
عرضه  بزرگ  فروشگاه  اولین  شهر  شاهین  فدک  فروشگاه 
مایحتاج مردم در نوع خود در این شهر و نقطه شروع ارائه 
نیازمندیهای شهروندان با قیمت رقابتی بود که اواخر سال 
1393 با مشارکت شهرداری شاهین شهر و بخش خصوصی 
در منطقه فدک و گلدیس شاهین شهر به بهره برداری رسید 
و تا امروز با گسترش خدمات و افزایش تنوع کاالهای خود 
خدمات قابل توجهی را به مردم این شهر ارائه نموده است. 
برای آشنایی بیشتر با مالک این فروشگاه و ایده راه اندازی و 
نحوه ارائه خدمات آن، سراغ آقای حسن زاده رفتیم و برخی 

از سواالت مطرح در مورد فروشگاه فدک را از او پرسیدیم.
از خودتان و سابقه کاری تان بگویید:

محمد حسن زاده، متولد 1361 در محله لمجیر در خیابان 
امام خمینی)ره( اصفهان هستم. در زمان تحصیل به خاطر 
شغل پدرمان که در کار خواروبار فروشی و برنج و حبوبات 
زمانهای  در  الخصوص  علی  اوقات  گاهی  هم  من  بودند، 
فراغت و تابستان در مغازه به ایشان کمک می کردم و از 

دوران دبستان اصطالحًا کاسب بودم. مغازه پدر در خیابان خانه اصفهان قرار داشت 
و آنجا عمده فروشی انجام میدادیم البته عمده فروشی و خرده فروشی بود. 

اندازی  راه  سبک  بودم،  ساله   15 یا   14 من  تقریباً  که   1375 یا   1374 سال  از 
فروشگاههای عرضه کاالی زیر قیمت مصرف کننده در اصفهان را برادر بزرگترم 
باب کرد. در زمانیکه کار عمده فروشی انجام می دادیم اجناس را با قیمتی میان 
مورد  که  کردیم  می  عرضه  فروشی  خرده  بصورت  بازار  و  فروشی  عمده  قیمت 
استقبال مردم قرار گرفت. هدف ما از این روش سود کمتر، فروش بیشتر بود که در 

نهایت سود بیشتری نصیب ما می شد. 
بین سالهای 77 و 78 که مدت خدمت سربازی را در اصفهان می گذراندم، بعنوان 
کارپرداز مشغول بودم و بخاطر وظیفه ای که داشتم همه روزه کارم همین شد 
عصرها هم که سرکار خواروبارفروشی می رفتم. از سال 79 یا 80 پیشنهاد ایجاد 
شهر  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  با  را  بزرگتر  های  فروشگاه 
برنج  بازار جمعه چند کاالی خاص مثل  اصفهان مطرح کردیم. همان موقع در 
و روغن را عرضه می کردیم. پیشنهاد دادیم که یک فروشگاه خیلی بزرگ بزنیم 
البته نه مثل فروشگاه رفاه بلکه فروشگاهی که واقعاً تفکیک محور باشد و کاالهای 
اساسی مردم را تامین کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و انجام شد 
و واقعًا ایجاد زیر ساخت کار جدید خیلی سخت و همراه با مشکالت فراوان است.  
به همین صورت کار ما ادامه پیدا کرد و ما مرتب کار را توسعه می دادیم و عرضه 
اینکه کم کم یک فروشگاه  تا  بود  بیشتری همراه  با فروش های  بیشتر  کاالی 
بزرگتر گرفتیم تا اواخر سال 88، و شب عید آن سال که فروشگاه کوثر زده شد که 

ما جزء با سابقه ترین بهره بردارهای بازار کوثر بودیم.
آقای حسن زاده چه چیزی سبب ایجاد و گسترش همچین فروشگاههایی 

شد و این چه امتیازی و منافعی برای مردم دارد؟ 
کاالیی  کننده  تولید  یک  از  وقتی  شود.  تر  روشن  موضوع  کمی  تا  میزنم  مثالی 
خریداری می شود تا فروخته شود به هر صورتی مسئله واسطه گری مطرح می 
شود یعنی واسطه در این بین سودی می خواهد. در اصل اگر تولیدکننده بخواهد 

خودش کاال را بفروشد، واقعًا از خیلی جهات جور در نمی آید، یعنی کاًل تولید، 
توزیع و فروش سه مبحث جدا یا حتی می شود گفت سه علم جدا است و هر کدام 
برنامه خاص خودش را میخواهد. واسطه ها بعنوان بخشی از چرخه محصول عامل 
افزایش هزینه برای تولیدکننده و از آن طرف هم افزایش قیمت برای مصرف کننده 
می شوند. گاهی مواقع این واسطه ها سه تا چهار دست میان تولید و مصرف ایجاد 
می کنند که این خودش افزایش قیمت و تورم را به دنبال دارد و با افزایش فروشگاه 

های زنجیره ای این مشکل مقداری واقعاً کنترل می شود. 
مثاًل فروشگاه ما حداقل با 50 شرکت در اصفهان و 150 شرکت در ایران ارتباط 
مستقیم دارد البته غیر از شرکت هایی که تولید و محصوالت خارجی را دارند که ما 
سعی کردیم در این قضیه خیلی ورود نکنیم و سعی مان این است که حتی االمکان 

کاالهای ایرانی عرضه کنیم.
یکی دیگر از دالیل ایجاد این نوع فروشگاه ها صرف هزینه های کمتر برای عرضه 
و توزیع و در نتیجه پایین آمدن قیمت برای مصرف کننده نهایی است و از طرفی 
دیگر مشکل ترافیک کمتر می شود و در زمان هم صرفه جویی می شود. البته 
ناگفته نماند که باید مشکل پارکینگ این فروشگاه ها حل شود. مزیت دیگر این 
فروشگاهها در موضوع نظارت و بازرسی است که به دلیل متمرکز بودن، بازرس 
های اداره بهداشت اداره دامپزشکی تعزیرات، اصناف و خیلی از ارگان های دیگر 

به راحتی می توانند وظایف نظارتی خود را انجام دهند. 
در حال حاضر چند درصد محصوالتی که  عرضه می کنید غیر ایرانی است؟

شامل  آن هم  که  بوده  درصد  زیر 10  بر  شاهین شهر سعی  فدک  فروشگاه  در 
کاالهای خاصی مثل کمپوت آناناس که در این ایران تولید نمی شود یا سوسیس 
خیلی مرغوب که در ایران تولید نمی شود، می شود. در بازارهای کوثر این رقم حتی 

به زیر 5 درصد رسیده و این البته نظر دوستان ما در شهرداری هم بود.
نحوه مشارکت شما با شهرداری چگونه است؟

ما با شهرداری یک قرارداد 10 ساله داریم که طبق آن یک عددی باید سرمایه 
یک  باعث  احتمااًل  این  که  برابر شده  چندین  حاال  تا  که  می شد  انجام  گذاری 
تغییراتی خواهد شد و بعد از اتمام مدت قرارداد هم باید ببینیم شهرداری چون مالک 

هست چه تصمیم می گیرد. البته ما برنامه ریزی مان بلند مدت است. 
اشتغالزایی این فروشگاه چگونه است؟

در فاز اول فروشگاه فدک، حداقل 200 نفر بطور مستقیم مشغول به کار هستند و 
می توانم قاطعانه بگویم از این دویست نفر، بیش از 70 درصد سرپرست خانواده 
هستند. سعی مان این بوده که یک محیط واقعاً امن از نظر امنیت شغلی و امنیت 
روانی ایجاد شود و خدا را شکر هیچگونه معوقه هم از لحاظ پرداخت حقوق نداشته 
ایم و همه کسانی که اینجا کار می کنند بیمه هستند و این حق پرسنل و پشتوانه 
آنها هست. ما یک امتیاز هم برای کارکنان فروشگاه قائل شده ایم و هزینه بیمه را 

از حقوق آنها کم نمی کنیم عیدی آنها هم سر موقع پرداخت می شود.
چه  شهر  مردم  برای  و  شهر  این  برای  ها  فروشگاه  نوع  این   مزایای 

می تواند باشد؟
شهرداری ها همیشه باید به دنبال خدمات رسانی به مردم باشند، به فکر پیشرفت 
شهر باشند که وجود این نوع فروشگاه ها برای شهرداری یک کارکرد مثبت حساب 
می شود. قیمت ها کنترل می شود. نظارت بر کیفیت عرضه دقیق تر می شود و 
مزایایی که در پرسش قبل گفته شد و در همه این مسائل شهرداری وادارات مرتبط 
دیگر شریک و درگیر بوده است و بهترین داور مردم هستند، چرا؟ چون خودشان 

نظارت می کنند. 
مثاًل  دهد،  می  انجام  کاال  و  قیمت  رصد  که  داریم  بازار  مطالعه  تیم  یک  ما 
پیگیری  سریعاً  ما  و  نیست  موجود  بازار  در  و  خواهید  می  کاالیی  یک   شما 
این کاال عرضه شود. ما سعی  این کار هست که  بینیم کشش   می کنیم و می 
کرده ایم دانش بنیان عمل کنیم با گروهی از جوانان تحصیل کرده ی همین شهر 
برای پیشبرد اهدافمان از مردم شهر چه کوچک چه بزرگ، پیر و جوان نظر سنجی 
می کنیم یعنی ما نیاز مصرف کننده را تأمین می کنیم و همیشه می گوییم مصرف 
کننده چه چیزی می خواهد ما برای او برنامه ریزی کنیم و اینجا الزم است عرض 

کنم که بیش از 95 درصد پرسنل فروشگاه فدک، شاهین شهری هستند.
در مورد توسعه کارتان در شاهین شهر فکری دارید؟

درخصوص طرح جدیدی که داریم برنامه ریزی خوبی انجام شده است که یک 
که  است  این  ما  نظر  خواهد.  می  سنگین  گذاری  سرمایه 
و  خواهد  می  تومانی  میلیارد   40 تا   35 گذاری  سرمایه  یک 
مجوزاتش که 20 هزار متر زمین می خواهد که 10 هزار متر 
باشد  باشد و در نظر داریم در شاهین شهر  باید محصور  آن 
چون شاهین شهر پتانسیل خوبی دارد و در راه ترانزیت کشور 
قرار دارد و اصول شهر سازی خوبی دارد خیلی جای پیشرفت 
بیشتری دارد. ما چند وقت پیش خدمت نماینده مردم شاهین 
شهر در مجلس رسیدیم و با ایشان مطرح کردیم و آقای حاجی 
به شدت استقبال کردند. و در این راه مشکالتی پیش روی ما 

وجود دارد که انشااهلل مرتفع خواهد شد.
و انتظار شما از مسئولین ...؟

کمک خاصی از مسئولین شهر انتظار نداریم غیر از اینکه موانع 
غیرضروری بر سر راه کارمان ایجاد نشود. خدا را شکر مشکلی 
برای سرمایه گذاری نداریم و هر کاری که می خواهیم انجام 
دهیم، تحقیق می کنیم. ما داریم تولیدات مان را بومی سازی 

می کنیم. تیم تحقیقاتی ما 3 سال است که روی پروژه هایی کار می کنند که 
خودمان تولید کنیم. یعنی می خواهم بگویم کار بدون برنامه انجام نمی دهیم. ما 
نمی گوییم صد درصد هستیم ولی اگر یک برنامه ای هم ارائه می دهیم حداقل 
اگر جایی از کارمان هم ایراد دارد، ایرادت مان را درست به ما گوش زد کنند. باور 

کنید شهر شاهین شهر پتانسیل خیلی خوبی برای پیشرفت دارد.
به عنوان یک جوان موفق برای جوانانی که می خواهند از صفر شروع کنند 

چه پیامی دارید ؟
ما کوچک این جامعه هستیم، همیشه توکل به خدا داشته باشند و واقعاً فکر نکنندکه 
بنده راحت به اینجا رسیده ام یا به قولی ارث پدری ام بوده است. من از صفر شروع 
کردم با پدر و برادرم. با 8 تا 9 میلیون تومان بدهکاری که از ما کالهبرداری شد و 
ورشکسته شدیم. حتی من از زیر صفر شروع کردم از منفی هشت میلیون تومان که 
خدا را شکر توانستیم با فروش خانه خودمان اعتبارمان را حفظ کنیم. خدا می گوید 
از شما حرکت از من برکت، واقعاً همین است. مردم ما قابل احترام هستند. خیلی 
جاها ضعف داریم. ما کشوری در حال پیشرفت هستیم خیلی جاها هم نقص داریم، 

همین نقص ها را که بر طرف کنیم جامعه مان پیشرفت می کند.
سخن پایانی :

برنامه ای برای طبقه دوم این مجموعه بعنوان یک سورپرایز واقعی داریم. با این 
مردم  در خدمت  و چاشت  نهار، شام  ارائه صبحانه،  برای  با هزینه کم  مجموعه 
خواهیم بود. ما سعی کردیم در بحث ورزش چه برای آقایان و چه خانم ها، تیم 
هندبال شاهین شهر را در لیگ امسال پشتیبانی کنیم این تیم ها استعداد خیلی 
خوبی داشتند و برای اولین بار در لیگ شرکت کردند و موفق به صعود به لیگ 
برتر کشوری شدند و باعث افتخار بنده است که توانستم یک عضو کوچکی در این 
قضیه باشم و کمک کنم خوشحال هستم. در بحث جودو برای آقایان هم دوستانی 
که در لیگ بازی می کنند، پیگیر وضعیت آنها هستیم و در کل سعی کردیم در 

بحث ورزش هم برای پرسنل هم برای شاهین شهر سرمایه گذاری کنیم.
در پایان از آقای حاجی آقای شهردار مسئولین شهر اعضای شورای شهر و اصناف 

که خیلی کمک کردند تشکر می کنم.

  رتبه کشور در 
فضای کسب و کار 

دو پله تنزل 
کرده است

کارگران پلی اکریل 
اصفهان چند ماهی 
است مانند برخی 

کارگران دیگر حقوقی 
دریافت نکرده اند
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۲۲ بهمن امسال برای انقالب و ایران اسالمی مایه آبرو شد
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی چهارشنبه در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان، حضور منسجم، مقتدارنه و پرطراوت ملت در راهپیمایی 
22 بهمن را »مایه ی آبروی انقالب و نظام و ایران« خواندند و با اشاره به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله نداشتن مردم تصور کنند، افزودند: آمریکا 
می خواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه همت 

خود را صرف حل مشکالتی همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.  ... 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس :

انفعال مسئولین 
و عکس العملهای  
نامناسب قبلی دلیل 
ادامه نقض برجام 
از سوی آمریکاست

مجموعه های دیگری در 
کشور با وضعیت مشابه 

کارگران پالسکو که بیکار 
شده اند، وجود دارد

آقای حاجی خطاب به دکرت نوبخت:

در بودجه کشور هیچ ردیفی برای حل مسئله آب استان اصفهان وجود ندارد
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حامسه سازان، پیشگام در حامسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

در گفتگو با مالک فروشگاه فدک شاهین شهر مطرح شد:

فروشگاههای بزرگ باعث کم شدن واسطه ها و کاهش قیمت کاال برای مصرف کننده می شوند 



   ... رهبر انقالب اسالمی، حضور پرشکوه ملت در راهپیمایی 22 
بهمن امسال را »مایه آبروی انقالب و نظام و ایران« خواندند و 
از مردم خاطرنشان کردند: امسال نه  با تشکر صمیمانه ی قلبی 
از شهرها  بسیاری  افزایش حضور مردم در  از  منابع داخلی  فقط 
سخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم بر خالف سالهای قبل، با 
استفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور عزت بخش اذعان کردند 
با  ایشان  از ملت قاصر است.  ادای تشکر  از  بنده حقیقتاً  و زبان 
اشاره به تالش بی وقفه سیا، موساد، دستگاه اطالعاتی و جاسوسی 
انگلیس و هزینه شدن دالرهای نفتی قارونها برای فضاسازی بر 
ضد انقالب و جمهوری اسالمی گفتند: در تمام طول سال، صدها 
شبکه ماهواره ای، فضای مجازی و ورشکستگان فراری از ایران، به 
تحقیر و تضعیف و متهم سازی نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت 
همچون باران رحمت الهی، در روز 22 بهمن این فضای غبارآلود 
را پاکیزه می کند و همچون رودخانه ای زالل و مبارک، آلودگی ها 
را می زداید. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأمل در ترکیب جمعیتی 
راهپیمایی 22 بهمن را ضروری و بسیار مهم برشمردند و افزودند: 
اکثر این جمعیت عظیم، دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی 
انقالب، امام راحل و دفاع مقدس را ندیده اند اما با احساس و معرفت 
و روشنفکری و روشن بینی به خیابانها می آیند. ایشان خاطرنشان 
کردند: حضور امیدآفرین و ایستادگی نسل سوم و چهارم در میدان 
دفاع از انقالب و نظام، نشان دهنده رویندگی و بالندگی انقالب و 
انقالب اسالمی،  نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است. رهبر 
تالش دشمنان را برای ناکارآمد نشان دادن نظام، کوبیدن آب در 
هاون برشمردند و افزودند: ما البته مثل همه جای دنیا نابسامانی هایی 
داریم که به هیچ وجه از آنها نمی گذریم اما دشمن در تالش است 
پیشرفتها و کارهای بسیار مهم 38 سال اخیر را نادیده بگیرد و مردم 
را مأیوس کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به گزارشهای 
واقعی، پیشرفتهای کشور را در 4 دهه اخیر در برخی امور زیربنایی، 
شگفت انگیز خواندند و یادآوری کردند: برخی از این پیشرفتها و 

جهش ها در دوره های صدساله هم معمواًل امکان پذیر نیست.
ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با دوران تحقیرآمیز 
طاغوت، از دستاوردهای پرافتخار انقالب برشمردند و افزودند: رژیِم 
تو سری خور از امریکا و انگلیس، ملت را ذلیل و خوار کرده بود 
اما امروز همه به عزت و اقتدار ملت و حضور تعیین کننده ایران 
اذعان دارند و می دانند در تقریباً همه مسائل منطقه، اگر ایران حضور 
نداشته باشد و اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت. رهبر انقالب 
22 بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی گرانقدر« برای اعالم مواضع و 
خواسته های ملت دانستند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
دشمنان ایستاده است و به دنبال تحقق اسالم و پیشرفت نظام 
اسالمی برخاسته از مردم است و هر مسئولی با ملت همراه نباشد و 

ایستادگی نکند ملت او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن کشور تأکید کردند: حضور 
پرشور مردم در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را به 
حساب گالیه نداشتن آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید چرا که 
مردم از مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به 

مشکالت گالیه مندند و احساس ناراحتی و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« در 
حال پایان یافتن است و مسئوالن دولت و دیگر قوا باید به مردم 
گزارش دهند در این زمینه چه کرده اند؟ رهبر انقالب در همین 
زمینه افزودند: مسئوالن نباید به مردم بگویند »باید چنین بشود«، 
بلکه باید بگویند »چنین شد«. حضرت آیت اهلل خامنه ای، »بیکاری 
و رکود و گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند: البته 

مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیت های کشور بیش از اینهاست 
و راه خروج از مشکالِت چند بعدی هم مشخص است. ایشان به 
سخنان 6 سال پیش خود در زمینه هدف گذاری دشمن برای تشدید 
فشارهای اقتصادی و دلسرد شدن مردم اشاره کردند و افزودند: 
مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند، البته مسائل 
نگاه کوتاه مدت، مسائل  اما در  نیز مهم است  فرهنگی و علمی 
اقتصادی در اولویت است. رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف 
واقعی دولت قبلی و فعلی امریکا در تکرار ترفند »تهدید ایران به 
جنگ« افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های نظامی روی میز 

حرف می زنند و آن مسئول اروپایی هم به مسئوالن ما می گوید 
»اگر برجام نبود وقوع جنگ حتمی بود«، اما این حرف یک دروغ 
محض است و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی یعنی نبرد 
اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی سوق دهند تا مسئوالن 
به جنگ  توجه  و  اقتصادی  پیشرفت  در عرصه  تمرکز  از  کشور 
فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
نظارت و پیگیری طرحها و برنامه ها را کاماًل ضروری خواندند و 
گفتند: از رئیس جمهور محترم خواسته ام به مدیران اجرایی تذکر 
دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه باشد 
وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند »بشود« و طرف مقابل هم بگوید 
»چشم«، پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد 
شد. رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیه »واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوه« تأکید کردند: منظور این آیه فقط توجه به قوه نظامی 
نیست بلکه معنای آیه این است که هرچه می توانید درون خود را 
از همه نظر قوی کنید که این همان استحکام ساخت داخلی است 
که بارها گفته ام. رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد 8 درصدی را 
به استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل از ظرفیتهای 
داخلی امکان پذیر دانستند و خاطرنشان کردند: معنای واقعی رشد، 
رشد تولید و استحکام داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد مقاومتی 
است نه فقط فروش بیشتر نفت که البته آن هم مفید است. ایشان 
با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها و ضعفها دست می 
گذارند و آنها را بزرگنمایی می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این 
است که این عناصر همان کسانی هستند که خودشان به دشمن 
گرای تحریم ها را داده اند. رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 

سخنانشان، حادثه 29 بهمن 1356 تبریز را درسی مهم و همچون 
موتور پیش برنده ملت در پیروزی انقالب اسالمی دانستند و افزودند: 
مردم آذربایجان در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی 130 سال 
گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس از اصلی ترین محورهای مبارزه 
بوده اند و این، شناسنامه و تاریخ پر افتخار آذربایجان است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحرکات تفرقه افکنانه برخی گروهها 
در سالهای اول انقالب در تبریز، گفتند: امام بزرگوار ما در مقابل 
بود،  انگلیسی ها  قدیمی  سیاستهای  از  برخاسته  که  حرکتها  آن 
فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، چراکه خود مردم تبریز جواب آنها 
را خواهند داد« و همین گونه نیز شد. ایشان، هوشیاری قشرهای 
مختلف مردم از جمله مردم و جوانان و نخبگان آذربایجان را در 
مقابل اختالف افکنی و وسوسه های دشمنان ستودنی خواندند و 
گفتند: آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام اسالمی است و مردم 
آن در راه دفاع از وحدت ملی از جانشان مایه گذاشته اند که همه 
باید قدردان این فداکاری باشند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تنوع 
قومیتهای مختلف همچون ترک، فارس، لُر، ُکرد، عرب و بلوچ را 
فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن 
همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم طمع دوخته تا به خیال خود 
از هر گسلی در کشور استفاده و زلزله ایجاد کند، در حالی که هیچ 

گسلی در کشور وجود ندارد و مردم، یکپارچه و متحد هستند.
رهبرانقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن و ایستادگی اقوام 
بزرگ ایرانی و از همه بهتر مردم آذربایجان در مقابل سیاستهای 
علمای  از  ساداتی  عبدالعزیز  مولوی  مرحوم  دشمنان،  خباثت آلود 
اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم از علمای اهل سّنت 
کردستان و همچنین سردار جوان و عرب خوزستانی شهید علی 
هاشمی را نمونه هایی از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع 
از اسالم و انقالب دانستند و افزودند: ملت ایران متحد، منسجم، 
همراه و همدل است. حضرت آیت اهلل خامنه ای از همین زاویه 
به تعبیر مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« اشاره 
کردند و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به 
آن در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند 
آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال 
88 به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و 
بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر 
هستند و با آنها آشتی هم نمی کنند. ایشان افزودند: البته کسانی 
که با اصل انقالب مخالف بودند و می گفتند »انتخابات بهانه است 
و اصل نظام هدف ماست«، عده ای معدودند و در مقابل اقیانوس 
عظیم و پر طراوت ملت ایران، فقط یک قطره کوچک هستند. رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم ایران در جایی که پای 
اسالم، ایران، استقالل و ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با 
همه وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته ممکن 
است در فالن قضیه سیاسی دو نفر با هم اختالف نظر داشته باشند، 
اما این چیز مهم و مؤثری نیست و مسئله ای عادی و طبیعی به شمار 
می رود. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اقیانوس خروشان، 

منسجم و متحد ملت باید روز به روز تقویت شود.
رهبر انقالب با اشاره به شعله های امید مقدس و الهی که همواره 
دل ملت را گرم کرده است افزودند: با وجود همه پیشرفتها ما تاکنون 
در تحقق آرمانهای اسالم و انقالب، تنها قدمی کوتاه برداشته ایم و 
باید به سوی جامعه ی اسالمِی عادالنه، پیشرفته، مقتدر و با عزت 
گامهای بلندی برداریم که به فضل الهی با ادامه مسیر ملت و نظام، 

قطعاً پیروزی و آینده متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود. 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی معتقد است شخصی که در دوران پهلوی پای ثابت 
پرونده های محکومیت های بین المللی ایران بود، در جریان 
پرونده هسته ای ایران و 1+5 نیز نقش آفرینی کرده و حتی از 

طرف مقابل هم مبالغی را دریافت نموده است. 
حسینعلی حاجی نماینده دوره های نهم و دهم مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
مواردی را بیان کرد که نهادهای مسوول باید در مورد آن برای 

تنویر افکار عمومی توضیح دهند. 
اعضای کمیته  از  اینکه  بر  اشاره عالوه  فرد مورد  وی گفت: 
از  یکی  با  بوده،  ایران  اسالمی  جمهوری  برجام  اقتصادی 

کشورهای 1+5 نیز ارتباط داشته است و با وجود اینکه در داخل 
کشور مسئولیت داشته از طرف خارجی )کشورهای 1+5( حقوق 
دریافت کرده است. با این وجود و طبق گفته های حاجی این 

فرد در دو طرف مذاکرات هسته ای همزمان حضور و مسئولیت 
داشته است. 

