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جمهوری اسالمی این افتخار را برای خودش
 باید حفظ کند که علنًا و صریحًا علیه ظلم حرف بزند

این مسئله ی حقیقتاً فاجعه آمیز میانمار را انسان نمیداند چه جوری توجیه بکند؛ حقیقتاً یک حادثه ی 
کم نظیر است؛ جلوی چشم کشورهای اسالمی، دولتهای اسالمی، جلوی چشم یک و نیم میلیارد 

مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانِی مّدعی و دولتهای ریاکار دروغگوی مّدعی  ... 

حاجی در گفتگو با پایگاه خبری تیتر یک :

حرکت از سر اقتدار و بازدارندگی 
یکی از برگ های برنده ما در منطقه است

خبـری از انتقـال آب به استـان اصفهـان نیـست
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بیانات رهرب معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه درباره فجایع میامنار :

یاد و خاطره شهدای دفتر حسینعلی حاجی 
در حادثه تروریستی 17 خرداد 96 مجلس، گرامی باد

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 نقالب اسالمی، 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

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:



   ...  مّدعی حقوق بشر، یک دولت بی رحمی که در رأسش هم یک 
زنی است که جایزه ی ]صلح[ نوبل گرفته است این زن بی رحم، 
یک جمِع مردم بی پناه را میکشند، آتش میزنند، خانه هایشان را 
ویران میکنند، بیرونشان میکنند. حقیقتاً حادثه ی عجیبی است و 
نمیشود.  مشاهده  کلمه هم  واقعی  معنای  به  هیچ عکس العمِل 

بله، محکوم میکنند، ]اّما[ محکوم کردن چه 
فایده ای دارد؟ اعالمیه منتشر میکنند، چه 

اثری دارد؟ عمل باید بکنند.
را  مسئله  آن  حقیقت  اینکه  جای  به  اّواًل   
تبیین کنند برای مردم، مسئله را مسئله ی 
بله،  میدهند؛  قرار  مسلمان  و  بودایی  بین 
متعّصب  نفر  چند  یک  است  ممکن  حاال 
مذهبی هم در این قضّیه تأثیر دارند لکن 
مسئله  میکند؛  را  کار  این  دارد  دولت  یک 
سیاسی است. در رأس آن دولت هم یک 
زنی است که جایزه ی ]صلح[ نوبل گرفته. 
را  نوبل  و  نوبل  ]صلح[  جایزه ی  فاتحه ی 
جایزه ی  ]دادِن[  کار.  این  با  خواندند  اینها 
صلح نوبل به یک انساِن به این بی رحمی! 

زن و این همه بی رحم! انسان واقعاً حیرت میکند از این وضعی که 
بشرّیت در دنیا به آن دچار است. راه چاره این است که دولتهای 
مسلمان عماًل وارد بشوند؛ نمیگوییم لشکرکشی کنند به آنجا اّما 
فشار سیاسی بیاورند، فشار اقتصادی بیاورند، ده ها کشور مسلمان 

و دولت مسلمان هستند که ممکن است بعضی از اینها ارتباطات 
تجاری داشته باشند، ارتباطات اقتصادی داشته باشند؛ آنها از آن 
بیاورند به آن دولت، تذّکر بدهند، تکرار بکنند، در  طریق فشار 
مجامع جهانی علیه آنها فریاد بکشند؛ این کارها را باید بکنند. َوااّل 
اینکه حاال ما بنشینیم یک گوشه ای محکوم کنیم، چه فایده ای 

دارد این محکوم کردن؟ دبیرکّل سازمان ملل محکوم کرده است؛ 
خیلی زحمت کشیده! باید یک اثر عملی داشته باشد. آنجایی که 
سیاستهایشان اقتضا میکند، گاهی اوقات به خاطر زیر فشار قرار 
گرفتن یک مجرم در یک کشوری، زمین را به آسمان میرسانند، 

جایی  یک  در  مجرمی  یک  ]چون[  میزنند،  داد  میکنند،  فریاد 
مجازات شده! ]اّما[ اینجا چند هزار نفر کشته شده اند -که آمارشان 
شناخته  آمار  که  نمیدهند  اجازه  یعنی  نیست؛  مشّخص  درست 
به هیچ وجه  متأّسفانه  و  شده اند  آواره  نفر  هزار  ده  چند  بشود- 
بزرگی  حادثه ی  خیلی  این  نمیشود.  مشاهده  عکس العملی 
ناراحتند،  عصبانی اند،  ملّتها  بله،  است؛ 
و  راه پیمایی  مسلمان  کشورهای  در 
تظاهرات انجام میگیرد لکن دولتها باید 
باید  اقدام کنند.  باید  اقدام کنند؛ دولتها 
را  کار  این  که  بشود  خواسته  دولتها  از 
انجام بدهند؛ ]اعضای سازمان[ کنفرانس 
قضّیه  همین  برای  بخصوص  اسالمی 
بشوند؛  جمع  هم  ُدور  بگذارند،  جلسه 
بحث کنند ببینند چه اقدامی میشود کرد 

برای این مسلمانها.
است؛  ظلم  دنیای  دنیا،  متأّسفانه   
برای  را  افتخار  این  اسالمی  جمهوری 
خودش باید حفظ کند که علناً و صریحًا 
در  ظلم  این  چه  بزند؛  ظلم حرف  علیه 
مناطق اشغال   شده ی به وسیله ی صهیونیست ها باشد، چه در کشور 
یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در میانمار 
و چه در هر نقطه ی دیگری؛ باید نسبت به اینها جمهوری اسالمی 

موضع شجاعانه و صریح خودش را اتّخاذ کند.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
مخالفت  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و 
و  تروریستی  اقدامات  با  مقابله  طرح  کلیات  با 
مردادماه   22 علنی  جلسه  در  آمریکا  ماجراجویانه 
مجلس گفت: تمامی اقدامات تروریستی که در دنیا 
انجام می شود سرمنشاء آن از آمریکاست و این کشور 

تروریست ها را پرورش می دهد و پشتیبانی می کند.
وی افزود: بنده با اصل این طرح مخالفتی ندارم اما 
پیشنهاد می کنم که باید شکننده تر و بازدارنده تر باشد.

انجام  آمریکایی ها  که  آنچه  داشت:  اظهار  حاجی 
در  داده ایم  انجام  برجام  در  ما  که  آنچه  و  داده اند 
این طرح با هم سنخیتی ندارد. اقدامات آمریکاییها 
سنگین تر از آن است که ما در این طرح برای مقابله 

با آن تعریف کرده ایم.
ما  گفت:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 

را  آن  دلیل  چه  به  که  می آوردیم  طرح  این  مقدمه  در  بایستی 
تصویب می کنیم.

وی با اشاره به جنایات آمریکایی ها از زمان کودتای 
28 مرداد سال 32 تا کشتار مسلمانان و مردم منطقه 
به دست داعش گفت: به عنوان مثال باید در این طرح 
این نکته مدنظر قرار می گرفت که بتوان از مجراهای 
قانونی و پلیس بین الملل با جنایتکاران آمریکایی از 

جمله ترامپ مقابله کرد.
وی ادامه داد: بنده معتقدم که این طرح باید پخته تر 

و جامع تر شود.
حاجی اضافه کرد: ما باید در برابر بدعهدی های آمریکا 
در این طرح محکم تر بایستیم و تضمینی برای ادامه 

بدعهدی های آمریکا در برجام نباشد.
وی در پایان تاکید کرد: ما توانایی این را داریم که 
غنی سازی را به بیش از 20 درصد برسانیم. باید در 
این طرح قوه قضائیه را ملزم می کردیم که جنایتکاران 

آمریکایی را به سزای اعمالشان برساند.

اندیشکده »شورای آتالنتیک« در گزارش جدید خود تحت عنوان 
»پرده برداری از انقالب: نگاهی نزدیک تر به حضور و نفوذ ایران در 
غرب آسیا )خاورمیانه(« آن بخش از جنبه های قدرت ایران را بررسی 
کرده که مدعی است »جدید یا کم تر شناخته شده« هستند. در حالی 
که برخی کارشناسان بین المللی، توانایی انجام »جنگ ترکیبی« را 
صرفاً منحصر به آمریکا می دانندو معتقدند هیچ کشور دیگری در دنیا 
ابزار نظامی، دیپلماتیک و رسانه ای الزم برای به راه انداختن جنگ 
ترکیبی را ندارد، »داو زخیم« معاون وزیر دفاع دولت جورج بوش پسر 
و عضو کنونی هیأت مدیره شورای آتالنتیک، در بخش پیش گفتار 
گزارش این اندیشکده اعتراف می کند که ایران بیش از آمریکا در 

به کارگیری جنگ ترکیبی موفق بوده است.
زخیم به رغم اشاره به تاریخ استفاده از جنگ ترکیبی درون آمریکا 
)طی انقالب آمریکا( و توسط کاخ سفید در خارج از این کشور )در 
افغانستان و عراق(، توضیح می دهد که این نوع جنگ در انحصار 
آمریکا نیست و اقدامات روسیه در اوکراین و تسخیر کریمه با استفاده 
از »چریک های بومی و سربازان بدون یونیفرم مجهز به سالح های 
مدرن، پول، ظرفیت های هکری و پروپاگاندا« نیز یکی از نمونه های 
موفق جنگ ترکیبی بوده است. این مقام سابق دولت آمریکا در عین 
حال در توضیح مهارت ایران در استفاده از جنگ ترکیبی می نویسد: 
»بیش از همه این ها، ایران بوده که بر جنگ ترکیبی تکیه کرده است. 
در حقیقت اغراق نیست اگر بگوییم که ایرانی ها با انجام عملیات های 
نامتقارن و بسیار موفقیت آمیز در سرتاسر منطقه از ابتدای تشکیل 
جمهوری اسالمی در سال 1979، عماًل جنگ ترکیبی را به کمال 
رسانده اند.« وی هم چنین در بیان یکی از نقاط ضعف کشورش مقابل 
ایران نیز اقرار می کند: »اگر قانون اصلی جنگ این است که دشمن 
خود را بشناسیم، ما راه زیادی درباره ایران در پیش داریم. چندین دهه 
تجربه و تماس مستقیم با مسکو، اطالعات ارزشمندی را درباره طرز 
تفکر روسیه برای تحلیلگران و تصمیم گیران اطالعاتی ما به ارمغان 
آورده است، اما در طرف مقابل، ما تا چند سال گذشته، چنین اطالعاتی 
را درباره مقامات جمهوری اسالمی نداشتیم.« زخیم ادامه می دهد: 
»با وجود تعامل محدود میان دیپلمات های ما و مقامات ایرانی طی 
مذاکرات هسته ای اخیر، ما هنوز هم از افراد مهم و تعیین کنندگان 
سیاست خارجی و امنیتی در تهران اطالعات بسیار کمی داریم: چه 
آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران، و چه سپاه پاسداران که هم چنان برای 
ما ناشناخته هستند.« نویسندگان گزارش شورای آتالنتیک، چهار 
اهرم »حمایت از نیروهای نیابتی شیعه«، »صدور ایدئولوژی«، »ارائه 
تسلیحات« و »تشکیل شبکه های فراملی« را در موفقیت منطقه ای 
ایران مقابل آمریکا و متحدانش تأثیرگذار می دانند و معتقدند تهران به 
ویژه از شبکه های فراملی خود برای ظرفیت سازی در میان نیروهای 
بر شرکای  ایران  تکیه  به گونه ای که  استفاده می کند  نیابتی اش 

قوی ترش برای انتقال تخصص و شیوه های کارآمد به گروه های 
کم تجربه تر موجب می شود تا میزان واقعی دخالت تهران در یک 
موضوع مخفی بماند. به عقیده نویسندگان گزارش، این ابهام به ایران 
اجازه می دهد تا با استفاده از این شرایط در کشورهایی نظیر عراق، 
سوریه، بحرین و یمن جایگاه خود را به عنوان نیروی »مدافع« شیعیان 
در منطقه تحکیم کند. نهایتاً تصویری که اکنون از ایران در منطقه 

در حال شکل گرفتن است، این کشور را به عنوان بازیگر برجسته ای 
مطرح می کند که در تالش است تا سیاست های آمریکا در غرب 
آسیا )خاورمیانه( را تضعیف کند و نظم منطقه ای را مطابق میل خود 
بازسازی نماید. شورای آتالنتیک در توضیح اولین اهرمی که برای نفوذ 
منطقه ای ایران قائل است، می نویسد: »ایجاد نیروهای نیابتی قوی را 
شاید بتوان اصلی ترین اهرمی دانست که ایران به کمک آن، رقبای 
خود را به چالش می کشد و در عین حال وارد درگیری رسمی نظامی با 
آن ها نمی شود.« این اندیشکده آمریکایی البته گروه های متحد با ایران 
را به دو دسته »نیابتی« و »تحت کنترل« تقسیم می کند. نویسندگان 
نیروهای  گروه ها  کدام  این که  »ارزیابی  تصریح می کنند:  گزارش 
»نیابتی« هستند و کدام گروه ها توسط ایران »کنترل« می شوند، اغلب 
مطابق این معیار صورت می گیرد که کدام گروه ها »والیت فقیه« 
را پذیرفته اند. پیروی از والیت فقیه نشانه ای واضح از ارتباط عمیق 
با تهران است. گروه هایی مانند حزب اهلل لبنان، سازمان بدر، کتائب 
حزب اهلل، عصائب اهل الحق، و حرکه حزب اهلل النجباء در عراق، آشکارا 

از این عقیده تبعیت می کنند و تحت کنترل تهران قرار دارند.« گزارش 
مذکور درباره دومین اهرم نفوذ منطقه ای ایران تصریح می کند: »ارائه 
سالح، کمک مالی، پشتیبانی مستشاری و مساعدت لجستیکی به 
نیروهای نیابتی و شبکه ای، یکی از روش های مستقیمی است که 
ایران به کمک آن ها نفوذ خود را اِعمال می کند. حضور سالح های 
ایرانی در درگیری های مختلف )از سوریه گرفته تا عراق و یمن و فراتر 
از آن( عالوه بر نشان دادن ارتباط میان این کشور با طیفی از بازیگران 
منطقه ای، هم چنین می تواند به تهران امکان کنترل بر گروه هایی را 
بدهد که روابط خیلی ویژه ای هم با آن ها ندارد.« به اعتقاد نویسندگان، 
منطقه  سراسر  کشورهای  در  فوق  روش های  از  ایران  استفاده 
خاورمیانه، نهایتاً به گسترش شبکه های فراملی ای کمک می کند که 
تهران برای تسهیل انتقال آموزش، دانش، و در برخی موارد، تجربه 
میدانی به گروه های نیابتی خود در کشورهای مختلف، به این شبکه ها 
تکیه دارد. اندیشکده شورای آتالنتیک رقابت برای نفوذ در غرب آسیا 
)خاورمیانه( را به جامپ بال در ابتدای بازی بسکتبال توصیف می کند 
و در اشاره به موقعیت بهتر ایران در این رقابت نسبت به کشورهای 
دیگر غرب آسیا )خاورمیانه(، می نویسد: »در حال حاضر، ایران در این 
جامپ بال نسبت به رقبای دیگرش در منطقه قد بلندتری دارد. امروز، 
نفوذ عمیق ایران در عراق، لبنان، سوریه و بحرین بی رقیب است. 
متحدان ایران در خط مقدم عرصه های سیاسی و امنیتی عراق و لبنان 
هستند. مداخله ایران در سوریه موجب جلوگیری از سقوط حکومت 
بشار اسد شده است. شبکه پیچیده  سیاسی-مذهبی ایران در بحرین 
نفوذ مشهودی دارند. فراتر از جهان عرب، منافع و حضور جمهوری 
اسالمی تا افغانستان و بخش هایی از آفریقا و آمریکای التین کشیده 
شده است.« کارشناسان آمریکایی شورای آتالنتیک اعتراف می کنند: 
»ایران در محیط استراتژیک پرتالطم و متغیر غرب آسیا )خاورمیانه( 
عملکرد موفقی داشته است. این کشور امروز با تهدیدی جدی مبنی 
بر حمله یا تهاجم )و به طریق اولی، اشغال( توسط یک قدرت خارجی 
مواجه نیست. حمله سال 2003 آمریکا به عراق، یکی از تهدیدها علیه 
ایران را برطرف کرد. هم چنین توافق هسته ای با آمریکا، )دست کم 
تا زمانی که برجام پابرجا باشد( خطر کشور دیگری را از بین برد 
که می توانست به ایران حمله کند.« نویسندگان گزارش البته توضیح 
می دهند: »سیاست اسرائیل هم چنان یک متغیر پیچیده است و 
اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد که ایران را بمباران کند. با این 
وجود، تهران هم در مقابل این تهدید، دست بسته نیست. جمهوری 
اسالمی گزینه های تالفی جویانه ای دارد که اگر آن ها را به کار بگیرد، 
می تواند آسیب های جدی به اسرائیلی وارد کند که نفوذ منطقه ایش 
عمق استراتژیک ندارد. ظرفیت بازدارندگی ایران )که توسط زرادخانه 
بزرگ راکتی و موشکی حزب اهلل تقویت هم می شود( مقابل اسرائیل 

کاماًل معتبر و قابل اعتناست.«
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جمهوری اسالمی این افتخار را برای خودش باید حفظ کند
 که علنًا و صریحًا علیه ظلم حرف بزند

حسینعلی حاجی مطرح کرد :

اندیشکده »شورای آتالنتیک« عنوان کرد:

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
تیتریک، با بیان اینکه حرکت از سر اقتدار و بازدارندگی یکی 
از برگ های برنده ما در منطقه و در غرب آسیا است اظهار 
که  است  کافی  مسئله  همین  موضوع  این  اثبات  در  داشت: 
آمریکایی ها تاکنون نتوانسته اند آسیبی به سوریه که از جمله 

کشورهای جبهه مقاومت در منطقه است، برسانند.
عضو فراکسیون والیت مجلس تشخیص اینکه مباحث دفاعی 
دارای چه ابعادی است و باید در چه جغرافیایی صورت گیرد را 
بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: کسانی که فاقد قدرت تحلیل 
در این زمینه هستند نباید در خصوص حضور مستشاران ایرانی 

در سوریه و در میان رزمندگان خط مقاومت اظهار نظر کنند.
حاجی با اشاره به اینکه شکل گیری داعش در منطقه توسط 
از کشورهای مرتجع  با عاملیت عربستان و برخی  آمریکا و 
منطقه انجام شد افزود: هدف اصلی از تشکیل داعش مقابله 
با ایران اسالمی و جلوگیری از اشاعه و انتقال فرهنگ انقالب 
اسالمی به ذهن جوانان و کشورهای مسلمان نشین منطقه بود 
که خواستند با این حرکت با ام القری کشورهای اسالمی مقابله 
کنند. وی افزود: براساس اولین اصل دفاعی باید مرکز تهدید 
را شناخت و برای آنکه به ملت کمترین آسیب وارد شود می 
بایست دشمن در اولین نقطه های حرکت خود، در نطفه خفه 
شود لذا این هنر بچه های انقالبی ما بوده که در صدها کیلومتر 
دورتر از مرزهای کشورمان توانسته اند دشمن و اهدافش را 

شناسایی کنند و در مقابل آن ایستادگی نمایند.
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار تصریح کرد: اگر امثال 
داعش تاکنون در داخل  شهید حججی بزرگوار نبودند قطعاً 
کشور صدها هزار نفر را به خاک و خون کشیده بود، کما اینکه 
دیدیم در مجلس و در حساس ترین نقطه کشور چند نفر بیگناه 
را به شهادت رساندند و این پیام مهمی است برای کسانی که 

نمی خواهند بفهمند این خطر، خطر روشنی است.

