
تقدیر از آقای حاجی 
به  عنوان فعال ترین و 

منظم ترین نماینده

خسـارت وارده به 
کشاورزان اصفهان

بیش از 500 میلیارد 
تومان است

جزئیات جلسه نمایندگان 
اصفهان با رئیس مجلس 

و وزیر نیرو 

سال چهارم            اسفند  1396         مارس  2018          جامدی الثانی 1439         شامره  41          قیمت: 1000 تومان

از مشکالت مردم مطلعیم اما هیچ مشکل 
حل نشدنی در کشور وجود ندارد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، معّیت و همراهی پروردگار 
را وعده ای قطعی، اطمینان بخش و نشاط آفرین برای جبهه حق خواندند و با اشاره به آینده روشن 

ایران عزیز تأکید کردند: شرط تحقق این وعده مسلم الهی، ادای وظایف علما،  ...    

با مدیریت َسیـف 
500 میلیارد تومان
 از اصل سپرده های
 مردم را کسر کردند
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رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خربگان ؛ 

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

آقای رئیس جمهور!  مگر شما در سفر استانی به اصفهـان 
نگفتید که مشکل آب استان اصفهان را حل می کنید

5

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 انقالب 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:



     رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنج شنبه، 24 اسفند 96 
در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، معیّت و همراهی 
نشاط آفرین  و  اطمینان بخش  قطعی،  وعده ای  را  پروردگار 
ایران  روشن  آینده  به  اشاره  با  و  خواندند  حق  جبهه  برای 
الهی،  مسلم  وعده  این  تحقق  شرط  کردند:  تأکید  عزیز 
ادای وظایف علما، مسئوالن نظام و دستگاه های آموزشی و 
تبلیغاتی در تربیت ایمانی جامعه و پایبندی عملی آنها به تقوا، 

پرهیز از اشرافی گری و کار و تالش و پایداری است.
جایگاه  و  باال  بسیار  سیاسی  حساسیت  یادآوری  با  ایشان 

افزودند:  خبرگان  مجلس  فوق العاده 
این مجلس در عین حال، جنبه علمایی 
زنده  مظهر  واقع  در  و  دارد  برجسته ای 

آمیختگی دین و سیاست است.
به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سیاسی،  دشوار  جنگ  و  سخت  مبارزه 
امنیتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
ایران با هجوم همه جانبه دشمنان گفتند: 
البته کسانی به این وضع معترضند و فکر 
جنگ  این  اسالمی  جمهوری  می کنند 
تصور،  این  اما  است،  کرده  شروع  را 
نوعی غفلت است چرا که نفس وجود 
دینی،  حکومت  و  اسالمی  جمهوری 
از  اسالمی  نظام  اهداف  و  آرمان ها  و 
مبارزه  اجتماعی،  جمله توحید، عدالت 

و  جنگ  به  را  دین  دشمنان  مظلوم،  از  حمایت  و  ظلم  با 
قرآن،  مکرر  آیات  به استناد  که  همچنان  می کشاند،  هجوم 
تهاجم  معرض  در  همواره  تاریخ  طول  تمام  در  حق  جبهه 
جبهه باطل بوده است. رهبر انقالب نکته مهم در رویارویی 
مستمر حق و باطل را وعده حتمی پروردگار مبنی بر پیروزی 
جبهه حق خواندند و افزودند: تحقق این وعده البته مشروط 
صبر،  صادق،  نیت  نظیر  شروطی  به  ایمان  اهل  پایبندی  به 
این شروط،  با رعایت  است که  پایداری  و  بصیرت، همت 
تجدیدناپذیر  و  قطعی  سنت های  جزو  وعده،  این  تحقق 
مبنی  تعابیر مکرر و مختلف قرآن مجید  ایشان  الهی است. 
را  حق  جبهه  از  پروردگار  حمایت  و  همراهی  و  معیت  بر 
آیات  امیدبخش ترین  از  و  آرامش بخش  عمیقاً  مهم،  بسیار 

برشمردند و افزودند: پیامبران و اولیاء الهی با ایمان به وعده 
الهی و پایبندی به شروط تحقق آن، این وعده را در مقاطع 
در  که  همچنان  کردند،  تبدیل  واقعیت  به  تاریخ  مختلف 
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس نیز ما شاهد این معیت 
و حمایت خداوند بودیم. حضرت آیت  اهلل خامنه ای، ایمان، 
تقوا، صبر و احسان را از جمله شروط همراهی و پشتیبانی 
قادر متعال خواندند و تأکید کردند: مسئوالن، علما، کسانی 
که سخنانشان در منبرها و تریبون های دیگر شنونده دارد و 
آموزش  پرورش،  و  آموزش  همچون  عظیمی  دستگاه های 

عالی و به ویژه صداوسیما باید با برنامه ریزی و تمرکز الزم، به 
وظایف خود در تحقق شروط وعده همراهی پروردگار یعنی 
»تربیت ایمانی، تقوایی و احسانی« جامعه عمل کنند. ایشان 
ایستادگی و توفیقات کشور در مقابله با هجوم جبهه عظیم 
سیاسی، مالی، نظامی، امنیتی و فرهنگی آمریکا و صهیونیزم 
را ناشی از برکت وجود ایمان و تقوا در قشر عظیمی از مردم 
و جوانان دانستند و افزودند: فداکاری های مردم، رویش های 
حمایت  و  عنایت  زیادی  حد  تا  امثال حججی ها،  و  جدید 
پروردگار را جلب کرده است که برای توسعه دایره  رحمت 
داد.  ارتقا  را  ایمانی جامعه  تربیت  باید  پشتیبانی خداوند،  و 
رهبر انقالب اسالمی در عین حال، »عمل« مسئوالن و علما 
از جمله نمایندگان مجلس خبرگان را دارای تأثیری بیشتر از 

تبلیغ زبانی برشمردند و خاطرنشان کردند: پرهیز از دنیاپرستی 
و اشرافی گری و کار و تالش سخت مسئوالن و علما، حتی 
اگر جلوی چشم مردم نباشد، موجب جلب رحمت الهی و 
تأثیرگذاری بیشتر در مردم می شود و مردم نیز هنگامی که در 
حرف و عمل ما تناقض نبینند، ایمانشان قوی تر خواهد شد 
و با اطمینان بیشتر در صراط مستقیم حرکت خواهند کرد. 
موفقیت  از علل  را  ایشان عامل بودن و هدایت عملی مردم 
کردند:  تأکید  و  برشمردند  خمینی)ره(  امام  معجزه آسای 
کریم  خداوند  همراهی  و  معیت  موجب  نکات  این  تحقق 
خواهد شد و وقتی از معیت پروردگار 
قدرت های  با  شدیم،  برخوردار 
حال  عین  در  و  شجاعانه  نیز  زورگو 
هوشمندانه و کارآمد برخورد خواهیم 
با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  کرد. 
اطالعات  بر  مبتنی  خرسندِی  ابراز 
جدید  رویش های  حضور  از  دقیق 
همه  در  امیدبخش  و  جوان  نسل  و 
عرصه ها افزودند: مجموعه عظیمی از 
جوانان مؤمن و فعال که امام و دفاع 
استحکام  با  ندیده اند  هم  را  مقدس 
را  انقالب  اهداف  عمیق  اعتقاد  و 
پیگیری می کنند. ایشان افزودند: یک 
حرکت جوانانه و پرتالش و پرنشاط 
در کشور وجود دارد که اعتقاد بنده 
به آینده ای به مراتب بهتر از امروز را برای ایران، مستحکم تر 
افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است.  کرده  همیشه  از 
اطالع  مردم  مشکالت  دیگر  و  معیشتی  مشکالت  از  البته 
داریم، اما معتقدیم هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود 
ندارد که ان شاءاهلل در چند روز آینده در این زمینه ها با مردم 
صحبت خواهم کرد. رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر 
از گزارش رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان، از تشکیل 
خرسندی  ابراز  خبرگان  اخیر  جلسه  در  اندیشه ورز  هیئت 
کردند. ایشان با گرامی داشت یاد آیت اهلل شاه آبادی نماینده 
مردم تهران در مجلس خبرگان که اخیراً دار فانی را وداع 
مسئلت  را  درجات  علّو  جلیل القدر  عالم  آن  برای  گفت، 

کردند.

مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 
شورای اسالمی در گفتگو با »افکارنیوز« با اشاره به 
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  از  خود  سئوال 
مذاکرات  خصوص  در  اینجانب  سئوال  محور  گفت: 
انرژی  سازمان  رئیس  صالحی،  اکبر  علی  محرمانه 
آمریکا  سابق  انرژی  وزیر  مونیز«،  »ارنست  با  اتمی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قبل  روز  چند  در 
حسینعلی  است.  ترامپ«  »دونالد  پیروزی  و  آمریکا 
محرمانه  جلسه  یک  در  صالحی  آقای  افزود:  حاجی 
آید  می  کوتاه  نظام  موضع  و  مسئله  از سه  مونیز  با 
آن هم بعد از توافق برجام.  عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طبق توافق 
برجام ایران می توانست 300 کیلوگرم اورانیوم غنی 
آمریکا  دولت  کرد:  تصریح  باشد،  داشته   3/67  شده 
می گفت این مقدار شامل اورانیوم ته نشین شده و 
باقیمانده در لوله ها هم است و باید آنها را هم محاسبه 

و جزو همان 300 کیلو محسوب کرد. حاجی با تأکید بر اینکه 
این اظهارات مقامات آمریکایی یک نوع زیاده خواهی و زورگویی 
بود، افزود: مسئولین کشور زیر بار این تقاضای آمریکا نرفتند اما 

آقای صالحی در جلسه مذکور این تقاضای آمریکایی 
ها را پذیرفت. وی افزود: موضوع دوم آن است که علی 
رغم اینکه در برجام گفته شده ایران همیشه می تواند 
130 تن آب سنگین داشته باشد و اضافه تر از آن هم 
آقای  مذکور،  نشست  در  اما  باشد،  ایران  دسترس  در 
صالحی پذیرفت که همان مقدار 130 تن آب سنگین 
کافی است و نیازی به مقدار در دسترس نیست. عضو 
گفت:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
موضوع سوم هم این بوده که آمریکایی ها به دنبال 
این بودند تا بدانند نوع مواد اولیه که برای ساخت بدنه 
سانترفیوژها استفاده شده از کجا به دست آوردیم، که 
در همین زمینه آقای صالحی پذیرفت تا بازرسین آنها 
به کشور بیایند و بررسیهای خود را داشته باشند. حاجی 
از اجرایی  باید پاسخ دهد که بعد  گفت: آقای ظریف 
شدن برجام، بر اساس کدام مجوز قانونی مسئولی از 
ایران به صورت محرمانه با نماینده آمریکا مذاکره می 

کند و این تعهدات را می پذیرد؟

رهبر  سخنان  پخش  از  پس  نیوز،  انقالب  پایگاه  گزارش  به 
عدالت،  در خصوص  رهبری  معظم  مقام  عذرخواهی  و  انقالب 
تحلیل های زیادی صورت گرفته و انتظار میرود که مسئوالن 
بابت همه کم کاری ها از رهبر انقالب و مردم عذرخواهی کنند. 
در این زمینه حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: علت عدم توجه برخی از 
این است که مسئولین جایگاه  به مقوله مهم عدالت  مسئولین 

اجتماعی شان و در واقع طبقه اجتماعی شان جابه جا شده 
افرادی  مقدس  دفاع  از  بعد  و  انقالب  طول  در  یعنی  است 
از  و  داشتند  قرار  خواهی  عدالت  جایگاه  یک  در  که  بودند 
موضع عدالت خواهی دفاع می کردند امروز به واسطه اینکه 
جایگاه اجتماعی خودشان جابه جا شده و از طبقه متوسط و 
ضعیف به جایگاه های دیگری منتقل شدند و یا خودشان را 
به این جایگاهها منتقل کرده اند برخی واقعیتهای جامعه را 
نمی بینند. وی بیان داشت: وقتی مسئوالن جایگاه اجتماعی 
تغییر می  نگاه شان هم  تغییر کرد،  اجتماعی شان  و طبقه 
کند و نگاه عدالت محورانه آنها  به یک نگاه »من حق دارم 
زحمت  بیشتر  یا  و  دارم  مسئولیت  بیشتر  اینکه  واسطه    به 

می کشم و بیشتر می فهمم« و با این توجیه های نادرست به 
این نتیجه می رسند که در جامعه حق و حقوق بیشتری دارند 
و باید هم داشته باشند. حاجی خاطر نشان کرد: بنابراین چون 
تفاوت دیدگاه در میان برخی از مسئولین از گذشته تا به حاال 
اتفاق افتاده پس تا این دیدگاه اصالح نشود مشکل عدالت در 
جامعه ما حل نمی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تصریح کرد: از طرفی مقام معظم رهبری که در جایگاهی هستند 

که سکان دار این نظام و انقالب هستند و بنا دارند این کشتی را 
به سر منزل مقصود برسانند و به دست صاحب اصلی بدهند وقتی 
که مشاهده می کنند در جامعه این بی عدالتی ها و تبعیض ها و 
نارسایی ها و عدم توجه ها به مردم و محرومین وجود دارد طبیعتا 
بایستی این مسئه را بیان کنند و بخروشند و می خروشند و از 
مسئولین می خواهند که آنها هم حداقل به دنبال ایشان بحث 
عدالت را دنبال کنند. وی افزود: وظیفه همه ما این است هر کدام 

در جایگاه خودمان که هستیم مقوله عدالت و عدالت خواهی را 
دنبال کنیم و این را به عنوان یک گفتمان و به عنوان یک مطالبه 
به حق مردمی بدانیم که هر روز آن را به نحوی دنبال کنیم که 
باشد. عضو کمیسیون  ملکه ذهن همه مسئولین و همه مردم 
برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نگاهمان به عدالت مطالبه به 
دنبال کنیم و هیچ گونه  را  توانیم عدالت  حق مردمی شد می 
مشکالتی در این راه از جمله تامین منابع مالی و دیگر مشکالت 

را در این جهت نخواهیم داشت. وی تاکید کرد: باید نگاهمان را 
اصالح کنیم تا بتوانیم دیدگاه عدالت محورانه را در کشور پیاده 
کنیم آن موقع است که افراد بیشتر از آنچه العان امیدوار هستند 
امیدوار می شوند آن وقت است که احساس می کنند که تبعیضی 
وجود ندارد و می بینند که یک فرد بدون پارتی بازی و بدون 
سفارش هم می تواند به حق و حقوق درست خودش در جامعه 
برسد. حاجی بیان داشت: اگر به این عدالت در جامعه رسیدیم آن 
موقع است که همه افراد در جامعه یک احساس رضایت می 
کنند. وی در پاسخ به این سول که چرا مجلس آن نظارت 
ذاتی خود ا نسبت به دستگاه اجرایی ندارد و سوال از وزرا و 
رئیس جمهور در نهایت رأی نمی آورد؟ گفت: درست است، 
البته نمی توان گفت مجلس اما بخش عمده ای از نمایندگان 
کم  ارتباطشان  یا  و  است  قطع  مردم  با  ارتباطشان  مجلس 
است، و یا نگاه آنها به نحوی است که نگاه طبقاتی است به 
این معنا که احساس آنها این است که یک طبقه مسئوالن 
هستند یک طبقه ثروتمندان و یک طبقه مردم عامی هستند 
قائل  مردم  برای  را  دارند  مسئولین  که  آن حقی  بنابراین  و 
نیستند این از جمله نگاه هایی است که پذیرفتنی نیست. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: یک گام هر چند 
کوچک در بحث عدالت در مجلس در حال برداشته شدن است و 
آن این است که یک فراکسیونی به نام فراکسیون عدالتخواهی 
و شفافیت در حال ایجاد است که فرم آن برای همه نمایندگان 
ارسال شده است. وی بیان داشت: امیدوار هستیم که باقیمانده 
فرم هایی که نزد نمایندگان ملت است جمع آوری شود تا بتوانیم 

فرآیند بعدی را برای تصویب این فراکسیون برداریم.
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از مشکالت مردم مطلعیم اما هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد 

مناینده شاهین شهرو میمه و برخوار فاش کرد: 

حاجی عنوان کرد: 

رژیم  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  ایزنکوت«  »گادی 
این  نخست وزیر  نتانیاهو«  »بنیامین  بر خالف  صهیونیستی 
بوده و  توافقی موثر  ایران  با  توافق هسته ای  رژیم می گوید 

ایران تاکنون به طور کامل به این توافق پایبند بوده است. 
به  و  پایان می رسد  به  دیگر  ماه  مأموریتش هشت  که  وی 
رژیم  مختلف  رسانه های  با  مصاحبه  حال  در  مناسبت  این 
صهیونیستی است، در گفت وگویی که روز جمعه در نشریه 
»هاآرتص« منتشر شد، ایران را یکی از دغدغه های اصلی اش 
عنوان کرد. ایزنکوت درباره توافق هسته ای گفت هیچ نقضی 
از سوی ایران »در حال حاضر مشهود نیست، اما ما اینطور 
فرض می کنیم که ایران می تواند به صورت مخفیانه هم عمل 
و  ارتش  برای  هم  آنجا  تحوالت  رصد  ادامه  بنابراین،  کند. 
هم برای آژانس های اطالعاتی مأموریت شماره یک است.« 
این ژنرال صهیونیست افزود: »ما برای دستیابی به بهترین 
اطالعات درباره ایران و توانمندی های اطالعاتی این کشور 
تغییر  آن ها  مقاصد  اگر  داده ایم.  اختصاص  هنگفتی  منابع 
با  توافق،  این  حاضر  حال  در  شد.  خواهیم  متوجه  ما  کند، 
همه نواقصی که دارد، نتیجه بخش بوده و تحقق چشم انداز 
هسته ای ایران را برای 10 تا 15 سال متوقف کرده است.« او 
حتی از این هم فراتر رفت و تلویحا نسبت به تبعات احتمالی 

خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران هشدار داد. 
گفت:  ایران  موشکی  برنامه  کردن  محدود  درباره  ایزنکوت 
»فکر می کنم اراده بین المللی بیشتر بر حل تهدید موشکی 

ایران است، نه بازگشایی توافق هسته ای.« 
وی افزود: »در ارتباط با ایران، هنوز هم پنجره فرصت به نفع 
ما باز است. اگر آمریکایی ها تصمیم بگیرند که 12 می )22 
اردیبهشت( از این توافق خارج شوند، در آن صورت باید در 
مدیریت ریسک راهبردی خود بازنگری کنیم.« ایزنکوت در 
بخش دیگری از این مصاحبه به وضعیت سوریه پرداخت و 
گفت تل آویو در سوریه خطوط قرمزی دارد که به حزب اهلل و 
ایران »اجازه عبور از آن ها را نخواهد داد.« انتقال موشک های 
این خطوط  از  به حزب اهلل یکی  فناوری های جدید  دقیق و 

قرمز ادعایی ایزنکوت است.
وی با پذیرش اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی بارها در 
سوریه عملیات انجام داده اند، مدعی شد فقط یک درصد آنچه 

در سوریه انجام گرفته، رسانه ای شده است.
بازدارندگی  از  نوعی  بلندی های جوالن  در  اینکه  بیان  با  او 
شکل گرفته و طرفین به دنبال درگیری نیستند، اذعان کرد 
که حمالت متعدد جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه 
موجب تشدید واکنش های ارتش سوریه و افزایش توانمندی 

دمشق برای مقابله با حمالت شده است.

