
مالقات مردمی شنبه ها )درصورتیکه روز شنبه جلسه در مجلس شورای اسالمی نباشد(
1-دفتر شاهین شهر شنبه هر هفته از ساعت 7:30 صبح الی 9:30 

    )جهت گرفتن نوبت 7 صبح حضوری مراجعه گردد(
    آدرس: شاهین شهر، بلوار امام)ره(، جنب بانک ملی مرکزی، تلفن 031-45244484

    روزهای پاسخگویی: همه روزه بجز روز های تعطیل از ساعت 8 الی 12
    )پاسخگویی به کلیه شهروندان محترم شهرستان شاهین شهر و میمه(

2-دفتر شهر گز: شنبه هر هفته از ساعت 11 الی 11:45
    )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 10:30 به این دفتر مراجعه شود(

    آدرس: شهر گز طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه حضرت بقیه اهلل )عج(
3- دفتر شهر خورزوق شنبه هر هفته از ساعت 12:30 الی 13:30 

     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 12 به این دفتر مراجعه شود(
     آدرس: شهر خورزوق، خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید هرمزی، بعد از مسجد همت

4- دفتر شهر دستگرد: شنبه هر هفته از ساعت 14 الی 15 
    )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 13:30 به این دفتر مراجعه شود(    

    آدرس: شهر دستگرد، میدان شهرداری، جنب سیالب، تلفن تماس: 031-45400100
    روزهای پاسخگویی دفتر: دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 12، بجز روزهای تعطیل 

    )پاسخگویی به شهروندان محترم خورزوق، دستگرد، سین(
5- دفتر بخش حبیب آباد: شنبه هر هفته، از ساعت 16 الی 16:45

     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 15:30 به این دفتر مراجعه شود(
     آدرس: شهر حبیب آباد، شهرک آیت اهلل ادیب، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 

6- دفتر دولت آباد: شنبه هر هفته، از ساعت 17 الی 18:30 
     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 16:30 به این دفتر مراجعه شود(

     آدرس : دولت آباد، میدان امام خمینی )ره(، طبقه فوقانی قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س( 
     تلفن : 031-54825277

     روزهای پاسخگویی دفتر یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 12)بجز روزهای تعطیل(  
     )پاسخگویی به شهروندان محترم بخش حبیب آباد، شهر دولت آباد و روستای محسن آباد(

7- دفتر بخش میمه: هر دوهفته یکبار جمعه ها، از ساعت 8 الی 9 صبح، 
     آدرس: روبروی مسجد جامع شهر میمه

آدرس سایت:   www.hamasesazan.ir   )حماسه سازان(                                                        آدرس کانال تلگرام:   HamaaseDovvom@    )حماسه دوم(

دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی

 کشوری مانند عربستان 
که هیچ رکورد حقوق 
بشری ندارد، عضو 

سازمان حقوق بشر است

تبعیض یعنی برای 
وام 5 میلیونی 8 مدرک و
 2 ضامن الزم است ولی 
برای وام هزار میلیاردی

 یک تلفن! 

    سال سوم         اسفند ماه 1395         مارس  2017         جامدی الثانی 1438         شامره  29        قیمت 1000 تومان

مردم باید اثر اقتصادمقاومتی را در زندگی خود ببینند؛ اکنون اینگونه نیست
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )پنج شنبه( در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، این مجلس را استثنایی، بسیار مهم و تأثیرگذار 
در حال و آینده کشور خواندند و با تأکید بر ضرورت احساس مسئولیت مسئوالن در قبال مردم بویژه در مسائل معیشتی افزودند: باید با تالش بی وقفه و عینی کردن 

آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم، حرکت پرافتخار 4 دهه اخیر را شتاب و رونق بیشتری بخشیم.  ... 

پس از پیگیریهای مکرر آقای حاجی صورت پذیرفت :

عیدی 
 29000000000

تومانی جهت اجرا 
و تکمیل پروژه های 

فاضالب منطقه
سند 2030 

صریحاً می گوید هر نوع 
تربیت دینی خالف حقوق 

بشر است

دشمن از تفکر و نظام محاسباتی انقالبی نگران است
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سی

سیا

دی
صا

اقت

حامسه سازان، پیشگام در حامسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

7 6

8
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رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خربگان:

اطالعیه دفرت مناینده مردم رشیف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی درخصوص برنامه های این دفرت در راستای تحقق شعار سال

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم و صلوات بر رسول خاتم صلوات اهلل علیه و آله و درود به پیشگاه با عظمت حضرت بقیه اهلل االعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه 

با عرض تبریک سال نو و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا وامام شهیدان )رحمه اهلل علیه(و آرزوی صحت و سالمتی برای مقام معظم رهبری مدظله العالی باستحضار می رساند:
در راستای اجرای منویات ولی امر مسلمین و لزوم توجه به مقوله تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار، دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد رسالت خود را در جهت تحقق شعار امسال و نیز رفع  موانع  

تولید از واحدهای تولیدی و صنعتی و برطرف ساختن نگرانی کارگران و جوانان جویای کار در حد مقدورات و در چارچوب قانون به انجام برساند.
هر چند وظیفه ذاتی و قانونی نماینده مردم در مجلس، قانونگذاری و نظارت است اما بی تفاوت بودن نسبت به آنچه در جامعه تبدیل به دغدغه شده است، دأب جناب آقای حاجی نیست فلذا همچنانکه در سنوات گذشته تسهیل امور و رفع  موانع تولید از صدها  واحد صنعتی و 
تولیدی در سطوح مختلف به سرانجام رسید این امکان همچنان برای تولید کنندگان و صنعتگران محترم برای پیگیری مشکالتشان در سطح ملی، استانی و شهرستانی وجود دارد تا انشااهلل در جهت حمایت  از تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار قدمی برداشته شود.

حضور در بین مردم، شنیدن مسائل، مشکالت و نگرانی ها و تالش درجهت رفع آنها فرمایش گهر بار دیگری از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی است.در همین راستا و طبق سنوات گذشته عالوه بر حضور متوالی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در همه نقاط حوزه انتخابیه در قالب  طرح های : سفیران خدمت ، همنشینی بامردم ، مراسمات مذهبی و ملی، دیدارها، بازدیدها ، جلسات اقشاری و صنفی، بالغ بر 25000 نفر از موکلین  از نزدیک و در قالب مالقات مردمی با جناب آقای 

حاجی دیدار و گفتگو کردند و درسال 1396 نیز این رویه حسنه ادامه خواهد داشت و تالش حداکثری بر آن است تا آنچه برای حل مشکل یک ارباب رجوع در توان است به کار گرفته شده و از همه ابزار های قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مردم استفاده شود.
 بر همین اساس راههای ارتباط با نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اعالم می گردد:



   ... حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ضرورت عمق و کیفیت 
بیشتر فعالیتهای مجلس خبرگان  با قرائت بخشی از فرمان معروف 
حضرت علی علیه السالم به مالک اشتر، افزودند: امیرمؤمنان در 
این بخش از فرمان خود تأکید دارند که مسئولین باید برای هر 
اقدام و سخن و حتی سکوت خود در برابر خداوند و مردم حجت 
داشته باشند و بتوانند پاسخگوی آن باشند. ایشان گفتند: در کالم 
حضرت امیرالمومنین علیه السالم، عالوه بر لزوم داشتن حجت 
روشن مسئوالن در برابر خداوند و مردم، تصریح شده است نحوه 
عملکرد مسئوالن باید زمینه ساز اعتماد و عالقه مردم به آنان شود 
و آثار اقدامات آنان برروی زمین قابل مشاهده و ملموس باشد. 
روشنفکرنمایان  برخی  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
به گونه ای صحبت می کنند که گویا آموزه های غرب منشأ و 
مروج احساس مسئولیت در قبال مردم است  در حالیکه مسئولیت 
از مبانی  اجتماعی و احساس مسئولیت در قبال خداوند و مردم 
اسالمی حکومت و معارف و مفاهیم قرآنی است. ایشان، »احساس 

»فوری،  موضوعی  را  مسئوالن«  مسئولیِت 
قبال  در  گفتند:  و  خواندند  واجب«  و  ضروری 
مسائل فرهنگی و معیشت مردم، به شدت مسئول 
هستیم و اگر حتی یک جوان مؤمن در اثر عملکرد 
ما خدای ناکرده از راه منحرف شود، ما مسئولیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به اختالف 
نظر و سالیق متفاوت در موضوعات اصلی کشور 
برای  گوناگون  های  استدالل  وجود  امکان  و 
صاحبان هریک از دیدگاهها اشاره و خاطرنشان 
کردند: در چنین مواردی، راه حل، رجوع به مبانی 
و اصول و محکمات نظام اسالمی است و اگر 
استدالل مطرح شده با اصول همخوانی داشت، 
صحیح است و در غیر این صورت، مردود خواهد 
بود. ایشان با تأکید  بر اینکه محکمات و اصول 
امام  بیانات  در  مکرر  به صورت  اسالمی  نظام 

راحل آمده است، گفتند: تأکید همیشگی و فراوان من برای رجوع 
مسئوالن، مردم و به ویژه جوانان به بیانات و وصیتنامه امام بزرگوار 

)ره( به همین علت است. 
به صورت  ولو  اسالمی  احکام  »تحقق  اسالمی،  انقالب  رهبر 
تدریجی«، »عقب نشینی نکردن از روند اجرای احکام اسالمی«، 
»مبارزه با استکبار و اعتماد نداشتن به آن« را از محکمات نظام 
اسالمی برشمردند و گفتند: »مبارزه با استکبار و مقابله با استبداد 
بین المللی و برتری جویی اهل کفر بر اهل ایمان«، از لوازم حتمی و 
بی چون و چرای نظام اسالمی است. رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
مبارزه فقط به معنای رویارویی نظامی نیست بلکه ابعاد و شیوه های 
گوناگون فرهنگی، فکری، سیاسی و امنیتی دارد. »مردم گرایی و 
اعتماد به مردم«، »عدالت طلبی«، »ایستادگی در برابر ظلم و فساد« 
و »اعتماد به نفس ملی و عزت ملی« از دیگر مبانی و اصولی بودند 
که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آنها اشاره کردند و گفتند: »احساس 
سیادت فرهنگی« و »ذلیل نبودن در مقابل فرهنگ بیگانه« از دیگر 
مبانی و محکمات نظام است و ما نباید در فرهنگ، احساس ضعف 
و فرودستی کنیم بلکه باید همواره احساس برتری فرهنگی داشته 
باشیم. حضرت آیت اهلل خامنه ای حرکت جهادی در همه زمینه 
ها از جمله در عرصه علم و دانش را از دیگر مبانی نظام اسالمی 
دانستند و گفتند: »خودداری از گرایش به اشرافی گری« از دیگر 
محکمات نظام اسالمی است اما متأسفانه یکی از مشکالت امروز 
جامعه، گرایش به نمایش اشرافی گری حتی در طبقات متوسط و 

پایین در اثر عملکرد برخی مسئوالن است.
ایشان، »دلسوزی بسیار برای طبقات ضعیف« را از دیگر اصول 
نظام اسالمی برشمردند و تأکید کردند: مهمترین وظیفه مجلس 

خبرگان، در درجه اول بررسی وجود صفات برشمرده شده در رهبری 
و همچنین استمرار آنهاست. حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان، تکرار تعبیر »اقتصاد مقاومتی« را در بیان 
مسئوالن، کارشناسان و صاحبنظران، نشانه پذیرش این چارچوب 
فکری برشمردند و افزودند: مهم این است که این چارچوب در عمل 
تحقق یابد. ایشان با یادآوری اینکه در سال 94 نیز مسئله اقتصاد 
مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته بود، افزودند: چون آن سال، حرکت 
مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال 95 را »اقتصاد مقاومتی، اقدام 

و عمل« نامگذاری کردیم. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته مسئوالن دولتی کارهای قابل 
توجهی در این زمینه انجام داده اند اما این، فقط بخشی از کارهای 
الزم است. ایشان خاطرنشان کردند: اگر همه کارهای ضروری در 
موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را 
در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای افزودند: به رئیس جمهور محترم هم گفته ام که بیان 

شاخص های کالن خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، 
اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و 
میان مدت اثر نمی گذارد. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
راههایی برای اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد، افزودند: 
شکایات مردم و دیدگاههای صاحبنظران به دست ما می رسد و باید 
در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی 
کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به گونه ای عمل کرد که مردم تأثیر 
آن را در زندگی خود، کاماًل احساس کنند اما اکنون، اینگونه نیست. 
ایشان، »جذب سرمایه گذاری خارجی« را اقدامی مثبت برشمردند 
اما افزودند: تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی محقق شده است، 
بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایه گذاری آنها نشست بلکه باید 
آن کاری را که خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم. ایشان در 
جمع بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی با 
مبانی محکم فکری و نظری، تنها راه عالج مشکالت کشور است 
و باید اجرا شود. بخش سوم سخنان رهبر انقالب اسالمی در جمع 
خبرگان منتخب ملت به تبیین چرایی و ابعاد مختلف دشمنی سلطه 

گران جهانی با نظام اسالمی اختصاص داشت.
ایشان، »تالش نظام اسالمی برای تحقق اسالم ناب محمدی« 
و »حرکت عظیم و جهادی ملت به سمت آرمانها« را علت اصلی 
اسالمی  جمهوری  با  مستکبران  جانبه  همه  و  عمیق  خصومت 
اجرای  با حکومت روحانیان و  آنها  خواندند و خاطرنشان کردند: 
ظواهر احکام اسالم مادام که با منافعشان تضادی نداشته باشد، 
مخالف نیستند و به همین علت با برخی کشورهای دارای این 
خصوصیات روابط حسنه ای دارند. رهبر انقالب اسالمی، »نجات 
کشور از وابستگی به قدرتها« و »بسته شدن راه سوءاستفاده آنها« 

را از نتایج روند تدریجی تحقق اسالم ناب در ایران برشمردند و 
افزودند: همین االن نیز اگر اجازه دهیم امریکایی ها مثل دوران 
طاغوت، همه کاره ی ایران باشند و به آنها اعتماد کنیم، هیچ مشکلی 
با نام »جمهوری اسالمی« نخواهند داشت. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با اشاره به مراتب مختلف خصومت جبهه زورگویان جهانی با 
ایران افزودند: دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی، »نقد و تند و 
عملیاتی« است اما برخی دیگر، به علت منافعشان، این دشمنی را در 

زبان و عمل چندان نشان نمی دهند. 
رهبر انقالب اسالمی، استناد به اطالعات موثق، مسائل امنیتی و 
سیاسی، فشار شدید اقتصادی و هجوم وسیع اما بی سر و صدا 
در عرصه فرهنگ را از محورهای اصلی طراحی و عملیات جبهه 
دشمن دانستند و افزودند: هدف اصلی آنها ناامید کردن مردم از نظام 
اسالمی و گرفتن این پشتوانه اساسی از مسئوالن در ایستادگی 
قوی،  »مقابله  ای،  خامنه  اهلل  آیت  است. حضرت  مقابل دشمن 
تهاجمی و متکی بر منطق« را راه اساسی خنثی کردن طرحها 
و  خواندند  مستکبران  جبهه  های  توطئه  و 
افزودند: باید در همه زمینه ها از جمله حقوق 
بشر، تروریسم و جنایات جنگی در مقابل غرب 
انتقادات  ایشان  باشیم.  حالت هجومی داشته 
شدید اخیر امریکا از انتخابات در ایران را به 
با  که  امریکایی ها  افزودند:  و  گرفتند  سخره 
پلیدترین و ضدبشری ترین رژیم های منطقه 
همکاری دوستانه دارند و این افتضاح بزرگ را 
در انتخابات اخیرشان به راه انداختند، انتخابات 
می  قرار  انتقاد  و  هجوم  مورد  را  ایران  ملت 
دهند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
و  ابرقدرتها  همه  وقفه  بی  هجوم  وجود  با 
امپراطوری رسانه ای صهیونیستها، ملت ایران 
پس از انقالب در همه زمینه ها به پیش رفته 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: حتی 
در زمینه فرهنگ که با حساسیت و نگرانی و دغدغه بنده همراه 
است، به پیش رفته ایم و جوانان امروز با عمق بسیار بیشتر از جوانان 
اوایل انقالب، آماده دفاع و جانفشانی در عرصه های مختلف هستند.

راهبردِی عمیق و وسیع جمهوری  انقالب اسالمی، عمق  رهبر 
مهمترین  از  را  آسیا  غرب  در  به خصوص  و  دنیا  در  اسالمی 
پیشرفتهای 4 دهه اخیر دانستند و خاطرنشان کردند: نفوذ روز افزون 
ایران و طرفداری ملتها از نظام اسالمی، عقبه مستحکم ماست و 
این واقعیت امریکایی ها را عصبانی کرده و تحلیلگران آنها را به فکر 

چاره ای برای مقابله با نفوذ روزافزون ایران انداخته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان، پیشرفتها و موفقیتها 
را نشانه الطاف الهی خواندند و مسئوالن را به قدرشناسی این نعمات 
فراخواندند و تأکید کردند: عمل مسئوالن به وظایف سنگین خود 

یعنی شکر واقعی این نعمات.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در ابتدای سخنانشان با تبریک ایام 
والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، یاد و خاطره مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی را گرامی داشتند و با اشاره به حضور فعال و 
اثرگذار ایشان در مجلس خبرگان از ابتدای تشکیل این مجلس 
گفتند: مرحوم آقای هاشمی شخصیتی با ارزش و از عناصر مؤثر 
از ذهن ما  برادر عزیز  این  یاد  در نظام جمهوری اسالمی بود و 

فراموش نمی شود.
ایشان به جانفشانی آتش نشانان فداکار هم اشاره کردند و افزودند: 
این انسانهای فداکار و عمدتاً جوان برای حفظ جان و مال مردم از 
جان خود گذشتند و وجود این روحیه نشان می دهد در شرایطی که 
چنین انسانها و روحیه هایی کمیاب است، روحیه فداکاری در کشور 

و در میان جوانان آن همچنان زنده است.

محمد جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با حضور در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تبیین مواضع دوگانه 

مجامع بین المللی در قبال موضوع حقوق بشر پرداخت.
وی در ابتدای این بحث در پاسخ به این سوال که شورای حقوق 
بشر سازمان ملل باید چه می کرد تا شرایط حقوق بشر از وضعیت 
بهتری برخوردار می شد، گفت: یکی از نهاد های مهم در داخل 

ساختار سازمان ملل شورای حقوق بشر است که 
اهمیت آن به مثابه شورای امنیت سازمان ملل 

است.
افزود: شورای حقوق بشر سازمان ملل در  وی 
مهمترین  از  که  اش  ساالنه  جلسات  از  یکی 
شمسی  سال  آخر  ایام  در  و  است  آن  جلسات 
برگزار می  شود ، طی 4 هفته به بررسی مسائل 
مختلف در این حوزه می پردازند و قرار است تا در 
این جلسات از لحاظ تئوریک، کشورها از مسائل 
کنند  بحث  تعرضات  و  بشری  حقوق  مختلف 
آینده مباحث  و جهت تعمیق قضیه، مفاهیم و 
ای  برادرانه  و  دوستانه  مباحثه  بشری،  حقوق 

داشته باشند.
سازمان ملل یک تئاتر سیاسی و گاهی کمیک 

است
بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 

اینکه واقعیت سازمان ملل با مباحث تئوریکی  که نسبت به آن 
در  ملل  سازمان  داشت:  اظهار  است،  متفاوت  خیلی  دارد  وجود 
واقعیت، عمال یک تئاتر سیاسی و گاهی کمیک است که آمریکا 
و برخی متحدان اروپایی او تعزیه گردان این تئاتر سیاسی هستند. 
سازمان  سیاسی  تئاتر  این  از  نمونه  یک  به  ادامه  در  الریجانی 

ملل اشاره کرد و گفت: در بحث کودک کشی که یکی از جرایم 
بزرگ جنگی و جنایت علیه بشریت است در سازمان ملل انواع 
کنوانسیون ها را برای دفاع از حقوق کودک داریم اما زمانی که 
به پدیده کودک کشی در دنیا نگاه می کنیم وسیع ترین اتهامات 
کودک کشی مربوط به ما است و یا زمانی که در یمن هزاران 
پاره  و  تکه  دیگران  و  سعودی  ای  های خوشه  بمب  با   کودک 

می شوند و در اثر نبود غذا از بین می روند در گزارش یونیسف 
علت کودک کشی در یمن را جنگ ها داخلی عنوان می کنند، آیا 

بمب های خوشه ای نشاندهنده جنگ داخلی است؟
وی افزود: مثاًل در مورد سازمان ملل در زمان بانکی مون، نام 
لیست کشورهای کودک کش خارج می کند و  از  را  عربستان 

 دبیرکل آن در مقابل تلویزیون چکی را نشان می دهد و عنوان 
می کند به این دلیل این اقدام صورت گرفته است.