»گادی آیزنکوت« رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد حزب اهلل خطرناک ترین تهدید در مجاورت فلسطین 

اشغالی به شمار می رود.
وی در گفت گویی با روزنامه »یدیعوت آحارونوت« ادعا کرد: 
در رویایی آینده خود، برای ترور ]سید[ حسن نصراهلل ]دبیرکل 
حزب اهلل[ تالش خواهیم کرد. اطالعات به ما نشان می دهد 
نصراهلل همچنان در تمامی روستاهای نزدیک به اسرائیل حضور 

دارد و در حال تقویت توانایی هایش است.
آیزنکوت درباره حضور ایران در سوریه و لبنان گفت: تعداد کمی 
از آنها )نیروهای ایرانی( در نزدیک مرزهای ما هستند اما بیشتر 
آنها در شمال غربی ، مرکز سوریه و شرق آن هستند و ما به 
چندین روش تالش می کنیم مانع از حضور ایرانی ها در نزدیکی 
مرزهای خود شویم. ارتش اسرائیل ، طرح های اساسی برای 

مقابله با ایران دارد اگر بخش سیاسی از ما این را بخواهد.
وی در باره امکان نفوذ حزب اهلل حزب اهلل یا حماس به شهرک 
های اسرائیلی گفت: ما خط های هجومی و استحکامات زیادی 
داریم ، من نمی توانم برای عدم ورود به اسرائیل تضمیمی بدهم 
اما به میزان آمادگی ارتش و قدرت بازدارندگی آن آگاهم. حماس 

و حزب اهلل می دانند برای این اقدام باید چه بهایی پس بدهند.
آیزنکوت ادامه داد نیروهای هوایی، دریایی ، زمینی و واحدهای 
سری، شب و روز در راستای جلوگیری از دستیابی حزب اهلل و 

حماس به سالح پیشرفته تالش می کنند.

علی باقری کنی در همایش بزرگداشت شهدای مدافع حرم 
در  که  خوشبختم  گفت:  کاربری  علمی  جامع  دانشگاه  در 
بهانه  به  این جلسه مبارک شرکت می کنم. جلسه ای که 
است.  شده  برگزار  تاریخ  و  دین  بزرگ  مردان  بزرگداشت 
مضاف بر این مناسبت تلفیق شهدای ایرانی و افغانستانی بر 

اهمیت این جلسه می افزاید.
وی افزود: چه شده که مردانی از ایران، افغانستان، پاکستان و 
... در سرزمین دیگری کنار هم میرزمند و به شهادت می رسند؟

باقری اظهار داشت: جوانی که تازه ازدواج کرده بچه دار شده 
و شیرینی زندگی را چشیده و آمال بزرگی برای خود و خانواده 
اش دارد چطور میشود که پا میگذارد روی همه این ها و میرود 
جواب  باید  که  میشود؟سوالی  قطع  اینها  همه  از  که  طرفی 
از برکت مردی است که در  دهیم. وی افزود: همه این ها 
تاریخ می درخشد. اگر امام نبود مسیر تاریخ حرکت دیگری 
تعداد مخالفین  ایشان حرکت کردند  داشت. سال 42 وقتی 
نسبت به موافقین قابل قیاس نبود و اتفاقا وجه ممیز امام هم 

نسبت به بقیه همین بود.
باقری ادامه داد: خیلی ها مخالف طاغوت بودند اما فکر نمی 
کردند به نتیجه برسند، وقتی از امام پرسیدند سربازان شما 

کجایند؟ ایشان فرمودند سربازان من در گهواره ها هستند.
از  کدام  هیچ  بود.  پیامبران  مانند  ایشان  حرکت  گفت:  وی 
را مطرح  پیام خود  نیامدند  قاهره  قدرت  مبنای  بر  پیامبران 
کنند. پیامبر خودمان با مردمی صحبت کردند که روی سرش 
خاکستر ریختند و سنگ زدند. اما بعد از مدتی که حضرت 
برای فتح مکه می آیند به ابوسفیان میگویند کارت تمام است. 

محمد االن جایگاهی دارد که طرفدارانش نمی گذارند آب 
وضویش روی زمین بریزد و او قلب ها را تسخیر کرد.

باقری ادامه داد: امام هم توده مردم را همراه کردند و اینگونه 
مبنای  بر  انقالب صرفا  پیروزی  رسید. پس  ثمر  به  انقالب 
وزارت  معموال  داشت:  بیان  وی  گرفت.  شکل  دینی  اعتقاد 
خارجه ها اسناد را بعد از 30 سال منتشر میکنند. گزارشی بود 
از سفارت انگلیس در ایران مبنی بر اینکه چرا انقالب پیروز 
شد و نتوانستند پیش بینی کنند. مسئوالنش گفته بودند ما از 
قدرت مذهب و دین در نیاز مردم و میزان تاثیرش در نقش 

آفرینی جامعه خبر نداشتیم.
باقری افزود: کارهایی که داعش انجام می دهد گروهک های 
ضد انقالب اوایل انقالب می کردند و سر بریدن کار جدیدی 
نیست و صدر اسالم هم بود و اینها فرزندان معنوی و جسمانی 
دشمنان اهل بیت هم هستند. وی گفت: طبق معیارهای مادی 
در اوایل انقالب باید همه چیز شکست می خورد اما چیزی که 
گره را باز کرد تدبیر امام بود که مردم را وارد کرد و سپاه و 
بسیج با عشق به شهادت وارد شدند و باعث شد ما از تمامیت 

عرضی دفاع کنیم و صحنه بروز قدرت درونی مردم شد.
باقری کنی بیان داشت: دشمن مخالف قدرت موشکی ماست 
که از دل بسیج و سپاه با اتکا به مبانی دینی برآمده است. ما 
سیم خاردار نمی توانستیم بخریم اوایل جنگ اما امروز جوانان 

توانستند با توانایی خود موشک بسازند.
وی ادامه داد: بعد از جنگ علت رشد چه بود؟ ما در هسته 
ای پیشرفت کردیم دلیل این حرف هم این است که قلدران 
جهان مقابل ما نشستند. در حالی که ما اوایل انقالب تحریم 
بودیم. روحیه انقالبی و اتکا به درون باعث شد این قدرت 
ایجاد شود. عدم امید و وابستگی به بیگانگان بود که ما را در 

عرصه های دیگر عقب گذاشت.
از  خودرو  که صنعت  است  سال  ما 50  داشت:  بیان  باقری 
خارج آوردیم و تقریبا جز یک مدت کم تحریم هم نشدیم. 
کشوری که در دانش هسته ای و موشکی می تواند پیشرفت 
کند در صنعت خودرو چرا جلو نرفت؟ چون به جوانان انقالبی 
اعتماد نشد. وحدت ملی ما مرهون اتکا به مبانی دینی است 
آنجایی که قومت و مذهب رنگ می بازد. امنیت ملی ما هم 
به همین وابسته است. وی اظهار داشت: خیلی از شهدا دفعه 
چندمشان بود که به سوریه اعزام می شدند. پس اگر روحیه 
توهم و ماجراجوییشان آنها را می کشاند باید دفعه اول از بین 
برود و ببینند همه چیز واقعی است و دیگر نروند اما رفتند و به 
شهادت رسیدند. یک سنگ قبر نشان دهید از انهایی که سال 

88 فریاد زدند جانم فدای ایران.
باقری افزود: چیزی که ما را با برادران افغانستانی کنار هم 
نشاند اتکا به مبانی دینی است. جوانی که عرق دینی ندارد 
برای چه باید مادیات خوب دنیا و زندگی اش را ول کند و برود 

در بیابان های سوریه بجنگد؟
وی گفت: برژینسکی در یک سال قبل می گوید اخیراً، یعنی 
دو سه سال قبل، خیلی از غربی ها از ایران می گویند جوانان 
ایرانی خیلی گرایش پیدا کردند به الگوهای غربی و بعد تاکید 
می کند به ویژه پوشش زنان در ایران. او کارشناس فرهنگی 

نیست صاحب نظر امنیت ملی است.

حرکت از سر اقتدار و 
بازدارندگی یکی از برگ های 

برنده ما در منطقه است

بیانات رهرب معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه درباره فجایع میامنار :

در رویـارویی آینـده 
با حزب اهلل برای ترور 
دبیـرکـل این جنبـش 

تـالش می کنیـم

علی باقری در مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم :

رئیس ستاد مشرتک ارتش رژیم صهیونیستی:

یـک سنــگ قبـــر از 
آنهایـی نشــان دهید
که سال ٨٨ فریاد زدند 
»جانـم فـدای ایـران«

طرح مقابله با اقدامات آمریکایی ها باید پخته تر طرح می شد

ایران یک سر و گردن از رقبایش در منطقه باالتر است

حسینعلی حاجی تاکید کرد :



در مجلس  مردم شاهین شهر  نماینده  حسینعلی حاجی دلیگانی 
خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 

به شکل  بیگانه  اتباع  حضور  به  اشاره  با  تسنیم، 
غیرقانونی در کشور، اظهار داشت: در جلسه اخیر 
کمیسیون اجتماعی پیش از سر کشی نمایندگان 
به حوزه های انتخابیه، از علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل آمد تا درباره 
اتباع  حضور  وضعیت  به  رسیدگی  و  ساماندهی 
بیگانه غیرقانونی در کشور توضیحاتی را ارائه دهد.

از  سؤال  طراح  به عنوان  بنده  داد:  ادامه  وی 
قانع  تعاون در جلسه کمیسیون  توضیحات وزیر 
توضیحات  ارائه  برای  وزیر  است  قرار  لذا  نشدم، 
درباره ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه غیرقانونی 

در صحن علنی مجلس حضور یابد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس، گفت: اگر 
دولت در شهرستان های حوزه انتخابیه بنده، اتباع 
بیگانه را که غیرقانونی در این منطقه حضور دارند 
و یا به شکل غیرقانونی در شغلی که مجوز آن را 

ندارند شاغل هستند، ساماندهی و به وضعیت آنها رسیدگی کند 

از  مشکل بیکاری حل می شود و نیازی به اعتبار و تسهیالت 
سوی دولت برای حل مشکل بیکاری در این حوزه وجود ندارد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بسیاری از فرصت های شغلی به ویژه 

غیرقانونی  بیگانه  اتباع  سوی  از  ساختمانی  مشاغل  بخش  در 
که  دامپینگ  با  غیرقانونی  بیگانه  اتباع  داد:  ادامه  شده،  اشغال 
انجام می دهند بسیاری از فرصت های شغلی را 
تصاحب کرده و باعث بیکاری کارگران ایرانی 

شده اند.
اتباع  از  کارفرمایان  استفاده  دالیل  درباره  وی 
مشاغل  به ویژه  مشاغل  در  غیرقانونی  بیگانه 
بیمه،  حق  پرداخت  عدم  گفت:  ساختمانی 
دست مزد پایین و همچنین به دلیل اینکه اتباع 
افتتاح حساب در بانک  بیگانه غیرقانونی اجازه 
کارفرما  نزد  آنها  دستمزد  بنابراین  ندارند  را 
می شود  سبب  موارد  این  همه  می ماند،  باقی 
کار فرمایان تمایل به استفاده از آنها در مشاغل 

را داشته باشند.
ابراز  با  مجلس  در  شاهین شهر  مردم  نماینده 
اینکه حدود 3 میلیون شغل از سوی اتباع بیگانه 
اتباع  از  بسیاری  داشت:  اظهار  شده،  تصاحب 
یا  و  ندارند  را  در کشور  اقامت  یا مجوز  بیگانه 
مجوز فعالیت در شغلی را که در حال فعالیت در آن هستند ندارند.

حسینعلی حاجی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به 
تصویب طرح یک فوریتی اصالح ماده 31 قانون مقررات صادرات 

و واردات، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه 
درمان بیمار کشور بوده و اقتصاد باید بر مبنای 
تولید تعریف شود که حمایت تولید یکی از عناصر 

و مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه تبلور تحقق اقتصاد مقاومتی در 
برنامه ها و سیاست های قوه مجریه متصور است، 
خود  نوبه  به  گانه  قوای سه  از  یک  هر  افزود: 
می توانند در شکل گیری این اقتصاد نقش موثر 
داشته باشند و همه بر این موضوع باور داشته اند 
که حمایت از تولید داخلی گام نخست اقتصاد 
مقاومتی بوده و این تولید داخل است که می تواند 
مشکل حدود چهار میلیون بیکار را حل کرده و 

رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
اشاره  با  مجلس  در  شاهین شهر  مردم  نماینده 
اینکه واردات بی رویه کاالهای غیرضروری  به 

تهدید و سم مهلک تولید داخلی و مولد اشتغال برای کشورهای 
بیگانه و مبدا است، ادامه داد: واردات بی رویه کاالها ثمره ای جز 
تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و 

سال و سوابق باال ندارد.
وی به موانع اصلی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد 
و گفت: یکی از موانعی که بر سر راه اجرایی شدن شعار سال 96 
هست واردات بی رویه کاالهایی است که در کشور تولید می شود، 
اما عده ای برای سودجویی آن را وارد کرده و به اقتصاد کشور 

ضربه می زنند.
حاجی تاکید کرد: »مقام معظم رهبری در سال های گذشته نیز در 
رابطه با واردات بی رویه کاال تذکرات و توصیه های اکیدی داشتند 
مبنی بر اینکه باید از ورود کاالهایی که در کشور تولید می شود 
جلوگیری شود، حتی به نظر من حکم حکومتی و شرعی بود که 
رهبری فرمودند که دولت باید بر خودش حرام کند ورود کاالیی 

را که مشابه آن در کشور تولید می شود.«

وی قاچاق کاال را یکی دیگر از موانع بر سر راه تحقق اقتصادی 
مقاومتی در کشور برشمرد و افزود: اکنون به وفور واردات انجام 

می شود باید در نظر داشت واردات قانونی باالخره اگر سودی برای 
دولت و کشور به همراه دارد، واردات قاچاق فاقد این سود بوده و 

ضربه آن به مراتب بدتر است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر 
پایین بودن قیمت کاالی قاچاق تولید داخل را نابود می کند و 

امکان رقابت را از آن می گیرد.
سازمان ها،  از  برخی  سخت گیری های  و  فشارها  وی  گفته  به 
سال  شعار  تحقق  عدم  دالیل  از  نیز  تولیدکننده ها  به  بانک ها 
96 است. حاجی بیان داشت: اکنون کشور در حال رکود است 
و در زمان رکود معموال کشورهای دیگر سعی می کنند بسته های 
حمایتی به تولیدکنندگانشان بدهند تا تولید و اشتغال پایدار نگه 
داشته شود و تولیدکنندگان روی پای خود بایستند، این درحالی 
است که طی چند سال اخیر فشارها روی تولیدکنندگان بیشتر 
شد و بانک ها، سازمان های مالیاتی و... باعث تعطیلی بسیاری 
از شرکت ها و تولیدی های ما شدند. وی افزود: به عنوان مثال؛ 

فردی وامی گرفته و به خاطر رکود نتوانسته محصوالتش را به 
فروش برساند و بانک هم ثانیه به ثانیه سود و جریمه دیرکرد 
خود را مطالبه می کند حتی برخی از صنعتگران 
می گویند سودی که به بانک پرداخت می کنند 
باالی 30 درصد است که بدون شک منجر به 
تزلزل این تولید خواهد شد، در نتیجه فشار باید 

از روی تولیدکنندگان برداشته شود.
نماینده مردم شاهین شهر  و میمه و برخوار در 
کاالهای  نمایش  ثمره  اینکه  بیان  با  مجلس 
ایران  میلیونی  بازار 80  در  بی کیفیت خارجی 
به  کردن  فکر  حتی  یا  خرید  فرصت  سلب 
نتیجه  در  کرد:  تاکید  است،  ایرانی  کاالهای 
واردات غیر ضروری چرخ تولید داخلی متوقف، 
تحقق سیاست های اقتصادی به عنوان نسخه 
از  حمایت  و  یکن  لم  کان  اقتصاد  شفابخش 
تولید داخلی عمال بی معنا و صرفا در حد هدف 

و شعار باقی می ماند.
وی با بیان اینکه براساس بررسی های کارشناسی همانگونه که 
مقام معظم رهبری فرموده است واردات باید مدیریت شود نه 
متوقف، افزود: مدیریت و کنترل واردات هیچگاه نباید به رکن 
دیگر اقتصاد مقاومتی که برون گرایی بوده لطمه وارد کند و تعامل 
و ارتباط با تجارت و اقتصاد دنیا ضروری و بازرگانی خارجی به 

عنوان یکی از عوامل توسعه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
مواد  عنوان  به  کاالها  از  بعضی  واردات  اینکه  بیان  با  حاجی 
معکوس ضروری  مهندسی  در  الگو  یا  واسطه  کاالهای  اولیه، 
است، گفت: در گام اول قانون فعلی، قانون مقررات صادرات و 
واردت مصوب 1366 را که در ماده 31 آن مقرر کرده »عالوه بر 
کاالهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می شود، کاالهایی که 
امکان تولید بالقوه آن هم وجود دارد غیرمجاز است« اصالح شد 
و صرفا واردات کاالهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می شود 
و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولید 

می شوند، محدود شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تذکر 
و  نموده  مجلساشاره  علنی  جلسه  در  شفاهی 
سیف  ولی اهلل  که  قولی  وجود  با  داشت:  اظهار 
رئیس بانک مرکزی در 20 تیر ماه مبنی بر ارائه 
الیحه و نیز راه  حلی جهت برون رفت سپرده های 
مردم در مؤسسه کاسپین و سایر موسسات داد، 
اما هنوز مشکالت این سپرده گذاران حل نشده 

است.
سپرده گذاران  اینکه  بر  تاکید  حاجی   حسینعلی 
مرکزی  بانک  رئیس  قول  به رغم  کاسپین 
جهت ارائه الیحه با هدف برون رفت از مشکل 
مؤسسات مالی به ویژه کاسپین، هنوز مشکالت 
نمی شنود،  را  حرفشان  کسی  و  دارند  فراوانی 
کاسپین  موسسه  گذاران  سپرده  برای  افزود: 

مشکالت عدیده ای به وجود آمده است.
برخوار در  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 

مجلس با اشاره به الیحه برنامه ششم توسعه، گفت: مصوب شد 
که برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانک ها 
و  موسسات  ساماندهی  و  اعتباری  و  بانکی  پولی،  موسسات  و 
بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی برای ارتقای شفافیت، سالمت 
را  اقداماتی  تسهیالت  به  غیرجاری  مطالبات  نسبت  کاهش  و 

صورت دهد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سالمت ثبات و شفافیت 
الزم  مقررات  تا  شد  موظف  مرکزی  بانک  کشور  بانکی  شبکه 
از  یک  هر  در خصوص  بین المللی  استانداردهای  با  متناسب  را 

مواردی زیر تدوین کند و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار 
به مورد اجرا گذارد.