بن طالل به عنوان ثروتمندترین مرد عربستان سعودی در 
کرده  چشم پوشی  دالر  میلیون  صد ها  از  خود  آزادی  ازای 

است.
ثروتمندترین مرد عربستان و رئیس هیأت  ولید بن طالل 
مدیره شرکت »کینگدام هلدینگ« که در راستای طرح به 
اصطالح مبارزه با فساد »محمد بن سلمان«، ولی عهد این 
کشور در هتل »ریتز کارلتون« بازداشت شده بود اخیرا پس 

از توافق با مقامات سعودی آزاد شد.
نشریه »تایمز« انگلیس نوشت که بن طالل در ازای آزادی 

خود ماهیانه 30 میلیون دالر به آل سعود پرداخت می کند.
به نوشته این نشریه، بن طالل به عنوان ثروتمندترین مرد 
عربستان سعودی در ازای آزادی خود از صد ها میلیون دالر 

چشم پوشی کرده است.
که  طالل  بن  الولید  بازداشت  که  افزود  همچنین  تایمز 
و  توییتر  سهامدار  و  سیزنز«  »فور  هتل های  گروه  صاحب 
تلویزیونی  کانال های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  روتانا 

غرب آسیاست، جهان را شوکه کرد.
با وجود اینکه بن طالل مبلغ توافقی با آل سعود در ازای 
به  توجه  با  تایمز  نشریه  اما  نکرد،  فاش  را  خود  آزادی 

گزارش های موجود این مبلغ را 6 میلیارد دالر اعالم کرد.

حسینعلی حاجی در خصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی 
مذهبی و تفاسیر مختلفی که از این موضوع تا کنون صورت 
با  ساله  ریاست جمهوری هر  انتخابات  است، گفت:  گرفته 
نابسامانی هایی روبرو می شود که یکی از دالیل آن نبود 

تعریف مشخص برای رجل سیاسی و مذهبی است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
نبود  تا کنون  یادآور شد:  اساس  بر همین  اسالمی  شورای 
تعریف دقیق از رجل سیاسی باعث شده ناخودآگاه افراد دچار 
اعمال سالیق شخصی شوند و محدودیت هایی ایجاد شود 

که باعث تضییع حقوق ملت است.
تفسیر  وجود  عدم  همین  دیگر  طرف  از  اما  افزود:  وی 
مشخص از رجل سیاسی و مذهبی باعث شده بود ثبت نام 
ولنگار  و  رها  اندازه  از  بیش  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
باشد و افراد زیادی امکان ثبت نام داشته باشند که همین 
امر هزینه زیادی برای شورای نگهبان بر جای می گذاشت.

حاجی دلیگانی با اشاره به زمان بر بودن تفسیر رجل سیاسی 
بر  زمان  و  تفسیر  سختی  علیرغم  کرد:  عنوان  مذهبی  و 
بودن آن، شورای نگهبان اعالم کرده که توانسته است به 
تفسیری از این موضوع دست پیدا کند لذا تعیین مصادیق 
رجل سیاسی با در نظر گرفتن حقوق ملت و عدم تضییع آن 

امری امکان پذیر است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه در پاسخ به این 
پرسش که آیا مجلس می توانست در این خصوص قانونی 
ارائه کند، عنوان کرد: در باب رجل سیاسی و مذهبی مشکل 
عدم وجود قانون وجود ندارد و صرفا به تفسیر نیاز است که 

شورای نگهبان باید تفسیر کند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
و  قانونگذاری درخصوص رجل سیاسی  به سابقه  پایان  در 
این تالشهایی  از  پیش  بیان کرد: مجلس  و  اشاره  مذهبی 
برای تفسیر داشت اما از آنجایی که شورای نگهبان مرجع 
را  موضوع  این  آید،  می  حساب  به  اساسی  قانون  تفسیر 
نپذیرفت و امروز خود توانسته است به تفسیری دست پیدا 

کند که به زودی اعالم می شود.

که  آمریکایی  نومحافظه کار  تحلیلگر  لدین«  »مایکل 
سال هاست برای تغییر نظام ایران تالش می کند و در سال 
2003 می گفت باید به جای حمله به عراق، به ایران حمله 
کرد، به »جان بولتون« مشاور امنیت ملی جدید رئیس جمهور 

آمریکا توصیه کرد به دنبال تغییر نظام ایران باشد.
از  دفاع  »بنیاد  صهیونیستی  البی  عضو  که  لدین 
نامه ای سرگشاده  در  است،  )اف. دی. دی(  دموکراسی ها« 
در پایگاه »پی. جی. مدیا« به بولتون توصیه کرده در جلسه 
سیاستگذاری درباره ایران به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا بگوید »توافق هسته ای با ایران مسئله ای حاشیه ای 
رژیم  کردن  ساقط  برای  واقعی  سیاست  یک  به  و  است 

جمهوری اسالمی نیاز داریم.«
وی در ادامه با متهم کردن ایران به »فریبکاری« و با بیان 
اینکه واشنگتن و تل آویو هیچ وقت نمی توانند اطمینان یابند 
که ایران در حال ساخت سالح هسته ای نیست، نوشته است: 
»راهبردی که برای ما پیروزی به همراه می آورد، تضعیف 
این رژیم و حمایت از دشمنان داخلی آن است. این همان 
به  دشمنی  که  شوروی،  امپراطوری  با  ما  که  است  کاری 

مراتب قدرتمندتر از جمهوری اسالمی بود، کردیم.«
مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه نوشته است: 
»آن زمان، خودمان هم از سرعت فروپاشی آن امپراطوری 
غافلگیر شدم. اطمینان دارم که می توان در قبال ایران هم 

به نتیجه ای مشابه دست یافت. امتحانش کن.«
لدین پیش از این هم به دولت های آمریکا توصیه کرده بود 
در تقابل با ایران همان رویکردی را در دستور کار قرار دهند 
اتحاد  علیه  آمریکا  وقت  رئیس جمهور  ریگان«  »رونالد  که 

جماهیر شوروی پیش گرفته بود.
خصومت این تاریخ نگار با نفوذ آمریکایی با ایران به حدی 
است که روزنامه »نیویورک تایمز« سال 2007 نوشت از نظر 

او »مقصر هر چیزی نهایتا ایران است.«

برجام با وجود ایراداتش، 
برای اسرائیل اثربخش 

بوده است

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

بهای آزادی شاهزادگان 
سعودی چقدر است؟

حاجی عنوان کرد:

»مایکل لدین« تحلیلگر نومحافظه کار آمریکایی:

نرشیه »تایمز« انگلیس نوشت :

تفسیر دقیق رجل سیاسی 
و مذهبی انتخابات ریاست 
جمهــوری را از ولنـگاری 

نجات می دهد

برجام حاشیه است، به 
دنبال تغییر نظام ایران 

باشید

مذاکره محرمانه صالحی با وزیر انرژی سابق آمریکا

طبقه اجتماعی برخی از مسئوالن تغییر کرده است

رئیس ستاد مشرتک ارتش رژیم صهیونیستی:



در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
به  اشاره  با  افکارنیوز  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
ضایع  و  اعتباری  مالی-  موسسات  گذاران  سپرده  سرگردانی 

شدن حق و حقوق آنها، علل این وضعیت را ناشی 
از مدیریت ضعیف سیف در بانک مرکزی دانست. 
وی با تاکید بر اینکه اتالف میلیاردها تومان سرمایه 
مردم در موسسات مالی، تضعیف پول ملی، افزایش 
نرخ ارز و دهها موارد دیگر از نتایج مدیریت ضعیف 

و ناکارآمد سیف در بانک مرکزی است. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
افزود: بسیار واضح است که بانک مرکزی بعنوان 
و  اقتصادی  سیاست های  در  موثر  عناصر  از  یکی 
صدیق،  امین،  سکانداری  نیازمند  کشور  در  مالی 
تصمیمات  اما  است  دلسوز  و  توانمند  سیاست،  با 
مالی  موسسات  خصوص  در  بانک  این  ناصواب 
بحرانی  وضعیت  دچار  را  گذار  سپرده  نفر  میلیونها 
کردند و با جو سازی غلو ناصواب و بجای تعیین 

اصل  از  تومان  میلیارد   500 از  بیش  گذاران  سپرده  تکلیف 
سپرده ها را کسر کردند. 

باید به  نبوده،  حاجی گفت: اگر بانک مرکزی قادر به نظارت 

ناتوانی خود اعتراف کند. اگر مدعی است سودهای غیر متعارف 
پرداخت شده چرا از مسیر قانونی و طبق دستور العمل اجرائی 
شورای پول و اعتبار عمل نکرده است. وی با بیان اینکه در 

مورد دارایی ها موسسات اعتباری همچنان ارزش دفتری اعالم 
می شود، چرا تا کنون حسابرسی انجام نمی شود، تصریح کرد: 
بانک  الی چهار سال گذشته،  برخی موسسات سه  تعطیلی  از 

نامه می کند سود سپرده بانک ها و موسسات  مرکزی بخش 
مالی از 11 شهریور 96 باید 15 درصد ) یک ساله( و 10 درصد 
است.  منعقده  قرارداد  مالک،  آن  از  قبل  و  باشد  مدت  کوتاه 
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: اما خود بانک مرکزی 
سود   92 سال  از  و  است  بخشنامه  این  ناقض 

سپرده ها را از اصل آن کسر نموده است. 
بانک  اقدام  این  که  سوال  این  طرح  با  حاجی 
مرکزی نشانه چیست؟، به موضوع تضعیف پول 
از  ملی  پول  تضعیف  افزود:  و  کرد  اشاره  ملی 
به  چرا  است.  سیف  آقای  مدیریت  دستاوردهای 

آن رسیدگی نمی شود. 
وی خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: تنها راه 
تصمیم  گذاران  سپرده  و  موسسات  مشکل  رفع 
قاطع و عاجل برای تغییر مدیریت بانک مرکزی 
غیر  و  غیرکارشناسی  تصمیمات  با  که  باشد  می 
عضو  انداخت.  دردسر  به  را  مردم  ای  حرفه 
کرد:  اضافه  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
به رئیس جمهور  اینجانب در همین زمینه در صحن مجلس 

تذکر دادم و خواستار رسیدگی به این موضوعات مهم شدم.

حسینعلی حاجی در گفت وگویی، با اشاره به بازار ارز و چند نرخی 
بودن دالر و یورو، اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز در بازار به 

این دلیل است که دولت رهاسازی بازار را دنبال 
می کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی در توضیح حالت رهاسازی، 
بیان داشت: در واقع دولت از کنار موضوع مدیریت 
و کنترل بازار ارز رد شده است و مسئله را به این 
انتظار می رود  تعقیب می کند در حالی که  نحو 
را  بازار  نظارت  با  و  کند  ورود  موضوع  به  بالخره 
کنترل کند. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
اسالمی  شورای  دهم  و  نهم  مجالس  در  برخوار 
دولت  تفاوتی  بی  رسد  می  نظر  به  اظهارداشت: 
نسبت به بازار ارز، حاکی از آن است که قصددارد 
ارز را تک نرخی کند، به همین جهت انتظار می 
رود که این موضوع را با ظرافت مطرح کند و همه 
مسائل را براساس تک نرخی شدن پیش ببرد. وی 

با انتقاد را عملکرد دولت در بازار ارز، گفت: اما متاسفانه دولت از 
یک طرف نرخ دالر و دیگر ارزها را افزایش می دهد و از طرف 

دیگر مدیریت بازار را رها می کند، همین باعث سودجویی از بازار 
ارز شده است.

حکایت افرادی که چندروزه میلیاردر شده اند
حاجی در ادامه با اشاره به سودجویی از بازار ارز، اظهار داشت: 

سودجویی از این بازار باعث شده است که افرادی در چند روز اخیر 
و در یک شب میلیاردر شوند، این اتفاق ظلم به عموم مردم است. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: هر تومانی که یک 
شبه از بازار ارز به جیب عده ای واریز می شود در 
واقع از جیب عده ای برداشته می شود به این جهت 
بازار  مدیریت  برای  درستی  به  دولت  داریم  انتظار 
ارز ورد پیدا کند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در صحن علنی در 
تذکر به رئیس جمهور خواستار تصمیم گیری در 
بانک  بانک مرکزی شدم، رئیس  خصوص رئیس 
مرکزی باید فردی توانمند باشد اما سیف در این 
مسائل  درستی  به  تواند  نمی  که  داد  نشان  مدت 
مالی و پولی کشور را مدیریت کند. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه دولت تک نرخی کردن ارز را دنبال 
می کند، اظهار داشت: در شرایطی که دولت نرخ ارز 
باال می برد، اگر آن را آزاد کند تصور نمی کنم که قیمت آن 
باالتر برود با آزاد سازی نرخ است در واقع رانت از بین می رود.

روزنامه فرهیختگان نوشت؛ در جریان برگزاری مجمع سالیانه 
با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، حسن  بانک مرکزی که 
روحانی با بیان مطالبات خود از بانک مرکزی، آمار و ارقامی 
میزان  و  ارائه  گذشته  سال  چهار  در  اشتغالزایی  میزان  از  نیز 
اشتغالزایی خالص در دولت یازدهم را معادل دو میلیون )ساالنه 
500 هزار ( شغل اعالم کرد. رئیس جمهوری همچنین در جمع 
اعضای این مجمع با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال جاری 
بر ضرورت کنترل تورم تاکید کرد و گفت تورم تک رقمی شده 

و بناست در سال آینده نیز همین روال ادامه پیدا کند.
در بهمن سال گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید 
بر اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 950 هزار فرصت 
شغلی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد، وعده داد 
که نرخ بیکاری تک رقمی می شود. البته وعده های محمدباقر 
نوبخت نه تنها محقق نشد، بلکه پاییز امسال با اظهار نگرانی 

از کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی اعالم کرد که در 

حال حاضر، هر خانه سه بیکار دارد.!!! حسینعلی حاجی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهارات دیروز 
نقش  درباره  مرکزی  بانک  عمومی  مجمع  در  رئیس جمهور 

»اساس  گفت:  اخیر،  سال  چند  در  تک رقمی  تورم  در  دولت 
تورم تک رقمی زیر سوال است، چراکه قیمت کاالهای اساسی 
و حتی خدماتی که دولت ارائه می  دهد به میزان زیادی افزایش 

یافته و نمی توان ادعا کرد تورم تک رقمی شده است.«
وی افزود: »اگر در بخشی هم قیمت ها خیلی افزایش نیافته، 
سیاست های  نه  است  بازار  در  موجود  رکود  خاطر  به  بیشتر 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  دولت.«  اقتصادی 
آقای روحانی گفته که در چهار  گفت: »البته در خبرها دیدم 
سال اخیر دو میلیون شغل خالص ایجاد شده است. ما در این 
حوزه با آمارهای متناقض روبه رو هستیم و این آمار هم غلط 
مقطع  اندازه  به  زمانی  هیچ  »در  کرد:  عنوان  حاجی  است.« 
کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری باال نبوده است و ما با 
لشکر بیکاران روبه رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا 

می آورند؟«!