عضو کمیسیون تلفیق عالوه بر این افزود: به بسیاری از اطالعات 
محرمانه ای که مردم دسترسی نداشتند این فرد دسترسی داشته 

درچنین  توانند  نمی  افرادی  چنین  که  است  طبیعی  است، 
جایگاههای حساس مسئولیت داشته باشند. 

نماینده مردم در مجلس در ادامه تنها به ذکر سوابق هسته ای 
این فرد اشاره نکرد و فراتر رفت. حاجی از حضور این شخص 
در پرونده هایی که در دوران پهلوی با محکومیت ایران همراه 
بود خبر داد و با اشاره به مسئولیت حقوقی این فرد در پرونده 
های مربوط به قراردادهای »ایران و آمریکا« در قبل از انقالب 
افزود: در همه پرونده هایی که این فرد حضور و مسئولیت داشته 
ایران نه تنها نتیجه ای نصیب ملت ایران نشده بلکه کشورمان 

نیز محکوم شده است. 
وی در خاتمه به تخلف دیگری از این فرد در داخل کشور اشاره 
کرد و گفت: او در حالی که باید در یک ساعت خاص در جایی 
خاص کار می کرده، به جای دیگر هم تعهد کار داده بوده و از این 

جهت از چند جا حقوق می گرفته است.

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی علت ادامه نقض 
برجام و وضع تحریم های جدید از سوی امریکایی ها 
آن است که وقتی برای بار اول برجام را نقض کرده اند 

عکس العمل مناسبی را از طرف مقابل خود ندیده اند.
حسینعلی حاجی با اشاره به تحریم های جدید وزارت 
بنده این  ایران گفت: به نظر  خزانه داری آمریکا علیه 
اعمال تحریم ها و محدودیت های جدیدی که توسط 
نقض  است  شده  اعمال  امریکا  داری  خزانه  وزارت 
بار است که  برای چندمین  این  و  است  برجام  دوباره 
آمریکایی ها برجامی را که خودشان از تهیه کنندگان، 

نقض  را  اند  بوده  آن  کنندگان  امضا  و   تاییدکنندگان 
می کنند. وی در این رابطه افزود: انفعال برخی از آقایان 
به آمریکاییها این اجازه را داد که برای دفعات مکرر برجام 
را نقض کنند و این موضوع ادامه دارد و این بار چندمی 
است است که آمریکایی ها محدودیت ها و تحریم های 
جدیدی را بعد از امضای برجام برای ایران اعمال می کنند 
و به نظر بنده این نقض صریح برجام است. نماینده مردم 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: باید بگوییم که آقایان در پیشگیری و یا 
جلوگیری از این اقدامات که از طرف امریکایی تاکنون 

اتفاق افتاده است اقدامات متناسبی را انجام نداده اند.

سیاسی
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۲۲ بهمن امسال برای انقالب و ایران اسالمی مایه آبرو شد

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس:

حسینعلی حاجی :

با  مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که 
یکی از بدترین توافق هایی که تا به حال دیدم توافق هسته ای 
ایران است. ترامپ در ادامه سخنانش گفت: آمریکا بار دیگر 
بر روابط گسست ناپذیر میان اسرائیل و آمریکا تاکید می کند. 
ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که یهودیان چه چیزهایی را 
متحمل شدند. وی افزود: تهدیدهای امنیتی که اسرائیل با آن 
مواجه بوده زیاد است که شامل ایران می شود. رئیس جمهور 
آمریکا اضافه کرد: من اقدامات بیشتری انجام خواهم داد تا 
مانع از دستیابی ایران به سالح هسته ای شوم. وی در ادامه 
گفت: ما قطعنامه یک طرفه علیه اسرائیل در سازمان ملل 
و تحریم های یکجانبه علیه اسرائیل را رد می کنیم. آمریکا به 
صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تشویق می کند اما گروه ها 
باید درباره آن مذاکره کنند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: 
تحت هر توافقی دو طرف باید امتیازاتی بدهند شما آن را به 
خوبی می دانید. در ادامه این کنفرانس خبری نیز نتانیاهو گفت: 
من عمیقاً برای این دوستی شما با من و اسرائیل ارزش قائل 
هستم. ما متحدی بهتر از آمریکا نداریم و من می خواهم با 
شما کار کنم تا اتحادمان را به روز کنیم. نتانیاهو گفت: اگر 
با یکدیگر همکاری کنیم می توانیم خطر ایران را دفع کنیم. 
نخست  است.  قاره پیما  موشک های  ساخت  حال  در  ایران 
وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد: ارزش ها و منافع ما توسط 
اسالمگراهای خشونت طلب مورد حمله است و تحت رهبری 
شما می توانیم رشد اسالم افراطی را معکوس کنیم. وی گفت: 
منطقه  در  عرب  کشورهای  زندگی ام،  در  بار  نخستین  برای 
نتانیاهو  می نگرند.  دشمن  نه  و  متحد  عنوان  به  اسرائیل  به 
درباره راه حل دو دولت گفت: فلسطینیان باید کشور یهودی 
را برسمیت بشناسند و اسرائیل باید کنترل امنیتی تمام کرانه 

باختری را در اختیار داشته باشد.

مقام  چندین  از  نقل  به  گزارشی  در  ژورنال  استریت  وال 
خاورمیانه ای نوشت: »دولت ترامپ در مذاکرات با متحدان عربی 
خود است تا آنها یک ائتالف نظامی تشکیل دهند؛ ائتالفی که 

برای مقابله با ایران، با اسرائیل تبادل اطالعاتی خواهد داشت«.
در این گزارش به نقل از 5 مقام کشورهای عربی دخیل در 
است:  آمده  عربی  کشورهای  با  ترامپ  دولت  بین  مذاکرات 
»ائتالف مذکور کشورهایی از قبیل عربستان سعودی و امارات 
عربی متحده که به صورت اعالنی دشمنان اسرائیل هستند و 
همچنین مصر و اردن که از مدتهای قبل معاهدات صلح با 
اسرائیل دارند را شامل خواهد شد. امکان آن وجود دارد که دیگر 
کشورهای عربی هم به ائتالف بپیوندند«. این مقامات تاکید 
کردند که ائتالف مذکور برای کشورهای عربی، شبیه به ناتو یک 
مولفه دفاع متقابل خواهد داشت که بر مبنای آن، »با حمله به 
یک کشور عضو، به مثابه حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد«.

وال استریت ژورنال نوشت: »به گفته مقامات)عربی(، آمریکا 
رهبری  به  ائتالف  به  اش  کنونی  محدود  پشتیبانی  از  فراتر 
سعودی در جنگ با حوثیهای مورد حمایت ایران در یمن،  از 
این ائتالف، حمایت نظامی و اطالعاتی خواهد کرد اما نه آمریکا 
و نه اسرائیل، بخشی از این پیمان دفاعی متقابل نخواهند بود«. 
یک دیپلمات عربی به وال استریت ژورنال گفت: »آنها دارند از 
هیاتهای دیپلماتیک در واشنگتن میپرسند که آیا ما مایل خوهیم 
بود که به این ائتالف که عنصری اسرائیلی در آن وجود دارد، 
بپیوندیم یا نه«. این دیپلمات عربی که به ملیتش اشاره ای نشده، 
افزود: »نقش اسرائیل احتماال جمع آوری اطالعاتی خواهد بود 
و نه آموزش یا اعزام پیاده نظام. آنها اطالعات و اهدافی که باید 
هدف قرار گرفته شود را فراهم خواهند کرد. اینها مواردی است 
که اسرائیلی ها در آن تبحر دارند«. وال استریت ژورنال البته از 
عدم اظهارنظر دولت ترامپ و همچنین سخنگوی نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره ائتالف مذکور علی رغم درخواست این 
روزنامه آمریکایی برای صحبت در این باره خبر داده است. در این 
گزارش تاکید شده که عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
در ازای موافقت با تشکیل این ائتالف ضد ایرانی، خواستار کنار 
زدن قانون جاستا هستند؛ قانونی که امکان شکایت خانواده  های 

قربانیان حمالت 11 سپتامبر 2001 را ممکن کرده است.

حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح 
2 فوریتی اعضای فراکسیون امید تحت عنوان تأمین امنیت 
مراسم رسمی و غیررسمی گفت: این طرح آزادی های مشروع 
در جمهوری اسالمی را محدود می سازد و طرح محدودسازی 
آزادی بیان است که برخالف قانون اساسی و مغایر با بسیاری 
از موازین و قواعد پذیرفته شده در کشور است. وی افزود: در 
بر خالف صریح  و  انجام شده  نوعی جرم انگاری  این طرح 
امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین ماست که اخیراً 
تبدیل به قانون نیز شده است و برخالف گفته امام )ره( است 
که فرمودند؛ هرجا مردم انحرافی را دیدند باید خودشان اقدام 
مجلس  در  مردم  نماینده  بگیرند.  را  انحراف  جلوی  و  کرده 
شورای اسالمی اظهار داشت: ما از یک سو مشاهده می کنیم 
که وزارت ارشاد 1200 تقاضای مجوز نشریه را نگه می دارد و 
در مقررات قانونی پاسخ نمی دهد و اینگونه جلوی آزادی بیان 
گرفته می شود و از طرفی دیگر دوستانشان در مجلس طرحی 

را ارائه می کنند که مکمل این رفتار وزارت ارشاد است و آزادی 
بیان با این حرکت محدود می شود. حاجی خاطرنشان کرد: 
از یک سو آقای رئیس جمهور موضوع حقوق شهروندی را 
مطرح می کند و از طرف دیگر عدم پاسخگویی به مجوزهای 
تهیه شده  طرح  همچنین  و  ارشاد  وزارت  سوی  از  نشریات 
توسط فراکسیون امید مغایر با حقوق شهروندی است. وی 
افزود: این که یک طرح 2فوریتی نزدیک به انتخابات با این 
محتوا ارائه می شود، هدف آن چیست؟ آیا هدفش این است 
با  مغایر  اقدام  این  نکند؟ که  یا سوال  نزند  که کسی حرف 
فوریت  آن دم می زنند و 2  از  آقایان  شفاف سازی است که 
آن نشان می دهد که بناست اتفاق خاصی بیفتد. نماینده مردم 
شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در این 
طرح آمده که اگر فردی در یک جلسه سخنرانی سوالی را از 
سخنران داشته باشد که این سوال موجب جلب توجه مردم 
به آن فرد شود، مجازات بین 6 تا 2 سال حبس برای این 
فرد درنظر گرفته شده است و نیروی انتظامی موظف شده 
تا بالفاصله این فرد یا افراد را دستگیر و به زندان فرستند و 
این اجازه را به نیروی انتظامی را داده که حتی تا 6 ماه فرد 
را در بازداشت نگه دارند تا در دستگاه به جرایم او رسیدگی 
شود. حاجی  خاطرنشان کرد: همچنین در این طرح آمده است 
که قوه قضائیه بدون تشریفات الزم رسیدگی به پرونده این 
افراد را رأس مدت یک ماه انجام دهد. وی در پایان گفت: 
انتظار من از آقای عارف این است که این طرح را پس بگیرد 
و عنوان کند که ما اشتباه کردیم که این طرح را ارائه کردیم.

بسیج  مواضع  تبیین  شورای  نشست  در  رضایی  محسن 
سال   20 در  گفت:  کشور  سراسر  های  دانشگاه  دانشجویی 
گذشته فضای سیاسی کشور به دست احزاب بوده اما مردم 
متوجه شده اند که یکبار دیگر باید به انقالب برگردند. برداشت 
برگردیم. در  انقالب  به  باید  بار دیگر  این است که یک  ما 
به  نیازی  دیگر  این موضوع مطرح شد که  بنی صدر  زمان 
انقالب نیست اما جنگ باعث شد به انقالب برگردیم. امروز 
نیز مردم به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به اهداف 
نشان  برگردند. رضایی خاطر  انقالب  به  باید  انقالب  واقعی 
کرد: انقالب اسالمی تا کنون یک سری سنگرها را فتح کرده 
اما در برخی سنگرها نیز در مقابل انقالب مقاومت شده است. 
اقتصاد، کشاورزی، فناوری و علم سنگرهایی است که توسط 
انقالب فتح نشده است. حال مسئولیت نیروهای انقالب این 
است که آنجایی که انقالب فتح کرده را حفظ کنند و حرکت 
خود را برای فتح سنگرهای دیگر آغاز کنند. دفاع و امنیت 
ما در حال حاضر بسیار پیشرفته است اما متاسفانه دشمنان 
این بخش ها  مانند  نیز  ما  اقتصاد  نمی دهند  اجازه  انقالب 
پیشرفت کند و با تحریم ها جلوی آن را می گیرند. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی دیگر از مسئولیت 
های ما جلوگیری از انحراف است. همچنین باید نسل جدید 
را برای به عهده گرفتن مسئولیت های انقالب آماده کنیم. 
ما باید یکبار دیگر جامعه ، صنعت و دانشگاه های کشور را 
انقالبی کنیم و باید یک جبهه مردمی و انقالبی شکل گیرد. 
انتخابات آینده باید نقطه آغاز بازگشت به اهداف انقالبی باشد.

وی افزود: در انتخابات پیش رو، هم باید جبهه مردمی شکل 
گرفته، هم دولت انقالبی سرکار بیاید و هم یک فرد انقالبی 

در راس کار قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف مد نظر برسیم.

توافق هسته ای با ایران 
یکی از بدترین توافق هایی 

است که تاکنون دیده ام 

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

آمریکا و متحدان عربی 
به دنبال ایجاد ائتالفی 

شبیه ناتو علیه نفوذ ایران
 در منطقه هستند

حسینعلی حاجی :

محسن رضایی :

وال اسرتیت ژورنال:

طرح اعضای فراکسیون 
امید محدودکننده 

آزادی های مشروع در 
کشور است

در انتخابات پیش رو، باید 
دولت انقالبی و یک فرد 
انقالبی در سرکار بیاید

حضور جاسوس دوجانبه در تیم مذاکره کننده هسته ای

انفعال مسئولین و عکس العملهای نامناسب قبلی 
دلیل ادامه نقض برجام از سوی آمریکاست

ترامپ :



به گزارش اسپوتنیک، یک منبع آگاه در سازمان هواپیمایی 
کشوری ایران تایید کرد که یک ایرالین ایرانی قصد خود 
از  سوخو   100 سوپرجت  هواپیمای  اجاره  یا  خرید  برای 

روسیه را اعالم کرده است.
این منبع آگاه بدون اشاره به زمان سفر مذاکره کنندگان 
روس به تهران گفت، کل این قرارداد در زمان سفر مذاکره 

کنندگان روس به ایران روشن خواهد شد.
وی افزود: »ایران منتظر سفر هیئت روسی به این کشور 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  نمایندگان  با  مذاکره  برای 
و   100 های  سوپرجت  احتمالی  اجاره  یا  خرید  است. 
تجهیزات خدمات فنی و قطعات هواپیما نیز جزء دستور 
مذاکرات  نتیجه  شدن  مشخص  از  پس  است.  مذاکرات 

تکلیف این قرارداد روشن خواهد شد.«
ایران  به  روسیه  که  داده  گزارش  نیز  روسیه  وزگلیاد  روزنامه 
پیشنهاد کرده که کارخانه تولید مشترک هواپیمای دو موتوره 
توربوکراپ ایلیوشین 2-114 برای مسیرهای داخلی در ایران 
انرژی روسیه، مسکو عالقمند  به گفته وزیر  اندازی شود.  راه 

به ایجاد کارخانه های تولید تجهیزات هواپیماهای روسی در 
ایران است. الکساندر نواک گفته: »شرکت های روسی اکنون 
در حال کار با شرکای ایرانی شان در مورد پیشنهادات عینی 
و تصمیم گیری های بیشتر هستند.« با این حال این روزنامه 
روسی یادآوری کرده که هفته گذشته، سفر دیمیتری روگوزین، 

معاون نخست وزیر روسیه در امور صنایع دفاعی به تهران 
به دلیل پاره ای مسائل فنی لغو شده است.

تهران  به  بود  قرار  روگوزین  روسی،  رسانه های  گفته  به 
سفر کند، تا مذاکراتی در خصوص توسعه همکاری های 
معاون علمی و فن  با سورنا ستاری،  و دفاعی  آوری  فن 
دفاع  وزیر  دهقان،  حسین  سردار  و  جمهور  رئیس  آوری 

ایران داشته باشد.
وی همچنین قرار بود در خصوص همکاری های دوجانبه 
هواپیماهای  فروش  و  هواپیما  ساخت  زمینه  در  ویژه  به 

روسی به ایران با مقامات ایرانی مذاکره کند.
داد که  فوریه گزارش  روز 14  روزنامه روسی کومرسانت 
سفر روگوزین به تهران به دلیل آنچه وی »مسائل فنی« 

عنوان کرده، لغو شده است.
روزنامه وزگلیاد در مورد دلیل لغو این سفر به نقل از یک مقام 
عالی رتبه روس نوشت: »ما حمایت های زیادی از ایران انجام 
خریداری  کشورهایی  از  را  خود  تجهیزات  آنها  اما  ایم،   داده 

می کنند که آنها را تحریم کرده اند.«

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در برنامه گفتگوی ویژه 
خبرِی 27 بهمن ماه به بررسی موضوع  اقتصاد مقاومتی درون زا 

و برون نگر پرداخت. 
طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در ابتدا در پاسخ به سوال  
اول مجری برنامه پیرامون اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد 
مقاومتی گفت: امسال به سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل 
نامگذاری شده است لذا، سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
برمبنای ارزیابی جامع از مشکالت اقتصاد ایران  از سوی مقام 

معظم رهبری  ابالغ و به تصویب رسید. 
ساختاری  اصالحات  ها  سیاست  این  اینکه،  بیان  با  وی 
بلند مدت را در اقتصاد ایران دنبال می کند افزود: شناخت 
است.  تحریم  دوران  تجربه  کشور  اقتصاد  از  نقاط ضعف 
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در سال های اولیه 
پیروزی انقالب اسالمی دشمنان دریافتند ارتش منظم ایران 
دچار وضعیت نابسامان شده و جنگ نظامی را بر ما تحمیل 
کردند اما ملت ایران با ایثارگری و شهامت در برابر جنگ 

تحمیلی ایستادگی  و دشمن را مأیوس کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه، دشمنان در یافتند که از طریق 
اراده مردم غلبه کنند جنگ  بر  توانند  نظامی نمی  جنگ 
اقتصادی به راه انداختند بیان کرد: طی سی سال گذشته 

عملکرد خوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشتیم و متوسط رشد 
اقتصادی1/3 درصد بود.

به نفت  ایران  اینکه، نقطه ضعفمان وابستگی  به  اشاره  با  وی 
است گفت: تحریم ها بر نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی 
اصلی رشد  به علت های  اشاره  با  نیا  بود. طیب  متمرکز شده 
اقتصادی پایین و آسیب پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهار 
داشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در 
حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور 

و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم.