و  بانک ها  توسط  فوق الذکر  اقدامات  اگر  داشت:  بیان  حاجی 
موسسات اعتباری غیربانکی انجام نشود مستوجب اعمال اقدامات 

نظارتی و انتظامی خواهند بود.
وی ادامه داد: منظور از اقدامات نظارتی یعنی؛ در راستای اعمال 
تعاونی های  و  غیربانکی  اعتباری  موسسات  بانک ها  بر  نظارت 
شرکت های  و  صرافی ها  قرض الحسنه،  صندوق های  اعتبار، 
لیزینگ در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است 
و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس،اعطای 

مجوز، نظارت بر فعالیت، فعالیت تغییرات ثبتی، 
بازسازی، ادغام، انحالل و تسویه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح 
کرد: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک 
و  کشور  اعتباری  بانکی،  پولی،  بازار  بر  مرکزی 
غیرمتشکل  بازار  در  فعال  موسسات  ساماندهی 
عملیات  بانکی،  عملیات  انجام  هرگونه  پولی 
اشخاص  توسط  صرافی  عملیات  یا  و  لیزینگ 
حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی 
جرم محسوب می شود و مرتکب آن حسب اقتضا 
از مجازات های درجه یک  یا چند مورد  به یک 
محکوم  اسالمی  مجازات های  قانون   19 ماده 

می شود.
وی گفت: همچنین نیروی انتظامی موظف شد 
که براساس اعالم بانک مرکزی نسبت به توقف 
فعالیت، تعطیل کردن شعبه و یا موسسه مربوطه 
انجام می دهند  اقدام کند و موسساتی که فعالیت پولی و مالی 

مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی داشته باشند.
مجوز  فاقد  انتظامی  نیروی  که  را  مواردی  داد:  ادامه  حاجی 
شناسایی می کند به بانک مرکزی اعالم و حسب تصویب بانک 
مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار توقف 

مالی یا تعطیلی آنها اقدام کند.
بانکی  برای فعالیت موسسات پولی و  تبلیغ  افزود: هرگونه  وی 
باید براساس آیین نامه ای باشد که بانک مرکزی اعالم می کند و 

تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی است.
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مردادماه   31 شنبه،  سه  علنی  نشست  در  حاجی  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به بند 11 ماده 24 آیین 
نامه داخلی مجلس گفت: در تاریخ 20 تیرماه 94 در جلسه 
غیرعلنی مجلس رئیس بانک مرکزی حضور داشتند، رئیس 
مجلس جمع بندی کردند که ظرف 7 روز دولت الیحه ای 

برای حل مشکل موسسات مالی تقدیم مجلس کند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: وضعیت موسسات مالی ثامن الحجج، 
کاسپین، آرمان و دیگر موسسات برای مردم ایجاد مشکل 

کرده است.
وی بیان داشت: دولت تاکنون الیحه مورد نظر را ارائه نداده 
است. از طرف دیگر از ظرفیت هایی که برای برون رفت از 
این وضعیت می توان استفاده کرد، بهره گرفته نشده است.

حاجی گفت: جلسه ای برای بررسی موضوع موسسات مالی 
تشکیل شده است، اما موضوع اینجاست که مشکل جمعیت 
قابل توجهی که گرفتار شده اند را می توان با فروش اموال 
این موسسات حل کرد. الزم است قوه قضائیه به موضوع 
ورود کرده و جلسه ای دیگر را برای بازگرداندن اموال مردم 

تشکیل دهد.
بسیاری  بازگردد.  مردم  به  باید  مردم  مال  کرد:  تاکید  وی 
از خانواده ها گرفتار موسسات مالی شده اند و متاسفانه نه 
شفاف سازی صورت می گیرد و نه جواب مردم را می دهند.

مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در 
پاسخ به تذکر این نماینده گفت: جلسه ای با ریاست محترم 
قوه قضائیه برگزار شده و رئیس قوه در این جلسه اختصاصی 
دستورات الزم را صادر کرده و موضوع را پیگیری می کند.

ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
بر  عالوه  گفت:  دالر  قیمت  صعودی  روند  خصوص   در 
مولفه های اقتصادی، رشد قیمت دالر متأثر از اخبار سیاسی 

نیز بوده که معمواًل این تأثیرات موقتی است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
از  ظالمانه  های  تحریم  اعمال  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
سوی آمریکایی ها تاثیراتی روانی را در بازار ارز داشته اما 
تجربه بیانگر این است، تأثیرات اخبار سیاسی روی نرخ ارز 
سرمایه  و  مردم  افزود:  ادامه  در  حاجی  است.  مدت  کوتاه 
گذاران باید توجه کنند، علی رغم اینکه تحریم های آمریکا 
حاضر  حال  در  و  بوده  آمریکا  جمهور  رئیس  فرمان  با  که 
آمریکا در  با  اما سایر کشورها  قانون شده است،  به  تبدیل 
مجلس  مردم  نماینده  این  کنند.  نمی  همراهی  رابطه  این 
فعلی  باید در شرایط  بانک مرکزی  افزود:  اسالمی  شورای 
بازار ارز را مدیریت کند و اجازه ندهد سوداگران نبض بازار را 
در دست بگیرند، البته افزایش تقاضای ارزی از سوی حجاج، 

نیز تأثیراتی در قیمت ارز در بازار داشته است.
حاجی گفت: حجاج ایرانی تالش کنند به موضوع خروج ارز 
کشور  در  غیرضروری  خریدهای  از  و  کنند  توجه  کشور  از 

عربستان سعودی، پرهیز کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
که  کنند  اتخاذ  تدابیری  دولت  اقتصادی  تیم  اسالمیافزود: 
دلیل  به  بازار شوند،  در  دالر  قیمت  کاذب  افزایش  از  مانع 
لحاظ  از  را  دیگر  بازارهای  ارز،  بازار  به  توجهی  بی  اینکه 

فضای روانی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد. 

در  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
تومان  به  ریال  از  پول کشور  واحد  تبدیل  تأثیرات  خصوص 
در اقتصاد کشور، اظهار داشت: پیش  بینی من این است که 
تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان نمی تواند تاثیر منفی 
در اقتصاد داشته باشد و در محاسبات و تنظیم اسناد سهولت 

ایجاد می کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
این الیحه  ارائه  آیا لزومی برای  اینکه  اسالمی در خصوص 
حوزه  در  اینکه  یا  دارد  وجود  اسالمی  شورای  مجلس  به 
اختیارات رئیس جمهور است، گفت: به علت اثرگذاری اجرای 
الیحه تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان در کل کشور، 

تصمیم گیری در این خصوص از شئونات قانون گذاری است.
از قوانین کشور  اینکه در خیلی  به  اشاره  با  حاجی همچنین 
عنوان ریال قید شده است، اضافه کرد: با توجه به آورده شدن 
عنوان ریال در بسیاری از قوانین کشور الیحه تغییر این عنوان 

به تومان باید در مجلس شورای اسالمی بررسی شود.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اسالمی در پایان درخصوص اینکه باید چند صفر از واحد پولی 
کشور کم شود، خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت یک صفری 
بین ریال و تومان برداشته شدن یک صفر در جامعه از جهت 

روانی پذیرفته تر است و آثار روانی کمتری دارد.

حسینعلی حاجی درباره هدفمندی یارانه ها گفت: باید پذیرفت 
که در اجرای قانون مربوط به هدفمندی یارانه ها، ضعف هایی 
وجود دارد که یکی از این ضعف ها مربوط به کم توجهی به 
موضوع پرداخت سهم بخش تولید از منابع حاصل از اجرای 

هدفمندی یارانه ها است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: هزینه های بخش تولید، بعد از اجرای قانون 
این  با رشد روبرو بوده است،  یارانه ها،  مربوط به هدفمندی 
موضوع باعث باال رفتن بهای تمام شده ساخت محصوالت، در 
کشور شده این در حالی است که یارانه ای نیز به بخش تولید 

اختصاص نیافت.
حاجی افزود: کم توجهی به تقویت بخش تولید، باعث می شود 
را  تولیدکنندگان خارجی  با  رقابت  توان  داخلی  تولیدکنندگان 
نداشته باشند و در این راستا باید سهمی که برای تولید از محل 

هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده پرداخت شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در اولویت بودن موضوع پرداخت 
یارانه نقدی به مردم، باعث شده که منابع مالی برای پرداخت 

یارانه سهم تولید با محدودیت روبرو شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ساالنه حدود80هزار میلیارد تومان 
از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
حاصل می شود اما حدود 43 هزار میلیارد تومان بصورت یارانه 
نقدی پرداخت می شود که بخشی از این منابع به دستگاه های 
خدماتی بابت هزینه های تولید است در حالی که منابعی به 

واحدهای صنعتی در این رابطه پرداخت نمی شود.     
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اسالمی با اشاره به این موضوع که سهم کمی از منابع حاصل 
از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید ارائه شده است، یادآور شد: 
باید به نحوی از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود که بتوانند در 

بازار با محصوالت خارجی  رقابت کنند.

حاجی مطرح کرد :

حسینعلی حاجی: 

حسینعلی حاجی :

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

با فروش اموال موسسات 
مالیِ ورشـکسـته مشکـل 

مـردم را حـل کنیـد

تیـم اقتصـادی دولت با 
تدابیری، مانع از افزایش 

کاذب قیمت دالر شود

به علت اثرگـذاری اجرای 
الیحه تبدیل ریال به تومان 
در کل کشور، تصمیم گیری 
در این خصوص از شئونات 

قانون گذاری است 

تداوم آب رفتن یارانه 
بخش تولید غیـرقابل 

توجیـه اسـت

تصاحب غیرقانونی 3میلیون فرصت شغلی توسط اتباع بیگانه 

تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری ثمره تلخ واردات بی رویه به کشور

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس اظهار داشت :

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد :

حاجی در صحن علنی مجلس تذکر داد:

استـمرار مشـکالت فـراوان سپـرده گـذاران موسـسات مـالی



حسینعلی حاجی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تشکیل 
حضور  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  جلسه 

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  دکتر 
برنامه  اجرای  در  دولت  عملکرد  بررسی  جهت 
ششم توسعه گفت: در این جلسه سازمان برنامه 
دستیابی  جهت  برنامه  اجرای  اصلی  محور  دو 
به اهداف اصلی و راهبردی را تشریح کرد. بر 
این اساس رسیدن به رشد 8 درصدی و ایجاد 
ساالنه 955 هزار شغل از دو هدف جدی برنامه 

ششم بود.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بر این 
اساس دقیقاً مشخص کرده بود برای دستیابی به 
هدف ایجاد 955 شغل در سال باید پیشرفت در 
بخش های صنعت، نفت و کشاورزی چه سهمی 

داشته باشد.
داشت:  اظهار  مجلس  والیت  فراکسیون  عضو 
ایجاد  هدف  به  دستیابی  برای  سهم  باالترین 

میزان 9.6  به  ارتباطات  وزارت  955 هزار شغل در سال، سهم 
درصد و پائین ترین سهم مربوط به وزارت نفت به میزان 2.1 

درصد بود.

حاجی گفت: برای دستیابی به رشد ساالنه 8 درصد نیز سهم هر 
ارتباطات 19.4 درصد و سهم  بود که سهم  تعیین شده  بخش 

وزارت نفت 7 درصد پیش بینی شده بود.
وی افزود: دولت معتقد بود برای دستیابی به این دو هدف باید 
ساالنه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد که 

سهم سرمایه گذاری دولت در سال 99 هزار میلیارد تومان، سهم 
تومان، سهم  میلیارد  بانک 190 هزار  اعطای تسهیالت توسط 
صندوق توسعه ملی 71 هزار میلیارد تومان، 
سهم بازار سرمایه 100 هزار میلیارد تومان، 
سهم سرمایه گذاری شرکت های دولتی 95 
گذاری  و سهم سرمایه  تومان  میلیارد  هزار 
بخش مردمی 23 هزار میلیارد تومان پیش 

بینی شده بود.
وی تاکید کرد: دولت باالترین سهم را برای 
به  خارجی  گذاری  سرمایه  و  مالی  تامین 
بینی  پیش  تومان  میلیارد  هزار  میزان 195 

کرده بود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
دولت  از  اسالمی گفت:  در مجلس شورای 
خواستیم  گزارشی از عملکردش در هر یک 
از این بخش ها را طی 10 سال گذشته به 
مجلس ارائه کند تا بررسی شود آیا ظرفیت 
تحقق این اهداف وجود دارد یا خیر. دولت 
نیز قول داد ماهانه گزارشی را در خصوص دستیابی به این اهداف 
به مجلس ارائه کرده و سامانه الکترونیکی را برای بررسی آنالین 

تحقق این اهداف ایجاد کند.
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سخرنانی در هجدهمني نشست ساالنه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل 

حضور در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان اصفهان

بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

بازدید رئیس سازمان جنگلها و مراتع از منطقه به دعوت آقای حاجی

دیدار و گفتگو با دکرت فرهاد رهرب-رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

سخرنانی در شورای اداری شهرستان برخوار

بازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از منطقه به دعوت آقای حاجی

حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید کشور در منطقه به دعوت آقای حاجی

طرح مشکالت کشاورزان منطقه در دیدار با مدیر عامل بانک کشاورزی

پیگیری رفع  مشکالت سه واحد تولیدی منطقه در حضور معاون وزیر صنعت

رایزنی با رئیس مجلس درخصوص مشکالت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری

رایزنی با وزیر جهاد کشاورزی درخصوص مشکالت کشاورزان منطقه

حسینعلی حاجی با بیان اینکه متأسفانه رئیس جمهور تاکنون 
برنامه ششم توسعه را به وزارتخانه ها ابالغ نکرده است، گفت: 
جای سوال دارد که چرا رئیس جمهور قوانین مهمی چون برنامه 

ششم و قانون امر به معروف و نهی از منکر را ابالغ نمی کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه  رئیس مجلس شورای اسالمی برابر 
قانون مدنی برنامه ششم را  به روزنامه رسمی کشور ابالغ کرده 
است، متذکر شد: وقتی قانونی در روزنامه رسمی کشور منتشر 
می شود، 15 روز بعد الزم االجراست و کسی نمی تواند بگوید که 

نسبت به آن جاهل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه همه وزارتخانه ها 
باید برنامه ششم توسعه را اجرا کنند و نمی توانند بگویند که 
افزود: عدم  کنیم،  اجرا  که  نکرده  ابالغ  را  آن  رئیس جمهور 
ابالغ برنامه ششم توسعه از سوی رئیس جمهور رافع مسئولیت 
دستگاه های  دیگر  و  محاسبات  دیوان  و  نیست  وزارتخانه ها 

نظارتی در زمان مقتضی با این مسئله برخورد می کنند.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
من  می گوید  که  رئیس جمهوری  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
حقوقدانم و به قانون احترام می گذارم باید به قوانینی که در 
مجلس تصویب شده و رفع مغایرتش از سوی شورای نگهبان 
اعالم شده احترام بگذارد، خاطر نشان کرد: اگر رئیس جمهور 
قانون را ابالغ و اجرا نکند، سنگ روی سنگ بند نمی شود و 

دیگر نمی توان از کسی انتظار رعایت قانون داشت.

ابالغ نشـدن برنـامه ششـم 
از سوی رئیـس جمهور رافع 
مسئولیت وزارتخانه ها نیست

حاجی عنوان کرد:

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی دو 
شنبه 24 مرداد 96 و پس از اتمام جلسه علنی مجلس در 
خصوص رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد.
دکتر  شد،  برگزار  صمیمی  فضایی  در  که  دیدار  این  در 
حاجی،  حسینعلی  از  دلجویی  ضمن  نوبخت  محمدباقر 
تالش ایشان را در پیگیری امور ستایش کرد و افزود : بنده 
برای جنابعالی احترام خاصی قائل هستم و تأیید میکنم که 

مجدانه برای پیگیری امور مردم تالش می کنید.
مردم  نماینده  سخنان  به  واکنش  در  جمهور  رئیس  معاون 
شریف شاهین شهر و میمه و برخوار که نظرات خود را براساس 
حقانیت و حقوق مردم اظهار میکند، تاکید کرد: بنده هیچ گاه 
 دفاع جنابعالی از اولین بودجه تنظیمی دولت یازدهم را فراموش

  نمی کنم و مالقات بعد از آن دفاع در جهت تشکر بخاطر 
موضع گیری بحق شما در دفاع از بودجه بود.

پروژه  وجود  عدم  از  مندی  گله  ابراز  ضمن  حاجی  آقای 
ملی در حوزه انتخابیه خود به پروژه نیمه تمام فاضالب در 
شهرهای مختلف منطقه اشاره کرد و افزود: با پیگیری هایی 
گذشته  سال  مالی  روزهای  آخرین  در  پذیرفت  که صورت 
آوری  جمع  شبکه  های  پروژه  و  شد  دریافت  اعتباراتی 
فاضالب در شهرهای حوزه انتخابیه مقداری جلو رفت ولی 
تمام است در  پروژه هانیمه  اینکه  به  با توجه  داریم  انتظار 
ردیف بودجه ای قرار گیرد تا هر چه سریعتر به اتمام برسد.