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
با اشاره به واردات برخی کاالهای غیرضرور به کشور، گفت: 

و  تهدید  غیرضروری  کاالهای  رویه  بی  واردات 
برای  اشتغال  مولد  و  داخلی  تولید  مهلک  سم 
کشورهای بیگانه و مبدا است و واردات بی رویه 
این کاالها ثمره ای جز تعطیلی صنایع داخلی و 
و  سال  و  سن  با  حتی  ایرانی  کارگران  بیکاری 

سوابق باال ندارد.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
لزوم  بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
کشور،  به  مشابه  کاالهای  واردات  ممنوعیت 
واردات  که  داد  انجام  اقداماتی  باید  افزود: 
و  مصنوعی  دندان  همانند  غیرضرور  کاالهای 
امثال آن به کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد، 
چراکه در وزارتخانه های مختلف اراده ای برای 

جلوگیری از واردات این کاالها وجود ندارد.
از  جلوگیری  برای  گمرکی  عوارض  و  ترجیحات  تعیین 

واردات کاالهای غیرضرور
دوره  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 

اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  دهم  و  نهم  های 
جلوگیری  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به 

تولید  داخل  در  آن  مشابه  که  کاالهایی  واردات   از 
می شود، ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال فرمودند 
که کاالیی که مشابه آن در داخل کشور به اندازه کافی تولید 

می شود، وارد کردن آن از خارج حرام شرعی است. وی یادآور 
شد: شرایطی باید در کشور ایجاد کنیم که واردات این کاالها 
می  آن  کنار  در  و  باشد  نداشته  اقتصادی  صرفه 
توان ترجیحات و عوارض گمرکی را مدنظر قرار 
داد. حاجی با بیان اینکه دندان مصنوعی به هیچ 
بهترین  ما  افزود:  نیست،  کشور  نیاز  مورد  وجه 
و  داریم  کشور  در  را  مصنوعی  دندان  سازندگان 
لذا  دارد،  وجود  کشور  در  وفور  به  آن  اولیه  مواد 
دهند  می  انجام  را  واردات  اینگونه  که  آنهایی 
کشور  گان  نخبه  های  ظرفیت  و  ها  توانایی  به 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  کنند.  می  توهین 
بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  محاسبات  و 
خارجی  کیفیت  بی  کاالهای  نمایش  ثمره  اینکه 
یا  ایران سلب فرصت خرید  میلیونی  بازار 80  در 
حتی فکر کردن به کاالهای ایرانی است، تصریح 
نتیجه واردات کاالهای مشابه و غیر ضرور  کرد: 
های  سیاست  تحقق  متوقف،  داخلی  تولید  چرخ  که  بوده  این 
اقتصادی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد و حمایت از تولید 
داخلی عمال بی معنا و صرفًا در حد هدف و شعار باقی می ماند.
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حسینعلی حاجی در گفت وگویی با اشاره به بدهی 63 هزار 
میلیارد تومانی به بانک مرکزی، اظهار داشت: اطالعی از 
میزان دقیق بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی 
کشور ندارم اما دولت در مقاطع مختلف برای اداره کشور از 

بانک مرکزی استقراض می کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: براساس گزارش های منتشر شده رشد 
تنخواه گردانی  و  بانک مرکزی  بابت مطالبات  مالی  اسناد 
بدهی دولت به سیستم بانکی کشور افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس دهم شورای اسالمی 
بانکی  به سیستم  بدهی دولت  پرداخت  نحوه  در خصوص 
کشور گفت: این بدهی ها از طریق افزایش یا انتقال سهم 
به  دولت  بدهی  از  بخشی  دولتی،  های  بانک  در  دولت 

سیستم بانکی بر طرف می شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در واقع افزایش بدهی دولت 
به بانک مرکزی به این معنا است بانک مرکزی به بانک 
ها و سیستم بانکی بدهکار است و باید هر چه زودتر بدهی 
از  استقراض شده  پول  پرداخت شود که  بانک مرکزی  به 

سیستم بانکی به چرخه برگردد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به راه کار قانون برنامه ششم توسعه برای 
پرداخت بدهی دولت به بانک ها اظهار داشت: در سال 95 
امکان  که  هایی  بانک  در  دولت  سهم  که  کردیم  مصوب 
دارد افزایش یابد، با این کار در واقع بدهی دولت به سیستم 

بانکی کاهش می یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
مالی  اسناد  رشد  شده  منتشر  های  گزارش  براساس  گفت: 
بابت مطالبات بانک مرکزی و تنخواه گردانی بدهی دولت 

به سیستم بانکی کشور افزایش پیدا کرده است.
خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
بانک  به  تومانی  میلیارد  هزار   63 بدهی  به  اشاره  با  ملت، 
مرکزی، اظهار داشت: اطالعی از میزان دقیق بدهی دولت 
به سیستم بانکی و بانک مرکزی کشور ندارم اما دولت در 
مقاطع مختلف برای اداره کشور از بانک مرکزی استقراض 

می کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجالس نهم و 
دهم شورای اسالمی در خصوص نحوه پرداخت بدهی دولت 
به سیستم بانکی کشور گفت: این بدهی ها از طریق افزایش 
یا انتقال سهم دولت در بانک های دولتی، بخشی از بدهی 

دولت به سیستم بانکی بر طرف می شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در واقع افزایش بدهی دولت 
به بانک مرکزی به این معنا است بانک مرکزی به بانک 
ها و سیستم بانکی بدهکار است و باید هر چه زودتر بدهی 
از  شده  استقراض  پول  که  شود  پرداخت  مرکزی  بانک  به 

سیستم بانکی به چرخه برگردد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به راه کار قانون برنامه ششم توسعه برای 
پرداخت بدهی دولت به بانک ها اظهار داشت: در سال 95 
امکان  که  هایی  بانک  در  دولت  سهم  که  کردیم  مصوب 
دارد افزایش یابد، با این کار در واقع بدهی دولت به سیستم 

بانکی کاهش می یابد.

آرمان  پارلمانی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  حاجی  حسینعلی 
بازار طال و سکه گفت: تا  اقتصادی در مورد وضعیت فعلی 
زمانی که سیاست های مربوط به حوزه سرمایه گذاری اصالح 
به  است،  مردم  دست  در  که  نقدینگی  باالی  حجم  نشود، 
صورت مرتب به سمتی می غلطد که یا فضای روانی ایجاد 
کند و یا سود اقتصادی؛ چرا که قاعدتاً مردم به دنبال جایی 

برای سرمایه گذاری پول خود هستند.
حاجی در ادامه افزود: این در حالی است که در بورس امنیت 
و ثبات درازمدت وجود ندارد و همچنین سود بانکی کاهش 
یافته و بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی نقدینگی 
در دست مردم به سمت بازارهایی مانند طال و سکه یا ارز 
سوق پیدا می کند. بنابراین اگر دولت تدابیری اتخاذ کند که 
بدهد،  گیری  جهت  مردم  سرگردان  سرمایه های  به  بتواند 

می تواند بخشی از مشکل را حل کند.
شورای  مجلس  د  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 
اسالمی با تاکید بر اینکه در چند مدت اخیر قیمت سکه متاثر 
اظهار  است،  کاذب  آن  قیمت  از  بخشی  و  بوده  ارز  نرخ  از 
داشت: اگر دولت شفاف سازی کند که می خواهد در مورد ارز 
چه اقدامی انجام دهد و اگر قرار است قیمت ارز آزاد و واقعی 
شود و ارز دولتی و مبادله ای برداشته شود، اینها را به صراحت 

بگوید به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
بازار تولید طال را از دست داده ایم

حاجی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نبود 
تدابیر اقتصادی و سیاسی موجب شده که از بابت تجارت طال 
که  داده  رخ  حالی  در  اتفاق  این  گفت:  شویم،  اشکال  دچار 
ایران تا چند سال پیش از کشورهای سازنده طال و زیور آالت 
بود و از این راه هم اشتغال فراوانی ایجاد می شد و هم درآمد 
خوبی برای مردم و کشور داشت، اما متاسفانه با سیاست های 
اشتباهی که در پیش گرفتیم، حاال به یکی از واردکنندگان 
زیور آالت و طال تبدیل شده ایم و این موضوع نشان دهنده 
آن است که ما در مورد این موضوع هم مانند سایر موضوعات 

برنامه ریزی درستی نداشته ایم.
وزارت  مرکزی،  بانک  مسئوالن  اگر  افزود:  ادامه  در  وی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
وجود  گذشته  در  که  اشکاالتی  درباره  را  الزم  بررسی های 
داشته، انجام دهند و این اشکاالت را اصالح کنند، کشورمان 

دلیل  به  بیاورد،  به دست  را  تولید طال  بازار  مجددا می تواند 
هم  و  داریم  عرصه  این  در  خوبی  هنرمندان  هم  اینکه 
ظرفیت های خوبی در این رابطه وجود دارد و هم اینکه تولید 

طال به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بخش 
قابل توجهی از کارگاه های تولید طال زیرزمینی هستند، اظهار 
داشت: به عنوان مثال در یکی از شهرهای استان اصفهان 
این  تمام  ولی  دارد  وجود  طالسازی  کارگاه   200 بر  بالغ 
پروانه گرفته  کارگاه ها زیرزمینی هستند و فقط یک کارگاه 
فروشندگان  زیرا  ندارند.  پروانه  اخذ  جرات  مابقی  و  است 
طال نمی پذیرند که روی فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده به 
سازندگان طال پرداخت کنند و اینها اشکاالت جدی است که 

در عرصه طال وجود دارد.

حاجی ترشیح کرد:

حسینعلی حاجی:

حسینعلی حاجی خرب داد :
دولت چگونه بدهی خود 
را بـه سیـستـم بانـکی 
کشور پرداخت می کند؟

بدهی دولت به سیستم 
بانکی کشور افزایش 

پیدا کرده است

سرمایه های سرگردان 
جهت گیری درستی 

ندارد

با مدیریت سیف 5۰۰ میلیارد تومان از اصل سپرده های مردم را کسر کردند

حکایتی از پیمودن راه یک شبه میلیاردرهای بازار ارز

درهیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری باال نبوده است 

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس عنوان کرد :

حاجی مطرح کرد:

حاجی مطرح کرد:

حاجی در رابطه با واردات کاالهای غیررضور به کشور عنوان کرد:

تعرفه گمرکی کاالهای غیرضرور باید افزایش یابد



نامه ای،  ارسال  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار را، 

بیشترین  با  نماینده  به  عنوان منظم ترین 
مجلس  در  سوم  سه ماهه  در  مشارکت  

شورای اسالمی معرفی کرد.
به گزارش  فارس، احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با ارسال 2 نامه جداگانه، حسینعلی حاجی، 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
عنوان  به  اسالمی،  در مجلس شورای  را 
منظم ترین نماینده با بیشترین مشارکت در 
جلسات علنی و کمیسیون های متبوع در 

سه ماهه سوم سال 96 معرفی کرد.
بر این اساس حسینعلی حاجی در بین 10 
از بین  نماینده برتر سه ماهه سوم امسال 
290 نماینده مجلس دهم، به لحاظ شرکت 
در جلسه های قانون گذاری رتبه نخست و 
به لحاظ نظم حضور، رتبه سوم را کسب 

کرد.

هیأت رئیسه مجلس، نامه های ارسالی 10 نماینده برتر را به صورت 
پیش تر  است،  کرده  ارسال  برگزیده  نمایندگان  به  خصوصی 

انتخاب و در صحن مجلس  نمایندگانی که هر سه ماه یک بار 
معرفی می شدند، که پس از تذکر برخی از نمایندگان، مقرر شد از 
این پس از برترین نمایندگان مجلس 

فقط با ارسال نامه قدردانی شود.
متن نامه احمد امیرآبادی فراهانی، عضو 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
منظم ترین  عنوان  به  حاجی  آقای  به 
نماینده شرکت کننده در جلسات علنی 
سه ماهه  در  متبوع   کمیسیون های  و 
سوم به این شرح است: »برابر سامانه 
حضور و غیاب، جنابعالی طی سه ماهه 
سوم اجالسیه دوم دوره دهم مجلس 
نمایندگانی  جزو  اسالمی،  شورای 
در  را  حضور  منظم ترین  که  بوده اید 
متبوع  کمیسیون های  علنی  جلسات 
سپاس  مراتب  بدین وسیله  داشته اید، 
و قدردانی هیأت رئیسه مجلس را به 
خاطر نظم و تعهد در خور تحسین آن 

برادر ارجمند تقدیم می دارد.«
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تجمع منایندگان استان اصفهان در مجلس در اعرتاض به وضعیت آب استان

 دیدار و گفتگو با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی

دیدار و گفتگو با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

 مسجد مجلس، ارجاع مسائل تعدادی از مددجویان به ریاست سازمان بهزیستی

پای درد دل مردم، مقابل مجلس شورای اسالمی

جلسه مشرتک با مدیرکل راه وشهرسازی استان و شهرداری شاهین شهر

استقبال از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به منطقه 

حضور مدیر کل حفاظت محيط زيست استان در منطقه به دعوت آقای حاجی

دیدار با ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن کشور

دیدار و گفتگو با وزیر ورزش و جوانان

دیدار و گفتگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت

دیدار با رسدار حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، حسینعلی حاجی 
اسفندماه(   16 )چهارشنبه،  امروز  علنی  نشست  در  دلیگانی 
مجلس شورای اسالمی در اخطاری با استناد به اصل 122 
قبال  در  جمهور  رئیس  مسئولیت  پیرامون  اساسی  قانون 
آنها  به  جوابگویی  ضرورت  درباره   137 اصل  و  نمایندگان 
شأن  حفظ  درباره  آیین نامه   24 ماده   )11( بند  تذکر  در  و 
برای  شد  طرح  جمهور  رئیس  از  که  سوالی  گفت:  مجلس 

شفاف سازی بود و قرار نبود اتفاق خاصی بیفتد.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه مرتبًا 
از  سوال  امضاهای  تعداد  از  که  هستیم  مواجه  پدیده ای  با 
رئیس جمهور کم شده یا به آن افزوده می شود که بازخورد 

بدی در بیرون از مجلس دارد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطر نشان کرد: مردم تصور می کنند در داخل مجلس 
خرید و فروش و معامله در خصوص امضاهای رئیس جمهور 

صورت می گیرد.
مطهری: نمی توانیم نماینده ای را برای پس گرفتن امضای 

خود از سوال رئیس جمهور توبیخ کنیم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
امضاء در  بیان داشت: پس گرفتن  اخطارها و تذکر  این  به 
جمهوری  ریاست  نمایندگان  پاسخ های  از  شدن  قانع  قبال 
امری طبیعی است و ما نمی توانیم مانع آن شویم یا کسی 

را توبیخ کنیم.

پس گرفتن امضای سوال از 
رئیس جمهور بازخورد بدی 

در خارج از مجلس دارد

حاجی در اخطار قانون اساسی: 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی 
شورای  مجلس  اسفندماِه   15 شنبه،  سه  علنی  جلسه  در 
اسالمی در تذکر شفاهی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی 
اظهار داشت: باک مرکزی با عملکرد نادرستش باعث شد 
صد هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در موسسات از بین 

برود و میلیون نفر سرمایه گذار دچار استیصال شوند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی ادامه داد: همچنین بالتکلیف گذاشتن نرخ 
ارز باعث شده است ارزش پول ملی کشور زیر سوال برود و 
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند این در حالی است که از 
صدا و سیما و رسانه ها حرف هایی زده می شود که مسئوالن 

به آن عمل نمی کنند.
وضعیت   96 ماه  بهمن  پایان  تا  بود  قرار  گفت:   وی 
این  در  شود،  تکلیف  تعیین  مالی  موسسات  گذاران  سپرده 

زمینه رئیس جمهور نیز صحبت کرده بود اما کسی به این 
حرف ها عمل نکرده است.

اظهار  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
به مدیریت و اشکاالت  با توجه  داشت: چرا رئیس جمهور 

ایجاد شده از سوی سیف او را برکنار نمی کند.
در  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این  همچنین 
به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
بانک مرکزی،  از  اقدامات درباره تحقیق و تفحص  آخرین 
این تحقیق و تفحص مدتهاست کلید خورده است،  گفت: 
به  بانک  این  سوی  از  صفحه ای   60 توضیحاتی  اکنون 

مجلس ارائه شده است.
وی ادامه داد: بنده بعد از مطالعه این توضیحات آن را قانع 
این  پیش  هفته  سه  رسمی  صورت  به  لذا  ندیدم،  کننده 

موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه اعالم کردم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه تأکید کرد: فرآیند تحقیق 
و تفحص باید طی شود و اکنون تنها منتظریم تا وضعیت 
رسیدگی به بودجه در صحن علنی به پایان برسد تا فرصت 
برای بررسی این تحقیق و تفحص در کمیسیون ایجاد شود.

تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس  فوالدگر  حمیدرضا 
پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری سال 97 از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی به نام »حمایت از کاالی ایرانی«، گفت: 

نامگذاری  انقالب اسالمی، در  رهبر معظم 
امسال، مردم را هدف اصلی قرار داده اند، که 
این موضوع از یک طرف نشان دهنده جایگاه 
مردم به عنوان مصرف کننده کاالی ایرانی 
است و از طرفی شاید بتوان این طور تعبیر 
کرد که دولتمردان اقدامات مؤثری در این 
انجام نداده اند. وی تأکید کرد: برای  زمینه 
از سوی  ایرانی  از کاالی  گسترش استفاده 
مردم باید فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی 
نهادینه شود و همگان به مصرف کاالهای 

ایرانی، در هر سطحی باور داشته باشند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس با بیان اینکه باید عزم ملی و اعتماد 
عمومی نسبت به کاالی ایرانی در بین آحاد 
مختلف مردم ایجاد شود، اظهار داشت: در 
این شرایط می توان انتظار داشت که حمایت 

از کاالی ایرانی محقق می شود، در غیر این صورت، نامگذاری 
امسال در حد شعار باقی می ماند. فوالدگر همچنین از دستگاه های 

اجرایی خواست که در تحقق نامگذاری امسال به نام »حمایت از 
کاالی ایرانی« از شعارزدگی و نصب بنر پرهیز کنند و به معنای 
گام  جدی  مطالبه  عنوان   به  مردم،  خواست  راستای  در  واقعی 
بردارند.  وی یکی از راه های ترغیب مصرف کننده ایرانی به خرید 

و مصرف کاالی داخلی را قیمت متناسب با تولید دانست و گفت: 
کاالها و خدماتی که دارای خدمات پس از فروش هستند، باید 

رقابتی باشد تا مصرف کننده ایرانی نسبت به خرید کاالی ایرانی 
رغبت بیشتری پیدا کند؛ تولیدکنندگان برای ترغیب مصرف کننده 
داخلی در حوزه ارتقای کیفی محصوالت و ارائه خدمات پس از 
فروش با شرایط بهتر باید رقابت کنند، البته مجلس و دستگاه ها 
و  قانونی  زیرساخت های  باید  نیز 
رئیس  کنند.  فراهم  را  آن  اجرایی 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
سالجاری،  در  مجلس  افزود:  مجلس 
حمایت از کاالی ایرانی را در اولویت 
قرار داده و نسبت به رفع موانع پیش 
پای تولیدکنندگان واقعی اقدام خواهد 
همراهی  به  منوط  این،  البته  کرد، 
اجرایی  دستگاه های  با  هماهنگی  و 
و  تولید  بر  دولت  که  زمانی  تا  است، 
صادرات تصدی داشته باشد، نمی توان 

شاهد رونق بود. 
مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
پایان خاطرنشان کرد: دولت طی  در 
از  حمایت  حوزه  در  اخیر  سال های 
کاالی ایرانی و ترغیب مردم به خرید 
کاالی داخلی و نیز ارتقای محصوالت ایرانی کم کاری کرده که 

این ضعف  ها باید جبران شود.