وی با اشاره به اینکه، تورم تک رقمی شده است عنوان کرد: 
آرامش در بازار های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، نقاط ضعف مشخص 
شناخت  با  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست  گفت:  است  شده 
صحیح از نقاط ضعف ، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن 
به رشد اقتصادی  ارائه داد. وی با اشاره به اینکه، این سیاست ها 
تبدیل به برنامه عملیاتی شده است عنوان کرد: در تاریخ کشور 
برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم.  طیب نیا با اشاره 
به اینکه، فهرست دقیقی از برنامه های الزم را برای دستیابی 

به اهداف تنظیم کرده ایم اظهار داشت: هدف سیاست اقتصاد 
مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است لذا، رشد 

اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داد: این امر 
زمینه را برای انتقال دانش فنی فراهم می کند به طوری که، در 
سیاست اقتصاد مقاومتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

جایگاه قابل مالحظه ای در نظر گرفته شده است. 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، برای سال95 ، 7 
به تصویب رسید  میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

اظهار داشت: طی یازده ماه گذشته11 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مستقیم را به تصویب رساندیم. طیب نیا با اشاره به اینکه، برای 
سال جاری7 میلیارد دالر جلب سرمایه  به تصویب رسیده بود 
ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دالر عبور کردیم 
لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است. وزیر اقتصاد و امور 
دارایی با بیان اینکه، رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار 
از120 باید برای سال آینده به113 ارتقاء یابد عنوان کرد: رتبه ما 

در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است. 
 وی با اشاره به اینکه، بهبود فضای کسب و کار یکی از12 پروژه 
ای است که مسؤلیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی 
است گفت: عمده فعالیت های اقتصادی ایران در گذشته در 
بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله 

کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، سال92 رتبه 
کشور در بهبود محیط کسب و کار، 152 بود، اظهار داشت: 
در یک سال  اما  و  رسید  به 118  رتبه  این  گذشته  سال 
گذشته2 رتبه تنزل کرد و به120 رسید و این موضوع یکی 
از مواردی است که از عملکرد دستگاه ها و عملکرد خود 
راضی نیستیم. طیب نیا با اشاره به اینکه، یکی از مشکالت 
در حوزه فضای کسب و کار صدور مجوز های متعدد توسط 
دستگاه های مختلف است، گفت: تا به امروز ارزیابی درستی از 
وضعیت صدور مجوز در ایران نداشتیم لذا، براساس قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر سامانه ای ایجاد شد و ابتدا مجوز های 

صادر شده در آن ثبت شد. 
وی با اشاره به اینکه، 2 هزار مجوز در دستگاه های مختلف در 
ایران صادر شده است بیان کرد:  400 مجوز موجود حذف و500 
مجوز دیگر در حال بررسی و اصالح فرایند است لذا امروز می 
دانیم که چه دستگاه هایی چه مجوز هایی را صادر می کنند و 

برای صدور مجوز چه فرایندی طی شده است.

میر حکیم حسینی با اشاره به اینکه برای خرید کاالی سرمایه ای 
عالوه بر هزینه خرید خودرو باید هزینه های استفاده آن نیز مورد 
توجه قرار گیرد، اظهار داشت: هزینه  تعمیر و نگهداری را می توان 

از مهم ترین هزینه ها به شمار آورد.
وی افزود: هزینه عدم النفع به عنوان یک هزینه پنهان و بزرگ 
که ناشی از استفاده نکردن از کاال است نیز بسیار اهمیت دارد  
بنابراین اطمینان خاطر نسبت به اینکه خودروی تجاری با مشکل 
خرابی و بال استفاده ماندن برای چند روز روبه رو نمی شود بسیار 
حایز اهمیت است و ما به دنبال آن هستیم که خریداران دغدغه 

ای در این زمینه نداشته باشند. مدیرعامل بهمن دیزل اضافه کرد: 
در مواقعی مردم تصور می کنند با خرید یک خودروی ارزان سود 
این خودرو  از  استفاده   اند در حالی که هزینه های  کسب کرده 
به طور حتم برای آنها مشکالت زیادی را به وجود می آورد. در 
خودروهای تجاری بحث اطمینان خاطر باید مورد توجه خریداران 
باشد. وی در گردهمایی مشتریان کامیونت ایسوزو با پیمایش بیش 
از یک میلیون کیلومتر گفت: خودروهای سواری به طور معمول 
ساالنه حدود 40 هزار کیلومتر پیمایش دارند و اگر مبنای محاسبه 
را این عدد در نظر بگیریم پیمایش یک میلیون کیلومتر به معنای 

استفاده از خودرو برای بیش از 25 سال مداوم بوده و این در حالی 
است که این خودروهای تجاری بیش از 8 سال کار کردند بدون 
باشند. همچنین گودا مدیر  نیاز به تعمیرات اساسی داشته  آنکه 
فروش منطقه ای ایسوزو ژاپن، از عرضه محصول جدید 26 تن 
این شرکت در آینده نزدیک به بازار ایران خبر داد و گفت: شرکت 
ایسوزو هم اکنون در 36 کشور جهان از جمله ایران خط تولید داشته 
و در بیش از 40 کشور رتبه نخست بازار را به خود اختصاص داده 
است. در حال حاضر هم بیش از 70 درصد از سهم بازار کامیونت 

در ایران به محصوالت  بهمن اختصاص دارد .

چندی پیش معاون وزیر نفت از پرداخت 1/9 میلیارد دالر غرامت 
به ترکیه خبر داد و از این موضوع به عنوان یک موفقیت یاد کرد. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران 
حالی  در  ترکیه  و  ایران  گازی  اختالف  در  می گوید: 
که ترک ها با طرح دعوای حقوقی چندالیه، ایران را 
متهم به گرانفروشی گاز و بی انضباطی در گازرسانی 
از سال 2005 به بعد می کردند و بیش از 32 میلیارد 
از  با بهره گیری  ایران مطالبه خسارت داشتند  از  دالر 
نظر  شدیم  موفق  قوی  حقوقی  و  فنی  استدالل های 

دادگاه را به حقانیت رفتار ایران جلب کنیم.
در نهایت، پس از طرح مجدد شکایت از سوی ترکیه 
به دادگاه بین المللی، به کاهش 13/3 درصدی در نرخ 
گازبهای صادراتی ایران به ترکیه و نیز پرداخت 1/9 

میلیارد دالر خسارت به کشور ترکیه ای مکلف شدیم.
این مبلغ توسط مقام عالی رتبه  از اعالم رسمی  پس 
شرکت ملی گاز ایران، رسانه های ترکیه یکباره و در 

یک اقدام هماهنگ به انعکاس این خبر پرداختند و از این موضوع 
به عنوان یک دستاورد بزرگ نام بردند. اما موضوع بسیار مهمی که 

در این میان بیشتر مورد توجه قرار گرفت نپرداختن این مبلغ به 
صورت پول نقد است، زیرا حمیدرضا عراقی در جریان اعالم این 

خبر تصریح کرد ایران پولی ندارد که به ترکیه بدهد و تخفیف 
معادل مبلغ 1/9 میلیارد دالر در فروش گاز ایران اعمال خواهد شد. 

در همین ارتباط برات آلبایراق، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه 
که همراه اردوغان، رئیس جمهور کشور در سفر ماداگاسکار به سر 
بخش  کرد  اعالم  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  می برد، 
عمده مبلغ غرامت گازی 1/9 میلیارد دالری ایران به 
ترکیه در قالب تخفیف در قیمت گاز طبیعی وارداتی از 

ایران دریافت خواهد شد.
آلبایراق در این باره گفته است: مبلغ زیادی از غرامت 
سال های  بابت  که  را  ایران  از  دالری  میلیارد   1/9
گذشته باید پرداخت شود، به شکل محاسبه در قیمت 
گاز دریافت خواهیم کرد. ان شاء اهلل در سال های پیش 
رو، گاز طبیعی مورد نیاز ترکیه را با مبلغ مناسبی تأمین 

خواهیم کرد. 
وی با اشاره به این که رأی دیوان بین المللی داوری باعث 
خشنودی ترکیه شده است، گفت: ترکیه برای اولین بار 
در یک داوری بین المللی، برنده غرامتی به این بزرگی 
شده است. این الگوی خوبی برای ماست تا شکایت های 
دیگر گازی را با جدیت دنبال کنیم. این موفقیت و برد مهمی برای 

ترکیه است.
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ارائه  جلسه  از  رشت  مردم  نماینده  نژاد  کوچکی  جبار 
گزارش 7 کمیته هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
این  در  افزود:  وی  داد.  ،خبر  پرونده  این  درباره  فرهنگیان 
جلسه گزارش کمیته های هیات تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان و همچنین گزارش ناظر دیوان محاسبات 

درباره این پرونده استماع شد. 
وچکی ن ژاد تاکید کرد: در حال حاضر نمی توانیم برخی موارد 
گزارش شده درباره این پرونده را ماطالع رسانی کنیم چرا 
که این موارد می تواند ما را در روند کار با مشکل مواجه کند 
اما اسنادی درباره این پرونده به دست آورده ایم که می توان 
گفت تکان دهنده است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه با اشاره به گالیه برخی 
از اعضای هیات مبنی بر اظهار نظر برخی افراد درباه رقم 
مفاسد این پرونده بیان داشت: اخیرا برخی از دوستان یک 
اعالم  پرونده  این  مفاسد  درباره  میلیاردی  هزار   11 رقم 
کرده اند که بنده به عنوان ریاست کمیته مذکور و به دلیل 
که  چرا  می کنم  تکذیب  را  آن  الزم،  جمع بندی های  عدم 
رقم این اختالس رقم درشتی است. کوچکی نژاد با اشاره به 
تخلفات انجام شده در اساس نامه صندوق ذخیره فرهنگیان 
تاکید کرد: بر اساس این تخلفات و مشاهدات اعضای هیات 
مذکور، صندوق به یک صندوق خصوصی تغییر ماهیت داده 
این  سهام دار  باید  فرهنگیان  که  است  حالی  در  این  بود، 
از صندوق  باشند. رئیس کمیته تحقیق و تفحص  صندوق 
بررسی  انتهای  در  قطعا  کرد:  تصریح  فرهنگیان  ذخیره 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای این 
هیات پیشنهادی به مجلس درباره رفع اشکاالت اساسنامه 

این صندوق خواهند داشت.

در  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  درگفت وگو  حاجی  حسینعلی 
خصوص ضرورت ساماندهی کسبه پالسکو گفت: تصمیماتی 
که دولت در زمینه ساماندهی کسبه پالسکو گرفته تصمیمات 
اجرایی و  را  این تصمیمات  بتواند  امیدواریم  خوبی است که 
عملیاتی کند. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به 
وضعیت بیکاری درجامعه و تعطیل شدن واحدهای صنعتی و 
تولیدی در کشور کارگرانی که وضعیت مشابه کارگران پالسکو 
را داشته و از کار بی کار شده اند در سایر شهرها نیز وجود دارد.

حاجی در ادامه افزود: بیکاری مسئله ای است که ما به عنوان 
 زبان ملت سال ها است که در مجلس برای عالج آن فریاد 
می زنیم و تنها در هفته جاری از حدود 400 نفری که به دفتر 
بنده با مراجعه کردند 150 نفر از آن ها تنها تقاضای شغل 
و دریافت تسهیالت برای تاسیس واحدهای کوچک تولیدی 
داشتند. این نماینده مجلس در خصوص ساماندهی کارگران 
خسارت دیده پالسکو در نقاط دیگر شهر و نمایشگاه های 
بهاره برای بازگشت به کار و تولید محصول، گفت:به نظر می 
رسد آنگونه که در اخبار آمده است، مجموعه سپاه پاسداران 
به  مقاومت  دهکده  گذاشتن  دراختیار  برای  اسالمی  انقالب 
خود،اعالم  کاالهای  فروش  برای  پالسکو  تولیدکنندگان 
آمادگی کرده است. وی افزود: اینکه مکانی در اختیار آن ها 
توجه  با  دنبال کنند،  را  بتوانند شغل خود  داده شود که  قرار 
به نزدیک بودن شب عید اقدام مثبتی است،ضمن اینکه باید 
بیمه بیکاری نیز به آن ها داده شود که می تواند گام مثبتی 
در کمک به افراد خسارت دیده تلقی بشود. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی همچنین با 
اشاره به سوءاستفاده احتمالی عده ای از شرایط پیش آمده برای 
اخالل در بازار و باال بردن قیمت پوشاک در شب عید گفت: 
البته واحدهای تولیدی دیگری در کشور داریم که به راحتی می 
توانند با افزایش تولید خود جایگزین مجموعه پالسکو شوند،اما 
نظارت و مراقبت کرد که  باید  اینجا است که  اساسی  نکته 

پوشاک خارجی و قاچاق جایگزین تولیدات پالسکو نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به رئیس کل بانک 
مرکزی، گفت: طی دو ماه گذشته ارزش پول ملی و به تبع آن 
ثروت ملی تا 15 درصد کاهش ارزش داشته اما متاسفانه می گویید 
من کاره ای نیستم. حسینعلی حاجی در نشست علنی 13بهمن ماه 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور 
خود با تبریک دهه فجر انقالب اسالمی خطاب به رئیس بانک 
مرکزی، گفت: آقای سیف شما براساس قانون پولی و بانکی، قانون 
برنامه و سیاست های کلی، مسئول مدیریت بازار پول، شبکه بانکی 
و حفظ ارزش پول بانکی هستید، اما در طول دو ماه گذشته ارزش 
پول ملی و به تبع آن ثروت ملی تا 15 درصد کاهش ارزش داشته 
اما متاسفانه می گویید؛ من کاره ای نیستم. سپرده های بانکی در 
اختیار رانت خواران به جای تولیدکنندگان قرار می گیرد و شما باز 
هم می گوید؛ من کاره ای نیستم. نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی همچنین با خطاب قراردادن 
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: 40 درصد ارزش سهام بانک های 
دولتی خصوصی شده که البته اکثر سهام آن ها هنوز در اختیار دولت 
است با این وجود در یک روز از دست می رود اما شما می گوید؛ من 
حافظ منافع سپرده گذاران هستم نه سهام داران، پول سپرده گذاران 
در موسسات مجاز و غیرمجاز می سوزد، می گوید؛ من ضامن پول 

سپرده گذاران نیستم. خالصه آقای سیف بگوید چکاره هستید؟
حاجی دلیگانی مهم ترین دغدغه و خواسته عمومی کشور را رفع 
مشکل معیشتی و فراهم شدن اشتغال برای طبقات گوناگون جامعه 
دانست و افزود: شرایط اقتصادی توانایی مالی الزم را برای تأمین 
مایحتاج مورد نیاز مشخص می کند لذا حمایت خود را به همراه 
همه نمایندگان مجلس از تقویت بنیه دفاعی کشور و به ویژه 
پیشرفت موشکی و تست موشکی جدید اعالم نموده و خواستار 
آزمایش ها و رزمایش های مورد نیاز هستم، حوزه دفاعی و موشکی 
کشور به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و اجازه دخالت به هیچ 
کشوری را نخواهیم داد. نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش، گفت: لطفا گزارش دهید تاکنون چه اقداماتی 
برای استرداد دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان انجام داده اید، 
لذا از دولت انتظار است توجه الزم را به فرهنگیان عزیز و تامین 

مطالبات بازنشستگان آن ها داشته باشد.

نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی 
در نشست علنی دوشنبه، 2 اسفند ماه مجلس شورای اسالمی، در 
جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه 96 در 
مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: در بودجه سال 95 سهم 
نفت 25 درصد بوده است؛ اما در بودجه 96 این سهم به نزدیک 
35 درصد افزایش پیدا کرده است که این مغایر سیاست های کالن 
اقتصاد مقاومتی است. حسینعلی حاجی تصریح کرد: رشد مالیاتی 
9 درصد است، اما به نظر می رسد رشد اقتصادی ما نیمی از این 
عدد است بنابراین شاهد استمرار رکود خواهیم بود؛ در بودجه 96 
آنهایی که فرار مالیاتی کرده اند  از  اراده قالب برای اخذ مالیات 
مشهود نیست و بیشتر فشار بر روی آنهایی می آید که هم اکنون 
نیز مالیات پرداخت می کنند. وی ادامه داد: در واقع آنهایی که با 
پوشش تولید به اسم تولید واردکننده هستند؛آنها از مالیات دادن فرار 
می کنند،برخی از تکالیف که در برنامه ششم آمده است در بودجه 

سال 96 نیامده و برای آنها اعتباری در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: علیرغم حکم قانونی که در برنامه ششم 30 درصد 
اعتبارات استانی باشد در بودجه 96 تنها 4 درصد سال 95 به 5.3 
درصد افزایش پیدا کرده است و این مغایر با برنامه ششم است و 
حتی اگر 2 درصد نفت و اعتبارات متوازن ماده 180 را نیز اضافه 
کنیم؛به طور مجموع به 10 درصد نیز نمی رسد و در نهایت 20 
درصد مغایر و مخالف برنامه ششم است. وی با بیان اینکه بالی 
استقراض در بودجه 96 بسیار نگران کننده است،گفت: روند تأمین 
منابع مالی برای کشور درطی چند سال اخیر بسیار خطرناک شده 

است و حدود 45 هزار میلیارد تومان بنا است که قرض بکنیم.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه 5 میلیارد دالر بنا 
است که استقراض خارجی داشته باشیم،افزود: 3 میلیارد دالر بابت 
بازپرداخت های اصل و سودی که از وزارت نفت در گذشته قرض 
کرده است. وی ادامه داد: 5 هزارمیلیارد تومان برای بازپرداخت 
قروض قبلی باید پرداخت کنیم که مجموعا حدود 80 هزار میلیارد 

تومان می شود.

کوچکی نژاد:

مناینده مردم در مجلس:

حاجی در نطق پیش از دستور:

مناینده شاهین شهر و میمه و برخوار :

رقم اختالس در صندوق 
ذخیره فرهنگیان باالتر از 

11 هزار میلیارد است 

مجموعه های دیگری در 
کشور با وضعیت مشابه 
کارگران پالسکو که بیکار 

شده اند، وجود دارد 

رئیس کل بانک مرکزی 
در قبال کاهش 1۵ درصدی 

ارزش پول ملی باید 
پاسخگو باشد 

بالی استقراض در بودجه ۹۶ 
بسیار نگران کننده است

تولید هواپیماهای ایلیوشین ۲-۱۱۴ در ایران 

پیشنهاد روسیه برای:

رتبه کشور در فضای کسب و کار دو پله تنزل کرده است 

طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی:

اظهارات مدیرعامل یک رشکت خودروسازی :

خسارات قرارداد کرسنت همچنان ادامه دارد:

خرید خودروی ارزان ضرر است

محکومیت ایران به غرامت 9.۱ میلیارد دالری با استناد ترکیه به کرسنت



نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی چهارشنبه، 27بهمن 
ماه مجلس شورای اسالمی در تذکری با استناد به ماده 24 آیین 
نامه داخلی مجلس گفت: این چه مجلسی است که مردم برای 
دیدن نمایندگان خود باید ساعت ها برای تحویل وسایل و حضور 
در دفتر نمایندگان در صف قرار گیرند، در شرایطی کنونی وضعیتی 
پیش آمده که مردم به سختی می توانند نمایندگان را در مجلس 
مالقات کنند حال اگر ما نمی خواهیم مردمی عمل کنیم الاقل 

علمایی عمل کرده تا مردم راحت تر با نمایندگان دیدار کنند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دو هفته پیش سوال من از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در کمیسیون مربوطه در رابطه با عدم تعیین تکلیف متقاضیان 
قرار گرفت در شرایط کنونی هیأت  بررسی  نشریه مورد  مجوز 
نظارت بر مطبوعات در مهلت قانونی خود نتوانسته یا نخواسته به 

1200 نفر متقاضی برای دریافت مجوز نشریه پاسخ دهد که وزیر 
فرهنگ در آن جلسه اعالم کرد که ما به همراه نمایندگان مجلس 
تصمیم گرفتیم که صدور مجوز را متوقف کنیم که در این رابطه 
من احساس کردم که آقای وکیلی به عنوان ناظر مجلس در این 

هیأت با آنها در این حوزه همراهی داشته است.
وی ادامه داد: امروز حدود 1200 نفر از متقاضیان دریافت مجوز 

نشریه برخالف مهلت قانونی پاسخ مناسبی دریافت نکردند.
در ادامه محمدعلی وکیلی، عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت 
بر مطبوعات در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اگر نمایندگان 
در معرض ارتباط با هیأت نظارت قرار داشتند می دانستند که در 
گذشته صف متقاضیان دریافت مجوز حدود 4 هزار نفر بود و صف 
انتظار زمان نیز به حدود 4 سال می رسید اما در 4 سال گذشته 

زمان انتظار به 6 ماه رسیده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که از یک طرف هیأت نظارت بر 
مطبوعات تحت فشار است تا با دقت الزم اقدامات را برای صدور 
مجوز صورت دهد از طرف دیگر این مسئله خوب نیست که ما 
چند ده هزار مجوز داشته باشیم اما کسانی که اقدام در این عرصه 
ر ا دارند در کل به 230 مجوز نرسد اما هیات نظارت به دنبال 
آن است که با طمانینه و مطابق با مّر قانون زمان را تعیین کند و 

مجوزها را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین دکتر الریجانی، نیز در پاسخ به انتقاد این نماینده در 
مورد روند سوال نمایندگان از وزرا گفت: براساس آیین نامه داخلی 
مجلس روال اینگونه است که نمایندگان می توانند سواالت خود 
را از وزرا مطرح کنند شما نیز می توانید براساس این روال عمل 

کنید.
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نشست خربی در خربگزاری تسنیم

بازدید از طرح های عمرانی شهرداری شاهین شهر

مراسم تجلیل بازنشستگان تأمین اجتامعی از آقای حاجی

حضور ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در منطقه

بازدید از مرکز درمانی کودکان امام حسین)ع( - اصفهان

حضور در راهپیامیی روز 22 بهمن - شاهین شهر

بازدید از مرکز پزشکی خیریه امام رضا)ع(

جلسه با مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان

مراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی خیرین مسکن ساز - شاهین شهر

حضور ریاست سازمان تأمین اجتامعی کشور در منطقه

یادواره شهدای روستای ازان

سخرنانی در راهپیامیی روز 22 بهمن - دولت آباد

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ایجاد اشتغال بخشی از حقوق شهروندی مردم 
است که در بسیاری از موارد همچون کولبرها محقق نشده که 
آنها از سر ناچاری دست به کار پرمخاطره حمل کاال از خارج 