دکتر نوبخت نیز دستور الزم را درخصوص تقاضای مطرح 
شده صادر کرد. 

حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با راه دانا؛ با اشاره به موضوع طرح دولت مبنی 
بر افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی بنزین گفت: دولت طرحی 
را جهت کنترل مصرف سوخت در کشور به مجلس ارائه کرده است 
که در این طرح دو شیوه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین ارائه 

شده است که معقول ترین روش همان سهمیه بندی بنزین 
است.

وی ضمن مخالفت با طرح افزایش قیمت بنزین در کشور 
اظهارداشت: با افزایش قیمت بنزین بر اساس تجربه ای که 
در طول این چند ساله بدست آمده است مصرف سوخت 
در کشور نه تنها کنترل نمی شود بلکه شاهد این بوده ایم 
که افزایش مصرف نیز داشته ایم؛ تنها راه کنترل مصرف 

سوخت سهمیه بندی بنزین است .
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با 
اشاره به عدم افزایش مصرف بنزین در کشور عنوان کرد: 
دولتی ها می گویند مصرف بنزین در کشور افزایش یافته 
در صورتی که در مقایسه مصرف بنزین سال جاری با سال 

گذشته تغییرات آنچنانی را مشاهده نمی کنیم، شاید در مقطعی 
مثل تابستان به دلیل افزایش مسافرت ها مصرف سوخت مقداری 
افزایش داشته است اما این افزایش مقطعی است و ادامه دار نخواهد 
بود؛ اینکه دولت می خواهد بر اساس افزایش مصرف قیمت بنزین 

را افزایش دهد امر درستی نیست. حاجی با تاکید بر حفظ کارت 
سوخت و سهمیه بندی بنزین در کشور اظهارداشت: تنها راه کنترل 
مصرف سوخت در کشور حفظ کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین 
است ، با انجام این امر نه تنها مصرف سوخت در کشور را کنترل 
می کنیم بلکه می توانیم آمار دقیقی از مصرف سوخت در کشور را 

در دست داشته باشیم و با توجه به این امار مصرف سوخت در کشور 
را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه با وجود کارت سوخت امکان قاچاق سوخت کاهش 
می یابد افزود: با وجود کارت سوخت امکان قاچاق سازمان یافته 

سوخت به حداقل می رسد زیرا ورودی و خروجی جایگاه های سوخت 
به وسیله سامانه هوشمند قابل ردیابی است؛  در نقاط مرزی کشور 
نیز پس از تک نرخی شدن قیمت بنزین و عمال با بالاستفاده شدن 
کارت سوخت مشاهده کردیم که مصرف بنزین 40 درصد افزایش 

داشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از دیگر 
مزایای حفظ کارت سوخت کاهش وابستگی به خارج برای 
تهیه بنزین برشمرد و گفت: با حفظ کارت سوخت و سهمیه 
بندی بنزین در کشور مصرف سوخت کاهش می باید و به 
تبع آن واردات بنزین نیز کاهش می یابد و دیگر نیازی نیست 
که بنزین وارد کشور کنیم؛ حال با توجه به اینکه در بحث 
تولید بنزین نیز خودکفا شده ایم ب کاهش مصرف سوخت 
می توانیم بنزین تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را که 
به همت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ساخته شده است را 

به سایر کشور ها صادر کنیم.
حاجی دلیگانی ادامه داد: از زمانی که پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به بهره برداری رسیده است ما نه تنها دیگر نیازی به 
واردات بنزین به کشور نداریم بلکه روزانه 30 میلیون لیتر بنزین به 
خارج از کشور صادر می کنیم؛ اینکه برخی دولتی ها دلیل افزایش 
قیمت بنزین را کمبود سوخت و بنزین می دانند صحیح نیست و ما 

در این بخش کمبودی نداریم.

دکرت نوبخت خطاب به حسینعلی حاجی:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

 تأیید می کنم که مجدانه 
برای پیگیری امور مردم 

تالش می کنید

راه کنترل مصرف سوخت، سهمیه بندی بنزین است نه افزایش قیمت آن

راهکارهای دولت برای ایجاد ۹۵۵ هزار شغل درسال

در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترشیح شد:

گزارش تصویری 
گوشه ای از  فعالیت های
 آقای حاجی در مردادماه



 با پیگیری نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر 
و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای 
اسالمی امروز دو شنبه 30 مرداد 96 اخذ سفته یکصد و پنجاه 
میلیونی از رانندگان و دارندگان وسائط نقلیه عمومی شهری 

لغو شد.
حماسه  خبرنگار  با  اختصاصی  ای  مصاحبه  در  حاجی  آقای 
سازان، به تصمیم سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری 
مبلغ یکصد و  به  اخذ سفته هایی  های کشور در خصوص 
نقلیه عمومی  دارندگان وسائط  و  رانندگان  از  میلیون  پنجاه 
شهری در ازای تحویل سوخت و مشکالت پیش آمده برای 
اشاره نمود و گفت: روز یکشنبه 29  این قشر زحمت کش 
وزرای  به  اعتماد  رای  جلسه  آخرین  حاشیه  در  و  مرداد 96 
دولت دوازدهم با دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در 
این خصوص گفتگو کردم و البته در تذکر کتبی و طی نامه 
ای جداگانه نیز رفع هر چه سریعتر این مانع را خواستار شدم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
دل  خندان  مهندس  دقیقه  ساعت 15:15  امروز  داد:   ادامه 
رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور 
طی تماس تلفنی با بنده خبر لغو اخذ سفته 150 میلیون ریالی 
را داد و بنا شد مراتب هر چه سریعتر طی نامه ای به دستگاه 

های اجرایی ابالغ شود.

لزوم رسیدگی وزارت جهاد 
 کـشـاورزی به مشــکـالت

 کـشـاورزان شهرستـانهای 
شاهین شهر و میمه و برخوار

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
در  اسالمی  و دهم مجلس شورای  نهم  دوره های  در  برخوار 
به  »رسیدگی  کشاروزی  جهاد  وزیر  به  خطاب  کتبی  تذکری 
مشکالت کشاورزان زحمت کش شهرستان های شاهین شهر 

و میمه و برخوار« را خواستار شد.
آقای حاجی در تذکر خود به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
و عدم تخصیص یارانه به بخش کشاورزی و همچنین افزایش 
این بخش  در  تولید  هزینه های  و  نهادهای کشاورزی  قیمت 
بانکی،  تسهیالت  جرایم  و  سود  است:  آورده  و  نموده  اشاره 
کشاورزان این منطقه را که به دلیل خشکسالی و عدم به موقع 
انجام تعهدات سازمان آب منطقه ای در آزاد سازی آب زاینده 
رود در کانال شاهین شهر، میمه و برخوار، نتوانستند تولیدات 
مناسبی داشته باشند، مستأصل و در معرض نابودی قرار داده 

است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
مصرفی  برق  قبوض  در  مالیات  و  عوارض  اعمال  به  اشاره  با 
چاه های کشاورزی، ادامه داده است: به عنوان نمونه در مدت 
از  مالیات  ریال  ریال عوارض و 500 هزار  روز 396 هزار   27
کشاورزان دریافت شده است، لذا دستور دهید جهت رسیدگی 

به کشاورزان این منطقه مساعدت الزم صورت پذیرد.

ضرورت افزایش حقوق 
مستـمـری بـگـیـران و 
بازنشستگان  با سابقه
 کمتـر از 20 سـال  

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  و  نهم  های  دوره  در  برخوار 
»افزایش  جمهور  رئیس  به  خطاب   96 مرداد   14 کتبی  تذکر 
حقوق مستمری بگیران و بازنشستگانی که با سابقه کمتر از 20 

سال بازنشسته شده اند« را خواستار شد.
بازنشستگی  قانونی  جواز  مبانی  خود  تذکر  در  حاجی  آقای 
برای  سن  سال   60 و  بیمه  حق  سال   10 حداقل  با  کارگران 
مردان و 55 سال برای زنان را بر اساس عدم توانایی و بهره وری 
و لزوم استراحت در این مقطع سنی دانسته و آورده است: واقعیت 
این است عدم نهادینه شدن فرهنگ بیمه در سنوات قبل باعث 
گردید که مشمولین استفاده از این قانون یا در قالب کار فرما 
یا کارگر به هر دلیلی اهتمام نسبت به این مهم نداشته باشند و 
امروز متأسفانه تعدادی از هموطنان عزیز با سنوات زیر 20 سال 
ولی به دلیل کهولت سن و عدم توانایی مجبور به بازنشستگی 
شده اند که نتیجه آن دریافت مستمری و حقوق بر اساس سابقه 

بیمه و عموما زیر پانصد هزار تومان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
ضمن ارسال فیش یکی از بازنشستگان، خطاب به دکتر روحانی 
آورده است: جنابعالی تصدیق می فرمائید بر اساس آمار مراکز 
ذیصالح خط فقر حداقل دو میلیون تومان در شهرهای کوچک 
تعریف می شود این میزان حقوق آن هم در دوران پیری که 
هزینه های معیشتی و درمانی افزایش می یابد و امکان اشتغال 
به هیچ وجه امکان پذیر نیست یعنی زندگی توأم با خجالت و 
افزایش  جهت  قانونی  تمهیدات  فرمائید  دستور  لذا  شرمندگی، 

مستمری و حقوق این عزیزان صورت پذیرد.

به مشـکـالت مؤسـسـه 
مالی و اعتباری کاسپین 
و سـپــرده گـذاران آن 

رسیـدگی شود 

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در تذکر کتبی 
16 خرداد ماه 96 خطاب به وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل 
بانک مرکزی »رفع مشکالت موسسه مالی و اعتباری کاسپین و 

سپرده گذاران آن« راخواستار شد.
آقای حاجی در این تذکر که به امضاء دوتن از نمایندگان نیز رسیده 
است، به صدور مجوز با امضاء سیف مدیر کل بانک مرکزی اشاره 
کرده و آورده است: طبق قانون بانک مرکزی باید جوابگوی صدور 
مجوز و نظارت بر عملکرد موسسات مالی باشد ولی متأسفانه شاهد 
مشکالتی زیادی برای سپرده گذاران و پرسنل موسسه کاسپین 

هستیم که جا دارد شما پاسخو باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم 
با اشاره به وضعیت نا مناسب شغلی حدود 2000 نفر پرسنل این 
موسسه ادامه داده است: هزاران نفر از سپرده گذاران سرمایه یک 
عمر تالش خود را به تأیید شما در این موسسه پس انداز کردند و 
بعضا از سود حاصله امرار معاش می کردند و اکنون همه دچار یک 

آشفتگی روحی و خانوادگی شده اند.
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 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

حسینعلی حاجی، نماینده شاهین شهر و میمه   و برخوار در مجلس شورای اسالمی
و برخوار در مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
با خبرنگار افکارنیوز  با اشاره به اهمیت موضوع 
بیکاری  رفع  ضرورت  و  کشور  در  اشتغال 
گفت: اینجانب پیشنهاد کردم تا برای پیگیری 
موضوع اشتغال در مجلس و دولت، کمیسیون 
مستقل و یا ویژه در مجلس ارائه  شود، تا بطور 

جد به این موضوع پرداخته شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه طرح 2 فوریتی 
بزودی  طرح  این  کرد:  تصریح  داد،  خواهیم 
رئیسه  هیئت  تحویل  و  شد  خواهد  نوشته 

مجلس می شود.
چهره شاخص مجلس گفت: حال که مجلس 
دولت  و  داد  اعتماد  رای  کابینه  اعضای  به 
دوازدهم تشکیل شد انتظار این است که هم 
رئیس جمهور و هم وزرا به وعده های داده 

شده خود عمل کنند.
حاجی افزود: وعده های رئیس جمهور چه در ایام انتخابات، چه در 
صحن مجلس در هنگام گرفتن رأی اعتماد برای وزرا، مطرح شد 
و همچنین وعده هایی که وزرا برای گرفتن رای اعتماد از مجلس 

مطرح کردند، باید عملیاتی شود.
اشتغال  ایجاد  داده شده  وعده های  رأس  در  اینکه  بیان  با  وی 
و شغل برای جوانان قرار دارد، افزود: در اشتغال هم تولید، هم 
خدمات، هم تولید ثروت و هم رفاه وجود دارد و باعث جلوگیری از 

آسیب های احتماعی می شود.

حاجی گفت: باید تالش شود تا در مجلس به 
موضوع اشتغال و ایجاد شغل اهمیت داده شود 
و جایگاه آن ارتقا یابد همچنین دولت هم همه 
نیروها و منابع خود را بسیج کند تا به اشتغال 

توجه کند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
به  اینجانب  راستا  همین  در  افزود:  مجلس 
دکتر علی الریجانی پیشنهاد کردم تا در کنار 
مجلس،  در  موجود  تخصصی  کمیسیونهای 
کمیسیون اشتغال تشکیل شود. یا اینکه همانند 
در  اشتغال  ویژه  کمیسیون  ویژه،  کمیسیون 

مجلس شکیل شود.
وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد کردم  که اگر 
امکان تشکیل این 2 کمیسیون نبود، موضوع 
اشتغال و پیگیری آن به یکی از کمیسیونهای 
فعلی مجلس که کار کمتری دارد، محول شود. 
حاجی اضافه کرد: اینجانب برای تشکیل این کمیسیون با دکتر 
علی الریجانی رئیس مجلس و همچنین با رئیس کمیسیون آئین 
داخلی مجلس صحبت کردم و قرار شد تا در روزهای آینده طرح 2 

فوریتی برای اشتغال تهیه و به مجلس ارائه شود. 

در  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  سالیانه  نشست  هجدهمین 

در  که  کشور  سراسر  مستقل  دانشجویان 
حال  در  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  محل 
که  را  آنچه  امروز  گفت:  است،  برگزاری 
می کنیم  درک  وجود  تمام  با  مجلس  در 
و  دیانت  از  را  است که عمال سیاست  این 
دیانت را از سیاست جدا کرده اند؛ البته در 
ظاهر همه می دانیم که شهید مدرس گفته 
که سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین 
عمل  آن ها  به  عماًل  ولی  ماست،  سیاست 

نمی شود.
وی با بیان اینکه اگر قبول داشته باشیم که 
سیاست ما عین دیانت ماست آیا حاضریم 
بگوییم،  دروغ  هدف  یک  به  رسیدن  برای 
تصریح کرد: اگر به این باور داشته باشیم من 

نماینده در مجلس باید یقین داشته باشم که باید در روز قیامت 
در قبال یک آری یا خیر پاسخگو باشم در واقع اگر نماینده ای 
می خواهد به فالن وزیر رای دهد یا ندهد باید حجت شرعی 

داشته باشد.
حسینعلی حاجی تصریح کرد: سوال این است که چرا در مجلس 
اگر کسی حرف خوب را بزند و آن حرف خوب هم از زبان کسی 
خوانی  هم  نمایندگان  دیگر  سیاسی  سلیقه  با  که  شود  مطرح 
داشته باشد رای می آورد و احسنت احسنت راه می اندازند، اما اگر 
همین حرف را آدمی بزند که با سلیقه سیاسی نمایندگان جور 
نباشد به آن رای نمی دهند حرف من این است که نمایندگان 

باید در قیامت پاسخگوی چنین رفتارهایی باشند.
وی با تاکید بر اینکه دین باید در تمام زوایای وجودی و رفتاری 

نمایندگان وجود داشته باشد، تصریح کرد: با این وجود نباید دروغ 
بگوییم و نیرنگ به کار بریم، اما برخی از ما ها چنین می کنیم 

در واقع امروز با شرایطی مواجه هستیم که اگر طرح و یا الیحه 
خوبی به مجلس ارائه می شود نمایندگان به آن رای نمی دهند، 
اما اگر طرح یا الیحه بدی می آید به آن رای می دهند مثال در 
مورد توتال ما می گوییم به سواالت مان پاسخ دهید اگر قانع 
شدید طرف شما می آییم ما مخالف قراردادی هستیم که منافع 
البته می گوییم قراردادی که هر دو طرف  مردم دیده نشود و 
آن آدم هایی باشند که یک طرف بدعهد و فاسد و یک طرف 
هم آدمی که در پرونده کرسنت سابقه محکومیت دارد به نفع 
ما نیست، اما می بینیم که آقایان طرح سه فوریتی که 23 نفر 
آن را امضا کرده بودند از دستور کار خارج کردند البته 10 نفر از 
نمایندگان امضا کننده نیز با لطای فولحیلی امضای خود را پس 
گرفتند و حتی 250 نفر از نمایندگان از زنگنه تقدیر کردند و بعد 

امروز در جلسه رأی اعتماد می گویند این همان وزیری است 
نماینده ای که موضوع  افزود:  تقدیر کردید. وی  او  از  که شما 
را نفهمیده و رأی ممتنع می دهد تکلیف از او 
که  امروز شاهدیم  متأسفانه  نمی شود.  ساقط 
نمایندگان مجلس در رأی گیری  از  نفر   80
در  نمی کنند  شرکت  وزرا  اعتماد  رأی  برای 
اند و هم  حالی که هم حاضری خود را زده 
حقوقش را می گیرند اینجاست که به تکلیف 

عمل نمی کنیم.
برخوار  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
گفت: وقتی که ما دیانت را با سیاست در هم 
نمی آویزیم وعمال می گوییم سیاست برای دنیا 
و دیانت برای آخرت است این باعث می شود 
که ما در رفتارمان به آنچه که حق است عمل 
نکنیم در نتیجه یکی از آسیب های این رفتار 
این است که بی اعتمادی مردم به مسئوالن 
بروز کاستی در  رفتار موجب  از طرفی همین  و  یافته  افزایش 
کارآمدی مسئوالن می شود و این دغدغه در هر سه قوه مقننه، 
مجریه و قضائیه نیز وجود دارد و لذا خیلی از افراد برای اینکه 
بتوانند رای را به نفع خود بگیرند مجبور می شوند که رشوه بدهند 

و یا دست به کارهای غیرمشروع بزنند. 
وی ضمن انتقاد از عملکرد عادل آذر گفت: طرح استیضاح عادل 
آذر رئیس دیوان محاسبات روی میز دفترم است، اما می دانم 
ام عمل به وظیفه  به آن رای نمی دهند ولی من   نمایندگان 

به کسانی که حقوق های  آذر  افزود: عادل   می کنم. حاجی 
نجومی گرفتند گفت پول ها را واریز کنند که این کار قانونی نبود 
در واقع با این اقدام از پیگیری و تشکیل پرونده برای نجومی 

بگیرها جلوگیری شد. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست 
یک  با  اسالمی،  شورای  مجلس  شهریورماه   6 دوشنبه،  علنی 
تأمین  قانون   76 ماده   2 تبصره  استفساریه  بررسی  فوریت 
اجتماعی که درخصوص توجه به حقوق مشاغل سخت و زیان 
آور است، با 134 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع 

از مجموع 208 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است، استفساریه تبصره 2 ماده 76 
موضوع  این  درباره  اجتماعی  تأمین  قانون 
آتش  شغل  برای  حکم  نوع  دو  که  است 
حالی  در  این  و  است  شده  صادر  نشانان 
است  یکسان  نشانان  آتش  کار  که  است 
ای  بیمه  مزایای  از  افراد  این  همه  باید  و 
آور  زیان  و  سخت  مشاغل  درخصوص 

برخوردار شوند.
واقعیت این است که تطبیق مصوبه مجلس 
شغل  با  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  درباره 
آتش نشانی )ماده 84 قانون برنامه ششم(، 

ابهاماتی دارد. 
را  دولت  توسعه،  ششم  برنامه  در  مجلس 
آدمی  توان  از  که  مشاغلی  کرده  مکلف 
و  سخت  مشاغل  جزو  را  است  بیرون 
اینجاست  مشکل  کند.  محسوب  آور  زیان 
برخی  در  ها  نشان  آتش  از  برخی  که 

شهرداریهای کشور، طبق قانون کار، با سازمان مربوط به خود 
همکارند و برخی دارای نظام استخدامی خاصی مانند شهرداری 

تهران هستند.
یکی از اولین مشکالت اینجاست که سخت و زیان آور بودن 
یا  است  کارگر  های  نشان  آتش  به  مربوط  نشانی  آتش  شغل 

شامل آتش نشان های کارمند که تحت قانون خاص استخدامی 
هم کار می کنند، خواهد شد.