حاجی در تذکر شفاهی:

مناینده اصفهان در مجلس عنوان کرد :

چرا رئیس جمهور سیف 
را برکنار نمی کند؟

دولت در حوزه حمایت از کاالی ایرانی کم  کاری کرده است 

تقدیر از حسینعلی حاجی به  عنوان فعال ترین و منظم ترین نماینده مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس خرب داد:

گزارش تصویری 
گوشـه ای از  فعالیـت هـای
آقای حاجی در اسفند ماه



مجلس  در  میمه  و  برخوار  شاهین شهر،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: عدد مورد نیاز برای پرداخت خسارت 
این که  ولی  است  تومان  میلیارد   500 از  بیشتر  کشاورزان 
ارزشمند  پا جلو بگذارد و پیش قدم شود کاری  نیرو  وزارت 

است که راجع به میزان خسارت کم کم ایمان بیاورد. 
به گزارش رویش نیوز به نقل از حسینعلی حاجی در گفتگو با 
فارس در رابطه با خبر اعالم شده توسط وزیر نیرو مبنی بر 
پرداخت 500 میلیارد تومان برای جبران خسارت کشاورزان 
اقدامی  چنین  که  است  ضروری  داشت:  اظهار  اصفهانی 
صورت گیرد، این که وزارت نیرو برای عدم تأمین آب برای 
خسارت  باید  سهم آبه بران  و  اشتراکی ها  حق  حق آبه داران، 

تأمین و پرداخت کند، یک کار الزمی است. 
کشاورزی  که  است  دلیل  این  به  ضرورت  این  افزود:  وی 
آب  ندادن  با  اآلن  بوده  کشاورزی  از  درآمدش  محل  که 
طبیعتًا نتوانسته کشت داشته باشد و در زندگی هم مستأصل 
است و هیچ راهی به جای دیگر ندارد، بنابراین این یکی از 

ضرورت هایی است که وزارت نیرو باید انجام دهد.
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: کشاورزان شرق اصفهان و دشت برخوار، 
همچنین کشاورزان شهرستان شاهین شهر و میمه و غرب و 
جنوب استان اصفهان در این شرایط متضرر شده اند که باید 

این جبران خسارت صورت بگیرد.
پرداخت خسارت  برای  نیاز  مورد  عدد  گفت:  پایان  در  وی 
این که  ولی  است  تومان  میلیارد   500 از  بیشتر  کشاورزان 
ارزشمند  پیشقدم  شود کاری  و  بگذارد  پا جلو  نیرو  وزارت 
است که بعد از آن هم راجع به میزان خسارت کم کم ایمان 

بیاورد که تا چه حد باید پرداخت شود.

ضرورت تشکیل جلسه ویژه 
مدیریـت بحـران باحضـور 
مسئولین کشوری ذیربط با 

موضوع آب دراستان اصفهان 
باتوجه به شرایط حادث شده

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در تذکر کتبی 25 بهمن 96 
به وزیر محترم کشور »ضرورت تشکیل جلسه ویژه مدیریت 
آب  موضوع  با  ذیربط  کشوری  مسئولین  باحضور  بحران 
دراستان اصفهان باتوجه به شرایط حادث شده« را خواستارشد. 
آقای حاجی در این تذکر خطاب به دکتر رحمانی فضلی آورده 
است: جناب وزیر وضعیت بحرانی آب در استان اصفهان و 
جیره بندی آن در شهرهای مختلف و سخت شدن زندگی 
مردم یک تهدید جدی است. قطعاً وضعیت موجود بی آبی و 
تشدید آن بدلیل افزایش طبیعی مصرف آب وحضور مسافران 
برای  بحران جدی  میتواند یک  نوروز  ایام  در  و گردشگران 
قانونی  مصرح  و  مسلم  وظایف  از  قطعاً  نماید.  ایجاد  استان 
جنابعالی پیشگیری از وقوع بحران است و بخوبی میدانید که 
هزینه های پیشگیری به مراتب از هزینه های درمان کمتر 
است.الزم است جنابعالی درچارچوب وظایف قانونی از جمله 
بندالف ماده 2قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

قبل از بروز هرمشکل تمهیدات الزم را اتخاذ نمایید.

علت نابسامانی دربازار ارز 
وافزایش غیر قابل توجیه 

قیمت دالر چیست؟

حسینعلی حاجی در تذکر کتبی 25بهمن 96 به وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارائی  »علت نابسامانی دربازار ارز وافزایش 
غیر قابل توجیه قیمت دالر در بهمن ماه 96« را جویاشد. آقای 
حاجی در این تذکر خطاب به دکتر کرباسیان آورده است:چرا 
قیمت دالر در یکماهه اخیر بی رویه افزایش یافته است وباعث 
تورم وکاهش ارزش پول ملی گردیده است؟چرا علیرغم اینکه 
در مصاحبه های متعدد وعده کنترل قیمت دالر را داده اید 
کماکان سیرصعودی قیمت دالر ادامه دارد؟ عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم  تصریح کرده 
است: عوامل و عناصر موثر در افزایش قیمت کدام است؟وزارت 
امور اقتصادی و دارائی بعنوان متولی این امر چه اقداماتی در 

خصوص مدیریت و کنترل قیمت ارز انجام داده است؟

چرا بهزیستی استان و شهرستان 
از پذیرش افراد جدید نیازمند و 
ارائه خدمات به آنان امتناع میکند  

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی درنامه 
ای درتاریخ 2 آبان96 به رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به شرح وظایف این سازمان و جامعه هدف مد نظر 
مشکالت بوجود آمده در برخی ادارات استان و شهرستان را 
ادارات  ارائه داد. آقای حاجی در این نامه  آورده است: اخیراً 
استان و شهرستان از پذیرش افراد جدید نیازمند  و ارائه خدمات 
به آنان امتناع میکنندوبرحسب شواهد این تصمیمات به استناد 
این  درصورت صحت  پذیرد.  می  سازمانی صورت  دستورات 
باید در فلسفه تشکیل سازمان تردید و تشکیک نمود  اخبار 
لذا دستور فرمائید اقدامات الزم در پذیرش وارائه خدمات بی 
منت به افراد نیازمند متقاضی واجد صالحیت )اصطالحاًپشت 

نوبتی(صورت پذیرد.

علت عدم استقرار سامانه 
پرونده الکترونیکی سالمت 
ایرانیان و هزینه های زیاد 
ایجاد شده دراین خصوص 

چیست؟

حسینعلی حاجی در تذکر کتبی 16 آذر 96 به وزیر بهداشت، 
قانونی  تکلیف  اجرای  آموزش پزشکی »علت عدم  درمان و 
الکترونیکی  پرونده  سامانه  استقرار  بر  مبنی  وزارتخانه  آن 
سالمت ایرانیان و هزینه های زیاد ایجاد شده دراین خصوص« 
را جویاشد. آقای حاجی در این تذکر خطاب به دکتر قاضی 
زاده هاشمی ضمن استناد به برنامه پنجم توسعه و همچنین 
برابرماده 74قانون برنامه ششم توسعه باید ظرف مدت دوسال 
اول اجرای این قانون نسبت به استقرار این سامانه موصوف 
اقدام گرددکه به نظر نمیرسد بااین روند این مهم اجرایی گردد.

وی تصریح کرده است: یقیناً استقرار این سامانه میتواند از اعمال 
بسیاری از هزینه ها برای دولت جلوگیری وارایه خدمات درمانی 
و بهداشتی را برای مردم تسهیل نماید. الزم است دستورفرمائید 

نسبت به این الزام قانونی اقدامات الزم صورت پذیرد.
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 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

متن سخنان نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و 
میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی 

در نطق میان دستور خود در بیستم اسفندماه 96:
بسم اهلل الرحمن الرحیم؛

در ابتدا از هیئت رئیسه محترم انتظار است که به طرح دوفوریتی 
بازگشت اموال نامشروع مسئوالن، امروز در جلسه اجازه طرح 

داده شود.
اصفهان  به  استانی  در سفر  رئیس جمهور! مگر شما  آقای  اما 

نگفتید که مشکل آب استان اصفهان 
را حل می کنید. 

آیا می دانید کشاورزان استان اصفهان 
چه روزهای سختی را می گذرانند؟ 

آیا می دانید با نبود آب، نبود کشت و 
نبود شغل، دیگر هیچ درآمدی ندارند؟

و  خود  معیشت  چگونه  بگویید  شما 
فرزندانشان را تأمین کنند.

واقعیت این است، کسانی که تا دیروز 
امروز مستحق  اند،  بوده  دهنده  زکات 

گرفتن زکات شده اند.
وضعیت  بیایید  ندارید،  قبول  اگر 
برخوار  شهرستان  دو  در  را  ما  مردم 
و  میمه  و  شهر  شاهین  همجنین  و 
مردم شرق و غرب و جنوب اصفهان 

را ببینید. 
بیایید راهکاری برای آنها بیابید.

رصد  را  اب  موضوع  مجلس  در  اصفهان  استان  نمایندگان  ما 
خواهیم کرد و اگر زمانی به نتیجه برسیم که نمی توانیم حقوق 
مردم را استیفا کنیم، حتمًا از نمایندگی مجلس استعفا خواهیم 

داد.
مصوبات  اجرای  زمانبندی  جدول  که  بود  انتظار  نیرو  وزیر  از 
شورایعالی آب را ارائه دهند که متأسفانه تا کنون اقدامی در این 

خصوص انجام نشده است.
آقای استاندار! انتقال پساب از شهری به شهر دیگر نه امکان 
پذیر است و نه کارشناسی و نه مردم حقابه دار و حق اشتراکی 

اجازه چنین کاری را خواهند داد.

از  ندهید که موجب  انجام  مطالعه  بدون  کاری  استاندار!  آقای 
مانند  هم  اصفهان  شمال  مردم  است.  المال  بیت  رفتن  بین 
جنوب،  و  غرب  مردم  همراه  به  همگی  اصفهان،  شرق  مردم 
اهل استان اصفهان هستند، هرگونه پرداخت هزینه عدم کشت 
به همه کسانی که به جهت بی آبی نتوانسته اند کشت کنند، 
باید پرداخت شود. نباید تبعیض قائل شوید. اگر باید همه تجمع 

کنند اعالم کنید.
در حالی به ایام پایانی سال 96 می رسیم که بسیاری از قولهای 

مرکزی  بانک  معاونین  و  مرکزی  بانک  رئیس  جمهور،  رئیس 
درخصوص سپرده گذاران ثامن الحجج، کاسپین، آرماِن وحدت، 
سرمایه  همچنین  و  توس  افضل  االئمه،  ثامن  ایرانیان،  البرز 
است.  نشده  تکلیف  تعیین  هنوز  پدیده  و  بان  پردیس  گذاری 
چرا راستش را به مردم نمی گویید؟ چرا حرفهایی را می زنید 
که عالوه بر اینکه پول مردم داده نمی شود، نمک هم به زخم 

آنها می پاشید.
از آقای رئیس جمهور انتظار است به جای طرح مطالب حاشیه 
ای که با هدف انحراف افکار عمومی از مطالبات اساسی مردم 
که  دهند، سواالتی  پاسخ  مردم  به سواالت  گیرد،  می  صورت 

برنج مورد مصرف  ابتدای دولت شما  از  پرسند: چرا  ما می  از 
 8000 کیلوئی  به  تومان   4000 کیلوئی  از  جامعه  مستضعفین 

تومان رسیده است؟
چرا گوشت از کیلوئی 23000 تومان به 45000 تومان رسیده 
است؟ چرا یک قالب پنیر از 1800 تومان به 6500 رسیده است؟

رسیده  تومان   3500 به  تومان   1800 از  شکر  کیلو  یک  چرا 
است؟

چرا دالر از 3300 تومان به 4900 تومان رسیده است که آن 
همه تبعات در معیشت مردم داشته باشد.
آیا بازهم می گویید تورم تک رقمی است؟

مطابق آمار و اطالعات میدانی، نه مرکز 
آمار ایران، بیکاری در حال گسترش است 
و از دولت می خواهیم، شغل جدید پیش 
حفظ  را  مانده  باقی  مشاغل  بیایید  کش، 

کنید.
قبول  را  بیکاری  رشد  به  رو  روند  اگر 
از  و  بگذارید  فراخوان  یک  بیایید  ندارید، 
سال  چهار  سه  بپرسید طی  کار  صاحبان 
اند و چند  گذشته چه تعداد شاغل داشته 

نفر از کارگران خود را اخراج کرده اند.
حمایت  با  لندن  سازی  فرقه  سیاست 
دالرهای نفتی عربستان با هدف تفرقه در 
ای است  توطئه  و  جهان اسالم، محکوم 

نخ نما. 
از دستگاه دیپلماسی انتظار است از حقوق 
ملت ایران، دفاع کند. هر نوع تجزیه گرائی کشورهای منطقه از 

جمله کشور سوریه محکوم است.
از قوه قضائیه درخواست دارم که اموال 14 هزار میلیارد تومانی 
به تاراج رفته از جیب فرهنگیان را با رسیدگی فوری، انقالبی و 

قاطع نسبت به مرتکبین به فرهنگیان بازگرداند.
نکنید،  مردم  جیب  در  دست  دهم،  می  تذکر  گاز  شرکت  به 
به  غیرقانونی  بصورت  اخیر  سالهای  در  که  پولهایی  باید  شما 
مردم  جیب  به  را  اید  برداشته  مستمر  خدمات  یا  آبونمان  نام 

برگردانید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

بیان  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اینکه برجام اولیه در مورد مسائل هسته ای بود که نتایج آنرا 
دیدیم، گفت: برجام گیاهی در قالب یک الیحه در راه مجلس 

است که نتایجی بدی برای کشور دارد.
در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده  حاجی  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به 
الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از 
ارقام جدید گیاهی و پیوستن به اتحادیه این کنوانسیون گفت: 
سابقه این کنوانسیون به 11 آذر 1340 بر می گردد که در 19 
آبان 1351، اول آبان 1357 و 28 اسفند 1369 مورد بازنگری 
قرار گرفت اما دولت فعلی با ارسال الیحه به مجلس شورای 

اسالمی خواستار الحاق ایران به این کنوانسیون شده است.
الیحه  آن  تبع  به  و  کنوانسیون  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ارسالی دولت جهت پیوستن به آن اشکاالت و ایرادات اساسی 

دارد، گفت: نقایص آن به حدی 
برجام  آنرا  توان  می  که  است 

گیاهی نامید.
مجلس  والیی  فراکسیون  عضو 
در  مذکور  الیحه  اینکه  بیان  با 
صحن  در  شدن  مطرح  نوبت 
مجلس قرار دارد و در روزهای 
مطرح  مجلس  صحن  در  آینده 
دلیل  به  افزود:  شود،  می 
از  این الیحه  اساسی  اشکاالت 
نمایندگان می خواهیم به کلیات 

آن رأی ندهند و آنرا رد کنند.
بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
شورای  مجلس  محاسبات  و 
این  اشکال   16 سپس  اسالمی 
در  آن  تصویب  با  که  الیحه 
مجلس شورای اسالمی، متوجه 
شرح  بدین  را  شود  می  کشور 
با تصویب  توضیح داد؛ و گفت: 

این الیحه؛
1- کشور با مسائل حقوقی بسیاری درگیر می شود به طوری 
که کشور با یک فرد حقیقی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی آن 
فرد و یا قائم مقام او سرو کار خواهد داشت که عمدتًا خارجی 

به ویژه آمریکایی )نظیر مونسانتو و راکفلر ( هستند.
2- کشور متعهد به رعایت تمامی مفاد این کنوانسیون از سال 

1340 لغایت روز تصویب و بعد از آن می گردد.
3- کشور متعهد می گردد برای حداقل 15 جنس گیاه جدید 
که در حقیقت تراریخته بوده و از اقالم اصلی خوراک انسان و 

دام می باشند، حقوق بهنژادگر مربوطه را رعایت کند.
کنوانسیون  این  به  خدشه  بدون  گردد  می  متعهد  کشور   -4
را  بهنژادگر  حقوق  آن کشور  قوانین  دیگری طبق  در کشور 

رعایت کند)یعنی تعهد بی قید و شرط و محدود شدن اعمال 
حاکمیت و یعنی انحصار بذر در اختیار عده ای خاص(.

ایجاد  حق  او  برای  بهنژادگر  درخواست  ثبت  نخستین   -5 
می کند و کشور جمهوری اسالمی ایران متعهد می گردد که 
نباید در اعطای حق به او پرهیز کند و یا آن را محدود نماید.
در  و  داده  انجام  را  تقدم  رعایت حق  بایست  می  کشور   -6
مورد رقم جدید طبق کنوانسیون بهنژادگر ایرانی می بایست 
در  را  بسیاری  اطالعات  مقابل  طرف  درخواست  صورت  در 

اختیارشان قرار دهد.
بار هفت تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک  7- کشور زیر 

فرد یا کارفرمای او می رود .
این تعهدات عبارتند از الف: با رعایت مواد 15 و 16 اقدامهای 
حمایت  مورد  رقم  تکثیر  قابل  رویشی  مواد  با  ارتباط  در  زیر 

مستلزم مجوز بهنژادگر می باشد:

1- تولید یا بازتولید )تکثیر(، 2- آماده سازی به منظور تکثیر، 
 -5 دیگر  بازاریابی  یا  فروش   -4 فروش،  برای  عرضه   -3
صادرات، 6- واردات، 7- ذخیره سازی برای هر یک از اهداف 

مذکور در جزهای یک الی 6.
ب: بهنژادگر می تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا 

محدودیت هایی نماید.
این بند مغایرت با اعمال حاکمیت ملی دارد.