در  دیگر  از سوی  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
گزارش دبیر کل و شورای حقوق بشر موضع گیری های مختلفی 
در مورد کشور ما صورت می گیرد و ما را متهم به کودک کشی 
تجمع،  این  اهداف  از  یکی  کرد:  تاکید  الریجانی  کنند.   می 
آینده نگری و تعمق بخشی به مسائل حقوق بشری 
است تا ببینیم بشر چه مسائلی مواجه است که اگر 
این مهم صورت گیرد اتفاقات خوبی رقم خواهد 
خورد.  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به حقوق 
همجنسگرایان به عنوان مهمترین موضوع در آینده 
نگری مفهومی حقوق بشر اشاره کرد و با طرح این 
سوال که آیا واقعا تئاتر از این کمیک تر وجود دارد، 
اظهار داشت: البته سازمان ملل نجات پیدا می کند 
و این استراتژی ما و خیلی دیگر از کشورها است 
که از این حالت خارج شود ضمن آن که اگر شورای 
حقوق بشر به تجمعی تبدیل شود که کشورها دور 
هم بنشینند و تجربه و میراث فرهنگی و مدنی خود 

را بیان کنند اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
گفتنی است هر ساله گزارشگر به اصطالح حقوق 
بشر سازمان ملل با استناد به گزارشات و مجعوالت 
ناقضان  بزرگترین  از  خود  که  منافقین  سازمان 
حقوق بشر و یکی از گروهکهای تروریستی هستند، اقدام به انتشار 
گزارش علیه جمهوری اسالمی نموده و خوراک الزم جهت هجمه 
تبلیغاتی غرب و معاندان علیه ایران را فراهم نموده و در مقابل در 
مقابل جنایات کشورهای غربی و حاکمان دست نشانده آنان در 

منطقه سکوت اختیار می نماید.

سیاسی
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دبیر ستاد حقوق برش قوه قضاییه :

»نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در سازمان ملل، ضمن حمایت از 
مذاکرات سازمان ملل درباره سوریه، مدعی شد: »سوریه دیگر 
نمی تواند محل امنی برای تروریست ها باشد.« وی همچنین در 
ادامه مواضع خصمانه خود علیه ایران گفت: »مهم است که ما 
برای اصالح اوضاع سوریه، ایران و گروه های نیابتی وابسته به 
آن را از این کشور بیرون کنیم.« سخنان »هیلی« در نیویورک 
پس از آن گفته شد که »استفان دی میستورا«، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور سوریه گزارشی از آخرین دور مذاکرات 
صلح ژنو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. دی میستورا 
در این گزارش تاکید کرده بود مذاکرات ژنو در فضایی مثبت 
برگزار شد و امید زیادی درباره موفقیت آن وجود دارد. وی 
همچنین تاکید کرد هیچکدام از طرفین درگیر در بحران سوریه 
مذاکرات را ترک نکردند و همه برای رسیدن به یک هدف 
مشترک در محل مذاکرات باقی ماندند. شرکت کنندگان در 
مذاکرات ژنو بر روی یک هدف مشترک متمرکز بودند، یک 
آن محدودیت  به  رسیدن  برای  و  تدوین کردند  کلی  برنامه 
زمانی قائل شدند. نیکی هیلی در بخش دیگری از سخنانش 
مدعی شد: »در شرایط کنونی موضوع حل بحران سوریه فراتر 
از یک راه حل سیاسی است و تمامی تالش ها باید در جهتی 
باشد که سوریه دیگر نتواند مامنی برای تروریست ها باشد. ما 
باید اطمینان یابیم که ایران و دیگر متحدانش در سوریه حضور 
ندارند. ما این کار را انجام می دهیم و به جلو پیش خواهیم 
رفت. ما امنیت مرزهای متحدانمان را نیز تامین خواهیم کرد.« 
است  معتقد  آمریکا  آیا  شد  پرسیده  هیلی  نیکلی  از  زمانیکه 
»بشار اسد«، رئیس جمهور سوریه، باید از سمتش کناره گیری 
کند، وی حاضر به ارائه پاسخ نشد. با توجه به اینکه »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، مایل به برقراری همکاری های 
بیشتر با روسیه و در عین حال، مجازات ایران به دلیل توسعه 
تسلیحات موشکی است، هنوز مشخص نیست واشنگتن قصد 

دارد چگونه به شش سال جنگ داخلی سوریه پایان دهد.

آیت اهلل احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم 
خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  اجالسیه  دومین  اختتامیه 
رهبری، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این اجالس، با اشاره 
به موضوعاتی که در اجالس دوروزه مطرح شد، اظهار داشت: 
مجازی  فضای  درباره  خبرگان  جلسه  در  تقی پور  آقای  امروز 
گزارش هایی را ارائه کردند. وی افزود: ما روی معیشت مردم 
حساسیت داشته و داریم؛ دولت تالش کند که مردم به معیشت 
حداقلی برسند، این گونه نباشد که برخی گرسنه بخوابند و برخی 
ثروت های میلیونی داشته باشند؛ باید از ثروت اندوزی میلیونی 
جلوگیری شود. آیت اهلل جنتی ادامه داد: از دولت خواستیم تا 
فعالیت های خود در زمینه اقتصاد مقاومتی را ارائه دهد که آقای 
جهانگیری گزارشی در این باره برای ما ارسال کردند و این جای 
تقدیر دارد. رئیس مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: انتظار ما 
این است که مردم عزیز ایران که همیشه در صحنه بودند از 
جمله 22 بهمن امسال، در انتخابات هم به طور حداکثری شرکت 

کنند که شرکت در انتخابات از جمله وظایف اسالمی است.
آیت اهلل جنتی همچنین با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری 
عنوان کرد: هفته احسان و نیکوکاری را در پیش داریم؛ مردم تا 

می توانند به نیازمندان کمک کنند.
انقالب  به موضع گیری رهبر  امور  تمام  در  ابراز »باید  با  وی 
از  یکی  کرد:  تصریح  کنیم«،  دقت  مختلف  فصل های  در 
موضع گیری های ایشان بحث آشتی ملی بود که می خواستند 
مردم 8 ماه فتنه را فراموش کنند، اما رهبری به خوبی در این باره 
موضع گیری کردند و با یک تذکر توانستند مسئله را خاتمه دهند.

آیت اهلل جنتی در پایان تأکید کرد: امید است از دوقطبی شدن 
فضای انتخاباتی جلوگیری شود. امید است خداوند عمر مقام 

معظم رهبری را تا زمان ظهور امام زمان مستدام دارد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به تبرئه حسنی مبارک از جنایات سال 
2011 و کشتار مردم عادی و بی گناه مصر، گفت: دیکتاتور 
نمی تواند دیکتاتور را محاکمه کند چنانچه چاقو دسته خود 

را نمی برد.
که  زمانی  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  حاجی  حسینعلی 
رژیمی به صورت کودتایی سر کار می آید، نمی تواند افراد 
دیگری را نیز که روحیه دیکتاتوری داشته و دیکتاتورمآبانه در 

کشوری حکومت کردند، محاکمه کند.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که السیسی با کودتا به 
انتظار نمی رود حسنی  رو  این  از  قدرت رسید، عنوان کرد: 

مبارکی که با دیکتاتوری آن حجم از جنایات را انجام داده و 
ملت عرب را به رژیم اشغالگر قدس فروخته، محاکمه عادالنه 
این  به  ای که  پرونده  و  رژیم  این  است که  و طبیعی  شود 

قضات سپرده شده نتیجه مطلوب را ندهد.
حاجی در ادامه با تأکید بر اینکه ملت مصر باید بداند در برخی 
داشت: مردم  بیان  انقالب خود دچار سستی شد،  مراحل  از 
از دستآوردهای انقالب خود محافظت کنند  نتوانستند  مصر 
و دچار انحرافی شدند که البته بی ارتباط با افراطی گریهای 
که  بود  مسلک  داعشی  گری  افراطی  یعنی  نیست  داعش 

انقالب مصر را به شکست کشاند.
بودجه و محاسبات مجلس شورای  برنامه،  عضو کمیسیون 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: تبرئه حسنی مبارک پیامی 
نباشید هرچقدر جنایت  افراد مشابه وی که نگران  به  است 
کنید نهایتاً جایی برای اینکه شما را محکوم کند وجود ندارد.

در پی انتشار خبر نادرستی از قول یک مقام آمریکایی پیرامون 
مهدی  پاسدار  سوم  ناوساالر   ،»usns invisible« ناو 
یکم  منطقه  ذوالفقار   112 رزمی  تیپ  ناو  فرمانده  هاشمی 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به دنبال 
حضور نامشروع شناورهای مربوط به قدرت های فرامنطقه ای 
در خلیج فارس و تنگه هرمز، در مورخ 95.12.14 از ساعت 
ناوگروه  از  آمریکایی  ناو  فروند  یک  صبح،   11 تا   20/10
آمریکایی و انگلیسی که در حال عبور از ترافیک زون تنگه 
هرمز بود از مسیر بین المللی خارج شد و به سمت شناورهای 
در  و  داد  مسیر  تغییر  منطقه  در  سپاه  دریایی  نیروی  حاضر 
اقدامی غیرحرفه ای و حرکت توأم با اخطار تا مسافت 550 
متری نزدیک شناورهای ما شد. وی افزود: حضور شناورهای 
آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس و تنگه هرمز که همراه با 
ترس و وحشت است، امنیت این منطقه راهبردی را که تأمین 
انداخته  مخاطره  به  است  جهان  انرژی  اعظم  بخش  کننده 
است و اقدامات غیرحرفه ای آنها تشنج و ناامنی را دامن زده 
و می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. فرمانده 
ناوتیپ ذوالفقار با بیان اینکه »تا هنگامی که ناوهای آمریکایی 
و انگلیسی قوانین تردد در آبراه های بین المللی را به صورت 
از  حرفه ای و دقیق رعایت نکنند، ارتکاب این گونه اقدامات 
سوی آنها ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خروج شناورهای 
قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکایی ها و انگلیسی ها که 
ده ها سال است با حضور نامشروع خود منشأ ناامنی در خلیج 
فارس شده اند؛ تنها نسخه امنیت و آرامش پایدار در این منطقه 
حساس است. وی خاطرنشان کرد: قرائن نشان می دهد آنها 
عالقه مند هستند منطقه در وضعیت خطرناک قرار داشته باشد 
و دروغگویی اخیر مقام آمریکایی و تصویرسازی غیرواقعی او 
از اتفاق اخیر با تاکتیک فرافکنی و فرار رو به جلو مؤید همین 
مستندات  گفت:  پایان  در  هاشمی  ناوساالر  است.  موضوع 
بیانگر  سو  یک  از  آمریکایی ها  غیرحرفه ای  اقدام  به  مربوط 
اهداف شوم، نامشروع و تحریک کننده آنان بوده و از سوی 
نه تنها  آنها  فریبنده  شعارهای  به رغم  می دهد  نشان  دیگر 
عالقه ای به ثبات و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز ندارند، 
بلکه در صدد ایجاد تنش و بحران در این منطقه حیاتی و 

راهبردی هستند.

بخشی از راهکار حل بحران 
سوریه، بیرون کردن ایران از 

این کشور است

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خربگان :

می خواستند با آشتی ملی 
مردم را فریب دهند

حسینعلی حاجی :

در پی انتشار خرب نادرستی 
از قول یک مقام آمریکایی:

آیت الله جنتی در اختتامیه مجلس خربگان:

دیکتاتورها یکدیگر را 
محاکمه نمی کنند

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی جزئیات برخورد 

اخیر با شناور آمریکایی در 
تنگه هرمز را منتشر کرد

کشوری مانند عربستان که هیچ رکورد حقوق بشری ندارد 
عضو سازمان حقوق بشر است

مناینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد :



بدهی  و  دارند  نابسامانی  وضعیت  بازنشستگی  صندوق های 
به صندوق های  دولت  می زند .بدهی  فلک  سربه  آنها  به  دولت 
بازنشستگی 165 هزارمیلیارد تومان است که رقم کمی نیست . 
شفافیت مالی صندوق ها به خصوص صندوق های تحت پوشش 
وزارت کار از این رو حائز اهمیت است که بنگاه های مالی زیادی 
تحت پوشش شستا هستند که باید بر عملکرد آنها نظارت شود . 
صندوق های تامین اجتماعی به صورت هیات امنایی اداره می شود 

و به دلیل دربرگیری فراوان آن باید نظارت بر آنها حاکم باشد .
از این  بازنشستگی در کشور وجود دارد که  حدود 18 صندوق 

بازنشستگی  اجتماعی،  تامین  شامل  صندوق  چهار  تعداد 
بخش  که  هستند  عشایر  و  روستاییان  و  فوالد  کشوری، 
قابل توجهی از بازارهای مالی کشور را دراختیار دارند . این 
در  کار  وزارت  پوشش  تحت  درمحدوده  تنها  صندوق ها 
بخش سیمان 33 درصد،فوالد 33 درصد،بازار سنگ آهن 
23 درصد، پتروشیمی 10درصد و دارویی و گردشگری 40 
درصد بازار را در اختیار دارند . در مجموع 250 هزار میلیارد 
تومان دارایی های صندوق های بازنشستگی در کشور است 
که 165 هزار میلیارد تومان آن را طلب صندوق ها از دولت 
اضافه  موجود  تعداد  به  میزان  این  اگر  شامل می شود که 
افزایش سرمایه گذاری ها و درآمدزایی نسبت  شود؛ امکان 

به گذشته وجود دارد . از طرفی بسیاری از بنگاه های واگذارشده 
و  بوده  دیون  رد  قالب  در  تأمین  بازنشستگی  صندوق های  به 
نیز  آنان  از  بوده و بسیاری  زیانده  اغلب  بنگاه های واگذار شده 
در زنجیره فعالیت های صندوق ها نبوده اند و این دالیل موجب 
باشد . در سال های گذشته به  نامساعد  شد وضعیت صندوق ها 
دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی امکان واگذاری بنگاه ها 
به این بخش وجود نداشت و عالوه بر آن به علت رکود،امکان 
عرضه آنان نیز فراهم نشد .به گفته معاون وزیر کار صندوق تأمین 
اجتماعی در سال 94 تنها 4 هزارمیلیارد تومان سود داشته است.

از  رفاه  وزیر  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  معاون  این خصوص  در 
بدهی 165 هزار میلیاردتومانی دولت به صندوق های بازنشستگی 
از برنامه های جدید دولت  خبر می دهد . »حجت اهلل میرزایی« 
برای پایش مالی صندوق های سرمایه گذاری خبرداده و گفته 
است که همزمان با توسعه فعالیت ها و افزایش سرمایه گذاری، 
اهتمام جدی برای توسعه شفافیت و نظام مدیریت در صندوق 
های سرمایه گذاری به کار گرفته شده است که مهمترین آن 
راه اندازی سامانه هوشمند تجاری است. وی افزود:با کمک این 
سامانه تمام تراکنش های مالی بنگاه های وابسته به »شستا« 

و همچنین سه صندوق دیگر وابسته به وزارت تعاون به طور 
مستمر قابل رصد و پایش است و سه صندوق دیگر وابسته به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم هستند تا شهریور سال 
96  به سامانه مذکور متصل شوند؛عالوه براین تمام بنگاه های 
عمومی وابسته به بانک ها و بیمه ها نیز باید به تدریج به این 

سامانه متصل شوند.
حسینعلی حاجی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت و در 
پاسخ به اینکه دولت برای کمک به صندوق 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 از آنجا که بعضی ازصندوق های 
احساس  وهستند،  بوده  دولت  به  متکی  همواره   بازنشستگی 
می کنند که اگر با کمبود منابع مواجه شوند، می توانند از منابع 
اینکه صندوق های  تاکید  با  استفاده کنند. وی  عمومی دولت 
بازنشستگی برای خوداتکایی تالش نمی کنند، تصریح کرد:باید 
صندوق ها بتوانند حداقل درصد مشخصی از هزینه های خود را 
تأمین کنند و بعد اگر با کمبود مواجه شدند، مابقی آن را دولت 
بازنشستگان  تمام  اینکه  کرد:  تاکید  حاجی  کند.  تأمین 
دریافت  حقوق  دولت  سوی  از  شاغل  کارکنان  همچون 

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

موضوع باعث افزایش هزینه های جاری خواهد شد.
وی درباره لزوم دقت در واگذاری این صندوق ها گفت: 
صندوق های بازنشستگی ازجمله 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 

بارمالی دولت بروند صحیح نیست.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 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.