سالهای  در  دولت  که  ای  مصوبه  طبق  که  اینجاست  مشکل 
برای  استانی  صورت  به  باید  بود  رسانده  تصویب  به  گذشته 
مشاغل سخت و زیان آور از جمله آتش نشانی تصمیم گیری 
نشانهای  آتش  مسئله  با  مرتبط  وزرای  تهران،  در  شد.  می 

یعنی  تهران،  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مستخدم 
وزرای کشور، دادگستری و همچنین رئیس سازمان امور اداری 
انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  سابق  )معاون  استخدامی  و 
مشمول  را  مزبور  نشانهای  آتش   ،92 سال  در  جمهور(  رئیس 
قانون سخت و زیان آور قرار دادند. طبعًا مجری این مصوبه، 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران است و 
در صورت عدم اجرای این مصوبه، مسئله قابل طرح در مراجع 

قانونی و نظارتی است.
از سوی دیگر برای سایر استانها نیز کمیته مشابهی باید تصمیم 
استانی، آتش  این کمیته  برای اصفهان،  گیری کند که ظاهرا 
نشانها را جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده ولی هنوز 
اجرایی  برای  نهایی  تصویبهای  مرحله  در 

شدن است.
مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  گفت:  شده،  مطرح  استفساریه  فوریت 
ای  مصوبه  ششم  برنامه  قانون   84 ماده 
است که در آن شغل آتش نشانان عملیاتی، 
سخت و زیان آور محسوب شده است. اما 
ابهامی پیش آمده که باعث مطرح شده این 

استفساریه شده است.
وی افزود: آتش نشانان عملیاتی به دو دسته 
مشمول  که  اول  دسته  شوند؛  می  تقسیم 
قانون کار می شوند و آتش نشانان عملیاتی 
نیز مشمول  کارگری هستند و دسته دیگر 
براساس  آنان  حکم  اما  هستند؛  کار  قانون 
نظام هماهنگ پرداخت است و به آنها آتش 

نشانان عملیاتی کارمندی می گویند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود: کار هر دو 
گروه آتش نشانان یکی است و هر دو در معرض زیان و خطراتی 
آنها  درخصوص  باید  یکسانی  مالحظات  باید  بنابراین  هستند، 

اعمال شود و از تبعیض بین آتش نشانان جلوگیری شود.

تصمیماتی که در جلسه 28 تیر 96 کمیته آب کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، پیرو سفر 23 تیر 96 اعضای این کمیسیون به 
استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری در خصوص 
بحران آب و بازدید از دشت تفدیده برخوار اتخاذ شده بود طی 
نامه عالءالدین بروجردی خطاب به مهندس چیت چیان جهت 
اقدامات الزم ارائه شد. در این نامه ضمن تأکید بر، تالش بر 
امنیتی نشدن معضل آب در استان های مذکور، مقرر شد نامه 
ای با امضای کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان مردم شریف 
استان های اصفهان و چهار محال بختیاری محضر مقام معظم 
رهبری برای تخصیص بودجه مورد نیاز پروژه های در دست 
اجرا از محل صندوق توسعه ملی، ارائه شود. تجهیز همه نقاط 
برداشت مجاز آب به سامانه های اندازه گیری، نصب کنتور بر 
روی پمپ های برداشت آب در مسیر زاینده رود تا پایان سال 
جاری، تشکیل کمیته ویژه ای برای اجرای تغییر الگوی کشت 
در حوزه زاینده رود و ارائه نتیجه حداکثر ظرف سه ماه توسط 
جهاد کشاورزی، تشکیل و اعزام یگان حفاظت آب زاینده رود 
ظرف مدت 3 ماه و ساماندهی رودخانه زاینده رود ظرف 6 ماه 

توسط وزارت نیرو از دیگر بندهای مصوبه جلسه مذکور بود.
یکی از مهمترین بندهای این نامه، توقف کلیه طرح های غیر 
مجاز ابالغی آن وزارتخانه طبق دستور العمل 16 خرداد 96 
وزیر نیرو،  از تاریخ 15 مرداد 96 است که از سوی عالءالدین 
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
به مهندس چیت چیان وزیر نیرو ارائه شد. آقای حاجی با حضور 
از مسئولین استان چهار محال که بعضا اهل  این جلسه  در 
اصفهان و یا ساکن این شهر هستند، خواست از برداشت غیر 
قانونی جلوگیری و برای حل این مشکل ایستادگی کنند. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم، توقف 
بارگذاری های جدید و غیر کار شناسایی بر روی زاینده رود ، 
عملیاتی شدن سد بهشت آباد و مصوبات شورای عالی آب، را از 
مهمترین تصمیمات پیش رو عنوان داشت و خطاب به رئیس 
و اعضای کمیسیون امنیت ملی گفت: با ورود به این موضوع تا 
آخر بایستید و بر اجرایی شدن مصوبات جلسه اصرار داشته باشید.

با پیگیری جناب آقای حاجی صورت گرفت:

طی نامه ای به وزیر نیرو :

مصوبات کمیسیون امنیت 
مـلی مجلس درخصـوص 
بـحـران آب در حـوضـه 

زاینـده رود اعـالم شد

طرح 2 فوریتی برای تشکیل کمیسیون اشتغال در مجلس 

طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات روی میز است

یک فوریت طرح استفساریه درباره سختی کار آتش نشانان تصویب شد

حاجی خرب داد: 

 با موافقت منایندگان؛ 

حاجی در دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ابراز داشت :

اخذ سفته 150 میلیون 
ریـالی از رانـنـدگـان 
وسائط نقلیه عمومی 

لغـو شـد



در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم شهرستان  نماینده 
با  نمازجمعه گرگاب  اولین  درآیین  اسالمی  مجلس شورای 
مسائل  از  مردم، گفت: هر محوری  از شکوه حضور  تشکر 
به  بتواند  تا  خواهد  می  فرمانده  یک  شهری  هر  در  جامعه 
شهر  در  جمعه  امام  جای  و  کند  عمل  هماهنگ  صورت 
گرگاب خالی بود، هر چند فعالیت های فرهنگی و مذهبی 
بسیار خوبی در این شهر صورت می گیرد اما امام جمعه می 
تواند نظم و هماهنگی بسیار خوبی را به این فعالیت ها داده 

و نقش فرمانده این محورها را ایفا کند.
حسینعلی حاجی افزود: در این شهر فرصت های بسیار خوبی 
وجود دارد، امام نباید از تهدیدهای این شهر نیز غافل شد 
و رسیدگی به تهدیدها نیازمند همکاری همه مردم و همه 
دستگاه های مسئول است تا تدبیر خوبی در این زمینه ها 

صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی این شهر بیان کرد: 
شهر گرگاب ظرفیت های سرمایه گذاری بسیار خوبی دارد 
که در دیگر شهرها این استعداد ها وجود ندارد، گرگاب امروز 
در یک محور اصلی قرار دارد و از نیروی انسانی با استعداد 
برخوردار است و می تواند به عنوان یک الگوی موفق تولید 
کردن  فراهم  نیز ضمن  ما  و  باشد  گذاری  سرمایه  و  شغل 
مقدمه و زمینه های این کار از همه افراد دارای ایده های نو 

و کارآمد مدد و همکاری می طلبیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس، مردم 
مردم  سایر  دعوت  و  جمعه  نماز  شکوه  حفظ  به  را  گرگاب 
برای حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه توصیه و تصریح 
کرد: اگر امروز ما تولید ثروت نکنیم و جوانان ما و سرپرستان 
خانوار ما درآمد کافی نداشته باشند همین کار می تواند نقطه 

آغاز بسیاری از معضالت در همه زمینه ها باشد.
برای  صالحیان  االسالم  حجت  از  قدردانی  ضمن  حاجی 
میمه  و  شهر  شاهین  شهرستان  در  جمعه  نمازهای  ایجاد 
گفت: ما دو نماز جمعه دیگر هم از آقای صالحیان درمنطقه 
طلب داریم که امیدواریم به زودی نماز جمعه در آن مکانها 
جمعه  نماز  برکات  از  بتوانند  همگان  تا  شود  برقرار   هم 

بهره مند شوند.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در 
دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی چهارشنبه 11 مرداد 
96 در همایش جایگاه داران سوخت استان اصفهان حضور یافت و 

به ایراد سخن پرداخت.
آقای حاجی ضمن تبریک دهه کرامت و میالد امام رئوف علی ابن 
موسی الرضا علیه السالم، اجرای طرح برندیگ و ایجاد واسط بین 
قانون  خالف  را  جایگاهداران  و  نفتی  های  فراورده  توزیع  شرکت 
دانست و گفت: در این رابطه سوالی از وزیر نفت پرسیدم که متأسفانه 
همکارانم در کمیسیون انرژی بعد از 8 ماه هنوز اقدامی انجام ندادند.

به  ودهم  نهم  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
و  کرد  اشاره  دیگر  کشورهای  در  برندینگ  های  شرکت  کار  نحوه 
اند هر  ایجاد کرده  افزود: در کشورهایی که شرکت های برندینگ 
کدام از شرکت ها چاه نفت در اختیار دارند و در پاالیشگاه شرکت 
خود نفت را پاالیش و بنزین تولید می کنند و مشتریان در خرید بین 
و  انتخاب  مختلف  پاالیشگاهای  توسط  شده  ارائه  قیمت  و  کیفیت 
خرید می کنند ولی ایجاد یک حائل بین شرکت توزیع فراورده های 

نفتی و جایگاه دار در کشور ما جز اضافه شدن هزینه و ایجاد رانت برای افرادخاص 
هیچ مزیتی ندارد

این شرکت ها  اشکال داشت که  فعلی  این سوال که کجای سیستم  با طرح  حاجی 
را ایجا کرده اید؟ اظهار داشت: منظم ترین سیستم که بین دولت و بخش خصوصی 
وجود داشته، جایگاه های سوخت بوده، االن با ایجاد این طرح برای مناطق دور افتاده 

چه برنامه ای دارند؟ می خواهند نقاط دور دست را چکار کنند؟
کاربری  تغییر  که  است  نیامده  صریحا  قانون  متن  جای  هیچ  در  اینکه  بیان  با  وی 
رقابت  اگر می خواهند  جایگاه های سوخت، تصریح کرد:  به جز  باشد  ممنوع  زمین 
وجود داشته باشد اشکالی ندارد به شرطی که قانون تغییر کند و زمین جایگاه داران 

را حبس نکنند.
بر  بر نظارت  برنامه ریزی استان اصفهان ضمن تأکید  نماینده قوه مقننه در شورای 

کیفیت و کمیت کار جایگاه های سوخت، افزود: یکی از مشکالتی که 
در کشور وجود دارد این است، تصمیماتی که توسط مدیران باالدستی 
در  که  کسانی  و  مربوطه  کارشناسان  نظرات  نقطه  شود  می  گرفته 
اجرای آن نقش موثر و فعال دارند گرفته نمی شود و این باعث می 
باید  مسئولین  از  کدام  هر  شود.  می  مشکل  دچار  اجرا  در  که  شود 
نظرات تشکل هایی همانند این تشکل استانی را در اجرا دخیل کنند 

و از مشورت های آنها که مجری تصمیمات هستند، استفاده کنند.
برخوار  نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی به دیدار دوشنبه 
گفت:  و  کرد  اشاره  مرکزی  بانک  رئیس  دکتر  با  خود  ماه  مرداد   9
استان  در  ای  شعبه  تک  الحسنه  قرض   700 گفتم،  سیف  آقای  به 
اصفهان وجود دارد که از ابتدای انقالب اسالمی تأسیس شده اند و 
هیچ تخلفی تا کنون نداشته اند بلکه در زمان فعلی که هیچ بانکی 
وام قرض الحسنه نمی دهد این قرض الحسنه ها گره از کار مردم 
آنها  برای  فراوانی  مشکالت  گذشته  سال  سه  در  ولی  کنند  می  باز 

ایجاد کرده اید.
حاجی ضمن اشاره به اهمیت تصمیم گیری مسئوالن، خاطر نشان ساخت: اصل نظام 
مشکلی ندارد ولی گاها با تصمیماتی که برخی از مسئولین می گیرند و مردم را دچار 
مشکل می کنند مردم را نسبت به نظام بد بین می کنند. ما که مسئولیتی میپذیریم 
باید گوش شنوا داشته باشیم و از انتقادات مردم ناراحت نشویم و نسبت به وظیفه خود 

اهتمام بورزیم.

حسینعلی حاجی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بحران آب در 
اصفهان گفت: کم آبی اصفهان به عوامل مختلفی  بستگی دارد که یکی از آن ها کمبود 

بارش ها و جهت دادن نتیجه بارش ها به مسیرهایی غیر از زاینده رود است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عامل 
دیگر مشکل آب در اصفهان برداشت بی رویه و خارج از چارچوب از باالدست و همچنین 
گرمای هوا در فصل تابستان است، افزود: در هفته های گذشته چند شهر اصفهان از جمله 
دولت آباد، شاپور آباد، سین و برخی از نقاط دیگر این دو شهرستان که جزء شبکه آبرسانی 

اصفهان بزرگ است، با کمبود شدید آب مواجه بودند.
وی با بیان اینکه در اصفهان در هر لحظه با 2.5 متر مکعب کسری آب شرب مواجه 
هستیم تصریح کرد: چاه های متفرقه ای که در استان حفر شده باعث کاهش کیفیت 

آب  شده است.
نماینده مردم شاهین شهر میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه  
شاهد خشک شدن زاینده رود هستیم اظهار داشت: سهم حقابه ما در بخش کشاورزی که 
از لحاظ حقوقی و شرعی متعلق به کشاورزان بوده توسط بخش های دیگر مورد دستبرد 

و برداشت قرار گرفته است.
حاجی تصریح کرد: در حال حاضر در دو شهرستان شاهین شهر و برخوار 1700 هکتار 
درخت های مثمر از جمله پسته در حال خشک شدن است و بعضی از مردم تک تک 

درختان خود را با دبه آب می دهند.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: سفره 
های آب های زیر زمینی پائین رفته است به طوری که طی 42 سال گذشته حدود 200 

متر سطح آب در استان کاهش یافته است و درحال حاضر کشاورزان شرق و غرب ، شمال 
و جنوب اصفهان ماتم بی آبی گرفته اند.

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی درخصوص نقش  برنامه،  عضو کمیسیون 
صنایع آب بری همچون فوالد در کم آبی اصفهان گفت: صنایع استان از جمله پاالیشگاه، 
نیروگاه، ذوب آهن و فوالد مبارکه آب زیادی را مصرف می کنند که البته ناگزیر از آن 

هستند.
وی افزود: خوشبختانه فوالد مبارکه برای صرفه جویی در مصرف آب پساب را جایگزین 
کرده است و پروژه فاضالب و را اجرایی کرده است اما متاسفانه  پاالیشگاه و نیروگاه علی 

رغم اینکه درآمد بیشتری نسبت به فوالد مبارکه دارند در این زمینه کوتاهی کرده اند.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
استان های دیگر از جمله یزد و کرمان برای انتقال 2 میلیاردمترمکعب آب از دریا برنامه 

دارند؛درحالی که در اصفهان خبری از چنین طرح هایی نیست.
عضومجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اخیراً کمیته 
آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بازدید از غرب کشور در سفری  
را به اصفهان و پس از مشاهده وضعیت کم آبی این استان اذعان کردند که برای تامین 
آب در حق اصفهان طی سال های گذشته اجحاف شده است و اگر برای آن چاره اندیشی 

نشود، در سال های آینده این استان با بحران جدی آب مواجه خواهد شد.

پیرو دعوت نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره 
های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و 

جوانان از حوزه انتخابیه بازدید کرد.
بازدید از مجموعه های ورزشی دولت آباد اولین برنامه این سفر دکتر بود.