به داخل کشور می زنند. 
حسینعلی حاجی با اشاره به جان باختن تعدادی از کولبرها در 
هفته گذشته بر اثر سقوط بهمن و تاکید بر ایجاد اشتغال مناسب 
برای جوانان از سوی دولت گفت: بر اساس اصول 31 و 34 
قانون اساسی از جمله حقوق همه شهروندان ایرانی تامین شغل 

مناسب و تامین ابزار کار و فرصت و زمینه کار توسط است.
همه  و  باشد  داشته  را  الزم  تدبیر  باید  دولت  داد:  ادامه  وی 
امکانات خود را برای ایجاد اشتغال داخلی بسیج کنند. عضو 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
از حقوق شهروندی مردم  اشتغال جزئی  ایجاد  اظهار داشت: 
است که در بسیاری از موارد در خصوص جوانان انجام نشده 
و از جمله این افراد که اشتغال مناسب برای آنها ایجاد نشده 
مرزنشینانی هستند که به دلیل نبود اشتغال با آوردن کاالهای 
خارجی روی می آورند که خطرات جانی را برای آنها به دنبال 
دارد. وی در پایان گفت: از سوی دیگر واردات این کاالها مغایر 
با ایجاد اشتغال در داخل کشور است. چرا که واردات این کاالها 
هر چند در ابعاد کوچک تولید داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

اشتغال، بخشی از حقوق 
شهروندی است که در

 بسیاری از موارد 
محقق نشده است

حسینعلی حاجی :

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم  توسعه از حذف بند مربوط به 
ضمانت اجرایی اعالم دارایی مقامات انتقاد کرد. حسینعلی حاجی 
دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص 
حذف ضمانت اجرایی اعالم دارایی و اموال مقامات عالی کشور از 
برنامه ششم توسعه به دلیل مخالفت شورای نگهبان اظهار داشت: 
تفسیر شورای نگهبان این است که مجلس نمی تواند به مصوبات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند از آنجایی که اعالم 
دارایی مقامات کشوری از جمله مصوبات مجمع است بنابراین به 
ماده 135 برنامه ششم ایراد گرفته شد. نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس نهم و دهم شورای اسالمی ادامه داد: 
اما اعتقاد داریم در برنامه ششم از قانون مصوب مجمع موضوعی 
کسر نشده است بلکه با پیشنهادی آن را تکمیل کردیم با این 

حال کمیسیون تلفیق به جای اصالح ماده 135 راحت ترین راه 
یعنی حذف را انتخاب کرد. وی گفت: اما تعدادی از نمایندگان چند 
پیشنهاد با نگارش های مختلف آماده کردیم تا در صحن علنی 
ضمانت اجرایی اعالم اموال مقامات چه مسئوالن قوه مجریه چه 
نمایندگان در برنامه ششم لحاظ شود. چرا که حق ملت ایران 
می دانیم که بدانند مسئوالن چه اموالی دارند. این نماینده با بیان 
اینکه خود را مسئول پیگیری اجرا قانون مذکور می داند، عنوان 
کرد: ما به تفسیر شورای نگهبان که تاکید دارد مجلس نمی تواند 
مصوبات مجمع تشخیص را تغییر دهد نقد داریم چرا که تفسیر 
مغایر جایگاه و شأن مجلس است.حاجی دلیگانی تاکید کرد: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونگذاری نیست بلکه محلی 
برای رفع اختالف بین دو مجموعه مجلس و شورای نگهبان است 
از سوی دیگر نمایندگان قصد تغییر در مصوبه مجمع را ندارند 
بلکه می خواهیم آن را کامل کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویه اخیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: اخیر مجمع اعالم کرده است که 
برخی مصوبات مجلس مغایر با سیاست های کالن است، چنین 
رویه ای درست نیست چرا که شورای نگهبان مرجع تشخیص 
مغایرت های مصوبات دستگاه قانون گذاری است. عضو کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور اظهار داشت: با وجود مخالفت 
شورای نگهبان نمایندگان پیشنهاداتی برای تکمیل مصوبه مجمع 
تشخیص در زمینه شفاف سازی اموال مسئوالن کشوری دارند که 

امیدواریم در صحن مصوب شود.

انتظاری مردم  اوسط آذر ماه سال جاری و پس از روزها چشم 
اصفهان درهای رحمت الهی از آسمان این شهر باز شد و باران 
چهره شهر اصفهان و شهرهای اطراف را پاک کرد و پس از آن با 
قطع آب شرب اصفهان بزرگ، 5 میلیون نفر از مردم این منطقه 
با مشکالت عدیده ای روبرو شدند. بی تدبیری مسئوالن ملی که 
سال های متمادی پس از انقالب اسالمی هنوز چاره اندیشی برای 
ایجاد تصفیه خانه جایگزین برای تنها تصفیه خانه اصفهان نشده 

است، موجب رخ دادن چنین اتفاقاتی در این استان است.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در تذکر جدی 
چهارشنبه 17 آذر 95، آب آشامیدنی را حق مردم اصفهان دانست 
و خطاب به رئیس جمهور گفت: حق مردم اصفهان این نیست که 
سه شبانه روز آب نداشته باشند و هیچ جایی هم این موضوع مطرح 
نشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و 
دهم دو علت عدم تامین آب اصلی و نبود سامانه ی جایگزینی 
برای مواقع ضروری را از ایرادات مهم بیان نمود. تذکر آقای حاجی 
در قالب نامه هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خطاب به وزارت 
نیرو ارسال و مهندس امینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پاسخگوی آقای حاجی شد. 
امینی در نامه خود به مهندس قانع معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، آورد کدورت باال به همراه 
بارندگی به تنها تصفیه خانه آب اصفهان را باعث ایجاد مشکل در 
فرآیند تصفیه آب دانسته و آورده است: برای جلوگیری از ایجاد 
مشکل در فرآیند تصفیه به اجبار جریان ورودی به تصفیه خانه 
کاهش داده می شود و همین مسئله موجب کاهش تولید آب 
تصفیه ودر نتیجه افت فشار و قطعی در برخی نقاط تحت پوشش 
سامانه آبرسانی اصفهان می گردد. وی آب دهی چاه های فلمن را 
به دلیل خشک بودن زاینده رود صفر عنوان نموده و در ادامه نامه 
خود تصریح کرده است: این تمهیدات اگر چه کار ساز می باشد اما 
نمی تواند جایگزین یک زیر ساخت مطمئن برای تصفیه و آبرسانی 
به مردم شریف استان اصفهان در طوالنی مدت باشد؛ بنابراین با 
توجه به کاهش منابع تأمین آب محلی، نیاز به یک زیر ساخت 
قوی به شدت وجود دارد. مهندس امینی به تأمین اعتبار مالی کافی 
و به موقع برای رفع این مشکالت اشاره کرد و ادامه داده است: 
راه حل به روز رسانی تصفیه خانه آب اصفهان وبه نتیجه رسیدن، 

اجرای سامانه دوم آبرسانی به استان اصفهان می باشد.

در  حاجی  ملت، حسینعلی  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
نشست علنی سه شنبه، 3 اسفندماه مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه 96 در تذکر آئین نامه ای با 
استناد به ماده 185 آئین نامه افزود: در این ماده اشاره شده اصالح 

قانون بودجه بر اساس برنامه های توسعه باید صورت گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی بودجه 96 نیاز به 
تصمیم گیری بر مبنای برنامه های توسعه شود اما اشکالی که در 
این زمینه وجود دارد آن است که سال گذشته برنامه پنجم تا اسفند 
95 تمدید شده است. این در حالی است که برنامه ششم نیز اگرچه 
مورد تصویب قرار گرفته اما هنوز شورای نگهبان آن را تائید نکرده 
است. وی گفت: نمایندگان اکنون نمی دانند براساس کدامیک از 
برنامه های توسعه، بودجه 96 را بررسی کنند تا اگر مغایرتی وجود 
داشته باشد نیاز به رأی دو سوم نمایندگان باشد. پزشکیان نایب 

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مبنای بررسی همان 
قانون برنامه ششم توسعه است چرا که این قانون از یکم فروردین 
قابل اجرا است و قانون برنامه پنجم توسعه محلی از اعراب ندارد.

انتقاد آقای حاجی از :

پاسخ وزارت نیرو به تذکر آقای حاجی :

 پزشکیان در پاسخ به آقای حاجی :

حذف بند مربوط به ضمانت اجرایی اعالم دارایی
 مقامات در کمیسیون تلفیق برنامه ششم 

اجرای سامانه دوم آبرسانی به استان اصفهان ضروری است

 الیحه بودجه 9۶ بر مبنای برنامه ششم بررسی می شود 

عدم پاسخ مناسب هیأت نظارت بر مطبوعات 
به متقاضیان مجوز نشریه

حاجی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

گزارش تصویری 
گوشه ای از  فعالیت های
 آقای حاجی در بهمن ماه



ضرورت  اجرای بند 2 از
 اصل 43 قانون اساسی

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
در  اسالمی  و دهم مجلس شورای  نهم  دوره های  در  برخوار 
تذکر شفاهی روز یکشنبه، 10 بهمن ماه 95، خطاب به رئیس 

جمهور اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی را خواستار شد.
آقای حاجی ایجاد شرایط اشتغال جوانان و همه مردم را وظیفه 
از  پس  یکی  بودند  شاغل  که  آنهایی  افزود:  و  دانست  دولت 
دیگری بیکار می شوند و آنهایی هم که در بسیاری از واحدها 

مانده اند ماه هاست که حقوق نگرفته اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم  
بنیاد پوشش و پلی اکریل  به معوقات حقوق کارگران شرکت 
اصفهان اشاره کرد و ضمن طرح این سؤال که، اگر یک جوان 
افزود:  کند؟  مراجعه  کجا  به  باید  بگیرد  اشتغال  وام  بخواهد 
واحدها صنعتی نمی تواند وام بگیرد و مردم از هر طرف تحت 
فشار قرار گرفته اند. وی افزایش دو برابری قیمت گاز را خالف 
قانون هدفمندی عنوان نمود و اظهار داشت: سال گذشته اگر 
برابر  دو  باید  امسال  پرداخته،  می  را  خانواده یک عددی  یک 
بدهد، به خاطر اینکه آن جهت پلکانی را برداشتید، یعنی مصرف 

بکنند یا نکنند بایستی پول گاز را بپردازند.

زندگی صرفاً برای زنده 
ماندن هم حداقل هایی 

نیاز دارد
خصوص  در  جمهور  رئیس  روحانی  دکتر  پی  در  پی  سخنان 
کاهش تورم و گذر از رکود و قابل لمس نبودن این آمارها در 
زندگی روزمره مردم، آقای حاجی نماینده مردم شریف شهرستان 
های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم 
کتبی  تذکری  در  تا  داشت  آن  بر  را  اسالمی  شورای  مجلس 
خطاب به حجت االسالم روحانی، ضرورت نظارت و جلوگیری از 
افزایش بی رویه و خارج از ضابطه قیمت کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم را گوشزد نمایند. در تذکر کتبی حسینعلی حاجی آمده 
است: جناب آقای رئیس جمهور! همانطور که جنابعالی اذعان 
نمودید کاهش تورم باید در زندگی مردم ملموس و مشهود باشد.

قطعاً جنابعالی مطلع هستید که در سال جاری در چند نوبت اقالم 
اساسی و مایحتاج اصلی مردم مانند لبنیات، گوشت، حبوبات و 
... افزایش قیمت بی رویه داشته است. زندگی صرفاً برای زنده 
ماندن هم حداقل هایی نیاز دارد که قاطبه مردم از تأمین بدون 
به  نسبت  فرمائید  دستور  است  الزم  لذا  محرومند.  آن  دغدغه 
تأمین مایحتاج مردم به قیمت مناسب و کنترل افزایش قیمت ها 

نظارت و اقدام الزم معمول گردد.

لزوم تأمین بودجه جهت 
احیاء و مرمت قنوات 

شهرستانهای شاهین شهر 
و میمه و برخوار

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی طی 
و  برنامه  سازمان  رئیس  به  خطاب   95 ماه  دی   6 مورخ  نامه 
بودجه کشور خواستار تأمین بودجه جهت احیاء و مرمت قنوات 
حوزه انتخابیه خود شد. آقای حاجی در این نامه ضمن اشاره به 
13 رشته قنات در شهرستان برخوار و 39 رشته قنات فعال در 
شهرستان شاهین شهر و میمه که دو رشته از آن ثبت فهرست 
آثار جهانی شده، آورده است: این قنوات در چند سال گذشته 
به طور متوالی گرفتار خشکسالی شده اند و موجبات مشکالت 
معیشتی برای کشاورزان در امرار معاش را فراهم آورده. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم از دکتر 
نوبخت خواسته است از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت 
و  شاهین شهر  برای شهرستان  ریال  میلیارد   15 مبلغ  بحران 
میمه و 10 میلیارد ریال برای شهرستان برخوار اختصاص دهد.

ضرورت پرداخت حقوقهای
 معوقه راهداراِن وزارت 

راه و شهرسازی
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی 
از امضاء کنندگان نامه مجمع نمایندگان استان اصفهان به دکتر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار رفع این 
به  اشاره  ضمن  نامه  دراین  شد.  برخوار  شهرستان  در  مشکل 
تغییرات  خصوص  در  اداری  عالی  شورای  جلسه   175 مصوبه 
وظایف  انتقال  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  تشکیالت  ساختاری 
راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی به ادارات کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در استان ها، آمده است: برای شهرستان 
های برخوار، بوئین میاندشت، تیران و کرون، خوانسار، خمینی 
شهر و دهاقان اداره راهداری و حمل و نقل جادهای به صورت 
مستقل و شهرستانی دیده نشده است و اجرای چنین ساختاری 
مردم شهرستان های مذکور را با مشکل مواجه می نماید. در 
ادامه از دکتر نوبخت خواسته شده است جهت تجدید نظر در 

چارت سازمانی مذکور دستورات الزم را صادر کند.

۵    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال سوم، بهمن ماه 1395،  شماره 28خانه ملت

 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

متن کامل سخنان آقای حاجی در مراسم افتتاح برخی از پروژه  و برخوار در مجلس شورای اسالمی
های شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور دکتر نوبخت، معاون 
تاریخ  برنامه و بودجه کشور در  رئیس جمهور و رئیس سازمان 

95/11/15 در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر.
تشریف  نوبخت،  آقای  آمدید  خوش  الرحیم؛  الرحمن  اهلل  بسم 
آوردید، زحمت کشیدید، تشکر می کنم. انشااهلل فرصتی پیش بیاید 
و مجدداً در خدمت شما باشیم برای اینکه نقاط مختلف این دو 
باشید.اما  داشته  با مردم هم دیدارهایی  و  آشنا شوید  شهرستان 
خصوصیات شهرستان شاهین شهر را عزیزان فرمودند، همشهریان 
جنابعالی هم در این شهر بسیار هستند و از سراسر ایران اسالمی در 
این شهر جمع شده اند و امیدواریم که ما مسئولین بتوانیم آنچه که 

رسالتمان است برای این مردم خوب انجام دهیم.
و شما هم  میکنم  دارم که خدمتتان عرض  بنده  نکته  اما چند 
همیشه عنایت داشته اید. نکته اول درخصوص دهه چهارم انقالب، 
دهه پیشرفت و عدالت، طبیعتاً همه سیاست ها و برنامه ها در این 

راستاست، امیدوار هستیم که بتوانیم این برنامه 
ها را عملیاتی کنیم.

نگاه  یک  اصفهان  استان  بعنوان  ما  درباره 
نادرستی وجود دارد و آن اینکه ما برخورداریم، 
این وضعیت  دارای  حاال شاید شهر اصفهان 
اصفهان  اطراف  شهرستانهای  ما  ولی  باشد، 
دچار مسائلی هستیم که مشکالتی را برای ما 
بوجود آورده است. از آنطرف ما امیدوار هستیم 
چهار پروژه بزرگی که مراحل ماده 215 آنها 

را تا حدودی طی کرده ایم به سرانجام برسد.
یکی از آنها بحث مترو هست که مدارک آن 
آمده و در سامانه شما هم ثبت شده است که 

ضرورتش را همه می دانند.
شهر  شاهین  بزرگ  ورزشگاه  بعدی  مطلب 
زیادی  ورزشکار  جوانان  شهر  این  در  است. 
اختیار  در  هم  مناسبی  مکان  که  دارد  وجود 
انجام کار یک سوم  برای  از طرفی  و  ندارند 

هزینه انجام آن را شهرداری و شورای شهر شاهین شهر تقبل 
کرده است و یک سوم دیگر را بخش صنعت و مابقی آن نیز سهم 
دولت است که مراحل آن نیز انجام شده و جنابعالی هم دستور آن 
را صادر نموده اید ولی کمیته ای که برای ماده 23 باید تصمیم 

بگیرد در آنجا متوقف شده است.
ما دو شهرستان هستیم. یکی شاهین شهر و میمه که دوستان 
توضیح دادند. دیگری شهرستان برخوار که حدود 150 هزار نفر 
جمعیت دارد و هیچ بیمارستان دولتی در آن نیست و در بخش 
خصوصی هم در حد یک درمانگاه که پروژه احداث بیمارستان 
دولتی واقعاً حق این شهرستان است و جزء پروژه هایی است که 

ما پیشنهاد دادیم. همچنین موضوع اصلی ما در هر دو شهرستان 
موضوع فاضالب است و تنها پروژه ملی که ما در این دو شهرستان 
داریم همین پروژه فاضالب شاهین شهر است و این بحثی که در 
مورد دهه توسعه و عدالت عرض کردم در همین رابطه بود. آقای 
بیاییم یکبار فهرست پروژه های شهرستانهای مختلف را  دکتر 
بررسی کنیم و ببینیم شرایط به چه شکل است و اینگونه نباشد 
برخی مناطق چندین پروژه ملی داشته باشند و حاال هم که می 
خواهیم بودجه اختصاص دهیم برای تکمیل آنها باشد. پس جایی 

که اصاًل پروژه ملی ندارد چه؟
در مورد پروژه فاضالب آمدند و بررسی هایی انجام دادند. آقای 
صالحی معاون جنابعالی و دو مدیر عامل آب و فاضالب کشور تا 
حاال بازدید داشته اند و گزارشهایی هم داده اند که خدمت شما ارئه 
کردم. امیدوار هستیم که انشاا... این پروژه که حالت مشارکتی هم 
دارد به ثمر برسد. کسانی که می خواهند آقای دکتر نوبخت بعنوان 
عیدی این مسئله را برای دو شهرستان حل کند، صلواتی بفرستند.

نکته بعدی؛ بحث کمبود فضاهای آموزشی در منطقه است. اگر 
از رئیس اداره نوسازی مدارس بپرسید که بدترین مناطق از نظر 
فضای آموزشی کجاست، همین دو شهرستان را نام خواهد برد. 
تا 10  استانی که حدود 8  بودجه  لذا  و  زیاد است  مهاجرت هم 
میلیارد تومان برای شاهین شهر و میمه و برای برخوار هم که کمتر 
است، کاری از پیش نخواهد برد. ما در این دوشهرستان بیشترین 
راههای مواصالتی را داریم. عنایت بفرمایید راهکاری برای حل 
این مشکل بیابید. مطلب بعدی درخصوص وضعیت صنعت است. 
بحمدا... اقدامات خوبی صورت گرفته اما می خواهم بگویم آقای 
دکتر با نرخ 18 درصدو از آنطرف درآمدی که واحدهای صنعتی 

دارند جوابگو نیست و لذا بخشی از آنها وام هم بخواهیم بدهیم، 
نمی گیرند و بخشی دیگر هم به آنها وام نمی هند. بانکها به راحتی 
وام نمی دهند و درست همکاری نمی کنند. بعنوان مثال برای 
واحدی که کارگران آن هفت ماه حقوق نگرفته اند و دوماه پیش 
هم تعطیل کرده، سه بار بنده رفتم پیش مدیرعامل یکی از بانکها 
در تهران و متاسفانه هنوز مشکالتی بر سر راه این صنایع بوجود 
می آید علیرغم مصوبه ای که دولت درخصوص چک برگشتی 
دیگر  از طرف  دارد.  وجود  زیادی  اشکال  و  ایراد  هم  باز  داشت 
بحث اشتغال است. در این منطقه دغدغه اکثر پدران و مادران 
مسئله اشتغال فرزندانشان است که عمدتاً تحصیل کرده هستند. 
این هم تدبیری می خواهد که باالخره جنابعالی بعنوان کسی که 
در دولت اثرگذار فراوان هستید، ما در این دو شهرستان نیاز داریم 
توجه بیشتری بشود. من این مطلب را چند روز پیش در مجلس 
گفتم که شاید کمی تلخ هم باشد ولی چاره ای نیست. اگر امروز 
یک بنده خدایی بخواهد یک وام بگیرد برای رهن خانه مثاًل 5 
میلیون تومان، خدا را شاهد می گیرم که امروز 
هیچ بانکی وامی برای رهن کردن نمی دهد. 
وام کارگشایی هم 2 ماه است که پرداخت نمی 
شود که بنده به آقای طیب نیا هم گفتم، آن 
هم با نرخ 18 درصد نه قرض الحسنه، این هم 

ان شاءا.. یک راهکاری برای مردم بیندیشید.
نکته بعدی و پایانی بنده مباحث استانی است. 
در استان اصفهان که ما هم جزء آن هستیم، 
بحث آب مسئله اصلی ماست. در حال حاضر 
پروژه بهشت آباد ببینید در بودجه چه اتفاقی 
آن  اجرای  است  اواًل که الزم  افتاده،  برایش 
شرکت  چون  باشد  ها  اصفهانی  خود  بعهده 
کنونی هیچ کاری انجام نداده تا حاال. مشکل 
بعدی سامانه دوم آب شرب است. سوال کنید 
از استاندار، از آقای طرفه و از آقای اکبری که 
مدیر جنابعالی هستند و ما از فعالیت و کارهای 
خوبی که انجام داده اند تشکر می کنیم، کمتر 
از 2 ماه قبل آب قطع شد. بعلت بارندگی کمی که در سد صورت 
گرفت و یا ورود آشغال، تصفیه خانه از کار افتاد و در همین شاهین 
شهر مردم هیچ راهی نداشتند. به هر حال این یک تهدید است 
برای 5 میلیون جمعیت استان، آنوقت ما در بودجه کشور ردیفی 
برای این مطلب نداریم. که امیدواریم در الیحه بودجه سال آینده 

شما عنایت داشته باشید.
بحث آب برای کشاورزی هم دچار مشکل است که بحث انتقال 
آب به منطقه وجود دارد و دو سال است که آب به ما داده اند و 
افرادی که در گرگاب و گز  آقای دکتر  امسال هم خواهند داد. 