بازرگانی کشور منوط به اخذ  بازار داخلی و  8- اجازه تنظیم 
ورود  عدم  منزله  به  ماده  این  است.  شده  بهنژادگر  از  مجوز 
دولتها به تنظیم بازار داخلی است. یعنی حاکمیت بر سرزمین 
ذخیره  اجازه  ما  کشاورز  دیگر  طرف  از  رود.  می  سوال  زیر 
بذر خودمصرفی را هم ندارد در نتیجه اقتصاد بومی و محلی 

دستخوش مسائل حقوقی و محدودیت های زیادی می شود.
9- کشاورزان ایرانی عالوه بر پرداخت هزینه بذر باید هزینه 
عدم  به  منجر  که  بپردازد  هم  را  بذر  نشر  هزینه  و  استفاده 

صرف اقتصادی تولیدات کشاورزی در داخل خواهد شد.
10- با پیوستن به این کنوانسیون و اتحادیه آن، کشاورزان 
ما حق کاشت بذر سنتی و بومی و یا فروش بذر تولیدی خود 

را نخواهند داشت.
بذر  انواع متنوع  بذر صنعتی کارتل ها،  بردن  به کار  با   -11
به  جو  و  گندم  گوناگون  بذرهای  بومی کشور خصوصًا  های 

تدریج از بین خواهند رفت.
 12- کشور تا حداقل 20 سال و در مورد درختان و تاک ها 
.این  کند  رعایت  سال   25 تا  را  بهنژادگر  حقوق  بایست  می 
ارقام  انحصار  به  و  داشته  غذایی  امنیت  با  مغایرت  مسئله 
گیاهی می انجامد و کشور به مدت 20 تا 25 سال به رعایت 
حقوق بهنژادگر متعهد می شود و 
حتی اگر انصراف دهد این حق تا 

اتمام ال تعهد باقی می ماند.
ذیل  کنوانسیون  اجرای  در   -13
به  مکلف  هرکشور   ،30 ماده 
در  خود  داخلی  قوانین  اصالح 
راستای انطباق با این کنوانسیون 
زمان  در  که  طوری  به  گردیده 
داخلی  قوانین  اسناد  تودیع 
باشد  رسیده  تصویب  به  همراستا 
قوانین  تغییر  منزله  به  ماده  .این 
بیگانگان  در جهت حقوق  داخلی 
بذر  انحصاری  حقوق  دارای 

تنظیم شده است.
این   35 ماده  وفق   -14
شرطی  حق  هیچ  کنوانسیون 
برای کشور وجود نخواهد داشت.

15- بالفاصله زمان تودیع اسناد 
داخلی  قانون  بایست  می  کشور 

حقوق بهنژادگران را به دبیرکل ارائه نمایند. 
این  حمایت  تحت  های  گونه  و  جنسها  فهرست  بعالوه، 

کنوانسیون را به دبیرکل اطالع دهد.
الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور امسال 
رای نمایندگان مجلس را گرفت ولی با ایراد شورای نگهبان 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. 
سوال اینجاست آیا این فهرست شامل اقالم پرمصرف خوراکی 

کشور می باشد؟ 
آیا با امنیت غذایی کشور در تعارض نیست.

16- مطابق ماده 39 حقوق مکتسبه فرد بهنژادگر حتی پس 
باشد. یعنی سالها  الرعایه می  از کنوانسیون الزم  انصراف  از 

کشور دربند یک نفر یا کارفرمای او قرار می گیرد.

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به طرح 2 سؤال از رئیس جمهور، گفت: هر 2 سؤال از 

رئیس جمهور به قوت خود باقی است.
درباره  رئیس جمهور  از  از سؤاالت  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
امضا   85 با  که  است  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  مشکالت 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، افزود: سؤال دوم از 
رئیس جمهور در 5 محور تدوین شده که این سؤال با 102 

امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
توضیح محور های  در  نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
سؤال دوم از رئیس جمهور، گفت: رکود اقتصادی حاکم در 
کشور و اینکه چرا سیاست های دولت در خروج از رکود مؤثر 
نبوده، عدم بهبود شرایط بانک ها در تبادل با بانک های خارجی 
پس از برجام، موضوع قاچاق کاال و ارز و همچنین کاهش 
ارزش پول ملی و وضعیت نابسامان بازار ارز و نوسانات قیمت 

ارز، از جمله محور های سؤال دوم از رئیس جمهور است.
ابطحی با اشاره به استیضاح وزرای کار، کشاورزی و راه در 
سال گذشته، اظهار داشت: استیضاح وزرا نشان داد که اراده ای 

برای سؤال از رئیس جمهور در مجلس وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت مجلس پس از رأی اعتماد مجدد 
به وزرای راه، کار و کشاورزی وضعیت شکننده  ای است ادامه 
داد: قطعاً این موضوعات تأثیرات خود را در انتخابات هیئت 
رئیسه مجلس خواهد گذاشت و افرادی از این هیئت جای خود 

را به افراد دیگری خواهند سپرد.

حاجی مطرح کرد: 

حاجی خرب داد :

آخرین وضعیت سؤال از 
رئیس جمهوردر مجلس 

آقای رئیس جمهور! 
مگر شما در سفر استانی به اصفهان نگفتید که مشکل آب استان اصفهان را حل می کنید

برجام جدید در راه مجلس!

حاجی در نطق 20 اسفند 96، در صحن مجلس:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خرب داد:

خسارت وارده به 
کشاورزان اصفهان

بیش از 500 میلیارد 
تومان است



نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
احیای  برای  اصفهان  استاندار  که  طرحی  گفت:  اسالمی 
زاینده رود از طریق انتقال پساب های صنعتی تصفیه شده به 
این رودخانه اعالم کرده است، طرح جامع و مطالعه شده ای 
نیست و مانند ریختن پول به درون چاه است. حسینعلی حاجی  
میلیارد  با 270  که می خواهد  کرد  اعالم  مهرعلیزاده  افزود: 
تومان اعتبار پساب تصفیه شده فاضالب های غرب، شمال و 
واحدهای  نیاز  و  کند  منتقل  زاینده رود  به  را  اصفهان  شرق 
شهرستان  حوزه  در  اصفهان  شمال  کشاورزان  و  صنعتی 
به اندازه  تصفیه شده  پساب  به  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر 
ای است که اصاًل هیچ آبی از این محل باقی نمانده است 
که بخواهند با صرف هزینه زیاد، برای انتقال آن به زاینده رود 
اقدام کنند.  وی خاطرنشان کرد: از زمانی که استاندار اصفهان 
طرح خود را رسانه ای کرده است، کشاورزان دشت برخوار که 
یکی از بدترین شرایط خشکسالی و کاهش شدید منابع آب 
زیرزمینی را تجربه می کنند، نگران شده اند. حاجی با انتقاد از 
طرح مطالعه نشده استاندار اصفهان اظهار کرد: در این طرح 
راهکاری برای احیای دشت بحران زده برخوار که منشأ بخشی 
از ریزگردها به اصفهان است، ارائه نشده است، درحالی که از 
محل این پساب می توان با احیای مناطق بیابانی دشت برخوار 

بخشی از ریزگردها را کنترل کرد.

به گزارش خبرنگار جوان آنالین از اصفهان، مدیرکل راه و 
شهرسازي به همراه مدیران ستادي از نزدیک جهت بررسي 
مسائل و مشکالت راه وشهرسازي به شاهین شهر سفر کرد 
و با حضور حسینعلي حاجي نماینده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي و تني چند از مسئولین محلي موارد و مسائل مربوط 
به این حوزه را بررسي و راهکارهاي الزم ارائه نمود. حجت اله 
غالمي با توجه به عمده مشکالت شهري مطرح شده در این 
جلسه گفت: طرح جامع شهر شاهین شهر در سال 94 و طرح 
تفصیلي این شهر در سال 95 ابالغ گردیده که بر اساس قانون 
و با توجه به زمان ابالغ این دو طرح امکان بازنگري طرح 
تفصیلي وجود ندارد  اما با توجه به نظر مدیران شهري مي توان 
تدقیق پهنه بندي ارتفاعات شهر را مورد بررسي قرار داد. وي 
با تاکید بر توجه به توان و تاب آوري شهر نسبت به جمعیت 
خاطر نشان ساخت: الزم است جمعیت پذیري در شهر تعریف 
و طبق توان وتاب آوري شهر براي آن برنامه ریزي گردد و 
افزایش جمعیت پذیري بدون انجام کار کارشناسي خدمت به 

مردم وشهرداري نیست.

کشاورزان  از  دفاع  به  پیش تر  که  اصفهان  استان  نمایندگان 
با  جلسات  در  چه  و  مجلس  در  چه  بی آبی  مسئله  و  اصفهان 
خواهان  هم  باز  بودند،  خاسته  پا  به  دولتی  مسئوالن  حضور 

مطالبات کشاورزان و حق آبه داران شدند.
استان  نمایندگان  اصفهان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
که  بودند  کرده  عنوان  جلسه ای  در  پیش  چندی  که  اصفهان 
اگر مشکالت متعددی که در اصفهان وجود دارد برطرف نشود 
دسته جمعی استعفا خواهند داد باز هم برای مشکالت کشاورزان 

اصفهان و نیز کم آبی در اصفهان این جمله را تکرار کردند.
مطالبات  دریافت  عدم  به  اصفهان  شرق  کشاورزان  پیش تر 
خود و نیز عدم دریافت خسارت نکشت اعتراضاتی را به گوش 
کشاورزان  دردهای  از  هیچ یک  هنوز  اما  رساندند  مسئوالن 

درمان نشده است.
بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت می شود

استاندار اصفهان نیز پیش تر در این باره اظهار داشت: امیدواریم 
با  را  دریافت می کنیم  که  مبالغی  از  بخشی  براساس مصوبات 

اولویت یک در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به مصوبات کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی افزود: این طرح هفته گذشته تصویب و جلسه نخست 
آن در استان تشکیل شد، امیدواریم براساس مصوبات بخشی از 
مبالغی که دریافت می کنیم را با اولویت یک در اختیار کشاورزان 
قرار دهیم. وی تصریح کرد: کشاورزان عضو آسیب دیده این 
خانواده هستند و به دنبال این هستیم تا در آستانه عید بخشی 

از معیشت آنها را تأمین کنیم.
تأمین خواهد  استان  از خود  منابع  بیان کرد:  اصفهان  استاندار 
شد، به دنبال این هستیم تا آن را در اختیار کشاورزان قرار دهیم 

تا مشکالت آنها در شب عید کمتر باشد.
اصفهان  کشاورزان  از  دفاع  به  هم  اصفهان  استان  نمایندگان 
به پا خاستند و عنوان کردند اگر مشکالت متعدد در اصفهان 
به ویژه مشکل کشاورزان حل نشود دسته جمعی استعفا خواهند 
داد، این جمله از زبان نمایندگان مجلس کورسوی امیدی بود 

که در دل کشاورزان و مطالبه خواهان درخشید.
شورایعالی مصوبات  اجرای  زمان بندی  جدول  نیرو   وزیر 

آب را ارائه دهد
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی، خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اظهار داشت: 
آقای رئیس جمهور مگر شما در سفر استانی نگفتید مشکل آب 
استان  کشاورزان  می دانید  آیا  می کنم؟  را حل  اصفهان  استان 
اصفهان چه روزهای سختی را می گذرانند؟ آیا می دانید با نبود 

آب، نبود کشت و نبود شغل دیگر هیچ درآمدی ندارند.
دیروز  تا  که  افرادی  واقع  در  اینکه  بیان  با  حاجی  حسینعلی 

زکات ده بودند امروز خود مستحق گرفتن زکات شده اند، افزود: 
آقای رئیس جمهور شما بگویید کشاورزان چگونه معیشت خود 

و فرزندانشان را تأمین کنند؟
 2 در  را  مردم  وضعیت  بیایید  ندارید  قبول  اگر  گفت:  وی 
شهرستان برخوار و همچنین شاهین شهر، میمه، شرق و غرب و 

جنوب اصفهان مالحظه کنید.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
بیابید،  آن ها  برای  راهکاری  بیایید  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
رصد  را  آب  موضوع  مجلس  در  اصفهان  استان  نمایندگان  ما 
خواهیم کرد، اگر زمانی به نتیجه برسیم که نمی توانیم حقوق 
مردم را استیفا کنیم حتمًا بایستی جای خود را به دیگران بدهیم 

و از این سمت استعفا دهیم.
وی گفت: از وزیر نیرو انتظار بود که جدول زمان بندی اجرای 

را  این کار  تاکنون  ارائه کند که  را  مصوبات شورای عالی آب 
انجام نداده است.

حاجی خطاب به استاندار اصفهان گفت: انتقال پساب از شهری 
مردم  نه  و  کارشناسی  نه  است  امکان پذیر  نه  دیگر  شهر  به 
حق آبه دار اجازه چنین کاری را خواهند داد، آقای استاندار کاری 

بدون مطالعه انجام ندهید که بیت المال از بین خواهد رفت.
اصفهان  غرب  و  جنوب  شمال،  مردم  کرد:  خاطرنشان  وی 
هرگونه  هستند،  استان  این  اهل  همه  اصفهان  شرق  همانند 
پرداخت هزینه عدم کشت به همه افرادی که به جهت بی آبی 
نتوانستند کشت کنند باید به آن ها پرداخت شود و نباید تبعیض 

زحمت کش  کشاورزان  تا  بود  کافی  صحبت ها  این  شد.  قائل 
استان اصفهان بدانند که مطالبه آن ها توسط برخی از مسئوالن 
به ویژه برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی در حال 
پیگیری است تا روزی نوید پرداخت مطالبات را به گوش این 

قشر زحمت کش جامعه برسانند.
وزارت نیرو آب کشاورزان شرق اصفهان را غارت کرده است

با  همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
اشاره به مشکل کشاورزان اصفهان و شهر ورزنه اظهار داشت: 
سئوال من از نمایندگان این است که باید با مدیران برخورد شود 
یا محرومان؟ مدیران باید به دادگاه کشیده شوند یا پابرهنگان؟

حسن کامران با بیان اینکه کشاورزان اصفهان از زمان صفویه 
کشت داشتند، افزود: کشاورزان اصفهان زمانی برخوردار بودند، 
خمس و زکات پرداخت کرده و برای محرومان جهیزیه تهیه 

کشاورزان  آب  نیرو  وزارت  امروز  کرد:  تصریح  وی  می کردند. 
اصفهان را به غارت برده است اما این وزارت خانه پاسخگو هم 
نیست، چندین بار من در مجلس متذکر شدم که هر اتفافی رخ 

دهد باید وزیر نیرو محاکمه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از 
زمان وزرای نیروی قبل تاکنون حدود 50 کشاورز را به حضور 
این وزرا فرستادم و عنوان کردم که کشاورزان افراد متدین و 
متشرعی هستند چرا این روزگار سیاه بر سر این افراد بی گناه 

آمده است؟
وی بیان کرد: در اغتشاشات اخیر اصفهان، کشاورزان مردانگی 

اینکه خواهان مطالبات خود بودند در  با  خود را نشان دادند و 
اغتشاشات شرکت نکردند و با اغتشاش گران مقابله کردند.

مدیران ارشد نظام حتی زبان عذرخواهی ندارند
کامران با بیان اینکه من متأسف از مدیران ارشد هستم چرا که 
بین این افراد نرفته و از آن ها عذرخواهی نکردند، خاطرنشان 

کرد: مدیران ارشد زبان عذرخواهی هم ندارند.
وی ادامه داد: کشاورزان صدقه نمی خواهند، کشاورزان تنها نرخ 
از جمله فوالدمبارکه، ذوب آهن، پاالیشگاه،  آبی که به صنایع 
صنایع نظامی، باالدست و پایین دست داده شده را می خواهند.

بی عرضگی  اینکه  بیان  با  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
می زند،  لطمه  مردم  و  انتظامی  نیروی  به  مسئوالن  از  برخی 
تادی  اصفهان  شرق  در  جمعیت  نفر  هزار   200 حدود  گفت: 
هستند یعنی یک زبان قدیمی دارند و متدین و متشرع هستند.

وی با اشاره به قانون توزیع عادالنه آب بیان کرد: به وزیر نیرو 
گفتم حداقل حق آبه چاه های کشاورزان را کم نکنید، اگر میزان 
چاه ها 50 لیتر است چرا آن را 20 لیتر می کنید؟ حداقل مشکل 

برق آن ها را حل کنید.
کامران اظهار داشت: همچنین عنوان کردم کشاورز زحمت کش 
در  ماهی  پرورش  قصد  اگر  ندارد،  هم  کارخانه  ندارد،  شغلی 
ترانس  نداریم  پول  باشد عنوان می کنید  داشته  را  استخر خود 

در اختیار کشاورز قرار دهیم.
وی اضافه کرد: مسئوالنی که اقدامی برای کشاورزان و دیگر 
قشرها انجام نمی دهند حداقل از محضر مردم عذرخواهی کرده 

و از سمت خود استعفا دهند.
عدم رعایت حق آبه عامل وضعیت نامناسب زاینده رود شده است

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز اظهار 
داشت: برداشت بی رویه و عدم رعایت حق آبه عامل وضعیت 
نامناسب زاینده رود شده است که جاری بودن زاینده رود نیازمند 

همکاری دستگاه های اجرایی است.
خوردن  هم  به  و  تا خشکسالی  آب  مدیریت  نحوه  افزود:  وی 
رژیم حقوقی زاینده رود و تأخیر در انتقال طرح های انتقال آب از 
عواملی است که دست به دست هم داده و شرایط زاینده رود را 

به اینجا رسانده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
آقای رئیس جمهور در سفرهای استانی به مردم قول دادند که 
این  اجرایی شدن  برای  اما  باشد  زاینده رود همیشه جاری  باید 

قول باید تمام دستگاه های اجرایی همکاری کنند.
وی ادامه داد: چند روزی است که کشاورزان زحمت کش شرق 
است  حالی  در  این  شدند،  مشکالتشان  رفع  خواستار  اصفهان 
کشاورزان  گذشته  ماه   2 اغتشاشات  در  بودیم  شاهد  ما  که 

خویشتن داری از خود نشان دادند.

حسینعلی حاجی با انتقاد از اینکه  نه تنها باید مرگ تاالب گاوخونی را اعالم کرد، بلکه 
حیات زاینده رود نیز با تهدید مواجه شده است، گفت: مسئوالن هیچ اقدامی برای احیای 
تاالب نکرده و در واقع فاتحه آن را خوانده و به فراموشی سپرده اند این در حالی است 
که تاالب گاوخونی به علت کمبود آب زاینده رود در حال تبدیل به فاجعه بزرگ زیست 

محیطی است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اینکه 
اگر مشکالت دریاچه  به طور کامل خشک شده است، تصریح کرد:  تاالب گاوخونی 
مخالفت  آن  با  هیچ کس  شوند  مطرح  مجلس  و  دولت  در  ها  تاالب  سایر  یا   ارومیه 
نمی کند اما متاسفانه افکار عمومی مخالف طرح مشکالت  تاالب گاوخونی  و دریاچه 
زاینده رود است؛ باید فضای اصفهان ستیزی در موضوع آب برداشته شود و دولت و 
آبی  با کم  زاینده رود و مقابله  احیای تاالب گاوخونی و  برای  مجلس همکاری الزم 

اصفهان را داشته باشند.
وی با انتقاد از اینکه تأمین آب شرب 5 میلیون در اصفهان با تهدید مواجه است، افزود: 

باید چاره ای برای جابجایی این 5 میلیون نفر اندیشید زیرا عالوه بر معضالت زیست 
محیطی ناشی از خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی در اصفهان آبی برای شرب وجود 

ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سطح آب های زیرزمینی اصفهان تا 45 
سال گذشته یک متر بود، گفت: در حال حاضر به 150 تا 200 متر کاهش پیدا کرده و 

فرونشست زمین در حال افزایش است.
حاجی با یادآوری اینکه به 14.5 متر مکعب آب شرب در ثانیه برای شهر اصفهان نیاز 
داریم که در حال حاضر حدود 10 متر آن وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود 
4.5 متر مکعب آب مواجه هستیم که با افزایش مصرف آب در شب عید به طور حتم 

قطعی آب در نقاط مختلف اصفهان را پیش رو خواهیم داشت.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، احیای تاالب 
گاوخونی را برای اصفهان بسیار حیاتی خواند و گفت: حفظ فضای سبز، جلوگیری از 

پیشروی کویر و انتشار ریزگردهای نمکی مستلزم احیای گاوخونی و زاینده رود است.