آقای حاجی ضمن تشکر از دکتر آقازاده به بیان مشکالت فضاهای ورزشی شهرستان 
برخوار به ویژه دولت آباد به عنوان مرکز شهرستان پرداخت و گفت: اهالی این شهرستان 
مردمانی زحمت کش و سخت کوش هستند ولی از نظر فضاهای ورزشی متأسفانه کمبود 

های بسیاری داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم به اعتبارات جدا گانه ای 
که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اخذ شده اشاره نمود و افزود: سال گذشته شاهد 
افتتاح 8 سالن ورزشی بودیم و ان شاءاهلل نتیجه این سفر نیز  بهره برداری از پروژه های 

بیشتری باشد.
بازدید از سالن ورزشی و زمین چمن حبیب آباد، مجموعه ورزشی گز برخوار، سالن ورزشی 
و زمین ورزش های ساحلی گرگاب و بازدید از ورزشگاه ملت و استخر شاهین شهر برنامه 

های بعدی این سفر بود.
آقای حاجی با تأکید بر جمعیت 150 هزار نفری شاهین شهر و تعدد ورزشکاران ملی پوش 

مدال آور این شهر در رشته های گوناگون به کمبود فضاهای ورزشی شهرستان اشاره 
نمود و گفت: با این همه جوانان مستعد که می توانند در جهان بدرخشند و پرچم کشور 
عزیزمان را در جای جای جهان به اهتزار در آورند اما این شهرستان هنوز یک مجموعه 

ورزشی در شأن این جوانان وجود ندارد.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و 
دهم مجلس شورای اسالمی به مشکالت پیش آمده برای استخر شاهین شهر و تالش 
ها و پیگری های مسمترانجام شده برای رفع مشکالت اشاره نمود و از دکتر آقازاده 
خواست تا با تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت بهره برداری این استخر هدیه ای ویژه 

به شهروندان شاهین شهر اهدا کند.
در پایان این سفر و ساعت 13:30 پس از اقامه نماز ظهر و عصر جلسه جمع بندی در 

شاهین شهر برگزار شد.
زمین چمن دولت آباد که برای افتتاح آن اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال نیاز بود با تعهد 
پرداخت وزرات ورزش و جوانان مقرر شد سه ماه پس از تخصیص مورد بهره برداری قرار 
گیرد و سال ورزشی بانوان این شهر نیز پس از تخصیص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 
توسط وزارت ورزش و جوانان به سرعت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، همچنین 
جهت تکمیل زمین ورزش های ساحلی در محله کربکند مقرر شد از اعتبارات وزارت 

ورزش پانصد میلیون ریال اختصاص یابد.
سالن ورزشی حبیب آباد نیز که برای تکمیل آن اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال مورد نیاز 
بود با تعهد پرداخت مبلغ مورد نظر توسط وزرات ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و 

جوانان استان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

پاسخ نامه نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره 
های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی به معاون اول رئیس جمهور در خصوص 
تسهیالت  جرایم  و  سود  بخشودگی  و  اقساط  پرداخت  استمهال  برای  »مساعدت 

دریافتی کشاورزان شهرستان های حوزه انتخابیه« ارائه شد.
اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در نامه ای ضمن 
اشاره به بند )ز( تبصره )13( قانون برنامه بودجه سال جاری، آورده است: در طرح 
های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده 
از تسهیالت بانک اجرا شده و به دالیل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم 
اجرای شبکه های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداری نشده و در 
آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت کننده 
خدمات  کلیه  از  و  شده  محسوب  بانکی  بدهکار  باشند  داشته  قصوری  اینکه  بدون 
بانکی محروم میشوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و 

هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وام ها تعلق نمی گیرد. 
محل تأمین اعتبار از ماده )12( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می باشد.

شایان ذکر است که حسینعلی حاجی، نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی در نامه خود خطاب به دکتر جهانگیری، معاون 
 اول رئیس جمهور، به توافق کشاورزان منطقه برخوار و شاهین شهر با شرکت آب 
نطقه ای استان اصفهان در راستای تأمین آب مورد نیاز کشت از طریق کانال برخوار 
اشاره کرده و آورده است: بر اساس این توافق کشاورزان این منطقه مبادرت به دریافت 
تسهیالت از بانک کشاورزی جهت ایجاد سیستم آبیاری نوین و کشت در سال گذشته 
نمودند که متأسفانه علیرغم ایجاد سیستم آبیاری نوین به دلیل عدم تأمین آب مورد 
نیاز توسط شرکت آب منطقه ای استان اصفهان موفق به کشت و کسب درآمد الزم 

نشده اند و در حال حاضر به مقروضین سیستم بانکی تبدیل شده اند.
به صدور  اشاره  با  دهم  و  نهم  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اجراییه توسط بانک و مستأصل شده کشاورزان از معاون اول رئیس جمهور خواست 
ضمن اتخاذ تصمیم مناسب جهت امهال پرداخت اقساط و بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت دریافتی، موضوع توسط مدیریت بحران کشور بررسی و نتیجه حاصله جهت 

ارائه به هیأت دولت و اخذ مصوبه الزم به ارائه شود. 

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
 برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ارتقاء بخش میمه 
شد. یکی از دغدغه های آقای حاجی از ابتدای دوره نمایندگی 
مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای ارتقاء بخش میمه به شهرستان بوده که تا کنون پیگیری 
هایی گسترده ای چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم انجام 
داده  است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
نهم و دهم در تازه ترین پیگیری در این راستا نامه ای خطاب 
به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارائه و ضمن بر 
شمردن امتیازات این بخش برای ارتقاء به تقدیم صد ها شهید 
و جانباز به نظام مقدس جمهوری اسالمی اشاره کرده و آورده 
است: یکی از خواسته ای مکرر خانواده های معظم شهدا ارتقاء 
بخش میمه به شهرستان است، لذا دستور فرمائید نسبت به این 

ارتقاء سطح به صورت ویژه پیگیری و تدبیر الزم اتخاذ گردد.
نامه حسینعلی حاجی با دستور معاون اول رئیس جمهور و برای 

رسیدگی ویژه به دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ارجاع شد.
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تعیین امام جمعه 
و برپایـی اولین 
نـمـاز جـمـعـه 

شهـر گرگاب

با پیگیری آقای حاجی انجام شد :
۱۷۰۰ هکتار از درخت های پسته شاهین شهر در معرض خشک شدن/ در اصفهان خبری از انتقال آب نیست

بازدید معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان از شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار

 مساعدت برای استمهال پرداخت اقساط و بخشودگی سود و جرایم تسهیالت دریافتی کشاورزاِن
شهـرستانهـای شـاهیـن شهـر و میـمه و بـرخـوار

درخواست ارتقاء 
بخـش میـمه بـه 

شهـرستـان
اجرای طرح برندینگ در سیستم توزیع فرآورده های نفتی هیچ مزیتی 

جز اضافه شدن هزینه و ایجاد رانت برای افرادخاص ندارد

حاجی درخصوص بحران کمبود آب در استان اصفهان اظهار داشت :

به منظور بررسی مشکالت و به دعوت آقای حاجی صورت گرفت:

حاجی با ارسال نامه به معاون اول رئیس جمهور خواستار شد :

پیگیری آقای حاجی درخصوص:

حاجی در هامیش جایگاه داران سوخت استان اصفهان تاکید کرد :



امور  و  مذهبی  کارشناس  حسینی،  احمد  سید  االسالم  حجت 
دینی؛  در خصوص روز زیارت خاصه امام رضا )ع( گفت: با توجه 
به روایاتی که از حضرات معصومین)ع( به دست ما رسیده، از 
زیارت به یک نوع وفای به عهد تلقی شده است، که حضرات 
ُحسِن  و  بالَعهِد  الَوفاِء  تَماِم  ِمن  إّن  »و  میفرمایند:  )ع(  معصوم 
حضرات  به  نسبت  وفاداری  و  وفا  تمام  ُقُبوِرِهم«  زیاَرَة  األداِء 

معصومین )ع( مسئله زیارت کردن قبور آن بزرگواران است.
حضرات  زیارت  به  متعددی  روایات  در  داد:  ادامه  وی 
شده.  سفارش  نزدیک  راه  از  و  دور  راه  از  )ع(  معصومین 
مسئله زیارت به اندازه ای مهم است که به زیارت از راه دور 
نیز اشاره شده است. به خصوص ما در ارتباط با امام هشتم 
استحباب  درمسئله  مرحوم سیدبن طاووس  که  داریم  )ع( 
زیارت امام رضا )ع( را آورده: از راه دور و نزدیک زیارت 

امام رضا )ع( مستحب است. 
هچنین ما در کتاب شریف »کامل الزیارت« درباره زیارت 
علی  بن  حسین  نمیتوانید  اگر  که  داریم  حسین)ع(  امام 
یک  روی  است  مستحب  کنید،  زیارت  نزدیک  از  را  )ع( 
بلندی بروید و به سمت قبله انگشت سبابه را بگیرید و به 

سیدالشهدا )ع( سالم بدهید.
)ع(  رضا  امام  زیارت  خصوص  در  مذهبی  کارشناس  این 
بیان کرد: مسئله زیارت در ارتباط با امام رضا )ع( بروز و 
ظهور خاصی دارد  و در  همین خصوص در برخی روایات 
و  است  بارگاهی  و  بقعه  خراسان  »در  است:  آمده  چنین 
و محل  آمد  و  بقعه محل رفت  آن  آمد که  زمانی خواهد 

طواف فرشتگان می شود تا روز قیامت«.
با  رابطه  در  روایاتمان  در  افزود:  حسینی  حجت االسالم 

و  شده  سفارش  و  دستور  توس  سرزمین  و  خراسان  و  مشهد 
خود امام هشتم در نامه ای به یکی از یاران و اصحاب خوبش 
اندازه هزار  فرمودند »به شیعیان من بگو زیارت کردن من به 
حج پاداش دارد و حج یکی از دستورات و سفارشات مؤکد دینی 

است«.

»یک  می گوید  شاعر  خصوص  همین  در  داشت:  اظهار  وی 
و  هفتصد  و  هزار  است/هفت  پیغمبر  فرموده  مرقدش  طواف 

هفتاد حج اکبر است«. 
امام رضا  از  را  این سخن  زمانی که  امام رضا)ع( می گوید  یار 
به  پرسیدم  و  فرستادم  )ع(  جواد  امام  به  ای  نامه  شنیدم  )ع( 

اندازه هزار حج؟ 

حضرت فرمود: آری. به خداوندی خدا سوگند کسی که پدرم را 
زیارت کند در حالی که »عارف بحق« مقام او را میشناسد به 
اندازه هزار هزار حج یعنی یک میلیون حج ثواب می برد. حتی 
زیارت سیدالشهدا  از  باالتر  امام هشتم   زیارت  اند  گفته  بعضا 

است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: ما در جاهای مختلفی سفارش 
شده ایم که به کنار حرم و مرقد ملکوتی امام هشتم برویم و 
امام هشتم  زیارت  که  از جاهایی  یکی  کنیم.  زیارت  را  ایشان 
به صورت موکد سفارش شده ماه ذی القعده بوده. مرحوم حاج 
عباس قمی رضوان اهلل علیه نیز در وقایع االیام و مفاتیح الجنان 

به این سفارش مؤکد اشاره کرده است.

میدانید  که  همانگونه  کرد:  تصریح  حسینی  حجت االسالم 
نماز  که  القعده  ذی  ماه  یکشنبه  روز  نماز  خواندن  به  شیعیان 
روایتی  در  نیز  پیامبر  سفارش شده اند.  است،  فضیلتی  با  بسیار 
نماز مخصوص و  القعده  گفته »هر کس روز یکشنبه ماه ذی 
معروف آن را بخواند توبه اش قبول،گناهانش آمرزیده و در روز 

قیامت از وی راضی میشوند و قبرش نورانی است«. یکی دیگر 
از مواردی که به آن سفارش شده ایم روز زیارتی امام هشتم در 
روز بیست و سوم ذی القعده است.در روایتی از عالمه مجلسی 
چنین آمده زیارت امام هشتم در روز بیست و سوم ذی القعده از 
دور و از نزدیک مستحب است و زیباتر از آن نیست که زمانی 
که قصد ورود به عتبه امام هشتم را داریم بگوییم »اشهد انکم 
قد یرون مقامی »به خدا سوگند قسم می خورم که شما 
جایگاه من را می بینید« و  یسمعون کالمی »و کالم من 
را می شنوید« و یردون سالمی »و جواب سالم من را می 

دهید« والسالم علیک یا علی بن موسی الرضا«.
واسطه  به  ع(  رضا)  امام  زیارت  خاصیت  داد:  ادامه  وی 
روایات است یعنی ما چیزی فراتر از این نداریم و شگفت 
با معصومین  ارتباط  این است که ما در  این مسئله  بودن 
خطاب می کنیم »کلهم نور واحد« همه شان نور واحدی 

هستند.
بعد یک خصوصیتی را در برخی مواقع در خصوص بعضی 
از ائمه معصومین همچون امام حسین)ع( و امام رضا )ع( 
می بینیم که در ارتباط با زیارتشان عنوان شده است.این 
روایتی  به  توجه  با  شاید  دانم  نمي  زیارت  بودن  خاص 
اهمیت اسم حضرت امام رضا)ع( این بوده که ما به امام 
هشتم نام رضا را اطالق می کنیم. رضا به معنی شادی و 

خشنودی است.
دوم  مقدمه  در  کرد:  نشان  خاطر  مذهبی  کارشناس  این 
اگر کسی در عالم  ابکی«  داریم »هو یذهک و   در جایی 
 می خندد خداوند متعال ایجاد کرده و اگر کسی در عالم 

می گرید خداوند متعال باعث شده که گریه کند.
لبخند  امام رضا، مقام خشنودی و  از بزرگان می گویند  برخی 
و  سرور در عالم است یعنی اگر کسی می خندد امام رضا )ع( 
واسطه سرور و خنده شده است. در روایات مرتبط امام هشتم 
غربتی است و در روایتی اینگونه آمده »پاره تن ما رضا در شهر 

یا مملکت غریب به شهادت می رسد«.

به معنای درب  و حوائج  باب  واژه  از ترکیب دو  الحوائج  باب 
به معنای نیازها شکل گرفته و علت استفاده آن بدین خاطر 
است که انسان برای رفع نیاز و خواسته خود باید وسیله ای 
داشته باشد تا به کمک آن نیاز خود را مرتفع کند و در این 
میان ، کسانی که واسطه فیض الهی می شوند تا از طریق 
آن ها مشکالت انسان حل شود از این روی به این بزرگوار ، 

باب الحوائج گفته می شود .
همه امامان بزرگوار، در همه جهات دنیوی و اخروی، هادی 
و ناصرند اما هر کدام از امامان ما در یکی از ابعاد، ظهور و 
بروز بیشتری دارند. مثال در بین عرفا و علما معروف است که 
اگر کسی از خداوند متعال، علم بخواهد به وجود مقدس امام 
باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم توسل پیدا کند. یا 
اگر کسی طالب معنویت است به حضرت علی علیه السالم 
متوسل شود. از این رو، مشهور در بین فقها و علما و اهل 
معنا این است که برای طلب رزق و روزی در دنیا و برآورده 

امام جواد علیه السالم  به  شدن حاجات مادی و دنیوی، توسل 

بسیار مجّرب است و این هم فقط صرف ادعا نیست. هم از زبان 

بزرگان نقل شده و هم به تجربه ثابت شده که توسل به ایشان 

سبب گشایش گره های مالی و اقتصادی می شود که خود مردم 

متدین ما تجربه کرده اند و در حکایات و احواالت مومنان، بسیار 

ذکر شده است و اساسا لقب ایشان، جواد است و جود، وصف 
برای  لقب  این  اعطای  لذا  و  زیاد می بخشد  کسی است که 

ایشان بی جهت نبوده است.
برهمین اساس است که مشهور شده اگر کسی می خواهد از 
خدا علم طلب کند امام باقر و امام صادق )ع( را واسطه قرار 
دهد و اگر خواستار رزق و روزی دنیوی است و حاجت این 
جهانی دارد به امام جواد علیه السالم که به جود و بخشش 
میان  به تجربه  این مسأله هم  و  دارند توسل کند   شهرت 

مردمان ثابت شده و هم از زبان بزرگان نقل شده است.
اکرم  رسول  از  که  نصبی  اساس  بر  السالم  علیه  رضا  امام 
فرزندشان  بود،  رسیده  ایشان  به  )ع(  امیر  حضرت  و  )ص( 
را به جواد )ع( ، زکی و تقی ملقب فرمودند و نیز عالوه بر 
این سه لقب، امام نهم شیعیان دارای القاب دیگری همچون 
قانع، مرتضی، نجیب، منتخب، متقی، متوکل، المختار و عالم 
نیز هستند؛همچنین آن حضرت در میان شیعه و سنی به باب 

المراد نیز شهرت دارند.
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به مناسبت شهادت حرضت جواد االمئه )ع(:

چرا به امام جواد )ع( باب الحوائج می گویند؟

 حسیـنعلی حاجـی در 
تذکری خواستار اجرای 
 قـانـون کسـر خدمـت 
 سـربـازی فـرزنـدان  

ایثـارگـران شد  

مرداد   25 چهارشنبه  علنی  نشست  در  حاجی  حسینعلی 
مسئوالن  به  شفاهی  تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مربوطه گفت: قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان 
طرف  از  ایثارگر  فرزندان  سربازی  خدمت  کسر  و  خدمت 

مسئوالن مربوطه باید اجرایی شود.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به وضعیت سپرده گذاران کاسپین 
آقای سیف در 20  اینکه  افزود: علی رغم  الحجج  ثامن  و 
تیرماه 96 در جلسه غیر علنی قول دادند راه های برون رفت 
از این وضعیت بررسی و برای رفع مشکل الیحه مربوطه به 
مجلس ارائه شود اما هنوز حتی حرف شفافی به این افراد 

زده نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشکر از صدا و 
مشکالت  و  مدلینگ  درباره  گزارش  پخش  دلیل  به  سیما 
خانواده ها در این خصوص یادآور شد: از سال 93 تا کنون 
کارگران نانوایی ها حقوقشان اضافه نشده است لذا تقاضا 

می شود تدبیری برای مزد آنها اندیشیده شود.