سمینار  در  رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور  نیلی،  مسعود 
با عنوان »ضرورت  را  ایران، سخنرانی خود  بازرگانی  اتاق 
شکل گیری گفت وگوی ملی پیرامون حل مشکالت آینده 
 »1396 سال  اقتصادی  رشد  چشم انداز  بهانه  به  کشور 
ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، صحبت های نیلی، به 
گونه ای بود که با یک مقدمه آماری، تصویری از محرک ها 
و مشکل های اقتصاد در شرایط کنونی ارائه داد و در ادامه 

مهم ترین چالش های اقتصاد در سال آینده را معرفی کرد.
او در ابتدای صحبت های خود تصویری از روند تولید ناخالص 
داخلی سرانه بدون نفت از سال 1338 تا پایان سال 1395 
در سال های  داخلی  ناخالص  تولید  نیلی،  نگاه  از  داد.  ارائه 
1355، 1367 و 1388 سه نقطه چرخش )تغییر مسیر( داشته 
است. همچنین در سال های »1373 و 1374« و »1390 و 
1391« دو بحران با شدت اثر متفاوت در اقتصاد رخ داده 

است. نیلی پاسخ به این پرسش را مهم دانست که چرا از سال 1386 
به بعد تمام شاخص های اقتصادی دچار روند نزولی شده است؟  
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، چهار عامل موثر در رشد اقتصادی 
را »ثبات اقتصاد کالن«، »فعال شدن ظرفیت های خالی«، »نهایی 
شدن برجام« و »تحوالت اقتصاد جهانی« دانست. مشاور اقتصادی 
رئیس جمهوری در ادامه به عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی سال 
1396 اشاره کرد. از نگاه او، بخشی از مکانیزم های رشد 1395 با 
شدت اثر کمتر در رشد سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود. به عنوان 
اقتصادی  به رشد  یافت و  تداوم خواهد  افزوده نفت  ارزش  مثال 
کمک خواهد کرد، اما اثر آن محدودتر خواهد شد. به گفته این 
استاد دانشگاه، همچنین ظرفیت های خالی در اقتصاد وجود دارد که 
می تواند با بالفعل شدن آن به رشد اقتصادی کمک کند و درصورت 
فعال شدن بخش مسکن در سال آینده، می توان گفت بخش زیادی 
از صنایع با رونق روبه رو شوند. نیلی اعتقاد دارد که کشور در سال 
آینده با دو عدم قطعیت داخلی و خارجی روبه رو خواهد بود، در بعد 

داخلی، پایان کار دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم، یک عدم 
قطعیتی به وجود می آورد که فارغ از مباحث سیاسی، این عامل بر 
اقتصاد اثر مثبت نخواهد گذاشت. او در بعد خارجی نیز روی کار 
آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا و عدم پیش بینی سیاست های 
او را یک عدم قطعیت نه برای اقتصاد کشور، بلکه برای کل دنیا 
توصیف کرد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و 
برنامه ریزی در کنار تصویر زیبا در سال 1395، تصویر دیگری از 
اقتصاد کشور که تا حدی نگران کننده هست، نیز ارائه کرد. از نگاه 
نیلی، عواملی که رشد اقتصادی را در سطح پایین نگه داشته، موقتی 
نیست و به آسانی قابل رفع نخواهد بود. به گفته او، در فصل اول 
و دوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک میلیون و 
200 هزارنفر متقاضی شغل در بازار کار بوده اند. او با بیان اینکه در 
سال 1395، از نظر ایجاد شغل 700 هزار نفر ظرفیت ایجاد شده 
که این تصویر زیبای اقتصاد است، اما همزمان 500 هزار نفر به 
تعداد بیکاران اضافه شده است که یک تصویر نگران کننده ایجاد 
شده است. از نگاه نیلی به دالیل متعدد این روند در اقتصاد کشور 

موقتی نخواهد بود و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. او یکی 
از این دالیل را »توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه 
کشور« دانست. به گفته او، تقابل بین آموزش و اشتغال، ریشه 
شروع بحران های اجتماعی در تمام کشورهای منطقه و شمال 
آفریقا بوده است. نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلندمدت 
دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می دهد، اقتصاد 
را به اسب چموشی تشبیه کرد که احترام سوارکار خود را نگه 
نمی دارد. این اقتصاددان یکی از عواملی که باعث شده کاهش 
تولید ناخالص داخلی با کاهش مصرف همزمان باشد را شروع 
به مصرف دارایی هایی نظیر آب، هوا، صندوق بازنشستگی، 
را  رفاهی  بنابراین  دانست.  دولت  دارایی های  و  بانکی  نظام 
که در گذشته وجود داشته، در حال حاضر نمی توان تداوم داد 
و حتی باید تقاص آن رفاه کسب شده را در شرایط کنونی 
پس داد. مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی تاکید کرد: 
دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کرده ایم و هم اکنون با 
کمبود آب مواجه شده ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار 
مردم قرار داده ایم و امروز هوای قابل تنفس نداریم. مشاور اقتصادی 
رئیس جمهوری در جمع بندی صحبت های خود از »بحران منابع 
آب کشور«، »مسائل زیست محیطی«، »صندوق بازنشستگی«، 
»بودجه دولت«، »نظام بانکی« و »بیکاری« به عنوان 6 ابرچالش 
اقتصاد ایران یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و 
معینی داشت. او در جمع بندی صحبت های خود تاکید کرد: همه 
در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته اند و بنابراین همه باید 
در حل این مشکل نقش ایفا کنند. در غیر این صورت وضعیت 
نامناسبی در انتظار ما خواهد بود. او با بیان اینکه باید بین »تصمیم 
بد« و »تصمیم سخت« یکی را انتخاب کرد، گفت: هیچ کدام از 
این چالش ها به این شکل نیست که اگر دولت به شکل تمام وقت 
با تمام نیرو کار می کرد، می توانست مشکالت را حل کند. البته حتمًا 

نقاط ضعف در کار دولت وجود دارد.

درحالی مطابق چانه زنی های شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران 
در اسفند ماه هر سال تعیین می شود که مطابق قانون یکی از 

تورم  و  برای سبد معیشت خانوار کارگری  مالک ها 
مزد  تعیین  برای  آمارمالک  مرکز  سوی  از  اعالمی 
است. هر ساله از چندین ماه باقی مانده به اسفندماه 
در جلساتی با عنوان کمیته دستمزد، میزان هزینه سبد 
معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار می گیرد.در 
نهایت شرکای اجتماعی هر کدام میزان سبد را اعالم 
می کنند وبه عنوان مالک در جلسات  شورای عالی کار 
مورد بررسی قرار می گیرد. جداولی که منجر به تعیین 
هزینه سبد معیشت می شود با بهره مندی از آمارهای 
گذشته  سنوات  است.طی  مرکزی  بانک  و  آمار  مرکز 
هیچ وقت میزان این سبد به صورت واقعی تعیین نشده 
به گفته ی خدایی، عضو شورای  نیز  امسال  و  است 
عالی کار میزان 2 میلیون و 480 هزار تومان را در پایین 

تر میزان تعیین کرد. فرامرز توفیقی،نماینده کارگران در شورای 
عالی درباره روش محاسبه سبد معیشت کارگران می گوید: در 
این بررسی ها به نتایج جالب توجهی از مقدار دستمزد بدون توجه 
به سبد معیشت رسیدیم.  می بینیم علیرغم تالش دولت تدبیر در 
جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی 

1392 الی 1395 این سبد به میزان 23.48 درصد فاصله منفی 
گرفته است و تنها برای جبران این فاصله می بایست این عدد به 

دستمزد اضافه شود. تا قدرت خرید به زمان سال1390 بازگردد. 
حقوق  حداقل  ماده 41  یک  بند  پذیرش  در صورت  عبارتی   به 
می بایست در حال حاضر )بدون توجه به بند 2 سبد معیشت( 
 =  1.07*148.23  *  8140000/100 باشد.  ذیل  معادل  رقمی 
بازه زمانی1384 الی 1395 شاهد عقب  12910540 ریال و در 

افتادگی 167 درصدی هستیم، لذا داریم: 
نکته  اما  ریال،   23255166 =  1.07*  267 *  8140000/100
مهم در تعیین میزان هزینه سبد خانوار این است که 
دستمزد 96 کارگران با تورم 95 تعیین میشود. تورمی 
که فشار تک رقمی شدن آن بر روی زندگی مردم است 
و در حالی که مسئوالن مدعی تک رقمی شدن هستند 
مردم لمسی از آن ندارند.  در حال حاضر طبق آخرین 
خرده  قیمتی  تغییرات  از  مرکزی  بانک  های  بررسی 
سال  برای  تهران  در  خوراکی  مواد  از  برخی  فروشی 
منتهی به13 .12 . 95 نشان می دهد نرخ لبنیات معادل 
7.7 درصد، تخم مرغ 21.1 درصد، برنج 31.5 درصد، 
حبوب 19.9 درصد، میوه ها ی تازه 32.9 درصد، سبز 
های تازه 24.7 درصد، گوشت قرمز 7.9 درصد، گوشت 
مرغ 24.4 درصد، قند و شکر 23.9 درصد، چای 14.4 

درصد و روغن نباتی 8.4 درصد افزایش داشته است.
هنوز سال 95 به پایان نرسیده است هر روز شاهد افزایش قیمت 
ها هستیم، به طور طبیعی با آغاز سال 96 قطعاً هزینه سبد افزایش 
مزدی  ماندگی  عقب  میزان  به  هم  باز  شک  بدون  و  یابد  می 
کارگران افزوده می شود چرا که مالک تعین هزینه های سبد 

معیشت تورم سال 95 بوده است.
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عالی  شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده  جلیلی  سعید 
بدون  نمیشود  اسالمشهر گفت:  مردم  در جمع  ملی  امنیت 
افزود: اگر  رفع »تبعیض« به جنگ فقر و فساد رفت. وی 
مبارزه با فقر و فساد به نتیجه نمیرسد به دلیل تبعیض در 
تبعیض  داد:  ادامه  جلیلی  هاست.  برخورداری  و  برخوردها 
و  شود  باز  رویش  به  در  هزار  تلفن  یک  با  نفر  یک  یعنی 
هزار نفر دیگر پشت همان در بمانند. تبعیض یعنی ادارات 
و بانکهای ما یک در برای همه مردم داشته باشند و یک 
در برای باندهای ثروت و قدرت! نماینده مقام معظم رهبری 
در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: کلید مبارزه با فقر، 
فساد و تبعیض قفل کردن درهای پشتی ادارات و بانکهاست 
و هرچقدر درهای پشتی بیشتری باز شود درهای بیشتری 
در  گشایش  افزود:  جلیلی  شد.  خواهد  بسته  مردم  روی  به 
مدیریت و اقتصاد کشور در بسته شدن درهای پشتی است. 
وقتی در یک بانک، یک مفسد از در پشت وارد شود و چند 
صد یا چند هزار میلیارد از منابع را به خود اختصاص دهد 
معلوم است صدها و هزاران در به روی تولیدکنندگان واقعی 

و مردم گرفتار بسته خواهد شد.  
وی ادامه داد: تبعیض یعنی برای گرفتن وام 5 میلیونی 8 
مدرک و 2 ضامن نیاز باشد ولی برای اخذ وام هزار میلیارد 
تومانی یک زنگ تلفن کافی باشد. جلیلی تصریح کرد: زنگ 
تلفنهای رانتی است که آینه نظام را زنگار و مکدر میکند و 
نمیگذارد مردم خودشان را در آینه نظام ببینند. وی با بیان 
اینکه زنگ تلفنهای توصیه ای است که پوالد نظام را زنگ 
زده و پوسیده میکند، تصریح کرد: زنگ تلفنهای توصیه ای 
است. عضو مجمع  است که موسیقی متن فساد در کشور 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
از آنها میخواهند  اینکه مردم در مراجعه به مسولین  گفت: 
به  چون  بزنند  زنگ  آن  و  این  به  شان  مشکل  حل  برای 
سیستم   نباید  زنگهاست.  این  آن  راه  اند  دریافته  تجربه 
اداری کشور به مردم چنین عالمت دهد که راه احقاق حق 
شما تبعیض است. جلیلی ادامه داد: مردم باید از مسوولین 

بخواهند مانع فرهنگ زنگ گرفته تبعیض آلود شوند.
هر  از  جویانه  رانت  تلفنهای  زنگ  ارکست  گفت:  جلیلی 

کنسرت گناه آلودی در ترویج فساد موثرتر است.

حسینعلی حاجی در گفت  و گو با خبرنگار تسنیم درباره عملکرد 
دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی در سال » اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« اظهار داشت: بنده به عملکرد دولت در این زمینه 

از نمره 20، چهار می دهم.
وی افزود: در زمینه صحبت و گفت وگو راجع به اقتصاد مقاومتی 
دولت عملکرد بهتری داشته است، در این مورد فعال تر عمل 
کرده و می توان از 20، نمره 15 تا 17 را به دولت داد اما در 

عمل اتفاقی نیفتاده است.
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: دولت در حرف و صحبت به اقتصاد مقاومتی 
پرداخته اما در عمل کاری انجام نداده است. با اینکه امسال 
باید در زمینه اقتصاد مقاومتی از حرف گذشته و عمل و اقدام 

می کردیم اما این اتفاق صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: الزم است دولت گزارشی مبنی بر اینکه 
مختلف  بندهای  زمینه  در  اقداماتی  چه  سال  یک  این  در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده به وکالی ملت ارائه 

دهد.

 نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
به  تومانی  میلیون  حقوق 24  پرداخت  تصویب  درباره  اسالمی 
مدیران اظهار داشت: با توجه به اینکه گفته می شد برای پرداخت 
و برداشت حقوق های ناعادالنه و نجومی از سوی قانون تعیین 
تکلیفی صورت نگرفته است که منجر به محدودیت هایی شود، 
بنابراین ما در کمیسیون تلفیق طرحی را از سوی یکی از همکاران 
بررسی کردیم که براساس آن حداکثر حقوق مدیران تقریباً یک و 
نیم برابر 7 برابری باشد که براساس قانون به کارشناسانی که در 

مناطق سخت مشغول به فعالیت هستند، داده می شود.
حسینعلی حاجی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد کسی بیشتر از 
این میزان که در ماه حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان است نتواند 
برداشت کند؛ این میزان فقط برای کارشناسانی که شرایط سخت 
کاری دارند و به عنوان مثال در دکل های نفتی کار می کنند، اجازه 

داده شده بود که تا یک و نیم برابر برداشت شود.
وی افزود: این مصوبه در صحن مجلس به 2 برابر تبدیل شد و در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به بخشی از آن ایراد گرفته شد، 
سپس به مجلس برگشت و این بار در کمیسیون متاسفانه کلمه 

»مدیران« نیز اضافه شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این طرح 4 
گروه استثنا شدند که بر این اساس دولت می تواند در قالب مصوبه 
شورای حقوق و دستمزد، حقوق افراد را تا عدد حدود 24 تا 25 
میلیون تومان اضافه کند که ما نسبت به این موضوع معترض 

بوده و هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از مسیر قانونی با این مصوبه مقابله و مبارزه 
می کنیم و در همین راستا مذاکراتی را با اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز شروع کرده ایم که بدانند اگر این موضوع مصوب 
شود تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت، این مصوبه هم 
بار مالی بسیاری را به همراه دارد و هم روش نادرستی را بنیان 

می گذارد که کشور را در آینده به ورشکستگی می کشاند. 

مرکز آمار از افزایش 2 برابری رشد منفی بخش مسکن در پاییز 
امسال نسبت به فصل قبل از آن خبر داد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش مسکن در 
سه ماهه پاییز امسال به منفی 10.9  درصد سقوط کرد. این در 
حالی است که در فصل تابستان رشد ارزش افزوده بخش مسکن 

منفی 5.4 درصد بود.
در سه ماهه تابستان رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی 17.3 
درصد بود که ارتقاء آن به منفی 5.4 درصد در تابستان این امید را 
ایجاد کرده بود که شدت رکود بخش مسکن در حال کمتر شدن 
است. اما آمار جدید بیانگر صعودی شدن دوباره رکود در بخش 

مسکن در فصل پاییز است.
این برای سیزدهمین فصل متوالی است که رشد ارزش افزوده 
بخش مسکن، منفی است و چنین فاجعه ای در تاریخ اقتصاد پس 

از انقالب، بی سابقه است.
پیش از این رکورد استمرار رشد منفی بخش مسکن به دولت 
اصالحات اختصاص داشت که سال های 76 و 77 رشد ارزش 

افزوده بخش مسکن برای 9 فصل متوالی منفی بود.

مناینده مقام معظم رهربی در شورای عالی امنیت ملی :

مناینده مردم در مجلس:

حاجی در واکنش به مصوبه حقوق های ۲۴ میلیونی:

مناینده شاهین شهر و میمه و برخوار :

تبعیض یعنی برای 
وام 5 میلیونی 8 مدرک و
 2 ضامن الزم است ولی 
برای وام هزار میلیاردی 

یک تلفن! 

دولت در اقتصاد مقاومتی 
فقط »حرف« زده است

این مصوبه کشور را به 
»ورشکستگی« می کشاند

شکسته شدن رکورد 
رکود در بازار مسکن 

در دولت یازدهم

لزوم نظارت بر صندوق هایی که تبدیل به حیاط خلوت مدیران شده اند

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار تاکید کرد:

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با عقب نشیینی از نظرات گذشته خود اعالم کرد:

خسارات قرارداد کرسنت همچنان ادامه دارد:

ضرورت شکل گیری گفت وگوی ملی پیرامون حل مشکالت اقتصادی کشور 

تعیین دستمزد ۹۶ با تورم اعالمی یا واقعی؟ 



نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
از  متفاوتی  آمار  اینکه  بیان  با  نیوز  بولتن  با خبرنگار  گفتگو  در 
کاالی قاچاق به داخل کشور وجود دارد، گفت: هر چند که بطور 
دقیق نمی توان گفت چقدر کاال به داخل کشور قاچاق می شود 

 25 ساالنه  مسئولین  های  گفته  به  بنا  اما 
می  کشور  وارد  قاچاق  کاالی  دالر  میلیارد 
از  قاچاق  این  از  زیادی  البته مقدار  شود که 
می  گمرگ صورت  و  رسمی  مبادی  طریق 

گیرد. 
وی افزود: حجم زیاد قاچاق نشان می دهد 
که این قاچاق بصورت سازمان یافته و شبکه 
ای صورت می گیرد و عدم برخورد جدی با 
قاچاقچیان باعث شده تا آنها با خیال راحت 

به فعالیت خود ادامه می دهند. 
مقام  دغدغه  به  اشاره  با  حاجی  حسینعلی 
قاچاق  با  مبارزه  رهبری در خصوص  معظم 
ایشان  که  همانطور  کرد:  تصریح  گسترده 
کشور  اقتصاد  به  آنچه  کردند  اشاره  بارها 
است  زیاد  و  قاچاق گسترده  زند،  ضربه می 
که هم به ضرر تولیدات داخلی است و باعث 

ورشکستگی تولید کنندگان می شود و هم وابستگی کشور به 
خارج از کشور را سرعت می دهد. 

وی افزود: اینکه در برخی از مرزها چند کولبر برای درآمد روزانه 

کاال وارد کشور می کنند، چندان مهم نیست و هدف مبارزه با 
قاچاق باید محموله های بزرگ که بصورت دهها و حتی صدها 
کانتینر از مبادی رسمی از جمله اسکله ها و گمرگات وارد کشور 

می شود، باشد. 

حاجی با بیان اینکه متاسفانه در مبادی رسمی از جمله گمرگ 
کنترل دقیقی انجام نمی شود، گفت: البته بخشی از تخلفاتی که 
از جمله  پیشرفته  تجهیزات  نداشتن  از  ناشی  گیرد  می  صورت 

ایکس-ری است و بخشی از تخلفات هم به دلیل ضعف مدیریت 
و همراهی برخی از مسئولین با قاچاقچیان است. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 
از  از چندگاهی خبر کشف و ضبط کاالی قاچاق در خارج  هر 
گمرگ منتشر می شود، تصریح کرد: سوال 
این است که چرا این کاالها از گمرگ خارج 
می شود و در خارج از گمرگ کشف می شود. 
وی در ادامه افزود: در همین راستا می بینیم 
 که حتی برخی از مسئولین در گمرگ تخلف 
می کنند و خود در زمینه تخلف نقش دارند. 
حاجی با تاکید بر اینکه قانون باید خط قرمز 
مسئولین باشد، تصریح کرد: به نظر می رسد 
که گمرگ نیازمند خانه تکانی است. مدیران 
متخلف گمرگ باید عزل شوند و جای خود 

را به مدیران خدوم دهند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس افزود: در زمینه قاچاق کاال هم باید 
با قاچاقچیان برخورد شود و هم با مدیران 
و البته مدیران چون مسئولیت دارند باید با 

قاطعیت مورد بازخواست قرار گیرند. 
داشته  کاال  واردات  بر  دقیقی  نظارت  گمرگ  اگر  افزود:  حاجی 
باشد و مدیران آن به وظیفه خود عمل کنند، قطعاً شاهد کاهش 

قاچاق خواهیم بود. 
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بازدید از اراضی واقع در رینگ چهارم اصفهان و رسیدگی به اعرتاض مالکین اراضی

رشکت در مراسم روز درختکاری و کاشت نهال - بخش میمه

جلسه مالقات مردمی - شاهین شهر

حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام

عیادت از خیر مدرسه ساز همراه با رئیس بنیاد برکت

بازدید از خانه ساملندان - بخش میمه

حضور قائم مقام ستاد اجرایی فرمان امام)ره( از منطقه به دعوت آقای حاجی

جلسه با مدیران آموزش و پرورش شاهین شهر و برخوار-بررسی وضعیت مدارس 

رشکت در مراسم شهادت حرضت زهرا)س(-امامزاده نرمی

بازدید میدانی با شهردار اصفهان از بلوار ولی عرص)عج( از خورزوق به اصفهان 

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از درمانگاه خیریه حرضت ابالفضل )ع(

حضور در برنامه مناظره با موضوع بررسی قانون فروش خدمت رسبازی

حسینعلی حاجی درخصوص کنترل فضای مجازی به منظور 
ارائه اخبار و تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی و شفاف سازی هزینه 
های انتخاباتی، بیان داشت: نمایندگان طرحی را در این زمینه 
در دست تهیه دارند ولی به دلیل اینکه مجلس وارد بررسی 
برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه سال 96 شد، این طرح به 
نتیجه نرسید. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: این طرح به دنبال این بود که 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را فقط در سطح رسانه های 
ملی و روزنامه ها داشته باشیم و از دیگر ابزارها استفاده نشود، 
زیرا هزینه بر است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امکانات اگر علی السویه در 
اختیار نامزدهای انتخابات قرار گیرد، فرصت یکسانی را برای 
نامزدها فراهم می کند. حاجی با بیان اینکه اگر دولت در این 
زمینه الیحه ای را ارائه کند، نتایج بهتری را به دنبال خواهد 

داشت، متذکر شد: البته تهیه طرح از سوی مجلس نیز در این 
آماده  را  این طرح  باشد،  کارگشا  و  اثر بخش  زمینه می تواند 
کرده ایم، ولی با توجه به کمبود زمان، در دستور کار قرار نگرفته 
است. وی با بیان اینکه مباحث مختلفی را برای شفاف سازی 
هزینه ها در این طرح دیده ایم، افزود: یکی از راهکارها این بود 
که استفاده از پوستر ممنوع شود، اما به این نتیجه رسیدیم که 
اگر استفاده از پوستر به طور کلی منع شود، تمایالت بیشتر به 
سمت فضای مجازی می رود. نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: به دلیل اینکه در 
حال حاضر شرایط مدیریت شده ای در فضای مجازی وجود 
ندارد، ممکن است استفاده بیشتر از فضای مجازی در انتخابات، 

تبعاتی را به دنبال داشته باشد.

تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری باید در رسانه ملی 

و روزنامه ها صورت گیرد

حسینعلی حاجی :

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات 
رئیس جمهور در مورد وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم، گفت: 
رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 92 عنوان کرد 
که مالک تورم و وضعیت درآمد یک خانوار جیب مردم است 
و ما نیز امروز همین را می گوییم که االن هم همین مالک 
تشخیص )جیب مردم( مبنای تشخیص است. وی افزود: مردم 
که امروز وضعیت خود را بر اساس توان مالی خود می سنجند واقعًا 
از وضعیت اقتصادی موجود ناراضی و نگران هستند. حسینعلی 
حاجی اظهار داشت: امروز خرید و فروش و مبادله انجام نمی شود 
و کمتر چکی امروز در بازار است که برگشت نخورد و رکود بر بازار 
حاکم است و رونق اقتصادی ایجاد نشده است. عضو کمیسیون 
علی رغم  کرد:  اضافه  مجلس،  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه 
شعارهایی که داده می شود کارخانجات یکی پس از دیگری در 
حال تعطیل شدن و یا کاهش تعداد کارگرانشان هستند. ما با 

مردم همیشه در جلساتی که داریم می گویند کاری نیست که 
انجام دهیم و در آستانه عید پول و درآمدی نداریم. وی افزود: 
امروز پدران از این بابت که نمی توانند در آستانه عید پوشاک نو 
برای فرزندانشان خریداری کنند خجالت زده هستند. و وضعیت 
عموم مردم از این جهت نگران کننده است و شخص آقای رئیس 
جمهور در این باره مسئول است. نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
وبرخوار در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: رئیس جمهور 
مسئول اجرای قانون اساسی و باید پاسخ دهد که در سه سال و 
نیم گذشته چه بر سر اقتصاد کشور آورده است و چرا ما پس از 
گذشت سه سال و نیم به جایی رسیده ایم که طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری دچار چالش اقتصادی شده ایم. حاجی خاطرنشان 
کرد: آقای رئیس جمهور فرصتی برای انشاء خواندن ندارد و باید 
عماًل گزارشی ارائه کند که مردم با معیار )جیب خودشان( بتوانند 
درک کنند که رئیس جمهور درست حرف می زند.  وی در پایان، 
گفت: قطعاً اگر رئیس جمهور در گزارشی که قول داده در راستای 
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشور ارائه کند با معیار سنجشی که خود 
اعالم کرده )جیب مردم( قطعاً مردم باز آن را به عنوان یک حرف 

درست نخواهند پذیرفت. 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از رویه دولت درباره مقابله با نجومی بگیران، گفت: امروز 
شاهد این هستیم که برخی از مدیرانی که در صدر نجومی بگیران 
هیئت مدیره  ریاست  نظیر  دیگری  سمت های  در  داشتند،  قرار 
»صندوق ملی محیط زیست« از سوی دولت به  کارگیری می شوند.

حسینعلی حاجی افزود: در گذشته و زمانی که موضوع حقوق های 
نجومی از سوی خوِد نجومی بگیران مطرح شد، دولت بالفاصله وارد 
قضیه شده و داعیه برخورد با آنها و بازگرداندن پول ها به بیت المال 
را داشت، در صورتی که امروز شاهدیم آقای صفدرحسینی که از 
مدیریت صندوق توسعه ملی به دلیل حقوق های نجومی عزل شد، 
هم اینک ریاست هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست را بر عهده 

دارد.
وی نسبت به رویکرد دولت در مواجهه با مدیران نجومی بگیر انتقاد 
از  مدیریت خدمات کشوری، هر کدام  قانون  و گفت: طبق  کرد 
مدیران پس از عزل و کناره گیری در سمت قبلی خود، در صورتی 
که در جای دیگری به کارگیری شوند، حقوق شان تغییری نمی کند، 
سؤال این است که دولت با وجود مدیرانی نظیر صفدرحسینی، ادعای 

برخورد با نجومی بگیران را دارد؟!!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، با بیان 
تکلیف  تعیین  برای  نظارتی اش  ابزارهای  همه  از  مجلس  اینکه 
نجومی بگیران و بازگردان پول ها به بیت المال استفاده می کند، اظهار 
داشت: سؤال قابل طرح این است که چرا یک مدیری که از نظر کار 
اجرایی زحمت چندانی ندارد، باید حقوق باال دریافت کند، اما یک 
کارگر با زحمت فراوان و شبانه روزی، حداکثر با 800 هزار تا یک 

میلیون تومان زندگی و حقوق دریافت کند؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: از آقای صفدرحسینی می خواهیم که 
میزان حقوقش در ریاست هیئت مدیره »صندوق ملی محیط زیست« 
را اعالم کند، باید مشخص شود که وی چقدر حقوق می گیرد و اگر 

حقوقش همچنان نجومی باشد، آن را پیگیری می کنیم.
در  که  است  خصولتی  شرکت  یک  زیست  محیط  ملی  صندوق 
زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست در 
دولت های هفتم و هشتم تشکیل و در دولت های نهم و دهم به 
دلیل بی استفاده بودن ملغی شد، اما ابتکار مجدداً و پس از به دست 
گرفتن سکان سازمان محیط زیست در دولت یازدهم، دوباره آن را 

احیا کرد که اساسنامه آن نیز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شده است.

طبق اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست، وزرای خارجه، 
اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی این 

صندوق عضویت دارند.

انتقاد آقای حاجی از :

حاجی مطرح کرد :

چرا پس از ۳ سال و نیم 
هنوز با چالش اقتصادی 

مواجه هستیم؟

انتقاد از رویه موجود در مقابله با نجومی بگیران

حجم باالی قاچاق در کشور نشان می دهد که قاچاق بصورت
 سازمان یافته و شبکه ای صورت می گیرد

حاجی در گفتگو با بولنت نیوز ترصیح کرد:

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



تخلف در اجرای قانون 
معافیت از خدمت سربازی

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
با  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  و  نهم  های  دوره  در  برخوار 
قانون  از  بخشی  اجرای  در  گرفته  صورت  تخلفات  به  اشاره 
بودجه 95 )معافیت از خدمت با پرداخت جریمه(، از مطرح شدن 

سوال از وزیر کشور خبر داد. 
بودجه  قانون   11 تبصره  بند)ب(  به  اشاره  با  حاجی  حسینعلی 
سال 95 و تخلف در اجرای این بند از قانون، اظهار داشت: بر 
اساس این بند از الیحه بودجه، به دولت اجازه داده شده است 
تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال 
غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد 

و اقساط تا پایان سال 95 معاف کنند.
منابع  اداره  جانشین  کمالی  سردار  امسال  ماه  تیر  افزود:  وی 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه ها گفته بود که بانک 
ها پس از دریافت یک سوم جریمه، فرد را برای دریافت کارت 
عمومی  وظیفه  سازمان  به  ماهه   36 موقت  اعتبار  با  معافیت 
معرفی خواهند کرد و سازمان هم پس از دریافت نامه بانک، 

کارت معافیت موقت را صادر می کند.
سردار  کرد:  تصریح  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
کمالی این را هم گفته بود که سازمان وظیفه عمومی موظف 
شده است تا هر چه سریع تر نسبت به اجرای این دستورالعمل 
اقدام کند، اما متاسفانه بر اساس رویه شکل گرفته و مصاحبه 
های مسئوالن این سازمان، معرفی نامه برای اشتغال یا امور 
دیگر فقط پس از پرداخت 50 درصد جریمه ممکن خواهد بود.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: این سوال برای ما وجود دارد که 
نیروهای مسلح  به دستورالعمل ستاد کل  انتظامی  نیروی  چرا 
عمل نمی کند و با عملکرد غیرقانونی خود برای مشموالن این 

قانون دردسر ایجاد کرده است؟
قانون   5 ماده  اساس  بر  این،  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، موسسات عمومی مکلفند 
تا اطالعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از 
طریق انتشار و اعالم عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی 
مردم برسانند، اما این دستورالعمل به اطالع مردم نرسیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به همین 
دلیل، بر اساس ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس این موضوع 
ارجاع  با  و  ایم  کرده  وزیر کشور سوال  از  کتبی  به صورت  را 
هیات رئیسه ایشان موظف شده است که در کمیسیون حضور 

یافته و پاسخ دهد.

 لزوم تعیین تکلیف گزارش 
کمیسیون انرژی درباره 

کارت سوخت  

در  میمه  و  نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر 
نشست علنی سه شنبه، 24 اسفندماه مجلس شورای اسالمی 
در تذکر آئین نامه ای با اشاره به ماده 131 گفت: اگر طرح ها 
قانونی خود  باید مسیر  امضا شود  نمایندگان  از  توسط 15 تن 

را طی کند.
بررسی  برای  فیلتری  کاتب  آقای  داد:  ادامه  حاجی  حسینعلی 
رئیسه  هیات  در  کمیسیونی  آن  طبق  که  داده  قرار  ها  طرح 
طرحها را بررسی می کند که در نوع خود مثبت است اما طرح 
لذا خواستار  مانده  رئیسه  ماه است که در هیات  بنده حدود 3 

برداشته شدن این فیلتر هستم.
نامه داخلی مجلس  آئین  به ماده 147  استناد  با  پایان  وی در 
قوانین  معاونت  به  ها  کمیسیون  نهایی  گزارش  ارائه  بر  مبنی 
درباره  انرژی  کمیسیون  گزارش  کرد:  خاطرنشان  چاپ  جهت 
کارت سوخت به معاونت قوانین ارائه شده اما آنجا نسبت به آن 
ایراد گرفته اند که این حق قانونی آن ها نیست و باید پیش از 

این مرحله پیشنهادات خود را به کمیسیون می دادند.
تذکر  این  به  پاسخ  در  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان،  مسعود 

گفت: این مسئله را بررسی می کنیم.

تخلف اداره وظیفه عمومی 
از دستورالعمل ستاد کل 

نیروهای مسلح  

جریمه  پیرامون  کشور  وزیر  از  سئوال  درباره  حاجی  حسینعلی 
در  گذشته  سال   3 در  داشت:  اظهار  سربازی  خدمت  غیبت 
مجلس مصوب شده کسانی که غیبت داشته و سربازی نرفته اند 
بعد از 8 سال غیبت می توانند به دولت جریمه ای داده و کارت 
معافیت دریافت کنند. هرچند بنده شخصا مخالف پرداخت پول 
قانون  به صورت  این موضوع  ولی چون  زمینه هستم  این  در 

درآمده ما نیز تابع قانون هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  گفت: در همین راستا 
ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعملی را صادر کرد که براساس 
آن افرادی که به صورت قسطی این جریمه را می پردازند زمانی 
که »یک سوم جریمه« را پرداخت کردند کارت پایان خدمت 

آن ها با 36 ماه اعتبار صادر شده و در اختیار آن ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی در این 
راستا دچار تخلف شده است، گفت: این اداره بیان می کند که 
افراد  شد  پرداخت  موردنظر  جریمه«  دوم  »یک  اینکه  از  بعد 
می توانند کارت پایان خدمت موقت خود را دریافت کنند. این 
موضوع خالف دستورالعملی است که ستاد کل نیروهای مسلح 
صادر کرده و از این بابت از وزیر کشور سئوال کردم که چرا 

چنین اتفاقی در نیروی انتظامی افتاده است.
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 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

تابعیت  و برخوار در مجلس شورای اسالمی دارای  مدیران  دولت حضور  قضائیه،  قوه  تاکید  وجود  با 
مضاعف را رد کرده است. این در حالی است که اعضای هیات 
تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت مدیران 
و مسؤوالن ارشد کشور، جزئیات جدیدی را از حضور مدیران 2 و 

3 تابعیتی دولتی در میان گذاشتند. 
سیدحسین نقوی حسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از 
مدیران دوتابعیتی، گفته گزارش های موثقی به دستش رسیده که 
نشان می دهد مدیر یکی از سازمان های داخلی تابعیت دوگانه و 
نماینده ایران در یک نهاد بین المللی تابعیت سه گانه دارد. اظهارات 
حجت االسالم  پیش  روز  چند  که  است  حالی  در  نقوی حسینی 
والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش 
به اظهارات محمود علوی درباره عدم حضور مدیران دوتابعیتی در 
دولت، اعالم کرده بود فهرست بیش از 10 تن از مدیران دارای 

تابعیت دوگانه را به همراه موسسات و مراکزی 
که شاغل هستند در نامه ای طبقه بندی شده 
به وزارت اطالعات فرستاده شده است. معاون 
با اشاره به موضوعات  پارلمانی رئیس جمهور 
دوتابعیتی  مدیران  وجود  درباره  شده  مطرح 
می کنم  اعالم  قاطعانه  من  گفت:  دولت،  در 
ندارد،  وجود  دوتابعیتی  مدیر  هیچ  دولت  در 
البته دادستان کل کشور اخیراً نامه ای به وزیر 
نوشتند  دوتابعیتی  مدیران  درباره  اطالعات 
این  پاسخ  اطالعات  وزیر  آینده  در  قطعاً  که 
به طور حتم هیچ مدیر  را می دهد ولی  نامه 
دوتابعیتی در دولت وجود ندارد. معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره وجود 
در  ها  دوتابعیتی  مساله  از  متفاوت  برداشت 
دستگاه های مختلف،  ادامه داد: تابعیت یک 
مفهوم حقوقی بوده و کاماًل مشخص است و 

این مساله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادها برداشت های 
متفاوتی از آن داشته باشند اما دیده شده برخی  مساله اقامت را با 
موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه می گیرند 

و این فرض ها وجود دارد. 
وی درباره نگرانی های دادستان کل کشور درباره مساله دوتابعیتی 
ها در دولت، گفت: نمی توانم نیت و رویکرد افراد را درباره این 
مساله بخوانم اما قطعاً مساله ای به نام مدیران دوتابعیتی در دولت 
وجود ندارد. امیری تصریح کرد: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس 
موضوع وجود مدیران دوتابعیتی را در صحن علنی مجلس مطرح 
کرد و ما نامه ای به رئیس مجلس نوشتیم و رسماً اعالم کردیم 

هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد. 
و  تدوین  از  پیش  من  داد:  ادامه  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
ارسال نامه یادشده با دقت وضعیت مدیران و مسؤوالن دولت را 
بررسی کردم و به صورت جداگانه افراد مورد رسیدگی قرار گرفتند 

و رویکرد قاطعانه امروز ما نیز نشأت گرفته از بررسی جدی ما 
است.  اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور با واکنش نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی همراه شد. سیدحسین نقوی حسینی گفت: 
است  مذموم  امری  تابعیت مضاعف  داشتن  بین الملل  در حقوق 
را  تابعیت خود  قوانین وضع شده تالش می کنند  و کشورها در 
حفظ کنند و فرد دوتابعیتی نداشته باشند. وی با بیان اینکه به 
دلیل مذمت داشتن تابعیت دوم، افراد تابعیت دوم شان را  آشکار 
نمی کنند، افزود: ممکن است برخی تجار و متخصصان تابعیت دوم 
یا گرین کارت و... داشته باشند که قطعاً این افراد مدنظر مجلس 
نیستند بلکه مجلس دنبال افرادی است که در سمت های حساس 

یا در مراجع تصمیم گیری دولتی حضور پیدا می کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشف 
تابعیت دوگانه به دلیل عدم اعالم آن را سخت دانست و تصریح 

کرد: به دلیل عدم اعالم تابعیت دوگانه از سوی افراد، کشف تابعیت 
دوگانه کمی سخت است لذا اگر بنده به عنوان نماینده مجلس ادعا 
کنم افرادی را در سمت ها و جایگاه های حساس حکومتی و دولتی 
می شناسم که دارای تابعیت مضاعف هستند، حتماً بر اساس اسناد 

و مدارک دقیق خودم این حرف را می زنم. 
نقوی حسینی ادامه داد: به بنده گزارش داده اند یکی از نمایندگان 
تابعیت  دوگانه،  تابعیت  جای  به  خارجی  های  سازمان  در  ایران 
تابعیت  نیز  سه گانه دارد! عالوه بر ایشان، مسؤول یک سازمان 
دوگانه دارد و در حال حاضر خانواده اش در خارج از کشور زندگی 

می کنند. 
وی با اشاره به اظهارنظر وزیر اطالعات مبنی بر اینکه هر کسی 
بین مدیران، تصمیم گیرها و متصدیان امور حکومتی فردی دارای 
تابعیت دوگانه می شناسد، معرفی کند، گفت: دادستان کل کشور 
اخیرا لیستی از افرادی را که دارای تابعیت دوگانه بودند به وزارت 

مدیران  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  عضو  داد.  ارائه  اطالعات 
دوتابعیتی ادامه داد: کسانی که اطالع و اسناد از مدیران دوتابعیتی 
دارند، اطالعات خود را به وزارت اطالعات بدهند تا با دقت  بیشتر 
بررسی شود. اگر پس از بررسی ها وزارت اطالعات به کسی نرسید 
که تابعیت دوگانه دارد، آن را اعالم کند ولی اینکه ادعا کنیم در 
میان مدیران دولتی دوتابعیتی نداریم این درست نیست، چون ما 
همه ابعاد را بررسی نکردیم و شاید هنوز افراد با تابعیت مضاعف 

وجود داشته باشند.
در همین راستا، حسینعلی حاجی، عضو هیات تحقیق و تفحص از 
مدیران دوتابعیتی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس 
از مدیران دارای تابعیت مضاعف گفت: روند تحقیق و تفحص از 
دوتابعیتی ها در حال انجام است اما به  استناد قانون در حال حاضر 
نمی توانیم اطالعاتی از روند این پرونده و محتویات آن را رسانه ای 
کنیم. باید گزارش ما نهایی شود تا بتوان آن را 

به صحن و ملت ایران ارائه کرد. 
پیرامون  اطالعات  وزیر  اظهارات  درباره  وی 
عدم حضور حتی یک مدیر دوتابعیتی در بدنه 
دولت گفت: در پایان کار اعالم خواهیم کرد 
پرونده مدیران دوتابعیتی به چه صورتی است. 
مدیران  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  عضو 
دوتابعیتی با اشاره به ارائه این طرح در مجلس 
اساس  بر  نیز  قبلی  مجلس  در  گفت:  نهم 
استعالماتی که آن زمان صورت گرفته بود، به 
آمارهای بسیار تکان دهنده ای درباره مدیرانی 
که تابعیت مضاعف داشتند، برخوردیم. استعالم 
بسیار  دوتابعیتی ها  آمار  نشان می داد  مجلس 
و  انتظامی  نیروی  را  آمارها  این  است.  زیاد 
ذی ربط  نهادهای  سایر  و  اطالعات  وزارت 
ارائه  مجلس  به  و...  گذرنامه  اداره  همچون 
کرده بودند. پس از این هم بود که در مجلس بنده و برخی دیگر 
از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را ارائه 
کردیم. این طرح در صحن علنی نیز مطرح شد و مورد استقبال 
و  گفتند فرصت  اسالمی  رئیس مجلس شورای  اما  قرار گرفت 
هزینه برای اجرای این تفحص نیست و بر همین اساس نیز آن 

را کنار گذاشتند. 
حاجی با بیان اینکه طبق قانون نمی توانیم شهروند دوتابعیتی داشته 
باشیم، تصریح کرد: پذیرش تابعیت یک کشور دیگر بدین معناست 
که آن فرد تابعیت ایران را از دست داده است. وی با بیان اینکه 
در تحقیق و تفحص مجلس دهم از دوتابعیتی ها، آمار کسانی که 
نتایج  ارائه  از  است، گفت: پس  بیان شده  نیز  دارند  گرین کارت 
تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، درباره ادامه این پروسه 
و اینکه این اسامی به قوه قضائیه ارجاع شود، تصمیم گیری خواهد 

شد. 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه دولت آمریکا 
چندی پیش در یک اقدام غیر قانونی و خالف عرف دیپلماتیک 
و  را ضبط  ایران  پولهای  و  دارایی  میلیارد دالر  المللی 2  بین 
مصادره کرد، گفت: اخیراً کشور کوچک لوگزامبورگ هم در یک 
اقدامی مشابه یک میلیارد و 600 میلیون دالر از دارایی ایران 

را گرفت. 
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ایران هیچ اقدامی نمی کند و 
در این زمینه دچار انفعال است، تصریح کرد: این گستاخی ها به 
ضعف دیپلماسی دولت، ضعف وزیر امور خارجه و همچنین به 

ضعف رئیس جمهور بر می گردد. 
بر  محاسبات مجلس گفت:  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اساس اخباری که به ما می رسد این کشورها قصد دارند تا 80 

میلیارد دالر از دارایی های ایران را به بهانه های مختلف دستبرد 
بزنند. حسینعلی حاجی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما که 
حقوق دان هستید چرا از حقوق دولت و ملت ایران دفاع نمی کنید؟ 

چرا وقتی دارایی های ملت ایران سرقت می شود، با آنکه رئیس 
جمهور ایران هستید اما هیچ کاری انجام نمی دهید؟. 