زندگی می کنند، زندگیشان به این آب وابسته است.

موافقان طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور مطرح کردند؛ قانون انتخابات شوراهای 
شهر نیاز به اصالح و به روز رسانی دارد.  عبدالرضا مصری در 
نشست علنی یکشنبه، 10 بهمن ماه مجلس شورای اسالمی در 

قانون  از  موادی  اصالح  فوریتی  یک  طرح  با  موافقت 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
گفت: اشکاالت بسیاری در قانون قبلی وجود داشت و 
ارتباطات به خوبی معنا نشده بود، همچنین برداشت های 
متفاوتی را می توانستیم از قانون داشته باشیم. نماینده 
افزود: این  مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
در حالی است که در این طرح ایرادات برطرف شده و 
به موارد مهمی از جمله جلوگیری از خرید و فروش رأی 
و اینکه چه کسانی نمی توانند در این انتخابات شرکت 
کنند به خوبی اشاره شده است البته باید تأکید کرد که 
قانونگذاری برای آینده بوده و افراد تا قبل از قانونگذاری 
وی  کرد.  نخواهند  استفاده  قانون  در  جدید  موارد  از 
تأکید کرد: با توجه به اینکه به انتخابات شوراها نزدیک 

می شویم باید این اصالحات در قانونی که پر از ابهام است صورت 
گیرد و از نمایندگان تقاضا می شود بند به بند قانون و طرح یک 

فوریتی را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز اصالح کنند. 
همچنین حسینعلی حاجی در موافقت با این طرح گفت: در طرح 
اشاره شده  برای شوراها  و تفحص  تحقیق  به بحث حق  فعلی 
است، شوراها باید به سمت اجرای وظایف اصلی خود حرکت کنند 

و نباید به برخی از موارد که در حیطه وظایف آنها نیست ورود 
با  نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی  کنند. 

اشاره به اینکه در قانون قبلی حضور شاغلین در شهرداری برای 
قانون  این  بعد  افزود:  بود،  انتخابات شوراهای شهر ممنوع شده 
حذف شد و در حال حاضر نیز مجدد در اصالحیه به آن توجه شده 
است ضمن اینکه می توان هیأت های اجرایی برگزارکننده انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر را تجمیع کرد که 
در این طرح نیز به آن اشاره شده است و در این حالت 
صرفه جویی های بسیاری در وقت و تصمیم گیری ها 
صورت می گیرد. از سوی دیگر صدیف بدری نیز در 
موافقت با این طرح گفت: قانون شوراها در سال 75 
تصویب و ابالغ شد که نیاز به اصالح و به روزرسانی 
در آن وجود دارد ضمن اینکه شوراها به عنوان پارلمان 
محلی مطرح هستند و باید برای انجام وظایف خود از 
اختیارات کافی برخوردار باشند. نماینده مردم اردبیل، 
نمین و نیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اختیارات شوراها دارای محدودیت هایی است، گفت: 
قوانین و اختیارات آنها باید به روز رسانی شود و شوراها 
نباید به دلیل مسائل سیاسی موجود در کشور دارای 
در اصالح  افراد  به دغدغه های  باشند. همچنین  اختیارات کمی 

قانون انتخابات شوراها توجه کرد.

یکم  یکشنبه،  عصر  نوبت  علنی  نشست  در  حاجی  حسینعلی 
تصویب  از  ماه   4 از  بیش  گفت:  شفاهی  تذکری  در  اسفندماه، 
اصالح الیحه قانون 95 می گذرد در این قانون تصویب شد که 
دولت جریمه وام های زیر صد میلیون تومان در بخش تولید و 
کشاورزی را تامین کند و اصل این وام ها توسط بدهکاران به 
بانک ها پرداخت شود، اما هنوز بانک مرکزی این حکم را اجرایی 

نکرده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این اتفاق در حالی افتاده که مبلغ کل وام 
ها 250 هزار میلیارد تومان و کل سود و جریمه آن 40 هزار 
میلیارد تومان است، افزود: مقرر شده بود دولت 10 هزار میلیارد 
تومان آن را تامین کند که هنوز این تعهد اجرایی نشده است و 
در این شرایط معاون بانک مرکزی به نادرستی می گوید اگر این 
پول جریمه و سود توسط دولت تامین شود، منجر به افزایش 

نقدینگی خواهد شد.
حاجی ادامه داد: آیا درست است  در شرایطی که مردم گرفتار بوده 

و حکم قانونی دراین خصوص آورده شده،این قانون اجرا نشود؟ 
این مصوبه تا پایان اسفندماه قابل اجرا است؛الزم است مجلس 

پیگیری های الزم را انجام دهد. وی در تذکر دیگری یادآور شد:  
قانونی توسط مجلس نوشته می شود که توسط برخی دستگاه 
حساب  به  بانک  پست  همچون  دستگاهی  شود،  نمی  اجرا  ها 
روستاییان دست درازی می کنند و بدون اطالع از حساب تعداد 

زیادی از روستاییان 10 هزارتومان بابت خدمات پیامکی برداشت 
را  خدماتی  چنین  درخواست  آن ها  از  بسیاری  که  درحالی  کرده 

نداشته و یا اصال تلفن همراه ندارند. حاجی با بیان اینکه این پول 
ها برای ارائه خدماتی همچون کارمزد بدون اطالع افراد برداشت 
شده است،ادامه داد: حال اگر آن ها خودشان بخواهند 10 تا پیامک 
بفرستند 80 تومان نه 10 هزار تومان باید پرداخت کنند این میزان 
پول از حساب افراد و خانواده هایی برداشت شده که بعضاً از لحاظ 
مالی در مضیقه هستند.این دست درازی درست نیست و مجلس 
باید رسیدگی کند و در شأن مجلس نیست که ما بنشینیم و چنین 

دست درازی هایی به حقوق مردم شود.
دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این دو تذکر گفت:کمیسیون اقتصادی موضوع بخشودگی وام ها 
از  باز هم  اما  نمود،  تصویب  اخیراً  نیز  دولت  و  کرد  پیگیری  را 
کمیسیون اقتصادی می خواهم این موضوع را پیگیری کند تا 
میلیونی  زیر 100  وام های  مصوبه درخصوص بخشش جرایم 
انجام  را  پیگیری های الزم  اقتصادی  و کمیسیون   اجرایی شود 
می دهد. رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در مورد تذکر 
دوم حاجی گفت: بنده موضوع پست بانک را از جاهای دیگر هم 
شنیده ام، لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری کند تا 

ایراد قانونی نداشته باشد.

در  و  ماه 95  بهمن  نمایندگان در جلسه علنی سه شنبه 26 
جریان بررسی مواد اعاده شده الیحه برنامه ششم از سوی 
اموال  به  رسیدگی  درباره  که  را   135 ماده  نگهبان،  شورای 
مسئوالن دولتی است حذف کرده و با پیشنهاد حاجی، دهقان 

و تابش موافقت و آن را تصویب کردند.
ماده 135 تصریح می کند: کلیه مقامات موضوع اصل 142 
اصل  مطابق  را  خود  دارایی  و  اموال  موظفند  اساسی  قانون 
مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال 
یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات 

تعزیری )درجه 6، محرومیت از حقوق اجتماعی( می باشند.
رئیس  رهبر،  دارایی  می کند:  بیان  اساسی  قانون  اصل 142 
جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان 
قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود 

که بر خالف حق افزایش نداشته باشد.

حاجی ترصیح کرد:

با پیشنهاد حاجی و موافقت مجلس:

مسئوالن عالی رتبه 
موظف به ارائه اطالعاِت 
اموال و دارایی خود به 

قوه قضاییه شدند

در بودجه کشور هیچ ردیفی برای حل مسئله آب استان اصفهان وجود ندارد

ضرورت اصالح و به روزرسانی قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور 

انتقاد از عدم اجرای بخشودگی جرایم وام های زیر یکصد میلیون تومان

حاجی خطاب به دکرت نوبخت :

موافقان طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی مطرح کردند:

حاجی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اسالمی 
درصد  حداقل  بتوانند  باید  بازنشستگی  های  صندوق  گفت: 

مشخصی از هزینه های خود را تامین کنند. 
حسینعلی حاجی دلیگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
برای کمک به صندوق  اینکه دولت  به  پاسخ  خانه ملت در 
های بازنشستگی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ گفت:دولت نباید 
کاری انجام دهد؛ بلکه خود صندوق های بازنشستگی باید در 

این جهت تالش کنند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای 
اسالمی افزود: به نظرمی رسد ازآنجاکه بعضی ازصندوق های 
بازنشستگی همواره متکی به دولت بوده وهستند،احساس می 
کنند که اگر با کمبود منابع مواجه شوند، می توانند از منابع 

عمومی دولت استفاده کنند.
وی باتاکید اینکه صندوق های بازنشستگی برای خوداتکایی 
تالش نمی کنند، تصریح کرد: باید صندوق ها بتوانند حداقل 
درصد مشخصی از هزینه های خود را تامین کنند و بعد اگر با 

کمبود مواجه شدند، مابقی آن را دولت تامین کند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اینکه تمام بازنشستگان همچون 
کارکنان شاغل از سوی دولت حقوق دریافت کنند،کار درستی 

نیست و برای دولت بار مالی دارد.
پایش  و  ساماندهی  طرح  درخصوص  مجلس  نماینده  این 
مالی صندوق های بازنشستگی که قرار است توسط وزارت 
ورود دولت در حد  اگر  اجرایی شود،گفت:در مجموع  اقتصاد 
نظارت باشد،اشکالی ندارد؛ اما حرکت دولت بیشتر به سمت 
این  و  باشد  آزادگرایی  به سمت  اینکه  تا  است  تمرکزگرایی 

موضوع باعث افزایش هزینه های جاری خواهد شد.
درباره لزوم دقت در واگذاری این صندوق ها گفت: صندوقهای 
بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
باید بتوانند فعالیت هایی داشته باشند که برای آن ها درآمدزایی 
داشته باشد و اینکه این صندوق ها به سمت افزایش بار مالی 

دولت بروند صحیح نیست.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  عضوکمیسیون 
اسالمی درخصوص ضرورت نظارت مجلس برصندوق های 
بازنشستگی تصریح کرد: نظارت حق مجلس بوده و قطعاً این 
کار را با استفاده از ابزار نظارتی و قانونی همچون تحقیق و 
تفحص و سئوال انجام خواهد داد و الزم است که مجلس در 

رابطه با این صندوق ها نظارت را انجام دهد.

لزوم ورود مجلس به 
عرصه نظارت برصندوق 

های بازنشستگی



حسینعلی حاجی با حضور در مجتمع فوالد مبارکه از نزدیک از خطوط تولید این بنگاه 
صنعتی بازدید کرد و با مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه به گفت وگو پرداخت.

وی با تأکید به جایگاه فوالد مبارکه در بین دیگر تولیدکنندگان فوالد اظهار کرد: آنچه که 
مشاهده شد، همه از نظم و انضباط و فرآیند کاماًل دقیق حکایت میکرد و نقش سامانه ای 

را نشان میداد که به صورت فرآیندی و کاماًل دقیق در حال انجام است.
 عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور افزود: این صنعت به عنوان مادر صنایع 
فوالدی کشور در نقاط مختلفی باعث ایجاد باقیات الصالحات شده که منافع خوبی هم 
برای کشور دارد به ویژه مناطق محروم و نقاط مرزی که سرمایه گذار، ابتدا به ساکن 
برای سرمایه گذاری نمیرود. باید از فوالد مبارکه قدردانی کرد که این کار مهم را در استان 
خراسان رضوی در منطقه سنگان انجام داده و به طور قطع مردم آن مناطق هم، قدردان 

این نوع نگرش و سرمایه گذاری هستند.
 وی گفت: ما در شهرهای شاهین شهر، میمه و برخوار با توجه به زیرساختهای بسیار 
خوب، ظرفیتها و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری از سوی فوالد مبارکه داریم. مسیر 
ترانزیتی استراتژیک، گاز و برق مکفی مورد نیاز، زمین و نیروی انسانی خالق و تحصیل 
کرده صنعتی در این منطقه از دیگر مزایایی است که در این دو شهرستان وجود دارد. بر 
اساس اعتقادمان که میگوییم امروز ثواب و اجر ایجاد یک واحد تولیدی که ضامن اشتغال 
باشد، حتی از ساختن مسجد و حسینیه هم باالتر است و هرگاه جوانی مشغول به کار شود، 
بسیاری از مشکالت جامعه به همان نسبت کمتر میشود، آمادگی کامل برای حمایت از 

آنچه که باید انجام شود را داریم.  
حاجی با بیان اینکه فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی روند رو به رشد تولید 
با توجه به منویات رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد  داشته است، تصریح کرد: 
مقاومتی، فوالدمبارکه توانسته به جایگاه مناسبی در این بخش دست پیدا کند. در حقیقت 
آنچه که از دانشمندان هستهای و جوانانمان شنیده بودم، امروز در فوالد مبارکه به عینه 

دیدم.
 وی بیان کرد: اگرچه کمتر از کارکنان سختکوش اینجا یادشده اما نشان میدهد که 
جوانان خوش استعداد، با انگیزه و معتقد، ایستاده اند و چرخ این تولید را به جلو میبرند و 

میتوانند در کل کشور اثرگذار باشند.

 وی اشتغال و درآمد پایدار را از مواردی خواند که همواره در جامعه 
از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و تصریح کرد: آمار ارائه شده 
،نشان دهنده این است که بیش از 300 هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با این مجموعه مرتبط هستند و این حرکت بسیار مؤثر 
است.  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اینکه 25 سال از عمر این مجموعه میگذرد و توانسته 
حقوق و بیمه کارکنان خود را پرداخت کند و از لحاظ پرداخت مالیاتی 
بهترین وضعیت را داشته و از نظر صادرات به خارج از کشور جایگاه 

شایستهای را از آن خود کرده یعنی مجموعه ای کاماًل پویا است.
تأثیرگذار  میشود،  داده  بانکها  به  که  سودی  حتی  کرد:  اضافه  وی   
است؛ برای مثال در سال گذشته 1300 میلیارد تومان سود بانکی به 
بانک داده شده و در حقیقت این شرکت خوش حساب، یک نوع تولید 
ثروت بسیار زیاد در کشور داشته است. از طرفی در بحث اشتغال با 

توجه به جمعیتی که با فوالد مبارکه مرتبط هستند، از نظر مدیریتی نیز مشخص است 
که هماهنگی در این مجموعه بزرگ، براساس برنامه ریزی دقیق صورت میگیرد که اگر 

اینچنین نباشد، هر روز میتواند مشکلی حادث شود.  
حاجی تأکید کرد: ما در طول دوره مدیریت دکتر سبحانی همواره خبرهای خوش از کار 
و موفقیت داشته ایم و انصافاً این مجموعه بدون حاشیه به فعالیت خود ادامه داده است.  
وی حمایت از صنعت و تولید داخلی را همواره مورد تأکید همه مدیران و مسئوالن نظام 
خواند و به عنوان یکی از اعضای قوه مقننه خاطرنشان کرد: بر اساس اقتصاد مقاومتی که 
رهبر معظم انقالب هم بر آن بسیار تأکید دارند، اگر بخواهیم یک واحد نمونه را در واقعیت 
نام ببریم، همین فوالد مبارکه است. امروزه متأسفانه هرکسی بخواهد کاری انجام دهد، 
اسم اقتصاد مقاومتی را میآورد و کار خودش را انجام میدهد، حتی برخی کاری را که انجام 
میدهند ، برخالف سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی است، اما به دلیل اینکه پوششی بر 
فعالیتشان بکشند، از اقتصاد مقاومتی نام میبرند، اما واقعیت این است که در فوالد مبارکه 
اصفهان به راحتی میتوان دید، سنگ آهنی که از معدن میآید، خروجیاش محصولی است 
که در بسیاری از صنایع پایین دستی به محصول نهایی با ارزش افزوده باالتر تبدیل 

میشود.  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
ما به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی برای رفع موانع موجود بر سر راه 

صنعت کشور از جمله فوالد مبارکه آماده هستیم.  
وی فعالیت مدیران فوالد مبارکه و کارکنان آن را جهادی دانست و گفت: آنچه که کشور 
ما را به سمت توسعه و استقالل واقعی از بعد صنعت و نیازهای مادی میبرد، این است که 
نظام محاسباتی مدیران ما بر اساس روحیه انقالبی باشد و آنچه که میتواند ما را نجات 

دهد، حرکت در درون مرزها و اصول انقالب اسالمی و نظام اسالمی است.
 حاجی دلیگانی ادامه داد: این موضوعی است که در کشور ما سبب عینیت بخشیدن به 
شعار »ما میتوانیم« میشود وگرنه کسانی که محاسبات ذهنی خودشان را بر اساس فکر 
غربی تنظیم میکنند، هیچوقت نمیتوانند کشور ما را به استقالل برسانند، بلکه کشور ما را 

به سمت وابستگی کامل و سلطه پذیری میبرند.
 وی با تأکید بر اینکه روحیه انقالبی یکی از ضروریات امروز کشور ما است، تصریح کرد: 
این روحیه در مقابل روحیه ای است که همه چیز را از جمله ورقهای فوالدی، قطار، 

اتوبوس و ... را از خارج وارد کنند تا صنایع داخلی را به زمین بزنند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در نشست روشنگری 
شهرستان فریدن در مسجد صاحب الزمان شهر داران با تبریک ایام اهلل دهه فجر، گفت: 
انقالب اسالمی یک نعمت الهی بود که باعث بریده شدن دست مستکبران از کشورمان 
شد. حسینعلی حاجی ادامه داد: امروز آمریکا به دو دلیل با انقالب ما مخالف است، اول اینکه 
انقالب اسالمی مانع منافع مستکبران در کشور و منطقه شد و دوم اینکه الگویی برای دیگر 

کشورها شده است و باعث شده که منافع آمریکا در تمام جهان به خطر بیافتد.
 وی با بیان اینکه آمریکا به فکر ساقط کردن انقالب اسالمی است، افزود: کشورهای 
مستکبر و دشمنان در پی براندازی نظام جمهوری اسالمی هستند اما نه با جنگ سخت، 

چون آنها می دانند که نمی توانند با جنگ کاری از پیش ببرند.
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به صحبت های سخنگوی کاخ 
سفید مبنی بر این که ترامپ هیچ گزینه ای را از روی میز خارج نمی کند گفت: این حرف 
یک حرف کامال بی ربط است به دلیل این که اخیرا یکی از مقامات آمریکایی گفته بود اگر 
کسی از جنگ و گزینه نظامی توسط آمریکا بعد از مداخله ای که آمریکا مستقیما در عراق 

انجام داد است حرفی را بزند آن فرد دیوانه است و باید به تیمارستان برود.
حاجی تاکید کرد: به هیچ وجه آمریکایی ها وارد جنگ جدیدی در منطقه نخواهند شد 
میلیارد دالری که خرج  هزار  آن 6  که  است  این موضوع  دنبال  به  ترامپ  و خصوصاً 
لشکرکشی به منطقه کرده است را مجدداً هزینه نکند، خود ترامپ هم این موضوع را بارها 
گفته است که درآمد های آمریکایی ها را می خواهد برای خود مردم آمریکا خرج کند، 

بنابراین چنین گزینه ای به طور کلی منتفی خواهد بود.
این نماینده با اشاره به فتنه 88، بیان کرد: سال 88 دشمنان با توهین بر مقدسات، به 
اعتقادات مردم حمله کردند تا یکی از نقشه های براندازی را اجرا کنند اما مردم هوشیارمان، 

راه را بر آنها بست اما آمریکا و دار و دسته آن از پا نشستند و پروژه نفوذ را آغاز کردند.
وی ادامه داد: پروژه نفوذ فقط به یک یا چند جاسوس محدود نمی شود، آنها با نفوذ در 
ارگان و نهادهای تاثیر گذار به دنبال اثرگذاری بر فکر نهادهای تصمیم گیر هستند تا 

اینگونه تصمیم گیری ها بر اساس معیار کشورهای غربی صورت گیرد.
نماینده  شاهین شهر و میمه و برخوار یکی از اهداف پروژه نفوذ را از بین بردن روحیه 
انقالبی مسئوالن دانست و تاکید کرد: زمانی که روحیه انقالبی در صدر کارها قرار بگیرد 

نتایجی مثل پیروزی هشت سال دفاع مقدس رقم خواهد خورد، ریشه کن شدن داعش و 
ارباب هایش پیش روی مان قرار می گیرد و با روحیه انقالبی در سایه تحریم هم قدرت 
نظامی ایران افزایش می یابد به گونه ای که با هر آزمایش موشکی ایران، ترس بر جان 

دشمنان می افتد.
حاجی، نبود روحیه انقالبی را عامل به وجود آمدن فتنه 88 دانست و تصریح کرد: مشکالت 
اقتصادی از فتنه 88 شروع شد و منشأ و ریشه آنکه ایران مذاکره و برجام را قبول کرد، 
همان فتنه است. این نماینده با بیان اینکه برجام بیش از سه سال سرمایه و وقت ملت را 
هدر داد، گفت: یکی از موسسه های آمریکایی از سال 1997 روی پروژه نرمالیزه کردن 

ایران برنامه ریزی کردند و در این راه 7 برجام را برای ایران در نظر گرفتند.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فکر غربی نباید مبنای 
انقالبی می گوید که  امروز فکر غیر  اظهار کرد:  باشد،  محاسباتی مسئوالن در کشور 
حتی مدیر را هم از خارج کشور وارد کنیم، در صورتی که همین جوانان انقالبی بودند که 
دشمنان را به کرنش در برابر ایران وادار کردند. وی در بخش دیگر از صحبت های خود 

به مسئله شفاف سازی حقوق های نجومی پرداخت و بیان کرد: بیت المال برای 5 میلیون 
نفر نیست بلکه متعلق به 75 میلیون نفر است، برخی با برداشت های بی رویه می خواهند 
طبقه ممتاز در جامعه درست کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه در قانون اساسی آمده 
است که هر مسئولی نمی تواند بیش از 60 میلیون ریال حقوق بگیرد، تاکید کرد: چگونه 
می شود برخی برای خودشان قانون می گذارند که بعضی از مدیران دولتی می توانند 20 
میلیون تومان حقوق بگیرند و اینگونه مسئله حقوق های نجومی را توجیح کنند؟! نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وقتی جمع کثیری 
از مردم شاهد چپاول گری جمع قلیلی از مسئوالن از اموال آن ها باشند، احساس تبعیض به 
مردم دست داده و در آینده نتایج مخربی خواهد داشت و این ظلمی است که در حال حاضر 
شاهد آن هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تصویب شده، سامانه ای 
راه اندازی شود که تمامی حقوق هایی که به مدیران پرداخت می شود به صورت آنالین 
در آنجا وجود داشته باشد و هر لحظه دستگاههای نظارتی و همچنین عموم مردم به آن 
دسترسی داشته باشند گفت: برخی آقایان بعد از تصویب این قانون گفتند که ما از تصویب 
آن خجالت می کشیم اما باید بدانند وقتی حقوق 60 هزار تومانی به یک نابینا می دهیم 

باید خجالت بکشیم، در حالی که حقوق برخی آقایان چند صد ملیونی است.
وی دروغ گویی مسئوالن را باعث سلب اعتماد مردم از نظام جمهوری اسالمی دانست 
و بیان کرد: امروزه می گویند نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته اما در جلسه استانداری 
اصفهان اعالم می کنند که در طی یک هفته نرخ بیکاری 2.5 درصد افزایش یافته، در 

صورتی که بدون شک در مناطقی مثل فریدن، این نرخ بیکاری بسیار بیشتر است.
عضو فراکسیون برنامه و بودجه مجلس، ادامه داد: حال چه می شود در حقوق شهروندی 
120 ماده ای که دولت ارائه می دهد مسئله مسکن، خوراک و شغل مردم دیده نمی شود 
در صورتی که این جزء حداقل هایی است که باید برای مردم در نظر گرفته شود و این فقط 

یک کار تبلیغاتی بیشتر نبوده است.
وی با بیان اینکه رفع تبعیض و ایجاد قسط و عدل در این حقوق شهروندی نیز دیده نشده 
است، بیان کرد: چرا دولت باید بین برخی مناطق تبعیض قائل شود امروز شاهدیم برخی 
حقوق های آنچنانی در بدنه دولت می گیرند ولی برخی با حقوق 800 هزار تومانی به سر 

می برند.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
جمعه،22  اسالمی،  شورای  مجلس  دهم  و  نهم  های  دوره  در 
 بهمن 95 و پس از شرکت در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن در 
آباد حضور  دولت  در شهر  و خورزوق  برخوار  گز  شاهین شهر، 
یافت و در جمع مردم والیتمدار این شهر به ایراد سخن پرداخت.