مـاده 3 قـانـون جـامـع 
خدمات رسانی به ایثارگران 

ارائه  ذیل  روشهای  از  استفاده  با  مسکن  خدمات  ماده3ـ 
می گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن
ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

حداکثر  کارمزد  با  بلندمدت  بانکی  تسهیالت  ارائه  ـ  ج 
چهاردرصد با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری
هـ ـ کمک بالعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن 
مسکن نامناسب

و  خدمات  زمین،  آماده سازی  هزینه های  از  معافیت  ـ  ز 
تسهیالت مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران 

واجد شرایط تعلق می گیرد.
تبصره1ـ مشموالن دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

1ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقوداالثرها، 
جانبازان بیست و پنج درصد )25 درصد( و باالتر و آزادگانی 

که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.
2ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوری 

اسالمی ایران فرزندان
در  فاقد مسکن  باالتر  و  )70درصد(  درصد  هفتاد  جانبازان 
صورتی که قباًل از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند. 
تبصره2ـ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که 
قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند، 
مسؤولیت  که  آنان  همسران  به  مسکن  به  مرتبط  خدمات 
یا  و  می باشند  عهده دار  را  آزاده  و  جانباز  فرزندان  حضانت 
می گردد. ضمنًا  اعطاء  آنان  فرزندان  نام  به  قانونی  قیم  به 
نباشند  فرزند  دارای  که  متوفی  متأهل  آزادگان  و  جانبازان 
ارائه  آنان  همسر  به  موردنظر  مسکن  خدمات  واگذاری 

می گردد.
ماده3 مکرر ـ دولت موظف است در اجرای بند )ل( ماده 
)44( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در 
و  بیست  جانبازان  از  نفر  یکصدهزار  تعداد  به   1391 سال 
فرزندان شهدا،  و  آزادگان  باالتر،  و  )25درصد(  درصد  پنج 
فرزندان جانبازان باالی هفتاد درصد )70درصد(، همسران و 
والدین شهدا تسهیالت خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

در  مسکونی  واحد  هر  ازای  به  مزبور  تسهیالت  مبلغ 
شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون 
)450.000.000( ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون 
)350.000.000( ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون 
پنجاه  و  یکصد  روستاها  برای  و  ریال   )250.000.000(
میلیون )150.000.000( ریال با نرخ چهاردرصد )4درصد( و 
بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز 

بودن مسکن تعیین می گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت 
بانکی  نظام  مصوب  نرخ  سقف  تا  بانکی  سود  مابه التفاوت 

بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و 
اخذ تضمین های بازپرداخت الزم به میزان اصل تسهیالت 

و سود سهم ایثارگر )چهار درصد( اقدام نمایند.
تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده 
شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قباًل از وامهای 
کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند، 
مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت 

نماید.

ایثارگران زیارت امام رضا )ع( به اندازه هزار حج پاداش دارد 

به مناسبت میالد ثامن الحجج)ع( و دهه کرامت:

عملیات مرصاد یا غروب جاویدان، نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق 
طرح ریزی و در اواخر جنگ ایران و عراق میان ارتش و اعضای سازمان مجاهدین در 
گرفت. یک هفته پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران بود که  حدود 5000 نیروی 
سازمان مجاهدین خلق با مقادیری تجهیزات جنگی از محور غرب و از طریق شهرهای 
مهران و اسالم آباد غرب  به ایران حمله کردند. هدف این عملیات تسخیر تهران در 33 
ساعت بود و مسعود رجوی فرماندهی این عملیات را برعهده داشت. عملیات پاتک ایران 
»مرصاد« نام داشت و طی آن مجاهدین در کمین قرار گرفتند و شکست خوردند. حمله 
وحشیانه عراق، به اعتراف نظرات کارشناسان عراقی در مجموع به ضرر آنان تمام شد.

در سوم آبان سال 67، تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به عراق متواری 
نظام  بر ضد  اقداماتی  انجام  حال  در  گسترده صدام،  حمایت های  از  استفاده  با  شده، 
جمهوری اسالمی بودند. آن ها با پشتیبانی ارتش عراق  هجوم خود را با استفاده از آخرین 
سالح های سبک و سنگین که از طریق آمریکا و صدام در اختیارشان قرار گرفته بود، به 

سمت باختران آغاز کردند و وارد خاک ایران شدند.
آنان با تصرف شهر های سرپل ذهاب و کرند غرب، در شب اول در شهر اسالم آباد توقف 
کرده و به کشتار فجیع مردم این شهر و حتی مجروحان حاضر در بیمارستان پرداختند. 

جالب آن که در بین کشته شدگان، حتی بستگان آنان نیز دیده می شد.
بود،  بر خودروی ضدگلوله سوار  که  حالی  در  گروه، هم  این  رجوی، سرکرده  مسعود 
کاروان مجاهدین خلق را که متشکل از پانزده هزار زن و مرد بود، همراهی می کرد. 
فرماندهان منافقین، گمان می کردند که وضعیت نظامی ایران از هم پاشیده شده و بسیار 
آسیب پذیر است و تنها یک ضربه و شوک، نظام جمهوری اسالمی را فرو خواهد ریخت.

مجاهدین خلق، طرح عملیات خود را در یک جلسه 24 ساعته آماده کرده بودند و در 
تاریخ 31/4/67، نیرو های خود را توجیه کرده و نام عملیات را هم »فروغ جاویدان« 

گذاشته بودند.
در پایان روز اول بود که مسئوالن شورای عالی دفاع ایران در حال رسیدگی به موضوع 
تجاوز منافقین به مرزهای غربی کشور بودند، شهید صیاد شیرازی  مأمور رسیدگی به 
وضعیت منطقه غرب شد. صیاد همان شب با یک هواپیمای فالکون، خود را به باختران 
رساند و هنگامی که از اوضاع منطقه آگاهی یافت، دریافت که برخالف گمان اولیه، با 

ارتش عراق طرف نیستند، بلکه در برابر نیرو های مجاهدین خلق، قرار گرفته اند.
وی سپس طرحی ریخت که بر اساس آن، باید به متجاوزان اجازه داده می شد تا تنگه 

»چهارزبر« در 34 کیلومتری باختران پیشروی کنند. آنگاه در آنجا، خلبانان هوانیروز از 
عقب و جلو، راه را بر کاروان می بستند و نیرو های مردمی و بسیجی بسیاری که پس از 
آگاهی از حمله، از سراسر کشور به باختران آمده بودند، از راه زمین، به سرکوب دشمن 

می پرداختند.
حضور گسترده نیرو های مردمی در باختران به حدی بود که در جاده ورودی شهر تا 

کیلومتر ها ترافیک شده و مردم با پای پیاده به سمت شهر در حال حرکت بودند.
صبح روز پنجم مرداد، عملیات مرصاد آغاز شد و منافقین که سرخوش از این بودند که 
در طول مسیر با هیچ مقاومت خاصی روبرو نشده اند، ناگهان خود را در جهنمی از آتش 

دیدند که از زمین و هوا بر سر آن ها ریخته می شد.
طولی نکشید که جاده باختران- اسالم آباد، انباشته از ادوات سوخته اهدایی دولت های 
غربی به مجاهدین خلق شد. معدود افرادی که موفق شده بودند از این مهلکه جان سالم 
به در برند، به روستا های اطراف پناه بردند و برخی دیگر هم با خوردن قرص سیانور، 

به زندگی خود پایان دادند.
پس از اتمام عملیات، دو طرف جاده آکنده از کپه های خاکی بود که در زیر خود، اجساد 

هزاران دختر و پسر را پنهان کرده بود.
خالصه  ناموفق،  عملیات  این  در  خلق  مجاهدین  و  عراق  مشترک  همکاری  هرچند 

نمی شد و پیش از این هم به ویژه از اواخر سال 66 و در پی مالقات صدام و مسعود 
رجوی، شکل تازه ای به خود گرفته بود، اما اوج آن در همین عملیات بود که ارتش عراق 
با در اختیار گذاشتن سالح های گوناگون همچون تانک های پیشرفته »تی - 72« و 
نیز حمایت هوایی و بمباران شهر هایی در طول مسیر، حداکثر پشتیبانی را از نیرو های 
این گروهک به عمل آورد. سرانجام 10 روز پس از شکست عملیات غروب جاویدان، 
ایران و عراق برقرار شد.  با حضور نیروهای بین المللی آتش بس در سراسر مرزهای 
نیروهای حافظ صلح تا سه سال پس از آتش بس در منطقه حضور داشتند. بیشتر مفسران 
بر این باور هستند که صدام در پایان این جنگ حتی از دستیابی به نخستین هدف خود 

یعنی فسخ قرارداد 1975 بازماند.
پس از عملیات غروب جاویدان و آثار مخربی که بر پیکره سازمان جاهدین خلق گذاشت، 
شمار زیادی از اعضا و وابستگان تشکیالت در عراق و اروپا تالش کردند از سازمان 
جدا شوند هرچند با خشونت درون  گروهی مواجه شدند ولی به هرحال روزنه هایی وجود 

داشت که بتوانند جان خود را از دست این سازمان نجات دهند.
شکست مجاهدین در این عملیات باعث شد سازمان کامال به صورت یک فرقه بسته 
و مخوف در بیاید و تمامی روزنه های امید به دنیای آزاد بر روی اعضای آن بسته شود 
و این تازه آغاز راه بود. صحبت های امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده  
ارتش حاکی از آن است که که علت ترور شهید سرافراز »سپهبد صیاد شیرازی« در 
فروردین ماه سال 1378 توسط منافقین به دلیل ضربه ای بود که این گروه در عملیات 

مرصاد در اثر تدابیر و فرماندهی این شهید بزرگوار متحمل شده بود.
امیر سرتیپ پوردستان در این باره گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی حالت نه جنگ 
و نه صلح بر مرز ها حاکم بود، منافقین فعالیتی را در مرز ها انجام دادند و شهید صیاد 
شیرازی که در آن زمان به عنوان مسئول بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول 
فعالیت بود، احساس مسئولیت کرد و با شناخت خوبی که از منطقه و نیرو ها داشت، به 
پایگاه کرمانشاه رفت و با بالگرد 214 هوانیروز عملیات شناسایی از منطقه را انجام داد 
و در   نهایت با ساماندهی و تدابیر ویژه خود با کمک و هدایت نیرو ها، ضربه مهلکی در 

عملیات مرصاد به منافقین وارد کرد و منافقین مجبور به عقب نشینی شدند.
به دنبال این موضوع منافقین منتظر فرصتی بودند تا صیاد شیرازی را به شهادت برسانند 
که سرانجام در 21 فروردین 78 موفق به انجام این کار شدند، در حقیقت دلیل اصلی 

ترور هم ضربه ای بود که به منافقین در عملیات مرصاد وارد شد.

به مناسبت 5 مرداد سالروز عملیات مرصاد :

غروب منافقین با فروغ مرصاد



باشگاه  اجتماعی  خبرنگار  با  گفتگو  در  داود  آل  علیرضا  سید 
خبرنگاران پویا درباره اعتیاد اینترنتی و وضعیت کشورمان در این 
فضای  روزهای  این  معضالت جدی  از  یکی  کرد:  اظهار  حوزه 

مجازی کشور، اعتیاد اینترنتی است.
وی افزود: برخی مطالعات نشان داده که بیش از 14 درصد از 
حالت  وسواسی،  رفتارهای  عالئم  به   مبتال  اینترنت،  کاربران 
روان شیدایی، افسردگی، انزوای اجتماعی، عزت نفس پایین و ... 
هستند که متاسفانه در کشو ما هیچ آماری از میزان اعتیاد افراد به 
اینترنت وجود ندارد و این در حالیست که مردم کشور ما در روز 

بیش از 5 تا 9 ساعت از این فضای استفاده می کنند.
در   2001 سال  در  همکارانش  و  کوبی  کرد:  تصریح  داود  آل 
از  تفریح گونه  و  زیاد  استفاده  بیان کردند که  پژوهش های خود 
مشکالت  نظیر  فردی  عملکرد  در  جدی  آسیبهای  با  اینترنت 

تحصیلی، تنهایی، مشکالت خواب و غیره مرتبط است.
این پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه بر مبنای گزارش 
وزارت آموزش و پرورش در سال 93، از مجموع یک میلیون و 
کرده اند،  شرکت  نهایی  امتحان  در  که  دانش آموزی  هزار   300
بیش از 80 درصد دانش آموزان با میانگین نمره 12 قبول شدند، 
پایین بودن  با وجود  متذکر شد: این گزارش نشان می دهد که 
کیفیت آموزشی در سطح کشور )که بر کسی پوشیده نیست(، با 
نوعی افت شدید تحصیلی در جامعه مواجه ایم که استفاده از تلفن 
همراه و ورود دانش آموزان به فضای مجازی و سرگرم شدن در 
شبکه های اجتماعی و بازی های اینترنتی، یکی از دالیل مهم افت 

تحصیلی دانش آموزان است.
وی به انواع اعتیاد اشاره و خاطرنشان کرد: ما در شرایط فعلی با 
دو نوع اعتیاد در جامعه روبه رو هستیم؛ یکی اعتیاد به مواد مخدر 
و دیگری اعتیاد رفتاری که در بحث اعتیاد رفتاری می توان اعتیاد 
به غذا، اعتیاد به مسائل غیر اخالقی، اعتیاد به کار، اعتیاد به قمار، 
اعتیاد به اینترنت، هم وابستگی و خود آزاری) قطع عضو و خون 
بازی( اشاره کرد که در میان این اعتیاد ها، اعتیاد اینترنتی و اعتیاد 
دیده  به وفور  ما  امروز در سطح جامعه  اخالقی  به مسائل غیر 

می شود حتی به عنوان پیش زمینه دیگر اعتیادها عنوان می شود.
عالئم اعتیاد اینترنتی چیست؟

آل داود به مالکهای تشخیصی مطرح شده به منظور تشخیص 
اولویت  نخستین  اینترنت  افزود:  و  کرد  اشاره  اینترنتی  اعتیاد 
عاطفی،  اختالالت  وسواسی،  تفکرهای  اضطراب،  زندگی، 
افسردگی،  پایین،  نفس  عزت  اجتماعی،  انزوای  کج خلقی، 
کناره گیری، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، بی قراری، فقدان 
کنترل زمان، رفتار نادرست و شیفتگی استفاده مدام، از مالکهای 
تشخیص اعتیاد اینترنتی در افراد است که خانواده ها اگر چنین 
حاالتی را در فرزندانشان یا خودشان مشاهده می کنند باید هرچه 

سریعتر نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای بسیاری در زمینه اعتیاد اینترنتی 

اینترنتی  اعتیاد  ترک  تخصصی  مراکز  و  شده اند  کار  به  دست 
امریکا  انگلستان، کره جنوبی،  اظهار داشت:  راه اندازی کرده اند، 
اینترنتی  اعتیاد  ترک  بحث  در  پیشگام  و چین جزو کشورهای 
هستند و بسیار جدی بر روی این موضوع خطرناک که دامنگیر 
روانشناختی  اختالالت  انواع  بروز  به  منجر  و  شده  جامعه شان 

می شود، اقدام کرده اند.
این مدرس سواد رسانه ای افزود: به عنوان مثال در انگستان مرکز 
پیشرفته  فن آوریهای  به  معتاد  کودکان  توانبخشی  مرکز  نام  به 

را  دیجیتال  سم زدایی  نام  به  درمانی  دوره های  که  دارد  وجود 
پیش بینی کرده است و طول درمان در این دوره 28 روز بوده و 

هزینه ای معادل 25 هزار دالر را شامل می شود.
وی ادامه داد: در کره جنوبی هم که عنوان پرسرعت ترین کشور 
در سرعت دسترسی به شبکه را در اختیار دارد، اردوهایی به نام 
up internet rescue school برگزار می شود که در آن 
جلسات مشاوره، کارگاه های درمانی و تمرینات سخت مشابه با 

اردوگاه های نظامی بخشی از برنامه های آن است.
آل داود یادآور شد: همچنین دولت کره جنوبی از مردمش خواسته 
است که پنج شنبه ها یا روزهای تعطیل حدود 90 دقیقه در مراکز 
ابزارهای هوشمند  تفریحی و پارک های این شهر بدون آوردن 
خود  خانواده  اعضای  و  دوستانشان  با  و  باشند  داشته  حضور 

به صورت رودررو ارتباط بگیرند و صحبت کنند.
وی با اشاره به آمار استفاده از ابزارهای هوشمند و اینترنت در 
موجود،  آمارهای  طبق  متاسفانه  داشت:  اظهار  جهان  و  ایران 
ایرانیان بیش از 4 برابر متوسط جهانی از شبکه های اجتماعی و 
پیام رسانها استفاده می کنند که بسیاری از این فعالیتها، فعالیت های 
بی هدف در محیط های بسیار مسموم و آسیب زای اینستاگرام و 
تلگرام است که جامعه را نیز دچار چالش های جدی اجتماعی، 

فرهنگی، اعتقادی، هویتی و سیاسی کرده است.
و  معلمان  حتی  یا  دانشجویان  یا  دانش آموزان  گفت:  داود  آل 
استادانی که دچار اعتیاد به اینترنت می شوند، دیگر از اینترنت به 
عنوان وسیله ای برای باال بردن سطح علمی و پژوهشی خویش 
استفاده نمی کنند بلکه اینترنت برای آنان به عنوان یک هدف 

نامشخص و یک منبع کسب لذت در می آید که همین عامل نیز 
منجر به سقوط 4 پله ای ایران در سطح دانشگاهی شده است.

چگونه اعتیاد اینترنتی را ترک کنیم؟
این پژوهشگر فضای مجازی به روشهای درمان ابتدایی اعتیاد 
اینترنتی بخصوص برای فرزندان توسط والدین در آستانه سال 
تحصیلی اشاره کرد و افزود: یکی از روشهای بسیار موثر، شکستن 
که  دریابد  باید  فرد  روش  این  در  بطوریکه  است  فردی  عادات 
استفاده وی از اینترنت از حد متعارف خیلی باالتر است و برای 
را  خود  زندگی  عادی  روال  باید  معمول  حد  تا  استفاده  کاهش 
عوض کند به عنوان مثال می توان روز بدون موبایل را در کنار 

خانواده یا دوستان برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: روش دوم این است که افراد باید برای پر کردن 
اوقات خود کارهای دیگری در نظر بگیرند یعنی افراد دچار اعتیاد 
برای  باید  یابند  این عادت رهایی  از  اینترنت که می خواهند  به 
اوقات بیکاری  خود یا اوقاتی که روی خط اینترنت نیستند، کارها 
و فعالیت های دیگری را در نظر بگیرند که می توان به جایگزین 
کردن کتاب با دستگاه ها و ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت 

اشاره کرد.
 آل داود تصریح کرد: روش سوم، روش تمرین وارونه است؛ این 
تمرین به این صورت است که مثالً  اگر شما عادت کرده اید که 
هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید، شبکه های اجتماعی، 
پیام رسانها یا ایمیل خود را بررسی کنید این روند را تغییر دهید، 
شما می توانید به جای این کار ابتدا یک دوش بگیرید یا صبحانه 
بخورید یا به عنوان مثال از ساعتهای کالسیک برای بیدار شدن 

بجای تلفن همراه استفاده کنید.
این مدرس سواد رسانه ای با اشاره به اینکه برنامه ریزی کردن نیز 
از راه های ترک اعتیاد اینترنتی است، ادامه داد: برای اینکه زیاد از 
اینترنت استفاده نکنید شما باید یک برنامه هفتگی برای خودتان 
تهیه کنید که در آن تعداد جلسات استفاده از اینترنت مشخص 
شده باشد و برای هر جلسه اهداف معقولی درنظر گرفته باشید، 

به مرور می توان تعداد جلسات و مدت آن را در برنامه کم کرد.
آل داود با بیان اینکه تنظیم پرسشنامه نیز یکی از روشهای دیگر 
ترک اعتیاد اینترنتی است، گفت: در این روش از خودتان بپرسید: 
» موقعی که من از اینترنت استفاده می کردم چه چیزهایی را از 
دست دادم؟« پاسخ و فعالیت هایی را که در جواب این سؤال پیدا 
می کنید زیر هم بنویسید، وقتی فهرست بی پایان این فعالیت ها 
را ببینید متعجب خواهید شد این کار شما را در رهایی از اعتیاد 

اینترنتی مصمم تر خواهد ساخت.
وی با اشاره به نقش خانواده در ترک اعتیاد اینترنتی اظهار کرد: 
اینترنتی  اعتیاد  ترک  راه های  اصلی ترین  از  خانوادگی  حمایت 
است؛ از آن جایی که اعضای خانواده تان می دانند که شما بهتر 
از اکثر مردم هستید و شما را دوست دارند، حمایت آنها کمک 

فراوانی به شما خواهد کرد تا از این وابستگی نجات پیدا کنید.