اسالمی گفت: ساخت  در مجلس شورای  برخوار  و  میمه  و  مردم شاهین شهر  نماینده 
بیمارستان عمومی 96 تخت شهربرخوار با 5 میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس شورای 

اسالمی، باحضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.
 به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حسینعلی حاجی اظهار 
کرد: ساخت بیمارستان عمومی 96 تخت شهر برخوار با 5 میلیارد تومان اعتبار مصوب 

مجلس شورای اسالمی، با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.
وی افزود: این بیمارستان در مرحله نخست پس از بهره برداری خدمات عمومی به بیماران 
ارائه خواهد کرد و در مراحل تخصصی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
برای بیماران سکته مغزی مجهز خواهد شد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی به سفر اخیر وزیر بهداشت به دو شهرستان شاهین شهر و 
میمه و برخوار اشاره و خاطرنشان کرد: در این سفر مسائل و تنگناهای بهداشتی و درمانی 
این دو شهرستان ازجمله، کمک به پایگاه حسن رباط  و الی بید، تحول درمانی در 
بیمارستان میمه، تجهیز بیمارستان گلدیس به تجهیزات ام آر آی و سی تی اسکن،  و 
تجهیز دارالشفاء ابو فاضل تبادل نظر شد. حاجی ادامه داد: شبانه روزی شدن خدمات مرکز 
خدمات جامع دکتر سرخوش شاهین شهر، اختصاص آمبوالنس به شهر گز برخوار، تجهیز 
پایگاه امداد جاده ای شهرهای دستگرد و سین، تجهیز بیمارستان های امام رضای دولت آباد 
بهیاران و  بیمارستان و پرداخت معوقات حقوق پرستاران،  این  بخصوص بخش دیالیز 
کارکنان مرکزهای بهداشتی درمانی از مسائل دیگری بود که با وزیر بهداشت در رابطه با 

آن گفت وگو کردم.
افتتاح مرکز جامع خدمات سالمت شهید  حاجی در حضور وزیر بهداشت و در مراسم 
سرخوش شاهین شهر بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به سالمت مردم 
اهمیت می دهند و اقدامات آن ها در این زمینه جای تشکر دارد؛ چرا که موضوع بهداشت 
و درمان یکی از اولویت های آن ها بود. وی ادامه داد: طرح های بهداشتی، درمانی و 

تجهیز بیمارستان هایی که در پنج سال گذشته به بهره برداری رسید به خاطر توجه 
ویژه نمایندگان مجلس بود. سیدحسن قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: مراکز جامع 
خدمات سالمت در کشور در مراقبت های نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 
و سالخورگان نقش بسزایی ایفا می کند. وزیر بهداشت در تشریح این نقش بیان کرد: 

خدمات مامایی، مشاوره های تغذیه و رژیم درمانی، خدمات مشاوره ژنتیک اجتماعی و قبل 
از ازدواج و همچنین غربال گری هیپوتیروئید از جمله وظایف مرکزهای جامع سالمت در 
شهرهای کشور است. این عضو کابینه دولت تصریح کرد: پیشگیری یکی از نکات بسیار 
مهمی است که مردم باید به آن اهمیت ویژه ای بدهند و با کنترل سطح سالمت خود و 

پیگیری پرونده الکترونیکی خودشان، سالمتی را برای خودشان به ارمغان بیاورند. هاشمی 
گفت: بهتر است به نکاتی در مراکز جامع خدمات سالمت به مردم ارائه می شود مهم 
قلمداد شود و از سوی تک تک افراد جامعه رعایت شود. وی افزود: پیشگیری خوبی در 
گذشته انجام نداده ایم و امروزه شاهد برخی بیماری ها مانند دیابت هستیم و بهتر است 
بدانیم که حوزه درمان مانند حوزه پیشگیری نامحدود نیست. کمیسیونر کنترل و پیشگیری 
از بیماری های غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: کادر بهداشتی مراکز جامع 
خدمات سالمت دید دلسوزانه ای به مردم منطقه خودشان دارند و نیاز است که این کار 
بزرگ مراقبت سالمت، مشارکت بیشتری را از سوی مردم به همراه داشته باشد. حسینعلی 
حاجی افزود: درباره درمان هم باید چند کار انجام دهیم که در ابتدا باید بتوانیم برای مردم 
اعتماد به درمان را افزایش دهیم. وی در تشریح این اعتماد سازی ادامه داد: اگر کسی به 
بیمارستان گلدیس رفت باید اطمینان داشته باشد هر کاری که بشود انجام داد را پرسنل 
انجام  می دهند و این باید برای بیماران فرهنگ سازی شود. نماینده مجلس شورای 
اسالمی در حضور وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: سایر نقاط این شهرستان هم نیازمندی 
های بهداشتی و درمانی دارند و امیدواریم با دید خوبی که وزیر بهداشت به شهرستان ها 
و استان های مختلف دارند، این مشکالت برطرف شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: نسبت به سایر برنامه ها اعتبارات خوبی برای طرح 

تحول نظام سالمت لحاظ شد تا وزارت بهداشت بتواند کار خود را راحت تر پیش ببرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان هم در انتهای این 
مراسم گفت: مرکز شهید سرخوش به عنوان نمونه ای از هشت مرکزی است که همزمان 
با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری می رسد. طاهره چنگیز در معرفی این مراکز خاطر 
نشان کرد: پایگاه بهداشتی شهید ردانی پور شاهین شهر، شهید سرخوش، آزمایشگاه 
بهورزی فریدن، مرکز جامع سالمت مورچه خورت، پانسیون پزشکان، مرکز بهداشتی زواره 

و مرکز بهداشتی حجت آباد برخی از این پروژه ها هستند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی از تصمیمات مهم جلسه نمایندگان اصفهان و وزیر 
نیرو پیرامون موضوع آب خبر داد. حسینعلی حاجی در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره نتیجه جلسه بعد نمایندگان 
اصفهان با وزیر نیرو پیرامون موضوع »آب« اظهار داشت: در 
جلسه ای که با حضور رئیس مجلس، وزیر نیرو، استاندار اصفهان 
و جمع کثیری از نمایندگان استان اصفهان برگزار شد، مسائل 
مربوط به آب استان اصفهان مورد بحث و تبادل قرار گرفت. 
ابتدا، وزیر  این جلسه تصریح کرد: در  پیرامون جزئیات  وی 
نیرو موظف شد یک جدول زمان بندی برای اجرای مصوبات 
9 گانه شورای عالی آب و اینکه تا چه زمانی این بندها اجرا 
 می شود ارائه دهد، سپس مقرر شد طی اتخاذ فرایندی تمام 
چهارمحال  یزد،  از  اعم  زاینده رود،  حوزه  کنندگان  برداشت 
بختیاری و اصفهان به نسبت آب موجود و جدولی که شورای 
مردم   نماینده  کنند.  برداشت  است،  کرده  تصویب  آب  عالی 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: طی این مصوبه استان هایی که در گذشته بیش از مقدار 
مشخص آب برداشت می کردند باید این مقدار را کاهش دهند 
تا همه به نسبتی که در جدول سهمیه بندی شورای عالی آب 
ذکر شده است برسند. وی تصریح کرد: نکته بعدی که در این 
جلسه ما روی آن تأکید داشتیم این بود که کشاورزان غرب، 
شرق، شمال و جنوب استان همه باهم برابرند و اگر قرار است 
پولی تحت عنوان خسارت پرداخت شود باید برابر با میزان 
خسارت یا عدم کشتی باشد که هرکدام از کشاورزان در هر 
از استان متحمل شده اند، این نکته در جمع بندی  نقطه ای 

پایانی رئیس مجلس نیز گنجانده شد.
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طرح اعالمی استاندار 
اصفـهان درخصوص 
انتقال پساب برای حل 

مشکل زاینده رود، ریختن 
پول درون چاه است 

مشکالت شهر شاهین شهر 
در حوزه راه وشهرسازی 

بررسی شد 

حاجی عنوان کرد:

حاجی عنوان کرد:

گاوخونی در حال تبدیل به فاجعه بزرگ زیست محیطی

با حضور وزیر بهداشت و آقای حاجی ساخت بیمارستان عمومی 96 تخت شهر برخوار آغاز شد

جزئیات جلسه نمایندگان 
 اصفهان با رئیس مجلس 

و وزیر نیرو 

»جاری شدن دائمی زاینده رود«؛ وعده ای که خیلی زود  رنگ باخت 

حسینعلی حاجی:

در سفر وزیر بهداشت به منطقه به دعوت آقای حاجی صورت پذیرفت:

حاجی توضیح داد:

گزارش :



حداد  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
اختتامیه  آئین  در  ایران  فارسی  ادب  فرهنگستان  رئیس  عادل 
حضور  با  امروز  که  زندگی  درس  سال  کتاب  جشنواره  اولین 
حجت االسالم سعید مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق)ع( 
ادبیات  دانشکده  در  پژوهشگران  و  نویسندگان  از  جمعی  و 
امروز موضوع سبک  اینکه  بیان  با  برگزار شد  تهران  دانشگاه 
زندگی اسالمی دچار مظلومیت شده است، گفت: متاسفانه در 
نهادها و مجموعه های مردمی موضوع سبک زندگی اسالمی 
به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. به جای اینکه در 
متن باشد در حاشیه است. بنابراین هر کوششی که در راستای 
ارتقای سبک زندگی ایرانی اسالمی صورت گیرد مورد تقدیر 

است.
وی افزود: سبک زندگی اسالمی از یک زاویه می تواند رابطه ما 
را با خود، دیگران، طبیعت و خدا توصیف، تنظیم و ترسیم کند 
به  این معنا که باید وظایف خود را در قبال این مقوالت تعریف 
کنیم به عنوان مثال باید بررسی کنیم که چه مقدار زندگی ما 
خدامحورانه است و چه مقدار به طبیعت ارزش می گذاریم و یا 
چه اندازه توانستیم حقوق افراد جامعه را رعایت کنیم. در واقع 
می توان گفت تمام سبک زندگی جامعه ایرانی باید با محوریت 

خدا باشد.

حداد عادل با اشاره به اینکه سبک زندگی به مثابه هوا باشد 
تا در این هوا تنفس صورت گیرد، افزود: اکنون هوای سبک 
زندگی دچار آسیب شده است و باید آن را اصالح کرد و ارتقا 
زندگی  سبک  که  کند  استقالل  ادعای  می تواند  ملتی  داد. 

مستقلی داشته باشد و یعنی شاخص استقالل یک ملت پایبندی 
به سبک زندگی بومی خود است. بنابراین هر ملت و یا دولتی 
که از فرهنگ سایر کشورها برای سبک زندگی خود الگوگیری 

کند محکوم به شکست است.

اقتصاد  راهکار  ایران  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
مقاومتی را در اصالح سبک زندگی معرفی کرد و در این باره 
گفت: برای مقاومت اقتصادی نیاز به اقتصاد مقاومتی هستیم 
پیدا نمی یابد و  امر بدون سبک زندگی اسالمی تحقق  این  و 
اینها دو روی یک سکه هستند یعنی تا زمانی که سبک زندگی 
اسالمی در حاشیه است اقتصاد اسالمی نیز در حاشیه قرار دارد. 
اقتصادی که مبتنی بر ربا باشد نمی توان آن را جزئی از سبک 
زندگی اسالمی دانست و در واقع اقتصاد مقاومتی با مقوله ربا 

در تضاد است.
وی با تاکید بر اینکه بستر سطح زندگی غیراسالمی را نفوذ رقم 
زندگی  سبک  شرایطی  در  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  می زند، 
از  جدی  صورت  به  نفوذ  مسئله  که  کردند  عنوان  را  اسالمی 
زندگی  با سبک  نفوذ  مسئله  بنابراین  ایشان مطرح شد  سوی 
غیراسالمی در یک جهت قرار دارد و باید نسبت به آن هوشیار 
در حوزه سبک  به کمبود  نسبت  تاسف  به جای  بنابراین  بود. 
به جای  و  بود  راهکارها  دنبال  به  باید  ایرانی  اسالمی  زندگی 
نمونه در مسئله  به عنوان  توجه کنیم.  به مصادیق  کلی گویی 
ازدواج باید بررسی شود که چه مقدار توانسته ایم براساس سیره 

و سنت نبوی عمل کنیم.

یادواره  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
از  تجیل  و  همدانی«  »حسین  حاج  حرم  مدافع  شهید  سردار 
راوی و نویسنده کتاب»خداحافظ ساالر« در محل حوزه هنری 
نویسنده  حسام  حمید  همدانی،  شهید  سردار  خانواده  حضور  با 
کتاب »خداحافظ ساالر«، اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری 
انصارالحسین،  سپاه  فرمانده  مجیدی  سردار  تهران،  شهرداری 
محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، گلعلی بابایی نویسنده، 
میثم نیلی مدیر عامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، فرزندان و 

همسران شهدای مدافع حرم  و دفاع مقدس برگزار شد.
انقالب  ناشران  مجمع  عامل  مدیر  نیلی،  میثم  مراسم  این  در 
از  تجلیل  گفت:  شهدا،  های  خانواده  از  تجلیل  با  اسالمی 
خانواده های شهدا خیلی کار آسانی است، چرا که حقی که شهدا 
بر گردن ما دارند، بزرگ است و این تجلیل ها در مقابل این کار 
فرهنگ  ترویج  به  بیشتر  دوره  این  در  ما  است.  بزرگ کوچک 
شهدا نیاز داریم. امروز به نوعی خانواده شهید همدانی میزبان ما 
هستند و شهید همدانی در امثال شهید حججی ها امتداد دارد و 

امتداد همسر شهید همدانی در همسران شهید حججی ها است.
خط مقاومت، پایدار است

نیلی افزود: این انقالب و خط سرخ تشیع، کماکان در خون شهدا 
پایدار  امتداد دارد و خط مقاومت،  این جریان  دیده می شود و 
است. امروز قدردان همسر شهید همدانی هستیم که 40 سال در 
کنار مجاهدت این مرد آسمانی و سرباز امام خمینی)ره( و امام 
خامنه ای بود و می خواهیم بگوییم در این مسیر استوار هستیم.

وی با اشاره به کتاب »خداحافظ ساالر«اظهار داشت: این کتاب 
شرح مجاهدت و زندگی عاشقانه و مجاهدانه به قلم حمید حسام 
به رشته تحریر درآمده است. امروز به بهانه این مراسم، این کتاب 

را ماندگار و پراثرترین کتاب جبهه انقالب تبدیل کنیم.
با  انصارالحسین  سپاه  فرمانده  مجیدی  مظاهر  مراسم  ادامه  در 
همدانی  از سردار شهید »همدانی«گفت: شهید  خاطراتی  بیان 

خصوصیاتی داشت که باعث وجه تمایز او از دیگر شهدا شده 
است. این وجه تمایز در مسئله رزم او نبود، هر چند که بسیار قوی 
عمل می کرد و امید بچه های لشکر سپاه انصارالحسین)ع( بود. 
اما برداشت من این است که شهید همدانی معیارهای دیگری 

داشت که باعث تمایز او از دیگر شهدا شد.
وی افزود: یکی از خصوصیات شهید همدانی، مردمی بودن این 
شهید بود. او هیچ گاه خود را از مردم جدا نکرد و همواره تالش 

می کرد در کنار مردم باشد. برای تشییع پیکر این شهید همه و 
بسیاری از مردم عادی همدان آمده بودند. وجه دیگر تمایز این 
شهید با سایر شهدا، دشمن شناسی این شهید بود. نه فقط در 
انقالب اسالمی، بلکه قبل از پیروزی انقالب نیز تشخیص اینکه 
دشمن چه کسی است و چگونه می توان با آن مقابله کرد را در 
او می دیدیم. فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( تصریح کرد:شهید 

حضور  خصوص  در  خود  های  سخنرانی  از  یکی  در  همدانی 
خود در سوریه گفت که:»جنگیدن در سوریه، مثل جنگیدن در 
خرمشهر و مهران است.« این دشمن شناسی، یک بصیرت الزم 
دارد. شهید همدانی در فتنه 88 جلودار دفاع بود  و در جایی گفته 
بود که »این 8 ماهی که در فتنه 88 پشت سر گذاشتیم، از 8 
سال دفاع مقدس، سخت تر بود.« که همه این ها به بصیرت 
نیاز دارد که 40 سال با دشمن درگیر شوی، اما ذره ای خلل در 

آن وارد نشود.
مجیدی گفت: یکی از دیگر از خصوصیات شهید همدان، نگاه 
فرهنگی او در کنار نگاه نظامی اش بود. کسی در کنار سردار 
احساس خستگی نمی کرد و تمام وجود او انرژی و پتانسیل بود.

شهید  های  یادداشت  از  هایی  بخش  مراسم،  ادامه  در 
»سعید  همچنین  شد.  قرائت  حججی«  حرم»محسن  مدافع 

این شهید  از  بادامی«همرزم سردار شهید همدانی چند خاطره 
بازگو کرد. سپس گروه سرود بچه های المهدی سرودی را اجرا 
کردند. همچنین»گلریز« خواننده انقالبی کشور، سرودی را در 
از شعرا،  بابایی« یکی  اجرا کرد. »احمد  وصف شهید همدانی، 
اشعاری از سروده های خود  در وصف شهید همدانی قرائت کرد. 