انقالب  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  حاجی  آقای 
اسالمی، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم 
و امام خمینی)ره( بنیانگذار و معمار کبیر انقالب اسالمی از ملت 
خاطر  به  خود  انتخابیه  حوزه  غیرتمند  مردم  به خصوص  ایران 

حضور پر شور در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن تشکر کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
به حضور مقتدرانه مردم اشاره و این حضور را بر گرفته از تفکر 
انقالبی مردم دانست و افزود: پیروزی مردم در مقابل رژیم ستم 
تفکر  حاصل  تحمیلی  جنگ  در  پیروزی  و   57 سال  در  شاهی 

انقالبی است.
حسینعلی حاجی با تأکید بر قرارداد هایی که در 200 سال گذشته 
باعث جدایی بخشی از سرزمین ایران شده بود، به قرار داد امضاء 
شیعه  استان  جدایی  و   1351 سال  در  ملعون  شاه  توسط  شده 
خاطر  و  کرد  اشاره  کشور،  پیکره  از  بحرین  خیز  نفت  و  نشین 
نشان ساخت: برای اولین بار در تاریخ این کشور و در هشت سال 
جنگی که به کشور و مردم ما تحمیل کردند به علت وجود تفکر 
انقالبی پیروز شدیم و حتی یک وجب از خاک سرزمینان را هم 

از دست ندادیم.
وی تفکر انقالبی را باعث ایستادگی در مقابل تهاجم، شبیخون، 
ناتوو قتل عام فرهنگی علیه جوانان عنوان و اظهار داشت: اگر 
به  شاءاهلل  ان  و  است  داشته  استمرار  کنون  تا  اسالمی  انقالب 
دست صاحب اصلی آن، حضرت حجت ابن الحسن )عج( خواهد 
رسید، به خاطر این نوع  تفکر بوده و کسانی که در این مسیرند 

هیچ گاه با شکست روبرو نشده اند.
و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی گستره 
تا  مدیترانه  دریای  رااز  ایران  راهبردی  و  استراتژیک  جغرافیای 
وظیفه همه  افزود:  و  نمود  بیان  دریای سرخ  تا  و  المندب  باب 
ما حفظ تفکر انقالبی در خود وتعمیم و گسترش آن در دیگران 

است تا از این طریق بتوانیم رسالتی که در مقابل شهدا داریم 
را انجام دهیم.

باعث  را  راهپیمایی  این  در  مردم  میلیونی  ها  ده  حضور  وی 
ناراحتی استکبار جهانی دانست و گفت: پیام مردم با حضور پر 
و  زور  بار  زیر  ما  این است که  آمریکای جنایتکار  به  شور خود 

سلطه نخواهیم رفت.
آقای حاجی وظیفه مسئولین در قبال حضور پر رنگ مردم در 
یوم اهلل 22 بهمن را، به کار گیری تمام امکانات کشور در رونق 
کسب و کار و بهبود وضعیت معیشت مردم بیان نمود و افزود: 
مردم دلشان از حقوق های نجومی و یا به فرمایش مقام معظم 
ناعادالنه خون است، الزم است مسئولین  رهبری حقوق های 
روحیه مردم داری را فراموش نکنند، بدانند مردم کارفرما هستند 
و مسئولین پیمانکار، مردم دستور می دهند و همه مسئولین باید 
عمل کنند، همه مسئولین، همه قوا باید نوکر و خادم این مردم 

باشند و ما هیچ شأنی جز خدمتگذاری به این مردم نداریم.
نظام محاسباتی مسئولین  تعریف  به  پایان  در  حسینعلی حاجی 
ما  محاسباتی  نظام  اگر  گفت:  و  تأکید  انقالبی  تفکر  اساس  بر 
خدای نکرده غیر انقالبی باشد، غربی باشد، لیبرالی باشد، طبیعتا 
نمی توانیم این مردم انقالبی را درک کنیم، نمی توانیم خواسته 
های به حق این مردم را پاسخ دهیم، نمی توانیم از ظرفیت ها و 
امکانات نیروی انسانی این کشور و این ملت در راستای خدمت 

به آنها استفاده ببریم.
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نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در نشست 
خود  دستور  از  پیش  نطق  در  و  مجلس  ماه  علنی 13بهمن 
خطاب به وزیر بهداشت و درمان نیز گفت: مشکل تزریقات در 

مراکز بهداشتی و خانه بهداشت  ها را حل کنید.
یک  طی  خواست  کشور  وزیر  از  همچنین  حاجی  حسینعلی 
الیحه جدید اختصاص کرسی نمایندگان مجلس یک کرسی 
دیگر به شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار اختصاص 
واقع شده  مظلوم  اصفهان  استان  اینکه  بیان  با  حاجی  دهد. 
را  خود  محاسبات  نظام  خواست  دولت  و  جمهور  رئیس  از 
درخصوص این استان تغییر دهند و  چند جلسه هیات دولت 
را بررسی به مشکالت اساسی این استان اختصاص دهید و 

تصمیم گیری کنند. 
به  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت:  و  پرداخت  اصفهان  استان  مشکالت  برشمردن 
استان،  شرب  آب  استان،  در  آبی  تنش  آب،  شدن  کم یاب 
آلودگی هوا، خطر گسترش بیابان، پدیده خشکسالی، بحران 
آسیب دیدگی  آن،  از  ناشی  اقتصادی  ریزگردها، خسارت های 
روستاها،  از  مهاجرت  و  روستای  فقر  فرشایش خاک،  زمین، 
فزاینده  رشد  بیکاری،  بحران  کاهش محصوالت کشاورزی، 
تحصیل کردگان بیکار، فضای نامطلوب کسب و کار، فرصت 
و  کارخانه ها  تعطیلی  تهدید،  به  فرصت ها  تبدیل  و  سورزی 
واحدهای تولیدی، کاهش و عدم جذب منابع جهت سرمایه 
گذاری، تمرکز جمعیت در مرکز استان، افزایش حاشیه نشینی، 
عدم استفاده بهینه از  ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه موجود 
این  از جمله  و...  انسانی  نیروی  از  پایین  بسیار  بهره وری  و 

مشکالت است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در تذکری شفاهی و با خطاب قرار دادن رئیس جمهور، 
اظهار داشت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و 
یکی از مواردی که علیرغم شعارها اجرا نشد، شرایط ایجاد اشتغال 

جوانان است.
وی با بیان اینکه برخی از شاغالن نیز یکی پس از دیگری در 
حال بیکار شدن هستند، گفت: کارگران پلی اکریل اصفهان چند 
ماهی است مانند برخی کارگران دیگر حقوقی دریافت نکرده اند، 

دولت وظیفه دارد برای ایجاد اشتغال برنامه ریزی داشته باشد.
صندوق  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  به  خطاب  حاجی دلیگانی 
کارآفرینی دیگر مدتی است که وام نمی دهد و هیچ واحد صنعتی 
با نرخ  نمی تواند وام دریافت کند، حتی وام 5 میلیون تومانی 
18 درصد که برای کارگشایی بود، نیز پرداخت نمی شود، آقای 
رئیس جمهور اگر این نکته را قبول ندارید، آدرس مراکزی که وام 

برای اشتغال می دهند، کجاست؟
وی در پایان با انتقاد از افزایش نرخ گاز، خاطرنشان کرد: وزارت 
نفت و شرکت گاز قیمت گاز را 2 برابر کرده اند، مردم از کجا بیاورند 

این پول ها را پرداخت کنند؟ این خالف هدفمندی یارانه هاست.

دولت نظام محاسبات 
خود را درخصوص 

استان اصفهان تغییر دهد

کارگران پلی اکریل اصفهان 
چند ماهی است مانند 
برخی کارگران دیگر 

حقوقی دریافت نکرده اند

حاجی در نطق پیش از دستور:

 حسینعلی حاجی در تذکر شفاهی 
خطاب به رئیس جمهور: 

برخی با برداشت های بی رویه می خواهند طبقه ممتاز در جامعه درست کنند

همه مسئولین، همه قوا باید نوکر و خادم این مردم باشند

فوالد مبارکه توانسته است به جایگاه مناسبی 
در اقتصاد مقاومتی دست پیدا کند

حاجی در نشست روشنگری شهرستان فریدن :

حاجی در جمع مردم دولت آباد :

آقای حاجی در بازدید از مجتمع فوالد مبارکه :



حسینعلی حاجی ،نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار و عضو 
کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در 
اباالفضل)ع( شهر  در مسجدحضرت  روشنگری  بزرگ  همایش 
بویین میاندشت به اقتضای جلسه روشنگری به تشریح مسایل 

روز انقالب اسالمی پرداخت.
انقالب و 260  یاد و خاطره شهدای  حاجی در شروع همایش 
شهید شهرستان بویین میاندشت را گرامی داشت و در ادامه بیان 
ثمره  طاغوت  براندازی  از  جدای  اسالمی  انقالب  امروز  نمود، 
مهمی برای ایران و کشورهای پیرو بیداری اسالمی آورده است 
وآن هم استقالل وآزادی است که امروزه متاسفانه استکبار در 
صدد نفوذ به شاکله ی آن هست و اوج نفوذ خود را بعداز برنامه 
برجام به طور جدی پیگیری می کند. حاجی در ادامه و واکنش 
به جریاناتی که فقط جنبه ملی گرایی را در عرصه مدیریت کشور 
می بینندمتذکرشد اگر انقالب اسالمی ایران نبود ایران نیز همانند 
سایر کشورهایی که انقالب مقطعی رانیز تجربه کرده بودند دچار 
اضمحالل و اشباع وتجزیه شده بود،همانطورکه در دویست سال 
گذشته هربار به ایران حمله می شد قسمتی از ایران جدا می شد 

ولی در زمان حمله صدام به خاطر 
را  ایران  نتوانستند  انقالب  وجود 
تجزیه کنندو تنها جنگی بود که 
حتی یک وجب از خاک ایران کم 
نشد. علت آن هم پشتیبانی مردم 
بود که با اعتقاد و ایمان با گوشت 
ایستادند.  صدام  جلوی  خون  و 
تفاوت  بودند  مردم  همان  مردم 
در  قبل  های  دوران  و  دوره  این 
همین اعتقاد است که دست آورد 
امروزه  اّما  است.  اسالمی  انقالب 
ایران  با  نظامی  جنگ  گزینه 
ونمی  کرده  مستاصل  را  دشمن 
تواند مقاومت را بشکند و در جنگ 
طبیعی  پس  شود  پیروز  سخت 
اعتقاد  و  انقالبی  فکر  که  است 

عرصه  در  نفوذ  طریق  از  را  انقالب  حقانیت  و  طلبی  استقالل 
های تصمیم گیری وتصمیم سازی از ملت جمهوری اسالمی 

ایران بگیرد. 
وی با اشاره به صحبت های سخنگوی کاخ سفید مبنی بر این 
که ترامپ هیچ گزینه ای را از روی میز خارج نمی کند اما تأثیرات 
چیزی مانند اقدام نظامی را هم درک می کند.«  گفت: این حرف 
از  یکی  یک حرف کاماًل بی ربط است به دلیل این که اخیراً 
مقامات آمریکایی گفته بود  اگر کسی از جنگ و گزینه نظامی 
توسط امریکا بعد از مداخله ای که امریکا مستقیما در عراق انجام 

داد است حرفی را بزند آن فرد دیوانه است و باید به تیمارستان 
برود. راهبرد دشمن دراصل نفوذ این است که مسئولینی بر سرکار 
دارای  واگر مسئولی که  باشند  نداشته  را  تفکر مردم  بیایند که 
جای  همه  در  بدهد  دست  از  را  تفکر  این  است  انقالبی  تفکر 
جامعه کاستی به وجود می آید. امروزه تفکر انقالبی درمنطقه 
به رویارویی با فجایعی نظیر فاجعه داعش،القاعده و تکفیری ها 
پرداخته و جبهه های مقاومت را در خط مقاومت )عراق، سوریه، 

لبنان و غزه ( تغذیه می کند.
حاجی در پایان به روند ناامیدکردن مردم توسط مسئولین پرداخت 
و بیان کردامروز متاسفانه برخی از مسئولین در جهت شانه خالی 
انتخاباتی  رقابتی  های  زمین  در  را  توپ  پاسخگویی  از  کردن 
منطقی  پاسخگویی  ای  ذره  از  دریغ  اندازند  می  مقابل  احزاب 
؛که البته اخیرا با اخباری نظیر اختالس های مالی/ حقوق های 
نجومی و عدم تضمین برگشت قطعی از عقب گردهای هسته ای 
در برنامه برجام مردم به روند مدیریتی ناامیدتر میشوند و هرلحظه 

این گناه بزرگ ناامیدی بر دوش مسئوالن سنگین تر می شود.
ما هرچه داریم از عزت انقالب اسالمی و منویات بنیانگذار آن 

است پس چرا بعد از 38 سال مقاومت در حصر تحریم، امروز باید 
بجای حفظ عزت نفس ملی دست به کدخدایی دراز کنیم که 
هرلحظه بخواهیم سرنوشت کشورمان را با طبع ایشان سازگار 
کنیم؟ فرمایشات امام خامنه ای بعداز تمدیدتحریم ها علیه ایران 
نداست که فرمودند این خلف وعده ها چهره نفاق آمریکا را برای 
دوستانمان که که به آن اعتماد داشتند آشکارساخت و ای کاش 
که به برکت این ایام خجسته بتوان تفکرانقالبی را در مسئولین 
نهادینه کرد. برد این کشور خواهد شد و انتخاب های آنان در 

آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود. 

قطعاً نمی شود از جشنواره ی سی و پنجم فجر نوشت و به ماجرای داوری ها اشاره 
نکرد. جشنواره ای که جمعبندی در مورد آن، بیش از هر دوره ی دیگری وابسته 
به قضاوت ما در مورد داوری های آن است. چنانکه ضعف داوری های امسال، 
باعث شد تا نقاط مثبت جشنواره ی سی و پنجم فیلم فجر همچون قصه گوتر 
شدن فیلم های سینمای ایران، کم شدن تعداد آثار متکلف خسته کننده ی کند و 
بدون مخاطب هنر و تجربه و پرداختن به گونه هایی همچون سینمای حادثه ای و 
ماجراجویانه و اکشن در کنار حضور پرشمار و بعضاً قدرتمند فیلمسازان زن کمتر 
دیده شود و در کنار آن، تعدد فیلم های تلخ اجتماعی که شباهت های زیادی هم 
به هم داشتند، تکرار رقت انگیز سینمای فرهادی و نبود فیلم های خوب، خیلی 

بیشتر جلوه کند.
آرام  شدت  به  جشنواره ای  فجر  فیلم  پنجم  و  سی  جشنواره ی  بود  قرار  البته 
احتمااًل  فیلم های  از  تعدادی  دادن  دست  از  قیمت  به  حتی  باشد؛  بی حاشیه  و 
مسئله ساز و جنجالی که روی کاغذ می توانستند تنور نه چندان گرم جشنواره را 
حرارت دوباره ای ببخشند. اما به هر حال، توافق نانوشته به سیاق سال گذشته بر 
این بود که فیلم های ملتهب و احتمااًل جنجالی بیرون بمانند تا جشنواره در آرامش 
برگزار شود. ملتهب سازان هم اعتراض خاصی به جا ماندن  آثارشان از لیست فجر 
سی و پنجم نداشتند. اعتراض که نداشتند هیچ، حتی به نحوی جلوه دادند که 
گویا فیلم های شان اصوال قرار نبوده به جشنواره برسد. به هر حال، آنها معامله 
کرده بودند. اکران بی دردسر و بدون ممیزی در ازای برگزاری جشنواره ای آرام. اما 
جشنواره ی سی و پنجم با وجود این معامله هم، جشنواره ی آرامی از کار درنیامد.
حاال بعد از چند روز، راحت تر می توان »پدیده ی داوری« جشنواره ی سی و پنجم 
فیلم فجر را تحلیل کرد. شاید دست اندرکاران جشنواره و در راس آنها، »محمد 

حیدری« انتظار نداشتند این حجم از اعتراضات به سوی آنها روانه شود. اما حقیقت ماجرا 
برابر داوری های جانبدارانه  این است که این اعتراضات، سرریز چهار سال سکوت در 
یازدهم بود. سرریز چهار سال بی اعتنایی به جریان  و عجیب و غریب فجر در دولت 
فیلمسازی انقالبی و بایکوت و نادیده گرفتن آثاری چون »چ« و بیرون گذاشتن »شیار 
143« از لیست اولیه ی فیلم های فجر در دوره ی سی و دوم، بایکوت معنادار »روباه« و 
»ایران برگر« در فجر سی و سوم و حتی حذف آنها از آرای مردمی، ندیدن ارزش های فنی 
و مضمونی »بادیگارد« و »سیانور« در جشنواره ی سی و چهارم فجر و حاال جشنواره ی 
فیلم  کامل  بایکوت  فیلم ها،  اولیه ی  لیست  از  »امپراتور جهنم«  و حذف  پنجم  و  سی 
ارزشمند »ویالیی ها«، ندیدن ارزش های فیلم دوست داشتنی »بیست و یک روز بعد« 
و حذف سوال برانگیز شاهکار »ماجرای نیمروز« از برخی رشته های اصلی فنی. و چه 
کسی می داند که همین سیمرغ »بهترین فیلم« هم، اگر نبود اعتراضات وسیع رسانه ها 
و جامعه ی سینمایی و اتهاماتی از قبیل تابعیت دوگانه ی هیئت داوران، آیا در دستان 
تهیه کننده ی »ماجرای نیمروز« آرام می گرفت یا نه؟ چه آنکه تشکر تهیه کننده ی این 

فیلم از تدبیر رئیس سازمان سینمایی روی سن اختتامیه، بسیار معنادار بود.
احتمااًل مشکل اینجاست که نمایندگان تفکر انقالبی در چهار سال اخیر، هر بار الاقل با 

یکی دو اثر ارزشمند که همگان بر کیفیت فنی آنها معترف بوده اند، قدم به جشنواره ی 
فیلم فجر گذاشته و خود را در قامت دریافت سیمرغ بهترین فیلم معرفی کرده اند، اما 
علی رغم یافتن کرسی خود در میانه ی رقابت فیلم ها، هنوز نتوانسته اند در میان کرسی های 
هیئت داوران، سهمی داشته باشند. چنانکه تصمیم گیران پشت پرده حتی حاضر نیستند 
الاقل یک کرسی از هفت کرسی هیئت داوران را به نمایندگان سینمای انقالب واگذار 
کنند تا جریانی که در چهار سال اخیر، همواره مدعی دریافت سیمرغ بهترین فیلم جشنواره 
و بهترین اثر از نگاه تماشاگران بوده، حتی یک حامی در میان هیئت داوران نداشته باشد. 
واقعا چه کسی می تواند ادعا کند از هفت نفر داور جشنواره ی سی و پنجم فیلم فجر، 
حداقل یک نفر با مفهومی به نام جبهه ی فرهنگی انقالب قرابت دارد؟ و این یک نفر 
کیست؟ مدیر سینمایی که چند سالی در کانادا زندگی کرده و بعد از روی کارآمدن دولت 
یازدهم به ایران بازگشته یا مشاور تولید فیلم سرتاسر توهین »یک خانواده ی محترم«؟ 
چرا سازمان سینمایی سال هاست بر استفاده از چهره هایی در هیئت داوران اصرار دارد که 
به نام انقالبی گری ترقی کرده اند و روزی خورده اند، اما در هیئت داوران اتفاقا مهم ترین 
مخالفین سینمای انقالب هستند؟ جبهه ی فرهنگی انقالب چگونه باید فریاد بزند که به 
این چهره ها ی دوزیست وکالتی نداده است؟ و چگونه است که سازمان سینمایی حتی از 
قرار دادن دکوری و فرمالیته یک نفر از نمایندگان واقعی تفکر سینمای انقالبی در میان 