وی تصریح کرد: دیپلماسی دولت آنقدر ضعف شده که نمی 
توانند از منافع ایران دفاع کند و عرضه نگهداری از اموال ایران 
را ندارند.  حاجی گفت: در همین زمینه ما برخی از نمایندگان 
در حال تهیه طرحی هستیم که هر کشوی که به خود اجازه داد 
تا اموال و دارایی ایران را ضبط و مصادر کند، دولت ایران اقدام 
متقابل را انجام دهد و داراییهای آن کشور را به اندازه دارایی 

ایران برداشت کند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
رئیسه مجلس  قید 2 فوریت تحول هیئت  با  را  این طرح  ما 

خواهیم داد. 
وی افزود: این طرح بزودی در مجلس نهایی و در دستور کار 

نمایندگان قرار می گیرد. 

در پی استعالم حسینعلی، نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار، 
مکتوب  به  صورت  پژوهش ها،  مرکز  و  مجلس  قوانین  معاونت 
مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت 

اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت 
نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده 
هفت قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های 
پاسخ  متن  در  کردند.  اعالم   1393 مصوب   44 اصل 
عموم  به  »باتوجه  است:  آمده  مجلس  قوانین  معاونت 
کلی  سیاست های  اجرای  قانون   )7( ماده   )2( تبصره 
هر  که  اصالحی 1393/4/1  اساسی  قانون   )44( اصل 
یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف 
به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و 
کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش 
تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از 
جمله تبصره ماده )1( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 
دادگستری مصوب 1376/1/17 به صورت ضمنی نسخ 

شده است. امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسالمی« 
گفتنی است، اعالم نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون 
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از 
وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی است. همچنین در 

پی استعالم نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی 
کرده و نهایتاً در نتیجه گیری تصریح نموده است که: »بر طبق 

مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکالی دادگستری 
جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند )21( الحاقی به 
ماده )1( قانون سیاستهای کلی اصل )44( و در نتیجه از مصادیق 
مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره )2( ماده )7( 

اصالحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای 
کسب و کار موضوع بند )21( الحاقی به ماده )1( قانون مذکور 
محسوب می شود؛ لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت 
)کانون های وکالء( و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به 
ماده   )1( تبصره  )کمیسیون های موضوع  وکالت  حرفه 
)1(قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت( نمی توانند به دلیل 
اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع 
از ورود افراد صالحیت دار به حرفه وکالت شوند.« این 
استعالم نیز به امضای سیدجالل دهقانی فیروزآبادی، 
حقوقی  و  سیاسی  پژوهش  های  معاونت  سرپرست 
مرکز پژوهش های مجلس رسیده است. تا پیش از این 
کانون های وکالء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که 
به دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه 
سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی 
آزمون  داوطلبان  میان  از  پذیرش  به عنوان ظرفیت  را 
وکالت اعالم می کردند و به عنوان نمونه در سال 1395 
راستا  همین  در  بود.  کشور  کل  برای  نفر   1700 ظرفیت  این 
پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و 
جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیالن حقوق 

تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست 
اسفندماِه مجلس شورای  یکشنبه، 8  روز  نوبت صبح  علنی 
اسالمی و در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات الیحه 
بودجه سال 96 با بند الحاقی 5  تبصره 17 این الیحه با 163 
رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 
نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند الحاقی 5 آمده 
است: به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می شود تا سقف 
پنج هزار میلیارد )5.000.000.000.000( ریال اموال غیرمنقول 
مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب 
خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب 
هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و 
پست بانک اختصاص یابد. گفتنی است؛ در جریان بررسی این 
بند »مهرداد بائوج الهوتی« نماینده مردم لنگرود در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مخالف تأکید کرد: ما با فروش اموال 
مازاد وزارتخانه ها مخالف نیستیم، اما نباید به گونه ای عمل کرد 
که پس از آن وزارتخانه چند برابر هزینه کند نمونه آن را در 
واگذاری ساختمان بانک کشاورزی در خیابان کشاورز شاهد 
بودیم که پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به 
دنبال خرید ساختمان مجلل تری است. همچنین؛«حسینعلی 
حاجی دلیگانی« نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای 
اسالمی در موافقت با این بند تصریح  کرد: با فروش اموال 
مازاد این وزارتخانه ها و افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون 
و پست بانک شاهد افتتاح شعبات بیشتری از این بانک ها در 

شهرستان ها خواهیم بود که کار مردم را تسهیل خواهد کرد.

با رأی موافق منایندگان به پیشنهاد
آقای حاجی صورت پذیرفت:

با موافقت منایندگان صورت گرفت :

واگذاری اموال غیرمنقول 
وزارتخانه های ارتباطات 

و تعاون برای افزایش 
سرمایه دوبانک دولتی 

جزئیات جدید از مدیران دارای تابعیت مضاعف

طرح ۲ فوریتی الزام دولت به اقدام متقابل برای ضبط اموال
 کشورهای سارق دارایی های ایران

مهر تأیید مجلس شورای اسالمی بر حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت

از سوی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی اعالم شد :

حسینعلی حاجی مطرح کرد:

پس از پیگیری ها و تذکرات آقای حاجی صورت پذیرفت:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان درنشست 
اسفندماِه مجلس شورای  یکشنبه، 8  روز  نوبت عصر  علنی 
اسالمی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات الیحه 
بودجه سال 96 با پیشنهاد حسینعلی حاجی مبنی بر الحاق 
تبصره ای به بند )الف( تبصره یک این الیحه با 134 رأی 
 228 مجموع  از  ممتنع  رأی   8 و  مخالف  رأی   30 موافق، 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره الحاقی به بند )الف( تبصره یک گزارش هزینه 
برنامه و  این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون  کرد وجوه 
بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی توسط 

وزارت نفت ارائه می گردد.
در بند الف تبصره یک آمده است که سهم صندوق توسعه ملی 
از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز، سی درصدتعیین می شود. بانک مرکزی مکلف 
بالفاصله  منابع،  وصول   با  متناسب  و  سال  طول  در  است 
نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت 
ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی)معاف از 
تقسیم سود سهام دولت( و همچنین سهم سه درصد مناطق 
نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 
210109 جدول شماره)5( این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور 
به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه 

می شود.

الزام وزارت نفت به ارائه 
گزارش در خصوص واریز 
سهم صندوق توسعه ملی 

به کمیسیون بودجه و 
انرژی مجلس



 مدیرکل دامپزشکی  اصفهان، درباره آخرین وضعیت کنترل 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان اظهار 
داشت: امروز جهان دست به گریبان ویروس آنفلوآنزای فوق 
این  درگیر  جهان  کشور   61 از  بیش  و  است  پرندگان  حاد 
ویروس هستند، از جمله تمام کشورهای اروپایی به جز نروژ. 
در این میان کشور ما و به تبع آن استان اصفهان نیز درگیر 

این بیماری است. 
وی افزود: این بیماری یک معضل جهانی است و به حدی 
در  آن ستادی  با  مبارزه  و  کنترل  برای  بوده که  حساسیت زا 
مدیرکل  دبیری  و  استاندار  ریاست  به  اصفهان  استانداری 
دامپزشکی استان و حضور اعضا و دستگاه های دیگر همکار 

تشکیل شده است.
شهرام موحدی با بیان اینکه مقابله با ویروس آنفلوآنزای فوق 
بلکه  است  دستگاه  توان یک  از  خارج  تنها  نه  پرندگان  حاد 
مربوط  دستگاه های  به  زمینه  این  در  نیز  مردم  تا  است  نیاز 
کمک کنند، گفت: اگر مردم در این زمینه همکاری نکنند همه 

فعالیت ها برای کنترل این بیماری ابتر خواهد بود.
از هرگونه جابه جایی طیور  پرورش دهندگان  تأکید کرد:  وی 
بدون  دامپزشکی خودداری کنند، همچنین  اجازه  بدون  خود 
باید  مرغی خود  کود  و  مرغ  تخم  از حمل  دامپزشکی  اجازه 
جلوگیری کنند و هرگونه جابجایی باید به اطالع دامپزشکی 

برسد. 
موحدی ادامه داد: حوزه دیگر بخش طیور بومی است و مردم 
در این زمینه باید اقداماتی را انجام دهند از جمله اینکه برای 
کنترل بیماری باید تا اطالع ثانوی از نگهداری هرگونه طیور 

بومی در منازل خود خودداری کنند. 
وی با بیان اینکه از مردم خواهش کردیم که از خرید پرنده 
از پرنده فروشی های ثابت و دوره گرد به جد خودداری کنند، 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  که  امروز شاهد هستیم  گفت: 
به«خور«رسیده است، یعنی شهرستانی با فاصه 500 کیلومتری 
از مرکز استان، متاسفانه یکی از هم استانی های ما در«خور«دو 
قطعه مرغ از یک پرنده فروشی در سبزه میدان اصفهان خریده 

و این مرغ های آلوده را با خود به«خور«برده و به نوعی ویروس 
را از مرکز استان به شهری در 500 کیلومتر دورتر برده و شهر 

دیگری را آلوده کرده است. 
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: تاکید می کنیم 
مردم از خرید هرگونه پرنده تا اطالع ثانوی چه از دوره گردها و 
چه ثابت به جد خودداری کنند، چون عالوه بر انتقال ویروس 
پرنده  ساماندهی  البته  دارد  را  خود  خاص  بهداشتی  خطرات 
فروشی های سطح شهر برعهده شهرداری های شهرستان ها 
اقدامات  و شهرداری  پزشکی  علوم  دانشگاه  با کمک  است، 
خوبی در حال انجام است که امیدواریم هرچه سریع تر به ثمر 

برسد.
وی اضافه کرد: تا زمانی که این اقدامات 100 درصد به ثمر 
برسد مردم باید از خرید و جابجایی هرگونه پرنده حتی یک 
قطعه مرغ خودداری کنند تا سبب انتشار ویروس در استان و 

به تبع آن خسارات زیاد و نگرانی جامعه نشوند.
 موحدی با بیان اینکه قطعا میزان تولید مرغ در استان اصفهان 
تامین گوشت مرغ  کافی است، گفت: هیچگونه مشکلی در 
مورد نظر هم استانی های وجود ندارد عالوه بر این سالمت 
نظارت  مرغ کشته شده در کشتارگاه های صنعتی که تحت 

دامپزشکی است را تایید می کنیم.
از خرید  البته توصیه می کنیم که مرغ  وی خاطرنشان کرد: 
تخم مرغ بومی که هیچگونه آرم و نشانه ای ندارد خودداری 
بوقلمون و کبک  بلدرچین،  کنند، همچنین تخم مرغ، تخم 
حتی در بسته بندی شکیل که کد نظارت بهداشتی دامپزشکی 

را ندارد نباید خریداری شود.

بار  واقع  در  دارند.  خود  در  ارزشمندی  وجود  سوژه ها  از  بعضی 
نوشتن  بارها  نهفته شده است که  معنایی سنگینی درون آن ها 
برای آن یعنی خالی شدن، چراکه احساس سبکی دست می دهد 

وقتی برای آن می نویسیم.
انگار ِدینی بر گردن ما اهالی رسانه مانده که اگر این نوشتارها 
روی کاغذهای روزنامه و یا صفحه های مجازی نقش نبندد چیزی 
را در خود گم کرده ایم و حاال آن یک چیز همان »زاینده رود« 

است.
همان سوژه کلیشه ای که بارها از تمامی ابعاد بودن و نبودن آن 
بررسی شده است، اگر چه ما اصفهانی ها به نبودنش بیشتر عادت 
کرده ایم تا بودنش، همه می دانیم وقتی می آید، می رود و ماندنی 

در کار نیست.
زاینده رود که می رود همه چیز را با خود می برد، همان موقع که 
رودخانه ای  است.  بسته  رفتن  برای  را  قبل چمدانش  از  می آید، 
که همیشه برای نماندن و رفتن به اجبار باید آماده باشد در پس 
امضاهایی برای مردم اصفهان محکوم به تبدیل شدن به یک 
رودخانه اتفاقی شده است که با ورودش مردم در کرانه آن برای 
چند روزی عکس یادگاری بگیرند تا در خاطره ها ثبت شود، چنین 
روزی آب در رودخانه خشک جاری بود و پس از آن به انتظار قطع 

شدن آن بمانند.
جریان حیات بخشی که مدتی است از اصفهان دریغش کرده اند 
اثرات سوئی بر محیط زیست اصفهان داشت است. این در حالی 
است که حمیدرضا قلمکاری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان پیرامون مسئله زاینده رود 
گفت: درباره زاینده رود نباید احساسی و با هیاهو برخورد کنیم 
و  علمی  مباحث  اساس  بر  و  تمام  دقت  با  تا  است  الزم  بلکه 
پایاب«  تا  از سرآب  رود  زاینده  نجات   « با هدف  و  کارشناسی 

اسالمی،  شورای  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  وی  کنیم.  تالش 
اتاق های بازرگانی و سایر نهادها برای مرثیه سرایی و فریاد زدن 
ساخته نشده اند، اظهار داشت: امروز هر کسی می خواهد سوپرمن 
احیای حوضه  آب ریز زاینده رود باشد اما متاسفانه این افراد برای 
راهکار  می کنند  مطرح  آبریز  این حوضه   درباره  که  چالش هایی 

قابل توجهی ارائه نمی دهند. قلمکاری با بحرانی خواندن وضعیت 
و  رود  زاینده  خشکی  دلیل  به  اصفهان  استان  محیطی  زیست 
باتالق گاوخونی، گفت: اینکه گفته می شود به مسئوالن اطالعات 
اشتباه داده می شود خود اساسا اشتباه است زیرا با بررسی مسائل 

حوضه آبریز زاینده رود به خوبی مشخص می شود که برخی افراد 
از پژوهش های انجام شده استفاده مطلوب می کنند و تنها مواردی 

که برای منافع آن ها اهمیت دارد را بزرگ نمایی می کنند.
وی حل مسائل و مشکالت منطقه ای در حوضه آبریز زاینده رود 
را نیز نیازمند تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته  حقیقت یاب 

دانست و تاکید کرد: اینکه 237 میلیون مترمکعب آب چهار محال 
بختیاری از کجا تامین می شود، 1291 مترمکعب آبی که توسط 
وزارت نیرو به بخش های مختلف تخصیص پیدا کرده از کدام 
محل است؟ حق آبه کشاورزان کجاست؟ و ... باید در این کمیته 

حقیقت یاب مطرح و یک بار برای همیشه به این شایعات پایان 
داده شود.  مصدقی از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با اشاره 
این دانشگاه پیرامون ریزگردهای  به پژوهشی که به تازگی در 
ناشی از تاالب گاوخونی انجام شده است، گفت: در این پژوهش 
در 70 نقطه از اصفهان و حومه دستگاه های اندازه گیری در ارتفاع 
2 تا 3 متری سطح زمین نصب شد که بررسی نمونه های آن عمق 

فاجعه در اصفهان را به صورت ملموس بیان می کند.
اتمسفری  فرونشست های  ماهیانه  به صورت  اینکه  بیان  با  وی 
)ریزگردها( در این دستگاه ها اندازه گیری شده است، گفت: طبق 
محاسبات انجام شده سالیانه به صورت متوسط در هر یک کیلومتر 

مربع در اصفهان 60 تن ریزگرد بر زمین می نشیند.
مصدقی میزان سرب، کادمیون، کورم و سایر فلزات سنگین در 
ریزگردها را بسیار فراتر از حد بحرانی دانست و ادامه داد: عالوه 
بر این موارد، نوعی خاک رس فیبری نیز که مخصوص مناطق 
خشک بوده در این ریزگردها وجود دارد که بسیار برای سیستم 

تنفسی زیان آور است.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان تلفیق این ریزگردها با آالینده های 
صنعتی استان را به یک سم مهلک تعبیر کرد و ادامه داد: منشاء 
این ذرات به صورت خاص از شرق اصفهان و باتالق گاوخونی 
بوده و همین موضوع اهمیت رسیدگی هرچه سریعتر به باتالق 

گاوخونی را گوشزد می کند.
به هر حال زاینده  رود یکی از داشته های تاریخی طبیعی نه تنها 
اصفهان بلکه کشور است که به دلیل عدم مدیریت صحیح قطع 
شده و تیر خالص را به پیکر محیط زیست اصفهان زده است اما 
در این میان همه می خواهند سوپر من نجات زاینده رود باشند 
شعار  و  در حد حرف  تنها  فقط  بودن  من  سوپر  اینکه  از  غافل 

باقی می ماند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در مورد وضعیت 
اجرای طرح تحول سالمت در کشور گفت: به هر حال ما باید بتوانیم بین دو وزارتخانه 
بهداشت و آموزش پزشکی و رفاه یا به عبارتی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و 
طرف دیگر خریدار این خدمات، هر دو را با هم در یک موازنه قرار دهیم. هر سمتی که 
بخواهد از دیگری سنگین تر باشد می تواند مشکالتی را برای جامعه و کشور به وجود بیاورد. 
همانند ناهماهنگی های اخیر به وجود آمده که سبب گران شدن داروهای برخی از بیماران 

خاص شده است که آنها را مجبور به خرید آزاد آن کرده است.
وی صدمات ناشی از این طرح را جبران ناپذیر دانست و گفت: این کار بسیار ناصوابی است 
که صدمات بسیار بدی را به بیماران خاص می زند .و با این کار عده ای از بیماران از خرید 
داروهای مورد نیازشان اعم از داروهای خاص و یا حتی ابتدایی ترین داروها مانند قرص 
سرماخوردگی هم محروم می شوند، چرا که زمان مراجعه به داروخانه به آنها گفته می شود 