همچنین بخش هایی از وصیت نامه شهید همدانی قرائت شد.
در ادامه در تماس تلفنی که با همسر شهید»علی خوش لفظ« 
گرفته شد، گفت: همسر شهید همدانی، تجلی صبر و استقامت 

است.
در ادامه مراسم، »پروانه چراغ نوروزی« همسر سردار شهید مدافع 
حرم حاج »حسین همدانی« در سخنانی، گفت: زمانی که همسرم 
شهید شد، همسر آقای حسام گفت که خاطرات شهید را به حاج 
آقا حسام بدهم تا بنویسد. خیلی فکر کردم که آیا باید نوشته شود 
یا خیر. یاد زمانی افتادم که همراه همسرم و دخترم برای ضبط 
آقا  حاج  و  رفتیم  می  ایثارگران  و  های شهدا  خانواده   خاطرات 

می گفت حمید حسام، نویسنده خوش ذوق دفاع مقدس است.
همسر شهید همدانی اظهار داشت: با خود فکر کردم که اگر قرار 
از زندگی من نوشته شود، بهتر است به دست  باشد خاطره ای 
آقای حسام انجام شود. بعد از پیگیری ها، ضبط خاطرات حدود 
10 ماه به طول انجامید. بچه ها به این نتیجه رسیدند که چون 
خاطرات سوریه که در آن آمده است، کمی برای چاپ زود باشد 
و درخواست کردیم که بعداً چاپ شود. یک شب در عالم خواب 
دیدم که حاج آقا شهید شده و خانوادگی در سوریه هستیم. حرم 
مملو از جمعیت بود، و منتظر پیکر بودیم، وقتی پیکر را آوردند، 
دیدم اولین نفری که پشت سر پیکر رفت، حمید حسام است و 
بعد بقیه رفتیم. وی افزود: فردای آن شب، خواب را برای بچه ها 
تعریف کردم و به این نتیجه رسیدیم که خود همسرم ُمهر تایید 
را برای چاپ این کتاب زده است. امیدوارم که این کتاب برای 

نسل آینده اثرگذار باشد.

شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
شهر و میمه و برخوار در مجالس نهم و دهم شورای اسالمی 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی )ره( بنیانگذار انقالب 
اسالمی، شهدای واال مقام و به ویژه شهدای روستای اذان، به 
جمله ای از مقام معظم رهبری که فرموده اند » امروز باالترین 
مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی خدمت صادقانه به مردم است« 
انجام  را  مبارزه  این  مسئولین  از  یک  کدام  گفت:  و  کرد  اشاره 
ملت  شما  نماینده  و  نوکر  خادم،  عنوان  به  بنده  البته  میدهند؟، 
بزرگوار باید از مسئولین توضیح بخواهم که در راستای خدمت به 
مردم چه کرده اید؟، چه اقداماتی میتوانستید انجام دهید که انجام 
به عهده مسئولین  نیاز های مردم که  تأمین  در  ندادید؟ و چرا 
هست به درستی عمل نشده است؟ و مردم دچار مشکالت فراوان 
شده اند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
 اینکه شهدای معزز، انقالبی عمل می کردند و هنگامی که متوجه 
می شدند دشمن در برابر آنها قرار دارد به خود تردید راه نمی 
در  خواهیم  می  اگر  نیز  کشور  کنونی  وضعیت  در  افزود:  دادند، 
مسائل گوناگون به موفقیت دست پیدا کنیم باید از شهیدان الگو 

بگیریم و هدفمان باید خدمت به مردم باشد.
وی نبود تفکر انقالبی در بعضی از موضوعات کشور را موجب 
نارضایتی و ایجاد مشکالت برای مردم دانست و ضمن اشاره به 
تذکر خود به رئیس بنیاد مسکن کشور در خصوص تغییر کاربری 
انجامید، اظهار  اراضی روستایی که بعضا سال ها به طول می 
داشت: در جلسه ای که مدیران استانی بنیاد برای ارائه گزارش 
اقدامات انجام شده آمده بودند به آنها اعتراض کردم که چرا مردم 
را اذیت میکنید، ولی به یاری خدا و به لطف امام زمان عجل اهلل 
تعالی فرجه  هیچ زمانی ترس به دل راه ندادم و هر زمان نیاز بود 

حرف حقی از طرف مردم بوده است منتقل کردم.

نماینده مردم شریف شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 

مردم  کشور  اصلی  صاحبان  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای 

هستند و ما مسئولین را به عنوان پیمانکار برای انجام امور جاری 

کشور و مردم به کار گرفته اند، خاطر نشان ساخت: کارفرمای 
مردم  به  خدمت  ارائه  در  نباید  پیمانکار  و  هستند  مردم  اصلی 
کوتاهی کند، اگر مسئولین با توجه به امکانات و منابع فراوانی 
که در کشور وجود دارد به درستی کار کنند مردم دچار مشکل 

نخواهند شد.
حسینعلی حاجی خدمت به مردم و پیگیری رفع مشکالت مردم 
را باعث شادی روح شهدای گرانقدر دانسته و گفت: رسیدگی به 
مردم و تالش در جهت خدمت به مردم را پیام شهدا می دانم و  
در چنین مراسماتی باید اقدامات انقالبی که شهیدان برای این 
سرزمین و مردم انجام دادند و اقدامات انقالبی که پس از انقالب 

انجام شده است را مرور کنیم.
ایشان  با بیان اینکه آنهایی که دم از ملی گرایی و وطن دوستی 
می زنند کجا هستند؟ این شهدا هستند که وطن دوست هستند، 
تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ 200 ساله کشور وبه برکت 
دفاع ایثارگران در جنگ تحمیلی دچار شکست نشد و حتی یک 
وجب از خاک سرزمینمان در اختیار دشمن قرار نگرفت. در گذشته 
استان های زیادی را از دست دادیم که یکی از آنها استان مسلمان 
نشین و نفت خیز بحرین بود که در سال 1351 تقدیم انگلیس شد 

و االن شیعیان بحرین زیر یوغ استکبار مورد ظلم قرار میگیرند.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
و  مومن  جوانان  بیشمار  حضور  بر  تأکید  با  شورای  مجلس  در 
انقالبی که ادامه دهنده راه شهدا هستند و در رویداد های مشابه 
همان رشادت ها را آفریدند، افزود: در مقابله با گروه تروریستی 
داعش و دفاع از حرمین شریفین ائمه اطهار علیهم السالم همه ما 
دیدیم که این جوانان انقالبی چگونه و با فداکاری های فراروان 

این گروهک تکفیری را به خاک مذلت نشاندند.
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امروز باالترین مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی خدمت صادقانه به مردم است

حاجی خطاب به رئیس جمهور؛ 
چرا رئیس بنیاد شهید در 
 رفع مشکالت ایثارگران 

بی تقاوت است 

و  میمه  و  شهر  شاهین  شریف شهرستانهای  مردم  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی، در تاریخ 30بهمن 96 
به رئیس جمهور در خصوص عدم رسیدگی معاون وی و 
ایثارگران  ایثارگران به مشکالت  رئیس بنیاد شهید و امور 

تذکر کتبی داد.
حسینعلی حاجی در این تذکر آورده است:

جناب آقای روحانی؛
این  و چراغ  خانواده های شهدا چشم  دارید که  قبول  اگر 
ملت هستند. اگر اعتقاد دارید که ایثارگران صاحبان اصلی 
به خانواده شهدا،  پذیرید که خدمت  اگر می  این کشورند. 
جانبازان و آزادگان یک تکلیف است و هیچ منتی ندارد، پس 

باید در عمل به این باورها پایبند بوده و ان را ثابت کنید.
این  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  که  است  این  واقعیت 
مقدس  نظام  تراز  در  اتخاذی  یاستهای  وس  ساختار 
یعنی  خد  مخاطبین  جایگاه  و  شأن  و  اسالمی  جمهوری 
این  امور  متولی  بعنوان  سازمان  این  باشد.  نمی  ایثارگران 
و ظاهراً  است  ناتوان  به وظایف خود  در عمل  قشر عزیز، 
رئیس آن خود را بی نیاز از پاسخگویی می داند و سازمانی 

که پاسخگو نباشد، پویا نیست.
سازمان  این  برای  تدبیری  جنابعالی  است  الزم  بنابراین 

بیاندیشید.

سامانه خرید خودروی 
جانبازان باالی50 درصد 

رونمایی شد 
به گزارش دیوان اقتصاد، بانک دی با همکاری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به منظور خدمت به خانواده های معظم جانبازان 
جنگ تحمیلی و نیز برخورداری این عزیزان از رفاه اجتماعی، 
در اقدامی مشترک تفاهم نامه ای جهت اعطای تسهیالت 
خرید خودرو برای این عزیزان منعقد نموده که در این راستا 
به منظور مدیریت و مکانیزه نمودن محاسبات این طرح و 
 core توسط  پوشش  و عدم  آن  بودن  متفاوت  به  توجه  با 
bank، اداره توسعه نرم افزار و اطالعات پایه معاونت فناوری 
اطالعات و اداره حسابداری کل معاونت مالی اقدام به تشکیل 
تیم فنی برای طراحی نرم افزاری در این خصوص نمود. در 
ابتدای این جلسه محمد رضا قربانی، مدیرعامل بانک دی 
ضمن ابراز خرسندی از ایجاد این سامانه در جهت رفاه حال 
جانبازان معظم گفت: از ابتدای بهمن ماه 96 تاکنون، تعداد 
804 فقره تسهیالت خرید خودرو به جانبازان معظم باالی 50 
درصد اعطا شده است. وی در ادامه بر تداوم چنین اقدامات 
عزیز  جانبازان  به  رسانی  خدمت  راستای  در  آفرینی  ارزش 
و خانواده معزز شهدا تاکید کرد.  محمود تبریزی، مدیرکل 
تسهیالت رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از بانک دی 
به دلیل حمایت های بی دریغش در ارائه تسهیالت به خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد و طراحی این سامانه را 
اقدامی خداپسندانه برای جامعه جانبازان عزیز دانست. شایان 
ذکر است این سامانه با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و 
طراحی مدرن ، امکان محاسبه و پوشش حالت های مختلف 
تسهیالت نه تنها برای خانواده معظم شاهد و ایثارگر، بلکه 
برای سایر مشتریان)حقوقی، نهادها و سازمان های دولتی و 
غیر دولتی( بانک را دارا می باشد.همچنین به جهت بومی 
بودن، به راحتی می توان بر اساس سیاست گذاری های بانک 

تغییرات الزم را بر روی این سامانه اعمال کرد.

 بیمه ایران پرتفوی بنیاد 
شهید را واگذار کرد 

محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران از زیان انباشته 3400 
میلیارد تومانی بیمه ایران خبر داد و گفت: طلب این شرکت از 

بنیاد شهید بالغ بر 1800 میلیارد تومان است.
به  ایران سال96  بیمه  پورکیانی اظهار داشت: هیات مدیره 
لحاظ مالی سال سختی را پشت سر گذاشت. از گذشته 3400 

میلیارد تومان زیان انباشته برای شرکت به ارث مانده است.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه های ما در سال جاری حذف 
پرتفوهای  از طریق جذب  آن  جبران  و  ده  زیان  پرتفوهای 
شهریور  در  اساس  همین  بر  افزود:  کیانی  پور  بود.  سودده 
واگذار کردیم. وی  بیمه دی  به  را  بنیاد شهید  پرتفوی  ماه 
گفت: هم اکنون بنیاد شهید بابت پوشش بیمه خانواده های 
معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان 1800 میلیارد تومان از بنیاد 

طلبکار است.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران، پرتفوی بیمه درمان شرکت 
با این واگذاری 58 درصد منفی شد اما در دی ماه فروش 

شرکت یک درصد و هم اکنون 5 درصد مثبت شده است.
ایران  بتوانند برای بیمه  امیدواری کرد سال آینده  ابراز  وی 

وضعیت بهتری را رقم بزنند.

ایثارگران

جریان نفوذ بسترساز سبک زندگی غیر اسالمی است 

روایت همسر شهید حسین همدانی از ُمهر تایید شهید بر کتاب »خداحافظ ساالر«

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران:

در مراسم بزرگداشت شهید همدانی مطرح شد: 



مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
ورزشگاه های شهرهای شاهین شهر  گفت:  اسالمی  شورای 
با موافقت وزیر ورزش وجوانان سال 97 دارای  و خورزوق 

زمین چمن مصنوعی خواهند شد.
حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در 
شاهین شهر اظهار کرد: ورزشگاه های شاهین شهر و خورزوق 
با موافقت وزیر ورزش و جوانان سال آینده دارای زمین چمن 
مصنوعی خواهند شد که اعتبار ساخت زمین چمن مصنوعی 
ورزشگاه ملت نیمه اول سال آینده اختصاص خواهد یافت 
و زمین چمن مصنوعی شهر خورزوق پس از زیرسازی که 

مسؤوالن این شهر انجام خواهند احداث می شود.
وی افزود: در این نشست که در دفتر کاری مسعود سلطانی فر 
شهرستان  دو  ورزش  اهالی  درخواست های  شد  برگزار 

شاهین شهر و میمه و برخوار بررسی و تصمیم گیری شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش، دستور بررسی، پیگیری 
و شروع ساخت طرح های مجموعه ورزشی 5 هزارنفری در 
منطقه مسکن مهر شاهین شهر، احداث هشت زمین چمن 
مصنوعی کوچک برای تمرین فوتبالیست ها در دو شهرستان، 
دیوارکشی ورزشگاه شهرهای وزوان و حصارکشی ورزشگاه 
دستگرد را به اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان داد.

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  با  حاجی  دردیدار 
دستی و گردشگری در خصوص توجه به تخت سرخ وقنوات 
تاریخی بخش میمه،مناره سین برخوار،ارگ مورچه خورت 

وسربازخانه مغولی گرگاب بحث و بررسی شد.
به گزارش خبرنگار حماسه سازان، ساختمان آجری و دارای 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  خاص  معماری 
گردشگری روز دوشنبه 14 اسفند ماه 96  میزبان مذاکرات 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  مونسان  با  حاجی 

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور بود. 
در این دیدار مسایل و مشکالت مرتبط با حوزه ی میراث 
فرهنگی در دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار از 
جمله تخت سرخ میمه ، تامین اعتبار برای تهیه ی طرحهای 
گردشگری در دو قنات جهانی بخش میمه ، بازسازی منار 
913 ساله ی سین ، بنای تاریخی و سربازخانه مغولی شهر 
گرگاب و قلعه ی خشتی مورچه خورت که بعد از ارگ بم 
مهمترین بنای خشتی جهان محسوب می شود مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت .
با  خواست  جمهور  رئیس  معاون  از  دیدار  این  در  حاجی 
اعزام هیئتی در جریان تخریبهایی که در پدیده ی طبیعی 
ادامه  و بشری تخت سرخ میمه صورت گرفته و همچنان 
دارد، قرار گرفته و از ادامه ی تخریب این اثر ثبت شده ی 

میراثی و ملی جلوگیری نمایند .
و  تاریخی  اماکن  احیای  و  مرمت  جهت  اعتبار  تخصیص 
فرهنگی دو شهرستان خواسته دیگر جناب آقای حاجی از 

معاون رئیس جمهور بود.

حسینعلی حاجی  در گفت وگو با خبرنگار فارس در شاهین شهر 
اظهار کرد: در شرایط خشکسالی، کیفی سازی تصفیه پساب های 
برای بخش های کشاورزی و صنعتی ضروری است و  خانگی 

باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در حالی  که میزان بارندگی و سطح 
داشته  زیرزمینی کاهش چشم گیری  سفره های 
اصفهان  استان  منطقه ای  آب  مسؤوالن  است، 
خانگی  پساب های  کیفی سازی  طرح های 
حوزه  در  خصوص  به  استان  این  شهرهای 
را  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  شهرستان های 

باید در اولویت قرار دهند.
برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
مناطق  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پساب ها  از  عظیمی  بخش  روستایی  و  شهری 
به طور مستقیم به نزدیک ترین زه کش سطحی 
با  یا  تصفیه  بدون  اوقات  گاهی  زیرزمینی،  یا 
درحالی که   می شوند،  تخلیه  کم  خیلی  تصفیه 
انسانی،  فاضالب  و  خانگی  آب روهای 
مانند  شهری  وابسته  صنایع  و  بیمارستان ها 
معادن کوچک، درصورتی که کیفی تصفیه شوند 

می تواند دوباره به چرخه مصرف  بازگردد. حاجی ادامه داد: اگر 
از پساب های تصفیه شده استفاده شود، منبع ارزشمندی از نظر 

آب و مواد مغذی در دسترس خواهد بود که به امنیت غذایی و 
آبی و بهبود معیشت مردم کمک می کند و در غیر این صورت 
امراض مختلف را شایع خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: بیش تر 

مصارف آب خانگی برای شرب، استحمام و شست  و شو است 
با شیوه های تصفیه دوباره  به فاضالب می شود که  تبدیل  که 

از فاضالب می توان استفاده کرد. نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: صنعت، 
تفرج گاه ها  در  استفاده  و  گردشگری  کشاورزی،  سبز،  فضای 
مصارف  از  بخشی  مصنوعی،  دریاچه های  و 
است،  تصفیه شده  فاضالب های  و  پساب ها 
مصارف  برای  حتی  توسعه یافته  کشورهای  در 
آشامیدنی نیز از آن استفاده می شود، موضوعی 
که به دالیل شرعی هنوز در ایران جا نیفتاده 
است. وی به بحرانی بودن وضعیت سفره های 
زیرزمینی دشت برخوار اشاره و خاطرنشان کرد: 
وضعیت آب سفره های زیرزمینی این دشت در 
حفر  با  کشاورزان  که  بود  گونه ای  به   گذشته 
کمتر از عمق 10 متری زمین به آب می رسیدند 
کنند  باید حفاری  متر  از 100  بیش  اکنون  اما 
به  اشاره  با  پایان  در  حاجی  برسند.  آب  به  تا 
نیاز مبرم صنایع مستقر در شاهین شهر، میمه و 
برخوار به آب تصفیه شده پساب خانگی یادآور 
این  نباید سهم آب  شد: شرکت آب منطقه ای 
پساب را به مناطق دیگری اختصاص دهد در 
بخش  و  صنعتی  ناحیه های  صنایع،  که  حالی  
به شدت  برخوار  و  میمه  کشاورزی شهرستان های شاهین شهر، 

به منابع آبی موجود وابسته اند.