ترکیب هفت نفره داوران هم رعب و هراس دارد؟ آیا واقعا چهره های استفاده شده در 
میان اهالی سینما به عنوان چهره های سینمایی انقالبی شناخته می شوند؟ اگر جواب 
این سوال منفی است، پس آیا سینمای انقالب که با نمایندگانی چون »ایستاده در 
غبار« و »بادیگارد« و »سیانور« و »ماجرای نیمروز« تحسین همگان را برانگیخته، 
شایستگی حضور حتی یک نماینده را در میان هیئت داوران جشنواره ای که منتسب 
به انقالب اسالمی است، ندارد؟ آیا این سطح از تمامیت خواهی، شایسته ی همین 

فضاحتی که در داوری فجر سی و پنجم دیدیم، نخواهد شد؟
جالب است بدانید که جمعی از نمایندگان مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای 
انقالب در هراس از تکرار اتفاقات داوری جشنواره های پیشین، در جلسه ای حضوری 
همین دغدغه را با آقای »محمد حیدری« -دبیر جشنواره- در میان گذاشتند و اتفاقًا 
با ابراز تأسف دبیر در قبال برخی از اشتباهات داوری دوره ی پیشین امیدوار و حتی 
به آنها نوید داده شد که در داوری های این دوره، از همه ی جریانات سینمای ایران 
استفاده می شود. اما شوربختانه باز هم همان اتفاقی که بیم آن می رفت، این بار 
در ابعاد وسیع تری تکرار شد. بدتر آنکه عده ای چنین متصورند که این همه جدال 
بر سر داوری، نزاع به خاطر چند سیمرغ و سکه و جایزه ی نقدی است. کاش اما 
بلورین  اقایان تبیین کنند که چگونه اعطای 9 سیمرغ  کارشناسان مشاور، برای 
سال گذشته  به فیلم »ابد و یک روز«، باعث چرخش و روی گردانی فیلمسازان 
سینمای اجتماعی و به خصوص فیلم اولی های جشنواره ی سی و پنجم از پرداختن 
به قصه های طبقه ی متوسط و در عوض سوق یافتن به سمت روایت قصه های 
طبقه ی آسیب پذیر و فرودست شده است. کاش می دانستند که جشنواره ی فیلم 
تازه واردان سینمای  ایران و به خصوص  الگودهی به سینمای  فجر هنوز هم در 
ایران، موثر است. که اگر می دانستند، شاید متوجه می شدند که دادن جایزه های 
پرشمار به فیلمی چون »ماجرای نیمروز« و تحسین »ویالیی ها«، در حقیقت باز کردن 
مسیری تازه برای سینمای ایران جهت نجات از قصه های نخ نماشده ی آپارتمانی ذیل 
عنوان پرطمطراق سینمای اجتماعی و پرداختن به وقایع مهیج و ملتهب و ناگفته ی تاریخ 
انقالب خواهد بود. و با این زاویه نگاه، می توان دقیق تر قضاوت کرد که چه فرصتی از 
سینمای ایران با این داوری ها به هدر رفت. هر چند »ماجرای نیمروز« و امثال آن، راه 

خود را پیدا خواهند کرد. ان شا اهلل.
به هر حال، امید است دولت بعدی از هر گرایش و تفکری که می خواهد باشد، با نگاهی 
به تجربیات پیشین، جشنواره ی فیلم فجر را اسیر تمامیت خواهی و نگاه های سیاست زده  

نکند تا این رویداد ملی، باشکوه تر از همیشه برگزار گردد.
با این همه اما در نظرسنجی امسال »مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقالب« از 
میان بیش از 40 منتقد سینمایی فیلم »ماجرای نیمروز« ساخته محمدحسین مهدویان 
با 204 امتیاز، »ویالیی ها« ساخته منیره قیدی با 125 امتیاز و »21 روز بعد« ساخته 
محمدرضا خردمندان با 80 امتیاز به عنوان سه اثر برتر جشنواره سی و پنج فجر انتخاب 
شدند و دو فیلم »فراری« ساخته ی علیرضا داودنژاد و »رگ خواب« به کارگردانی حمید 

نعمت اله نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

7    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال سوم، بهمن ماه 1395،  شماره 28فرهنگی
بیانیه »مجمع منتقدان و نویسندگان سینامی انقالب« در تحلیل جشنواره 35ام فجر: 

دلیل هراس از حضور معتقدان واقعی به سینمای انقالب در هیئت داوری جشنواره فیلم فجر چیست؟

تصویب ایجاد شغل برای 
فرزندان شاهد و جانبازان 
باالی 7۰ درصد در برنامه 

ششم توسعه  

حجت االسالم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه 
با تالش فراکسیون های ایثارگران، شاهد و برخی جانبازان و 
نمایندگان بنیاد شهید چندین مسئله خاص خارج از برنامه های 

گذشته مورد تصویب قرار گرفته است.
وی افزود: برای اولین بار به رزمندگان دارای یازده ماه خدمت 
مزایایی قائل شدیم  و در رابطه با اجرایی کردن ماده 38 قانون 
خدماتی جانبازان سربازان ارتش و سپاه مواردی به تصویب 

ستاد مشترک رسید.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  ایثارگران  فراکسیون  رئیس 
مقرر شد کلیه فرزندان شاهد و جانبازان باالی 70 درصد، طی 
برنامه توسعه باید به صورت کلی برایشان ایجاد شغل شود و 

فرزند شهید و جانباز70 درصدی نباشد که بدون شغل باشد.
برای جانبازان،  ادامه تحصیل  بودن  رایگان  بر  تأکید  با  وی 
آزادگان و ایثارگران دانشجو و فرزندان شاهد افزود: مقرر شد 
افغانستان  از کشورهای دیگر مانند عراق،  اتباع دیگری که 
در دفاع مقدس به شهادت رسیدند، همسران و فرزندان آنها 
تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند و با آیین نامه ای خاص 
تابعیت ایرانی دریافت کنند که قابل ذکر است این مطلب برای 

مدافعان حرم نیز شامل می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: طی این نشست مقرر شد تا در امامزادگان و گلزار های 

شهدا، جایگاه مخصوصی برای خانواده های شهدا تهیه شود.
وی افزود: تأکید داریم فرزندان رزمندگان دارای 12 ماه خدمت 
به باال بتوانند از مزایای تحصیلی دانشگاه ها بهره مند شوند و 
در پایان مصوب شد برادر و خواهر شهید که معلول بودند اگر 
والدین خود را از دست دادند، تحت پوشش بنیاد شهید و امور 

ایثارگران قرار بگیرند.

38۰۰ میلیارد تومان 
معوقات جامعه ایثارگری 

پرداخت شد  

افتتاح  مراسم  در  شهیدی  محمدعلی  سید  حجت االسالم 
ایام پرافتخار دهه  ایثار استان بوشهر با گرامیداشت  مجتمع 
ایران  تاریخ  فجر اظهار داشت: بوشهر استان پرافتخاری در 
است، از سال های قبل این دیار دالورمردانی داشته که همواره 

نام این بزرگان در تاریخ ایران می درخشد.
شهیدی بیان کرد: مردم استان بوشهر در مقابل استعمار پیر 
انگلیس ایستادگی کرده و دشمن را از کارش پشیمان کردند، 

رئیسعلی دلواری همیشه زنده و افتخار استان و کشور است.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
اشاره به وقوع سیل در استان بوشهر گفت: شب گذشته در 
هیات دولت گزارش وقوع سیل در استان بوشهر که استاندار 
بوشهر تهیه کرده بود توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و مسائل 

اضطراری در این حادثه رفع شده است. 
وی بیان کرد: در بین استانداران کشور که در دولت حضور 
می یابند باید اعتراف کنم استاندار بوشهر فعال، روشن، خوب 
را مطرح  این مسئله  بارها  وزیر کشور هم  و  است  و موفق 

کرده است.
شهیدی ادامه داد: خوشحالم که استان بوشهر دارای امام جمعه 
ای فاضل و استاندار فعال دارند و این امر به روند توسعه استان 

کمک می کند.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 230 
هزار شهید تقدیم انقالب و نظام شده است، افزود: 560 هزار 
جانباز و 42 هزار و 200 آزاده در کشور داریم که افتخار کشور 

بوده و ما مدیون ایشان هستیم.
وی با اشاره به اینکه نتوانستیم دین خود را نسبت به جانبازان 
ادا کنیم، گفت: یکی از خدمات مهمی که برای جامعه ایثارگری 
برداشتیم پرداخت معوقات ایثارگران بود که از سال 76 تا 90 

پرداخت نشده بود.
شهیدی اضافه کرد: با تالش صورت گرفته 3 هزار و 850 
به  مربوط  جانبازان  و  شهدا  خانواده  معوقات  تومان  میلیارد 
سال های 76 تا 90 را پرداخت کردیم و تنها معوقات سالهای 
92 و 93 به مبلغ 600 میلیارد تومان مانده که در ماه های 

نخست سال آینده پرداخت خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اشتغال و درمان دغدغه مهم 
ما برای جانبازان و ایثارگران است، گفت: در 32 مرکز استان 
مجتمع های ایثار احداث خواهیم کرد که بخش توان بخشی 

آن در اولویت خواهد بود.
وی از برگزاری ویژه برنامه های هفته شهید در مشهد الرضا 
به  و  نامگذاری شده  روز شهید  اسفند  و گفت: 22  داد  خبر 
همین مناسبت ویژه برنامه هایی در دستور کار داریم که عمده 
آن در مشهد برگزار می شود. شهیدی با اشاره به تالش برای 
ساخت اردوگاه اثارگران در گناوه بیان داشت: در جنوب کشور 
اردوگاه ویژه ایثارگران نداریم و با ساخت این اردوگاه زمینه 
برای حضور جانبازان سراسر کشور در استان بوشهر و جنوب 

کشور فراهم خواهد شد.

ایثارگران

درشرایط کنونی تفکرانقالبی باید بیش ازهرچیز 
در مسئوالن تقویت شود

حسینعلی حاجی :

هم  بعد  و  چفیه ای  و  ریش  می کنی!  نگاه  را  خودت  عکس 
عکس حاج همت را نگاه می کنی عکس شهدا را نگاه می کنی 
ما هم  دیگر!  مثل همین شهدا هستیم  ما هم  می گویی خب 

میراث دار اینها هستیم، چرا؟ زیرا که ظاهرمان شبیه هم است.
انجام  هم  ما  را  می کردند  آنها  که  کارهایی  از  بعضی  چون 
یا  کاوه  یا  متوسلیان  یا  همت  حاج  که  صورتی  در  می دهیم، 
با  آرمانهایشان خیلی  نگاه می کنی می بینی که  دیگران وقتی 
آرمانهای ما فرق دارد. متوسلیان بلند می شود می رود لبنان که 
مثاًل می خواهد اسرائیل را نابود کند. اصاًل ما چنین دیدگاهی را 
نداریم! آنها وقتی می گفتند: »زدن پرچم ال اله اال اهلل در سراسر 

جهان« واقعاً معتقد بودند به آن.
اینها یک  از  و  کرده ایم  را خالصه  واقعیتها  مرتب  آمده ایم  ما 
هم  فکر  مدام  و  کرده ایم  تصور  خودمان  برای  کاریکاتوری 
می کنیم که چقدر شبیه به اینها هستیم ! و آنها هم منتسب به 
ما هستند. نه آقا! آنها هیچ نسبتی با ما ندارند ! اگر آن واقعیتی را 
که آنها به آن معتقد بودند ما به آن معتقد بودیم درست می شد. 
رابطه ای که اینها با امامشان داشتند، با رهبری خودشان داشتند 
رهبری  یا  امام  با  رابطه مان  ما  هست،  امروز  رابطه  آن  اصاًل 
آن طور است واقعاً؟ اینکه دغدغه داشته باشیم رهبری یک کلمه 

حرف زد حتماً محقق شود؟!
»آقا« مثاًل می آید می گوید سال امام علی»ع«، می گوید مبارزه 
با فقر و فساد و تبعیض، همین بچه هایی که در این  بی امان 
جمع نشسته اند هر کدام یک حرکت را بگویند که در این زمینه 
ادعا و  و  با حرف  ماه هم گذشته است.  داده اند؟ هشت  انجام 
ظاهرسازی که چیزی درست نمی شود. این شبهات باید زدوده 
شود. شبهه یعنی چیزی که شبیه حق است. این شبهات عملی 
باید از بین بچه حزب اللهیها زدوده شود. ما فقط شبیه شهداییم، 
فقط ادای شهدا را در آورده ایم، فقط ادای بسیجی بودن را خیلی 
از اوقات درمی آوریم، و ادا هیچ وقت جای حقیقت را نمی گیرد.

تأمل كنیم آن شهدایی كه الگوهای ما هستند و قرار است باشند 

ویژگیها یشان چه بود؟

با یکی از دوستان شهید آوینی می خواستیم مصاحبه بگیریم در 
مورد شهید آوینی، می گفت خب من چه بگویم، االن شش هفت 
سال گذشته است، گفتم همان چیزهایی که به فکرت می رسد 
بگو! گفت: »آخر وقتی آوینی شهید شد یک دفعه دیدم یک عده 
ع َلَمهایی بلند شد که بله! آوینی، آوینی شد چون نماز اول وقت 
می خواند و آوینی، آوینی شد چون همیشه با وضو بود . خیلیها 
وقت  اول  نماز  که  هستند  خیلیها  هستند،  وضو  با  که  هستند 
می خوانند، اما چرا آوینی نشدند؟« گفت: »آمدند برجسته ترین 
ویژگیهای این آدم را این قرار دادند و سریع مصادره کردند به 
مطلوب خودشان. ما دیدیم دیگر چه بگوییم، فضا این طور شکل 
گرفت، درحالی که هنر آوینی این بود که بین عدالت خواهی و 
کرد.  ناب شیعی جمع  معنویت  آن  بین  و  آرمان گرایی جهانی 
معنویت شیعی معنویت متصوفه نیست که صرفاً دلشان خوش 

ما  الگوهای  می کنند.«  غش  خدا  خوف  از  هرشب  که  باشد 
چگونه اند؟ بیائید تا خود امام . امام »ره«، عدالت و معنویتش 
دوش به دوش هم است. هم قله عدالت است هم قله معنویت.

ما هر چه در آن یکی کم می آوریم، حوصله نداریم عدالت خواه 
باشیم، می ترسیم از ورود در میدان مبارزه با ظلم، می ترسیم از 
ورود به میدان امر به معروف و نهی از منکر، مدام می خواهیم از 
این طرفی جبران کنیم، هی ریشت را بلندتر کن، هی مستحباتت 
را بیشتر کن، هی ادا و اطوارت را زیادتر کن، هی صدتا اردوی 

جبهه را برو ... که آن ب ُعد را بپوشاند!
اگر جبهه فرهنگی  نگاه کرد،  این قصه جبهه ای  به  باید  پس 
انقالب اسالمی گفتیم دیگر نمی شود که همه نیروها یک کار 
را انجام بدهند، آنجا دیگر باید به صورت حلقه های مکمل کار 
بین بچه حزب اللهیها کاماًل محو است و  کنند؛ چیزی که در 
اصاًل وجود ندارد. ما اصاًل نمی شناسیم اجزای دیگر را که حاال 
نیازی  اصاًل  چون  چرا؟!  نکنیم.  یا  کنیم  برقرار  ارتباط  آنها  با 
نداریم به ارتباط برقرار کردن. برای یک زیارت عاشورا خواندن 
در یک مسجد که الزم نیست با صد نفر ارتباط برقرار کنی، ما 
با بسیجیهای آن طرف کشور و آن طرف دنیا هم ارتباط برقرار 
کنیم؟! کار ما مشخص است، ما فقط بچه های خوبی باشیم، 
اهل معنویت باشیم و ... دنیا هم به هر سمت دلش می خواهد 
پیش برود. مثاًل جهانی شدن اتفاق بیفتد، نظام سلطه جدید در 
جهان شکل بگیرد و ما هم عشق خودمان را بکنیم، حاال سالی 
یکی دوبار هم توی خیابانها مرگ بر آمریکا بگوییم یا نگوییم! 

خدای فرهنگ، هامن خدای اقتصاد است

پس آرمان خواهی و عدالت خواهی دوباره باید در جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی احیاء شود؛ یعنی همان قدر که من و شما در 
این جبهه نگران این هستیم که فالنی در پایگاه ما مثاًل شراب 
می شود؟  وارد  ما  به  شوکی  چه  نمی خواند،  نماز  یا  می خورد، 
همان طور هم باید در واجبات اجتماعی باشد. یعنی وقتی گفتند 
فالنی اهل امر به معروف و نهی از منکر نیست، همان اتفاق 
ما  بگوییم  می توانیم  وقت  آن  افتاد  اتفاق  این  اگر  بیفتد.  باید 
مسلمانیم، انقالبی و حزب اللهی هستیم. باالخره اگر خدا هست، 
                                                                                                                                              ... گفته  خدا  همان  الصلوه«  »أقیموا  گفته:  که  خدایی  همان 
                                                            ادامه دارد ...

درآمدی بر آسیب شناسی نیروهای فرهنگی انقالب )6(:

الزامات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی



خودتان را معرفی کنید و خالصه ای از فعالیت های صنف را 
بیان کنید؟

حسین شاه رجبیان، متولد 1359 و مهندس تکنولوژی و نرم افزار 
هستم. حدود 20 سال است که در رشته تکنولوژی و خدمات رایانه 
مشغول خدمت رسانی به مردم شاهین شهر می باشم. در رسته 
کامپیوتر در سطح شهرستان در سال های 1387 الی 1392 اقدام 
به برگزاری نمایشگاه کامپیوتر نموده ام، که یک نمایشگاه در شهر 
گز، دو نمایشگاه در گرگاب، و سه نمایشگاه هم در شاهین شهر 
برگزار شد. این نمایشگاه ها برای ارائه محصوالت سخت افزاری 
آنها یک دوره در  برگزاری  بوده و محل  افزاری کامپیوتر  نرم  و 
سالن اندیشه، دو دوره در کتابخانه شهید دستغیب، دو نمایشگاه 
در کتابخانه مرحوم روح االمین شهر گرگاب، و یک نمایشگاه هم 
در فرهنگسرای ادیب شهر گز برگزار شد. بنده به عنوان ریاست 

اتحادیه صنف رایانه از سال 1391 در خدمت مردم 
عزیز شاهین شهر هستم. رسته هایی که زیر نظر 
این اتحادیه قرار دارند، شامل : چاپخانه ها، شرکت 
های خدماتی نظافتی، واحد های ارائه دهنده سخت 
افزار و نرم افزار و برنامه نویسی رایانه، کافی نت ها، 
ویدئو کلوپ ها، گیم نت ها، شرکت های خدمات 
اینترنتی، و واحدهای ارائه خدمات تایپ و تکثیر می 
باشد و اعضای اتحادیه ما از لحاظ جغرافیایی شامل 
شهرستان های شاهین شهر، گز، گرگاب، حاجی 

آباد، جهادآباد، مورچه خورت و میمه هستند
اعضای صنف رایانه را بیشتر معرفی کنید؟

چاپخانه های شاهین شهر دارای تجهیزات کاملی 
بوده، به شکلی که یک سری تجهیزاتی که در 
هم  اصفهان  در  شاید  دارد،  وجود  شهر  شاهین 
چاپی  کار  نوع  هر  که  داریم  را  افرادی  و  نباشد، 
اعم از بنر، پوستر، بروشور، جعبه های خوراکی اعم 

 از پیتزا و شیرینی با استاندارد کامل را در سطح شهرستان ارائه 
می نمایند، و خواهشم از مسئولین این است که به این واحدها 
به همین   را  چاپ  زمینه  در  نیازهایشان  و  داده  بیشتری  اهمیت 
با بهترین  اتحادیه  شهرستان سپرده و  واحدهای تحت پوشش 
کیفیت دریافت کنند. شرکت های خدمات نظافتی و تاسیسات و 
ساختمان در جهت خدمت رسانی به شهروندان محترم زحمات 
زیادی را متحمل شده  و بهترین نیروها را از لحاظ کارایی و اعتماد 
گزینش و به مردم معرفی می نمایند. ما نیز در جهت رفاه حال 
شهروندان و یکسان سازی نرخ خدمات این رسته، نرخ پیشنهادی 
را جهت مصوب شد به اتاق اصناف شهرستان ارائه نموده ایم. تنوع 
محصوالت سخت افزاری رایانه را در برندهای مختلف و با گارانتی 
های متفاوت می توانید از واحد های خدمات رایانه ما تهیه نمایید و 
به جرات می توانم بگویم تمام محصوالت آنها با قیمت و خدمات 
مناسب ارائه می گردد. از طرفی برخی از همشهریان محترم که 
خرید آنالین انجام می دهند، با توجه به اینکه این گونه خریدها 
خارج از سطح شهرستان و بدون نظارت اتحادیه ها می باشند، 

خواهشمندم در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشند.

کافی نت های تحت پوشش این اتحادیه نیز قبل از صدور پروانه 
دریافت  تاییدیه  فتا  پلیس  نیز  و  عمومی  اماکن  اداره  از   کسب 
می کنند. ثبت نام های اینترنتی را این واحدها انجام می دهند. در 
 خرداد و تیر ماه هر سال نیز واحد های متقاضی را جهت دریافت 
آی پی آدرس به اداره دارایی مرکز استان معرفی می کنیم که 
به صورت مجاز می توانند اظهارنامه کسبه محترم، کارخانه داران 
ارائه بدهند.  اداره دارایی  و شرکت ها را وارد سیستم کرده و به 
ویدئو کلوپ های شهرستان دارای مجوز ارشاد و نیز نظام صنفی 
هستند و محصوالت ارائه شده توسط ایشان دارای هولوگرام اداره 
ارشاد و تایید شده می باشند. اما متاسفانه برخی سوپرمارکت ها 
اقدام به فروش فیلم کرده و با واحدهای ویدئو کلوپ تداخل صنفی 
دارند که در حال پیگیری این موضوع می باشیم. واحدهای نرم 
افزاری آرشیو کاملی از بازی های رایانه ای و برنامه های کاربردی 

در نسخه های جدید و قدیمی را برای ارائه به شهروندان گرامی 
برای  بازی  خرید  زمان  در  عزیز  شهروندان  خواهشمندم  دارند. 
فرزندانشان دقت نمایند که آن بازی ضمن داشتن هولوگرام اداره 
ارشاد، بر اساس برچسب استفاده کنندگان مجاز، متناسب با سن 
فرزندشان باشد. شرکت های خدمات اینترنتی ما تمام شهرستان 
را از لحاظ ADSL و وایرلس پوشش می دهند، حتی شهرک 
پوشش  راحتی  به  را  آباد  محمود  و  مورچه خورت  های صنعتی 
داده و آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشند.  رسته 
برنامه نویسی و نرم افزار ما دارای پتانسیل خوبی است و قادر است 
برنامه نویسی هر گونه نرم افزار درخواستی ارگان ها، سازمان ها 
انجام   ... و  انیمیشن   ، اپلیکیشن  گرافیکی،  نظر  را  ها  و شرکت 
دهند. سطح توانمندی متخصصین این رشته در شهرستان بسیار 
استفاده  آنها  توانمندی  از  اینکه  دلیل  به  متاسفانه  ولی  بوده   باال 
داده  ارجاع  اصفهان  به  افزاری  نرم  کارهای  اکثر  و  شود،   نمی 
از  خارج  در  فعالیت  به  مجبور  عزیزان  این  از  تعدادی  شود،  می 
شهرستان و بعضاً در تهران هستند. باز هم خواهشی که دارم این 
است که در خصوص این موضوع، شرکت ها و ارگان ها عنایت 

کنند. به هر حال اینها جوانان همین شهرستان هستند و نیازمند 
ارائه فعالیتشان در خود شهرستان می باشند و ما آمادگی معرفی 
افراد مستعد به مراجعین دولتی و خصوصی در این بخش را داریم.