در آغاز جواني حوزه علمیه اصفهان پذیرایي وجود عطشناکش 
گردید و در محضر پدر و دیگر استادان بلند مرتبه توشه سفر 
برگرفت و پس از آن مهیاي هجرت شد دیگر این خانه و این 
شهر مامن خستگي هایش نبود با کوله باري از سوال و عطش 
سیري ناپذیر براي دانستن از شهر  آرزوها و رنجها جدا شد و 
براي جستن گوهر معنا سوار بر کشتي طلب به دریاي معرفت 
راند و به حوزه علمیه قم رفت جوان بود و پر نشاط ودر سر 
اساتیدي  وجود   . مي پروراند  را  ازلي  محبوب  عشق  سوداي 
چون حضرت آیات فاضل لنکراني ، نوري همداني ، حسین 
مظاهري . شیخ مرتضي حائری  او را به محبوب نزدیک تر 

ساخت و عالمي شد با مدارج باالي علمي حوزوي .
اساتید بزرگوار  طي مراحل و مراتب علم عرفان در محضر 
روحش را تعالي بخشیده و خود منبع فیض و کمال گردید از 
همین رو در مدرسه حقاني مشاور راهنماي جویندگان کمال و 

پویندگان طریق حق گردید .
گذر زمان عطش او را براي آموختن بیشتر مي کرد و دانائیش 
بحثهاي   )  57-56 )سالهاي  روزها  همین  در   . افزون تر  را 
را  او  بهشتي  مظلوم  و شهید  استاد شهید مطهري  شناخت 
از  جذب جلسات آن دو بزرگوار نمود و بهره فراوان جست 

این جلسات .
و در این زمان هم تحصیل علم نمود و هم در سنگر تدریس 
صادقانه و با اشتیاق آنچه را که از علوم حوزوي فراگرفته بود 

به مشتاقان عرضه مي داشت .
شریعت  کالم  خوش  مبلغ   . داشت  خاصي  گرایي  کالمش 

محمدي و تشیع علوي دلها را با خود همراه ساخته بود .
در همین زمان که سیل خروشان خشم و اعتراض مردم بر 
امام عاشقان خمیني  به رهبري  بیدادگریهاي طاغوت  علیه 
افتاده بود وجود ظلم ستیز و  کبیر در تمامي شهرها به راه 
عدالت جوي سید حسن را در خود گرفت و چنان شیفته و 
دلباخته رهبر و پیشواي انقالب بود که بیان و کالمش مملو 

از تاثیر این عشق بود .
فراموش  هیچگاه  اصفهان  مسجد  دیوارهاي  و  کاشي ها 
نخواهند کرد هفتم محرم 57 را و طنین صداي رسایش هرگز 

از گوشهاشان بیرون نخواهد شد آنگاه که فریاد برآورد .
آي مردم مسلمان، هیچ نمره تمایلي به ظالم پیدا نکنید اگر به 
ظالم تمایل پیدا کردید آتش شما را مي گیرد . همیشه بازگو 

کردن گذشته براي آینده سازندگي دارد یعني در بعدهایي که 
ما در پیش داریم باید بهوش باشیم و به گوش باشیم که نکند 
این عوامل گذشته تکرار شود و ما آنچنان در فشار قرار بگیرم 

که دیگر امکان رهایي نداشته باشد .
گلدسته ها و گنبدهاي فیروزه اي هیچگاه خاطره اي خطبه  هاي 

نمازهاي جمعه اش را ازا یاد نخواهند برد .
آري 58 سال در شبی از شبهای دی ماه، سید حسن پا به 
عرصه هستي نهاد . خانه اي که پذیراي قدوم سبزش بود از 
روزگاران پیشین مرداني زهد و تقوا و ایمان و عمل را در دامان 
خود پرورده بود او از سالله پاک رسول )ص( بود و اجدادش 
و  پاکي  با  توام  و عملشان  ایمان  روحانیت  همه در سکوت 

صداقت بود . بهشتي نصب بودند و بهشتي نصیب .
پدرش مرحوم آیت ا... حاج سید مصطفي بهشتي نژاد عالمي 
بلند مرتبه و شهره علم و تقوا و فضیلت بود و سید حسن 
از همان اوان کودکي بهره مند از کلمات پدر گردید . دوران 
مقدماتي تحصیل را در کنار پدر به بهره گیري از داشته هاي 
ابر بهاري بردشت جانش  وي سپري کرد کالم پدر چونان 
ایمان  باریده و وجودش را مستعد رویش جوانه هاي علم و 

نموده بود و ممتاز و سرآمد همساالنش .
مدتي را بر مسند قضاوت در شهر شیراز منصوب شد و آنچه 
را که سالیان سال درباب احقاق حق جاري ساختن معروف و 
برانداختن منکر آموخته بود و در وداي قضاوت به منصه ظهور 

رسانید و کرد آنچه که باید مي کرد .
صداقت و اخالص در عمل و تقوي و ایمانش موجب گردید 
تا مردم شهرش او را براي کاندیدا تو ري مجلس برگزیند تا 
به نمایندگي از آنان براي ساختن فردایي روشن راهي مجلس 
گردد و اگر او این را پذیرفت نه براي رسیدن به قدرت مادي 

و مناصب دنیوي بود که براي رضاي حق مي جست .
و  نفاق  وکالت گذارد دست  وداي  در  قدم  آنکه  از  پیش  اما 
نیرنگ که از آستین نامردان برآمده و بر بوستان انقالب چنگ 
انداخته بود و گهگاه گلي را از شاخه مي چید و باغبان پیر را 
آستین خارجي اي  از  بار  این   . پژمردن گلها مي نمود  داغدار 
دیگر برآمد و در  آن سحرگاه که فلق بر خون نشسته و عزدار 
فرق شکافته عدالت بود و او هم داغدار این مصیبت عظمي 
تیرکین سینه اش را شکافت و آنگه که خورشید مي آمد تا 
بهار جواني جام  برافروزد در  را در آسمان  کوره آتش مرداد 
وصل را الجرعه سرکشید و روح ملکوتیش چونان شاهیني 

تیزبال با غرور و سرافرازي در آسمان عشق به پرواز در آمد .
و ما سالیان سال روانه بر خاک و در حسرت پرواز نگاهمان 
از هجرش مي سوزیم و  نموده و  را در پي اش روانه افالک 
مي سازیم . اما یادمان باشد که شهادت براي سید حسن و 
امثال او به سان شهد گواراست و اگر حسرت مي خوریم نه 

براي رفتن آنها است که آنان به لقاءا... رسیدند .
پس بیائیم آنچه را که آنان در عرصه علم و عمل و جهاد 
به یادگار گذاردند چونان چراغي فروزان فراروي راهمان قرار 
دهیم و الگوي رفتارمان . امید آنکه یادمان و تجدید خاطره 
این عزیزان کام عطشناک ره پویان حق و فضیلت را سیراب 

کند . 
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محمد علی محسنی بندپی استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی و رئیس انجمن فیزیوتراپی گفت: بر طبق گزارش 

کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی، 26 درصد افراد 18 تا 60 
سال از نظر علمی از تحرک کافی برخوردار نیستند، آمار 
داخل کشور نشان می دهد که بی تحرکی  ایرانیان به 39 

درصد می رسد.
وی اشاره کرد: بی حرکتی و تغذیه نامناسب باعث شده 
است تا تقریبا از هر 2 زن ایرانی و تقریبا هر سه مرد ایرانی 
یک نفر از اضافه وزن رنج می برند و اگر پیشگیری در 
دستور کار سیاستگذاران نظام سالمت کشور قرار نگیرد 
به زودی شاهد اتفاقات ناگواری در این زمینه خواهیم بود.

بیشتر  توجه  درخواست  فیزیوتراپی ضمن  انجمن  رئیس 
مسئوالن به بیماریهای عضالنی اسکلتی عنوان کرد: بر 
اساس تحقیقات انجام شده، هزینه ناشی از این بیماری ها 
تقریبا با بیماریهای قلبی عروقی و سرطان ها برابر است و 

شایسته است با عنایت به کمبود اعتبارات در نظام سالمت و تاکید 
مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی پیشگیری از این بیماری ها 

به طور جدی تری در دستور کار قرار گیرد.

محمد علی محسنی بندپی با مثبت خواندن افزایش طول عمر در 
ایران که خود شاخصی برای بهبود شرایط بهداشت و درمان کشور 

محسوب می شود، گفت: تشخیص سریع بیماری ها و مداخله به 
هنگام باعث افزایش طول عمر افراد می شود، در حال حاضر حدود 
8 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند که در سال 

1429 این عدد به 25 درصد یعنی سه برابر خواهد رسید.
وی ضمن تشکر از همکاران در وزارت بهداشت گفت: ما جهت 
برنامه ریزی و پیشگیری از عوارض هزینه بردار سالمندی، 
برابر شدن جمعیت  از 3  جلوگیری  برای  فقط 30 سال 
سالمندی کشور فرصت داریم و این در حالی است که در 
کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه، سوئد و امریکا بین 
100 تا 120 سال برای مقابله با این موضوع و مشکالت 
ناشی از 2 برابر شدن جمعیت سالمندی فرصت داشتند. 
وی ضمن اعالم آمادگی انجمن فیزیوتراپی ایران جهت 
هر گونه همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه، خواستار 
تغییر نگرش مسئوالن به نقش جامعه توانبخشی به ویژه 
فیزیوتراپی در مقابله با بیماریهای غیر واگیر شد و افزود: 
امروزه حضور همکاران گروه توانبخشی در هر سه سطح 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد توجه است و حضور 
فیزیوتراپیست ها در خط اول خدمت رسانی نظام بهداشت 
و درمان یا primary health care  یکی از راه حل های 
اساسی جهت مقابله با بیماری های غیر واگیر و کاهش هزینه های 

پدیده سالمندی محسوب می شود.

 در شرایط عادی، قلب با یک سیستم هدایت الکتریکی با دقت 
باال به صورت انقباضهای هماهنگ وظیفه خون رسانی به تمامی 

قلبی،  نارسایی  افزایش  با  دارد.  را  بدن  ارگانهای 
زمانیکه عضله قلب دچار تحلیل می شود، مکانیسم 
پمپاژ قلب آسیب می بیند و موجب اختالل در سیستم 
هدایت الکتریکی قلب می شود. محققان یک دستگاه 
الکتریکی را تولید کرده اند که می تواند اطراف قلب 
را احاطه کرده و باعث تحریک الکتریکی آن شود؛ 
بنابراین عملکرد قلب را در نارسایی قلبی که علت 
این  می بخشد.  بهبود  را  است  مرگ ومیر  اصلی 
 science translational مجله  که   مطالعه 
جدیدی  روش  به  است،  شده  منتشر   medicine
با پتانسیل  بهبود عملکرد قلبی و درمان آریتمیهای 
با بهبود فعالیت عضالت آسیب دیده قلب  خطرناک 
و فعال کردن عضله قلب برای داشتن کارایی باالتر 
اشاره کرده است. برخی از بیماران مبتال به نارسایی 

می گیرند  قرار  درمان  تحت   resynchronization با  قلبی 
که سه الکترود کوچک از طریق یک ضربان ساز برای جلوگیری 
از عدم هماهنگی عضالت قلب مورد استفاده قرار می گیرد. اما 

این دستگاه های الکترومغناطیسی تحریک الکتریکی را فقط در 
نقاط خاصی از قلب القا می کنند و پوشش جامعی از کل عضو را 

همانند سیستم هدایت الکتریکی در قلب  نرمال فراهم نمی کنند.
یک رویکرد استراتژیک یکپارچه که به طور مستقیم باعث کاهش 
عملکرد  بهبود  بر  عالوه  شود،  بطنی   tachyarrhythmia

قلبی،  نارسایی  درمان  برای  امیدوارکننده  راهکار  یک  قلبی، 
آریتمیهای بطنی و مرگ ناگهانی خواهد بود.

این دستگاه  یک پلیمر الستیکی است که می تواند با 
ساختار سه بعدی قلب هر  فرد مطابقت داشته باشد، 
این دستگاه توانایی چرخش و در بر گرفتن قلب را 
دارا است و در نتیجه موجب تحریک الکتریکی به 

کل میوکارد بطنی یا  تمامیت  عضله قلب می شود.
پیش ارزیابی مکانیکی دستگاه از طریق شبیه سازی 
مدل  یک  در  آن  عملکردی  ارزیابی  و  کامپیوتری 
نارسایی قلبی در in vivo مورد بررسی قرار گرفت؛ 
در مطالعات صورت گرفته بر روی رت، دستگاه ساخته 
شده عملکرد و سالمت  قلب دارای نارسایی را بهبود 
جدیدی  مفهوم  قلب  بسته بندی  مفهوم  می بخشد. 
نیست اما انجام این کار با رویکرد فیزیولوژیکی بهتر 
باعث می شود که دستگاه به طور انحصاری هوشمند 
باشد. در همین راستا ستاد توسعه فناوریهای سلولهای 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور رشد 
هرچه بیشتر سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعالیت 

دارد.

زنگ خطر بی تحرکی ایرانیان به صدا درآمد 

ساخت دستگاه هوشمند چاپ سه بعدی برای تحریک الکتریکی قلب 

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت:

با تالش محققان صورت پذیرفت :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

       سال چهارم                  مرداد 1396                آگوست 2017
       ذی القعده 1438        شماره 34             قیمت:1000 تومان

 به مناسبت 3 مرداد، سالروز شهادت
حجت االسالم سید حسن بهشتی  نژاد

ماجرای شهادت در شمال منطقه تنف سوریه روی داد جایی 
است،  بوده  مسطح  و  ای صاف  منطقه  گفت  توان  می  که 
رزمندگان واحد سیدالشهدا که جمعی عراقی به همراه تعداد 
کمی ایرانی که عددشان نه 40 نفر که حدود 200 نفر بوده ، 
وظیفه داشتند برای بر هم زدن طرح امنیتی امریکا در طول 
مرزهای شرقی سوریه، همان ایجاد منطقه قرق از مرزهای 

اردن تا مرزهای ترکیه، را بر هم بزنند.
»نوار  این  تا شمال  از جنوب  که  رزمندگانی  البته مجموعه 
قرق« درگیر بوده اند هزاران نفر می شوند که عمدتا یگان 
های ارتش سوریه هستند و این تعداد حدود 200 نفر مربوط 

به منطقه شمالی تنف بوده است.
این عملیات در حد فاصل 3 تا حدود 6 صبح صورت گرفت 
و در واقع جنگی سخت در گرفت که در نتیجه حدود چهل 
نیروهای  از  نفر  از سی  بیش  و  رزمنده شهید  نیروهای  نفر 

داعش کشته شده اند.
در این ماجرا دو نفر نیروی ایرانی از جمله یکی از فرماندهان 
و محسن  به شهادت رسیدند  ارزشمند، سردار محمد قمی، 
حججی نیز ابتدا به اسارت در آمده و فردای آن روز در منطقه 
هنوز  که  االنبار،  جنوب  های  بیابان  در  واقع  عراق،  الولید 
بخش اعظم آن در سیطره داعش می باشد به شهادت رسید.

به همان گونه ای که مشهور  این ماجرا  شهید حججی در 
شده به شهادت رسیده است یعنی سرش از قفا بریده شد بله 
در این بین فیلمی پخش شده که مربوط به شهید حججی 
پخش  فیلمی  مجازی  حرارت  پر  فضای  در  اینکه  و  نیست 
شود و به شهید حججی نسبت داده شود ربطی به نظام و 

سپاه ندارد.
عوامل  و  انفجاری  های  ماشین  از  داعش  عملیات  این  در 
انتحاری استفاده کرده بود، شهید قمی دالوری بسیاری به 
خرج داد و مانع شهادت جمع کثیری می شود و ان گونه که 
رزمندگان این صحنه می گویند اگر تدبیر و دالوری او نبود 

تعداد شهدا به بیش از 100 نفر می رسید.
در روز یکشنبه مورد اشاره دو ایرانی دیگر در مناطق اطراف 
تدمر شهید شده اند که ربطی به قضیه مورد اشاره در تنف 
نداشته است علی ای حال تعداد شهدای ایرانی در این روز 

فقط چهار نفر بوده است ؛ دو نفر در تدمر و دو در تنف.
شهید حججی در منطقه الولید عراق بعد از شهادت مثله شده 
و در جریان تبادل جسد فقط نیمی از او شامل دو پا و قسمتی 
از نیم تنه تحویل شده و از سینه به باال یعنی سر ، سینه و 
دست هایش تحویل نشده و در منطقه تحت تصرف داعش 

در الولید عراق باقی مانده است.
در این رابطه امر دایر بوده بین تشییع همین نیمه یا به تاخیر 
انداختن تشییع تا الحاق بقیه اجزاء بدن شهید یعنی پس از 

ازادی منطقه الولید که به زودی انجام می شود.
خانواده شهید حججی امر را موکول به تصمیم مسئولین ذی 
انان برای تشییع کامل تاخیر را ترجیح  ایرانی کرده و  ربط 
داده اند. پدر و مادر شهید در جریان سفر اخیرشان به سوریه 
این نظر را درست تر دانسته اند و با رغبت آن را پذیرفته اند.

 شهیـد حجـجی عزیـز 
 حجـت خـداونـد در 
مقابل چشم همگان شد

رهرب معظم انقالب اسالمی:

استفاده ۴ برابری ایرانیان از شبکه های اجتماعی در مقایسه با متوسط جهانی

پژوهشگر فضای مجازی :