دولت بخشی از اعتبار ساخت سد تونل سوم 
 کوهرنگ به منظور انتقال آب به سد زاینده رود

را تأمین کرده است  

حسینعلی  شاهین شهر،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به     
اظهار کرد: دولت  با مردم شهر گرگاب  در نشستی  حاجی 
به منظور  تونل سوم کوهرنگ  اعتبار ساخت سد  از  بخشی 
انتقال سالیانه 200 میلیون مترمکعب آب به سد زاینده رود 
را تأمین کرده است. وی افزود: امیدواریم با عزم مسؤوالن 
استانی، ساخت سد در خروجی تونل سوم کوهرنگ هرچه 
این  از  اصفهان  آب  تشنه  و  استان صنعتی  و  زودتر شروع 

بحرانی که در آن قرار دارد خارج شود.
مجلس،  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
ذخیره فعلی سد زاینده رود را 122 میلیون مترمکعب اعالم 
سال   45 در  استان  این  در  آب  بحران  کرد:  خاطرنشان  و 
اخیر بی سابقه بوده است و فقط با مصرف کم و بهینه آب 
این  می توانیم  صنعتی  و  کشاورزی  خانگی،  بخش های  در 

بحران را مدیریت کنیم.
خواست  اصفهان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  از  حاجی 
نزدیک  شهرهای  در  خانگی  پساب  بهینه  تصفیه  راهکار 
به  استان  دیگر  پساب شهرهای  انتقال  به جای  را  اصفهان 
در  تصفیه شده  پساب  کند،  دنبال  زاینده رود  رودخانه  شرق 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار برای صنعتگران 
صنایع   آن  بدون  و  دارد  حیاتی  اهمیت  شهرستان  دو  این 

تعطیل خواهند شد. 
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس اظهار 
داشت: پل گرگاب با هزینه مشترک شهرداری شاهین شهر 
شد،  خواهد  ساخته  و  اصالح  شهرسازی  و  راه  وزارت  و 
احداث  برای  شهرستان،  فاضالب  و  آب  شرکت  هم چنین 
شبکه فاضالب شهر گرگاب تاکنون 7 میلیارد تومان هزینه 
نیاز  این طرح  برای تکمیل  تومان دیگر  کرده و 8 میلیارد 

دارد.
درخواست  اصفهان  و  شاهین شهر  شهرداری های  از  وی   
شهری  اتوبوس  تأمین  در  را  گرگاب  شهرداری  که  کرد 
بهتری  خدمات  نیز  درمان  و  بهداشت  شبکه  کنند،  کمک 

به شهروندان ارائه کند. 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور از کمک 
600 میلیون تومانی بنیاد برکت در تکمیل مدرسه ای در شهر 
گرگاب قدردانی کرد و از اداره ثبت شهرستان شاهین شهر و 
میمه خواست در صدور سندهای خانگی شهروندان گرگاب 

با همکاری بنیاد مسکن سرعت بیشتری اعمال کنند.
وی از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان خواست با 
توجه به زمین اهدایی مردم گرگاب، برای احداث زورخانه 
احداث  برای  اعتباری  و  کرده  اقدام  باستانی  ورزش های 

مکان ورزش اختصاص دهند.
برخواردرمجلس  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
تأمین  و  شهرگرگاب  از  بخشی  ساکنان  به  گازرسانی 
دیگر  درخواست های  از  را  شهر  این  کارگاهی  صنایع  آب 
شهروندان برشمرد و بر پیگیری این درخواست ها تأکید کرد.

مسوولین به هیچ وجه حق ندارند از 
جیب مردم ارشافی گری کنند 

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  حاجی،  حسینعلی     
محاسبات مجلس شورای اسالمی با واکنش نسبت به خرید 
خودروی گران قیمت مدیر عامل موسسه همشهری با بیان 
اینکه برخی از مدیران به نداری مردم و وضعیِت بد اقتصادی 
عمومی جامعه دهن کجی می کنند گفت: مسلمًا مسوولی که 
از شرایط اقتصادی جامعه وعدم معیشت مطلوب مردم مطلع 
است اما تجمل گرایی را اشاعه می دهد و خود وخانواده اش 
و  از جامعه  رویگردانی  ترجیح می دهند  را  اشرافی  زندگی 
شرایط نامطلوب معیشتی مردم را به نمایش گذاشته است. 
تجمل گرایی و رویگردانی از واقعیت رنج های معیشتی مردم 
 به مثابه تقابل با منافع مردم است چرا که انچه به عنوان 
دولت  ها؛  شهرداری  مثل  عمومی  نهادهای  در  المال  بیت 
وسازمان هایی که جنبه عمومی دارد در اختیار مدیری قرار 
داده می شود متعلق به عموم مردم است بنابراین مسوولین 
به هیچ وجه حق ندارند از جیب مردم برای خود وآقا زاده 
هایشان اتومبیل خریداری کرده و وارد بازی اشرافی گری 

شوند.
وی با بیان اینکه این رفتارها به معنای دامن زدن به تبعیض 
بر  عالوه  امروز  متاسفانه  شد:  نشان  خاطر  است  اجتماعی 
ریخت وپاش های نهار و شام؛ سرو صبحانه هم به اسراف 
کاری های برخی نهادها افزوده شده بنحوی که اگر ریخت 
وپاش های برخی مسوولین جمع شود بسیاری از مردم به 
لحاظ معیشتی یا تغذیه ای از تنگنا خارج می شوند. تجمل 
گرایی .مسوولی که برای آقا زاده اش اتومبیل گران قیمت 
می خرد تا تردد راحت تری داشته باشد در حال دامن زدن 
تواند خسارت  می  که  تبعیضی  است،  اجتماعی  تبعیض  به 
اجتماعی زیادی به نظام وارد کند و سرمایه های اجتماعی 

نظام را با چالش مواجه کند.
حاجی با اشاره به اینکه برخی مسوولین نه تنها آقا زاده های 
خود را بر سر کار می برند بلکه با ون فامیل را به استخدام 
در می آورند اظهار داشت: هیچ  وجدان بیدار و انسان آگاهی 
تن به تبعیض نمی دهد وآن را از هیچ مسوولی نمی پذیرد. 
اگر فردی  مدیر موسسه ی اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی شد 
نمی تواند به عنوان رئیس آن نهاد از امکاناتی بیشتر از زیر 
مجموعه خود بهره ببرد. طبیعتا کارکنان آن موسسه به چنین 
رفتارهای تبعیض آمیزی واکنش نشان می دهند؛ متاسفانه 
دیده شده برخی به بهانه اینکه می خواهند افراد محرمی را 
 در کنار خود داشته باشند نه تنها آقا زاده خود را بر سرکار 
و  خواهرزاده  تا  باجناق  پسر  شده  دیده  گاها  آورند  می 
برادرزاده خود را با ون وارد سازمان مورد نظرشان می کنند!! 
یقینًا چنین رفتارهایی مصداق تبعیض و سوءاستفاده از بیت 

المال است.
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حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری 
داشت: علت  بیان  اصفهان  در  آب  به موضوع  اشاره  با  میزان، 
اصلی بحران عدم اجرای قول ها و تعهداتی است که برای تامین 
آب  داده شده، اما عملیاتی نشده است. وی افزود: از جمله علل 
بحران آب در اصفهان به زمانی برمی گردد که خط آب یزد بنا 

بوده از تونل سوم کوهرنگ تامین شود در حالی که 
چندین سال است از اصفهان آب می گیرد و تونل 
سوم هنوز به بهره برداری نرسیده و این در صورتی 
است که منابع آبی اصفهان کفاف تامین آب شرب 
5 میلیون جمعیت خود این استان را نیز، نمی دهد. 
مجلس   در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  نماینده 
شورای  اینکه  دیگر  کرد:  اضافه   اسالمی  شورای 
قبل  سال  چند  در  ماده ای   9 مصوبات  آب،  عالی 
داشته است که آن ها نیز تا کنون اجرایی نشده اند 
مشکالت  از  بخشی  می افتاد،  اتفاق  این  اگر  که 
و  مجلس  رئیس  به  بنده  گفت:  وی  می شد.  حل 
دادم  تذکری  مجلس  دوم  رئیس  نائب  همچنین 
از وزیر کشور خواستم  مبنی براینکهدر بهمن ماه 
و  دهند  تشکیل  را  بحران  مدیریت  جلسه  که 

موضوع تامین آب اصفهان در دستور کارشان قرار بگیرد که باز 
این امر هم انجام نشد. همچنین خواستم افرادی را از مجلس 
بفرستند تا موضوع را پیگیری کنند که این کار هم عملی نشد 

و لذا از قبل، بروز  چنین اعتراضاتی را پیش بینی می کردیم.
حاجی تاکید کرد: از سوی دیگر، مصوبات کمیسیون امنیت ملی 
که امسال در اواخر بهار و اوایل تابستان در استان اصفهان انجام 
شد و بعد از آن نیز جلسه ای بین استانداران دو استان اصفهان 
و یزد، وزیر نیرو و نمایندگان دو استان در کمیسیون امنیت ملی 
برگزار شد نیز به نتیجه ای نرسید. وی خاطرنشان کرد: از آن 
طرف هم مردم شرق اصفهان، دشت برخوار و غرب استان از 
آب زاینده رود کشت می کردند که هم اکنون و خصوصًا امسال 

هیچ کشتی را انجام ندادند لذا در تأمین معیشت شان دچار عسر 
و حرج شدند. نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: وقتی که در حوزه انتخابیه بنده 60 
و هم  است  بوده  کشاورزی  درآمدی شان  منبع  تنها  نفر  هزار 
اکنون هیچ کشتی ندارند از جهت اینکه آب های زیرزمینی بسیار 

از آن طرف آب زاینده رود هم  افت کرده و کم شده است و 
در قالب کانال هایی که می آمده است، امسال داده نشده است، 

مردم در تأمین معیشت و انجام کشاورزی شان بازمانده اند.
در  که  مردمی  نیز  و  اصفهان  شرق  مردم  کرد:  عنوان  حاجی 
در  اصلی  منبع  ورزنه،  جمله  از  مختلف  شهر های  و  روستا ها 
آمدشان از کشاورزی بوده است و وقتی هم اکنون رودخانه آب 
ندارد و خشک است به هرحال راهی برای تأمین معاش شان 

ندارند، لذا خواستار رسیدگی مسئوالن شدند.
عضو فراکسیون والیت مجلس اضافه کرد: آقای رئیس جمهور 
نیز در سفر استانی که دو سال قبل به استان اصفهان داشت، 
قول داد که دیگر هیچگاه زاینده رود، نخشکد و این رود را احیا 

کنند، ولی عماًل تا کنون رودخانه خشک است و حتی شرایطی 
پیش آمده است که پل های تاریخی قدیمی ثبت جهانی شده 
مانند 33 پل و یا پل خواجو و دیگر پل ها نیز در آستانه تخریب 
قرار گرفته است. عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: 
انجام شده، رئیس مجلس قول داده بودند که  با پیگیری های 
جلسه ای   12:30 ساعت  اسفند(   20( یکشنبه  روز 
اصفهان،  استاندار  نیرو،  وزیر  ایشان،  حضور  در 
روسای کمیسیون های امنیت ملی و کشاورزی  و 
نمایندگان استان اصفهان برگزار شود که این هم 
نیرو اعالم کردند  استاندار و وزیر  اینکه  به جهت 
تغییر کرده است، تشکیل نشد.  قرار  برنامه شان 
شده است دو روز بعد آن، ساعت 12:30 در دفتر 
رئیس مجلس جلسه ای برای بررسی مشکل آب 
جلسه  این  امیدواریم  و  شود  برگزار  اصفهان،  در 
تصمیمات  حداقل  که  شود  اعمال  طوری  بتواند 
قبلی اجرایی شوند. شایان ذکر است جلسه مذکور 

برگزار و در پایان تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
زمان بندی  جدول  است  شده  موظف  نیز  وزیر   -
شورای  مصوبات  9گانه  بندهای  از  یک  هر  برای 

عالی آب اعالم  و اجرا کند.
- قرار شد استان های چهارمحال و بختیاری و یزد هم چون 
استان اصفهان بر اساس جدول تقسیم آب از زاینده رود برداشت 
کنند، به عبارت دیگر همان طوری که این استان در حال برداشت 
و  چهارمحال  استان های  است،  زاینده رود  آبی  منابع  از  کمتر 

بختیاری و یزد هم کمتر برداشت کنند.
به  استانی  منابع  از  است  قرار  که  خسارت هایی  شد  توافق   -
به همه کشاورزان شرق،  پرداخت شود،  استان  این  کشاورزان 

غرب و شمال استان اصفهان اختصاص یابد.
کشاورزان   به   97 مهر  در  آب  اشتراک  و  حق آبه  شد  قرار   -

تعلق گیرد.

با خبرنگار تسنیم در اصفهان در  حسینعلی حاجی در گفت  وگو 
 پاسخ به این سئوال که چرا با گذشت چند ماه از فصل زراعی سال

96-97 هنوز نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت اعالم نشده 
است، اظهار داشت: اعالم نرخ خرید تضمینی گندم 

بدون تأخیر، وظیفه قانونی دولت است. 
وی درباره اینکه مجلس در این راستا چه اقداماتی 
انجام داده است، افزود: به طور مرتب در چند ماه 
پیگیری  گندم کاران  مشکل  حل  به  نسبت  اخیر 
وزیر  و  جمهور  رئیس  به  بارها  و  کرده ایم  را  الزم 
جهادکشاورزی تذکر داده ایم، زیرا نمی توان مستقیم 
به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد بنابراین 

به رئیس جمهور تذکرات را بیان کردیم. 
در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
تضمینی  خرید  نرخ  تعیین  اینکه  درباره  مجلس 
گندم برحسب تورم ساالنه تا چه میزانی جوابگوی 
هزینه های تولید است، گفت: افزایش نرخ خریدهای 
قانونی  سالیانه وظیفه  تورم  نرخ  براساس  تضمینی 

با  گندم  تضمینی  خرید  نرخ  تعیین  داد:  ادامه  وی  است.  دولت 
محصول،  این  کاشت  برای  کشاورزان  فعلی  هزینه های  لحاظ 
حداقل به میزان تورم سالیانه امری ضروری است. حاجی بیان 
کرد: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس تورم ساالنه حداقل 
اقدامی است که دولت برای پوشش هزینه های تولیدی کشاورزان 
براساس  هم  موضوع  این  که  دهد  انجام  آنها  برای  می تواند 
قانون است. وی اظهار داشت: تصویب قیمت عادالنه با لحاظ 

نرخ تورم و شرایط اقتصادی از سوی دولت نسبت به نرخ سال 
گذشته می تواند تا حدودی انگیزه کشاورزان و رغبت آنها را برای 
تولید این محصول باال ببرد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 

برخوار در مجلس افزود: با افزایش هزینه های تولید باید قیمت 
پیشنهادی از سوی دولت قیمتی عادالنه باشد و برای هزینه های 
صرف شده در جریان تولید از قبیل خرید بذر و کود و غیره کافی 
باشد، زیرا خرید تضمینی گندم با قیمت عادالنه موجب افزایش 
سطح زیرکشت می شود. وی پیرامون اینکه اعمال نکردن قیمت 
عادالنه چه ضررهایی را متوجه کشاورزان می کند، گفت: با نبود 
قیمت عادالنه برای خرید گندم از سوی دولت و یا عدم ابالغ آن 

از سوی جهاد کشاورزی، شرایطی پیش می آید که کشاورز کشت 
خوبی نداشته باشد همچنین به جای اینکه گندم تحویل دولت 
شود در اختیار سودجویان قرار بگیرد و برای مصرف خود کشور 
مجبور به واردات گندم از کشور های دیگر می شویم. 
حاجی اظهار داشت: در مقوله اقتصاد مقاومتی اساسًا 
تأمین کاالهای اساسی و استراتژیک در سال تولید 
ملی مبحث بسیار مهمی است که دولت باید برای 
تأمین این کاالها اقدام مناسب تری انجام دهد. وی 
افزود: یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی 
قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی است که این 
امر در مراقبت کشاورزان از محصوالتشان تاثیرگذار 

خواهد بود. 
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
نرخ  هنگام  دیر  اعالم  آیا  اینکه  پیرامون  اسالمی 
محصول  داخل  تولید  بر  گندم  تضمینی  خرید 
تاثیرگذار است، بیان کرد: متأسفانه امسال علی رغم 
گندم هنوز  از فصل کشت  ماه  از 5  بیش  گذشت 
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تعیین نشده، 
عدم ابالغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی مسئوالن سبب 
سردر گمی گندم کاران شده است. وی گفت: با استناد به بند 13 
اصل سوم و در راستای اصل 67 قانون اساسی، در این بند به 
خودکفایی کشاورزی اشاره شده است که تعیین قیمت تضمینی 
پرداخت ها می شود و همچنین  تأخیر سبب دیرکرد در  با  گندم 

میزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.

علت اصلی بحران آب در استان اصفهان عدم اجرای قول ها 
و تعهداتی است که برای تأمین آب  داده شده است

افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس نرخ تورم سالیانه 
وظیفه قانونی دولت است

حاجی درگفتگو با خربگزاری میزان:

حاجی درگفتگو با خربگزاری تسنیم:

حسینعلی حاجی :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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مـروری بر بــرخی اخبـار 
فعالیتهای حسینعلی حاجی

ورزشگاه های شهرهای 
شاهیـن شهر وخورزوق
 سال 97 دارای زمیـن 
چمن مصنوعی خواهند

 شد 

لزوم حفظ، مرمت و احیای 
اماکن منحصر بفرد تاریخی 
شهرستانهای شاهین شهر و 

میمه و برخوار

حاجی خرب داد:

 حاجی در دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی
 و گردشگری کشور عنوان کرد:

در شرایط خشکسالی، کیفی سازی تصفیه پساب های خانگی
برای بخش های کشاورزی و صنعتی ضروری است