دفتر فنی یا همان دفاتر تایپ و تکثیر در شهرستان خدماتی از قبیل 
طراحی، تایپ و پرینت را به همشهریان محترم ارائه می نمایند و 

آماده خدمت رسانی در این زمینه هستند.
در مورد ایجاد فرصت های شغلی در صنف تان بگویید؟

اتحادیه حدود  این  رسته های  در حال حاضر،  اشتغال  بحث  در 
را به صورت مستقیم تحت پوشش قرار می دهند.  980 خانوار 
در خصوص ایجاد زمینه فعالیت و گسترش صنف، ما هر سال در 
مناسبت های مختلف به اقشار مختلف جامعه برای اخذ پروانه کسب 

تخفیف های مناسبی را ارائه می دهیم.
پیشنهادهایتان برای سرمایه گذاری:

یکی  گذاری  سرمایه  بحث  برای  ما  پیشنهاد 
گذاران  سرمایه  است.  اینترنت  خدمات  ارائه  در 
با شرکت ها و  محترم می توانند در این زمینه 
به  چون  نمایند.  مشارکت  صنفی  واحدهای 
اینترنت جزیی از نیاز روزانه  هر حال استفاده از 
مردم شده و تقریباً جزء ملزومات زندگی است. و 
 در زمینه نرم افزار، در زمینه طراحی اپلیکیشن و 
انیمیشن سازی ما پتانسیل خیلی خوبی در سطح 
شاهین شهر داریم که می توانند در این زمینه ها 

سرمایه گذاری کنند.
انتظارتان از مسئولین محترم شهر:

با توجه به این موضوع که واحد های صنفی در این 
 شهرستان عوارض و مالیات هایشان را پرداخت 
از مسئولین محترم  انتظار صنف ما  نمایند،  می 
این است که از اهالی بازار و کسبه محترم حمایت 
نموده و استعالم ها و خرید های خود را در خود 

شهرستان انجام دهند.
انتظارتان از شهروندان محترم:

از همشهریان عزیز خواهشمندم در زمان مراجعه به واحد های 
صنفی به پروانه کسب آن واحد که باید در معرض دید عموم باشد، 
دقت نمایند. و نیز نیازمندیهایشان را از همین شهرستان تهیه نمایند، 

تا گردش مالی در سطح شهر رونق گرفته و پایدار بماند. 
سخن پایانی:

با توجه به این نکته که در فضای مجازی تمامی اطالعاتی که شما 
رد و بدل می کنید، در آرشیو تولید کننده نرم افزار مورد استفاده شما 
بایگانی می گردد، از تبادل اطالعات حائز اهمیت خود بپرهیزید. 
ارائه  اتحادیه  این  که  خدماتی  خصوص  در  گرامی   شهروندان 
می نماید، می توانند با مراجعه در روزهای کاری اتحادیه، شکایات و 
موضوعات مربوط را ارائه داده و در صورت نیاز به مشاوره، خدمات 
مورد نظر به آنان ارائه گردد.  این اتحادیه آمادگی خود را جهت 
همکاری با ارگان ها و نیز آموزش همشهریان گرامی در زمینه 
خدمات مربوط به رسته های مختلف تحت پوشش اتحادیه رایانه، 

اعالم می دارد.

از سوی  اعالم شده  رقم  اینکه  بیان  با  حاجی  - حسینعلی 
دیوان محاسبات کشور در خصوص مجموع حقوقهای نجومی 
رقم  محاسبات مجموع  دیوان  رئیس  گفت:  نیست،  صحیح 
حقوقهای نجومی را 100 میلیارد تومان اعالم کرده است در 
حالی که این عدد درست نیست و باید رقم دقیق حقوقهای 

نجومی گرفته شده اعالم شود.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه طرح استیضاح 
رئیس دیوان محاسبات کشور در حال آماده سازی است و به 

زودی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.
 به گزارش تسنیم، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور 
از ارسال 87 پرونده مربوط به حقوقهای نجومی به تعزیرات 

حکومتی خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان از این 
بود،  بازنگشته  به خزانه  بگیران  از سوی  نجومی  دریافتیها 
واریز  به خزانه  ارقام  این  دولت  اعالم  آخرین  اساس  بر  که 

شده است.

- نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به قطع برق و آب تعدادی از شهرهای استان 
خوزستان به دلیل هجوم ریزگردها گفت: با توجه به سکونت 
در شهرستان شاهین شهر،  از شهروندان خوزستانی  تعدادی 
مردم  نماینده  شاهین شهر،  مردم  بر  عالوه  را  خود  بنده 
خوزستان و البته تمام ملت ایران در مجلس می دانم و از وزیر 
نیرو می خواهم تا تمام توان خود را برای حل مشکل آب و 

برق استان خوزستان به کار گیرد.
وی افزود: انتظار ما از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
زیست  برای حل مشکالت  را  بیشتری  وقت  که  است  این 

محیطی استان خوزستان صرف کند.
حسینعلی حاجی با اشاره به جلسه رئیس سازمان محیط زیست 
با مجمع نمایندگان استان اصفهان، اظهار داشت: با توجه به 
مشکالت مردم استان خوزستان، ما از رئیس سازمان محیط 
زیست می خواهیم جلسه خود با مجمع نمایندگان اصفهان را 
برای  راهکاری  استان خوزستان  با حضور در  و  تعطیل کند 

مشکل اساسی ریزگردها در خوزستان در نظر گیرد.
 

- حسینعلی حاجی با اشاره به قاچاق تلفن همراه و طال در 
کشور گفت: تا وقتی مشکل قاچاق در کشور وجودداشته باشد، 

نمی توانیم به رونق گرفتن تولید در کشور امیدوار باشیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی افزود: متأسفانه این تصور در میان برخی افراد جامعه 
بوجود آمده که دولت به دلیل در پیش بودن انتخابات بعضی 
از کارها  را روی زمین نگه داشته تا در فضای اجتماعی به 

مواردی همچون سخت گیری متهم نشود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، انسان مکلف به انجام 
وظیفه در هر شرایطی است، افزود: دولت در مواردی همچون 
مبارزه جدی با قاچاق کاال مالحظه کاری می کند که این به 

نفع کشور نیست.
حاجی با بیان اینکه در کشور قانون حرف اول و آخر را می زند 

تصریح کرد: مصلحت اندیشی کار دولت نیست.
این نماینده مجلس، قاچاق تلفن همراه را از مصادیق برجسته 
قاچاق در کشور عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد همه 
زمینه ها برای برخورد جدی با قاچاق کاال فراهم است اما 
مختلف  های  بهانه  به  اقدام  این  انداختن  تعویق  به  شاهد 

هستیم که پذیرفتنی نیست.
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای  عضو کمیسیون 
اسالمی با اشاره به اینکه قاچاق کاال موجب گسترش بیکاری 
و فقر در کشور می شود، تاکید کرد: بسیاری از مشکالت کشور 
از جمله حمایت از تولیدکنندگان داخلی در صورت مبارزه با 

قاچاق کاال حل خواهد شد.

- نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص احتمال انجام 
گفت وگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس، اظهار داشت: با هر گفت وگویی از جمله گفت وگو با 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موافق هستیم، 
اساسا کشور ما، جز با آمریکا و رژیم صهیونیستی که موارد 
با سایر کشورها بخصوص  از گفت وگودیگر  خاصی هستند 
جمهوری  مشی  همیشه  و  کند  می  استقبال  همسایگان 

اسالمی ایران همین بوده است.
حسینعلی حاجی با اشاره به تمایل کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس، بیان کرد: رویکرد این کشورها نشان 
می دهد که در صحنه عمل متوجه شده اند که آمریکا از این 
کشورها سوء استفاده هایی کرده، همین موضوع سبب شده تا 

آن ها دریابند که تاکنون اشتباه کرده اند.
با  ادامه داد: اگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس  وی 
این رویکرد وارد مذاکرات شوند و مشخص شود که از رفتار 
که  است  خوبی  رویکرد  این  هستند،  پشیمان  خود  گذشته 

می تواند در نتیجه بخش بودن مذاکرات مثمر ثمر باشد.
حاجی دلیگانی متذکر شد: اقتدار جمهوری اسالمی ایران و 
مقاومت در منطقه برای این کشورها پیام مشخص و روشن 
گرفتار  عربستان  دامن  در  زیادی  حد  تا  کشورها  این  دارد، 
شده اند تا علیه ملت یمن حرکت کنند ولی با لطف خدا ناکام 
مانده اند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی افزود: برخی از این کشورها به صورت مرتب 
بودند  توطئه  دنبال  به  اسالمی  ایران  ارضی  تمامیت  علیه 
ولی متوجه شدند که نمی توانند با این حرکات ناجوانمردانه 
به نتیجه ای برسند، ، از این جهت است که اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس به دنبال مذاکره با جمهوری اسالمی 
این  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  ویدر  هستند.  ایران 
گفت وگوها می توان موضوع حج را نیز پیگیری کرد، گفت: 
ممکن است که کویت پیام آور عربستان باشد، زیرا عربستان 
داشته  توجه  باید  ما  و  است  عدیده ای شده  دچار مشکالت 
باشیم که استیصالی که عربستان پیدا کرده، به این جهت که 
در یمن عربستان فرو رفته و به جز کمک ایران نمی تواند از 

این غرق شدگی نجات یابد.
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سیدحسن هاشمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین نارضایتی 
مردم در سال 92 دارو بود و برخی حتی با فروش همه زندگی خود 
نمی توانستند داروهای مورد نیاز خود را تامین کنند، اظهار داشت: 
این چالش جدی در عرض چند ماه پشت سر گذاشته شد و کمبود 

دارویی کشور از 300 قلم به 50 قلم کاهش یافت.
وزیر بهداشت گفت: در طول این مدت قیمت دارو به یک چهارم 
کاهش پیدا کرد و در عین حال به اقتصاد مقاومتی نیز توجه شد؛ 

صادرات تولیدات دارویی قوت گرفت و  واردات محدود شد.
هاشمی افزود: در این مدت تولید داخلی از 63 درصد به 70 درصد 
رسید و کمبود دارویی در کشور تا حد قابل قبولی کاهش یافت 

و این دستاوردها در حالی بود که ما با 
اجرای طرح تحول سالمت 11 میلیون 
توزیع  با  و  داشتیم  جدید  شده  بیمه 
کشور،  سطح  در  متخصص  10هزار 
دارو در کشور  به  نیاز  و  افزایش تجویز 

نیز اتفاق افتاد. 
وی در مورد حمایت از تولید داخلی در 
این  طول  در  کرد:  عنوان  دارو  موضوع 
وزارت  در  ما  همکاران  تالش  دوره 
این  بر  دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت 
بود که سقف واردات یک میلیارد دالری 
در این حوزه حفظ شود و تولیدکنندگان 
داخلی بتوانند در بستر مناسب به فعالیت 
خود ادامه دهند. وزیر بهداشت همچنین 
با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته  
در حوزه تجهیزات پزشکی، این حوزه را 
مظلوم تر از غذا و دارو دانست و گفت: در 
این دوره در مورد تجهیزات پزشکی در 
کاهش قیمت موفق تر بودیم و به رغم 

تحریم های سنگین اعمال شده توانستیم به موفقیت های زیادی 
برسیم و نزدیک به 35 درصد کاهش قیمت داشتیم. 

هاشمی در ادامه صحبت های خود با اشاره به تالش های دکتر 
روحانی و دکتر ظریف در حوزه سیاست های خارجی کشور عنوان 
کرد: این تالش ها و حاصل آن که رفع تحریم ها در برجام بود، 
کمک قابل مالحظه ای در این حوزه به ما کرد و برجام به ما 

کمک کرد. 
وزیر بهداشت ضمن اشاره به ضرورت گفتگو و رابطه صادقانه با 
مردم گفت: ما در طول این مدت با چندین چالش جدی مواجه 
بودیم که نمونه بارز آن بحث پالم بود اما سعی کردیم در این 
موضوعات با مردم صادق باشیم و فکر می کنم یکی از دالیل 

پشت سر گذاشتن این مشکالت همین صداقت بود؛ ما توانستیم  
واردات پالم را از 700 هزار تن به کمتر از 350 هزار تن برسانیم 
و اگرچه در این زمینه مخالفت هایی نیز وجود داشت ولی با تالش 

همکاران به این مهم دست یافتیم. 
هاشمی یکی از برنامه های بسیار مهم این دوره را نشان دار کردن 
مواد غذایی مضر دانست و افزود: ما توانستیم میزان شکر و نمک 
و اسیدهای چرب ترانس در صنایع غذایی را کنترل کنیم  اما باید 
تالش کنیم تا نظارت های ما بیش از گذشته باشد و در این راه 

نیاز به حمایت مردم و مجلس داریم. 
و  دولت  گفت:  غذایی  بر صنایع  موجود  قوانین  از  انتقاد  با  وی 

مجلس باید بر کاالهای آسیب رسان عوارض وضع کنند؛ حقیقت 
این است که ما سهم کوچکی در وضع قوانین در این مورد داریم 
و صاحبان صنایع در این حوزه تاثیر زیادی دارند اما در هر حال 
آنها که شعار پیشگیری مقدم بر درمان است را سر می دهند باید 

تالش در ظهور و عمل به این موارد را نیز داشته باشند.
دکتر هاشمی در ادامه یکی از آرزوهای خود در این دوره را به 
نتیجه رساندن موضوع پورتال دارویی و غذایی ذکر کرد و افزود: 
کارهای زیادی در این بخش انجام شده ولی مهم خروجی آن 

است که هنوز به ثمر ننشسته است. 
برخی  قیمت  از  مردم  مندی  به گالیه  بهداشت همچنین  وزیر 
تا  انجام دادیم  داروها اشاره کرد و گفت: ما تمام سعی خود را 

اما  باشد  بهتر  خدمات  ارائه  و  بیشتر  داروها  به  مردم  دسترسی 
کاهش پوشش بیمه در برخی موارد موجب شد تا این تالش ها 
دیده نشوند. هاشمی با اشاره به اینکه طبق قانون - بیمه ها حق 
نداشتد در هیچ یک از مواد خدمات خود را کاهش دهند، عنوان 
کرد: من انتظارم از بیمه ها بیشتر از این بود اما متاسفانه کاهش 
سطح پوشش، قیمت ها را برای مردم باال برد در حالیکه این کار 

تخلف محسوب می شود. 
وزیر بهداشت در همایش معاونت های غذا و داروی کشور اظهار 
داشت: اگر بیمه ها وظایف خود را انجام می دادند مطمئناً وضعیت 
مناسب تر از این بود. هاشمی در ادامه به فعالیت نه چندان مطلوب 
کشور در صنعت دارو اشاره کرد و گفت: 
تعداد فرمول های ما در این مدت بالغ بر 
صد قلم بوده که نسبت به گذشته خوب 
است اما کافی نیست؛ با توجه به حضور 
شرکت های دانش بنیان توانمندی ما در 

این حوزه بیشتر است. 
را  بر صادرات  تاکید خود  و  اصرار  وی 
به دلیل ارتقای تجهیزات و سود مردم  
این  در  هرچند  کرد:  عنوان  و  دانست 
ما  علیه  بسیاری  های  فضاسازی  دوره 
برابر  در  که  خوشحالم  ولی  شد  انجام 
سطح  در  را  صادرات  فضاسازی ها  این 
معقولی ارتقا دادیم اما در عین حال باید 

سقف واردات را نیز حفظ می کردیم. 
هاشمی گفت: اگر کاستی ای در کار ما 
بوده باید از مردم عذرخواهی کنیم ولی 
باید  که  کالم؛  در  فقط  نه  عذرخواهی 
وزیر  کنیم.  جبران  را  نواقص  عمل  در 
فعالیت های  اوج  را   93 سال  بهداشت 
وزارت بهداشت ذکر کرد و گفت: سال های 94 و 95 ما مشکالت 
زیادی را در حوزه های مختلف پشت سر گذاشته ایم و امیدوارم 
گشایشی در  این مسیر ایجاد شود. وی خطاب به معاونین غذا و 
داروی کشور گفت: در این ماه های مانده نگذارید دستاوردهای ما 
از بین برود و مردم از نظر دارو کمبود حس کنند؛ غوغاساالری ها 
را جدی نگیرید و با تمام توان به ارائه خدمت به مردم بپردازید و 
ما هم سعی می کنیم همین گونه در این مسیر همراه شما باشیم. 
مستمر  امر  یک  تکامل  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  هاشمی 
از  با عبرت گرفتن  ناگهانی حاصل نمی شود، می توانیم  است و 
گذشته مسیر آینده را هموار کنیم  و مطمئنا در دولت بعد شاهد 

پیشرفت های بیشتر خواهیم بود.

کاهش سطح پوشش بیمه ها، »سالمت« را برای مردم گران کرد

وزیر بهداشت :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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برگزیده اخبار نماینده

دادگستری  وکالی  کانون  استقالل  الیحه  هشت  ماده  در 
مصوب پنجم اسفند سال 1333 آمده است: به اشخاص زیر 
می شود؛  داده  وکال  کانون  از طرف  اول  درجه  وکالت  پروانه 
الف- به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب 
سابقه خدمات قضایی بوده و الاقل پنج سال ریاست یا عضویت 
دادگاه داشته باشند  و سلب صالحیت قضایی از آنها از طرف 
دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. ب - کسانی که دارای 
دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته 
باشند و سلب صالحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی 
از آنها نشده باشد. ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که عالوه 
از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده 
حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در  دوائر وزارت دادگستری 
باشند به شرط آن  اداری کرده  انجام وظیفه  یا ثبت اسناد  و 
که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست 
صدور  پروانه کنند. در تبصره این ماده آمده است: کسانی که 
دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی 
داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند. ولی در این  
مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت 

محسوب نمی شود. 
بر اساس این گزارش، کانون وکالی دادگستری مرکز، فهرست 
مختلف  بند های  اساس  بر  وکالت  پروانه  دریافت  متقاضیان 
ماده یاد شده را از »بیستم تا سی ام دی سال 95« را بر روی 
پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کرده که در این لیست 66 
نفره، نزدیک به نیمی از متقاضیان را )30 نفر( قضات تشکیل 
می دهند. جالب اینکه در بین قضاتی که متقاضی دریافت پروانه 
که  کشور  عالی  دیوان  قضات  از  نفر  هشت  شده اند،  وکالت 
مجرب ترین و باسابقه ترین قضات کشور را دارد، هستند. سه 
نفر از قضات متقاضی دریافت پروانه وکالت نیز از مستشاران 
دادگاه های تجدیدنظر و دو تن نیز از دادیاران دادسرای انتظامی 
قضات هستند.  در حالی خروج قضات باسابقه از دستگاه قضا و 
پیوستن آنها به جرگه وکال ادامه دارد که شاید دستگاه قضایی 
هم نتواند کاری انجام دهد زیرا بسیاری از این افراد، پس از 
بازنشستگی نسبت به دریافت پروانه وکالت اقدام می کنند اما 
به نظر می رسد قوه قضائیه برای حفظ این قضات که سال ها 
از  بیاندیشد.  چاره ای  باید  می کشند،  یدک  خود  با  را  تجربه 
تن  این فهرست، درخواست سه  در  توجه  نکات جالب  دیگر 
از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی برای دریافت پروانه 

وکالت است؛ 
شهریار قرمزی نماینده مردم شهرستان سمیرم در دوره پنجم، 
خلیل حیات مقدم نماینده مردم بندر ماهشهر در دوره هشتم 
مجلس شورای اسالمی و عبداهلل تمیمی نماینده مردم شادگان 
پیشین  نماینده   سه  اسالمی،  شورای  مجلس  نهم  دوره  در 
مجلس هستند که درخواست دریافت پروانه وکالت داده اند تا 
به جرگه وکال بپوندند. یکی از ایرادات و انتقادات وکال که با 
پشت سر گذاشتن آزمون وکالت، مصاحبه های علمی و دو سال 
توسط  وکالت  پروانه  اخذ  وکالت می گیرند،  پروانه  کارآموزی، 
قضات است؛ قضاتی که اغلب پس از بازنشسته شدن، پروانه 
وکالت می گیرند.  رئیس قوه  قضائیه همواره در سخنان خود، 
یکی از چالش ها و مشکالت قوه قضائیه را کمبود نیروی انسانی 
به ویژه قضات ذکر کرده است و در همین راستا دستگاه قضا 
برای برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم، جذب ساالنه یک 
هزار قاضی را پیشنهاد کرد که دولت آن را به جذب ساالنه 500 
قاضی تقلیل داد اما در نهایت این رقم با رایزنی های مسئوالن 
دستگاه  قضا به جذب ساالنه 800 افزایش یافت.در الیحه جامع 
وکالت که پس از سال ها کشمکش و فراز و نشیب و حتی ایجاد 
اختالف بین روسای قوای قضائیه و مجریه )رئیس دولت نهم( 
به مجلس رفت و کلیات آن در کمیسیون قضایی رد شد، ورود 

قضات و نمایندگان مجلس به حرفه وکالت منع شده بود.

درخواست ۳۰ قاضی برای 
اخذ پروانه وکالت

در ادامه خروج قضات از دستگاه قضا:

انتظار ما از مسئولین حمایت از اصناف است

رئیس اتحادیه صنف رایانه، چاپ، تایپ و تکثیر، کافی نت، گیم نت، ویدئو کلوپ، دفرت خدمات نظافتی شهرستان شاهین شهر و میمه:


