نسبت به آبرسانی پایدار و مطلوب داشته باشند.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه »میزان بارشها در سال آبی 
جاری نسبت به متوسط درازمدت و همچنین نسبت به سال 
گذشته کاهش چشمگیری داشته«، گفت: از ابتدای سال آبی 
به نصف مدت  بارشهای کشور حتی  میزان  امروز،  تا  جاری 
مشابه سال گذشته هم نرسیده و فقط 40 درصد سال گذشته 
در سال جاری بارش داشتیم که این مسئله، در تأمین آب از 
داد:  ادامه  وی  می دهد.  قرار  مضیقه  در  را  ما  منابع سطحی 
است  بهره برداری  ماهیت  فاضالب  و  آب  ماهیت شرکتهای 
می کنیم  بهره برداری  و  کنیم  بهره برداری  تا  می سازیم  ما  و 
مناسب  اگر خدمت رسانی  و  کنیم  به جامعه خدمت رسانی  تا 
بهره برداری  و  در ساخت  ما  تالشهای  تمامی  نگیرد  صورت 
بی حاصل خواهد بود. محمودی میزان سرمایه گذاریهای انجام 
هزار   45 امروز  تا  را  کشور  فاضالب  و  آب  صنعت  در  شده 
اکنون  این سرمایه کشور  اعالم کرد و گفت:  تومان  میلیارد 
بهره برداری  منظور  به  فاضالب  و  آب  شرکتهای  دست  در 
است که باید در جهت کاهش استهالک، افزایش بهره وری 
پیش  افزود: گاهی  اقدام کنند. وی  آن  نگهداشت صحیح  و 
می آید که به دلیل عدم بازرسی مناسب و به موقع، مشکالتی 
معضل  یک  به  تبدیل  ساده  پدیده  یک  که  می آید  پیش 
اجتماعی با خسارتهای سنگین مالی می شود که اگر نظارت 
مراحل،  نخستین  در  ساده  پدیده های  گیرد،  مناسبی صورت 
قابلیت کنترل و مدیریت دارند. این مقام مسئول با بیان اینکه 
»بازرسی زمان بندی شده و برنامه ریزی شده از مسائل مهم 
می کنم  پیشنهاد  داشت:  اذعان  است«،  بهره برداری  حوضه 
مدیران بهره برداری چندبار در طول یک ماه بعد از ساعت 11 
شب وقت بگذارند و به تأسیسات سری بزنند، این نظارت که 
در حیطه تخصصی آنهاست موجب می شود که بهتر و سریعتر 
بتوانند اشکاالت احتمالی را شناسایی کرده و از بروز حوادث 

پیش بینی نشده جلوگیری کنند.

در سال ۹6 با شرایط 
سخت تری برای تأمین
 آب در کشور مواجه 

خواهیم بود

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد : 

جای خالی عروسکهای بومی و ملی در پرورش فرهنگ کودکان ما

معرفی هیئت ورزشهای همگانی شهر گرگاب

گزارش:

گفتگو با رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهر گرگاب

تقوا در دنیای مجازی