که این داروها به وسیله تعرفه دفترچه شما قابل پرداخت نیست.
حسینعلی حاجی با بیان لزوم هماهنگ سازی دو وزارتخانه رفاه و بهداشت، خاطرنشان کرد: 
به هر حال مشکالتی که ما با دولت و مجلس مطرح کرده ایم این است که باید این دو 
وزارتخانه را به گونه ای هماهنگ شوند که هر کدام بتوانند جایگاه خود را مدیریت و نظارت 
کنند و در این بین، مردم دچار مشکل نشوند. وی ادامه داد: ما نه می توانیم کاًل وظیفه خرید 
خدمات را از وزارت رفاه بگیریم و به وزارت بهداشت و درمان بدهیم و نه مسئولیت وزارت 
بهداشت و درمان را می توان در اختیار وزارت رفاه قرار داد. بخشی از مشکالتی که عنوان 

شد شامل طرح تحول سالمت می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به ایرادات طرح تحول سالمت، خاطرنشان کرد: این طرح یکی از طرح های خوب دولت 
یازدهم بوده که با اشکاالتی نیز همراه است، به این جهت که وجهه خوبی که این طرح 
داشته مسئولین مربوطه را از پرداختن به ایرادات آن غافل کرده است که یکی از آن ایرادات 
پرداخت های ناعادالنه و نجومی به برخی از پزشکان بوده که باعث شده انتقاداتی را بر این 

طرح وارد کند و اشکاالتی را به وجود آورد که اکنون برخی از مشکالت منابع به همین 
باز می گردد. همچنین مشکالت دیگری که کارشناسان مربوطه به آن بارها پرداخته اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بار اصالح این طرح بر دوش دولت است و از عهده مجلس 
خارج است، تصریح کرد : کلیات این طرح در مجلس مصوب و پذیرفته شده است و تغییر 
در آن، اکنون از عهده مجلس خارج است و باید در بخش آیین نامه ها یا تصویب نامه های 
مربوط به سطح دولت و یا سطح خود وزارت خانه درباره آن تصمیم گیری شود .تنها جنبه 
نظارتی آن می تواند بر عهده مجلس باشد که کمیسیون بهداشت درمان مجلس نیز این 
مسأله را دنبال می کند. حاجی با اشاره به یکه تازی وزارت بهداشت در این طرح، خاطرنشان 
کرد: دیدگاه های آقای پزشکیان به عنوان کسی که هم متخصص درمان بوده و هم 
باالترین اصلیت در موضوع وزارت بهداشت و درمان یعنی مقام عالی وزارت بهداشت و 
درمان را دارد و هم از روحیه ای برخوردار است که نقدش نیز نقد منصفانه ای است، قابل 

استفاده است اما وزارت بهداشت به نقطه نظرات او نیز روی خوش نشان نداده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رسیدگی به طرح تحول سالمت اظهار کرد: به هر حال دولت 
باید بنشیند و درباره این مسأله تصمیم گیری کند چرا که با این روند موجود، هم برای 
مجموعه کارکنان بخش سالمت و هم برای بیماران عوارض به وجود می آید. بیماری 
و درمان مردم چیزی نیست که بتوان حتی ساعتی از آن غفلت کرد چرا که ضررهای 

جبران ناپذیری به جامعه می زند.

شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده  پیگیریهای  پی  در 
مجلس  دهم  و  نهم  های  دوره  در  برخوار  و  میمه  و  شهر 
پروژه  تکمیل  و  اجرا  توقف  موضوع  طرح  و  اسالمی  شورای 
موجود  راههای  از  استفاده  و  شهرستان  دو  در  فاضالب  های 
تخصیص  بودجه جهت  و  برنامه  سازمان  نظر  در جهت جلب 
اعتبار الزم برای این پروژه ها، سرانجام رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان اصفهان در نامه ای به ریاست سازمان برنامه 

محل  از  تومان  میلیارد   29 مبلغ  اختصاص  از  کشور  بودجه  و 
خواستار  و  داد  خبر  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک   اعتبارات 

مبادله موافقت نامه در راستای عملیاتی شدن آن گردید.
شایان ذکر است پیش از این و در مردادماه 95 پس از سالها 
بال تکلیفی پروژه های نیمه تمام فاضالب و عدم اجرای پروژه 
های جدید و قانع نشدن آقای حاجی از نتایج تالش های انجام 
شده در طول سالهای گذشته به دلیل مشکالت مالی موجود در 
کشور، سرانجام با پیگیری آقای حاجی و موافقت دولت، وزارت 
نیرو و شهرداری ها در خصوص اجرای پروژه های فاضالب و 

استفاده از پساب فاضالب به تفاهم رسیدند. 

که بر اساس طرح ارائه شده شهرداری ها در قبال اجرای پروژه 
های فاضالب از پساب حاصل از تصفیه فاضالب جهت آبیاری 

فضاهای سبز استفاده خواهند نمود.
و  دفاع  وزیر  سفر  جریان  در  و   95 شهریورماه  در  همچنین 
به  و  رئیس جمهور  از  نمایندگی  به  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
مناسبت هفته دولت و برای افتتاح چند پروژه عمرانی و شهری 
به شاهین شهر و در آیین آغاز بهره برداری از این پروژه ها، 
آقای حاجی با اشاره به وضعیت پروژه های فاضالب 
در منطقه از سردار دهقان بعنوان نماینده دولت خواست 
تا موضوع را به رئیس جمهور منعکس و در جهت رفع 

مشکل چاره اندیشی نماید.
و در مورد اخیر در جریان سفر دکتر نوبخت به منطقه 
بحث  در  موجود  مشکل  موضوع  به  حاجی  آقای 
فاضالب اشاره نمود و گفت: موضوع اصلی ما در هر 
دو شهرستان موضوع فاضالب است و تنها پروژه ملی 
که ما در این دو شهرستان داریم همین پروژه است. 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. 
مشارکتی هم  حالت  که  پروژه  این  انشاا...  که  امیدوار هستیم 

دارد به ثمر برسد.
پس از سخنان آقای حاجی، دکتر نوبخت ضمن پذیرش موضوع 
مطرح شده، از مسئوالن استانی خواست جلسه ای در این رابطه 
تشکیل و اولویتهای خود را تعیین و به سازمان برنامه و بودجه 
گیری  تصمیم  به  نسبت   95 سال  اتمام  از  قبل  تا  دهند  ارائه 
درخصوص روش ممکن در تخصیص اعتبارات الزم اقدام گردد.

که با تشکیل جلسه مذکور و دفاع نماینده محترم مردم، باالخره 
تالشهای وی به ثمر رسید و بودجه الزم در جهت فعال سازی 
پروژه های قاضالب تا رسیدن به نقطه مطلوب اختصاص یافت.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی، درپی ادامه روند 
انجام اقدامات غیر قانونی و مخرب در منطقه تخت سرخ واقع در 
بخش میمه و پس از اعالم تذکر به وزرای دولت نسبت به عدم 
صدور مجوزهای برداشت یا فعالیت تخریبی در منطقه مذکور در 
تذکری خطاب به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه روند 
تخریب منطقه باستانی و گردشگری تخت سرخ گردید. حسینعلی 
حاجی در تذکر خود آورده است: واقعیت این است که  اقدامات 
و عمل مغایر بعضی وزرای محترم دولت با مواضع و سیاستهای 
اعالمی جنابعالی مردم را دچار بهت و حیرت می کند که یک 
نمونه آن توجه و تاکید آن مقام محترم به صنعت گردشگری 
و ترویج صحیح  و اصولی ان از یکسو  و صدور مجوز برداشت 

از معادن واقع در حریم و عرصه آثار باستانی و میراثی حتی به 
قیمت نابودی این آثار ارزشمند است. جناب آقای روحانی: وزارت 
صنعت و معدن مبادرت به صدور مجوز برداشت از معادن منطقه 
باستانی تخت سرخ و دره دوزخی شهرستان شاهین شهر  و میمه 
نموده است و متاسفانه بهره برداران نیز بی محابا و بی رویه ضمن 
تخریب منطقه بدنبال  منافع خود می باشند این اقدامات عالوه 
بر تخریب آثار باستانی و گردشگری شدیداً مور د اعتراض مردم و 
 دوستداران محیط زیست وآثار باستانی و حامیان صنعت گردشگری 
می باشد که بی توجهی به مطالبات مردم می تواند آثار و تبعات 
دستور  است  خواهشمند  لذا  باشد.  داشته  دنبال  به  را  اجتماعی 
فرمائید ضمن رسیدگی نسبت به ابطال مجوزهای احتمالی که  

علی القاعده براساس ضوابط صادر گردیده است اقدام گردد.
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تا اطالع ثانوی از خرید 
هر نوع پرنده ای 
خودداری شود 

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:
طرح تحول سالمت یکی از طرح های خوب دولت بوده است که با اشکاالتی نیز همراه است

عیدی 29000000000 تومانی با تأیید اختصاص 
اعتبار الزم جهت اجرا و تکمیل پروژه های فاضالب 

ضرورت جلوگیری از تخریب  منطقه باستانی 
و گردشگری تخت سرخ بخش میمه 

روایتی از اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از خشکی زاینده رود 

حسینعلی حاجی :

تذکر کتبی آقای حاجی به رئیس جمهور در مورد:پس از پیگیریهای مکرر آقای حاجی صورت پذیرفت :

گزارش :



آثار آیت اهلل  پایگاه  اطالع  رسانی دفتر حفظ و نشر  به گزارش 
سفر  حاشیه ی  در  اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای،  العظمی 
استانی به کرمانشاه در مهرماه 1390، با حضور در بیمارستان 
امام رضا)ع( این شهر به عیادت احمد عزیزی شاعر کشورمان 

رفتند.
شعر احمد عزیزی مورد تحسین رهبر انقالب بود؛ آن  چنان که 
ایشان در دیدار سال 1369 با جمعی از شاعران، با تمجید از شعر 
او گفتند: »برادرانی هستند که استعدادهای خیلی خوب دارند و 
که  عزیزی...  احمد  آقای  مثل...  می جوشد،  شعر  آنها  از  اصاًل 
اینها واقعًا شاعرند و دارای سلیقه ی فیاض و جوشانی هستند«.

روایتی از عیادت رهبر انقالب از احمد عزیزی در سال 90 را 
خواب،  این  پاشو؛  عزیز،  احمد  پاشو؛  بخوانید:»احمد،  ادامه  در 
خوابی،  که  حاال  دیگه؛  پاشو  ها.  است  پشیمانی  از  پر  خواب 
اینها  قهرم.«،  باهات  برای همیشه  اصاًل  پاشو.  نامرد  برم.  من 
را خواهر احمد عزیزی می گوید و با نیشگون گرفتن بدن احمد 

تمام تالشش را می کند تا او را بیدار کند. 
ساعت نزدیک 12 ظهر است و قرار است تا چند دقیقه ی دیگر 
رهبر به عیادت این شاعر انقالبی که سه سال و نیم در کماست 
بیایند. دکتر می گوید جدیداً وضع احمد بهتر شده، ارتباط عاطفی 

برقرار می کند و با حرکت چشم جواب می دهد. 
خواهر ادامه می دهد »از وقتی شنیده آقا به کرمانشاه آمده اند، 

برداشته ایم و  را  لوله ی غذا  بهتر شده و حتی  وضعیتش خیلی 
خودش غذا می خورد«. خواهر که پرستار ویژه ی برادر هم هست 
اینها را که می گوید، باز هم بدن احمد را نیشگون می گیرد تا 
بیدارش کند. باالخره احمد بیدار می شود و خواهر موضوع آمدن 

رهبر را به او می گوید. 
لبخندی روی لب احمد می نشیند. 

ببرد  خوابش  مبادا  که  می زند  حرف  برادر  با  همچنان  خواهر 
که آقا می رسند؛ خواهر سالم کرده و نکرده، با لحنی حماسی، 

شعرها را می خواند:
سالم ای وارث خون شهیدان

حسین سرزمین بایزیدان
سالم ای نور حق در ظلمت دهر

سالم ای مهر غالب گشته بر قهر...
سالم ای جلوه ی نور خمینی
حسن خو! سید پاک حسینی

چه باشد سکه ی صاحب قرانی
که خود آیینه ی صاحب زمانی
ز مشرق تا به مغرب بر نگینت

مقامات سلیمانی همینت
نه از جن و نه از دیو و پری بود
تو را حافظ، همان انگشتری بود

ببین ُحسن حسن را در حسینی
تو را صبری است چون خشم خمینی

ولی خاصی و عامی تو اکنون
امین ملک اسالمی تو اکنون

والیت چون قبایی راست بر تو
چه دستار خدا زیباست بر تو

بیا ای مصلح آیینه بودن
تو را، تنها تو را باید سرودن

رهبر که ظاهراً شعرها را قباًل نخوانده 
و نشنیده بودند، نام شاعر این اشعار را 
ابیات  این  می پرسند و معلوم می شود 
عزیزی  احمد  قدیمی تر  دیوان های  از 
است. رهبر به خواهر می گوید: »شما 
خود  مثل  می خونید،  خوب  خیلی  هم 

احمد می خونید«.
مقتدایش  از  لحظه  یک  احمد  نگاه 

می کشند:  احمد  صورت  به  دستی  هم  آقا  نمی شود.  برداشته 
»احمد آقای عزیزی گل! فرصت خوبی است با خدا خلوت کنی. 
خدای  با  میاد.  پیش  کم  که  فرصت هایی ست  از  فرصت  این 
متعال خلوت کن. می شنوه حرف تو رو و پاسخ میده ان شاءاهلل. 
امیدواریم خدای متعال تفّضالتش شامل حال شما بشه و عافیت 

کامل بده«.
»احمد!  می گوید:  احمد  به  خواهر  می رسد؛  خداحافظی  زمان 
دست آقا را زیارت کن.« رهبر دست احمد را در دست می گیرند 
اما  می کنند.  خداحافظی  همه  از  بعد،  و  می کنند  دعا  را  او  و 
هنوز قدمی برنداشته اند که برمی گردند و با احمد هم جداگانه 

خداحافظی می کنند.

نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس در همایش جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی که در 
مسجد موسی بن جعفر )علیه السالم( شهرستان خوانسار برگزار 
شد با اشاره به لزوم استمرار انقالب اسالمی و وضعیتی که اکنون 
در آن قرار داریم اظهار کرد: در هر مقطعی انقالب با پدیده ای 

مواجه بوده که آن را تهدید کرده و این روند تا امروز ادامه دارد.
حسینعلی حاجی با بیان علل پیروزی انقالب اسالمی گفت: ایمان، 
اعتقاد ناب و حضور و دفاع مردم از انقالب از عوامل اصلی پیروزی 
و دوام انقالب بود، هم چنان که در دفاع مقدس نیز آنجایی که 
عموم مردم یعنی انسان هایی که با انگیزه و اعتقاد وارد عملیات 

می شدند پیروزی ها را رقم می زدند.
وی افزود: امروز ما نگران از دست رفتن مردم در انقالب هستیم 
و هر کسی که کاری انجام دهد که حتی یک نفر از توده های 
مردم از قطار انقالب پیاده شود دانسته یا نادانسته به دشمن کمک 

کرده است.
عضو فراکسیون والیت مجلس، با تاکید بر تاثیر مسئوالن در هر 
جایگاهی در جذب و رفاه مردم تصریح کرد: اگر امروز ما مردم را 
از دست دهیم دیگر چیزی نخواهیم داشت و انقالب نیز تا زمانی 

زنده است که حفظ آن رسالت همه مردم تلقی شود.
وی اضافه کرد: مردم با مشکل معیشت، اقتصاد، کسب و کار و 
اشتغال مواجه هستند، با وجودی که ما در کشور منابع فراوانی 
داریم اما برای استفاده از آنها درست تصمیم نمی گیریم و مدیریت 
نمی کنیم. حاجی دلیگانی با اشاره به مسئله حقوق های نجومی 
در جایی  توجیه کرد که  را  این موضوع  توان  گفت: چطور می 
اما فرد دیگری 50  فردی نان شب برای خوردن نداشته باشد، 

میلیون تومان و یا بیشتر از بیت المال برداشت کند.
درباره  مجلس  در  که  ای  مسئله  همین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تصویب حقوق مدیران پیش آمد، برخی از نمایندگان به رئیس 

مجلس اعتراض کردند که چرا این گونه عمل می کنید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: 
مردم صاحب کار هستند و آنها هستند که ما را به عنوان پیمانکار 
انتخاب کرده اند، چگونه است که کارفرما نباید از حقوق پیمانکار 

خود مطلع باشد و نداند که پیمانکارش چقدر حقوق می گیرد.
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار ساختار بزرگ دولت و نظام 
اداری که به تنهایی 220 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف 
پرداخت حقوق در آن می شود را نادرست دانست و گفت: پول 
نفت و گاز برای مردم کشور است که باید به عنوان هزینه های 

عمرانی همه از آن منتفع شوند.
وی با بیان ادعای رشد اقتصادی از سوی دولت اظهار کرد: این 
مسئله که اعالم می کنند نرخ رشد اقتصادی در کشور 4/7 درصد 

است مطلبی غیر واقع بوده چرا که اگر این گونه بود باید هیچ 
بیکاری در کشور وجود نداشته باشد.

سال  به  نسبت  استان  بیکاری  نرخ  افزایش  بر  تاکید  با  حاجی 
موضوعات  با  ارتباطی  مسائل  این  بیان  کرد:  تصریح  گذشته 
سیاسی، جناحی و گروهی ندارد بلکه واقعیاتی است که باید بیان 

شود. وی با اشاره به کامل نبودن مفاد حقوق شهروندی گفت: چرا 
در بین 120 ماده حقوق شهروندی از اصول قانونی که می گوید 
وظیفه دولت ایجاد قسط و عدل و مقابله با تبعیض است صحبتی 
نشده و یا به حقی که به گردن دولت در خصوص تامین مسکن 

و ایجاد اشتغال است اشاره نشده است.
وی اضافه کرد: قراردادی که با ترکیه بسته شد و طی آن هر گونه 
تعرفه گمرکی از کاالی ترکیه برداشته شده از قرارداد ترکمنچای 
هم ذلت بار تر است، اینها مسائلی است که ما بر سر آنها حرف 

داریم. این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: بر اساس همین دغدغه 
ها نیروهای انقالبی تشکیالتی به وجود آورده اند تا شرایطی را 
ایجاد کنند که از جدایی مردم از انقالب جلوگیری کنند، چرا که 
از  به سادگی  که  است  نیامده  به دست  به سادگی  انقالب  این 

دست برود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به 
نکاتی در خصوص تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
اشاره کرد و ادامه داد: مردم نسبت به دیدگاهی که نگاه به بیرون 
از کشور برای حل مسائل دارد ناامید هستند، اکنون وقت آن است 
که مسئوالن باید بگویند در مورد وعده های اقتصادی چه کرده 
اند. وی افزود: بر اساس نظرسنجی ها ادامه یافتن این وضعیت 
کمکی به رفع مشکالت مردم نخواهد کرد و در هر حال پیروز 
شدن ترامپ نیز این نکته را یادآور شد که مذاکره و حرف هایی 
مانند تعامل زمانش گذشته است و آنچه که داده ایم با آنچه که 

گرفتیم مطابقت ندارد.
حاجی تاکید کرد: تجربه گذشته به ما نشان داده است که باید 
اختالفات خود را کاهش دهیم و ید واحده شویم و به خاطر اصل 
انقالب کنار هم قرار گیریم و از گسترش روحیه محافظه کاری 

دست برداریم.
وی خاطر نشان کرد: هر جا که نیروهای انقالبی بوده اند و تفکر 

انقالبی حاکم بوده است پیروز و سربلند بیرون آمده ایم.
در  را  انقالبی  تفکر  تاثیر شگرف  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 
مسائل منطقه یادآور شد و گفت: اگر تفکر بنی صدر بود که اجازه 
داد نیروهای بعثی عراق تا خرم آباد به داخل کشور پیش بیایند 
اکنون باید در برابر داعش میلیون ها شهید می دادیم، اما این تفکر 

انقالبی بود که باعث شد داعش را به زباله دان تاریخ بفرستیم.
محاسباتی  نظام  دارد  قصد  که  است  آن  نفوذ  اصل  افزود:  وی 
در  غیرانقالبی  تفکر  ایجاد  با  و  دهد  تغییر  را  کشور  مسئوالن 
موجب  که  کند  فراهم  را  قراردادهایی  بستن  زمینه  مسئوالن 
بیکاری مردم شود و دشمن نیز از تفکر و نظام محاسباتی انقالبی 

نگران است.
حاجی یادآور شد: همان نیروهای اندک انقالبی نسل اول و دوم، 
مردم را پای کار انقالب آوردند و در شرایط کنونی نیز باید مردم 

را پای کار آورد و شفاف سازی کرد.
ایجاد وحدت،  افزود:  ایجاد وحدت اشاره کرد و  وی به موضوع 
تحمل، گذشت و ایثار نسبت به یکدیگر و اقناع سازی مردم وظیفه 

ما است و در این راه نباید از ظرفیت جوانان غفلت کنیم.

7    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال سوم، اسفندماه 1395،  شماره 29فرهنگی
عضو فراکسیون والیت در مجلس دهم : 

دشمن از تفکر و نظام محاسباتی انقالبی نگران است

جمع آوری ۱4 هزار 
وصیت نامه از 23 هزار 
شهید استان اصفهان   

ایثارگران استان اصفهان استان  مدیرکل بنیاد شهید و امور 
اصفهان سه نفر از فرزندان شهدا به عنوان منتخب مردم در 
مجلس دهم حضور دارند که این مسئله فرصت مناسبی است، 
اظهار داشت: استان اصفهان 6 درصد جمعیت کشور را دارد اما 
با تقدیم 23 هزار و 500 شهید، هزار و 189 جانباز 70 درصد 
به باال و 3 هزار و 561 آزاده سرافراز، 95 شهید مدافع حرم، 
50 هزار جانباز، 10 درصد جامعه ایثارگری را به خود اختصاص 

داده است.
وی افزود: شهرستان شهرضا دارای 737 شهید، 1558 جانباز، 
139 آزاده، 36 خانواده دارای دو و سه شهید، 46 جانباز هفتاد 
درصد به باال است و 576 پدر و مادر ایثارگر در قید حیات 

وجود دارد.
داریوش وکیلی گفت: شهدا، جایگاه واالیی نزد پروردگار دارند 
و رسیدگی به خانواده شهدا و توجه به ترویج فرهنگ شهادت 

و ایثارگری موجب شفاعت نزد خداوند می شود.
وی تصریح کرد: از 23 هزار شهید واالمقام استان اصفهان 14 
هزار وصیت نامه بدست آمده که پس از بررسی این وصایای 
شهدا مشاهده می شود حفظ وحدت، رعایت اخالق اسالمی، 
امربه معروف و نهی از منکر، نماز اول وقت، دفاع از والیت و 

اسالم مورد تأکید قرار گرفته است.
وکیلی با اشاره به سرکشی از خانواده شهدا گفت: خانواده های 
شهدا نیازی به سرکشی و دیدار ما ندارند و در مقابل ما باید 
برای تکریم و تجلیل از آنها و زنده نگه داشتن یاد و نام آنها 
را  آنها  خانواده های  و  برویم  آنها  دیدار  به  انقالب  کارزار  در 
زنده و پویا نگه داریم. وی با بیان اینکه باید از سبک زندگی 
شهدا الگوبرداری کنیم، افزود: اگر شهدا نبودند بشریت می مرد، 
خانواده های شهدا ولی نعمت ما هستند و ما وظیفه داریم با 
تکریم و تجلیل آنها، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده 

منتقل کنیم.
استقامت و فدوی  و  اینکه صبر  بیان  با  امام جمعه شهرضا 
راه والیت از ویژگی های بارز زندگی حضرت زهرا)س( است، 
تا  است  تمام مشکالت صبروبردباری الزم  در  اظهارداشت: 
با  یعقوبی  سیف اهلل  حجت االسالم  شود.  برطرف  مشکالت 
اشاره به اینکه کسی که تقوا داشته باشد مسیر و راه برای 
و  به خلق صبر  باید در مسیر خدمت  افزود:  باز می شود،  او 
تقوا پیشه کنیم. وی با اشاره به 17 اسفندماه، شهادت شهید 
همت، گفت: صداقت از ویژگی های این انسان فرهیخته بود، 
او معلمی پاک دامن و پرشور بود که کارهایش برای خدا بود و 
برای خدا قدم برمی داشت و اگر تمام بزرگراه های ایران را به 
نام شهید همت نامگذاری کنند، کم است. امام جمعه شهرضا 
با تأکید بر اینکه باید شهید همت را به دنیا معرفی کرد، بیان 
کرد: شهید همت نشان داد که چگونه معلمی دلسوز و فداکار 

چه عظمتی می تواند بیافریند.

»راهیان نور« فرصتی 
برای برافراشتگی پرچم 
انقالبی گری، مقاومت و 

ایستادگی 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با صدور بیانیه ای 
ضمن  نور  راهیان  ملی  روز  اسفندماه  بیستم  گرامیداشت  با 
دعوت از آحاد ملت ایران به ویژه نسل جوان برای حضور در 
و  ارزشمند  گنجینه  را  دفاع مقدس  نور،  راهیان  کاروان های 

ثروتی ملی و تاریخ ساز دانست. 
در این بیانیه آمده است: هشت سال دفاع مقدس یادآور ادامه 
و  حیاتی  حرکت  خمینی)ره(،  امام  پرافتخار حضرت  نهضت 
جهادی و آیینه مجسم ظرفیت ها و توانمندی های ملت ایران 
در دفاع از اسالم، انقالب، نظام و میهن اسالمی و همت و اراده 
راسخ آنان در مقاومت و ایستادگی برابر قدرت های سلطه گر 
و زورگو در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی عصر معاصر 

بود.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: بی  تردید 
حفظ فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس به ویژه مؤلفه  جهاد، 
بلند  از آرمان های  مقاومت و شهادت طلبی در راه صیانت 
دینی، انقالبی و ملی و زنده نگه داشتن روحیه ایثار و فداکاری 
و  انقالب  نیاز  های  در صحنه  آگاهانه  و  موقع  به  و حضور 
کشور نیازمند طراحی هوشمندانه و راهکارهای واقع بینانه و 
مؤثر نهادها و مؤسسات فرهنگی و مسئولین امر در نهادینه 
سازی حفظ تعهد و تکلیف در قبال آن و جلوگیری از فراموش 
آن  تاریخ ساز  روزهای  متعالی  های  ارزش  تحریف  و  نشدن 

دوران هشت سال افتخارآمیز است. 
همچنین در این بیانیه آمده است: »پاسداشت روز ملی راهیان 
نور« به عنوان جشن معنوی تکریم ارزش های الهی و انقالبی 
در حقیقت لبیک گویی به ندای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله ( مبنی بر این که اجازه 
ندهید »حماسه دفاع  مقدس دستخوش فراموشی و تحریف 
شود«، محسوب و یکی از راه های آشکارسازی عزت و قدرت 

رزمندگان اسالم در آن دوران حماسی است.

ایثارگران

روایتی از عیادت امام خامنه ای از احمد عزیزی
به مناسبت درگذشت احمد عزیزی:

گفته:  که  خدایی  همان  هست،  خدا  اگر  باالخره 
است:»کونوا  گفته  خدا  همان  الصلوه«  »أقیموا 
خداست،  همان  این  بالقسط«  قوامین  هلل  شهداء 
ما  که  کفر  می شود  هم  این  نیست؛  که  تا  دو 
فقط خدایی را که گفته نماز خواندن خوب است 
اما آن خدایی که گفته تو  باشیم،  را قبول داشته 
وظیفه داری با ظلم مقابله کنی، آن خدا نه دیگر! 
توحید همین است یعنی خدای فرد همان خدای 
اقتصاد  خدای  همان  فرهنگ  خدای  است  جامعه 
است، همان خدایی که گفته خانم حجاب را رعایت 
کن همان خدا هم گفته یک درهم ربا فالن است 
. چطور رباخواری در این جامعه بی خیالش، اما اگر 
را مرتکب  گناه فردی  مثاًل یک نفر فالن  بگویند 
ما اسالم  میان  باید  فیکون« می شود.  شده »کن 
امام »ره« زنده شود. در یک جلسه یکی دو ساعته 
با بضاعت محدود ما نمی شود خیلی تحلیل جامعی 
را  ما  زیاد هست،  نفوذی  ما  بین  برادرها  داد ولی 

دور زده اند.
بچه حزب اللهی ها را دور زده اند شاید بشود گفت 
بعضیهایش از روی جهل و غفلت بوده است ولی 
شاید بعضیهایش از روی غرض ورزی بوده است. 
ما  است،  ما حاکم شده  در  ارتجاعی  یک حرکت 
باید  ما  انقالب  از  قبل  اسالم  به  گردانده اند  بر  را 
که  امام  بوده  چه  انقالب  ببینیم  دوباره  برگردیم 

بوده؟ فرق اسالم ناب و انقالبی با اسالم 
غیرانقالبی چیست؟

خودمان  وقت  آن  و  افتاد  که  اتفاق  این 
را تنها حس کردیم، مجبور می شویم که 
همدیگر را پیدا کنیم و دست نیاز به سوی 
همدیگر دراز کنیم. آن موقع »تعاونوا علی 
البر و التقوی« اتفاق می افتد و گرنه »ان 
االنسان لفی خسر« یعنی تا آن »تواصوا 
بالحق و تواصوا بالصبر« توی ما به وجود 
هزار  دهها  بین  متقابل  ارتباط  این  نیاید، 
دارد  وجود  کشور  در  که  فرهنگی  پایگاه 

کما کان در خسران خواهد بود.
یک  در  می خواهیم  اگر  باشد،  جبهه ای  باید  نگاه 
فعالیت  هم  دورافتاده  روستای  در  کوچک  پایگاه 
کنیم ابتدا باید یک نگاه جبهه ای به وضعیت نظام 
نمی تواند  باشیم. کسی  داشته  جامعه  و  انقالب  و 
بگوید که آقا من چه کار دارم به وضع جامعه! من 
می خواهم کار فرهنگی ام را بکنم، همین یکی از 
اینکه کوچک ترین  بدون  است. شما  مشکالتمان 
باشی  داشته  جهان  و  جامعه  مسائل  از  تحلیلی 
یک  چون  چرا؟  بکنی!  فرهنگی  کار  می توانی 
یعنی  فرهنگی  کار  دارد.  مشخصی  کلیشه های 
این  نوشته ام  را  نمونه هایش  از  بعضی  من  اینها! 
گزارشهایی است که برای یکی از نهادها آمده بود. 

شهرستانهای مختلف گزارش داده بودند که مثاًل 
ما چه کار کرده ایم؛ شرکت در غبارروبی مساجد، 
غبار روبی مزار شهدا، شرکت در جشن نیکوکاری، 
شرکت در راهپیمایی 22بهمن، شرکت در مراسم 
اجرای  درختکاری،  مراسم  در  شرکت  13آبان، 

مراسم صبحگاهی، نمایشگاه کتاب و...
دیواری،  روزنامه های  نصب  و  تهیه  دیگر:  شهر 
مراسم شبی با قرآن، آذین بندی واحدهای فالن، 
پخش سرود، برگزاری سخنرانی یکی از برادران، 
برگزاری مسابقه دو، اجرای جنگ شادی، مسابقه 
فالن،  جشن  مراسم  اجرای  کوچک،  گل  فوتبال 
همین طور  شهرها  همه  و  توسل  دعای  برگزاری 

مشابه بود.

شما  باشیم؛  داشته  جبهه ای  نگاه  باید  ما 
واحد  مسئول  یا  پایگاه  مسئول  عنوان  به 
فرهنگی نمی توانی بگویی که در همین حد 
برای ما کافی است، شما باید یک دیدگاه 
کلی نسبت به جامعه داشته باشی، بعد بر 
این اساس بگویی این نیرو را کجای جبهه 

بچینم.
سه حلقه در جبهه فرهنگی

اگر بخواهیم بحث را یک مقدار کاربردی تر 
بتوان  نزدیک تر، شاید  واقعیت  به  و  بکنیم 
سه  ما  که  کرد  بیان  تقسیم بندی  این  در 
حوزه برای کار فرهنگی در نظر می گیریم: 
»تولید«، »توزیع«و»مصرف«. اگر بهترین تولیدات 
را هم داشته باشیم ولی مصرف وجود نداشته باشد 
داشته  فرهنگی  ما مصرف  اگر  نمی خورد،  درد  به 
تولید  یا  نگیرد  تولید فرهنگی صورت  ولی  باشیم 
وجود داشته باشد ولی به دست مصرف کننده نرسد 
و توزیع نشود، جواب نمی دهد. یکی از کارهایی که 
ببینیم مرکز تولیدات  باید بکنیم این است که  ما 
فرهنگی ما کجاست؟ اینها همه در ذیل آن بحث 
پیدا می کند یعنی بدون آن بحث اصاًل  اول معنا 

تولیدات فرهنگی معنای دیگر پیدا خواهد کرد.
در  مجله  یک  پایگاهی  هر  در  شده  مد  اآلن 
سرمایه گذاری  اینها  روی  هم  چقدر  می آورند. 

می شود! در بیالن کار هم مفصل می توان روی آن 
مانور داد؛ 400نشریه مال فالن نهاد، 500 نشریه 
مال فالن جا و... شمایی که این نشریه ضعیف را 
با این هزینه تولید می کنی و انتظار هم داری که 
مخاطبت بخواند، خودت چقدر قوی ترین مجله ای 
که توسط بچه حزب اللهیها در این مملکت تولید 
هنری ترین  و  قوی ترین  می خوانی؟!  را  می شود 
نشریات را نمی خوانی بعد انتظار داری مجله ضعیف 
تو را بخوانند؟ بعضی وقتها الزم است به جای اینکه 
ما از نقطه صفر شروع کنیم برویم متصل بشویم 
دهیم.  افزایش  را  آنها  نیروی  و  یک عده ای  به 
نمی خواهد من یک نشریه کشکی دربیاورم که آیا 
بگیرد  عهده  به  ما  پایگاه  نگذارد.  یا  بگذارد  تأثیر 
مثاًل مجله کمان را در شهر توزیع کند. خیلیها حتمًا 
اسم این نشریه را بعد از چندسال انتشار نشنیده اند، 

مجله کمان را چند نفر می شناسید؟ 
یکی دو نفر!!

خب این نشریه حزب اللهی است، کی این نشریه 
را تولید می کند؟ آقای بهبودی و سرهنگی. کسانی 
می گوید:  می گوید؟  چه  موردشان  در  رهبری  که 
جمله  این  سرهنگیها«  و  بهبودیها  بر  »درود 
کتاب خوانی  و  »کتاب  کتاب  همین  در  آقاست، 
رهبری«.     ...                                                                                                                                           معظم  مقام  رهنمودهای  آینه  در 

                                         ادامه دارد ...

درآمدی بر آسیب شناسی نیروهای فرهنگی انقالب )7(:

الزامات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی



در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  ازغدی  رحیم پور  حسن 
نشست بررسی تربیت و آموزش لیبرالی یا اسالمی در سند 2030  
که به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاالر شیخ انصاری این دانشکده 
از بحث دولت،  فراتر  اینکه اصل مسئله  به  اشاره  با  برگزار شد، 
از  اظهار داشت: دوگانگی در سیستم  انتخابات است،  و  سیاست 
همان ابتدا وجود داشته است به طوری که افراد عوض می شوند، 
ولی سیستم همان است و می خواهند مکتب را با آموزه های لیبرالی 
تطبیق دهند. وی با بیان اینکه برخی سواد اسالمی ندارند و برخی 
حتی سواد لیبرال ندارند و از نظر سیاسی لیبرال هستند، گفت: در 
دهه آینده که امثال ما نیستیم شما باید مراقب باشید زیرا نظارت 
دانشگاهی مصداق بارز نهی از منکر و امر به معروف و نظارت 
انقالبی است.هر وقت با خبر شدید یک قرارداد بین المللی در هر 
حوضه ای منعقد شده است باید توضیح بخواهید که آیا از مجاری 
یا خیر و چه کسی آن را  اصلی قانون اساسی عبور کرده است 
امضا کرده و دلیل امضا چه بوده است. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی با اشاره به امضای سند 2030 یادآور شد: سال گذشته 
اعالم شد یونسکو از مسئوالن تعهد گرفته سند 2030 در تمام 
کشورها اجرا شود، گفتند این کار داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل 
کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 این سند پیاده شود، وزارت 
امور خارجه بسیاری از قراردادها مثل همین سند را می گویند الزام آور 
نیست ولی بعد مشخص می شود اگر اجرا نکنیم، محکوم می شویم.

رحیم پور ازغدی اضافه در همین زمینه افزود: برخی زودتر از آنچه 
آنها خواستند سند را پیاده کردند و گویا تصویب هیئت وزیران را 
تشکیل  کارگروه   30 می گفتند  دانشگاهی  دوستان  گرفتند،  هم 
شده تا بدون اعالم رسمی و بدون نظر مجلس و شورای عالی 
انقالب فرهنگی این سند عملیاتی شود. وی با بیان باید سوال کرد 
قراردادهای بین المللی بر چه اساس امضا می شوند که از مجاری 
رسمی عبور نمی کند، خاطرنشان کرد: این گونه نمی شود که تعهد 
بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقالب 
فرهنگی اطالع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به 
حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه 
اشتراکاتی با مفاهیم اسالمی دیده می شود اما تناقض های بنیادی 

هم وجود دارد. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه 
اعضای شورا با تمام بندهای این سند مخالفت ندارند، افزود: حرف 
اساس ما این است چرا برخی اسناد باالدستی را دور می زنند و چنین 
اسنادی را امضا می کنند درحالی که برخی مفاد آن خالف مبانی 
اسالم و قانون اساسی است.این سند صریحاً می گوید هر نوع تربیت 
دینی، الهی، خالف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت 
عنوان بهداشت را برای کودکان جزو حقوق کودکانی می داند که 
حتی به بلوغ جنسی نرسیده است. رحیم پور ازغدی با انتقاد از نگاه 
مطرح شده در این سند نسبت به آموزش افزود: در لیبرال آموزشی 
گفته اند آموزش متون دینی مخل خالقیت است و باید از مدارس 
حذف شود، لیبرالیسم کالسیک و نئولیبرال اعالم کرد که ما به دین 

کاری نداریم و خودمان با عقل خودمان می سنجیم.اخالق و حیا 
مسخره می شود و دست معلم،  پدر و مادر با عنوان آزادی لیبرال 
از کودک برداشته می شود،حق همجنس بازی را جزو اصول حقوق 
بشر قرار می دهد، این نگاه می گوید حتی اگر 99 درصد یک جامعه 
به مسئله ای رأی موافق داد ولی آن مسئله در چارچوب لیبرال نباشد، 
آنها آن مسئله را دموکراسی نمی دانند. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی تصریح کرد: تعریف شان از آموزش و پرورش نگاهی کاماًل 
ضددینی و سکوالر است، هرچند که شاید 80 درصد هم با نگاه 
اسالمی مطابق باشد، ولی حرف ما همان 20 درصد است که این 
قراردادها اگر الزام آور نباشد هم آبروبر است، زیرا بر اساس همین ها 
هر سال ما را تحت عنوان نقض حقوق بشر محکوم می کنند. آنها 

الزام آور  امضا کردند  می گویند  آقایان  از همجنس بازی گفتند و 
صهیونیست ها  و  آمریکا  انگلیس،  کشورها  این  رأس  نیست،در 
در مسند شوراهای نظارتی قرار دارند. رحیم پور ازغدی با انتقاد از 
عدم تصویب این سند در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اصل 77 قانون اساسی می گوید که مجلس باید بر این قراردادها 
نظارت کند، این سند اصاًل به مجلس نرفته است، هر گونه تعهد 
بین المللی که خالف شرع و خالف قانون اساسی باشد، نباید امضا 
شود. هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی ما مسلط شود، خالف قانون اساسی است و شرعاً حرام 
است، زیرا کاپیتوالسیون آموزشیـ  فرهنگی به شمار می آید. وی با 
اشاره به عواقب این سند افزود: براساس این سند تعهد داریم در 
برابر غرب پاسخگو باشیم و بگوییم چطور سیاست های آنها را در 
مدارس مان اجرا کردیم. نمی گوییم کسی قصد خیانت داشته، گاهی 
صدمه حماقت از خیانت کمتر نیست، حتی اگر فرد نیت خوبی 
داشته باشد.  آمریکا اجازه نمی دهد یک کلمه خالف قانون اساسی 
کشورش مطرح شود. حتی در مورد مسائل هسته ای با اینکه بمب 
اتم دارد، قراردادها را امضا نمی کند، ولی ما که بمب نداریم باید امضا 
کنیم، یعنی حتی قوانینی که خودشان نوشته اند را امضا نمی کنند و 

به ما می گویند که امضا کنیم.
رحیم پور ازغدی در همین زمینه افزود: دوستان می گویند 2030 را 
داوطلبانه اجرا کردیم، یعنی هنوز به ما الزام نشده است، انجامش 
دادیم، حتی برجام را هم سریع انجام دادیم و طرف مقابل را به 
وجدانش سپردیم که 90 درصد آن را اجرایی نکرد. در مورد 2030 
نیز کسی در آسیا و اقیانوسیه قدمی برنداشته که ما داوطلبانه انجام 
ما  ولی  ندارند،  توقعی  چنین  هم  آنها  که  صورتی  در  می دهیم، 
پیش دستی می کنیم. وی گفت: براساس سند 2030  مستشاران 
خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند. هر کجای دنیا که 
پیشرفتی صورت گرفته، بر اساس نظم و حساب و کتاب بوده، ما 
غرب گرایی می کنیم ولی این مسائل را رعایت نمی کنیم و به جای 
آن پای سند همجنس بازی را امضا می کنیم، بحث عقیم کردن 
کارتن خواب ها را مطرح کردند، در حالی که به طور کلی نباید اصاًل 
کارتن خوابی وجود داشته باشد که چنین بحثی مطرح شود، ولی در 
همان نظام سرمایه داری ببینید که چه تعداد کارتن خواب وجود دارد.

- نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری از رئیس 
جمهور خواست تا از حقوق ملت ایران دفاع کند. 

در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسالمی حسینعلی حاجی 
در تذکری اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید گزارشی در 
خصوص دارایی های ایران ارایه دهد که اخیرا مرتب به آن 
دستبرد زده می شود و 1.6 میلیارد دالر توسط لوکزامبورگ 
برداشت شده و قبال هم 2 میلیارد دالر توسط آمریکایی ها 

برداشت شد. 
وی افزود: از رئیس جمهور که خودشان هم حقوقدان هستند 
و در جلسه با وکال هم گفتند ما می توانیم این مباحث را دنبال 
کنیم، انتظار داریم پاسخ دهند که در این رابطه چه اقداماتی 
انجام داده اند و چرا مرتب به حقوق ملت ایران توسط این 

کشورهای زورگو دستبرد زده می شود. 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس اظهار 
کیفرخواست  میلیارد دالر  تا 80  که  شنیده شده  اخیراً  کرد: 
علیه حقوق ملت ایران وضع کرده و یا به دنبال آن هستند، 
لذا از رئیس جمهور انتظار داریم که در این رابطه قدم اساسی 

برداشته و از حقوق ملت ایران دفاع کند. 

- در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، نماینده مردم 
شاهین شهر و میمه و برخوار در تذکری نسبت به عدم اجرای 

قانون اصالح بودجه سال 95 انتقاد کرد.
وام  دیرکرد  جریمه  باید   95 بودجه  قانون  طبق  گفت:  وی 
های زیر 100 میلیون تومان بخشوده می شد، 4 ماه است 
که این قانون به دولت ابالغ شده است، 250 هزار میلیارد 
تومان جریمه دیرکرد وام هاست که 40 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به سود و جریمه وام های زیر 100 میلیون تومان 

است.
حسینعلی حاجی گفت: دولت تصمیم داشت 10 هزار میلیارد 
تومان را به این بخش اختصاص دهد اما معاون بانک مرکزی 
نقدینگی  افزایش  موجب  سود  این  بخشش  کرد   اعالم 

می شود.
وی در تذکر دیگری دست درازی پست بانک به حساب های 
روستاییان را نادرست خواند و گفت: این دست درازی بدون 

اطالع قبلی انجام شده است.
اظهار  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
داشت: بر این اساس پست بانک مبلغ 10 هزار تومان بابت 
مددجو  افراد  آنها  اغلب  که  روستاییان  از  پیامکی  خدمات 
هستند، کم کرده است. این افراد تنها ماهی 50 هزار تومان 

کمک دریافت می کنند.
به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  ادامه  در 
کمیسیون اقتصاد ماموریت داد این دو موضوع را پیگیری کند.

- حسینعلی حاجی، با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق برنامه 
ایرادات مجمع تشخیص  این جلسه  ششم توسعه گفت: در 
از طریق  که  توسعه  برنامه ششم  به الیحه  نظام  مصلحت 
و  بررسی  مورد  بود  شده  ارائه  مجلس   به  نگهبان  شورای 

اصالح قرار گرفت.
حقوق  همسان سازی  به  ایرادات  این  از  یکی  افزود:  وی 
کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در رابطه با بار مالی این 
را  آن  مالی  منابع  کمیسیون  اعضای  که  بود  همسان سازی 

مشخص کردند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان خاطرنشان 
تا منابع مالی  کرد: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند 
اجتماعی  تامین  بازنشسته  کارگران  حقوق  سازی  همسان 
محل  از  همچنین  و  سازمان  این  بازنشستگی  صندوق  از 

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

روستاهای  مشکالت  بررسی  جلسه   95/9/3 تاریخ  در   -
شهرستان شاهین شهر و میمه در محل فرمانداری شهرستان 
مسکن  بنیاد  محترم  معاون  شاملو  مهندس  آقای  حضور  با 
انقالب اسالمی کشور تشکیل گردید در این جلسه حاج آقا 
بصیری فرماندار محترم شاهین شهر و میمه ضمن تسلیت ایام 
سوگواری ماه صفر و خیر مقدم به مدعوین محترم مشکالت 
روستاهای شهرستان را به صورت  کلی مطرح کردند و پس 
محترم شهرستان  نماینده  حاجی  آقای  جناب  توضیحات  از 
های شاهین شهر و میمه و برخوار و توضیحات بخشداران 
محترم  و روسا و نمایندگان  سایر دستگاهها اجرایی موارد 

زیر به تصویب رسید:
استان  و  شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  شد  مقرر   -1
واگذاری  و  تفکیکی  به مجموعه های  آبرسانی  طرح کامل 
بنیاد مسکن را در روستای جهادآباد اعم از مطالعات حفر چاه 
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال و شبکه های داخلی محدوده های 
واگذاری بنیاد مسکن را تهیه نماید پس از آن شبکه داخلی 
روستای جهادآباد در محدوده های واگذاری بنیاد مسکن و 
فازهای واگذاری توسط بنیاد مسکن اجرا شود و پس از احداث 
چاه توسط شرکت آبفار ، بنیاد مسکن شهرستان و استان مرکز 
مبلغ یکصد میلیون تومان جهت اجرای خط انتقال و سایر 
و  روستایی شهرستان  فاضالب  و  آب  به شرکت  ها  هزینه 

استان کمک نماید و تامین اعتبار کند.
2- مقرر شد 18 ماه فرصت به اشخاصی که زمین دریافت 
کرده اند داده شود تا پس از احداث مرحله سقف مراحل صدور 

انتقال سند انجام شود
3- مقرر شد در مورد زمین های واگذاری توسط بنیاد مسکن 
و شورای روستا در دهه 60 و بعد از آن که به صورت قولنامه 
های عادی معامله شده اند پیشنهاد شخصی توسط فرماندار 
محترم شهرستان جهت حل مشکل مردم به صورت مکتوب 
به بنیاد مسکن استان مرکز ارائه شود تا برای همیشه مشکل 

مردم در این خصوص حل شود.
و  بنیاد مسکن  مساعدتهای  با  اعتبارات الزم  شد  مقرر   -4
شورای برنامه ریزی شهرستان برای بازنگری در طرح های 
پایان  به  آنها  بازنگری  ساله  مهلت 10  که  روستائی  هادی 

رسیده در بودجه سال آینده لحاظ شود.
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حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به سوال ملی خود از وزیر نفت 
استخدام  قبال  در  نفت  وزارت  تعهدات  مورد  در 
گفت:  نفت  صنعت  دانش آموختگان  و  نخبگان 
نفت  دانشگاه  عنوان  با  دانشگاهی  نفت  وزارت 
دارد که در سنوات گذشته در دفترچه کنکور اعالم 
و  شهر  شاهین  مردم  نماینده  بود.  کرده  پذیرش 
ادامه  برخوار در مجلس شورای اسالمی  و  میمه 
داد: در دفترچه ذکر شده کسانی که جذب دانشگاه 
بودن شرایط خاص  دارا  به شرط  نفت می شوند، 
شوند؛  استخدام  اولویت  با  می توانند  تحصیلی، 
بنابراین وزارت نفت در این زمینه تعهدی را پذیرفته 
بود که به جذب نخبگان دانشگاه نفت اقدام کند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در  وزارت رسید  به  زنگنه  بیژن  زمانی که  افزود: 
پی آن بود که این تعهد را به نوعی به فراموشی 
بسپارند و این اقدام را انجام ندهند؛ هر چند برخی 

کارها انجام و درصد کمی از مشکالت این افراد حل شد اما بخش 
اعظمی از این مشکالت باقی ماند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه 
وزیر نفت برخی از تعهدات را پذیرفته و اصل بحث تعهد استخدام 

به نخبگان دانشگاه نفت را قبول داشتند، گفت: بنا شد وزیر این 
موضوع را به صورت مکتوب اعالم کنند و اگر به عنوان مکتوب 
اعالم شود که در چه برهه از زمان و بر اساس چه فرایندی این 
مشکل حل می شود، بنده سوال خود از وزیر را پس می گیرم اما 

بنده  و  ننوشته  به طور مکتوب  ایشان هنوز 
این  دادم.  ارجاع  صحن  به  را  خود  سوال 
نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اگر حرفی 
زده یا قانون و تعهدی گذاشته شود و به آن 
جامعه  در  را  بی تعهدی  نوعی  نشود،  عمل 
ترویج می دهد و اگر در جامعه ای بی اعتمادی 
حاکم باشد، همه ضرر خواهند کرد؛ عالوه بر 
آن افراد براساس تعهدی که به آنها داده شده، 
برنامه ریزی کرده و زحمت هایی در این زمینه 
ناامیدی آنها شده و  انجام داده اند که باعث 
برنامه ریزی های آنها برای زندگی آینده خود و 
حساب و کتاب های آنها از بین رفته و باعث 

سرخوردگی جوانان کشور می شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما 
در جایگاه مجلس تعهدات وزارت نفت را به 
نفع جوانانی که در چارچوب تعهدات وزارت 
نفت در دفترچه آزمون سراسری پیگیری می کنیم تا این موضوع 
به نتیجه برسد؛ ضمن آنکه افکار عمومی نیز منتظر است تا وزیر 

به تعهدات خود عمل کند.

نقش فضای مجازی در شکل دهی به روندهای مدنی و سیاسی در 
گذر زمان دچار دگرگونی و نوآوری هایی شده تا جایی که در عصر 
کنونی بخش مهمی از تبلیغات انتخاباتی در حال رخت بربستن از 

فضای واقعی و کوچ کردن به سمت فضای مجازی است.
پیوند بشر با جامعه و زمانه اش از دیرباز تاکنون در مسیر دگرگونی 
بوده است. همانطور که بشر با بهره گیری از صنعت چاپ از دوران 

شفاهی گذر کرد و به سمت دوره مدرن )نوگرایی( پیش 
رفت، اکنون نیز با برداشته شدن فاصله ها و گسترش 
را  خود  جای  رفته  رفته  کاغذی  های  رسانه  ارتباطات، 
به رسانه های مجازی می دهند. با گسترش ابزارهای 
دنیای  و  دیجیتال  در فضای  ویژه  به  ارتباطی  پیشرفته 
مجازی، عرصه های تازه ای رو به زندگی بشر گشوده 
به »شبکه  تبدیل  دنیای سنتی  است. »شهرونِد«  شده 
ارتباط  از  تازه ای  ونِد« دنیای مدرن و بشر وارد فصل 
ها شده است. در این میان می توان به نقش شبکه های 
گام  یک  که  پرداخت  اجتماعی  های  رسانه  به  موسوم 
جلوتر از رسانه های جمعی نظیر تلویزیون سبب ژرفتر 
شدن شکاف ها بین نسل های نو و سنتی رسانه شده اند. 

از ویژگی شبکه های مجازی می توان به ایجاد امکان گفت وگوی 
دوطرفه و گروهی در فضای سایبری، تولید و انتشار محتوا به دست 
کاربر، بهره جویی ارزان و حتی رایگان و در دسترس بودن در همه 

زمان ها و مکان ها اشاره کرد. 
در این میان، شبکه هایی توانسته اند در جذب مخاطب موفقتر 
ظاهر شوند که با توجه به تازه ترین فناوری ها، امکانات یاد شده 
را به شکلی بهینه و بیشینه برای کاربران فراهم ساخته اند. سال 
94 و همزمان با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی 
انتخابات  تبلیغی  فعالیت  دستورالعمل  کشور  مجازی  فضای 

ابالغ  و  تدوین  از  ابالغ شد. هدف  و  تدوین  در فضای مجازی 
دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره گیری 
از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش 
مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه 
نامزدها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسّری قوانین 
و مقررات انتخاباتی در بخشهای قابل تسری به فضای مجازی 

به استناد قانون مجازات اسالمی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین 
انتخاباتی است. حال با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
به معنای افزایش تب و تاب تبلیغ نامزدهای انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و صد البته جریانات و نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری ، فضا تا حدی متفاوت تر از فضای انتخابات 
پیشین به نظر می رسد. این تفاوت از آن جهت است که افزایش 
استفاده از شبکه های مجازی و امکانات ارتباطی نوین همچون » 
توئتیر« ، » واتس آپ« ، »اینستاگرام« و »تلگرام« بر شکل تبلیغ 
نامزدها و جریان های فعال در انتخابات سایه افکنده و آن را دچار 
دگرگونی ساخته است. تا پیش از این، تبلیغ نامزدها و حزب ها در 

فضای انتخابات از قانون های ویژه و مشخصی پیروی می کرد در 
حالی که اکنون با توجه به گستردگی فضای مجازی و تعداد زیاد 
کاربران شبکه های اجتماعی، برای بسیاری این پرسش به وجود 
می آید که آیا قانون های موجوِد تبلیغات انتخاباتی شامل تبلیغ 
در فضای مجازی و اینترنت هم می شود یا خیر؟ در صورت بروز 
تخلف انتخاباتی و رعایت نکردن چارچوب های قانونی، شرعی و 
اخالقِی تبلیغ، با متخلف یا متخلفان چه برخوردی و از 

سوی چه نهادی صورت می گیرد؟
تدوین  از  پیش  تا  حقوقدانان،  های  گفته  به  توجه  با 
دستورالعمل نظارت بر فعالیت در فضای مجازی برای 
تبلیغ و اطالع رسانی انتخاباتی در فضای مجازی، قانون 
در  انتخاباتی  نیز شامل جرایم  موجود  انتخاباتی  های 
فضای مجازی می شد، اما این دستورالعمل حاکی از 
انتخاباتی  نظارت مستقیم و دقیق تر بر فعالیت های 

نامزدها و جریان های سیاسی است.
به باور برخی ناظران، شبکه های مجازی فرصت های 
عادالنه ای را پیش روی نامزدهای انتخاباتی قرار می 
دهند تا بتوانند از این راه برنامه های خود را تبلیغ کنند. 
از این منظر، نتیجه کلی استفاده از شبکه های اجتماعی، گسترش 
و جریان آزاد اطالعات در میان قشرهای مختلف جامعه است. 
در کنار اثرگذاری مثبت این دست از شبکه ها که در مقام رسانه 
قرار گرفته اند، نمی توان آسیب ها و چالش های ناشی از آن را 

نادیده گرفت.
اکنون با حرکت بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از سطح جامعه به 
کانال های ارتباطی و صفحه های مجازی، قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و دستورالعمل تازه شورای عالی فضای مجازی، 
تبلیغ در این فضا را زیر ذره بین برده و نظارت دقیق تری بیش از 

گذشته، بر تبلیغ نامزدها صورت می گیرد.

زنگنه برای استخدام نخبگان دانشگاه نفت قول کتبی دهد

بی قانونی در فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار :

گزارش :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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مروری بر برخی اخبار 
فعالیت حسینعلی حاجی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با اشاره به آمار 
منتشر شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم درباره رشد 
علمی کشورها، اظهار کرد: پایگاه استنادی وب آو ساینس که 
با عنوان ISI هم شناخته می شود، به بررسی رشد کمی تولید 
علم در سال 2016 پرداخته و داده های به دست آمده را با سال 

2015 مقایسه کرده است.
 ISI محمد جواد دهقانی ادامه داد: خروجی مقایسه ها در پایگاه
نشان می دهد ایران توانسته بیشترین رشد را در میان برترین 

کشورهای تولید کننده علم جهان داشته باشد.
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه ایران بیشترین رشد کمی تولید 
علم را در بین برترین کشورهای تولید کننده علم دنیا کسب 
کرده است، گفت: این موضوع از بررسی رشد کمیت تولید علم 
 ISI 25 کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را براساس پایگاه

در اختیار دارند، حاصل می شود.
دهقانی با بیان اینکه میزان تولید کمی علم ایران در سال 2016 
به نسبت سال 2015 حدود 12 درصد رشد داشته است، ابراز 
کرد: کمیت تولید علم دنیا در سال 2016 به دو میلیون و 452 
هزار و 55 مدرک رسیده در حالیکه همین نرخ برای سال 2015 
و در پایگاه ISI روی دو میلیون و 552 هزار و 526 مدرک 

ایستاده است.
وی تصریح کرد: در این مقایسه مشخص شده که اگر کمیت 
تولید علم دنیا در سال 2016 به میزان چهار درصد افزایش یابد 
به حد کمیت ثبت شده در سال 2015 میالدی خواهیم رسید با 
این حال تولید کمی علم کشور در سال 2016 میالدی نسبت 
به سال 2015 میالدی از یک رشد 12 درصدی برخوردار شده 

است.
در سال  افزود:  اسالم  علوم جهان  استنادی  پایگاه  سرپرست 
2015 از جمهوری اسالمی ایران 37 هزار و 975 مدرک در 
پایگاه ISI ثبت شده بود که در سال 2016 میالدی به 42 هزار 

و 503 مورد رسیده است.
وی همچنین با بیان اینکه هدایت علم به سمت رفع نیازهای 
علم  مرجعیت  شد:  یادآور  است،  دغدغه  مهم ترین  کشور 
فناوری  از سند سیاستهای کالن علم و  بند  اولین  بین الملل 

ابالغی توسط مقام معظم رهبری است.
دهقانی خاطر نشان کرد: کسب مرجعیت علم بین الملل با تکیه 
صرف بر افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی شود. در این 
سند بر سایر جنبه های تولید علم از جمله اثرگذاری اقتصادی 
و اجتماعی، دیپلماسی علمی و همچنین کسب مرجعیت علمی 

نیز تأکید شده است.

ایران رتبه نخست جهان را 
در رشد تولید علم از آن 

خود نمود

رسپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

سند 2030 صریحًا می گوید هر نوع تربیت دینی خالف حقوق بشر است

رحیم پور ازغدی:


